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نامه ی دبیرخانه ی حزب 
دمکرات  به كنسولگری های 
موجود در اقلیم كردستان و 

رسانه های جمعی

ارگان کمیـته مرکزی حزب دمکرات کردستان ایران

تـأمین حقوق ملی خلق کرد در چهارچوب ایرانی دمـکراتیک و فـــدرال

سخن                         

سپاه  پاسداران، 
تهدید یا بلوف؟

تا به كی حقارت؟!

حسن شرفی،  در مراسم 
یادبود شهید شورش منبری:
 حزب ما زخم برمی دارد، 

اما تسلیم نمی شود
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ادامه در صفحه ی 3

كریم پرویزی

شهر و كوهستان، همبستگی را فریاد می زنند

سالگرد  هفتمین  و  بیست  در  کردستان 
ترور ناجوانمردانه ی رهبر جاویدان خود، 
دکتر قاسملو، با آرمان های وی و رهروان 

شهیدش تجدید پیمان می کند.
مبارزان  حماسه آفرینی های  دنبال  به 
میهنمان  کوهستان های  در  دمکرات 
که شعله های سرکش  اخیر  ماه  طی یک 
کردستان  در  را  ملی  بیداری  و  مقاومت 
کمیسیون  ــت،  اس برافروخته  ــران  ای
کردستان  دمکرات  حزب  تشکیالت 
و  شهرها  مردم  از  فراخوانی  صدور  با 
تیرماه  کردستان خواست 22  روستاهای 
سر  برای  روزی  به  تبدیل  را  امسال 
دادن فریاد همبستگی و حمایت خود از 
مبارزات و جانفشانی های نیروی پرتوان 

سرزمینشان  اشغالگران  علیه  پیشمرگه  
نمایند.

در بخشی از این فراخوان ضمن یادآوری 
به مردم  جنایت تروریستی وین، خطاب 
"امسال  که:  است  آمده  ایران  کردستان 
در راستای خطوط اساسی پیام نوروزی 
حزب دمکرات کردستان ایران که حامل 
در  کرد  جنبش  مبارزاتی  خیزش  پیام 
و  سرزمینمان  از  اشغال شده  بخش  این 
به هم پیوستن مبارزات شهر و کوهستان 
فرزندان  و  قاسملو  مکتب  رهروان  بود، 
دمکرات  حزب  در  شما  پیشمرگه ی 
شما،  میان  در  حضور  با  ایران  کردستان 
کاخ ظلم اشغالگران را به لرزه درآوردند 
و روح مبارزه و زندگی را در کالبد این 

بخش از کردستان دمیدند".
به  اشاره  ضمن  همچنین  فراخوان  این 
سقل"  "قره  روستای  حماسی  نبردهای 
سروآباد  "کوساالن"  ارتفاعات  اشنویه، 
و  کشته  به  که  کردستان  مناطق  سایر  و 
فرماندهان  از  تن  ده ها  شدن  زخمی 
پاسداران  تروریستی  سپاه  مزدوران  و 
چندین  سرخ  خون  آنها  طی  و  انجامید 
تن از پیشمرگه های قهرمان حزب، خاک 
میهنمان را گلگون نمود، می افزاید: "این 
بر  جان  پیشمرگه های  حماسه آفرینی 
و  آمادگی  پیام  حامل  که  کردستان  کف 
حضور آنان در میدان مبارزه برای دفاع 
بود،  کرد  ملت  و  کردستان  سرزمین  از 
بخشی از فرایند همبستگی مبارزان شهر 

کوهستان،  مبارزان  که  است  کوهستان  و 
دلیرانه  و  با صدایی رسا  را  پیام خویش 
زمان  اینک  و  نمودند  اعالم  جهانیان  به 
درون  مبارزان  که  است  رسیده  فرا  آن 
شایسته  و  درخور  پاسخی  نیز  شهرها 
داده  ازجان گذشتگی  و  فداکاری  این  به 
مبارزات  میدان  در  را  و حضور خویش 
اثبات  و  اعالم  ملتشان  حق طلبانه ی 

نمایند".
فراخوان کمیسیون تشکیالت حزب ضمن 
سرتاسر  در  عمومی  اعتصاب  به  دعوت 
در  که  است  خواسته  مردم  از  کردستان، 

این روز:
شهرها  تمامی  در  مغازه ها  و  بازار  1ـ 
تعطیل  حالت  به  کردستان  روستاهای  و 

درآیند.
کارهایشان  سر  به  رفتن  از  مردم  2ـ 

خودداری نمایند.
مسافرت  از  روز  این  در  روستاییان  3ـ 
در  و  نموده  ــودداری  خـ شهرها  به 

روستاهایشان باقی بمانند.
4ـ اماکن عمومی به نمادها و سمبل های 
دمکراتیک  ملی  جنبش  به  مربوط 
آرم  کردستان،  پرچم  )همانند  کردستان 
تصاویر  ایران،  کردستان  دمکرات  حزب 
مبارزات  اخیر  شهیدان  و  شهید  رهبران 

برحق مان مزین گردند.
متن کامل این فراخوان در صفحه ی 2 این 

شماره از کوردستان آمده است.
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اعتصاب شهر، ندای حماسه 
آفرینی كوهستان است

مسیر  در  کرد  ملت  مبارزات 
دستیابی به آزادی و برابری و 
در دست گرفتن سرنوشتشان، 
داشته  ادامــه  که  قرن هاست 
بخش های  از  کدام  هر  در  و 
جدا شده کردستان و به نسبت 
شرایط زمانی-مکانی خود، با 
استمرار  متفاوتی  و شکل  متد 

یافته است.
درازای  به  کردستان  مبارزات 
از  مملو  کــه  خــود  تــاریــخ 
متعدد،  فــرودهــای  و  ــراز  ف
پــیــروزی هــای  و  شکست 
شادی ها  و  غم ها  و  متناوب 
رسیدن  برای  فراوانی ست، 
آرمان هایش  و  ــداف  اه به 
متعددی  راهکارهای  و  مسیر 
این  در  ــت.  اس آزمــوده  را 
و  انقالبی  رهبران  راستا، 
جنبش،  این  مبارز  رهــروان 
برای  گوناگونی  روش های  از 
بهره  کرد  ملی  جنبش  پیشبرد 
برده اند و در این مسیر پر فراز 
ممکن  اشکال  تمامی  فرود،  و 

مبارزه را آزموده اند.
و  دوســت  تنها  "کوهستان، 
و  سخن  کردهاست"  حامی 
گفتاری معروف که در ادبیات 
گرفته  شکل  کردستان  انقالبی 
است و با گذشت زمان نیز به 
ادبیات محاوره ای وارد شده و 
به گفته ای رایج بدل گشته است. 
از رویدادهای  تلخ  مفهوم  این 
سرچشمه  کردستان  تاریخی 
که  رویدادهایی  می گیرد، 
هیچ  کــرد  مــبــارزان  آن  در 
در  و  نداشته  حامی  و  دوست 
حتی  شرایط  ضروری ترین 
از  حمایت  مدعیان  سوی  از 
نیز  کردستان  حق  بر  جنبش 
همین  به  گذاشته شده اند.  تنها 
بارها،  و  بارها  کردها  خاطر 
مبارزه  داشتن  نگه  زنده  برای 
کردستان  جنبش  استمرار  و 
پناه  زاگرس  کوهستان های  به 
کوهستان  نتیجه  در  و  برده اند 
ایستادگی  و  مقاومت  نماد  به 

ملت کرد بدل شده است.
تجربه ی  قرن ها  از  بعد  حال 
از  آمده  بدست  شیرین  و  تلخ 
قیام کردستان، باید کردها –به 
به  ایران-  کردستان  در  ویژه 

این باور عمیق رسیده باشند 

گسیل تانک وتجهیزات سنگین نظامی سپاه 
پاسداران به كردستان

با  پاسداران  تروریستی  سپاه 
ادوات  استقرار توپ و تانک و 
کردستان  در  نظامی  سنگین 
در  وحشت  و  رعب  ایجاد  به 
قصد  و  زده  دست  کردستان 
کردستان  مختلف  نقاط  ویرانی 

را دارد.
میدیا  کوردستان  خبرنگار 
شکست  دنبال  به  داد:  گزارش 
تروریستی  سپاه  خفت بار 
پیشمرگه های  از  پــاســداران 
ایران  کردستان  دمکرات  حزب 
مردمی  گسترده  اعتراضات  و 
کردستان  مختلف  مناطق  در 
تروریستی  اعمال  به  نسبت 
ضد  نهاد  این  سرکوبگرانه  و 
دست  پاسداران  سپاه  مردمی، 
توجهی  قابل  تعداد  انتقال  به 
وسالح های  تانک  و  توپ  از 
سنگین در شهر ها و روستاهای 

کردستان زده است.

تیرماه   1٠ شنبه  پینج  روز 
کردستان  مردم  شمسی   13٩٥
سپاه  نظامی  تحرکات  شاهد 
بوده اند  پاسداران  تروریستی 
که طی آن تعداد قابل توجه ای 
شهرهای  در  تانک  و  توپ  از 
از  که  شده اند  جابجا  کردستان 
 ٨ انتقال  به  می توان  میان  این 
قبضه توپ در  تانک و چندین 
نقده  و  مهاباد-نقده  جاده های 
سردشت  و  پیرانشهر  سمت  به 

اشاره کرد.
قابل ذکر است که طی روزهای 
اخیر سپاه تروریستی پاسداران 
سنگین  ادوات  و  ــوپ  ت با 
کردستان  کوهستانی  ارتفاعات 
طی  که  بود  کرده  توپباران  را 
آن چندین روستای موجود در 
این مناطق ویران و طعمه حریق 

شدند.
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مکرر  هجوم های  دنبال  به 
ایران  اسالمی  جمهوری  رژیم 
حزب  پیشمرگه  نیروهای  به 
دمکرات در داخل کردستان ایران 
 2٠1٦ ژوئیه   1٥ مورخه ی  از 
میالدی تا نگارش نامه ی مذکور، 
حزب  پیشمرگه های  از  تن   ٩
در  این  رسیده اند،  شهادت  به 
پیشمرگه  نیروهای  که  حالیست 
در هیچ کدام از این مناطق هیچ 
یک از نهادها و یا افراد حکومتی 
است،  نداده  قرار  مورد هجوم  را 
برقراری  تنها  آنان   بلکه وظیفه ی 
سیاسی  تبلیغات  انجام  ارتباط، 
است،  بوده  مردم  با  ارتباط  و 
هجوم  مورد  که  شرایطی  در  اما 
خود  از  دفاع  به  گرفته اند،  قرار 

پرداخته اند.
عالوه  اسالمی  جمهوری  رژیم 
این  رســانــدن  شهادت  به  بر 
به  بهانه،  این  به  پیشمرگه ها، 

کردستان  مرزی  مناطق  توپباران 
ایران و عراق و مناطق کوهستانی 
دست  ــران  ای کردستان  داخــل 
سبب  طریق  این  از  و  است  زده 
ده ها  شــدن  کشیده  آتــش  به 
چراگاه های  و  باغات  از  هکتار 
مذکور،  مناطق  روستانشینان 
ساکنان  از  نفر   ٥ شدن  زخمی 
مناطق مرزی کردستان عراق که 
3 نفر از آنان را کودکان خردسال  
تشکیل می داد و نیز آوارگی ده ها 
خانواده ی این روستاها و تحمیل 
ضرر و زیان قابل توجهی به این 

مناطق شده است.
مقامات  وقایع  ــن  ای از  بعد 
عالی رتبه نظامی از جمله "محمد 
زمینی  نیروهای  فرمانده  پاکپور" 
که  کرد  اعالم  پاسداران  سپاه 
مراکز و مقرهای حزب دمکرات، 
موجود در خاک کردستان عراق 

را مورد هجوم قرار می دهد.

