ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻮﺗﺎه از آﮐﺴﯿﻮن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻔﺎرت ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ
در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﻋﺪام ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺮد و ﺣﻤﻼت ﻣﻮﺷﮑﯽ ﺑﻪ اﺣﺰاب ﮐﺮدي
و در دﻓﺎع از اﻋﺘﺼﺎب ﺳﺮاﺳﺮي در ﮐﺮدﺳﺘﺎن
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در ﭘﯽ اﻋﺪام ﺳﻪ ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺮد راﻣﯿﻦ ﺣﺴﯿﻦﭘﻨﺎﻫﯽ ،زاﻧﯿﺎر و ﻟﻘ�ن ﻣﺮادی در ﺳﺤﺮﮔﺎه  ۱۷ﺷﻬﺮﯾﻮر و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﺣﻤﻠﻪی ﻣﻮﺷﮑﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﻪ ﻣﻘﺮ دو ﺣﺰب ﮐﺮد در ﺧﺎک ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق و ﮐﺸﺘﺎر ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ اﯾﻦ اﺣﺰاب ،روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۲۱ﺷﻬﺮﯾﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪی ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﻋﻼم اﻋﺘﺼﺎب
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﺰاب و ﺗﺸﮑﻼت اﭘﻮزﺳﯿﻮن در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ در اﻋﱰاض ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺪامﻫﺎ و ﺣﻤﻼت و در ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻔﺎرتﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﮐﻨﺴﻮلﮔﺮیﻫﺎی اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ.
در ﺑﻠﮋﯾﮏ ﻫﻢ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻬﻤﯽ در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات ﴎاﴎی اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ﻫﺸﺖ ﻣﺎرس ﻧﯿﺰ
ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻔﺎرت رژﯾﻢ زنﺳﺘﯿﺰ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺮوﮐﺴﻞ رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ .ﮐ�ﮐﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦﮐﻪ آﮐﺴﯿﻮن وﺳﻂ ﻫﻔﺘﻪ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ از اﻋﻀﺎ و ﻫﻮاداران اﺣﺰاب ﮐﺮد در اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ ،در ﮐﻨﺎر
دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺮد آﻣﺪﻧﺪ .ﻗﺒﻞ از ﴍوع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎ ﭘﺮﭼﻢ ِ
ﺑﺰرگ »ﴎﻧﮕﻮن ﺑﺎد ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ!« ﺑﻪ دو زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﯿﻢ
و ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﭘﯿﺶ از ﴍوع رﺳﻤﯽ آﮐﺴﯿﻮن ،ﺑﺮﺧﯽ از راﻧﻨﺪهﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﺷﺎن در ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد از ﻣﺎ ﺳﻮال ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﯿﺴﺖ؟
و ﻣﺎ در ﻫ�ن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ اﺧﯿﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را اﻓﺸﺎ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻌﺎر ﴎﻧﮕﻮﻧﯽ ،ﭘﻼﮐﺎردﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ »اﻓﻐﺎن ،ﮐﺮد ،ﺗﺮک ،ﻟﺮ ،ﻋﺮب،
ﺑﻠﻮچ ،ﺗﺮﮐﻤﻦ  ...ﻣﺘﺤﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ!«» ،ﴎﻧﻮﺷﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد!«» ،ﻣﺒﺎرزهی ﻣﺘﺤﺪ زﻧﺎن ،ﮐﺎرﮔﺮان،
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و  ...ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ!«  ...ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ را روﺷﻦﺗﺮ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺮای ﻣﺎ روﺷﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در آﮐﺴﯿﻮﻧﯽ ﴍﮐﺖ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﺿﻊ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ آن در ﻣﻮرد ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮا و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ ﻣﺮزﺑﻨﺪی دارﯾﻢ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻤﺗﺎمﻗﺪ
ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات ﺑﻪﺣﻖ ﻣﻠﺖ ﮐﺮد ﺑﺮای ﺣﻖ ﻣﻠﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﴎﮐﻮب ،ﺷﮑﻨﺠﻪ ،ﮐﺸﺘﺎر و اﻋﺪام ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺠﺎد �ﯽﮐﺮد.
