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ایا براستی وقت ان نرسید ه است ک ه جامعهی
جهانی نگاهی جدی ب ه محرومیت و سیهروزی
ملت کرد انداخت ه و مانع سرکوب این ملت
و لشکرکشی دولتها ب ه تنها دستاورد قانونی
این خلق گردد؟ این حق طبیعی ملت کرد
است ک ه انتظار داشت ه باشد جامعهی جهانی
مس�لهی کرد را انگون ه ک ه
و سازمان ملل متحد أ
هست دریابند و ب ه فکر چارهی ان بمثابهی
مشکلی ک ه با حیات دهها میلیون انسان ارتباط
دارد و یکی از مهمترین مسائل خاور میان ه
باشند.
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بیانی ه دفتر سیاسی حزب دموکرات کوردستان

ملت کرد ک ه سرزمینش در �پی یک توافقنامهی
استعماری و بر خالف خواست و تمایل خویش ابتدا
میان دو امپراتوری ایران و عثمانی و سپس میان چهار
کشور ایران و ترکی ه و عراق و سوری ه تقسیم شد ه است
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هنوز یک هفت ه از س������رکوب معترضان لیبی توسط رژیم قذافی نگذشت ه بود ک ه شورای
امنیت س������ازمان ملل متحد بناب ه درخواس������ت فرانس ه و بریتانیا تش������کیل جلس ه داد و با
ا�کثریت قاطع ارا و بدون هیچ رای مخالف بر اساس اصل» مسئولیت حمایت»  ،تصمیم
ب ه اس������تقرار یک چتر حمایتی در سراس������ر لیبی گرفت .صدور قطعنامهی  1793ش������ورای
امنیتراه را هموار ساخت تا هواپیماها و هلیکوپترهای نظامی امریکا و فرانس ه و بریتانیا
بالفاصل������ ه حمالت خ������ود را ب ه پایگاههای هوا��یی و دریا��یی و محل تجمع نیروهای نظامی
لیبی اغاز نمایند.
در نتیج������هی ای������ن تصمیم بجای ش������ورای امنیت و اقدام بموقع پیم������ان ناتو ،نیروهای
ازادیخواه مخالف حاکمیت  42س������الهی لیبی طی مدت نزدیک ب ه ش������ش ماه توانس������تند
عمل ب ه حاکمیت دی�کتاتور خاتم ه
مقاومت نیروهای وفادار ب ه قذافی را درهم شکست ه و أ
دهند .اکنون ک ه این سطور ب ه رشتهی تحریر درمیایند غیر از شهر «سیرت» و چند شهرک
حوم������هی ان اثری از حاکمی������ت معمر قذافی باقی نمانده و جبههی ازادیخواهان س������رگرم
تالش جهت تثبیت حاکمیت جدید در کشور است.
قطعنامهی  1793شورای امنیت این باور را نزد ملتهای تحت ستم و مردم کشورهای
دی�کتاتور زد ه ایجاد مینماید ک ه دوران ان بسرامد ه ک ه دی�کتاتورهای ضدخلقی تحت لوای
حاکمیت ملی ،ازادیخواهان را س������رکوب و صدای حقطلبانهی ملتهای تحت ستم را در
گلو خف ه نمایند.
مل������ت کرد ک ه س������رزمینش در �پی یک توافقنامهی اس������تعماری و بر خالف خواس������ت و
تمایل خویش ابتدا میان دو امپراتوری ایران و عثمانی و س������پس میان چهار کشور ایران و
ترکی ه و عراق و سوری ه تقسیم شد ه است ،از دیر باز در راه کسب حق تعیین سرنوشت
خویش مبارز ه میکند و دراین راستا با ددمنشانهترین شیوههای سرکوب و قتلعام مواج ه
شدهاست .کشتاری ک ه فرزندان ملت کرد در ترکیهی کمالی و عراق بعثی و ایران اسالمی
تحمل کردهاند ،تا ابد وجدان بشریت مترقی را ازار میدهد و همچون لکهای بر پیشانی
تاریخ بشری هویداست.
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اکن������ون و در ابت������دای ده������هی دوم قرن  21نیز ملت کرد در س������ ه بخش از چهار بخش
میهن تقس������یم ش������دهاش همچنان از سیاس������ت انکار هویت ملی و س������رکوب خواستهای
مشروعش توس������ط فرمانروایان س ه کشور ترکی ه و ایران و س������وری ه رنج میبرد .تنها بخش
کردستان ک ه در�پی یک مبارزهی طوالنی و ب ه قیمت جان صدها هزار تن از مبارزان کرد
یک حاکمیت ملی در ان استقرار یافت ه جنوب کردستان یا کردستان عراق است .اما این
بخش از کردستان نیز از سو��یی با انفصال ناخواستهی چند بخش بسیار عزیز از خاک
خود مواج ه بود ه و از س������وی دیگر تحت س������کوت اش������کار دولت مرکزی عراق با تهدید و
لشکرکشی حکام ترکی ه و ایران روبروست.
ایا براس������تی وقت ان نرسید ه اس������ت ک ه جامعهی جهانی نگاهی جدی ب ه محرومیت و
سیهروزی ملت کرد انداخت ه و مانع سرکوب این ملت و لشکرکشی دولتها ب ه تنها دستاورد
قانونی این خلق گردد؟ این حق طبیعی ملت کرد است ک ه انتظار داشت ه باشد جامعهی
مس�لهی کرد را انگون ه ک ه هست دریابند و ب ه فکر چارهی ان
جهانی و سازمان ملل متحد أ
بمثابهی مشکلی ک ه با حیات دهها میلیون انسان ارتباط دارد و یکی از مهمترین مسائل
خاور میان ه باشند.
ما ضمن ابراز خوشحالی از پیروزی مبارزهی مردم لیبی و حمایت از قطعنامهی 1793
شورای امنیت در رابط ه با این کشور ،خواستار انیم ک ه شورای امنیت سازمان ملل متحد
با اتکا ب ه همین اصل « مسئولیت حمایت» خطر همکاریهای شوم دولتها و سرکوب از
س������وی حاکمان را از ملت کرد دور س������ازند و در همان حال از کلیهی احزاب و سازمانها و
محافل کرد و دوست کرد میخواهیم ک ه چ ه ب ه شیوهی انفرادی و چ ه ب ه صورت جمعی
این خواست مشروع را با مجامع و محافل تصمیمگیرندهی بینالمللی در میان گذارد ه
و بر ان پافشاری نمایند.
ب ه امید موضع جدی و مسئوالنهی همهی طرفها.
دفتر سیاسی ـ حزب دمکرات کردستان
 1390/6/14ــــ 2011/9/5
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جوابی ه ب ه کمیت ه مرکزی

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
ب������ا ع������رض س���ل��ام و پ������وزش از أت�خیر در پاس������خ �گفت������ن ب ه نام������هی سرگش������ادهی مورخ
 1390/07/06شما ،توج ه عزیزان را ب ه نکات زیر جلب مینماید:
ضمن اشار ه ب ه بیانیهی چهاردهم شهریور  1390برابر با پنجم سپتامبر  2011حزب
ما نوش������تهاید« :در این اعالمی ه از کشورهای قدرتمند خارجی تقاضا شدهاست ب ه کمک
کنند(».ت�کیدها هم ه
مردم کرد بیایند تا کردها را از س������لطهی حکومتهای مس������تبد ازاد
أ
جا از ماست) .راستی ،این مدعارا از کدامین قسمت بیانیهی حزب ما دراوردهاید؟ اخر
فا�کتی ک ه در اینمورد از بیانیهی مزبو ر نقل کردهاید عبارت زیراس������ت ک ه با اندک أت�مل و
تعمق دران بر همگان اش������کار م یش������ود ک ه ن ه خطاب ب ه «کش������ورهای قدرتمند خارجی»
س������ت و ن ه صحبتی از «ازادکردن از س������لطهی حکومتهای مستبد» بهمیان امدهاست.
واینک نص عبارت:
«ما ضمن ابراز خوشحالی از پیروزی مبارزهی مردم لیبی وحمایت از قطعنامهی1973
شورای امنیت در رابط ه با این کشور ،خواستار انیم ک ه شورای امنیت سازمان ملل متحد
با اتکا ب ه همین اصل «مس������ئولیت حمایت» خطر همکاریهای شوم دولتها وسرکوب از
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سوی حاکمان را از ملت کرد دور سازند».
چنانک ه مالحظ ه میفرمائید مخاطب ما سازمان ملل متحد ب ه عنوان یک مرجع ذیصالح
بینالمللی است و خواستهی ما نیز صرفا دفع سرکوب و لشکرکش ی است .اصوال فلسفهی
تشکیل سازمان ملل متحد نیز رسیدگی ب ه دادخواهی ستمدیدگان و زجرکشیدگان است,
وگرن������ ه زورمداران نیازی ب ه اس������تمداد از نهادهای بینالمللی ندارن������د و هروقت اراد ه کنند
میتوانند خانهو کاشانهی مردمان مظلوم را برسر ساکنانشان خراب نمایند.
در جائی دیگر از نامهی سرگش������ادهی شما حزب دمکرات کردستان ب ه این دلیل مورد
عتاب قرار گرفتهاست ک ه ستمهائی را ک ه در حق ملت کرد روا داشته¬شده یاداوری نمود ه
و ب ه مبارزات دیرپای این ملت دررا ه دستیابی ب ه حق تعیین سرنوشت اشار ه داشتهاست.
جالب اینجاس������ت ک ه این امر از جانب ش������ما نوعی عدول از پرنس������یپهای حزب و پش������ت
کردن ب ه خط مشی رهبران شهید حزب نیز تلقی شدهاست .واقعا برای ما موجب أت�سف
است ک ه نزدی�کترین دوستان ما از ما بهخاطر یاداوری محنتهای أت�ریخی ملت کرد خرد ه
بگیرند .اما اینک ه گویا چرخش در سیاست حزب ما صورت گرفت ه و بهنحوی از خط مشی
رهبران ش������هیدمان فاصل ه گرفتهایم جای أت�مل اس������ت .امری بس������یار طبیعی است ک ه هر
حزبی متناسب با شرایط زمانی مبارزه  ،شعارها وخط مشی سیاسی خویش را تغییر دهد.
ولی جالب اینجاست ک ه از این نظر هیچگون ه تغییری در مشی سیاسی حزب ما صورت
نگرفت������ ه و ب ه اصطالح معروف در بر همان پاش������ن ه میچرخد .از نزدیک ب ه نیم قرن پیش
تاکنون حق تعیین سرنوش������ت خلق کرد در نخس������تین مادهی برنامهی حزب ما گنجاند ه
شد ه و درتمام کنگرههای حزب بران أت�کید مجدد شدهاست .فقط بهعنوان نمون ه بخشی از
مادهی اول برنامهی حزب مصوب کنگرههای سوم و پانزدهم را ازنظر شما میگذرانیم:
«ح������زب دمکرات کردس������تانبهخاطر...و أت�می������ن حق تعیین سرنوش������ت خلق کرد در
کردستان ایران مبارز ه میکند».
(برنامهی مصوب کنگرهی سوم ،مهرماه)1352
«مادهی نخست :ارمانها و پرنسیپهای اساسی
-1ارمان حزب دمکرات کردس������تان تحقق حق تعیین سرنوش������ت ملت کرد در ش������رق
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کردستان (کردستان ایران)است»
(برنامهی مصوب کنگرهی پانزدهم ،خردادماه)1390
بدین ترتیب روش������ن م یش������ود ک ه ش������عارهای حزب ما تغییر نکرد ه و ما از خط مش������ی
مت�سفان ه
رهبران شهیدمان عدول نکردهایـم .ولی اجاز ه بدهید ما بهشما یاداور شویم ک ه أ
مس�ل ه با خط مشی مترقیانهاتان دررابط ه با حق تعیین سرنوشت ملتها
برخوردتان با این أ
أ�بدا س������ازگار نیست .شما درحالیک ه حتا در همین نامهی سرگشاد ه براعتقادتان بهحق
تعیین سرنوش������ت أت�کید میکنید بر ما خرد ه میگیرید ک ه مبارزات مردم کردس������تان درراه
دس������تیابی بهحق تعیین سرنوش������ت را بهخاطر اوردهایم واین امررا نشانهی درخواست
«برپائی یک کش������ور مستقل کرد متشکل از چهار کش������ور ایران .عراق ،سوری ه و ترکیه«
می¬دانید ک ه ابدا چنین نیس������ت .واقعا اینچنین برداش������تی با اعتقاد شما ب ه حق تعیین
سرنوشت خلق کرد تا سرحد جدائی از ایران ک ه بارها بران أت�کید کردهاید همخوانی دارد؟
ش������اید پاسخ شما این باش������د ک ه داش������تن یک حق ضرورتا ب ه معنای استفادهی عملی از
ان نیس������ت .ولی در مقابل حتما این را هم قب������ول دارید ک ه هیچکس را نمیتوان بهجرم
استفاد ه از حق خویش ب ه دار کشید و یا ت�کفیر کرد .بگذریم از اینک ه چنین مبحثی اصال
بمیان نیامدهاست.
پرسیدنی است ک ه از کی تا حاال سخن �گفتن از حقایق أت�ریخی گنا ه کبیر ه شدهاست؟
راس������تی شما منکر این واقعیت هس������تید ک ه سرزمین کردس������تان بدنبال جنگ چالدران
بی������ن دو امپراتوری ایران و عثمانی تقس������یم ش������د ه و پس از پایان جن������گ اول جهانی بین
کشورهای ایران ،عراق ،ترکیهو سوری ه بازتقسیم شدهاست؟ حال بهفرض انک ه صحبت
از حق کردها در اتحاد مجدد این بخش������ها هم بهمی������ان امد ه بود چرا باید ب ه اتحاد دیگر
س������رزمینهای تقسیم شد ه تبریک �گفت ولی ب ه بحث موهوم اتحاد مجدد سرزمین کردها
نفرین فرستاد؟
تنها ب ه عنوان بیان یک واقعیت دراینجا بر سیاست همیشگی حزب دمکرات کردستان
أت�کید میورزیم ک ه ن ه خواستار حملهی نظامی هیچ کشوری ب ه ایران هستیم و ن ه وظیفهی
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نجات ایران و أت�مین حقوق حقهی مردم کردستان را بهعهدهی کسی جز مبارزان را ه رهائی
در کردس������تان و سراسر ایران واگزار میکنیم ،ولی در عین حال جزو «مبارز»انی نیستیم
ک������ ه امادهاند در دفاع از حاکمیت ضدمردمی جمهوری اس���ل��امی علی������ ه هموطنان ازادهی
خویش بجنگند ک ه مسلما شما نیز از انها نیستید.
در خاتم ه این حقیقت را نیز یاداور میشویم ک ه حزب دمکرات کردستان ن ه در هراس از
هیچ قدرتی،مبارز ه دررا ه دستیابی ب ه دمکراسی در ایران را شعار استراتژیک خود قرار داد ه
ون ه درتالش برای بهدست اوردن دل هیچکس .این امر حاصل أت�مل و تعمق در شرایط
زمانی و مکانی مبارزهی مردم کرداست وصرفا بهخاطر درنظرداشت منافع این مردم اتفاق
افتادهاس������ت .ما ب ه این خاطر تحصیل دمکراسی در ایران را سرلوحهی اهداف انقالبی و
مبارزاتی خویش قرار دادهایم که :اوال ایران کشوری است ک ه در ان زندگی میکنیم و ثانیا
معتقدیم ک ه مطمئنترین تضمین برای برخورداری خلق کردو دیگر خلقهای ستمدیدهی
این کشور از حقوق ملی و حقوق برابر شهروندی وماال قوام و دوام این برخورداری همانا
استقرار یک دمکراسی واقعی در ایران است.
واگر غیراز این بود حزب ما بدون پروا شعار مورد نظررا عنوان میکرد .زیرا فکر میکنیم
درصورت برداش������تن ش������عار استقالل کردس������تان نیز ن ه حاکمان ایران س������رکوب و خفقان
بیشتری را در مورد کردستان اعمال میکردند ونه مخالفان أت�مین حقوق و ازادیهای مردم
کردستان تهمتهاو ناسزاهای دیگری در چنت ه داشتند ک ه نثار مبارزان کرد بکنند.
ب ه امید انکه صراحت لهجهی ما و ب ه عبارت مد روزشفافیت در بیان ما ب ه حسن تفاهم
و تعمیق و گس������ترش روابط مبارزاتی حزب دمک������رات و دیگر مبارزان را ه رهائی ایران یاری
رساند ه باشد.
با درود مجدد
دفتر سیاسی
حزب دمکرات کردستان
)2011/10/19( 1390/07/27
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تامل یا کج فهمی؟!