با در نظر گرفتن حمالت هوایی 
مراکز  علیه  گذشته  در  رژیم  این 
زمینی  هجوم  و  دمکرات  حزب 
در  اسالمی  جمهوری  نیروهای 
سال 1٩٩٦ به کمپ اصلی حزب 
واقع در شهر "کویه" و در عمق 
خاک کردستان عراق و همچنین 
به  رژیم  این  ــزدوران  م هجوم 
کمپ های مجاهدین در شهر بغداد 
در سال 2٠1٥، ما تهدیدات اخیر 

رژیم را جدی می دانیم.
این  ارســال  با  خاطر  همین  به 
شما  کردن  آگاه  بر  عالوه  نامه 
تهاجمات،  این  وقوع  احتمال  از 
داریم  را  تقاضا  این  شما  از 
را  اسالمی  جمهوری  رژیم  که 
از  تا دست  بگذارید  فشار  تحت 
و  کار  سکونت،  مناطق  توپباران 
زندگی مردم کرد در هر دو بخش 
کردستان ایران و عراق برداشته و 
از هرگونه هجوم به مراکز حزب 
دمکرات کردستان ایران که محل 
زندگی صدها خانواده ی آواره ی 

کردستان ایران است بپرهیزد.
حزب دمکرات کردستان ایران

دبیرخانه
13٩٥\4\1٠

شورای نظامی حزب دمکرات 
كردستان ایران در مورد 

درگیری های مریوان بیانیه ای 
صادر نمود

دمکرات  حزب  نظامی  شورای 
مــورد  در  ــران  ایـ کــردســتــان 
درگیری های نظامی در شهرستان 

مریوان بیانیه ا ی منتشر کرد.
تیرماه  پنجم  روز  شنبه 
از  جمعی  خورشیدی،   13٩٥
دمکرات  حزب  پیشمرگه های 
کردستان ایران که در حال انجام 
تشکیالتی  ـ  سیاسی  فعالیت 
در  بامداد   3 ساعت  بوده اند، 
در  "کوساالن"  کوه  دامنه ی 
"دووروو"  روستای  نزدیکی 
توابع  از  "شامیان"  منطقه ی  در 
)سروآباد(  "سه والوا"  شهرستان 
سپاه  ــیــروهــای  ن کمین  در 
به  و  افتاده   پاسداران  تروریستی 

مدت 2 ساعت درگیر شدند.
نهایت  با  درگیری،  این  طی 
پیشمرگه های  از  تن  دو  تأسف 
دمکرات  حزب  فداکار  و  دلیر 
نام های"  به  ــران  ای کردستان 
"شاخه وان  و  منبری"  "شورش 
رسیدند.  شهادت  به  منبری" 
چند  از  بعد  منبری"  "شاخه وان 
و  مصدومیت  و  جراحت  ساعت 
مبارزه ی  دلیرانه در سنگر آزادی 

و  رسید  شهادت  به  ملت،  برای 
پیکرش به دست دژخیمان رژیم 

ایران افتاد.
همچنین تعداد زیادی از نیروهای 
محلی  مــزدوران  و  ایران  رژیم 
)جاش( و پاسدار در این درگیری 

کشته شدند.
بعد از این درگیری، پیشمرگه های 
ایران  کردستان  دمکرات  حزب 
بار  تیرماه  پنجم  روز  بامداد 
"کوساالن"  کوهستان  در  دیگر 
و  جنگ  وارد  رژیم  نیروهای  با 
این  نتیجه ی  در  و  شده  درگیری 
حزب  پیشمرگه های  درگیری، 
درهم  را  رژیم  نیروهای  کمین 
نیروهای  از  شماری  و  شکسته 

رژیم را نیز به هالکت رساندند.
درگــیــری،  دو  ــن  ای از  پــس 
دمکرات  حزب  پیشمرگه های 
مورد  دیگر  بار  ایران  کردستان 
قرار  ــم  رژی نیروهای  هجوم 
گرفتند و درگیری شدید دیگری 
میان   13٩٥ تیرماه  ششم  بامداد 
و  دمکرات  حزب  پیشمرگه های 
تا  که  شد  آغاز  رژیم  نیروهای 
درگیری  بیانیه  این  انتشار  لحظه 

ادامه داشت.
در نتیجه ی این درگیری که بیش 
انجامید،  طول  به  ساعت   1٠ از 
به  رژیم  مــزدوران  از  تن  ده ها 
شده اند  زخمی  و  رسیده  هالکت 
و الشه بیش از ٨ تن از مزدوران 
دست  در  رسیده  هالکت  به 

پیشمرگه های حزب می باشد.
این  در  تأثر  و  تأسف  نهایت  با 
درگیری نیز یکی از پیشمرگه های 
دلیر و مبارز حزب دمکرات به نام 

"اکبر منبری" به شهادت رسید.
نیروهای رژیم  این درگیری  طی 
با توپ و  در شهرستان سروآباد 
خمپاره محل درگیری را به توپ 
بستند که در نتیجه مراتع جنگلی 
دچار  "کوساالن"  کوهستان 

آتش سوزی شدند.
همچنین رژیم ایران با بکارگیری 
هلیکوپتر ، محل درگیری را مورد 

حمله ی راکتی قرار داده است.
دمکرات  حزب  نظامی  شورای 

کردستان ایران

٦ تیرماه 13٩٥ خورشیدی

شورای نظامی حزب دمکرات كردستان 
ایران بیانیه ای در مورد درگیری های 

مهاباد و مریوان منتشر نمود

دمکرات  حزب  نظامی  شورای 
به  نسبت  ایـــران  کردستان 
مریوان  و  مهاباد  درگیری های 

بیانیه ای منتشر کرد.
متن این بیانیه درپی می آید:

پیشمرگه های  ارتباط  ادامه  در 
حزب دمکرات با توده های مردم 
رژیم  نیروهای  ایران،  کردستان 
هجوم و یورش به پیشمرگه های 
ایران  کردستان  دمکرات  حزب 
را آغاز نموده که تاکنون استمرار 

دارد.
گزارش  براساس  زمینه،  این  در 
جمعه  روز  مهاباد،  از  ارسالی 
چهارم تیرماه 13٩٥ خورشیدی، 
از ظهر درحالیکه  بعد  ساعت 4 
حزب  پیشمرگه  نیروهای 
در  ــران  ای کردستان  دمکرات 
چومان"،  "دو  روستاهای 

و  چپ"  "حسن  "باگردان"، 
استراحت  درحــال  "بنگوین" 
نیروهای  یورش  مورد  بوده اند، 
ایران  اسالمی  رژیم  سرکوبگر 
قرار گرفته اند که بعد از درگیری 
ساعته،  چند  نابرابر  و  شدید 
رژیم  نیروهای  از  شماری 
رسیده  هالکت  به  ایران  اسالمی 
نیروهای  که  شــده  زخمی  و 
پیشمرگه  به سالمتی پس از این 
درگیری، محل درگیری را ترک 

کرده اند.
پس  دیگر،  گزارشی  براساس 
حزب  پیشمرگه های  اینکه  از 
در  ــران  ای کردستان  دمکرات 
رژیم  نیروهای  سوی  از  مریوان 
هدف  شدت  به  ایران  اسالمی 
قرار  توپباران  و  باران  خمپاره 
 4 ساعت  سرانجام  گرفتند، 

دبیركل حزب دمکرات حمله ی تروریستی 
فرودگاه آتاتورک رامحکوم نمود

مصطفی هجری، دبیر کل حزب دمکرات 
کردستان ایران با انتشار بیانیه ای، عملیات 
تروریستی فرودگاه آتاتورک استانبول را 

محکوم نمود.
متن این پیام عینًا در پی  می آید:

 محکوم نمودن عملیات تروریستی
عملیات  یک    2٠1٦/٦/2٨ شب 
تروریستی در فرودگاه آتاتورک استانبول 
به  وقوع پیوست که  کشته  و زخمی شدن 

ده ها غیرنظامی را در پی داشت.
هر  سوی  از  را  تروریستی  عمل  این  ما 
باشد،  داده   روی  که   جریانی  و  شخص 
و  همدردی  مراتب  و  می نماییم  محکوم 
جانباختگان  خانواده   با  را  خود  تسلیت 
این حادثه  و مردم ترکیه  اعالم می داریم 
و امیدواریم که  زخمی های این حادثه  به  

زودی بهبودی خود را به  دست آوردند.
حزب دمکرات کردستان ایران

دبیرکل، مصطفی هجری
2٠1٦/٦/3٠

بیانیه ی شورای نظامی حزب دمکرات در 
مورد فعالیت  پیشمرگه های حزب در كردستان

دمکرات  نظامی حزب  شورای 
که  کرد  اعالم  ایران  کردستان 
در  حزب  این  پیشمرگه های 
در  خود  فعالیت های  ادامه ی 
ایران،  کردستان  خاک  عمق 
در  حاضر  گردشگران  برای 
منطقه "هاوشیانی" مهاباد تجمع 

سیاسی وسیعی برپا کردند.
ــزارش شــورای  گ اســاس  بر 
این  دمکرات،  حزب  نظامی 
تیر   13 یکشنبه  عصر  تجمع 
گردیده  برپا  شمسی   13٩٥
تعداد  که  تجمع  این  در  است. 
کثیری از مردم شهرهای مهاباد، 

پیرانشهر، نقده و اشنویه حضور 
داشتند، یکی از مسئولین حزب 
و  سیاست ها  باب  در  دمکرات 
دمکرات  حزب  مجدد  خیزش 
که  پرداخت  سخنانی  ایراد  به 
گسترده ی  تشویق  و  تأیید  با 

حضار روبرو گردید.
حزب  نظامی  شورای  همچنین 
در  که  کرد  اعــالم  دمکرات 
فعالیت های  استمرار  راستای 
خاک  عمق  در  پیشمرگه 
نیرهای  حضور  با  کردستان، 
درجاده  پیشمرگه  آزادیخواه 
ساعت  طی  پیرانشهر-مهاباد 

یکشنبه،  روز  عصر   ٦ الی   ٥
پس از پیشگیری از رفت و آمد 
جاده،  طول  در  نقلیه  وسایل 
برگزاری  به  اقدام  پیشمرگه ها 

تجمع دیگری کردند.
در این تجمع یکی از مسئولین 
سیاست ها،  تحلیل  به  حزبی 
مبانی خیزش دوباره   و  مواضع 
کردستان  دمــکــرات  حــزب 
سیاست های  و  پرداخت  ایران 
رژیم  عوام فریبانه  و  فریبکارانه 
را آشکار ساخت که با تأیید و 

تشویق مردم روبرو شد.

تیرماه  پنجم  شنبه  روز  بامداد 
منطقه  در  خورشیدی   13٩٥
پیشمرگه  نیروهای  سروآباد، 
افتاده  رژیم  نیروهای  کمین  در 
قهرمانانه  درگیری  از  پس  و 
نیروهای  با  پیشمرگه  نیروهای 
محل  پیشمرگه  نیروهای  رژیم، 
درگیری را ترک کرده که در این 
نیروهای  تلفات  شمار  از  رابطه 
رژیم اطالعی در دسترس نیست.

درگیری  ایــن  در  متأسفانه 
قهرمان  پیشمرگه  قهرمانانه، یک 
ایران  کردستان  دمکرات  حزب 
به نام "شورش منبری" شهید و 
جان خود را فدای آزادی خاک 

مقدس کردستان نمود.
روحش شاد و راه پر افتخارش 

پر رهرو باد
شورای نظامی حزب دمکرات 

کردستان ایران
٥ تیرماه 13٩٥ خورشیدی
2٥ ژوئن 2٠1٦ میالدی
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ادامه ی سخن

عقاب های زاگرس به هالكت 
رساندن ٧ تن از نیروهای رژیم 

در سقز را بر عهده گرفتند
انتشار  با  زاگــرس  عقاب های 
هالکت  به  مسئولیت  خبری، 
سرهنگ های  از  یکی  رساندن 
از  تن   ٦ و  ــداران  ــاس پ سپاه 
محافظان وی را در سقز برعهده 

گرفتند.
از  هدف  ــرس  زاگ عقاب های 
خون  انتقام  را  عملیاتی  چنین 
شهیدان حزب دمکرات کردستان 

ایران اعالم کرده اند.
سوی  از  شده  ارسال  اخبار  متن 
شرح  بدین  زاگرس  عقاب های 

است: 

همزمان با حمله ی سپاه پاسداران 
جمهوری  سرکوبگر  و  اشغالگر 
پیشمرگه  نیروهای  به   اسالمی 
اشنویه ،  مناطق  در  کردستان 
مریوان،  و  سروآباد  مهاباد، 
را  خود  که   زاگرس  عقاب های 
مردم  مشروع  جنبش  حامی 
منطقه ی  در  می دانند،  کردستان 
در مسیر جاده ی  "سرشیو" سقز 
نزدیکی  در  و  مریوان   - سقز 
روستای "خوشه دره " به  نیروهای 
مسلح رژیم حمله ور شدند که در 
"اکبری"  پاسدار  سرهنگ  نتیجه 

به   را  محافظانش  از  تن   ٦ و 
هالکت رساندند.

پایان  در  زاگــرس  عقاب های 
سپاه  نیروهای  به  هشدار  ضمن 
پاسداران و مزدوران رژیم عنوان 
حمالت  تداوم  صورت  در  کرده  
پیشمرگه ها،  به  رژیم  نیروهای 
آنان  برای  دوزخ  به  را  کردستان 

مبدل خواهند نمود.