آﮐﺴﯿﻮن ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺻﻮﺗﯽ ﴍوع ﺷﺪ و ﺷﻌﺎرﻫﺎی »ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ!«» ،ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺧﺎﻣﻨﻪای«» ،زﻧﺪهﺑﺎد ﮐﺮدﺳﺘﺎن!« » ،ﺟﻮان ﮐﺮد
ﻗﻬﺮﻣﺎن اﺳﺖ!«» ،ﺧﻮن ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ �ﯽﻣﺎﻧﺪ!« و  ...ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﮐﺮدی و ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان از اﺑﺮاز ﺧﺸﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ
ﮐﻪ �ﺎﯾﻨﺪهﮔﺎن رژﯾﻢ ﮐﺸﺘﺎر و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻤﺗﺎم ﮐﺮﮐﺮهﻫﺎی ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﺳﻔﺎرتﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ و ﺑﺎ رذاﻟﺖ از ﻻﺑﻪﻻی ﮐﺮﮐﺮهﻫﺎ اوﺿﺎع را ﻧﻈﺎره و ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ
ﮐﻨﻨﺪ� .ﺎﯾﻨﺪهﮔﺎن اﺣﺰاب ﮐﺮدی ﭘﯿﺎمﻫﺎﯾﯽ در ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ اﻋﺘﺼﺎب ﴎاﴎی ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﭘﯿﺎم ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺸﮑﻼت اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ
ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﮐﺮدی و ﻣﺸﮑﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ دﻗﯿﻘﺎً ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺒﻮد .ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ﻫﺸﺖ
ﻣﺎرس ﻫﻢ ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن داد:
»ﻫﺮ ﺷﺐ ﺳﺘﺎرهای ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و ﺑﺎز  ...اﯾﻦ آﺳ�ن ﻏﻢزده ﻏﺮق ﺳﺘﺎرهﻫﺎﺳﺖ! ﺧﯿﺎل ﺧﺎم دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﺎر راﻣﯿﻦﻫﺎ ،زاﻧﯿﺎرﻫﺎ ،ﻟﻘ�نﻫﺎ،
ﻓﺮزادﻫﺎ ،ﺷﯿﺮﯾﻦﻫﺎ ،ﻋﻠﯽﻫﺎ و  ...ﺻﻔﻮف ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد؟! ﻣﮕﺮ ﮐﺸﺘﺎر ﻫﺰاران زﻧﺪاﻧﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺟﻮان اﻧﻘﻼﺑﯽ در دﻫﻪی ﺷﺼﺖ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۶۷ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮج ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮاﻧﺪ؟! ﻣﺎ اﯾﻦﺟﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺻﺪای ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﯿﻢ
و ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ :ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ! اﻣﺮوز ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزات ﻣﻠﺖ ﮐﺮد ،ﻋﺮب ،ﺑﻠﻮچ ،ﺗﺮک ،ﺗﺮﮐﻤﻦ و ...زﻧﺎن ،ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻣﻌﻠ�ن ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و  ...در
ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﴎاﴎ اﯾﺮان ﺷ� را ﺑﻪ ﻟﺮزه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﯾﮏﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﴎﮐﻮب و ارﻋﺎب ﻣﺮدم دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺪام و ﮐﺸﺘﺎر زدﯾﺪ ،زﻫﯽ ﺧﯿﺎل ﺑﺎﻃﻞ! اﯾﻦ

ﻣﻮج ﴎ ﺑﺎزاﯾﺴﺘﺎدن ﻧﺪارد! ﻣﺎ اﯾﻦﺟﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻣﺎ ﺑﺮای ﴎﻧﮕﻮﻧﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻠﯿﻪی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ و
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ ﻣﺘﺤﺪ و ﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺘﯿﻢ!«
اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﻣﺘﺤﺪﺗﺮی ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﻫﺸﺖ ﻣﺎرس ﭘﯿﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺟﻤﻊ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ» :ﺗﺮک ،ﮐﺮد،
ﻋﺮب ،ﺑﻠﻮچ! ﻣﺘﺤﺪ! ﻣﺘﺤﺪ!«» ،رژﯾﻢ ﺟﻨﺎﯾﺖ! ﴎﻧﮕﻮن! ﴎﻧﮕﻮن!«» ،رژﯾﻢ ﺷﮑﻨﺠﻪ! ﴎﻧﮕﻮن! ﴎﻧﮕﻮن!«» ،زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺗﻮدهﻫﺎ آزاد
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮدد!«» ،ﻣﺮگ ﺑﺮ اﯾﻦ رژﯾﻢ زنﺳﺘﯿﺰ!« و »ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺎﻧﻮس رو ﺑﻪ ﺑﺎد اﺳﺖ!«  ...ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺟﻠﺴﻪی ﺑﺤﺚ
و آﮐﺴﯿﻮﻧﯽ در ﺳﯽاﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻫﻪی ﺷﺼﺖ دارﯾﻢ و ﻫﻤﻪ را دﻋﻮت ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ﭼﻮن
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﴎﮐﻮب و ﮐﺸﺘﺎر دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻣﺮوز ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫ�ن ﻣﻨﻄﻖ دﯾﺮوز ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزهی ﻣﺘﺤﺪ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد.
ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﺎﴐﯾﻦ اﺑﺮاز ﻤﺗﺎﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و آﮐﺴﯿﻮن ﺑﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزات آﺗﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.
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