پاسخی ب ه مقال ه «تاملی بر بیانی ه حزب دمکرات کردستان»
هیوا کردستانی

بمناس������بت پیروزی جنبش ازادیخواهانهی مردم لیبی بر نیروهای دی�کتاتور س������رهنگ
قذافی و ناپدید ش������دن دی�کتاتور ،حزب دمکرات کردستان بیانیهای صادر نمود .در این
بیانی ه ضمن اش������ار ه ب ه قطعنامهی  1793شورای امنیت س������ازمان ملل متحد ک ه در ان
بر اس������اس اصل «مس������ئولیت حمایت» استقرار چتر حمایتی در سراسر خاک لیبی مورد
تصوی������ب قرار گرفت ،حزب دمکرات کردس������تان از صدور چنین قطعنامهای اس������تقبال
نم������ود ه و ان را دریچهی امیدی برای ملتهای تحت س������تم و جنبش������های ازادیخواهان ه در
کشورهای دی�کتاتور زد ه دانست ه بود.
در همین بیانی ه ضمن ابراز خوشحالی از بثمر رسیدن جنبش ازادیخواهانهی مردم لیبی
و اشارهای کوتا ه ب ه سابقهی طوالنی مبارزات ملت کرد در بخشهای مختلف کردستان و
قتل عامهای وحشیانهای ک ه این ملت در ترکیهی کمالی ،عراق بعثی و ایران اسالمی در
حق این ملت اعمال شد ه است ،و نیز با یاداوری لشکرکشیهای دو دولت ایران و ترکی ه
ب ه مرزهای حکومت اقلیم کردس������تان ،تنها دستاورد مردم کرد از مبارزات صدها سالهی

13

14

کردها

حق دارند خواستار
حمایت بینالمللی گردند

خود �گفت ه شد ه بود ک ه مردم کردستان حق دارند از محافل بین المللی درخواست کمک
نمایند و مشخصا از شورای امنیت انتظار داشت ه باشد با اتکا ب ه همان اصل «مسئولیت
حمایت» بیاری ملت کرد شتافت ه و ان را از سرکوب حکام مستبد و یورش نظامی دولتهای
حاکم بر بخشهای مختلف کردستان بر حکومت اقلیم کردستان در امان نگ ه دارد.
انتش������ار این بیانی ه در سایتهای اینترنتی و وسایل ارتباط جمعی از چند جهت موجب
سؤ تفاهم شخصی بنام محسن قائم مقام گردید ه و ایشان با پخش مقالهای تحت عنوان
«ت�مل������ی ب������ر بیانی ه حزب دمکرات کردس������تان» انچ ه را ک ه از دستش������ان برامد ه از تهمت و
أ
افترا و ناس������زا نثار حزب دمکرات نمودهاند .أت�م������ل (بخوانید کج فهمی) اقای قائم مقام از
«ت�مل « اس������ت ک ه م������ا در این مختصر تنها ب ه پ������ارهای از انها
جنبههای مختلف ش������ایان أ
خواهیم پرداخت:
در نخستین پاراگراف نوشته ،اقای قائم مقام مدعی شد ه است ک ه گویا حزب دمکرات
درخواست تکرار استراتژی نظامی سازمان ملل متحد در لیبی را برای ایران نمود ه است.
از خوانن������دگان ای������ن مقال ه میخواهیم لطف کنند و یکبار دیگر ب ه ان بیانی ه مراجع ه کنند
مس�ل ه
تا روشن شود اصوال در این بیانی ه ن ه درخواست دخالت نظامی شد ه و ن ه اصوال أ
مربوط ب ه کشور ایران بطور اخص است .بلک ه بطور کلی صحبت از حمایت جامعهی بین
المللی در رابط ه با ملتهای تحت ستم و جنبشهای ازادیخواهان ه در کشورهای دی�کتاتورزد ه
است .و در این میان بطور مشخص ب ه جنبش رها��یی بخش ملت کرد در همهی بخشهای
کردستان عطف توج ه شد ه است.
جالب اینک ه نویس������ندهی مقاله ،ص������دور بیانی ه از طرف دفتر سیاس������ی حزب دمکرات
کردستان بدون اشار ه ب ه نام هیچ یک از مسئولین حزب را نشانهای از بیج أر�تی دانستهاند
که خواهی نخواهی این امر دال بر عدم اگاهی اقای قائم مقام از اصول حزبی و سازمانی
ب ه طریق اولی عدم اگاهی و ش������ناخت مطلق از حزب دمکرات کردس������تان و بطور کلی از
تاریخ مبارزات حق طلبانهی مردم کردستان است .در عرف احزاب سیاسی اینک ه مطلبی
با امضای دفتر سیاسی یا کمیتهی مرکزی صادر شود نشان از تحمل مسئولیت مفاد ان

It is the right of

the Kurds to demand
international support

از طرف کلیت رهبری و تمامیت حزب مورد نظر است.
جناب قائم مقام پا را از این هم فراتر گذاشت ه و حزب ما را ب ه قبول تحت الحمایگی،
تقاضای حمل ه ب ه ایران از سوی کشورهای غربی متهم میکند و این را نشانهی اپورتونیسم
و بی خردی میداند .توج ه کنید« :اعالم قبول تحت الحمایگی حزب دمکرات کردستان،
«در واقع تقاضای حمل ه ب ه ایران از کشورهای غربی است ک ه پوشش مسئولیت حمایت
س������ازمان ملل را ب ه عاری ه گرفت ه اس������ت» .این تقاضا ...ب ه تنها��یی ش������اهد اپورتونیس������م و
بیخردی این گرو ه میباشد  ...اینگون ه سیاستهای خودمحوری و در حمایت تفنگ خویش
و نیروهای غربی ،بر تمامیت ارضی مملکت چنگ انداختن است و تنها بقدرت داخلی
استبدادی می افزاید و ب ه تثبیت دی�کتاتورها کمک میکند».
اق������ای قائ������م مقام در هیچ کجای مقال ه و برای اثبات هی������چ اتهامی خود را ملزم نمیداند
ک ه ب ه فرازها��یی از بیانیهی دفتر سیاس������ی حزب دمکرات اس������تناد نماید .زیرا خود میداند
در سرتاس������ر بیانی ه عبارتی یافت نمیش������ود ک ه بتوان چنین برداشتی از ان استنباط کرد.
بعالوه ،بس������یار جالب اس������ت ک ه تن دادن ب ه قطعنامههای سازمان ملل در حمایت از
مردم ستمدید ه و سرکوب شد ه را ب ه معنای قبول تحت الحمایگی تلقی میکند .بر این مبنا
گویا جبههی انقالبیون لیبی ک ه حاال دیگر عمال زمام امور کشور را در دست گرفتهاند،
یا اپوزسیون سابق عراق ک ه هم اکنون قدرت سیاسی مملکت را در دست دارند ،همگی
تحت الحمایگی کشورهای بیگان ه را پذیرفت ه و اینک استقالل خود را از دست دادهاند.
واقعا چنین برداشتی ستایش برانگیز است!!
عجیب تر اینک ه نویسند ه تقاضای حمایت بین المللی از مبارزات رهائیبخش عمومی
را نش������انهی بیخردی و کاری در جهت تثبیت دی�کتاتورها تلقی میکند .واقعا باید ب ه این
کش������ف خارق العاد ه افرین �گفت! اگر این استدالل را مبنا قرار دهیم ،باید بپذیریم ک ه
گردن نهادن ب ه دی�کتاتوری و عدم ایس������تادگی در برابر سرکوب و خفقان و حتی کشتن،
دلیل بر خردورزی و بهترین وسیل ه برای تضعیف دی�کتاتورها و نهایتا حذف انهاست!
نا�گفت������ ه نمان������د ک ه اقای قائم مقام حاکمیت دی�کتاتورها را مت������رادف با مملکت و مردم
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دانست ه و هرگون ه کوشش در جهت تضعیف سلطهی اهریمنی انها را چنگ انداختن ب ه
تمامیت ارضی مملکت می پندارد .حقیقتا باید ب ه حاکمیتی ک ه چنین مخالفانی در صفوف
اپوزیس������یون خود دارد تبریک �گفت .زیرا واقعا انها با این طرز تفکر بیش������تر ب ه بقای عمر
خودکامگان کمک میکنند تا طرفداران و مدافعان انها.
در بخش������ی دیگر از مقالهی اقای قائم مقام ب ه روال دولتمردان سابق و الحق ایران ب ه
تعریف و تمجید (تو بخوان تحمیق) مردم کردستان پرداخت ه و انان را سرحد داران شجاع
(فراموش نمود ه است ک ه حکام عبارت مرزداران را بکار میگیرند) میخواند و «دفاع ایشان
در برابر حملهی اس������کندر ب ه ایران» را یاداوری میکند .غافل از اینک ه ان زمان گذشت ه ک ه
بش������ود تودههای مردم کردستان را با اینگون ه عناوین و القاب میان تهی فریب داد .مردم
مبارز کردستان هیچگا ه از مقاومت در مقابل دشمنان کشور احساس ندامت نمیکنند اما
در عین حال نیک میدانند ک ه حکام قبلی و فعلی ایران و شونیست مسلکانی ک ه خود را
برای تصاحب قدرت در ایران اماد ه کردهاند ،هیچگا ه غیر از این تعارفات توخالی ارمغانی
برای این ملت نداشت ه و نخواهند داشت.
اقای قائم مقام فراموش نکرد ه است ک ه یادی هم از «کریمخان زند از پادشاهان بزرگ
و عدالتخوا ه ایران ک ه تنها عنوان وکیل الرعایا را ب ه عنوان شا ه برای خود پذیرفت» بکند،
شاید از این طریق مردم کرد را عڵی ه حزب دمکرات کردستان بشوراند .واقعا ک ه نویسنده،
مردم اگا ه و مبارز کردستان را مردمانی سادهلوح و نادان فرض فرمودهاند .اری ،مردم ما
ب������ه بزرگان تاریخ خ������ود افتخار مینماید ،ولی در عین حال ب������ر این حقیقت وقوف کامل
دارد ک������ ه اگ������ر کریمخان زند تنها لق������ب وکیل الرعایا را بر خود اط���ل��اق میکرد و بر ان بود
ک ه حاکمیتی مردمی در کش������ور برقرار س������ازد ،فراوان بودند و هستند حاکمانی ک ه خود را
سایهی خدا و نمایندهی امام و غیر ه تلقی کرد ه و انچ ه ظلم و ستم و اجحاف است در حق
تودههای مردم و بخصوص ملیتهای تحت ستم ایران روا داشتهاند.
نوشتهی اقای قائم مقام جای سخن زیاد دارد .ولی با این مختصر بسند ه میکنیم و تنها
این ن�کت ه را اضاف ه میکنیم ک ه عالو ه بر اینک ه در بیانیهی مورد نظر هیچ کدام از مطالب
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مزعوم وی ن ه ب ه صراحت و ن ه ب ه کنای ه نیامد ه اس������ت ،حزب دمکرات کردستان در بین
ایران و مردم ایران از یکطرف و حکام مرتجع و همفکران انها از طرف دیگر تفاوت قایل
است .در حالیک ه با تمام قوا در جهت وحدت عـمل با همهی احزاب و سازمانهای مردمی
در ایران کوشش مینماید ،صراحتا و بدون ابهام از دی�کتاتوری حاکم بر ایران و همفکران
و پش������تیبانان ان ولو در کس������وت اپوزیسیون متنفر است .و اگر شما یا کسانی دیگر این
واقعیت را تجزیهطلبی می انگارید مختارید .ولی ش������عار اس������تراتژیک حزب ما همچنان
بدست اوردن حقوق حقهی مردم کردستان در چارچوب ایرانی فدرال و دمکراتیک باقی
خواهد ماند.
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ازادی،تجزیهطلبی،

گروههای مسلح و تجربیات قرن بیستم
د .کامران امین اوە

تاملی بر نوشتە اقای محسن قائم مقام در رابطە با
تاملی بر بیانیه «حزب دمکرات کردستان»
ازادی ،تجزیهطلبی ،گروههای مسلح و تجربیات قرن بیستم»