برپایی تجمع اعتراضی علیه تهدیدات اخیر 
سپاه تروریستی پاسداران رژیم ایران در كویه

تهدیدات  علیه  اعتراضی  تجمعی 
رژیم  نظامی  عالی رتبه ی  مسئولین 
ایران مبنی بر توپباران کمپ و مقرهای 
حزب دمکرات، در شهر کویه برگزار 

شد.
شمسی،   13٩٥ تیرماه   12 شنبه  روز 
حزب  رهبری  اعضای  حضور  با 
و  احزاب  ایران،  کردستان  دمکرات 
و  عراق  کردستان  سیاسی  جریانات 
مدنی  هنری،  سیاسی،  شخصیت های 
اعتراضی  تجمعی  کودکان،  و  زنان  و 
رژیم  مسئولین  نظامی  تهدیدات  علیه 
ایران مبنی بر توپباران کمپ و مقرهای 
حزب دمکرات در کردستان عراق، در 

کمپ آزادی شهر کویه برپا گردید.
اعتراضی،  راهپیمایی  این  انتهای  در 
محل  در  نیز  مطبوعاتی  کنفرانس 
معاون  "حسن شرفی"  که  برگزار شد 
دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران 
مخاطب خبرنگاران و روزنامه نگاران 

این  در  شرفی  آقــای  گرفت.  قــرار 
ایران  رژیم  جنگ طلبی  به  کنفرانس 
اشاره کرد و گفت: رژیم اسالمی ایران 
تفرقه  جنگ،  طریق  از  که  می کوشد 

وتهدید خود را تثبیت کند.
از  دیگری  بخش  در  شرفی  آقــای 
دمکرات  حزب  افزود،  خود  سخنان 
کردستان ایران در راستای حفظ منافع 
ملی کردستان عراق که بخشی از خاک 
مسلحانه ی  مبارزه ی  است،  کردستان 
خود را متوقف کرده بود اما متأسفانه 
نه حکومت اقلیم کردستان توانست به 
خوبی از شرایط پیش آمده بهره ببرد و 
نه رژیم ایران جوابگوی اقلیم کردستان 

بود.
معاون دبیرکل حزب دمکرات همچنین 
نیروهای  حضور  و  اخیر  وقایع  به 
پیشمرگه در عمق خاک کردستان ایران 
اخیر  تصمیمات  افزود:  و  کرد  اشاره 
رأی  استقالل  و  اراده  مبنای  بر  تنها 

گرفته  ایران  کردستان  دمکرات  حزب 
شده و هیچ کشوری در منطقه یا بخش  
از ما حمایت نکرده   از جهان  دیگری 
است، با اینکه ما پیوندی و ارتباطات 
کشورهای  با  عمیقی  دیپلماتیک 

دمکرات داریم.
تمام  از  سخنانش  پایان  در  شرفی 
شخصیت های  و  جناح ها  ــزاب،  اح
کرد  تشکر  تجمع  ایــن  در  حاضر 
کردها  ملی  اتحاد  که  شد  متذکر  و 
به  را  سرزمین  این  دشمنان  می تواند 

زانو درآورد.
در این تجمع اعتراضی، حزب شیوعی 
کردستان،  دمکرات  پارت  کردستان، 
مجمع  کردستان،  اسالمی  اتحاد 
سندیکای  و  کویه  مدنی  سازمان های 
و  داشتند  حضور  کردستان  هنرمندان 
حزب  مبارزات  از  را  خود  حمایت 

دمکرات کردستان ایران اعالم کردند

رژیم ایران، مناطق كوهستانی كیله شین 
و حاجی عمران را توپباران نمود

رژیم  پاسداران  تروریستی  سپاه 
نیروهای  حضور  بهانه ی  به  ایران 
دمکرات  ــزب  ح پیشمرگه ی 
کردستان ایران، مناطق مرزی میان 
کردستان  و  عراق  کردستان  اقلیم 
توپخانه ای  حمالت  هدف  ایران 

خود قرار داد.
تیرماه،  ششم  یکشنبه  ــروز  ام
مناطق  ایران  رژیم  توپخانه های 
مرزی میان اقلیم کردستان عراق و 
نمودند  توپباران  را  ایران  کردستان 
از  وسیعی  بخش  آن،  اثر  بر  که 

دچار  مناطق  این  جنگلی  مراتع 
آتش سوزی شده اند.

بربزین، دولی آالن،  حاجی عمران، 
مرزی  مناطق  سیدکان  کونه ره، 
هستند که مورد حمالت توپخانه ای 

رژیم اسالمی ایران قرار گرفته اند.
حمله ی  ــن  ای در  خوشبختانه 
پیشمرگه  نیروهای  کورکورانه، 
جانی  تلفات  دچار  دمکرات  حزب 

نشده اند.
اکثر  منتشره،  گزارشات  براساس 
در  که  عراق  کردستان  شهروندان 

و  کشاورزی  مشغول  مناطق  این 
توپباران  دلیل  به  بوده اند،  دامداری 
به ترک  ایران مجبور  رژیم اسالمی 

این مناطق شده اند.
ترس و وحشت رژیم اسالمی ایران 
پیشمرگه ی  نیروهای  حضور  از 
در  ایران  کردستان  دمکرات  حزب 
دلیل  ایران،  کردستان  مرزی  مناطق 
تروریستی  سپاه  اقدام  این  اصلی 

پاسداران رژیم می باشد.

ابراز همدردی هیأتی ازkck با 
حزب دمکرات

کنفدرالیسم   )kck(از هیأتی 
دیداری  طی  کردستان  جوامع 
حزب  سیاسی  دفتر  مقر  از 
دمکرات کردستان ایران، مراتب 
با  را  خود  همدلی  و  همدردی 
ایران  کردستان  دمکرات  حزب 

ابراز نمودند.
دکتر  تیرماه،   1٠ پنجشنبه   روز 
ارتباطات  مسئول  "حسین" 
KCK برای دیدار با مسئولین 
سیاسی  دفتر  مقر  از  حزب، 

ایران  کردستان  دمکرات  حزب 
هیأتی  سوی  از  و  نمود  دیدار 
به  سرپرستی رستم جهانگیری، 
عضو دفتر سیاسی حزب مورد 

استقبال قرار گرفت.
 KCK هیأت  دیدار،  این  در 
همدلی  و  همدردی  مراتب 
کردستان  ــران  ــارگ ک حــزب 
شهادت  از  بعد  را    )PKK(
حزب  پیشمرگه های  از  عده ای 
دمکرات کردستان ایران که  طی 

درگیری های اخیر در کردستان 
بودند،  رسیده   شهادت  به   ایران 

به  حزب اعالم نمودند.
در بخش دیگری از این دیدار، 
تحوالت  و  ــازه   ت وضعیت 
قرار  برسی  مــورد  منطقه ای 
مسائل  دربـــاره  ی  و  گرفت 
مرتبط به  دو طرف با هم بحث 

و گفتگو نمودند.

كومله موضع جدید حزب دمکرات را 
پراهمیت وصف كرد

هیأت های  میان  ــدار  دی در 
کومله و حزب دمکرات، اتحاد 
در  کردستان  سیاسی  نیروهای 
خلقی  ضد  سیاست های  مقابل 
رژیم، رمز پیروزی قلمداد شد.

یکم  و  ســی  دوشنبه  روز 
کومله  از  هیأتی  خردادماه، 
حزب  کردستانی  )سازمان 
سرپرستی  به  ایران(  کمونیست 
ابراهیم علیزاده دبیر اول کومله 
از دفتر سیاسی حزب دمکرات 
و  نمود  دیدار  ایران  کردستان 
به  حزب  از  هیأتی  سوی  از 
هجری،  مصطفی  سرپرستی 
مورد  دمکرات  حزب  دبیرکل 

استقبال قرار گرفت.
این دیدار کومله از دفتر سیاسی 
منظور  به  دمــکــرات  حــزب 
حزب  با  همدردی  و  حمایت 

دمکرات انجام گرفته بود.
علیزاده،  ابراهیم  دیدار،  این  در 
جدید  موضع  کومله  اول  دبیر 
پراهمیت  را  دمکرات  حزب 
حماسه ی  شهدای  و  خواند 
ملت  همه ی  شهدای  را  اشنویه 

کرد وصف نمود.
دبیرکل  سپس مصطفی هجری، 
ایران  کردستان  دمکرات  حزب 
تقدیر  کومله  رفقای  موضع  از 
نمود و سخنانی را در رابطه با 

اسالمی  رژیم  آشفته  وضعیت 
اتحاد  بر  و  نمود  ایراد  ایران 
تأکید  کرد  سیاسی  نیروهای 

کرد.
طرفین  دیــدار،  این  پایان  در 
اتحاد نیروهای سیاسی کرد در 
خلقی  ضد  سیاست های  مقابل 
قلمداد  پیروزی  رمز  را  رژیم 

نمودند.

بیانیه  ی دفتر سیاسی حزب درباره ی 
موشک باران مقرهای مجاهدین خلق ایران

عصر  منتشره،  گزارشات  اساس  بر 
 13٩٥ تیرماه  چهاردهم  دوشنبه   روز 
جوالی  چهارم  با  برابر  خورشیدی، 
2٠1٦ی میالدی، کمپ لیبرتی سازمان 
مجاهدین خلق ایران در نزدیکی شهر 
بغداد بار دیگر از سوی رژیم جمهوری 
اسالمی و مزدوران این رژیم در عراق 
نهایت شماری  موشک باران شد و در 

از ساکنین کمپ مجروح شدند.
ضمن  ایران  کردستان  دمکرات  حزب 
محکوم نمودن این اقدام جنایتکارانه ی 
رژیم جمهوری اسالمی ایران، سالمتی 

و  مجروحان  برای  را  زودتر  چه   هر 
آرزومند  حادثه   این  آسیب دیدگان 

است.
همدردی  ما  حزب  رابطه،  همین  در 
خلق  مجاهدین  سازمان  با  را  خود 
ایران ابراز کرده  و از سازمان ملل متحد 
و  ائتالف  نیروهای  علی الخصوص  و 
حکومت عراق که  در خصوص حفاظ 
کمپ  این  ساکنین  جانی  مصونیت  و 
که   است  خواستار  هستند،  مسئول 
بصورت یکباره  و برای همیشه  جلوی 
را  ایران  رژیم  تجاوزگرانه  ی  حمالت 

گرفته و اجازه ندهند که  این رژیم به 
ایران  اپوزیسیون  افسارگسیخته،  طور 
در خاک عراق را آماج حمالت خود 

قرار دهد.
حزب دمکرات کردستان ایران

دفتر سیاسی
1٥ تیرماه 13٩٥ خورشیدی

٥ جوالی 2٠1٦ میالدی

بیانیه جمعی از دبیران پاوه در مورد رد 
ادعای مدیریت آموزش و پرورش پاوه

ما  پشتیبانی  ــالم  اع دنبال  به 
فرهنگیان  و  دبیران  از  جمعی 
هه ورامان  و  پاوه  دبیرستان های 
به  کردستان  انقالبیون  مبارزات  از 
کردستان  دمکرات  حزب  رهبری 
جمهوری  انتصابی  مدیریت  ایران، 
پرورش  و  آمــوزش  در  اسالمی 
و  نوشتن  به  اقدام  پاوه  شهرمان 
تحت  بی اساس  ادعایی  انتشار 
آموزش  مدیریت  تکذیبیه  عنوان 
این  در  اســت.  ــرده  ک ــرورش  وپ
تکذیبیه که به نمایندگی و از زبان 
همه دبیران و معلمان منطقه نوشته 
شده است ادعا شده که فرهنگیان و 
دبیران شهرستان پاوه همواره همراه 
آرمان های  که  آنچه  به  فادار  و  و 
خمینی و مقام معظم رهبری نامیده 
هرگونه  آماده  و  هستند  است  شده 
راه  این  در  جانفشانی  و  همکاری 

می باشند.

فرهنگیان  از  جمعی  عنوان  به  ما 
ادعای  برخالف  حومه  و  پــاوه 
پرورش  و  آموزش  اداره  مدیریت 
که ادعای نمایندگی همه فرهنگیان 
بیانیه  از  بخشی  هیچ  در  دارد،  را 
خود مدعی نمایندگی همه معلمان، 
نشده ایم  پاوه  فرهنگیان  و  دبیران 
از  جمعی  نمایندگی  به  تنها  و 
اعالم  همکارانمان  و  فرهنگیان 
پوشیده  کسی  بر  کرده ایم  موضع 
دلسوز  همکاران  تمامی  که  نیست 
اگرچه  ـ  شهرمان  پرست  میهن  و 
بیانیه ماهم باشند- اطالعی  موافق 
از اعالم پشتیبانی ما ندارند و ما نیز 
نکرده ایم.  مطرح  را  ادعایی  چنین 
و  وحشت  و  رعب  فضای  اصواًل 
خفقان حاکم بر آموزش و پرورش 
شهرمان و سراسر کشور به ما اجازه 
نخواهد داد که نظر و دیدگاه تمامی 
مورد  در  را  شهرمان  فرهنگیان 

مبارزات رهایی بخش در کردستان 
جویا شویم. آنچه که به عنوان نظر 
با  همکارانمان  وفاداری  اعالم  و 
ذکر  کردستان  سراسری  مبارزات 
شده تنها حاصل گفتگوهای جسته 
همکارانمان  دیگر  با  ما  گریخته  و 
که  بوده  آموزشی  محیط های  در 
دیدگاه  و  نظر  از  است  شده  سبب 
رابطه  این  در  همکارانمان  موافق 
مدیریت  به  ما  شویم.توصیه  مطلع 
در  که  است  این  مدیر  شخص  و 
از  هیچگاه  خود  آتی  ادعاهای 
اظهار  منطقه  فرهنگیان  همه  طرف 
نظر نفرمایند چرا که همه ما می دانیم 
که انتصاب شما به عنوان مدیر اداره 
آموزش و پرورش شهرمان با تأیید 
نبوده  همکارانمان  همه  موافقت  و 
تأیید  مورد  و  منتصب  تنها  شما  و 
در  حاکمیت  سرکوبگر  ارگان های 

شهرمان هستید.

