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 Reports  زارشھاگ

  
  بھرام رحمانی: فرستنده

 ٢٠١٨ سپتمبر ١۴

 
 بھرام رحمانی

 !کردستان بيدار است
  !از حکومت اسالمی بيزار است

  

 ، اعتصاب عمومی در شھرھای استان کردستان ايران تا کرمانشاھان، در١٣٩٧ ]سنبله[شھريور مبيست و يک چھارشنبه

کردستان و حزب دموکرات   سپاه پاسداران به مقر حزب دموکراتاکتیر ۀاعتراض به اعدام سه زندانی سياسی و حمل

 .کردستان ايران در اقليم کردستان عراق، با موفقيت برگزار شد

اعتصاب عمومی برخاستند و  حمايت از اين به  سرشناس کردستان،ھای  احزاب سياسی کردستان و چھرهۀ ھمًتقريبا

 !از حکومت اسالمی بيزار است! است نشان دادند که کردستان بيدار

 استقبال ًو سوسياليست عمومی وسيعا خواه  کردستان از فراخوان اعتصاب نيروھای آزادیۀديد طلب و رنج مردم حق

کردستان از جمله در سنندج، سردشت، مريوان، قصر شيرين،  اين روز، مردم در شھرھا و روستاھای. کردند

از  یئھا ع مريوان، اورامان، بخشاشنويه، بوکان، مھاباد، پاوه، پيرانشھر، دزلی، سروآباد از تواب کرمانشاه، بانه، سقز،

 .دپارچه زدن متحدانه و يک دست به اعتصابی  ،…کامياران، منطقه ليالخ، سرپل زھاب، قروه، اروميه و

ھای اجتماعی، يوتوپ،  المللی، شبکه بين زبان ھای فارسی لم از اين اعتصاب در رسانهھا خبر و گزارش و تصوير و ف ده

  .تشر شده استبوک، توئيتر و غيره من فيس

 .دان در شھرھای کردنشين بازداشت شده ساعت گذشته ۴٨  نفر در١۶ کم گزارش داده که دست» ھرانا«خبرگزاری 

فعال کارگری  نيز خالد حسينی  يک روز قبل. شنبه بازداشت شدندرا چھنيا و مختار زارعی روز در سنندج مظفر صالح

زندان  ھا، به ميليون تومانی برای آن ٨٠ وثيقه  نفر پس از صدور قراراين سه. توسط نيروھای امنيتی بازداشت شده بود

 .د سنندج منتقل شدنمرکزی
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دلير «، »محمد ازکات«، »آرام فتحی«، »سوران دانشور«، »بھرامی مسلم«شدگان در مريوان  اسامی بازداشت

گزارش شده » احسن پرتوی«، »آرام امانی«، »نظر نوشيروان خوش«، »نوشيروان رضايی« ،»احمد تبيره«، »روشن

 .تاس

جعفر « .دوثيقه آزاد ش اھل شھر اشنويه نيز روز چھارشنبه برای ساعاتی بازداشت سپس با توديع» ناصرزاده رشيد«

ساله نيز روز چھارشنبه در  ۶٠ شھروند» باقر صفری«شھر سردشت و  شھريور در ٢٠ شنبه طی روز سه» پور رسول

 .دھای امنيتی بازداشت شدنکرمانشاه توسط نيرو شھر روانسر

 کش اسالمی، زانيار و لقمان مرادی و رامين حسين پناھی، سه ی حکومت آدمئوالن قضاؤمس شھريور، مھفدھ شنبه

زمين مقر فرماندھی و اردوگاه  ھای زمين بهاکترسپس سپاه پاسداران با . زندانی سياسی شھروند کرد را اعدام کردند

 شورای رھبری اين احزاب در لسۀجايران را ھنگام  و حزب دموکرات کردستانآموزشی حزب دموکرات کردستان 

يک روز بعد احزاب . شدند نفر مجروح ۴٠  نفر کشته و١۶ کم  دستاکتیر ۀحمل در اين. سنجق ھدف قرار داد شھر کوی

کردند در اعتراض ای از مردم کردستان درخواست  اطالعيه ھای سرشناس مبارز و انقالبی با انتشار کردستان و چھره

مردم کردستان از اين  .دھا و بازارھا را ترک کنن  ھا و معابر عمومی و دکان بمانند، خيابان ھا به اعدام و ترور، در خانه

ديده  ای برگزار کردند و دل مادران داغ العاده فوق فراخوان استقبال کردند؛ اعتصاب عظيم خود را با موفقيت و جسارت

 .را کمی خنک کردند

مردمی که با اعتصاب . فرستيم درود می ن اين حرکت عظيم انسانی صميمانه کردستان و فعاالۀمردم رزمند ما به 

کش و تروريست دادند؛ ورق  حکومت اسالمی آدم شکنی را به دندان عمومی و قدرتمند خود، جواب محکم و قاطع و

 بنکه  مردم ايران،١٣٥٧ انقالب عدب سال ھای کردستان در. درخشان انقالبی خود افزودند ۀکارنام جديدی را به

ل روستاھا و شھرھای خود وکنتر سيس کردند وأھای دمکراتيک مردمی خود را ت ھا، مجامع و تشکل ، جمعيت)شوراھا( 

سو، سرکوب و سانسور و اعدام از  دستی از يک فقر و تنگ  حساس تاريخی،ۀدر اين دور. را از ھر نظر به دست گرفتند

 ارزنده ۀبار کرده است، ضرورت دارد که اين تجرب بار و فاجعه ايران را مصيبت  زندگی اکثريت مردمسوی ديگر،

ی زنده ئپيما راه ھای نخست انقالب را با اعتراض و اعتصاب و چنين تجارب سال عمومی اخير کردستان و ھم اعتصاب

تا نفس حکومت جھل و جنايت اسالمی را  يک جنبش سراسری ايران و اعتصاب عمومی تبديل کرد کرد و پيگيرانه به

  .بند آورد و به گورستان تاريخ فرستاد

  !ايران باد حکومت اسالمی سرنگون

  !باد سوسياليسم زنده

  !خودمديريتی دموکراتيک مردمی ی وئباد جنبش شورا زنده

  ! کردستانباد مردم زنده و پاينده

  !آزادی گرامی باد باختگان راه ياد ھمه جان

  نھای ايرا ھا و خلق پالتفرم دموکراتيک جنبش

  ٢٠١٨مبر سيزدم سپت

  

  : شصت در لينک زيرۀھای اعدام شده در دھ از کردستانی سامی بيش از دو ھزار نفرا* 
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