در سایت ایران امروز نوشتە��یی از اقای محسن قائم مقام تحت عنوان «تاملی بر بیانیه
«حزب دمکرات کردستان» ازادی ،تجزیهطلبی ،گروههای مسلح و تجربیات قرن بیستم»
منتشر شدە است کە تنها در چارچوب بە اصطالح انتقاد از «حزب دمکرات کوردستان»
نماندە ،حوزە فراتری را در برگرفتە است .نوشتە مزبور حاوی اطالعاتی بغایت نادرست
و تحریف ش������دە در رابطە با ش������خیصتهای تاریخی کورد و وقایع کوردستان است .اگر
نوش������تە ایشان تنها منحصر بە «حزب دمکرات کوردستان» میبود بیگمان نگارندە این
سطور در �پی پاسخگو��یی ان برنیامدە ،این امر را بعهدە حزب مربوطە مینهاد.
اما متاس������فانە اقای قائم مقام بە تکرار مکررات همفکران و د�کترین سیاس������ی دو نظام
شاهی و اسالمی و بە اصطالح اپوزیسیون تمامیت ارضی خواە ایران پرداختە است ،با
این تفاوت کە ایشان حداقل زحمت مطالعە در رابطە با تاریخ و شخصیتهای کورد را نیز
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بە خود ندادە ،اگاهی ناقص خود را مالک ارزیابی و نتیجەگیریهایشان قرار دادەاند .برای
اینکە سخن بە گزاف ن�گفتە باشیم اشارەای بە دو مورد از انها میکنیم.
اقای قائم مقام نوشتەاند کە .... :پس از رضا شاه و ظلم او درمنطقه ،مردم را به پشتیبانی
از خانه������ا و ب������زرگ مالکین کرد و در نقاط دیگر س������ایر خانها و بزرگ مالکان کش������اند .مال
مصطفی بارزانی از خانهای همانگونه ایالت بود .که با استفاده از ضعف و بیعدالتیهای
حکومت مرکزی در ایران و با کمک روس������ها همزمان با حکومت تحت حمایت روس������های
«فرقه دمکرات» در اذربایجان ،در زمان حضور ارتش سرخ در ایران ،اعالم خود مختاری
نمودند و لباس ارتشیهایشان هم را شبیه ارتشیان روسها دوختند .بدنبال ان ،در کشتار
س������بعانه بسیاری از کردها را کش������تند ،از جمله بدار اویختن بیشرمانه قاضی محمد ،از
مردان شریف و مورد اعتماد مردم در زمان خویش و پسرانش در مهاباد ،در زمانی که از
ایران دوستی و دفاع از ایران پشتبانی کردند ،نفرت کردها از حکومت مرکزی را بیشتر از
پیش ساخت.
ایشان در جا��یی دیگر از نوشتە خود چنین مینویسند ... »:در این زمان حزب دمکرات
کردستان از شهریهای کرد در برابر خانها و سران ایلها بوجود امد .مردان شریف و ایران
دوستی همچون زنده یاد د�کترعبدالرحمن قاسملو و زنده یاد د�کترمحمد صادق شرفکندی،
که اولی در جوانی از هواداران د�کتر مصدق بود و دومی از دانشوران دلسوز ایران بشمار
میرفت ،از جمله رهبران این حزب گردیدند .و استبداد مذهبی وجود هر دوی این رهبران
ایران دوست را بر نتابید و با بیرحمی هر دو را بقتل رساند[ .تاکید از من است].
نظری اجمالی بە نکات فوق نشان میدهد کە ایشان متاسفانە حداقل اطالعات الزمە
را در رابطە با مس������الە��یی کە بە ان پرداختەاند ،ندارند .جهت اطالع اقای قائم مقام باید
�گف������ت جمهوری کوردس������تان در دوم بهمن  ١٣٢٤نە توس������ط مال مصطف������ی بارزانی بلکە
توسط همان قاضی محمدی کە بنا بە اعتراف ایشان از مردان شریف و مورد اعتماد مردم
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در زمان خویش بود تشکیل شد .در دهم فروردین ماە ١٣٢٦قاضی محمد همراە با برادر
کوچک خود صدر قاضی کە نمایندە مردم کورد در مجلس شورای ملی ایران بود و پسر
عمویش سیف قاضی [نە پسران قاضی] توسط نظامیان ایران محاکمە و در مهاباد اعدام
شد .در ضمن ،د�کترعبدالرحمان قاسملو در جوانی نە از هواداران د�کتر مصدق بلکە از
اعضای حزب تودە ایران بود کە دیرتر با جدا ش������دن از حزب نامبردە در بازساز��یی حزب
دمکرات کوردس������تان نقش اساسی ایفا کردە و در راە رسیدن کوردها بە خودمختاری سر
خود را در همان راهی نهاد کە رهبر و بانی حزب دمکرات کوردستان شهید قاضی محمد
جان خود را بر سر ان گذاشتە بود.
اقای قائم مقام در نوش������تە خود از سو��یی کوردها را مفتخر بە سرحدداری از مرز پرگهر
ای������ران در مقابل حملە اس������کندرو  ...مینماید و از س������وی دیگر ب������ا تجزیە طلب خواندن
احزاب کورد ،عمال مبارزە ملت کورد را در خدمت استعمار و استبداد میداند .اگر اقای
قائم مق������ام نظری اجمالی بە برنامە احزابی کە مورد تهاجم خ������ود قراد دادەاند ،بکنند،
متوجە خواهند ش������د کە خط مش������ی و فعالیت احزاب نامبردە در راس������تای حفظ همان
تمامیت ارضی ایران مورد عالقە ایشان است .در حال حاضر هیچیک از احزاب نامبردە
ایشان پا از برقراری یک سیستم فدرال در چارچوب ایران فرا ننهادە ،بە درست یا غلط
حل مس������الە ملی ک������ورد را در گرو ایجاد حکومت فدرال میبینن������د .چیزی کە با توجە بە
انبوە تفکرات شوینیستی در میان اپوزیسیون ایرانی نیازمند بە تجدید نظر اساسی و ابراز
شفاف خواستەهای مردم کورد در رابطە با دولت ایندە ایران بعد از سرنگونی جمهوری
اس���ل��امی دارد .الزم بە توجە اس������ت اگر زمانی مبارزە مردم کورد در تمام کوردستان رنگی
رهایبخش بە خود بگیرد بی شک این مبارزە در راستای وحدت ،یگانگی و بهم پیویستن
مردم س������رزمینی خواهد بود کە خاک ان در میان چهار کش������ور تقس������یم شدە و با نفوسی
بیش از  ٤٠میلیون برای رس������یدن بە ازادی ،دمکراس������ی و رس������یدن بە حقوق ملی خود
مبارزە میکند.
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اق������ای قائم مقام خرس������ند از نتیجەگیریهای خود در رابطە ب������ا تاثیر منفی و دی�کتاتوری
زای اعتماد مردم بە گروهای مسلح در مبارزات رهائی بخش ملل در بند در قرن بیستم،
تحلی������ل اوضاع کوردس������تان ایران و عراق ،خواب و خیال خوان������دن جمع نمودن کوردها
در یک کشور و شک و تردید بە تقسیم احتمالی نفت کرکوک از سوی کوردهای عراق با
کوردهای کشورهای همجوارو در نهایت خاتمە دادن بە «رشد علفهای هرزە [بخوان هرز]
تجزیەطلبی را در مبارزە با اس������تبداد مذهبی در ایران» و فریب نخوردن از جدا��یی طلبان
را در پرتو «بودن یک حکومت دمکرات و ازاد» میدانند .اگر اقای قائم مقام کوچ�کترین
اعتقادی بە واژە «دمکرات» یا <ازاد» میداش������تند ،میبایس������ت ازادی و حق انتخاب یک
ملت در تعیین سرنوش������ت خود را ،چون ستون اساس������ی یک جامعە ازاد پاس داشتە،
از جملەه������ای تحقیر امیزی چون «گوش بفرمان رهب������ران تفنگدار در خدمت دولتهای
بیگان������ە» در امدن کوردها و «نااگاە خوان������دن» جوانانی کە اگاە بە حقوق ملی خود پا بە
صحنە نبرد با جمهوری اسالمی مینهند ،پرهیز میکردند .اقای قائم مقام مطمئن باشند
کە ش������یوە پولیمیک ایش������ان نمیتواند تاثیری در اهداف سیاسی مردم کورد یا نمایندگان
فکری انها با دیدگاەهای مختلف داشتە باشد.
در رابطە با تغییرمرزهای جغرافیا��یی سیاس������ی نیز فراموش نکنیم کە مرزها تحت تاثیر
تغییرات داخلی و خارجی و وضعیت ژوئپلیتیک منطقە بسی شکنندە میباشند .قبل از
سال  ١٩٩١احتماال هیچگاە بە فکر خیلیها خطور نمیکرد کە روزی سرزمین پهناوراتحاد
جماهیر ش������وروی سوسیالیس������تی ب������ا ان قدرت اقتص������ادی – نظامی و تاثی������ر گذاریش در
سیاس������تهای بین المللی ،بە این س������ادگی تجزیە ش������دە ،از درون ان این همە کشورهای
مستقل براید و ....
امید است اقای قائم مقام و پاسداران اندیشەهای مشابە ایشان واقعیتها را ان چنان
کە هست ببیند نە انگونە کە میپسندند« .تاریخ درسهای بسیار مفید و خردمندانە��یی بە
انسان میدهد» تنها هنر ممکن توانا��یی فهم و درک این حقیقت و اموختن از ان است.
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پاسخی شخصی ب ه کميت ه مرکزی
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
ـ در حاشيهی «پرسشهای اتحاد فدائيان
از حزب دمکرات کردستان» ـ

ناصر ايرانپور

دوستان و رفقای کميتهی مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران،
درودهای صميمانهی مرا پذيرا باشيد.
راقم اين سطور ک ه تعلق تشکيالتی ب ه هيچ جريان سياسی ندارد ،هم بيانيهی حزب
دمکرات کردس������تان و هم ه موضعگيری شما را مورد مطالع ه قرار داده ،اجاز ه میخواهد
در ديالوگی صميمان ه با ش������ما در پيوند با موضوع فوقالذکر شرکت ورزد ،ب ه ويژ ه اينک ه
نس������بت ب ه انچ ه ک ه شما میگوئيد بیتفاوت نيست و حزب دمکرات کردستان را يکی از
نزدي�کترين جريانات سياسی ايران ب ه شما میداند و در چهارچوب منشوری که ب ه درست ی
از ان سخن �گفتهايد ،خواهان ا�ئتالف ان حزب ب ا شما بوده و هست.
دوستان فدائی ،شما استنباط نمودهايد ک ه حزب دمکرات کردستان از سو��يی خواهان
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«کردس������تان بزرگ» شد ه است و از سو��يی ديگر از غرب خواست ه ک ه در ايران نيز دخالت
نظامی نمايد .ب ه يقين بايد �گفت ک ه شما ـ خوشبختان ه ـ دراشتباهيد.
اينجا نمیخواهم با شما پلميک کنم و همداستانی و همراستا��يی شما با مثلث ب ه قول
خودتان «ناسيوناليس������تهای افراطی» ايرانی ،با «جمهوری» اس���ل��امی و با حکمتيستهای
فاقد حکمت را ب ه رخ شما عزيزان بکشم .تنها میخواهم ب ه اجمال برشمارم ک ه از نظر من
تفاوت و شايد هم اختالف شما با حزب دمکرات کردستان (و يقين دارم با حزب دمکرات
کردس������تان ايران) در کجاست و در پايان هر بخش چند پرسشی را خطاب ب ه شما مطرح
نمايم.
 .1شما يک سازمان سياسی چپ ـ و از نظر من ـ خوشنام ايرانی و سراسری هستيد.
از صميم قلب ارزوی اعتال و نيرومندش������دن هر چ ه بيش������تر س������ازمان شما را در گسترهی
دارم ،ان ه������م ن������ ه بعن������وان صرفا ي������ک ايرانی ،بلک ه اتفاق������ا ب ه ويژ ه ب ه دالي������ل همدرکی و
همدلی و همزبانی بعنوان يک ُکرد .من اطمينان دارم ک ه در ايند ه شاهد تشکيل ا�ئتالفی
دمکراتيک از ش������ما و حزب دمکرات کردس������تان (هر دو بخش ان) و کومل ه خواهيم بود.
جنبش سراسری فدائی و جنبش ملی ـ دمکراتيک کردستان ايران دو پايهی اصلی ا�ئتالف
مردم������ی و دمکراتيک و حتی حکومتی در ايندهی ازاد ايران را تش������کيل خواهند داد .اين
اطمينان و اميد از نزديکی برنامهای اين چند جريان سياس������ی سرچش������م ه میگيرد .اميد
است با اين بحثها درک مشترک در مورد مسائل مورد بحث افزايش يافت ه و در نهايت در
خدمت اغاز بحث اتحاد و اثتالف انها قرار گيرد.
 .2با همهی اين اوصاف اش������تبا ه و نابجا خواهد بود ک ه انتظار داش������ت ه باشيم ک ه
اين احزاب قرائت و ادبيات و بهويژ ه رس������الت يکسان داشت ه باشند .همانطور ک ه عجيب
نيس������ت ک ه شما منظرگا ه ايرانی ب ه مفهوم سراس������ری ان داشت ه باشيد ،اشتبا ه هم نيست
ک������ ه حزب دمکرات کردس������تان از منظرگا ه کردی و مصالح عمومی و ملی مردم کردس������تان
رويدادها را مورد سنجش قرار دهد و موضع بگيرد .در اين چهارچوب اين ن ه حق ،بلک ه
حتی وظيفهی حزب دمکرات کردستان و حزب دمکرات کردستان ايران و احزابی ک ه خود
را در طيف کومل ه تعريف میکنند ،میباش������د ،برای جلب پشتيبانی بينالمللی و بهويژ ه