که درست است که کوهستان نماد مقاومت و پایداریست، اما با توجه به تحوالت گسترده  در جامعه ی 
جهانی و منطقه ای که جامعه ی کردستان را نیز بالطبع دچار تحوالت عمیق کرده و شهرهای کردستان 
برخالف گذشته از وسعت فراوانتری برخوردار شده اند، وقت آن رسیده که شهرهای کردستان به مرکز 
تغییر و تحوالت سیاسی-اجتماعی بدل شوند و قیام در شهرها منسجم تر شود، تا بتواند سرنوشت خود 
را در دست بگیرند. چرا که از سویی شهر و مردمان ساکن در آن، نقطه ضعف اصلی حکومت سرکوبگر 
ایران است و در صورت مقاومت شهر می توان این استبداد را به عقب نشاند و از سویی دیگر، کردستان 

و جنبش ملی-دمکراتیکش حامی و پشتبان دیگری می یابد.
این سخنان بدان معنا نیست که ندای کوهستان، به فریادی فراموش شده و حاشیه ای بدل شود، بلکه 
کوهستان در این میان نقش مقاومت و ایستادگی خود را ادامه داده و نماد قیام و اراده و تسلیم نشدن 
است و انعکاس خود را در قیام شهر می بیند و بدینگونه شهرهای کردستان با اعتصاب فراگیر و عمومی 

خود به آواز کوهستان بدل می شوند.
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حسن شرفی، جانشین دبیركل حزب
 در مراسم یادبود شهید شورش منبری:

 حزب ما زخم برمی دارد، اما تسلیم نمی شود

كردستان ایران

مناسبت  به  که  مراسمی  طی 
قهرمان  پیشمرگه ی  شهادت 
منبری  حزب، شهید شورش 
کردستان   1 مرکز  مقر  در 
شرفی،  حسن  شد،  برگزار 
حزب  دبیرکل  جانشین 
ایران  کردستان  دمکرات 
به  سخنانی  ــراد  ای ضمن 
تجلیل از مبارزات این شهید 
سایر  و  آزادی  راه  سرفراز 
حزب  قهرمان  پیشمرگه های 
کوساالن  حماسی  نبرد  در 
برگردان  زیر،  در  پرداخت. 
سخنان  کامل  متن  فارسی 
حزب  دبیرکل  جانشین 

می آید:
مصطفی  کاک  مبارز،  رفیق 
حــزب!   دبیرکل  هجری 
حزب  رهبری  در  دوستان 
ایران!  کردستان  دمکرات 
شهید  سربلند  خانواده های 
عزیز،  مهمانان  جدیدمان! 
و  کادر  برادران  و  خواهران 

پیشمرگه حزبمان! 
آمده ایم،  گردهم  جا  این  در 
و  بزرگ  غم  که  حالی  در 
دادن  دست  از  عمیق  اندوه 
پیشمرگه های  از  جمعی 
جانمان  و  روح  بر  حزب 
می کند،  سنگینی  همچنان 
در همین موقع زخم دیگری 
افتاده  حزبمان  پیکره ی  بر 
مبارز  رفیق  شهادت  با  که 
شورش  کاک  عزیزمان  و 
بر  دیــگــری  غــم  منبری، 
کاک  شد.  افزوده  غم هایمان 
و  او  از  بــود؟  که  شــورش 
بزرگی او همان قدر کافیست 
تربیت شده ی  بگوییم  که 
فرزند  بگوییم  بود.  "نیه ر" 
حزب  پیشمرگه ی  و  شهید 
ایران  کردستان  دمکرات 
خانواده ی  بگوییم  ــود.  ب
بود.  حزبمان  سربلند  شهید 
و  مکان  آن  در  که  کسی 
شهید  پدر  آن  سایه ی  زیر 
خانواده ی  سایه ی  زیر  و 
و  نموده  رشد  شهیدپروری 
که  خانواده ای  شده،  بزرگ 
ثمره ی آن الجرم می بایستی  
همچون  قهرمانی  فرزند 
ــود.  ــورش مــی ب کــاک شـ
بسی  به  زندگی نامه اش 
که  آنچه  دارد،  اشاره  چیزها 
بخش  فقط  می یابد  انتشار 
کوچکی از ویژگی های کاک 
شورش است، اما برای ما که 
از نزدیک او را می شناختیم، 
ویژگی هایش  که  می دانستیم 
بسی  است،  افزون تر  بسی 
بود.  مبارزتر  بسی  بزرگ تر، 
نشان  که  زمانی  تا  مبارز 
خود  خون  و  جان  با  و  داد 
و  نمود  رنگین  را  کردستان 
کردستان،  دمکرات  حزب 
حزب خود و پدر و "نیه ر" 
را سربلند و سرافراز خواهد 

کرد.
جمع  هم  دور  اینجا  در  ما 
همچون  آن  از  که  شده ایم 
یا  کنیم،  یاد  اندوهی  و  غم 

به  را  دیگری  حقیقتی  اینکه 
غم  اینکه  در  گذاریم.  میان 
وجود  شکی  است  سنگینی 
ندارد، اینکه دل هایمان زخم 
ناسور برداشته شکی نیست، 
در اینجا حقیقت دیگری هم 
مراسم  این  در  که  هست، 
برای  بیشتر  می شویم،  جمع 
ادای احترام به فداکاری این 
نیز  آنان  حرمت  و  شهیدان 
میسر  راهشان  ادامه  با  تنها 
که  امیدواریم  شد.  خواهد 
راه  این  پیمودن  در  همگی 
پایمان  جلوی  در  حزب  که 
ما  همه  همچنین  گذاشته، 
شهیدان  خط مشی  را  راهی 
و  اســت  رهبر  شهیدان  و 
اکنون در جلوی ماست، باید 
برسیم،  اهدافمان  تا  پیموده 
رهبران  آرمان  که  اهدافی 
شهید و تمامی شهیدان حزب 

و خلق می باشد.
امسال  نوروزی  پیام  اهمیت 
کردستان  دمکرات  حزب 
و  ویژه  مکانی  در  که  ایران، 
از زبان دبیرکل حزب اعالم 
شد، در زیبایی محیط طبیعی 
آن یا فصل و زمان ابالغ آن 
که  بود  اینجا  در  بلکه  نبود، 
اراده ی  از  برگرفته  پیام  این 
ملتی بود که حزب دمکرات 
کردستان ایران رهبری آن را 
کمیته ی  پیام  دارد،  برعهده 
مرکزی و رهبری حزب بود 
حزب  دبیرکل  زبان  از  که 
بود  پیامی  گشت.  جــاری 
ارزیابی  و  تحلیل  بر  مبتنی 
اوضاع، پیامی بود تا نگذاریم 

دهانمان  روی  بر  دســت 
برای  دستهایمان  بگذارند، 
اعالم آمادگی همواره حاضر 
که  بود  پیامی  باشند.  وآماده 
پیشمرگه  فداکاری   و  مبارزه 
فرزندان  و  کوهستان ها  در 
را  شهرها  در  ملتمان  مبارز 
و  می داد  پیوند  یکدیگر  با 
تمامی شیوه های مبارزاتی در 
هر مکان و محلی و در شهر 
و کوهستان، به حلقه های از 
حزبی  مبارزات  زنجیره  ی 
مبدل گردد. هر شهید  مبارز 
زنجیر  ایــن  حلقه ی  یک 
را  آن  که  می رود  شمار  به 
خون  می کند.  مستحکم تر 
جهت  وسیله ای  عزیزی  هر 
آرمان هایمان  به  رسیدن 
است و رسیدن بدان موجب 
سرافرازی برای حزب شده و 
در داخل حزب نیز حلقه ها را 
محکم تر و مبارزه را تضمین 
یافتنی تر  دست  را  اهداف  و 
فرزندان  همه  ما  می کنند. 
همه  و  هستیم  حزب  این 
توصیه ها  اجرای  آماده  نیز 
حزب  که  هستیم  وظایفی  و 
ما محول می کند. راهمان  به 
است،  ناهموار  و  سخت 
هار  و  وحشی  دشمنانمان 
هستند. به همین دلیل، حزب 
هزینه هایی  چنین  صرف 
و  اهدافمان  به  نیل  برای  را 
برقراری پیوند میان مبارزات 
گسترده  و  شهر  و  کوهستان 
کردستان  در  مبارزه  نمودن 
بود  کرده  پیش بینی  را  ایران 
بسی  هم  هزینه  متأسفانه  و 

گران است.
و  جان  همانا  هزینه،  این 
این  افــراد  بهترین  زندگی 
همان  در  اما  است.  حزب 
پیش بینی  حزب  که  حال 
صرف  ــدام،  اق این  می کرد 
اندوه  و  سنگین  هزینه های 
خواهد  دنبال  به  ــراوان  ف
انتظار  و  می دانست  داشت، 
نتیجه اش  که  ــت  داش هم 
برای  سربلندی  و  سرافرازی 
کردستان  دمکرات  حزب 
گسترش  پرچمدار  ــران،  ای
ایران  کردستان  در  مبارزه 
است. اکنون مشاهده می کنیم 
تحقق  هم  انتظار  این  که 
انتظار  همچون  می یابد. 
انتظار  هزینه،  سنگین  بهای 
سرافرازی و سربلندی را هم 
دیدیم. می بینیم که در داخل 
حرکاتی  چه  ایران  کردستان 
که  می بینیم  گردیده،  ایجاد 
وجود  تمامی  احساسی  چه 
همه ی  و  پسران  و  دختران 
فرا  را  ایران  کردستان  مردم 
گرفته است. می بینیم که چه 
شور و شوق و چه عالقه و 
جانفشانی ای  و  آمادگی  چه 
برای انجام وظایف در مسیر 
صفوف  میان  در  مبارزه  این 
پیشمرگه  و  کادر  و  حزب 
ایجاد گردیده است. حزبی که 
باشد،  چنین فرزندانی داشته 
مبارزان  چنین  که  حزبی 
فداکاری داشته باشد، حزبی 
دارد  داخل  در  فرزندانی  که 
همه  این  دارای  که  حزبی  و 
و  اصولی  سیاست  و  تاریخ 

قهرمانی  همه  این  و  درست 
چطور  باشد،  پیشمرگه ها 
بتواند  کسی  است  ممکن 
سر  در  را  نابودی اش  خیال 
بپروراند. درست است که ما 
دست  از  را  دوستی  و  عزیز 
می دهیم، اما ملتی را سربلند 
را  حزبمان  و  کرد  خواهیم 
مقام  در  ُکرد  ملت  میان  در 
و جایگاهی قرار می دهیم که 
چه در گذشته و چه در حال 
باشد  جایگاه  همان  در  باید 

که می بایست باشد. 
خانواده ی  به  من  خطاب 
شهید جدیدمان کاک شورش 
رفیق  همسر  است!  منبری 
عزیز  خواهر  عزیزمان، 
از  شورش  کاک  ما!  همه ی 
و  تو  نه  اما  رفت،  دستمان 
نه هیچ کسی از ما غریب و 
حزب  زیرا  نیستیم.  بی کس 
ایران  کردستان  دمکرات 
ماست،  همگی  به  متعلق 
خانواده ی  به  همگی  نیز  ما 
کردستان  دمکرات  حزب 
پدر  که  داریم  تعلق  ایران 
همه ی ماست. به همین دلیل، 
کودک  که  می دانیم  خوب 
دیروز  تا  که  تو  خردسال 
بخش سنگینی از مسئولیتش 
بر عهده ی این شهید تازه بود 
برعهده  بعد  به  امروز  از  و 
جای  باید  و  بود  خواهد  تو 
برایش  را  پدر  خود و جای 
که  باش  مطمئن  اما  کنی،  پُر 
هر  احساسات  و  عواطف 
یک از کادرها، پیشمرگان و 
رهبری حزب با دغدغه های 

و  گشته  عجین  تو  زندگی 
با  و  فرزندت  و  تو  کنار  در 
امیدوارم  است.  خانواده ات 
در  دست،  این  از  غمی  که 
حزب  از  خانواده ای  هیچ 
و  انقالب  نیاید.  وجود  به 
مبارزه ما ممکن است ما را 
با غم های دیگری نیز مواجه 
گرداند، اما حزب ما به زخم 
برداشتن و تحمل آن عادت 
گرفته و تسلیم نمی شود، اگر 
و  مشکل  صدها  و  ده ها  با 
مانع نیز برخورد کند، کمرش 
و  محکم  و  نخواهد شد  خم 
پیشبرد  و  ایستاده  پابرجا 
رسالت  و  وظیفه  را  مبارزه 
و  دانسته  خویش  اصلی 

می دانیم.
دفتر  طــرف  از  دیگر  بــار 
مرکزی  کمیته  و  سیاسی 
حزب  مبارزان  تمامی  و 
ــه خـــود و  دمـــکـــرات، ب
خواهر  و  محترم  خانواده ی 
عرض  تسلیت  بزرگوارمان 
همچنان  امیدواریم  می کنیم، 
این  رفتن  دست  از  غم  که 
به  می کنیم،  تحمل  را  شهید 
راه  تداوم  در  صورت  همان 
و خط مشی او کوشا و متعهد 

باشیم.