It is the right of

the Kurds to demand
international support

غرب و سازمان ملل و مجامع ديگر بينالمللی و اری ،حتی دولتهای غربی برای مبارزهی
مردم کردس������تان در ايران ،عراق ،ترکي ه و س������وري ه تالش کنند .ممکن اس������ت برای ش������ما
مس�ل ه کردستان ترکيه و سوري ه و عرا ق فرعی و ثانوی.
مس أ�������ل ه ی فلسطين اصلی باشد و أ
بسيار خوب ،اما توقع ان از احزاب کردستان ايران بجا نيست .از شما میپرسم تاکنون
چند سازمان سياسی «ايرانی» و ب ه اصطالح «سراسری» در ارتباط با بمبارانهای �پیدر�پی
کردستان توسط ترکي ه و ايران برای حفظ ظاهر هم ک ه شده ،از خود عکسالعمل نشان
داد ه و اعتراض نمودهاند؟! شما میپنداريد ک ه احزاب کردستان نيز بايد چنين باشند؟!
اگر چنين اس������ت اين پنداری اش������تبا ه اس������ت .سخن �گفتن از کردس������تان ترکي ه و عراق و
سوري ه سخن �گفتن از ظلم تاريخی ،از استثمار و استعمار يک ملت واحد است ،حال
اين ملت در جغرافياي سياس������ی يک کش������ور باشد يا نه .اين سخن ب ه معنای افتادن در
«دام» «کردس������تان بزرگ» نيست و در هيچ جا��يی از بيانيهی مورد بحث اشارهای ب ه ان
نشد ه است.
 .3ش������ما نوش������تهايد ک ه اين موض������ع با موضع قبل������ی اين حزب و ح������زب دمکرات
کردس������تان ايران و د�کتر قاس������ملو فاصل ه دارد .اصال و ابدا چنين نيست .بطور مشخص
د�کتر قاس������ملو از هيچ تالش ديپلماتيکی برای جلب چنين پش������تيبانی دريغ نکرد و اين
اتفاقا يکی از برجستهترين دغدغهها و خدمات وی بود ه است .تا جا��يی هم ک ه موضوع
ب ه حزب دمکرات کردس������تان ايران برمیگردد ،ش������ايد کافی باش������د نامهی اقای مصطفی
هج������ری ب ه بوش ياداوری ش������ود .تاز ه ان نام ه از ان س������نخی بود ک ه ش������ايد بت������وان ب ه ان ـ
دست کم ب ه لحاظ لحن ـ ايراد گرفت .بيانيهی حاضر با اجازهی شما ب ه مراتب پختهتر و
سياسیتر میباشد و اتفاقا اتفاق نظر کلی در جنبش کردی و روشنفکران کردستان در ان
وجود دارد .ب ه هر حال ،تغيير موضعی در ان قابل رؤيت نيس������ت .شايد انچ ه در ان نو
باشد شفافيت کالم است ک ه مورد أت�ييد اين ناچيز نيز است.
 .4شما ب ه تناقض موضع حزب دمکرات کردستان اشار ه فرمودهايد .جا دارد اينجا
از شما پرسيد ه شود ک ه شما تا کجا ب ه شعار «حق تعيين سرنوشت> ک ه در اين نام ه نيز
از ان س������خن راندهايد ،ب ه جد باور داريد؟ مگر ن ه اين اس������ت ک ه اين اصل مشمول حق
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جدا��يی و اس������تقالل کردستان نيز اس������ت؟ در ضمن مگر خود شما نمیگوئيد ک ه تاکنون
تمام رهبران وکادرهای اين حزب ب ر حل مس أ�������لهی کرد در چهارچوب ايران دمکراتيک و
فدرال أت�کيد داشتهاند؟ پس چرا ب ه توهم و انگ جدا��يیطلبی قوس زدهايد و بطور ضمنی
�گفتهايد ک ه اين حزب در «دام» (!) «استقالل کردستان» افتاد ه است؟! يقينا جريانی ک ه
صادقان ه ب ه حق تعيين سرنوشت يک ملت اعتقاد ژرف و واقعی داشت ه باشد ،استقالل
يک ملت را «دام» نمینامد ،حتی اگر جانبدار ان نباشد.
 .5جا دارد از شما پرسيد ه شود :حال خود شما چ ه کاری ـ خارج از بحث تجريدی
و ش������عار «حق تعيين سرنوش������ت» ـ برای اين ملت  40ميليونی ،ملتی ک ه صرف نظر از
اينک������ه در چهارچوب مرزهای کنون ی ايران باش������د يا نه ،اساس������ا يک مل������ت ايرانیتبار نيز
اس������ت ،انجام دادهايد؟ مگر شما يک سازمان ازادیطلب و برابریطلب نيستيد؟ اصال
مستحضر هستيد ک ه در کردستان ترکي ه چ ه میگذرد؟ میدانيد ک ه درگيری حکومت اقليم
کردستان با حکومت مرکزی عراق و دولت امريکا سر چيست؟ اگر میدانيد ،موضع شما
در ان بار ه چيس������ت؟ از اوضاع کردس������تان س������وري ه اطالع داريد؟ ايا روشنفکر ايرانی بايد
حتما در کنارههای نوار غز ه با فراافکنی اس���ل��امگرايان ترکي ه اتفاقی بيافتد ،تا در دفاع از
ملت فلس������طين (که برخالف ملت کر د از پشتيبانی غرب و شرق ،کمونيست و اسالمی)
برخ������وردار اس������ت ،اعالمي ه صادر کنن������د؟ اگر بحث انتقاد و گاليهی دوس������تان ه باش������د،
روشنفکران کردستان سينهی اکند ه از اين انتقادها دارند .بر کردستان در اسمان پرستار ه
س������تارهای روا داشت ه نم یش������ود ،حتی از سوی انانی ک ه خود را مدافع ان معرفی میکنند.
من يکی از منتقدان صريح پ .ک .ک .بودهام ،اما بس ناجوانمردان ه و غيرانسانی يافتم
ک������ ه در جهان  200دولتی ،دولتی يافت نش������د رهب������ر ان را پنا ه دهد .و اين ن ه حکايت از
نادرستی سياستهای وی ک ه از مظلوميت اين ملت بیپنا ه و بیدوست دارد .اين نامهی
شما نيز ناخواست ه اين برداشت را تقويت میکند.
 .6شما نوشتهايد ک ه حزب دمکرات کردستان «چشم ب ه را ه قدرتهای خارجی برای
نجات مردم کرد در کردس������تان ايران» دوخت ه اس������ت .اينجا نخس������ت بايد �گفت ک ه بحث
حزب دمکرات کردستان يک بحث کلی است و منحصر ب ه کردستان ايران نيست .دوما
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از بياني ه ـ چنانچ ه با سوء ظن ناسيوناليستی و ضدامپرياليستی غيردمکراتيک مورد توج ه
قرار نگيرد ـ «چش������مدوختن ب ه قدرتهای خارجی» برداش������ت نم یش������ود ،بلک ه دعوت ب ه
جلب توج ه جهانی ب ه وضعيت ملتی پارهپار ه ش������د ه و تحت س������تم .و سوم اينکه ،اری،
ب ه اقرار  ،بين شما و حزب دمکرات کردستان در امر حملهی غرب و ناتو ب ه حکومتها��يی
چ������ون ليبی و صدام تفاوت ديد وجود دارد .اينک ه چنين حملهها��يی برای دفاع از منافع
مردم اين کش������ورها نبود ه و نخواهد بود نيز امری مس������جل و بديهی اس������ت .اما اخذ اين
استنباط از ان ک ه گويا چنين حملهها��يی الزاما در تضاد با منافع مردم اين کشورها قرار
دارند ،نيز اشتبا ه است .و بهويژ ه اين استنباط شما اثباتا نادرست است ک ه گويا برچيدن
دي�کتاتوريها از سوی غرب ناگزير ب ه دي�کتاتوريهای ديگر میانجامد! سرنوشت عراق هنوز
معلوم نيس������ت ،لذا نمیتوان در مورد ان چنين حکمی داد .ب ه هر حال تصور نمیکنم
ک ه تاز ه هيچ نظام دي�کتاتوری چون حکومت صدام بتواند بر ان مستولی يابد .مضاف بر
اينکه  ،کردس������تان عراق زير چکمههای صدام چيزی برای ازدستدادن نداشت .ب ه هر
حال انچ ه ک ه امروز ما شاهد انيم ،هر چ ه باشد ،رضايتبخش نيز نباشد ،دي�کتاتوری
نيس������ت .بیانصافی مطلق هم اس������ت ک ه بهجانافتادن گروههای ارتجاعی شيع ه و سنی
طرفدار و اقمار حکومت اسالمی ايران و حکومت اسالمی عربستان را ب ه حساب امريکا
و سيستم عراق گذاشت .خوب ،در چند کشور ديگر ،حملهی غرب و ناتو ب ه دي�کتاتوری
انجاميد ه اس������ت؟ در المان؟ در ژاپن؟ در يوگس���ل��اوی؟ دوس������تان عزيز ،اين مائيم ک ه
باي������د ش������ما را فرابخوانيم تا ابهامات موجود در ارتباط با انديش������هی ضدامپرياليس������تی و
ضدامريکا��يی ضددمکراتيک احتمالی خود را برطرف نمائيد .بخش������ی از چپ ايران هنوز
گرفتار در دام ضدامريکا��يی دوران جنگ سرد و زادهی بلوک شرق و احزاب کمونيستی
ان و حزب تودهی ايران و تازهگيها انديش ه و فرهنگ غربستيزی و در واقع تمدنستيزی
اس���ل��امگرايان هس������ت .دوستان ،بديهی است ک ه کردس������تان نمیتواند از شکاف غرب و
حکومتها��يی چون «جمهوری» اسالمی بهر ه نگيرد (همانطور ک ه از تضاد دولتهای حاکم
بر کردستان هموار ه بهر ه جست ه است) .چرا بايد حکومتهای ارتجاعی و فاشيستی ترکي ه
و ايران برای سرکوب جنبش کردستان همراهی کنند و مورد پشتيبانی ضمنی و مستقيم
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امريکا نيز قرار گيرند و اما جلب پشتيبانی همين امريکا ـ حال با هر انگيزهای ک ه از سوی
وی عملی گردد ـ برای خنثی کردن ا�ئتالف ضد جنبش کردس������تان اشتبا ه باشد؟ و باز در
پايان خدمتتان عرض کنم ک ه جنبشهای مدنی ايران تاکنون نشان دادهاند ک ه مردم ايران
ب ه تنها��يی قادر ب ه رها��يی از يوغ حکومت اس���ل��ام در ايران نيستند و جنبش انها میتواند
و احتم������اال ناچار اس������ت با حمايت ـ از جمل ه نظام������ی ـ غرب همرا ه گردد .در ش������رايطی ک ه
جنبش اعتال کند و در معرض س������رکوب خش������ن حکومتی قرار گيرد ،نمیتوان و نبايد با
همراهی نظامی غرب ک ه شما سهوا «دخالت نظامی» میناميد ،مخالفت نمود .انکارناپذير
اس������ت ک ه بزر�گترين دش������من مردم ايران و مانع دس������تيابی ايران ب ه دمکراس������ی ،حکومت
اسالمی ايران است ،حکومتی ک ه از هيچ تالشی برای نابودی جنبش حقطلبانهی مردم
کش������ورمان پرهيز ننمود ه اس������ت .پس چرا بايد با ساقط کردن چنين رژيمی از سوی طرف
ثالثی مخالفت نمود ،چنانچ ه خود قادر ب ه ان نباشيم؟ خوب ،اين امر ب ه درجات بسيار
باالتری برای جنبش کردستان نيز صدق میکند ک ه ن ه با يک حکومت فاشيستی ،بلک ه
چهار فقر ه از انها روبرو بود ه اس������ت؟ تحليل ش������ما اين اس������تنباط را ب ه دست میدهد ک ه
ش������ما گزينهی س������وري ه را ک ه تاکنون قريب  3000نفر از مردم مدنی را کشته ،ب ه ليبی ک ه
دي�کتاتور ان چون صدام مخفی و فراری است ،ترجيح میدهيد .اين اصل و اساس تفاوت
نگرش ش������ما با احزاب کردستان است .فراموش نکنيم ک ه اپوزيسيون ليبی نيز در اغاز با
«دخالت» غرب در ليبی مخالفت میورزيد ،بعد �پیدر�پی پيام میفرستاد ک ه چرا ناتو ب ه
حکوم������ت ليبی حمل ه نمیکند و يک چتر حفاظتی هوا��يی برای درامان ماندن از حمالت
هوا��ي������ی حکومت قذافی ايجاد نمیکند .ناتو ب ه اين ندا پاس������خ مثبت داد و اگر نمیداد،
اقای قذافی جانهای بازهم بيشتری میگرفت ،بدون اينک ه سرنگون شود ،همان خطری
که هماکنو ن در س������وري ه نيز وجود دارد .در پايان برای رفع ابهام أت�کيد م یش������ود ک ه عدم
مخالفت با حملهی نظامی و حتی دعوت ب ه ان مطلقا ـ باز تکرار م یش������ود ـ مطلقا ب ه اين
مفهوم نيس������ت ک ه گويا از غ������رب انتظار میرود مردم ايران يا کردس������تان را رها کند .خير،
حمل������هی غرب تنها میتواند نقش کمکی برای يک جنبش واقعا موجود داش������ت ه باش������د،
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جنبش������ی ک ه در معرض نابودی توسط يک رژيم قهار و شياد قرار دارد .بنابراين اساس،
جنبش مردمی است و رها��يی نها��يی توسط ان .همانطور ک ه میدانيد ،در کردستان عراق
نيز يک جنبش بالفعل وجود داش������ت .اين جنبش ،اما ،بدون همگامی ناگزير امريکا
و متحدين ان قادر نبود ،از ش������ر رژيمی چون صدام خالص شود ک ه سر ستيز ن ه تنها با
کردستان داشت ،بلک ه همچنين با غرب و همسايگان جنوبی و شرقی و غربی خود .ايا
میبايس������ت با اين نزاع و همخوانی اتفاقی و ش������ايد مقطعی مصالح مردم عراق و غرب سر
س������تيز داش������ت و ب ه بهای بقای چنين رژيمی با «دخالت» غرب عناد ورزيد؟ اين امر در
ارتباط با حکومت اسالمی ايران ،حکومتی ک ه جناياتش اگر بيشتر از جنايات حکومت
صدام نبود ه باشد ،کمتر نبوده ،حکومتی ک ه هزاران هزار نفر از اسيران سياسی را تنها در
چند روز قتل عام نمود ،حکومتی ک ه جنايات فجيعی در کردستان خلق نمود ،حکومتی
ک ه مرز نش������ناخت ه و هر جا��يی ک ه دستش رسيد ه جنايت کر د و تعداد زيادی از فرزانگان
و برجستهترين رهبران کردستان و ايران را چنين ناجوانمردان ه کشت  ...صدق میکند.
ن ه امريکا و ن ه حکومتهای دمکراتيک (حال از نظر شما هر حکومت ی دمکراتيک باشد)،
بلک ه هر «شيطانی» ک ه بخواهد ب ه مردم ايران و کردستان در امر رهائ ی ياری رساند ،حال
هر دليل و انگيز ه و مصالحی در ان داشت ه باشد ،يقينا با مخالفت من روبرو نخواهد شد،
چون ان را در تضاد با مصالح مردم ايران و کردستان نمیدانم( ...اين موضوع بحثهای
طوالنیتری را میطلبد .اما چون وعد ه داد ه ش������د ه بود ک ه بحث اجمالی باش������د ،فعال ب ه
همين قدر ا�کتفا میشود).
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سخنانی دوستان ه با کمیته مرکزی