روحش شاد
به امید پیروزی حزب که 

پیروزی همگی ماست.
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عواقب حمله ی سپاه به  احزاب كرد و اقلیم كردستان
سهراب کریمی

فرمانده  جانشین  سالمی  حسین 
کل سپاه پاسداران در سخنان پیش 
 11 در  تهران  جمعه  نماز  خطبه  از 
علیه   تهران،  در   13٩٥ تیرماه  
اسرائیل، آمریکا و دیگر کشورهای 
نظامی  حمله   به   را  آنها  منطقه،  
ایالتی  را  اسرائیل  او  کرد.  تهدید 
که   کرد  تهدید  و  خواند  آمریکا  از 
با صدها موشک می توانیم اسرائیل 
البته  کنیم،  نابود  همیشه   برای  را 
از  چندگاهی  از  هر  تهدیدها  این 
طرف سران سپاه پاسداران بر زبان 
تهدیدهای  تفاوت  می شود.  جاری 
آخر  در  قبل  با  سالمی  حسین 
لحنی  با  که   است  ایشان  سخنرانی 
متفاوت، احزاب کردستان ایران  و 
تهدید  را  کردستان  اقلیم  حکومت 
بعد  که   چند  هر  می کند.  نابودی  به  
کردستان  اقلیم  حکومت  تصمیم  از 
مبنی بر برگزاری رفراندوم استقالل 
داعش  حمله  دنبال  به   کردستان 
فرماندهان  از  بعضی  کردستان،  به  
ایران  رژیم  مقامات  دیگر  و  سپاه 
هشدار  کردستان  اقلیم  حکومت  به  
از  ایران  لحن  گویا  اما  بودند،  داده 
آغاز تصمیم رهبران حزب دمکرات 
بازگشت  بر  مبنی  ایران  کردستان 
به  کردستان ایران و تماس با مردم 
است  کرده   اساسی  تغییر  کردستان 
شدن  درگیر  از  بعد  خصوصًا  و 
با  دمکرات  حزب  پیشمرگه های 
کردستان  عمق  در  پاسداران  سپاه 
تهدیدات  بر  سپاه  فرماندهان  ایران 
حسین  که   گویا  افزوده اند،  خود 
به  را  خود  سخنرانی  تمام  سالمی 
به   هشدار  برای  مقدمه ای  عنوان 
کردها به  کار برده  و تهدید اسرائیل 
برای  مقدمه ای  کشورها  دیگر  و 
بر  وضعیت شکننده   نهادن  سرپوش 
امنیت خود در داخل مرزهای ایران 

است.
فعالیت  اهمیت موضوع  به   با توجه 
بازتاب  و  کردستان  در  پیشمرگه ها 
جهانی این تحول می توان گفت که  
این  تصمیم  تفاوت  پاسداران،  سپاه 
با درگیری های  بار حزب دمکرات 
و  این حزب   با   گذشته  سال های 
جدی  کاماًل  را  کرد  احزاب  دیگر 
همچنان  حتی  است.  کرده   تلقی 
بر  اخیر  روزهای  خبرهای  از  که  
می آید ایران رسمًا از حکومت اقلیم 
خواسته است که  مانع  فعالیت کادر 
و پیشمرگه های حزب دمکرات در 
حال  شوند.  ایران  مرزهای  داخل 
سپاه  عملی  تهدیدهای  این  چنانچه 
شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ برای 
به   این پرسش الزم است  به   پاسخ 
مرحله   چند  در  تحول  این  ابعاد 

پرداخته  شود.
ایران  کردستان  دمکرات  حزب   -
قدیمی ترین  و  بزرگترین  عنوان  به  
نقش  ــا  ــرده ک سیاسی  ــزب  ح
تعیین کننده ای در تحوالت کردستان 
داخلی  پشتیبانی  از  و  دارد  ایران 
برخوردار  نیز   خارجی  و  مردمی 
حزب  این  اقدام  گونه   هر  و  است 
شدن  کشیده  چالش  به   موجب 
اسالمی  جمهوری  سیاست های 
بازتاب  باعث  نیز  و  می شود 
گسترده ی منطقه ای و جهانی خواهد 
نیروهای  مشارکت  چنانچه   شد. 
در  داعش  با  جنگ  در  حزب  این 
تند  واکنش  با  گذشته،  سال  دو 
آغاز  شد.  همراه  اسالمی  جمهوری 
مرحله جدید فعالیت های این حزب 
به  نام "راسان"  موجب فعال شدن 
می شود.  نیز  کرد  احــزاب  دیگر 
حزب  دو  با  همزمان  حزب  این 
روابط  عراق  کردستان  عمده ای 
عین  در  و  دارد  نزدیکی  بسیاری 
تأکید  خود  نظر  استقالل  بر   حال 

می کند. اعالم مرحله جدید فعالیت 
هجری  مصطفی  توسط  "راسان" 
دبیر کل این حزب در نوروز امسال 
اصلی  تفاوت  قندیل  کوهستان  در 
این اقدام حزب با دیگر فعالیت های 
است.  گذشته  دهه  دو  در  محدود 
گویا این اقدام حزب به  دنبال عدم 
به  مطالبات کردها در  پاسخ عملی 
مقامات  سوی  از  ایران  کردستان 
تهدیدآمیز  مانورهای  نیز  و  تهران 
در  کردستان  مــردم  علیه  سپاه 
در  کردستان عراق  تهدید  و  مرزها 
کرکوک  جمله  از  جنوبی  شهرهای 
یاس  موجب  آن  تداوم  که   است 
ایران  کردستان  مردم  نومیدی  و 
وسیع  انتقادهای  و  ایران  رژیم  از 
مردم از انفعال احزاب کرد خصوصًا 

حزب دمکرات می شد.
کردهای  گذشته  سال  بیست  در 
بهبود  امید  به   آنها  احزاب  و  ایران 
احقاق  و  ایران  کردستان  وضعیت 
انتظاری  مطالباتشان،  و  حقوق 
گذاشته اند،  سر  پشت  را  طوالنی 

به   که   می بینند  کردها  اخیراً  اما 
شیوه ای از جانب ایران مورد انکار 
دیدار  شده اند.  واقع  تحقیر  حتی  و 
رهبر  تــرور  عامل  صحرارودی 
کاریزماتیک کردها دکتر قاسملو از  
کردستان عراق و عدم توجه دولت 
رد  و  کردها  مطالبات  به   روحانی 
صالحیت تمام چهره های سرشناس 
مخالفت  مجلس،  انتخابات  در  کرد 
اینترنتی کردی در  دامنه ی  با  ایران 
عنوان  به   کردستان  اقلیم  حکومت 
اقدام  این  مخالف  که   کشوری  تنها 
بین جامعه  بود، شکاف موجود در 
به   را  ــران  ای رژیــم  با  کردستان 
در  این  است  رسانده   حادی  حد 
حالیست که  در تمام منطقه تحوالت 
سه  در  می رود  پیش  کردها  نفع  به  
در  گام هایی  کردستان  دیگر  بخش 
جهت احقاق حقوق کردها برداشته 
شده  است. کردها خوب می دانند که  

کردها  روی  پیش  مشکالت  بیشتر 
به   کردستان  مختلف  بخش های  در 
کارشکنی های  و  دخالت ها  دلیل 
جمهوری اسالمی است و گرنه  این 
آرام  بسیار  جلو،  به   رو  تحوالت 
تمام  کردها  نفع  به   هزینه ،  بدون  و 

خوهد شد.
گذشته   دهــه ی  دو  در  چه  اگر   
احزاب  و  کردستان  اقلیم  حکومت 
دمکرات  پارت  یعنی  آن  اصلی 
اتحادیه  میهنی  کردستان )پارتی( و 
کردستان با رژیم ایران رابطه بدون 
اصلی  دلیل  اما  داشته اند،  تنشی 
احزاب  جدی  اقدامات  عدم  آن 
جمهوری  علیه  ایــران  کردستان 
وجود  بدون  و  است  بوده   اسالمی 
جمهوری  ایران،  کردستان  احزاب 
اسالمی از هر ابزاری برای تضعیف 
اعراب  برابر  در  کردستان  اقلیم 
کرده  استفاده   عراق  جنوب  شیعه 
از  ایران  حکومت  چنانچه   است 
ماده   شدن  اجرایی  مانع  جمله 
14٠ قانون اساسی عراق در جهت 

الحاق مناطقی از کردستان عراق به  
حکومت اقلیم کردستان بوده است 
و  احزاب  که   گذشته   برخالف  و 
جریان های اعراب شیعه که  با کردها 
در یک جبهه علیه  حکومت صدام 
قدرت  به   از  بعد  و  بودند  حسین 
ارضی  سیاست های  آنها  رسیدن 
علیه  را  عراق  سابق  حکومت های 
کردن  مستقر  و  دادند  ادامه   کردها 
یکی از لشکرهای ارتش عراق در 
این  جمله   از  مناقشه   مورد  مناطق 
به   داعش  حمله  از  قبل  اقدامات  
اصلی  عامل  خود  این  بود.  عراق 
اقلیم  حکومت  جدی  اختالفات 
جعفری،  حکومت های  با  کردستان 
که   است  عبادی  اینک  و  مالکی 
سیاست های آنها در قبال کردستان 
چه  می باشد.  ایران  حمایت  مورد 
عراق  به   داعش  حمالت  اگر  بسا 
رویارویی  به   اختالفات  این  نبود، 

حمالت  از  بعد  می انجامید.  نظامی 
اقلیم  حکومت  منطقه،  به   داعش 
کنترل  سرعت  به   و  کردستان 
قلمرو  از  خارج  کردنشین  مناطق 
به  دست گرفت و شخص  را  اقلیم 
مسعود بارزانی برای اعالم استقالل 
آغاز  را  خود  تالش های  کردستان 
به   را  ایران  رژیم  واکنش  که   کرد 
خارجه ی  وزارت  و   داشت  همراه 
رژیم هر گونه تغییر مرزهای منطقه 
ایران  ایران" خواند.  را "خط قرمز 
رقیبان  با  اتحاد  با  که   کرد  سعی 
فشار  پارتی  و  بارزانی  بر  پارتی 
آورد که  از تصمیم رفراندوم استقالل 
حتی  و  شوند  منصرف  کردستان 
عده ای از تحلیلگران حمله  دور از 
شنگال  و  مخمور  به   داعش  انتظار 
را به  نفوذ ایران بر بعضی از نظامیان 
پیوسته اند  داعش  به   که   عراقی 
این حمله  که   می دانند، چرا  مرتبط 
به  دنبال تهدید بارزانی توسط ایران 
با  پاسداران  سپاه  گرفت.  انجام 
و  عراق  در  شعبی  تشکیل حشدی 

گذشته  ماه های  در  آنها  وارد شدن 
به  شهرهای جنوبی استان کرکوک، 
درگیر  کرد  پیشمرگه های  با  عمال 
تنش  اولین  خود  این  که   شدند 
میهنی  اتحادیه  با  پاسداران  سپاه 
تهدیدآمیز  اقدامات  بود.  کردستان 
نیروهای  علیه  شعبی  حشد 
برای  خطری  زنــگ  پیشمرگه  
عنوان  به   کردستان  میهنی  اتحادیه 
رابطه  که   بود  کرد  احزاب  از  یکی 
در  اسالمی  جمهوری  با  نزدیکی 
است.تالش  داشته  اخیر  سال های 
حزب  دو  اتحاد  عدم  برای  ایران 
فشار  و  عــراق  کردستان  اصلی 
تفکیک  برای  میهنی  اتحادیه   به  
همه جانبه استان سلیمانیه و کرکوک 
از هولیر نیز  از مداخالت بی پروای 
کردستان  در  اسالمی  جمهوری 
عراق است. اما بعید به  نظر می رسد 
گذشته  دهه ی  دو  آرام  روابط  که  

و  پارتی  گسترده   همکاری های  و 
را  تحوالت  سیر  میهنی،  اتحادیه  ی 
اقلیم  موجودیت  که   ببرد  سویی  به  
این  بیاندازد.  خطر  به   را  کردستان 
اقدامات ایران و در رأس آن سپاه 
بیشتر  همگرایی  می تواند  پاسداران 