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
حسن حاتمی
دفتر سیاس������ی حزب دموکرات کوردس������تان ،بیانیها ی را در تاریخ  5سپتامبر ،2011
زی������ر عن������وان « کردها حق دارند خواس������تار حمایت بینالمللی گردند» انتش������ار دادهاند.
س������ازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ،نیز طی نامهای سرگشادهای  28سپتامبر 6(201
مهر  )1390ب ه دفتر سیاس������ی– یا بهقول انها «هیئت سیاس������ی» ،-ان حزب نوش������ته،
ک ه در بخش������ی از ان امد ه اس������ت ...»:حل مساله ملی در کردس������تان را با جدائی از ایران
و برپائی یک کش������ور مس������تقل کرد متشکل از چهار کش������ور ایران ،عراق ،سوریه و ترکیه
مرتبط دانس������ته و »...واکنشی نامناصبی را نش������ان دادهاند ،ک ه انتظار از سازمان اتحاد
فدائیان خلق ،نمی رفت .چون ش������ما ب ا مس������ئلهء کورد اشنا هس������تید و از جزر و مدهای
سیاسی اگاهی دارید .من ب ه عنوان یکی از اعضای حزب دموکرات کوردستان ،سخنان
دوستانهای با ش������ما مطرح و منتشرمیکنم؛ جهت روشن شدن بیشتر اذهان و پیگیری
دیالوگی دوستانه.
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عزیزان!
از شروع س������ال میالدی جاری ( ،)2011جنبش������های ازادیخواهی ک ه در شمال افریقا
و خاورمیان ه اغاز ش������د ،امید فراوانی برای تغییری عظیم در دلهای اکندهاز ش������ور و عشق
ش������ما و ما ب ه ازادی تداعی کرد .مس������تبدانی ک ه ب ر اثر مبارزات ازادیخواهانهء مردمانشان ،
در تون������س ،مص������ر و لیبی -ک ه مورد مص������ر و لیبی کم رنگ و پر رنگ پش������توانهی خارجی
هم داش������تند ،-از کاخهای استبداد راند ه شدند ،و در سوریه ،یمن ،بحرین مخالفتها با
حاکمان مستبد بهشکلی خونبار ادام ه دارد .در اردن ،مراکش ،فلسطین ،اسرائیل و- ...
حتا کم رن�گتر از همه ،نسیم تغییرات در عربستان سعودی نیز ،-وزیدن گرفت ه است.
قطار س������ونامی رها��یی از چنگال دی�کتاتوران و تغیی������رات دموکراتیک در ابعاد متفاوت
در منطق������ ه ب������ر روی ریلهای ازادیخواه������ی و دنیای بهتر ،در حر�کتن������د .در ایران نیز ،افق
مبازات بیش از س ه دهه ،برای رها��یی از یوغ دی�کتاتوری اخوندی روشنتر از قبلبهسوی
سپیدهء صبح ر ه می پیماید .هرچند تغییرات جدید ،در ایران در استانهء انتخابات دهمین
دورهی ریاس������ت جمهور در س������ال  ،)2009(1388اغاز شد .ولی بر اثر سرکوب شدید و
نبود پش������توانهء واقعی و جدی جامعهء ازاد و تحول خواه -ب هش������یوهی امروزی -و بوجود
نیامدن اوپوزیس������یون تاثیرگذار و پایدار برای تغییرات بنیادین در درون ،ب ه ثمر نرس������ید.
ولی مبارزات ادام ه دارد و تحوالتی بزرگی در را ه است.
از سوی دیگر امروز ما در دنیا��یی زندگی میکینم ،ک ه میتوان از راههای گوناگون نداهای
حق طلبان ه و ازادیخواهانه ،مخصوصهن فریادی مردمان و ملل تحت س������تم را ب ه گوش
جهانیان و افکار عموم رساند .امروزه با استفاد ه از عملکردهای مثبت شورای حقوق بشر
بین المللی ،ماد ه و تبصرههای شورای امنیت سازمان ملل و حتا ناتو با واکنشهای نظامی
خود در رویاروی با حاکمان مستبد ،برای نمون ه در یوگسالوی سابق ،عراق ،افغانستان
ومورد اخیر لیبی ،بس������اط ان دی�کتاتورها برچیدهشد ه و امکان برای تغییرات جدیدی ک ه
همهء اقش������ار و طبقات مردم ،بهویژ ه ملیت های تحت ستم را دربر میگیرد ،فراهم شد ه
و در ماهیت انها تغییراتی بوجود امده اس������ت .همچنین گامهای مهم و عملی در را ه حق
تعیین سرنوشت انسانهای محروم از حقوق اساسی ،برای زندگی بهتر اغاز شد ه است.
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ول������ی تاریخ و سرنوش������ت مردم ک������ورد در منطقهء خاورمیان ه ک ه با تقس������یم انها ،یکبار
درس������ال  1514و دیگر بار در  ،1923پیوس������ت ه در وضعیت اسفباری قرار داشتهاند و
در مسیر اسمیله (ذوب) شد ن و انکار با انان برخورد شد ه است .مبارزان را ه ازادی این
ملت -بیش از  40میلیونی کنونی ،-پیوست ه برای ازادی خود تالشهای فراوانی نمودهاند.
�کتاب «تاریخچ������هء کوتاهی از مبارزات خلق کورد» ،أت�لیف و گرد اورندهء زند ه یاد د�کتر
صادق شرفکندی و �گفتارها و نوشتارهای دیگر ،گوشها��یی از فراز و فرودهای جنبشهای
ازادیخواهی این ملت تحت ستم را بازگو نمودهاند؛ ک ه هر بار و در هر برههای از زمان با
ترفندی ،ازادیخواهان را سرکوب ،رهبران ان را اعدام کرد ه یا در تبعید ناخواست ه مدتهای
طوالنی از عمرشان را سپری نمودهاند و ا�کثر اوقات ب ه بهانهء « وحدت و تمامیت ارضی و
مسئلهء داخلی» ،حقوق ملت کورد را پایمال نمودهاند!؟ کوردها ک ه در میان کشورهای
ترکیه ،ایران ،عراق و س������وری ه عمدتهن و حتا در شوروی سابق و جمهوریهای متفاوت و
مستقل از روسیهء کنونی تقسیم شدهاند!؟
دوستان!
بگذارید برای چند صباحی جایمان را عوض کنیم .ش������ما اگر ب ه جای ما بودید و ملت
تان حدود  500سال در معرض تقسیم ،نابودی و انکار هویتی ،اجاز ه ندادن تدریس
ب������ ه زبان مادری و لباس پ وش������یدن ازادانهء محلی ،جلوگیری از اجرای اداب و رس������وم با
احس������اس مستقل وهویتی ملی ،قرار میداش������تید ،چکار میکردی؟ بدون ه شک مبارز ه و
مقاومتی دشوار ،هم ه جانب ه برای ازادی و تحقق خواستهای ملی تان را انجام میدادید-.
ک������ ه خصل������ت هر ملت مبارز و حق انهاس������ت ،-ما نی������ز را ه دراز و پرپی������چ و خم مبارزات
ازادیبخ������ش را اغ������از کردیم ک ه هم اکن������ون نیز ،در ابعادی وس������یعتر از قبل و با همراهی
احزاب ،سازمانها و شخصیتهای مبارز جریان دارد.
با نظری گذرا ب ه قرن بیستم در مورد ب ه شکست کشاندن بیشتر تالشهای ازادیخواهان ه
و جنبشهای رها��یی بخش ملت کورد ،شاید برایتان بیشتر روشن شود و کوردها را بیشتر
دریابید.
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در س������ال  ،1918حکومت ش������یخ محمود حفید -زند ه یاد ،-در ، 1920اجرا نکردن
بندهای  63 ،62و  ،64پیمان سیور -ک ه تشکیل دولت کوردستان در انها گنجاند ه شد ه
بود ،-در  ،1922برای دومین بار حکومت کوردس������تان جنوبی توس������ط بریتانیا برچید ه
ش������د .در  ،1923شمال ،جنوب و غرب کوردس������تان میان ،جمهوری تاز ه أت�سیس ترکی ه
و کش������ورهای نوبنیاد عراق و س������وریه ،توسط انگلستان و فرانسه ،دوبار ه تقسیم گردید.
در  ،1932جنبش (جمهوری) ارارت در بخش������ی از ش������مال کوردس������تان ،توسط مصطفا
کمال پاش������ا و رضا ش������ا ه س������اقط گردید و ژنرال احسان نوری پاش������ا -رهبر جنبش ،تحت
الحفظ تا پایان زندگی ،-در تهران نگا ه داش������ت ه ش������د .در  ،1946جمهورهای کوردستان
و اذربایجان قربانی جنگ س������رد و منافع س������ر خرمن شورویها شدند .در  ،1975جنبش
ب������زرگ ازادیبخش در کوردس������تان عراق -ب ه رهبری زند ه یاد مال مصطفا بارزانی ،-توس������ط
پهلوی دوم و صدام حسین ،-از میان رفت .در طول مدت رژیم محمد رضا شا ه و بیش از
 30سال رژیم اسالمی والیت فهقیهی کوردها و سایر ملیتهای موجود در ایران در معرض
سرکوبی سبعانه قرار گرفت ه و میگیرند .در  1988حلبچه ،سردشت  7تیر  ،1366زرده-
از توابع کرمانش������ا ه  3تیرما ه  -1367و ...بمباران ش������یما��یی گردیدند .دگر بار در ،1999
هللا اوجاالن -رهبر أت�ثیر گزارترین جنبش کورد در
با همکاری بین الملی برای ربودن عبد 
برابرس������ردمداران ترکیه ،-انجام گرفت که تاکنون  12 ،سال است در حبس انفرادی در
جزیرهی ایمرالی زندانی است.
این فهرس������ت بخش������ی از اقدامات سرکوبگرانهای اس������ت ،ک ه ب ه انها اشار ه شد ه است.
لیست تمامی سرکوبی های ملت کورد و خیزشهایش ،رشتههای درازی دارد ک ه در جا��یی
دیگر قابل بحث اس������ت .در اینجا پرس������ش این است ک ه اگر ملت فارس چنین وضعیت
تقس������یم کردن و سرکوب شد ه و خونبار و بدون پش������تیبان را داشت ،شما ب ه عنوان یک
حزب مسئول و دارای سابق ه تاریخی در این بره ه از زمان ،با وضعیت جدید پیش امد ه ک ه
« مسئولیت حفاظت» ،در سال  2005در قطعنامهای از سوی مجمع عمومی سازمان
ملل متحد تصویب شد ه را ،مثبت ارزیابی نمی کردید؟ همچنین با توج ه ب ه اینک ه تعریف
جدید از «حاکمیت ملی»  -ک ه قبلهن ب ه حاکمیت مطلقهء پادشاها و نظامهای زورمدار و
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یکهتاز جمهوری هم اطالق میشد .-اکنون طوری تعریف میشود ک ه حاکمیت ملی یعنی
حاکمیت مردم .مردم هم ب ه همهء افرا د ش������هروندان موجود در یک کشور با تنوعاتشان
مت�سفان ه
اطالق میش������ود .ک ه ش������امل کوردها در کش������ورها��یی ک ه در ان تقسیم شدهاند ،أ
مصداق پیدا نمی کند!؟
م������ا هم اکنون بیش از یک ده ه از قرن بیس������ت و یکم را پش������ت س������ر گذاش������تهایم .از
معاهدهء وستفالی  -ک ه مسئلهء دولت -ملت ،-از محصول شوم ان بود  -ک ه برای ملت
ک������ورد بزر�گترین مصیبتها را ب ه بارد اورد -و جنگ س������رد -ک ه انهم اولین قربانیانش ملت
اذری و کورد در رویدادهای ایران بودند ،-گذشت ه است .هرچند برعکس نامهی شما ک ه
نوش������تهاید . »:در این اعالمیه از کش������ورهای قدرتمند خارجی تقاضا شده است به کمک
مردم کرد بیایند تا کردها را از س������لطه حکومت های مس������تبد ازاد کنند « .مدت  20سال
است« ،دخالت بشر دوستانه«ای که بر اساس قطعنامهء  688شورای امنیت سازمان
ملل ،بخشی از جنوب کوردستان در عراق در مدار امن  36درج ه قرا گرفت و از سلطهء
رژی������م بعث خارج گردید را میبینیم و پس از س������رنگونی رژیم صدام ،تا کنون – علیرغم
انواع نابس������امانها ،اثار ش������و م جنگ داخلی میان احزاب کورد ،مداخل ه اشکار و پنهان،
ایران ،عراق ،ترکی ه و سوریه ،-ب ه دستاوردههای بزرگی نیز نایل امدهاست.
با توج ه ب ه شکنندگی وضعیت کوردها و توافق همیشگی حاکمان کشورهای سلطهگر
بر انها -ان کش������ورها علیرغم مخالفتهایش������ان در رابطهء با سرکوب و پایمال کردن حقوق
حقهء کوردها ،با هم پیمانهای نوشت ه و نانوشتهی فراوان دارند!؟ ،-بیانیهء دفتر سیاسی
حدک ،حاکی از هوشیاری و رائلیسم سیاسی می باشد .چرا؟
چون اگر در فردای تغییرات در سوریه ،ترکی ه بازیگر اصلی و صحنهگردان پشتیبانی
خارج������ی ان باش������د ،در اولین گام ملت ک������ورد در انجا -ک ه حتا از هویت شناس������نامهای
ک������وردی نی������ز در رنجند،-حقوقش نادی������د ه گرفت ه خواهد ش������د .همچنانک ه در تش������کیل
اپوزیس������یون و نشستهای ان در انتالیا واستانبول ترکی ه در ترکیب شورای رهبری نادید ه
گرفت ه شدهاند؟!
در ترکیه ،در انتخابات نسبتهن ازادی ک ه با اجازهی حاکمیت این کشور برگزار شد،
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اولین نمایندهء منتخب مردم در ش������هر دیاربکر(امید) ،خطیب دجله -ک ه ب ه جرم دفاع
از حق������وق ملت خود زندانی ش������ده ،-ب ه پارلمان راه داد ه نمیش������ود؟! در صورتی ک ه خود
رجب طیب اردغان پس از انتخابات سال  2002ک ه تا حدودی در ان مای ه قرار داشت،
برایش قانون عوض کردند و با تبصرهای ،ابتدا از ش������هر سیرت ،ب ه پارلمان را ه یافت -ک ه
فادل نامی را ک ه کورد بود و منتخب مردم در س������یرت با وجود مصونیت پارلمانی زندانی
کردن������د و جای خالی او را با اردوغان پرکردند -و نخس������ت وزی������رش کردند!؟ ازطرفی دیگر
اینهم ه یورشهای خونین و ویرانگر ک ه ب ه سنگر ازادگان  -در همهء فصول رزم (قندیل)،-
انجام میگیرد؛ چگون ه باید پایان یابد؟ وانگهی در فردای رویدادهای غیر ه منتظر ه  -ک ه در
سیاست کم نیستند ،-اگر مشکالت کورد در ترکیه ،بهطریقی حزب کارگران کوردستان
(پ.کا.کا ).را نی������ز ب ه دایرهی توافقات با دولت مرکزی س������وق دهد؛ بهترین راه ،نظارت
نهادهای حقوق بش������ری بی������ن المللی یا اتحادی������هء اروپا ،برای تواف������ق و تضمین اجرا��یی
وعملی ،اطمینان بخش نخواهد بود؟
اگر در حمالت �پی در �پی نظامی ک ه از س������وی رژیم اسالمی ایران ب ه جنوب کوردستان
(کوردستان عراق) میشود ،مخصوصهن توپ و کاتیوشا بارانها -ک ه بیشتر مواقع،انجام
میگی������رد تعدای کش������ت ه و مجروح و بی������ش از  800خانوار را از خان ه و کاش������ان ه خود اوار ه
کردهاند ،-و حمالت خونبار و ویرانگر ترکیه ،ک ه هم اکنون نیز هرازگاهی انجام میگیرند -و
سازمان شما هم این اواخر ان را محکوم کرد ه و جای تشکر فراوان دارد ،حملهء نظامی
دیگری ،ب ه صورت گسترد ه و هم ه جانبه از طرف ایران برای اشغال و تحیملی جنگی دیگر
برای نجات سوری ه یا همکاری با ان -با توج ه ب ه تهدیدهای بشار اسد دی�کتاتور ،-یا داالن
باز کردنی برای کمک ب ه سرپا نگهداشتن ،ان رژیم ادمکش و خونریز ،صورت گیرد ،چ ه
وضعیتی برای کوردها پیش خواهد امد و چکار بایس������تی بکنند؟ ایا در ان صورت غیر از
مقاومت همهء کوردها و جنگی تمام عیار و ویرانگر راهی دیگری هست؟ در ان صورت جز
استمداد از نیروهای بین المللی ،برای حفظ دستاوردهای جنوب کوردستان و جلوگیری
از کش������تار و ویرانی راهی دیگر باقی میماند؟ در بوجود امدن چنین س������ناریو��یی ،دگربار
بیانیهی حدک ،منطق درستی خود را نشان میدهد .دوستان اتحاد فدائیان بگذارید گذر
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زمان و رویدادها ،ائینهی تمام نمای واقعیت ها باشند.
همرزمان!
زند ه یاد د�کتر قاس������ملو در مورد ملت کورد نوشته ...»:ملت تجزی ه شدهای را مشاهد ه
مکنیم ک ه در را ه کس������ب ازادی مبارز ه می کند .مرزهای چند کش������ور نیروی وی را تقسیم
نموده اس������ت و در شرایط حس������اس و مهم با نیروی متحد این دولتها و حتا پارهای دول
دیگر نیز روبرو خواهد ش������د»� - .کتاب کوردس������تان و کورد ،د�کتر قاس������ملو ،ترجمهء ط ه
عتیقی ،چاپ اول ،س������وید ،1996 ،صفحات  290و  . -291ایا این نوشتهء ان بزرگ
سیاس������تمدار ش������هید را ه صلح و ازادی را چگون ه در میدانهای مین کنونی دشمنان ملت
ک������ورد ،میت������وان تجزی ه و تحلیل کرد .وضعیت بس دش������وار کورده������ا و ازادی انها از ریز
یوغ مس������تبدین ،جز با» بین المللی کردن پشتیبانی از خواستهای کوردها» امکان پدیر
نیست .البت ه پشتیبانی بین الملی ب ه معنای لشکرکشی نظامی نیست.
ولی جای تعجب این اس������ت ک ه کمیتهء مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ،ن ه
تنها از این امر خطیر پشتیبانی نمی کند  -ک ه در صورت تحقق ،میلیونها انسان ب ه ازادی
و صلح ،س������ازندگی و پیشرفت سوق داد ه میش������وند و در جهان متمدن و ازاد گامی مهم
مت�سفان ه اقدامی ک ه
و س������ودمندی در تطبیق اعالمیهء حقوق بشر برخواهند داشت ، -أ
هنوز ماندد یک نظری ه مطرح ش������ده،ب ه ان برچسب»تجزی ه طلبی» هم میزند؟! ایا این
شرط دوستی و همرزمی است؟
مس������ئلهء رژیم جمهوری اس���ل��امی ایران و ش������باهتهای ایران و لیبی در قسمتی دیگر با
شما درمیان گذاشت ه خواهد شد .ب ه این امید ک ه بتوانیم در ایند ه با توج ه ب ه خواستهای
طرفین عزممان برای رزمی مش������ترک با صمیمیتی بیشتر ،همدیگر را دریابیم و ب ه فضای
تفاهم یاری رسانیم.
در این بیش از  30سالی ک ه از موجودیت جمهوری اسالمی ایران میگذرد ،این رژیم
با نگا ه جهادی علی ه مردم کورد و امنیتی تر کردن فضای زندگی عادی مردم کوردستان و
علی ه مطالبات انان ،مخربترین وضعیت را برای زنان ،جوانان ،فعاالن مدنی و ا�کثریت
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مردم از همهء قش������ر و طبقات بوجود اورد ه اس������ت .ب ه قول محس������ن س������ازگارا :در تهران،
اصفهان ،ش������یراز و ...اگر کس������ی ب ه جرمی 4 ،تا  5س������ال زندان بیش ب������دهن ،ان فرد در
کوردستان اعدام خواهد شد - .بهنقل از �گفتار روزانهء سازگارا.-
اینگون ه برخورد کردن با مردم کوردستان ،پتانسیلی قوی و خصلت پیگیر در مبارزات
ازادیخواهان ه انانس������ت ک ه س������تون فقرات ان پویندگی را ،احزاب و س������ازمانهای باسابقهء
کوردستان ک ه یکی از انان حزب دموکرات کوردستان است ،تشکیل می دهند.
چگونە است کە برای سالمتی انتخاباتها  -مخسوسەن ریاست جمهوری ،-از سازمان
ملل درخواست اعزام نمایندگان و خبرنگاران و رسانەهای مستقل میشود ،چون امکان
تقلب وجود دارد  -کمااینکە شد ،-و درست هم هست؛ ولی در مورد پایمال کردن حقوق
یک ملیت بیش از  40میلیونی -از سوی حزبی کە بیش از  66سال سابقەء مبارزاتی ،در
یکی از بخشهای ان دارد ،-مطرح کردن «حق پشتیبانی بین المللی برای کوردها« را ازان
دریغ میدارید!؟ در صورتی کە ما امروز در عصر «گلوبالیزیشن» و «مسئولیت حفاظت»
بس������ر میبریم!؟ اینگونە اندیش������یدن بەنظر من ،زیبندەء کمیتەء مرکزی سازمان مبارزی
چون اتحادفدائیان خلق ایران نیست!؟
ازطرف������ی دیگر در نوش������تاری جدید در همی������ن رابط ه از اقای محم������د اعظمی ،در عراق
ب������ ه وضعیت ویژهء کوردها در ان کش������ور ک ه بر اثر رویدادهای س������الهای  1991و 2003
اشار ه شد ه ک ه صحت ایدهء دفتر سیاسی حدک را بیشتر اثبات میکند .او مینویسد»:در
کردستان عراق وضعیت ویژه ای رخ داد .جریانات سیاسی با سابقه ،حضور قدرتمندی
داش������تند .به دلیل اینکه [در] کردستان منطقه پرواز ممنوع اعالم شد ،این منطقه روی
جنگ و یرانی را به خود ندید 27 – ».ا�کتبر  ،2011سایت اخبار روز-.
درد واقع������ی ما این اس������ت ک ه ما در  3بخش کوردستان(ش������مال ،ش������رق و غرب) ،هم
اکنون از سوی حاکمان انان در معرض ظلم وستم ویژ ه قرار داریم -.در بخش جنوبی هم
مشکالت جدی وجود دارد ،-ازهمین روست ک ه جلب حمایت بین المللی برای کوردها
ضرورت بیشتری پیدا میکند.
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قرار بود از ش������باهت ه������ای رژیم «جماهیری عربی سوسیالیس������تی مردمی»  -بهنقل از
ویکی پدیا ،-لیبی س������ابق ،با رژیم جمهوری اسالمی ایران ،سخن بگویم .نقاط مشترک
این دو ب ه قول د�کتر حسین باقرزاده ،چنین است:
 -1قذافی بعد از کودتا بر علی ه «ادریس پادشاه« ،مدعی «نظامی جدید و طرحی نو در
جهان بود .او نظر خود را در «�کتاب سبز»ش تدوین کرد ه بود و اصرار عجیبی داشت ک ه
فالسفهء جهان را ب ه چالش بکشد .قذافی بر اثر این ایدوئلوژی ،نظام خاصی را در لیبی
پیاد ه کرد ه بود ،بنام «جماهیریه« ک ه می�گفت نظیر هیچ نظامی در دنیا نیس������ت و در
عین حال دموکرات ترین انهاست .او حتا پرچم لیبی را تغییر داد تا با رژیم ایدوئلوژیک
او هم اهنگ شود -».سایت ایران امروز ،اگوست  2( 2011شهریور -)1390
جمهوری اس���ل��امی هم خود را «ام القرای اس���ل��امی» می نام د و اسالم فاندامانتالیستی
(بنیادگرا��یی) را هم در شکل ارعاب و ترور تبلیغ میکند .این رژیم ضد مردمی و سرکوبگر
نیز خود را «دموکرات ترین حکومت جهان» میداند .سخنان قبلی هاشمی رفسنجانی –
 30مهر  ،1360خطبهء دوم نماز جمعه ،سایت پارسینه -و امروز ،سردار یحیا رحیم
صفوی – مشاور نظامی ولی مطلقهء دوم ،همین �گفت ه را تکرار می کند .سایت روز-.
 -2ضدغربی -خصوصهن ض������د امریکا��یی -بودن .قزافی در میان مردم عرب و افریقا،
دای������م ب������ر علی ه غرب و در أر�س ان امریکا تبلیغ میک������رد و جنجالی ترین فردی بود ک ه در
نشستهای گوناگون از «خطر غرب» سخن می�گفت.
 9ما ه گذش������ت ه ازموجودیت ش������وم جمهوری اسالمی نیز ،ش������ماری از دانشجویان در
اقدامی عجیب و ناباوران ه خیز خطرناکی برداش������تند و س������فارت امریکا را اشغال کردند،
هللا خمینی  -ولی فقی������ه اول ،-انرا «انقالب دوم»
کارکن������ان انان را گروگان گرفتند .ایت 
نامید – .ان گروگان گیری  444روز اتفاق افتاد و-...
احمدی نژاد -برکشیدهء ولی فقیه دوم و سپا ه پاسداران ،-در نشستهای سازمان ملل،
هولوکاست را «دروغ» و فاجعهء  11ی سپتامبر  2001را»توطئهء امریکا و صهونیستها»
قلمداد کرد واصرار دارد «اسرائیل را از روی نقشهء جهان حذف» شود .پارادیم انان غرب
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ستیزی و تهدیدات مستمر علی ه غرب است.
 -3س������ردمداران لیبی بعد از عمل الکربی و اثبات ان عمل کری ه و تروریس������ت شناخت ه
شدن انان در سطح بین المللی ،چ ه هزین ه و پولها��یی صرف کردند تا خود را از تروریست
بودن برهانند .اما در عمل طور دیگری رفتار کردند.
جمهوری اس���ل��امی در ب������دو پیدایش خود ،ترور مخالفانش را در دس������تور عملکرد خود
در داخل و خارج قرا ه داد و ب ه این عمل ضد انس������انی باترفندهای گوناگون دس������ت زد.
این رژیم در منطقهء خاورمیانه ،افریقا و امریکای التین گروههای بنیادگرای اس���ل��امی و
تروریستی را بوجود اورده ت ا عملیاتهای تروریستی و تخریبی انجام داده ،از واقعهء انفجار
مرک������ز یهودی������ان (امیا) در  18ژوئی������هء  27( 1994تیر  ،)1373بوئن������وس ایرس ارژایتن
گرفته ،تا ترور رفیق بهاءالدین حریری -نخس������ت وزیر سابق لبنان ،درفوریهء ، -2005
و دراین روزها کش������ف و خنثا کردن طرح ترور س������فیر عربستان سعودی در امریکا -ا�کتبر
 ،-2011نمونهها��یی ازرویدادهای هس������تند ک ه انگشت اتهام بهسوی رژیم اسالمی ایران
نشان ه گرفت ه میشود.
هللا لبن������ان ،حماس و جهاد اس���ل��امی فلس������طین،
پش������تیبانی هم������ ه جانب������ ه از ح������زب 
انصاراالس���ل��ام و انصاراالسنه ،جمعیت اس���ل��امی و حیزب �کتائب اسالمی در کوردستان
جنوبی و ش������رقی (کوردس������تان عراق و ایران) ،شماری از گروههای اسالمی در افغانستان
و پاکس������تان؛ همکاری با القاعد ه و طالبان در مواردی ،فهرست کوتاهی از عملکرد رژیم
اسالمی حاکم بر ایران است .ک ه در تبلیغ همهء انها ،روزان ه ترور و قتل و ادم کشی ترویج
میشود.
در مورد ترورهای مخالفان رژیم ایران -،غیر از ترور و قتلهای مشکوک ک ه برجستهترین
انه������ا  -قتلهای زنجیرهای در داخل ایران ،-ب������ود؛ درخارج از ایران نی ز حدود  ،280فقر ه
ترور دست زدند ک ه همهء ترورها جای بسی أت�سف اند ،-ولی با نگرشی واقعبینانه ،معلوم
میشود که سهم کوردها و دموکراتها و رهبران طراز اولشان در ترورهای خارج از کشور نیز
از هم ه بیشتر است.
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وانگه������ی تنه������ا در یک م������ورد -ک������ ه مجال بررس������ی و پیگیری ان میس������ر ش������د (جنایت
میکون������وس) ،-تنه������ا مکان������ی بود ک ه هم������ ه باهم بودیم و با پافش������اری مس������تقالنهء قوهء
قضائیهی المان ،بخصوص قاضی فریچوف کوبش  -زند ه یاد ،-دادس������تان برنو یوست
و رونالد جورج  -دادس������تان کل المان ،ویکی پدیا ،-افش������اگریهای مب������ارزان را ه ازادی،
پرویز دس������تمالچی و مهدی ابراهیم زاده -حاضران در نشس������ت میکونوس در عین وقوع
جنایت (جنایت مقدس) ،-شاهدان دیگر و بویژ ه اقایان بنی صدر -اولین رئیس جمهور
ایران -و ابولقاس������م مصباحی(شاهد سی) -از مقامات پر اعتبار امنیتی سابق برون مرزی
رژیم اس���ل��امی ایران ،-دست بهدست هم داد ه و تروریسم دولتی جمهوری اسالمی را با
پیگیری 5ساله ،با هزینهء مالی کالن دولت المان ( 9میلیون فرانک) ب ه اثبات رساندند.
ان محکومیت س������ران طراز اول رژیم ،هم اکنون درصورت پیگیری میتواند در ش������ورای
امنت سازمان ملل ،نمونهای قابل قبول جنایت علی ه بشریت بهحساب اید.
 -4س������رکوب کردن مردم و با اس������تفاد ه از امکانات فراوان دولت لیبی بعد از بهقدرت
رس������یدن قذاف������ی و همفکرانش در طول بی������ش از  4دههی موجودیت������ش و بخصوص در
اعتراض������ات  7م������ا ه پیش مردم ناراضی در لیب������ی ،قذافی -بهتاریخ پیویس������ته -ک ه مردم را
«موش������های �کثیف» نامید؛ با محت������وای ادعای مردمی بودن پیش������ین انان ،ناهمخوانی
داشت.
در ایران نیز ،رهبر نظام اسالمی (سید علی خامنهای) ،معترضان ب ه تقلب انتخابات
(کودتا علی ه أر�ی مردم) در انتخابات  88را «فتنه« نامید و احمدی نژاد -با تقلب و کودتا
«رئیس جمهور» شده ،-مردم ناراضی را «خس و خاشاک» خواند .جالب این است ک ه
با انهم ه دروغ پردازی و س������ناریو س������ازی برای نتیجهء انتخابات ( 1388 )2009ریاست
جمهوری ،از ترس مردم برای شرکت در انتخاباتی دیگر و درخواست نظارت بین المللی،
از طرف������ی و در مق������ام «تدارکچی» قرار نگرفتن احمدی نژاد -ب������ا اینهم ه جنجال -از طرفی
دیگر ،در نظر دارند پست ریاست جمهوری را حذف نمایند!؟
از دگر سو ،کاربدستان رژیم اسالمی ک ه بیش از  30بار محکومیت محافل و مجامع
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حقوق بش������ری را در کارنام ه نقض حقوق بش������ری خود دارند -ک ه در این مورد هم با توج ه
حالت فوق العاد ه اعالم نشد ه در کوردستان ،بیشترین اعدامها و کشتار روزانهء کولباران
مرزی را انجام میدهند ،-چگون ه باید از کشتار روزانهء مردم کورد جلوگیری کرد؟!
 -5متکی ب ه درامد نفت .رژیم ب ه تاریخ پیوستهء قذافی ک ه یکی از صادر کنندگان مهم
نفت در جهان محسوب میشد ،بیشتر امکانات خود را در را ه تقویت مبارز ه با «دشمنان
خیالی» و فلس������طین محوری قرار میداد و بیشترین سهم را در اختیار نظامیان قرار داد ه
بود و برای ش������کوفا��یی اقتصادی کش������ور خود و توزیع عادالنهء ثروت اقدامی پایهای و با
ثبات با توج ه ب ه ستانداردهای نسبی معمول حکومتهای مردمی در جهان انجام نمیداد.
چارچوب نظام قبیلهای را هم برای س������لطهء هرچ ه بیش������تر نگ ه داشت ه بود .انان وحشت
وارعاب ،حذف و کشتار را در کارنامهء قطور خود دارند.
در جمهوری اس���ل��امی نیز فلسطین محوری جزو سیاس������تهای اصلی رژیم در خاورمیان ه
بود ه اس������ت  .س���ل��اح نفت و گاز در اختی������ار نظامیان قرار گرفت ه تا ب������ا پروژهای گوناگون
نظامی و مهمترین انها ،برنامههای اتمی و کمک «عبدالقدیر خان» ی  -ک ه ب ه رژیم لیبی
و ایران بطور همزمان ،-در پروژ ه و س������اخت بم������ب اتمی ،کمک میکرد ،-فاجع ه افرینی
میلیونی مردم را در دس������تور کار خود قرار داد ه و قصد دارد اژانس بین المللی را دور بزند
و با س������اخت بمب اتمی ،کرهء ش������مالی گونه ،ب ه وجود تحمیلی و ضد مردمی خود ادام ه
دهد؟! قرادادهای میلیونی و میلیارد دالری با قرارگا ه خاتم االانبیا یکی از س������ندهای گویا
این وضعیت است.
پس با این خصایص همسان این دو رژیم توتالتیر ،موقعیت ایران از جهاتی مهمتر از
لیبی نیز هست ،ک ه یکی از ان ،چند ملیتی بودن ایران است و مطالبات بیش از س ه ده ه
ب شدهای ک ه میتوان در صورت وقوع هر رویدادی ،لیبیایز ه بودن
انباشته و مللی سرکو 
ایران را ،بدنبال داشت ه باشد.
اگر چنین حالت مفروضی بوقوع بپیوندد ،ملت کورد ب ه یاری احزاب خود -ک ه ریشهای
عمیق در میان مردم دارند و خود را مسئول رها��یی مردمشان از چنگال استبداد مذهبی
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در ایران میدانند ،-غیر از تالش برای جلب پشتیبانی بین المللی برای جلوگیری از کشتار
و خونریزی مردم کورد و شاید ملل تحت ستم دیگر در ایران راهی دیگر باقی نماند!؟
مت�س������فان ه در هر چهار کش������وری ک ه کورد در میانشان تقسیم ش������د ه هر کدام ب ه
چون أ
شکلی از ظلم ها��یی رنج میبرند ،ک ه راهی جز استمداد بین المللی برای پشتیبانی از این
ملت بزرگ سرکوب شد ه برای ازادی در دنیای پیچیدهء کنونی میسر نیست .پس ب ه قول
نویسند بزرگ محمود دولت ابادی «ما نیز مردمی هستیم».
درس������ت ترین را ه ش������ما مب������ارزان را ه ازادی ،احترام ب ه نظریهء ح������دک و همراهی با ان
در این اید ه اس������ت ک ه «کوردها حق دارند از پشتیبانی بین المللی برخوردار گردند» .ن ه
مخالفت با ان و همسو با دشمنان همگی مان!؟
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پاسخی به کمیته مرکزی

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
عزت پیرانی
ایران از لحاظ تاریخی ودر مقطع حس������اس وخطرناکی قرار گرفته اس������ت ،از یک س������و
با حکومتهای گذش������ته با توس������ل به زور وخش������ونت وافکارارتجاعی و همچنین از دست
دادن ثروتهای ملی وبدون پایکاه مردمی سعی در ادامهء بقاء خود دارد  ،از سوی دیگر
جهانی که عرصهء تاخت وتاز بین المللی شده است و عمال جز معیار توازن قدرت هیچ
معی������ار دیگری تنظیم کنندهء روابط بین دول وبه تبع ان ملل نیس������ت در در این میان
اپوزیسیونی که باهمهء فدا کاریهای کذشته تلفات دادنها وحماسه افرین ها از مشکالت
عدیدی رنج می برد  ،مش������کالتی که نه چند تا هس������تند چش������م اندازی روشن حداقل در
اینده نزدیک برای اتحاد عمل وجود ندارد .
انچه دراین میان بسیار مهم به نظر می رسد دوراندیشی رهبران اپوزیسیون در تشخیص
اولویتهای وبه طریق اولی منافع ملی است  ،هرچند برسرتعریف منافع ملی هم وحدت
نظری وجود ندارد .متاسفانه باید اذعان داشت یکی ازموارد رنج اوری که پیشتراز ان یاد
ش������د  ،همین ن�کته است که کسانیکه داعیهء رهبری یک جریان سیاسی ویاروشنفکری
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را دارند  ،طبیعتا باید ازحداقل اطالعات در حوزه های مختلف بر خوردار باش������ند  ،ولی
متاسفانه اینگونه نیست  ،شاید تصور عده ای این باشد که با لیست کردن گروهی تحت
عنوان روسنفکر چند �کتاب مارکسیس������تی خوانده وچهار مقاله نوشته می تواند ادعا کرد
به یک جریان سیاس������ی دارای رهبر فرهیخته در تشخیص و مدیریت یک راهبرد سیاسی
اس������ت  .کنار نشستن یا به جنبش های مردم تنها بدلیل استفاده ها��یی که امریکا و اروپا
و س������ایر کش������ورهای صاحب منافع در منطقه دراین میان می برند  ،با سوظن نگاه کردن
اقایان سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران و بد تراز هم  ،همصدا با جمهوری اسالمی تنها
علیه امریکا و اسرائیل در منطقه شعار داد نه تنها عملی در خدمت مردم ایران ومنطقه
وبرقراری ازادی برای مردم ایران نیست  ،بلکه کورکورانه در خدمت دی�کتاتورهای منطقه
قرار گرفته اند.
اقایان سازمان فدائیان خلق ایران تردید نیست که ادامه این جنبش ها نقشهء منطقه
را دگرگون خواهد کرد و منطقه ای جدید با جغرافیای وقانون جدیدی را بوجود خواهند
اورد و مطمئنا امریکا وکش������ورهای غربی دران منافعی برای خودخواهند داشت  ،ولی در
عین حال روشن است که فروپاشی دی�کتاتورهای حاضر در منطقه فضارا برای پیش برد
مردم ازادیخواه در بر قراری ازادی و دمکراسی در منطقه اماده می کند  .معمر قذافی را در
هم شکستند و پائین کشیدند  ،مردم تمام شهرهای لیبی را در دست خود گرفتند  ،کشور
لیبی وکشورهای دیگر مانند مصر و تونس نوعی به سوی ازادی پیش می روند  .ایا معنی
دارد به دنبال هدف های جمهوری اس���ل��امی تنها در منطقه ش������عار مرگ بر امریکا بدهند
! وامروزه معنی ندارد تا با ش������عاری ش������بیه که امریکا می خواهد پای خود و اسرائیل را در
منطقه بیشنر باز نماید از مبارزه خونین وبا استقامت مردم ازادیخواه سوریه دفاع نکنیم؟
و در خدمت هدف های رژیم جمهوری اس���ل��امی در حفظ بش������ار اسد دی�کتاتور سوریه در
اید  .اقایان کومیته مرکزی اتحاد فدائیان خلق ایران  ،عنوان کرده اند که خواست حقوق
ملی کردها دمکراسی برای ایران و خود مختاری برای کردستان شناخته شده است  .رهبر
جانباخته د�کتر قاس������ملو حل مس������ئلهء کرد را درچار چوب ایران ازاد و دموکراتیک عملی
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دانس������ت  ،حزب دمکرات کردستان با خواس������ت ملی حزب دمکرات کردستان ایران در
زمان د�کتر قاس������ملو خیلی فاصله دارد  .اگر زنده یاد  ،شهید د�کتر قاسملو در حیات می
بود مس������لما قبول کنید با توجه به ش������رایط واوضاع دنیای مدرن و پیش رفته امروزی ،
دیدگاه د�کتر قاس������ملو به نس������بت حقوق ملی مردم کردستان در ایران به مراتب خیلی ار
خودمختاری و فدرالی باالتر بود .
اگر قرار باش������د ملیتها حاال داخل جغرافیای ایران در فکر درست کردن سیستمی هم
پیمان باش������ند این سیستم نباید برای ملت کرد با زور باشد  ،بلکه باید بر مبنای دل به
خواست و رای و رفراندوم در کردستان حل بشود  .ما نمی دانیم که ایندهء ایران به کجا
خواهد رسید.ایران هنوز در بند یک دولت دی�کتاتور تئوکراسی جمهوری اسالمی هست
 ،حقیقت این اس������ت که در این عصر زمان دولت مرکزی باید حق تعیین سرنوشت که
حقی اس������ت طبیعی باید برای هر ملتی به رس������میت شناخته ش������ود  ،این ملت به دلیل
س������ابقهء طوالنی مبارزاتی وتاریخی در جهت کس������ب حقوق ملی وحق تعیین سرنوشت
خویش در تمام دورانها بیش از س������ایر ملیتها مورد س������رکوب وکش������تار قرار گرفته اس������ت .
ناسیونالیستهای افراطی فارس ،ملت کرد را مردم تجزیه طلب وغیرقابل اعتماد معرفی
ک������رده اند  ،در نظام رژیم ایران همیش������ه قانون زور حاک������م بوده از طریقنیروهای نظامی
وانتظامی اجرا شده وقانون خشونت را به کار برده اند.
اقایان فدائیان خلق ایران  ،ابرهای سیاه جنگ و ویرانی به اسمان ایران نزدیک شده
اند  ،حاال دیگر تنها خبر گزاریها تهدیدهای غیر مستقیم مقامات امریکا  ،اروپا و اسرائیل
را منتش������ر نمی کنند و یا دولت ها کش������ورهای کوچک خلیج فارس وهمسایگان ایران در
انتظار ان نیستند ،بلکه در خود ایران ونه از زبان اصالح طلبانی که تا کنون نسبت به
این خطر هش������دار داده اند  ،بلکه به تدری������ج از جانب به اصطالح اصولگرایان نیز این
خطر مطرح می ش������ود  .حاکمان رژیم اسالمی بدرستی نگران نتیجه ان توهماتی هستند
 ،اکنون یک کانون تبلیغاتی عظیمی جنگ در کش������ور ایران وجود دارد و ایران باید در
انتظار چه حوادثی باشد.
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بالخر ه کردها حق دارند خواهان برخورداری از

حمايت جامعهی جهانی گردند يا نه؟!