کردها را به  همراه داشته  باشد.
از  یکی  عنوان  به   نیز  پ.ک.ک 
هم  چه  اگر  کردستان  بازیگران 
حاضر  حال  در  هم  و  گذشته  در 
دارد،  و  داشته  ایران  با  روابطی 
به   ترکیه   با  که  گاه  هر  ایران  اما 
حتی  و  فشار  می رسد  تفاهماتی 
حمله  به  این حزب را افزایش داده  
توجه  با  دیگر،  سوی  از  می دهد. 
مقامات  شدید  مخالفت های  به 
با طرح سیستم فدرالیسم در  ایران 
رهبران  آگاهی  و  سوریه  کردستان 
پ.ک.ک از این موضع ایران، خطر 
تهدید ایران بر این دستاورد مهم در 
جدیست.  کاماًل  سوریه   کردستان 
این در حالیست که حکومت اسد، 
در  روز  روزبه   ایران  اصلی  متحد 

نهایت  در  و  می شود  قویتر  سوریه  
احزاب  دیگر  هم  و  پ.ک.ک  هم 
کرد به  گونه ای ضمنی در برابر هر 
اقدامی علیه  موجودیت کردها متحد 
را خوب  مسأله   این  ترکیه   هستند. 
است  شده   ناچار  و  کرده   درک 
مسأله  خود،  باطنی  میل  علیرغم 
برای  بشناسد و  به  رسمیت  را  کرد 
طفره  رفتن از هموار کردن جاده ی  
به   کرد  مسأله  حل  برای  سیاست، 
دنبال بهانه برای جنگ با پ.ک.ک 
است. سرانجام می توان گفت که  به  
اسالمی  جمهوری  فشارهای  دلیل 
از  آنها  ایران و احزاب  بر  کردهای 
یک سو و تحوالت عمیق در دیگر 
آن  تأثیر  و  کردستان  بخش های 
دیگر،  سوی  از  ایران  کردستان  بر 
شرایط فعال شدن تنش در کردستان 
ایران بسیار مساعد است و تصمیم 
جهت  در  می تواند  دمکرات  حزب 

نقش آفرین  تنش،  این  مدیریت 
جدی  تهدیدهای  نتیجه   در  باشد. 
سپاه  و  اسالمی  جمهوری  که  
می تواند  کردها  علیه  پاسداران 
در  کرد  احزاب  تمامی  همگرایی 
به   را  کردستان  بخش های  تمام 
تمام  در  کردها  باشد.  داشته   همراه 
اقلیم  بخش های کردستان حکومت 
دستاوردی  همچون  را  کردستان 
می کنند  تلقی  خود  برای  تاریخی 
داعش  حمله  در  که   همچنان  و 
در  نمودیم،  مشاهده  کردستان  به  
جبهه های کردها علیه داعش، تمام 
کردستان  بخش  چهار  هر  کردهای 
گونه   هر  و  داشتند  مستقیم  شرکت 
تعرض به  کردستان عراق با واکنش 
شدید تمامی کردها و جامعه جهانی 
مرزی   وجود  شد.  خواهد  همراه 
استان  جنوب  تا  ماکو  از  طوالنی 
ایالم و وجود کوهستان های بلند در 
داخل  به   نفوذ  توان  ایران  کردستان 
همراه خواهد  به   را  ایران  کردستان 
داشت. لذا اگر چه  به  گفته  بسیاری 
پاسداران  سپاه  تهدید  تحلیگران  از 
اقلیم  و حکومت  کرد  احزاب  علیه 
اما  باشد،  جدی  می تواند  کردستان 
نتایج این حمله می تواند تنش را به  
بکشاند  ایران  عمق خاک کردستان 
و به  جنگی فرسایشی در کردستان 

ایران بیانجامد.
جمهوری اسالمی و سپاه پاسداران 
در  گسترده   نارضایتی  از  آگاهی  با 
ایران و کردستان سعی کرده اند که  با 
منطقه ای،  بحران های  به   زدن  دامن 
جلوه  آرام  را  ایران  داخلی  شرایط 
به  تبدیل  را  ایران  امنیت  و  بدهند 
دستمایه ای برای مشروعیت خود و 
سپاه پاسداران کنند و در این راه هم 
هزینه های هنگفتی در منطقه کرده اند 
و البته هزینه های جبران ناپذیری را 
به  منطقه تحمیل کرده اند و همچنان 
فعالیت های  می رفت،  انتظار  که  
ایران  کردستان  دمکرات  حزب 
سپاه  و  ایران  رژیم  تند  واکنش  با 
سوی  از  اما  شد،  همراه  پاسداران 
دیگر هم کردها داری متحدان قوی 
در سطح جهان و در منطقه هستند 
که  هر کدام از این متحدین به  نوعی 
مخالف سیاست های منطقه ای ایران 
و سپاه پاسداران هستند. بسیاری بر 
این عقیده  هستند که  سپاه پاسداران 
و ایران عامل اصلی نابسامانی های 
آغاز  و  می باشد  منطقه  سیاسی 
می تواند  ایران  کردستان  در  جنگ 
از  را  ایران  رقیبان  رقابت  میدان 
منطقه به  داخل مرزهای ایران تغییر 
دهد و عمق استراتژیک ایران را در 
منطقه از بین ببرد. این خود می تواند 
ملیت های  دیگر  فعالیت های  آغاز 
و  عرب ها  بلوچ ها،  جمله   از  ایران 
باشد.  داشته   همراه  به   را  ترک ها 
احساس  را  خطر  این  خود  ایران 
می کند و اغلب سیاست های امنیتی 
خواست های  محور  بر  را  خود 
این  است،  کرده   استوار  ملیت ها 
سیاست در طول سال ها باعث رشد 
ملیت های  به   نسبت  امنیتی  نگاه 
ایران شده  است که  بازخورد آن نیز 
انشقاق عمیق گفتمانی ملیت ها علیه   
است.در  شده   ایران گرایی  گفتمان 
پایان می توان گفت که  اگر چه سپاه 
خود  توجیه  بزرگترین  پاسداران 
اقدامات  به   دادن  مشروعیت  برای 
خودسرانه اش در داخل ایران و در 
منطقه را حفظ امنیت نظام جمهوری 
اسالمی و امنیت ملی ایران می داند، 
نظر  در  با  چون  اقدامات  این  اما 
در  دمکراتیک  هنجارهای  گرفتن 
در  بین المللی  هنجارهای  و  داخل 
شکننده  بسیار  است  همراه  منطقه 
محدود  اقدام  که   همچنان  می باشد، 
ایران،  کردستان  دمکرات  حزب 
ایران  استیالی  ورق  برگشتن  خطر 
داشته  همراه  به   را  خاورمیانه   در 

است.
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سپاه  پاسداران، تهدید یا بلوف؟

پایه های  وجود  و  دمکراسی  نبود 
لرزان مشروعیت سیستم سیاسی در 
ایران از جمله  عواملی بوده  که  رژیم 
این  در  همواره   اسالمی  جمهوری 
است.  کرده   ضعف  احساس  رابطه 
در  قدرت  صاحبان  شرایطی  چنین 
اغتشاش  ایجاد  سمت  به   را  تهران 
و ناامنی در کشورهای منطقه سوق 

داده  است. 
کردن  رام  و  کنترل  برای  تالش ها 
این نظام همواره  در جهتی بوده  که  
ایران را بعنوان کلیتی در نظر گرفته  
و  تقویت دمکراسی  که  الزمه ی  آن 
چنین  اما  است.  بوده   مدنی  جنبش 
نگرشی نه  تنها دخالت و یاغی بودن 
زمینه ی   بلکه   نکرد،  کنترل  را  رژیم 
در  را  تفرقه گرائی  و  داخلی  کنترل 

منطقه به دنبال داشته  است.
به  باور نگارنده، شرایط و نگرش ها 
جمهوری  کردن  رام  با  رابطه  در 
اسالمی تغییر کرده  است. زیرا نگاه  
مانند  به   را  ایران  دیگر  جهانیان 
در  نمی بینند.  متحدالشکل  کلیتی 
در  را  تغییر  زمینه های  حال،  همین 
نمی دانند،  فارسی  ایرانی-  نسخه ی  
بلکه  تقویت بازیگران هویت خواه  را 
بستر مناسب برای تحقق دمکراسی 
و برقراری سیستمی مسئول در این 

کشور می دانند.
پیشمرگه های  که   روزها  این  در 
و  امکانات  کمترین  با  کردستان 
وجود پایگاه  مردمی ثابت کردند که  
اطالعاتی  پایه های سیستم سیاسی، 
چه   تا  اسالمی  جمهوری  نظامی  و 
اندازه  ضعیف است، فرماندهان سپاه  
پاسداران، که بازیگران و سکانداران 
قدرت در ایران تحت سلطه ی رژیم 
چنان  هستند،  اسالمی  جمهوری 
خشمگین شده  اند که  در مدت کمی 
به   تهدید  را  کردستان  و  بحرین 

واکنش هایی  می کنند. چنین  نابودی 
و  عقالنی  سیاستی  از  نشان  تنها  نه 
نیست،  سیستم  یک  بودن  قدرتمند 
جدی  بحران  یک  از  نشان  بلکه  

است.
عملیاتی  توانائی  سپاه   چرا  اما 
کردن تهدیدات خود در مورد اقلیم 
کردستان را ندارد؟ در پاسخ به این 
خالصه،  طور  به  می توان  سؤال 

دالیل زیر را برشمرد:
منطقه ای  تنها  کردستان  اقلیم    -1
که   زمانی  که   بود  خاورمیانه   در 
گرفت،  قرار  مستقیم  تهدید  مورد 
کشورهای غربی وارد کارزار مبارزه  
به  با داعش شدند. در حال حاضر 
اقلیم  دلیل نقش محوری و جایگاه 
مزبور در نبرد جهانی علیه تهدیدات 
داعش، این حمایت بسیار بیشتر هم 

شده  است٠
منطقه  در  کرد  ناسیونالیسم    -2
هر  تهدید  که   شده   قدرتمند  چنان 
تهدید  مانند  به   کردستان  از  بخشی 
به   نگاهی  با  می شود.  قلمداد  ملی 
میان  موجود  نظامی  همکاری های 
کردستان  چهارگانه ی   بخش های 

متوجه  این موضوع خواهیم شد.
مورد  در  سپاه   واکنش  هرگونه    -3
اقلیم کردستان و ورود به  خاک این 
منطقه، خشم مردم کرد در کردستان 
ایران را به همراه  خواهد داشت که  
گلوگاه  هرگونه  حرکت نظامی است، 
که   است  اشتباهی  همان  دقیقًا  این 
ترکیه  نیز در مورد کردستان سوریه 

مرتکب شد.
4- حمله  به  اقلیم کردستان زمینه ی  
تقویت خواهد  را  هویتی  تضادهای 
کرد که  این در واقع، پاشنه ی  آشیل 

جمهوری اسالمی است.
و  بهانه ی  حضور  تاکنون    -٥
جمهوری  فــرامــرزی  مداخالت 
اسالمی و عدم حساسیت بین المللی 
در  داعش  وجود  مسأله،  این  به 
است،  بوده  کشورها  دیگر  و  عراق 
اما حمله  به  کردستان دارای استدالل 

و  جهانی  جامعه ی   برای  قانع کننده  
کشورهای منطقه نیست. پس چنین 
خطایی، رژیم ایران را در عرصه ی 
مهلک  باتالقی  در  خارجی،  روابط 

گرفتار خواهد نمود.
همکاری  به   اسالمی  جمهوری   -٦
خوش  دل  کرد  احزاب  از  بخشی 
فراموش  انگار  اما  اســت.  کــرده  
جنبش  زمانی  چگونه  که   کرده اند 
آنها  خواست های  به   )تغییر(  گوران 
که   کرده اند  فراموش  یا  گفت،  "نه" 
ایران  کردستان  احزاب  و  پ.ک.ک 
آن  اخبار  و  دارند  نیاز  یکدیگر  به  
کردستان  در  است.  شده   منتشر  هم 
اتحادیه ی   نام  به  نیرویی  همچنین 
خوبی  به   که   دارد  وجود  میهنی 
و  صفر  بازی  زمان  که   است  آگاه  
رسیده   پایان  به   کردستان  در  صد 
از  که   در همان حال می داند  است. 
ایران  کردستان  ژئوپولیتیک،  لحاظ 
است  حیاتی  برایش  اندازه   چه   تا 
این  ماندگاری  در  جدی  نقش  و 
این  دیگر،  طرف  از  دارد.  حزب 
پ.ک.ک  با  اتحاد  در  چنان  حزب 
درگیر  سوریه  کردستان  مسائل  و 
کردستان  علیه   حرکتی  هر  که   شده  
ایران، زمینه ی  اجتماعی و پایه های 
شدت  به  را  حزب  این  مشروعیت 
میان  این  در  کرد.  خواهد  لرزان 
پارت دمکرات کردستان وجود دارد 
که  کاماًل مشخص است که  در مسیر 
گام  اسالمی  جمهوری  سیاست های 

برنمی دارد.
و  قدرت  از  نیز  صدام  مجموع،  در 
کویت  به   توانائی الزم جهت حمله  
برخوردار بود. اما همین حمله  تبدیل 
فروپاشی  برای  حرکتی  نقطه ی   به 
رژیمش شد. پس سپاه  پاسداران در 
همانند  کردستان  به   حمله   صورت 
صدام  جمهوری  ریاست  ــارد  گ
حسین، تار و مار می شود، یا ناگزیر 
خواهد شد برای چند صباحی صرفًا 
به  سپاه پاسداران تهران تبدیل شود.

حسامدستپیش

شورشگلکار

ابر بخت و اقبال کردستان است 
و  آه  می کند.  گریه  و  شیون   ،
ناله کردهاست، دل و درون را 

می سوزاند.
صدای جیغ و داد وفریاد مردم 
می آید در زیر چرخ روزگار. آه 
زنان کردی که  مردانشان کشته 
می کند.  ویران  را  عالم  شده، 
برهنه  کسانی  درون  آتش  دود 
ابری  به  تبدیل  بی خانمان،  و 
افکنده   سایه  کوه ها  بر  و  شده  
چشم  از  که  مدتیست  است. 
سرازیر  غم  اشک  کردستان، 
می شود. تماشا کنید هزارن بار 
را.  "سیروان"  و  "تانجه رو" 
چرا مال کرد حالل است؟ چرا 
کشتنش  و  کرد   جان  ستاندن 
باد  شرمسار  اســت؟  واجــب 
اشغالگر دروغگو که این چنین 

نقشه می چیند.
نسل کشی  یــا  ــام  ــل ع ــت ق
)ginocide( به کشتن و از 
میان بردن جمعی یا دسته ای از 
مردم گفته می شود که از جانب 
از  حاکم  حزب  یا  کشوری 
کشتن  برای  و  باشند  رفته  بین 
امکان  باشد.  شده  تالشی  آنان 

دارد قتل عام دلیل دینی، ملی، 
عقیدتی یا تفکرات نژادپرستانه 
داشته باشد. مدت زمان زیادی 
کلمه  این  با  جهان  که  نیست 
آشنا گردیده، اما ملت کرد دیر 
با آن آشناست و  زمانیست که 
ملت  تاریخ  بگوییم  می توانیم 
نسل کشی  از  ماالمال  کــرد 
اشغالگران  زمان  هر  که  است 
کردستان برای حذف این ملت 
خودش  سرزمین  در  تاریخی 
و  روز  اساس  بر  داده اند  انجام 
تاریخ شیوه ی قتل عام کردها را 
به روز کرده اند و شمشیر و قیر 
و سوزاندن را به اسلحه و توپ 
کردند  تبدیل  شیمیایی  بمب  و 
ادامه  آخر  تا  را  فرایند  این  تا 
بدهند که آن هم حذف جمعی 
می خواهد  فقط  که  است  ملتی 
خودش  وطن  و  سرزمین  در 
زندگی  سربلندی  و  استقالل  با 

کند.
کردها  قتل عام  پروسه های  از 
انجام  اشغالگران  جانب  از  که 
قتل عام  به  می توانیم  شــده 
در  کنیم.  اشاره  سردشت  شهر 
کردستان ایران که در روز هفتم 
با  خورشیدی   13٦٦ سال  تیر 
شده  طراحی  پیش  از  نقشه ای 
میان دو اشغالگر کردستان یعنی 
هواپیماهای  با  عراق  و  ایران 
جنگی، بمب  شیمیایی و بر سر 
کرد  عادی  و  دفاع  بی  مردم 

ریخته شد.
امکان دارد خیلی وقت ها تالش 
شده باشد برای این قتل عام این 
دلیل  به  که  باشند  آورده  دلیل 
و  اشغالگر  دو  میان  جنگ 
استبدادگر منطقه ای مثل ایران و 
عراق بوده است و هدف اصلی، 
از میان برداشتن کردها نبوده اما 

من بر این باورم که این فاجعه 
دلیل  به  نبوده  پذیر  توجیه 
اگر  اشغالگر،  دو  این  گذشته  
نه پس چرا در شهرهای دیگر 
غیر از کردستان بر ضد یکدیگر 
و  کشنده  اسلحه ی  چنین  این 
نکردند؟  استفاده  را  ممنوعه 

این هم اثبات این واقعیت است 
شیمیایی  بمباران  فاجعه ی  که 
از  نقشه  و  هماهنگی  سردشت 
اشغالگران  طراحی شده ی  پیش 
بعثی  درنده ی  رژیم  و  ایرانی 
و  قتل عام  ژینوساید،  هدف  به 
این  تا  بود  ملتی  هویت  محو 
گونه بتوانند تمامی ملت کرد را 

با همه ثروت و مال و هویتش 
دچار زیانی بسیار بزرگ کنند 
بر دل  و زخمی آنچنان بزرگ 
تا  که  بگذارند  کرد و کردستان 

ابد مداوا نگردد.
آن  از  جدا  تیر   ۷ قتل عام  در 
به   که   پروانه ای  روح  هزاران 

همزمان  شتافتند،  باقی  دیار 
هزاران نفر دیگر که به هر شکل 
دچار  کردند  پیدا  نجات  ممکن 
و  فاجعه  و  مشکل  بزرگترین 
و  شدند  دشوار  و  تلخ  زندگی 
و  دارو  به  آنها  دسترسی  عدم 
درمان، فاجعه ی انسانی دیگری 
را برای این بخش از ملت کرد 
ایجاد کرد که در شهر سردشت 

شیمیایی شدند.
کسی که شهید شد، رفت، لیکن 
نیز  تاکنون  ماندند  که  کسانی 
زندگی  کشنده،  گازهای  آثار 
است،  کرده  حرام  آنها  بر  را 
سردشت  مردم  بیشتر  متأسفانه 
تا به حال نیز از بیماری تنگی 
جسم  ریختگی  هم  به  نفس، 
و  شده  سقط  نوزاد  صورت،  و 
و  روانی  بیماری های  و  ناقص 
بسیاری از عوارض دیگر هنوز 
هم  هنوز  و  نیافته اند  نجات 
کار  و  درندگی  این  اثرات  از 

ضدانسانی اشغالگران می نالند.
تفکر  و  توجه  جای  که  آنچه 
از  پس  که  است  این  می باشد 
این همه سال که از این فاجعه 
طرف  از  هم   هنوز  می گذرد 
مقامات رژیم ایران کاری برای 
آنها انجام نشده و اگر هم شده 
باشد، آنقدر دیر و با بی رغبتی 
نه سودی داشته  که  انجام شده 
است و نه ارزش بازگو کردن .

مسئولین  که   حالیست  در  این 

شهیدان  نام  با  سالیانه  رژیم 
این فاجعه و مردم مظلوم شهر 
دالر  هــزار  صدها  سردشت 
بین المللی  و  خیریه  مراکز  از 
به   را  آن  و  می کنند  دریافت 
جیب می زنند و خرج خودشان 
می کنند  منجمدشان  تفکرات  و 
فاجعه  نوعی  خود  نیز  این  که 
نمودن  پایمال  و  ژینوساید  و 
کرامت مردم بی گناه کرد است.

حقیقت  این  باید  کــردی  هر 
منظر  از  که  کنند  درک  را 
اشغالگران ایرانی، عراقی، ترکی 
و سوری همه ی کردها گناهکار 
و متهم هستند و فقط از لحاظ 
زمان مجازات است که تفاوت 

دارند .
کرد  جوان  هر  باید  همچنین 
هر  با  که  بداند  خود  وظیفه ی 
شیوه و روشی که برایش ممکن 
خانواده های   به  است  مقدور  و 
سردشت  مصدومان  و  شهیدان 
ستم  و  ظلم  قربانیان  همه ی  و 
مناطق  در  ایرانی  اشغالگران 
رسانند  یاری  کردستان  دیگر 
نکنند  فراموش  را  مهم  این  و 
و  تالش  به  عملی  طور  به  که  
یک  برپایی  تا  خود  مبارزات 

کیان کردستانی ادامه دهند.

 ٧ تیر قتل عام دیگری برای كردها

فاجعه ی بمباران شیمیایی شهر سردشت هماهنگی و نقشه از پیش 
طراحی شده اشغالگران ایرانی و رژیم درنده ی بعثی بوده است که 
هدف آن ژینوساید و قتل عام و حذف شناسنامه ی ملتی بود تا این 
با همه ثروت و مال و هویتش  بتوانند تمامی ملت کرد را  گونه 
دچار زیانی بسیار بزرگ کند و زخمی آنچنان بزرگ بر دل کرد 
و کردستان بگذارند که تا ابد مداوا نشود. در قتل عام ۷ خرداد، 
جدا از آن هزاران روح پروانه ای که  به  دیار باقی شتافتند، همزمان 
دچار  پیدا کردند  نجات  ممکن  هر شکل  به  که  دیگر  نفر  هزاران 
تلخ و دشوار شدند و عدم  فاجعه و زندگی  بزرگترین مشکل و 
دسترسی آنها به دارو و درمان، فاجعه ی انسانی دیگری را برای 
ایجاد کرد که در شهر سردشت شیمیایی  از ملت کرد  این بخش 

شدند.
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می رسد،  پایان  به  کالم  که  آنجا 
موسیقی آغاز می شود –بتهوون-

چنین  خود  وصف  در  موالنا  اگر 
می  جام  دست  یک  می گوید: 
کردها  یار،  زلف  دست  یک  و 
قرن هاست که با یک دست سالح 
در  زندگی  به  ساز  دست  یک  و 
ادامــه  ــرس  زاگ کوه های  پــای 
روزنامه نگار  برای  اگر  می دهند. 
فرانسوی در دهه ی ٦٠ جای بسی 
تعجب است که پیشمرگه های کرد 
از یک درگیری تمام عیار و  بعد 
چند  شدن  متحمل  و  روزه  چند 
در  هنگام  شب  زخمی،  و  شهید 
شده  افروخته  آتش های  روشنای 
بر بلندای زاگرس به "گورانی" و 
اما  می شوند  مشغول  "هه لپه رکی" 
این خود زندگی ست  برای کردها 
این  بزرگ،  قاسملوی  قول  به  یا 

خود تداوم زندگی ست. 
تاریخ  درازای  به  کردها  ما  اینکه 
گفتمان  و  حکومت  نتوانسته ایم 
خویش را حاکم کنیم و از دوران 
تا  آشوری ها  استثمار  و  استعمار 
زندگی  و  مرگ  میان  امروز  به 
توانسته ایم به آفتاب سالم دیگری 

کنیم و نقش دیگری بیافرینیم، خود 
و  خلقت  است.  هستی  عجایب  از 
نقش  موسیقی  آن  در  که  آفرینشی 
اساسی واصلی را بازی می کند چرا 
که بر این باورم موسیقی کردی فارغ 
شاهرگ  دیگری،  جنبه ی  هر  از 
حیات و حامل اساسی تداوم حیات 

"ما" بوده است.
احساس  و  موسیقی  کرماشان، 

حقارت
پراهمیت  بسایر  جایگاهی  موسیقی 
مبارزاتی  و  جمعی   خوداگاهی  در 
تئوریسین های  و  دارد  کردها 
با  ایران  مرکزگرای  حکومت های 
موجود  های  جریان  کامل  شناخت 
شکل گیری  زمان  از  کردستان،  در 
طی  ــران،  ایـ در  مــدرن  دولــت 
همیشه  مدون  و  دقیق  برنامه های 
حربه ی  این  کردن  عقیم  در  سعی 

مبارزاتی از سوی کردها بوده اند .
برنامه های  ــرای  اج به  توجه  با 
در  فرهنگی  آسمیالسیون  مدون 
اساسی ترین  از  موسیقی  کرماشان، 
این  علیه  مبارزاتی  راهکارهای 
پروسه ی فاشیستی بوده و می باشد. 
هنرمند  رزازی"  "ناصر  آثار  تأثیر 
متعهد کرد در دهه ی ۷٠ خورشیدی 
و  ایالم  کرماشان،  استان های  بر 
این  آثار  بنیادی  نقش  و  لرستان 
نفوذ  و  هویتی  بازیابی  در  هنرمند 

کردستان  ملی-دمکراتیک  جنبش 
کرماشان  در  علی الخصوص 
هیچ  بر  که  امری ست  ایــالم  و 
سیاسی-اجتماعی  تحلیلگر 
نیست.  انکار  قابل  و  پوشیده 
ندادن  و  کردی  کنسرت های  لغو 
هنرمندان  و  موسیقدانان  به  مجوز 
کرماشانی و ممنوعیت کاری آنان 
خوبی  به  کردستان  استان های  در 
نشان دهنده ی خطر و تهدیدی ست 
که موسیقی کردی می تواند متوجه 
برنامه های فاشیستی آسیمیالسیون 
این  جــای  جــای  در  فرهنگی 

سرزمین کند.
آناباسیس  در  گزنفون  اینکه 
زاگرس  از  عبور  "در  می نویسد: 
که  شدیم  ــرو  روب مردمانی  با 
جنگ  میدان  به  موسیقی  با 
از  بخشی  شاید  می آمدند" 
را  کردی  موسیقی  حیاتی  کارکرد 
توضیحی  و  کند  آشکار  ما  برای 
خیزش  و  موسیقی  نقش  بر  باشد 
ایالم  و  کرماشان  خواهی  هویت 
کرماشان  هویت خواهی  خیزش   .
ابتدائی  سال های  طی  ایــالم  و 
شاهد  خورشیدی،   ٨٠ دهــه ی 
هنرمندان  از  مجموعه ای  حضور 
بود که شور بازیابی هویتی در سر 
حوزه  در  که  هنرمندانی  داشتند. 
یا  آکادمیک  آموزش  از  موسیقی 

بهره  با  تنها  و  بودند  بی بهره  سنتی 
و  ذاتی  استعداد  و  قریحه  از  بردن 
برابر  در  که  مسئولیتی  احساس 
به  دست  داشتند  خود  مردمان 
زیرزمینی  آثاری  مجموعه  تولید 
ندای  مستقیم  صورت  به  تا  زدند 
در  کردها  مبارزاتی  و  حق خواهی 
کرماشان و ایالم شوند. فعالیت های 
ناخودآگاه  اما  مستقیما  مذکور 
کردها  فرهنگی  آسیمیالسیون 
در  را  ایرانیان  تمامیت خواهی  و 
کرماشان و ایالم به چالش می کشید 
که  را  مدنی  مبارزاتی  شیپور  و 
کوله باری  و  ساله   ۷٠ پشتوانه ای 
ملی-دمکراتیک  جنبش  از  تجربه 
خود  سر  پشت  در  را  کردستان 

داشت، به صدا در می آورد.
سر  حقارت  با  کــردی  موسیقی 
ناسازگاری دارد و در همین راستا 
طی سال های اخیر موسیقی کردی 
مقابله  به  است  توانسته  خوبی  به 
شده  تحمیل  حقارت  احساس  با 
با  که  امری  بپردازد،  کرماشان  بر 

پیروزی های گسترده ای روبرو شده 
که  است  شده  باعث  امر  همین  و 
جمهوری اسالمی ایران با تمام توان 
خود و سیستماتیک وار به جنگ با 
آن برود و در همین راستا به تولید و 
خوانندگان  موسیقی ،  انواع  پرورش 
تنها  که  بزند  دست  موسیقیدانانی  و 
هدفشان برهم زدن پروسه ی حیاتی 
موسیقی کرماشان و جایگزین کردن 
آن  جای  به  لمپنی  موسیقی  نوعی 
بی خیالی،  الابالی گری،  که  است 
بنیادهای  نابودی  و  روحی  فساد 
لوحه  سر  را  کردها  اجتماعی-ملی 
از  تا  است  داده  قرار  خود  کاری 
از  را  کردها  بتوانند  طریق  این 
خود  دفاعی  حربه ی  اساسی ترین 

محروم کنند.
شهر  کردن  تهی  با  دیگر  سویی  از 
ایجاد  از موسیقیدانان بزرگ کرد و 
از  مردمانشان  و  آنان  مابین  فاصله 
طریق لغو کنسرت و ندادن مجوز به 
آن ها سعی در پیشگیری از بازتولید 
موسیقی  اجتماعی-سیاسی  مفاهیم 

کردستان  جامعه ی  در  ــردی  ک
بزرگمردان  به  مجوز  ندادن  دارند. 
جهان  و  کــردســتــان  موسیقی 
و  ناظری-  شهرام  و  کلهر  -کیهان 
به  کنسرت  برگزاری  مجوز  ارائه 
"رضا  یعنی  ــارس  ف خواننده ی 
این  در  رویداد  صادقی"جدیدترین 
واکنش  با  متاسفانه  که  است  زمینه 
فرهنگی-اجتماعی  فعالین  ناچیز 

کرماشان روبرو شد.
اگر می خواهیم در قرن 21 به آنچه 
بساط  و  بیابیم  دست  نداشته ایم  که 
استعمار و استثمار را از سرزمین مان 
نگذاریم  این  از  بیش  و  برچینیم 
فرزندانمان  آسیمیالسیون  هیوالی 
را ببلعد باید بتوانیم نقش و جایگاه 
زدن  پیوند  پروسه ی  در  موسیقی 
را  کوهستان"  و  "شهر  مبارزات 

مشخص و تئوریزه کنیم. 

تا به كی حقارت؟!

ریزگردها و فوران خشم زاگرس نشینان

شارامکرماشانی

خورشیدی   ۷٠ دهه  دوم  نیمه  از 
ریزگردها  جبهه ی   اولین  ورود  با 
نابودی حیات  ایران،  کردستان  به 
و زیست بوم  نزدیک به 2٠ میلیون 
نفر از مردمان زاگرس کلید خورد. 
نه  ریزگردها  که  است  ذکر  قابل 
را  زاگرس  در  بشری  حیات  تنها 
تهدید کرده، بلکه به طور مستقیم 
نابودی اکوسیستم این سرزمین را 
اظهارات  بنابر  است.  گرفته  هدف 
زیست،  محیط  متخصصین 
گیاهان  رشد  از  مانع  ریزگردها 
بلوط های  –بخصوص  درختان  و 
نابودی  زمینه ی  و  شده  زاگرس- 

آن ها را مهیا می کنند.
گسترده ی  تحقیقات  بنابر   
سالمت  تنها  نه  ریزگردها  جهانی 
مورد  مناطق  این  ساکنان  جسمی 
در  بلکه  می کند،  تهدید  را  هجوم 
و  جدی  آسیب های  ــدت  درازم
و  اکوسیستم  بر  جبران ناپذیری 

می کند.  وارد  منطقه  بوم  زیست 
زاگرس  واقعیت،  این  به  توجه  با 
دهه   دو  از  بیش  که  کردستان  و 
است با ورود ساالنه ی جبهه های 
با  هستند  روبرو  ریزگردی  متعدد 
تهدید نابودی بخش قابل توجهی 
خود  بوم  زیست  و  جنگل ها  از 
روبرو هستند. معضل گرد و غبار 
مشخص،  ایامی  و  فصل ها  در 

زاگرس  مردمان  حیات  و  زندگی 
در  را  کردستان  استان های  و 
و  است  داده  قرار  نابودی  معرض 
تنها زمانی مورد توجه رژیم ایران 
قرار می گیرد که شهرهای مرکزی 
و فارس زبان را فرا گیرد و مورد 

تهدید قرار دهد.
بی توجهی  و  هوا  آلودگی  وسعت 
استان های  در  مرکزگرا  مسئولین 
و  خشمگین  مردمان  کردستان 
واداشته  اعتراض  به  را  معترض 
و در مواردی تجمعات گسترده ی 
است.  گرفته  شکل  نیز  خیابانی 
در  ایالم  مردم  راستا،  همین  در 
اعتراض به عدم رسیدگی و توجه 
مرکزی  حکومت  ساله ی  چندین 
و  متعدد  ورود  به  نسبت  ایران 
به  ریزگردها  جبهه ی  متکثر 
خیابان ها  به  زاگرس،  استان های 
این  استانداری  مقابل  در  و  آمده 
گسترده ای  اعتراضی  تجمع  استان 
متوالی  ساعت  چندین  برای  را 
تجمع،  این  در  انداختند.  راه  به 
حمل  و  شعار  با  خشمگین  مردم 
افزایش  مسئولیت  پالکاردهایی، 
ریزگردها،  از  ناشی  مرگ ومیر 
شیوع بیماری های تنفسی و قلبی 
استان  زیست  محیط  نابودی  و 

اساسی  عامل  -که  را  منطقه  و 
تداوم حیات و معاش آنان است- 
متوجه مسئولین جمهوری اسالمی 
دانستند. اما این حرکت اعتراضی 
سوی  از  گذشته  همانند  نیز 
و  داخل  فارسی زبان  خبررسانی 
خبری  سکوت  با  کشور  خارج 
فعالین  روبرو شد و حتی واکنش 
نیز در  را  ایران  اجتماعی  سیاسی 
انتشار  شاهد  تنها  و  نداشت  پی 
در  اجتماعی  کنش  این  اخبار 
همانند  کردی  خبری  سایت های 

"کردپا" بوده ایم.
فعالین  اخیر،  ســال هــای  طی 
نیز  و  سیاسی-اجتماعی 
انتقاد  بر  عالوه  ُکرد  نویسندگان 
ایران  اسالمی  جمهوری  از  شدید 
و  عمدی  بی توجهی  بر  مبنی 
انگشت  موضوع،  این  به  گسترده 
رسانه های  سوی  به  نیز  را  اتهام 
فار سی زبان و فعالین محیط زیستی 
و مدنی ایرانی دراز کرده اند که با 
بایکوت خبری و یا بی توجهی به 
این موضوع حساس به تعهدات و 
مسئولیت حرفه ای و وجدانی خود 
اسالمی  جمهوری  کرده اند.  پشت 
با  مرکزگرا  رسانه های  و  ایران 
سانسور اخبار و یا منحرف کردن 

تالش  مصرانه  عمومی،  افکار 
می کند تا از آشکار شدن وضعیت 
روحی  و  جسمی  سالمت  وخیم 
مردمان زاگرس و نابودی زیست 
در  سال هاست  که  کردستان  بوم 
هستند،  ریزگردها  هجوم  معرض 

جلوگیری کند.
اما  در لرستان –بخش دیگری از 
مردمان  گرفته مان-  غبار  زاگرس 
لر نزدیک به 3٠ روز از فصل بهار 
بهار را در هوایی  یعنی یک سوم 
مملو از ریزگرد و با غلظتی بیش 
استاندارد سپری  برابر حد  از 3٠ 
ایرانیان  که  حالی  در  کردند، 
بهاری  لطافت  از  مرکزنشین 
ایران  زمامداران  و  می بردند  لذت 
اسالمی گویی نه لرستانی وجود د 
ارد و نه مردمانی که نفس هایشان 

به شمارش افتاده است.
پی  در  و  ابتکاری  حرکتی  طی 
بی توجهی مکرر و عمدی حکومت 
ایران به وضعیت وخیم استان های 
در  کشور  غرب  جنوب  و  غرب 
ریزگردها  ورود  از  پیشگیری 
روزنامه نگاران  مناطق،  این  به 
که  زاگرس  هفتگانه ی  استان های 
از اقدامات پیشگیرانه حکومت و 
مرکزنشینان قطع امید کرده اند طی 

نامه ی سرگشاده ای به بان کی مون 
متحد-  ملل  سازمان  دبیرکل   -
در  موجود  وضعیت  به  شدیداً 
کردستان اعتراض کرده و خواهان 
کشورهای  و  ایران  مؤثر  اقدامات 
از  پیشگیری  راستای  در  منطقه 
این  به  ریزگردها  ورود  تــداوم 

مناطق شده اند. 
علت  به  که  حالیست  در  این 
اشغالگر  رژیم  عمدی  توجه  عدم 
زاگرس  موجود  به وضعیت  ایران 
اخبار  بر  اعمال سانسور شدید  و 
با  از سویی  مسأله،  این  با  مرتبط 
نابودی تدریجی محیط زیست این 
سویی  از  و  هستیم  روبرو  مناطق 
بی سابقه ی  افزایش  شاهد  دیگر 
مردمان  میان  در  تنفسی  امراض 
آمار  صعودی  سیر  و  ــرس  زاگ
باید  چه  اما  هستیم.  مرگ ومیرها 

کرد؟!
روشن  جوابی  که  کوتاه  پرسشی 
به دنبال خود دارد.  نیز  و آشکار 
جامعه ی مدنی و محیط زیستی و 
زاگرس  اجتماعی-سیاسی  فعالین 
و  منسجم  برنامه ای  طی  باید 
آگاه سازی  به  سویی  از  مستمر 
مردمان زاگرس دست زده و آن ها 
را با عوارض و عواقب فاجعه آمیز 
آشنا  بیشتر  و  بیشتر  بحران  این 
کنند تا میزان حساسیت اجتماعی 
سویی  از  و  رفته  ــاال  ب ــا  آن ه
شکل دهی  به  همزمان  و  دیگر 
و  ــات  ــدام اق از  مجموعه ای 
–چه  اعتراض آمیز  فعالیت های 
در  چه  و  مجازی  فضای  در 
به  راستای  در  اجتماعی-  محیط 
فاشیستی- افکار  کشیدن  چالش 
فعالین  و  حکومت  مرکزگرای 
به  با  نیز  و  بزنند  دست  ایرانی 
صحنه آوردن مردم در مجموعه ای 
اعتراضی  تجمعات  اعتصابات،  از 
بر  را  فشار  اهرم  راهپیمایی ها،  و 
رژیم اشغالگر اسالمی ایران بیشتر 

کنند.
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