ـ پاسخی ب ه يک هموطن ـ
ناصر ايرانپور

توضيح:
يکی از همميهنانمان ب ه نام اقای مجيد سيادت بر اين ناچيز منت گذاشت ه و در سايت
رسمی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران پاسخی ب ه نوشتهای ک ه اين جانب تحت عنوان
«پاس������خی ش������خصی ب ه پرسش������های س������ازمان اتحاد فدائيان خلق ايران از حزب دمکرات
کردستان» منتشر نمود ه بودم ،دادهاند تحت عنوان «چند کالمی با يک هموطن» ،ک ه
بند ه نيز پاسخ ب ه وی را ب ه شرح ذيل در اختيار عالقمندان قرار میدهم.
بحث از انجا اغاز گشت ه ک ه حزب دمکرات کردستان در بيانيهای تحت عنوان «کردها
حق دارند خواهان برخورداری حمايت جامعهی جهانی گردند» از جامعهی بينالمللی
و شورای امنيت سازمان ملل متحد خواست ه ک ه همانند مورد ليبی و قطعنامهی 1793
ش������ورای امنيت ک ه برای صيان������ت از مردم ليبی ب ه تصويب رس������يد ،يک چتر حمايتی و
حفاظت������ی برای درامانماندن مردم کردس������تان ني������ز در مقابل يورش������های پيگير و همگام
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حکومتهای منطق ه ايجاد نمايند .در اين بياني ه اشارهی تاريخی چند جملهای نيز ب ه رنج
ديرين و تقس������يم کردستان توسط امپراطوريها ش������د ه است .اين دو خشم و موضعگيری
منفی محافل ناسيوناليستی ،ارگانهای حکومت اسالمی ،کمونيستهای افراطی و همچنين
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران را برانگيخت ه است  ،مبنی بر اينک ه گويا بيانيهی حزب
دمکرات کردستان دعوت از امريکا برای دخالت نظامی در ايران و جدا��يیطلبی از ايران
ص و منفک سخنی از
بود ه است .اين درحاليست ک ه در بيانيهی مورد نظر نه بطور مشخ 
ايران در ميان بوده ،ن ه از مطالبهی استقالل کردستان ،ن ه از دخالت نظامی و ن ه اساسا
خطاب ب ه امريکا نوشت ه شد ه است.
بنده نيز د ر مطلب مورد اشارهی اقای مجيد سيادت پرسشها��يی را مطرح کرد ه بودم ک ه
بخشا پاسخ نگرفتهاند و انجا نيز ک ه پاسخ داد ه شدهاند،
• در تناقض با عرايض بند ه نبودهاند،
• اتفاقا در تضاد با بخشی از �گفتههای خود وی قرار داشتهاند و
• بهناح������ق اصرار بر اي������ن گرديد ه حرفهای ن�گفت ه ب ه بند ه منتس������ب گردند! برای
نمون ه باز در مورد وحدت دوبارهی ملت کرد و تشکيل دولت کردستان صحبت گرديد ه
ک ه صرف نظر از ضرورت و درس������تی يا نادرستی ان ن ه کالم بند ه بود ه و ن ه حزب دمکرات
کردس������تان .و يا باز بطور ضمنی از اين س������خن ب������ ه ميان امد ه ک ه گويا بن������د ه «دعـــوت ب ه
دخالت نظامی» (!) نمودهام ک ه با حقيقت همخوانی زيادی ندارد.
و اما اين پرسش اصلی ک ه ايا بالخر ه کردها حق دارند در مقابل يورشهای حکومتها��يی
ک ه در ضديت با کردس������تان اتفاق عمل و نظر دارند و ب ه خش������ونت لجامگس������يخت ه روی
میاورن������د ،خواهان برخ������ورداری از حمايت جامعهی جهانی گردند يا نه ،پاس������خ نگرفت ه
است.
حرف بنده :دخالت نظامی در ايران مطلقا بحث و مورد نظر حزب دمکرات کردستان
و بند ه نبود ه است ،اما
• اگر روزی کردستان ناچار شد ب ه داليلی مثال برای دفع حمالت دولتها��يی جون
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ايران و ترکي ه درخواست حمايت بينالمللی ،از جمل ه نظامی نمود ،اين امری بجا خواهد
بود (مانند ايجاد منطقهی حفاظتی در شمال عراق)،
• اگر روزی رژيم خواست يک قيام سراسری مردم ميهنمان را ب ا استفاد ه از ابزار
نظامی س������رکوب کند ،خواس������ت حمايت بينالمللی از جمل ه نظامی باز بجا خواهد بود
(مانند مورد ليبی)،
• اگ������ر روزی خارج از ارادهی من با جنگافروزيهای ممتد رژيم ،برای جلوگيری
از دستيابی رژيم اسالمی ب ه سالح اتمی و يا بخاطر حمايتهای وسيع اين رژيم از تروريسم
بينالملل������ی جنگ������ی بين غ������رب و حکومت خش������ونتپرور اي������ران روی داد (همانند رژيم
طالبان) ،در جبههی رژيم با عرق ملی واپسگرايان ه سين ه چاک نخواهم کرد و چ ه بسا از
ان نزاع در صورت فراهمبودن شرايط الزم بهر ه گيرم ،بخشی از ميهنم را ازاد کنم.
اي������ن کالم صري������ح ،واکنش منفی و دماگوژيک بخش������ی از طرفه������ا را برانگيخت .حال
پرسش اين است ک ه منشاء اين مخالتفها و بخشا خصومتها کجاست:
ي������ک) بخش زيادی از اين موضعگيری مش������اب ه طرفهای متف������اوت و متخاصم از يک
انديشهی ب ه نظر من مشترک سرچشم ه میگيرد ،انديشهای ک ه بر شالودهی
الف) «ناسيوناليسم» ناسالم و
ب) غربستيزی ناسالم و
پ) مرکزگرا��يی ويرانگر سياس������ی و قومی قرار دارد .اينان هنوز اين حق را برای جنبش
کردستان قائل نيستند ک ه قائم ب ه ذات حرکت کند ،تصميم گيرد ،سياست اتخاذ کند،
از مجامع بينالمللی خواهان ياری برای درامانماندن از سرکوب خشن حکومتهای حاکم
بر کش������ورهای منطق ه گردد .انها اگاهان ه يا نااگاهان ه کردس������تان را فرع و يدک ب ه حساب
میاورند ،همان مکانيسم فکری ک ه ساختار دولتی ايران بر ان قرار گرفت ه است و قريب
هفت ده ه است از سوی کردستان مورد چالش قرار گرفت ه است.
با اين دس������ت ه جز مب������ارزهی فکری و اثبات ناموثقبودن ادعاهايش������ان و ناموجهبودن
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استنتاجاتشان نمیتوان کرد.
دو) اما دستهای از منتقدين نيز نيروهای سياسی مردمی و مدافع حقوق مردم ستمديد ه
و حق تعيين سرنوشت هستند .داوری منفی انها ن ه از سر سوء نيت ک ه
الف) بخشا از سوءتفاهم و
ب) از ادبيات و اولويتها و منظرگاههای متفاوت ،اما ن ه متضاد،
پ) بخش������ا نيز از ديدگاههای متفاوت سياس������ی نش أ�������ت میگيرد ک ه محتمال بطور واقع
وج������ود دارند ،اما در چهارچوب مقتضيات دمکراس������ی قابل قبول هس������تند و ب ه هر حال
فاجع ه نيستند.
شايس������ت ه اس������ت ک ه با اين گرو ه ديال������وگ صميمانه ،اما صريحی ب������رای رفع ابهامات و
شبهات و روشنشدن تفاوتهای احتمالی موجود در جريان باشد .ب ه هر حال من جريانات
فدائی را خارج از اين يا ان موضع متفاوتشان و انتقاداتی ک ه بر انها وارد میدانم را ن ه تنها
دشمن جنبش کردستان محسوب نمینمايم ،بلک ه فراتر از ان ،انها را در جبههی سياسی
خود قلمداد مینمايم و خواهان همياری و همبستگی و همفکری و همدلی بيشتر با انها
نيز هس������تم .بحث من با س������ازمان اتحاد فدائيان خلق ايران و با اين هموطن عزيز بر اين
درک استوار است.

و اکنون پس از اين مقدم ه و معرفی ن ه چندان کوتاه
 پاسخ بند ه ب ه اين عزيز همميهن:

اقای مجيد سيادت ،هموطن گرامی،
با درود ب ه شما و سپاس از اينک ه مطلب اين ناچيز را مورد عنايت قرار دادهايد ،چند
ن�کتهای را در شمايل پاسخ ب ه استحضار شما میرسانم:
 .1حقيقت امر اين است که بخش ا متوج ه نشدم ک ه تفاوت و تعارض ديدگا ه شما
ب������ا بند ه در کجاس������ت .تا جا��يی که بحث ـ ب������رای نمون ه ـ ب ه حق تعيين سرنوش������ت خلقها
برمیگردد ،ن ه تنها با هم همعقيدهايم ،بلک ه صراحت و شفافيت کالم شما بسی بيشتر از
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انچ ه است ک ه من �گفتهام (ياد توصيهی لنين افتادم ک ه می�گفت تکي ه کالم کمونيستها
و انقالبيون روس بايد پذيرش حق جدا��يی و تشکيل حاکميت مستقل خلقهای غير روس
روسي ه باشد و کمونيستها و انقالبيون اين خلقها نيز بايد بر ماندن در چهارچوب روسي ه
أت�کيد ورزند .تنها در چنين صورتی است ک ه نزديکی واقعی بين اين خلقها بوجود خواهد
امد) .بند ه نيز از حق جدا��يی کردس������تان ب ه لحاظ اصولی دفاع میکنم ،اما بهرهگيری از
اين حق و اجرا��يیکردن ان را در هر ش������رايطی ب ه س������ود مردم کردستان نمیدانم .از اين
گذشت ه خود ميل دارم ب ه داليل فراوان با شما و مردم ايران در خانهی مشترکی ک ه امروز
«ايران» نام دارد ،زندگی کنم .بهويژ ه يک ايران دمکراتيک و فدرال را ب ه يک کردستان
مس������تقل ،اما غيردمکراتيک ترجيح میدهم .ب ه لحاظ تباری ايران سرای من است .تمام
هم و تالش من معطوف ب ه اين اس������ت ک ه اين س������رزمين ب ه لحاظ سياسی و حقوقی نيز
ب ه من تعلق داش������ت ه باشد .بند ه هموار ه �گفتهام و اينجا نيز خدمت شما عرض میکنم،
تصمي������م در مورد جدا��يی کردس������تان را در نهايت ن ه مردم کردس������تان ،بلک������ ه نيروها��يی
خواهند گرفت ک ه در ايران متولی نخس������ت سياست خواهند بود و مشارکت دمکراتيک
مردم کرد در تعيين سرنوش������ت خود (کردستان) و کشورش (ايران) را ناممکن گردانند.
اما تا جا��يی ک ه ب ه من برمیگردد ،چنانچ ه حق انتخاب داشت ه باشم ،اين گزينهی ارجح
من نخواهد بود .ايا ناشفافيتی در اين کالم ،نادرستی در اين موضع مالحظ ه میکنيد؟
تصور میکنم ،دست کم اميدوارم ،در اينجا اختالفی نداشت ه باشيم.
 .2هموطن عزيز ،شما ابراز اميدواری کردهايد ک ه راهی واقعبينان ه برای دستيابی
ب ه همگرا��يی بخش������های کردس������تان يافت ش������ود .خيلی از لطفتان ممنون .ولی عزيز من،
م������ن حتی اين را ني������ز ن�گفتهام و با اين وصف در معرض اتهاماتی ضمنی قرار داش������تهام.
د�کتر قاس������ملوی فکور بيش از چهار ده ه پيش ،حتی پي������ش از اينک ه اتحاديهی اروپا در
کيفيت و کميت امروزیاش وجود داش������ت ه باش������د ،نوعی فدراسيون و انتگراسيون برای
منطقهی خاورميا ن توصي ه و پيشبينی نمود ه بود ک ه در ضمن حفظ حاکميت کشورهای
اين منطق ه مرزهای جغرافيا��يی اهميت و يا نقش جداکنند ه و تقسيمکنندهی کنونی خود
را از دست بدهند .اين همان چيزی است ک ه شما نيز ب ه درستی ب ه ان اشار ه کردهايد .اگر
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شما اين حرف را بگوئيد اين مشکلی ايجاد نمیکند ،اما اگر من همين را رقيقتر نيز طرح
کنم ،باز افسانهی جدا��يیطلبی ب ه ذهن برخی خطور میکند و «دام بزرگش» مینامند! ايا
ديد ه شد ه ک ه ما در مورد پياز و سيبزمينی هم صحبت کنيم ،با بحث «جدا��يیطلبی» و
«توطئهی بيگانگان»روبرو نشويم؟!
 .3اقای س������يادت ،هموطن گرامیام ،قدری انصاف داش������ت ه باشيد :اخر کی من
از امريکا دعوت کردهام در ايران دخالت نظامی کند؟! حق نبود ک ه ش������ما برای مس������تدل
س������اختن ادعايتان نقل قولی ناقابل از بند ه بياوريد؟! واقعيت امر اين اس������ت ک ه امريکا
اگ������ر مصالحش ايجاب کند ،دخالت میکند ،ديگر مخالفت م������ن أت�ثيری در ان نخواهد
داشت .برعکسش هم صادق است :اگر مصالحش ايجاب نکند ،چنين دخالتی صورت
نخواهد گرفت ،ديگر دعوت بند ه نيز أت�ثيری بر ان نخواهد داشت .بحث ما ،اما ،چيز
کامال ديگری اس������ت :بند ه میگويم اگ������ر خارج از ارادهی من جنگی بي������ن ايران و امريکا
روی دهد ،بند ه از موضع «ضدامپرياليستی» و «ناسيوناليسم» ارتجاعی ب ه جبههی رژيم
اس���ل��امی ايران نخواهم خزيد و چ ه بس������ا از ان بهر ه خواهم گرفت ،بخش������ها��يی از ايران و
کردستان را نيز از زير سلطهی رژيم ايران رها سازم .همچنين سناريوهای ديگر نيز قابل
تصورن������د :خيزش������ی بزرگ در ايران بوق������وع میپيوندد و رژيم ايران ـ همانند رژيم س������وري ه و
قذافی ـ میخواهد ان را ب ا کش������تار مردم س������رکوب نمايد .اگر در چنين حالتی مثال شورای
امنيت س������ازمان ملل تصميم ب ه اقداماتی نظامی بر علي ه حکومت ايران گرفت ،اش������تبا ه
محض میدانم با ان مخالفت ورزيد .اگر هم خود رژيم ايران جنگی برافروخت ،باز اين
جنگ رژيم است و ن ه من .ب ه هر حال ب ه ان کمک نخواهم کرد .اين کل کالم بند ه است.
شما میتوانيد با ان موافق باشيد يا مخالف ،اما تحريف ان شرط انصاف نيست!
 .4اری درست میگوئيد کارد ب ه استخوانمان رسيد ه است .میدانيد ک ه رژيم ايران
از هيچ جنايتی بر علي ه مردم کردس������تان دريغ نکرد ه اس������ت؛ هنوز ديوار صوتی شکستن
هواپيماهای اف  14امريکا��يی رژيم ضدامريکا��يی ايران بر اسمان شهرم را فراموش نکردهام،
توپباران و خمپارهباران چندين روزهی شهرم توسط حکومت الهی و لت و پار شدن مردم
بیدفاع و مدنی شهرم از جمل ه فک و فايلم را فراموش نکردهام ،اعدام دوستان و همبازيها
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و همکالسیهايم را فراموش نکردهام ،ترور رهبران فرهيختهام هنگام مذاکر ه با اين رژيم
شياد در وين و هنگام مشاور ه با رفقای شما در برلين را فراموش نکردهام ،مسموم کردن
غذای اردوگاههای احزاب کردستان و شکنج ه و اعدام و ترور تعداد بيشماری از هواداران
و اعضای انها را فراموش نکردهام ،تبعيضات بيش������مار سياسی ،فرهنگی و اقتصادی بر
مردمم را فراموش نکردهام ... ،تحت چنين شرايطی حق بديهی خود میدانم از خالصی
از شر چنين رژيمی با تنها زبانی ک ه میفهمد ناخرسند نباشم .اری ،رژيمی ک ه حق زندگی
از هزاران انسان شريف در زندانهای ايران را ستاند ،حق زندگی ندارد.
 .5کدام رژيم را ديدهايد ک ه پس از ب ه قول ش������ما «دخالت نظامی» امريکا بر سر
کار امد ه باش������د و چنين وسيع نخبگان مدنی و سياس������ی خود را جينوسايد کرد ه باشد؟
دگرانديشان را در خانههايش������ان تکهتک ه کرد ه باشد؟ چنين راحت فرزادها و شيرينها
و فرهادها و نداها را بکش������د؟ ن ه هموطن عزيزم ،برای نظر ش������ما احترام قائلم ،اما هيچ
نگرانی از س������رنگونی چنين رژيمی ندارم ،رژيمی ک ه منش أ������� شر ن ه تنها در ايران ،بلک ه در
منطق ه و جهان است .اگر واقعا ضدامپرياليست هستيم ،بايد با چنين رژيمی درافتاد،
چ ه ک ه اين رژيم بيش������ترين شاخصهای يک نظام ميليتاريستی ـ امپرياليستی را در خود
جمع کرد ه اس������ت و میرود چون فاشيس������م دههی چهل جنگی همهگير را ب ه بش������ريت
تحميل کند .حتی چنانچ ه اين رها��يی ب ه کمک مجامع بينالمللی و شورای امنيت و خود
امريکا ب ه ويژ ه بر بس������تر يک جنبش عمال موجود ممکن گردد ،از ان پشتيبانی خواهم
ک������رد ،چون مردم ايران جز حکومت امام زمان احمدینژاد چيزی برای از دس������ت دادن
ندارند.
 .6ب ه تصور من ش������ما تفاوتی بين حمل ه ب ه حکومت «جمهوری» اسالمی ايران و
ايران قائل نيستيد ،بند ه قائلم.
 .7شما از «ميليونها کشته« (!!) در عراق سخن راندهايد ،نمیدانم اين امار شما
از کجاس������ت .اما توصيهی من ب ه ش������ما اين است ک ه تفحصی در مورد تعداد کشتهها��يی
ک ه مردم شيع ه و مردم کردستان عراق زير چکمههای حکومت مستقل و ضدامريکا��يی
صدام داش������تهاند ،داشت ه باشيد .تاز ه شما تصور میکنيد امروز چ ه نيروها��يی در عراق با
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حکومت حاضر در جنگ مس������لحان ه هس������تند و مردم را کشتار میکنند؟ ايا اين نيروهای
مبارز و انقالبی و انسانهای شريفی از سنخ شما هستند؟ خير؛ مرتجعترين و قشریترين
نيروهای مذهبی و ناسيوناليس������تهای شووينيست هستند با ان در تضاد و جنگند .يقين
داشت ه باشيد اگر حکومت مطلوب شما و من هم در ان خط ه و يا فردا در ايران حاکميت
را در دس������ت گيرد ،نيروهای مش������اب ه حکومت را با ترور و اش������اعهی رعب و وحش������ت ب ه
چالش خواهند کشيد .نمونههای کمی در تاريخ نداشتهايم .بنابراين اين ب ه نفس حملهی
حکوم������ت امريکا ب ه حکومت صدام برنمیگردد ،بلک ه ب ه خالئی ک ه فقدان دي�کتاتوری و
فضای بالنس������ب ه باز ايجاد کرده برمیگردد و از ان طرفداران دي�کتاتوری و ارتجاع مذهبی
بهر ه میگيرند.
 .8شما و برخی از دوستان ب ه تلفات و ضايعات احتمالی ک ه چنين نزاعها��يی در �پی
دارند ،اشار ه داشتهايد و اينک ه گويا اين گزين ه منجر ب ه دي�کتاتوری خواهد شد .اوال اينک ه
تلفات و ضايعاتی ک ه سلطهی دي�کتاتورها��يی چون صدام و بشار اسد و قذافی و حکومت
اس���ل��امی تاکنون برای اين مردم در �پی داش������تهاند ،در نظر گرفت ه نمیشوند .دوما اينک ه
چنين تلفاتی در صورت سرنگونی قهراميز حکومتهای دي�کتاتور ناگزير نيستند ،چ ه بسا
بس������ياری از کشورها داشتهايم ک ه توسط حملهی نظامی از خارج رها��يی يافتهاند ،بدون
اينک ه بعد از ان چنين تلفاتی داشت ه باشيم و حتی بدون اينک ه اين «دخالت«ها الزاما ب ه
دي�کتاتوری نيز منجر شد ه باشند .ب ه عقيدهی من جنبش دمکراسیخواهی ميهنمان ان
قدرها نيرومند است ک ه پس از چنين نزاعی حکومت دست جانبداران استبداد نيافتاد،
همانط������ور ک ه در اروپا و ژاپن پس از رهائی از فاشيس������م نيافتاد .اين قدر ب ه خود و نيروی
م������ردم بیاعتماد نباش������يم .وانگهی مگر انقالبهای مردم������ی و غيرقهراميز نيز ب ه دي�کتاتوری
نيانجاميدهان������د؟!! نمون������هی انقالب  57کش������ورمان و حکومت پ������س از ان حی و حاضر
جلويمان اس������ت .برعکس :چند انقالب مدنی میشناس������يد ک ه منجر ب ه دي�کتاتوری نشد ه
باشد؟ حداقل دو نمونهی ان را در سدهی پيش در ميهن خود تجرب ه کردهايم.
 .9ش������ما حرف بن������د ه را أت�ييد میفرمائيد ک������ ه میگويم بايد از ش������کافهای امريکا و
حکومت اس���ل��امی اس������تفاد ه کرد .اما بالفاصل ه میگوئيد ک ه بند ه در م������ورد امريکا توهم
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دارم! خير قربان ،چنين نيس������ت .باور کنيد در مورد امريکا هيچ توهمی در کار نيست.
ضرباتی ک ه اين کشور متوج ه جنبش کرد ـ ان هم در همهی بخشهای ان کرد ه است ـ ب ه
اين سادهگیها فراموششدنی نيستند .رژيم شا ه بدون امريکا اب هم نمیخورد ،اعدام
قاضی محمد و يارانش و سرکوب جنبش حقطلبانهی کردستان در اواسط دههی چهل
ميالدی سدهی پيش ،خيانت ب ه جنبش ملی کردستان عراق ک ه منجر ب ه قرارداد ننگين
الجزاير شد ،همراهی با دولت ترکي ه در کشتار مبارزان کردستان ان خطه ،چشمپوشی
بر توپباران هميناالن کردس������تان عراق توسط سپا ه پاسداران ،چشمپوشی بر اين هم ه
جناياتی ک ه رژيم صدام و اسد در حق مردم کردستان انجام دادهاند  ...نشان دادهاند ک ه
امريکا هموار ه دنبال مصالح خود بود ه اس������ت و اين مصالح بس������ياری از مقاطع حساس
تاريخی در تضاد با مصالح مردم کردس������تان قرار داشتهاند .در همين رويدادهای سوري ه
هيئتی از احزاب متحد کردس������تان سوري ه ب ه امريکا سفر میکنند .میدانيد امريکا چ ه ب ه
انها �گفته است؟ بسيار با صراحت �گفت ه ک ه شما را تنها در چهارچوب «اخوانالمسلمين»
ب ه رس������ميت میشناسيم و میپذيريم .ب یش������رمی از اين واضحتر؟ همين اکنون در عراق
نيز در بخش������ی از مهمترين مناقش������هها جانب طرفهای مذهبی و ناسيوناليس������تی عراق را
گرفت ه است .در بمباران شيميا��يی حلبج ه نيز امريکا الم تا کام چيزی ن�گفت و اما بعدها
در يک س������ناريوی ساخت هش������د ه برای يک اردک ماند ه در س������واحل غرق در نفت اشک
میريخت!!! اری ،اين چند نمون ه از مس������ائلی بود ک ه مربوط ب ه کردستان بودهاند .مگر
میشود سرنگونی حکومت مصدق و انجام دو کودتای نظامی ک ه منجر ب ه استبدادی چند
ده ه و سربروناوردن حکومت اسالمی ايران از درون و دامان ان شد را ناديد ه گرفت؟
مگر میش������ود زندانهای ابوغريب و گوانتانامو و دفاعش از مس������تبدترين و ارتجاعیترين
کش������ورهای جهان را نديد؟ همهی اينها اظهر منالش������مس هس������تند .ل������ذا در اين ارتباط
ابهامی موجود نيست .امريکا اگر با حکومت ايران نيز دربيافتاد ،بخاطر چشم و ابروی
ايرانيان درنمیافتد ،بلک ه در پيگيری منافعش ب ه چنين کاری دست خواهد زد .اما اين
در هر شرايطی ب ه زيان ما نيست ،ب ه همان انداز ه ک ه مخالفت با يورش نظامی امريکا ب ه
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حکومت ايران نيز ب ه سود ما نيست .شما تصور میکنيد کشورها��يی چون روسي ه و چين
ک������ ه خود از انجام هيچ جنايتی ـ مثال در چچنس������تان و تيمور ش������رقی ـ فروگذار نبودهاند و
مخالف تصويب هرگون ه قطعنامهی در محکومت نقض حقوق بشر در ايران هستند ،در
راستای منافع مردم کشورمان عمل میکنند؟! من حتی قدری فراتر میروم و چنين نزاعی
بين حکومتهای اي������ران و امريکا را در خدمت انقالبی ضدحکومتی در ايران نيز میدانم.
يک نمونه :تقريبا غالب سازمانهای چپ و سوسياليستی امروز ديگر لنينيست نيستند،
اما لنين را يکی از متفکرين و انقالبيون بادرايت سدهی پيش میدانند .میدانيد موضع
لنين در مورد حملهی امپرياليستی ب ه روسيهی ان هنگام چ ه بود؟ مستحضر هستيد ک ه
لنين چنين حملهای را حتی ب ه س������ود انقالب ديد؟ اط���ل��اع داريد ک ه وی با کمک همين
کشور امپرياليستی ک ه ميهنش را مورد حمل ه قرار داد ه بود ،ب ه روسي ه برگشت و بدون اين
کمکها چ ه بسا بازگشت وی ب ه روسي ه برای سازماندهی امر انقالب ممکن نبود؟ میدانيد
توصيهی وی ب ه س������ربازان روس چ ه بود؟ مقابل ه با «امپرياليسم» يا با حکومت تزار؟ ...
اری ،لنين ن ه سراب داشت و ن ه توهم ،اما در لوای انقالبیگری سطحی ناسيوناليست و
ميهنپرست واپسگرا نبود.
 .10اقای سيادت عزيز ،بند ه نيز احتمال درگيرشدن امريکا در جنگی با حکومت
اس���ل��امی را بس������يار ضعيف میدانم .و بحث حزب دمکرات کردس������تان و بند ه نيز مطلقا
اين نبود ه اس������ت .میدانيد ک ه حکومتهای ترکي ه و ايران از غرب و شرق کردستان را اماج
بمبارانها و توپبارانهای خود قرار دادهاند .بحث حزب دمکرات کردس������تان اين است ک ه
چرا يک منطقهی حفاظتی برای درامانماندن از حمالت هوا��يی کش������ورهای منطق ه برای
کردستان ايجاد نمیکنند ،برای نمون ه همانگون ه ک ه در قطعنامهی مورد بحث اين حزب
و سازمان اتحاد فدائيان ب ه تصويب شورای امنيت رسيد ه است .من مطمئنم شما با ان
مخالف نيس������تيد .تنها نمیفهمم ک ه چرا مطالبهی ان را بر حزب دمکرات کردس������تان ايراد
میگيريد .مگر س������ازمان اتحاد فدائيان همين مطالب ه را هنگام کش������تار مردم ليبی توسط
قذافی از غرب «امپرياليس������تی» نداش������ت؟! همين را هم بر ما روا نمیداريد؟!! تاز ه ان را
«دام» نيز میناميد؟ مال خود شما را چ ه میشود ناميد؟ شما همان اتهاماتی را ک ه پس از
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صدور اين بياني ه متوج ه شما ساختند را اکنون متوجهی ما میسازيد .اين شرط انصاف
است.
 .11اقای س������يادت گرامی ،بطور جد نگرانی من اين اس������ت ک ه برخی از هموطنان
عزيز من در انچ ه در ارتباط با کردستان میگويند زياد صادق نباشند .اخر ،بیانصافها،
در ن������وار غزه ،ه������زاران کيلومت������ر دور از ميهن خودم������ان  ،در جريان علم ش������نگهای ک ه
مرتجعين اس���ل��امی ترکي ه ب ه را ه انداختند ،اعالميهها داديد ،تومارها نوشتيد .درحاليک ه
مدت مديدی است مناطق مرزی ايران و عراق و مواضع احزاب کردستانی از سوی ترکي ه
ل در مورد ان ننوشتيد!
و ايران بمباران و توپباران میشوند و اما شما چهار کلمهی ناقاب 
اين است معنای واقعی ان همبستگی ک ه شما از ان دم م یزنيد؟ در دفاع از فلسطين ـ
ب ه درستی ـ �پیدر�پی اعالمي ه صادر میکنيد و طوری عمل میکنيد ک ه گويا اطالع و خبری
از کردس������تان نداريد؟! ايا اگر مردم عرب ايران هم چنين مورد يورش حکومت اس���ل��امی
قرار گيرند ،چنين اعالميههای صادر میکنيد و خواهان حق تعيين سرنوشت و پذيرش
ان در سازمان ملل نيز میشويد؟ باور کن ،فلسطين نياز ب ه پشتيبانی من و شما ندارد؛
طرفهای بس������يار گردنکلفت ،از روس������ي ه و چين و امريکا گرفت ه تا کش������ورهای اروپا��يی،
اسالمی ،عربی و ب ه ويژ ه حکومت اسالمی ايران پشت ان را گرفتهاند .تاز ه مگر اسرائيل
حق تشکيل دولت فلسطين را برسميت نشناخته؟ کدام نيرو چنين حقی را از تعارفات
تئوريکی بگذريم ،برای کردستان مثال عراق قائل است؟ ،اری ،اين کردستان است ک ه
بیپنا ه و بیکس ماند ه است ،نياز ب ه همياری و همدلی شماها دارد« .فرشی ک ه بر خان ه
رواست ،بر مسجد حرام است».
 .12ش������ما میفرمائيد ک ه انچ ه م������ن میگويم «تفرقهاندازی» اس������ت .بند ه همچون
نظری ندارم و با جديت دس������ت همياری ب ه س������وی هر نيرو��يی دراز میکنم ک ه باورمندان ه
در تالش برقراری دمکراس������ی در ايران باش������د ،اما در دام «ناسيوناليسم» واپسگرايانه،
ناسيوناليسمی ک ه دست اخر ادامهی حاکميت نکبتبار اسالمی را در �پی داشت ه باشد،
نخواهم افتاد« ،ناسيوناليس������می» ک ه ش������وربختانه قادر است مردم و جنبش کردستان
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را از مابق������ی اي������ران جدا کند .اما ب ه هر حال اين نيت و خواس������ت مردم و جنبش و نيروها
و روش������نفکران کردستان نبود ه و نيست ،بلک ه پيامد مواضع نيروهای سراسری است ک ه
از درک رنجی ک ه کردس������تان میکش������د ،عاجز ماندهاند و هر بار با مستمس������ک <توطئهی
بيگانگان» و «تجزيهطلبی» ب ه مصافش میايند .اين عدم درک اس������ت ک ه همبس������تگی و
وحدت ايران را ب ه مخاطر ه میاندازد و ن ه سياستهای احزاب کردستانی ک ه هموار ه دستيابی
ب ه مطالباتشان را در چهارچوب ايران جستهاند.
 .13بیانصاف������ی محض اس������ت مدعی ش������د ک������ ه احزاب کردس������تان ب ه امري������کا «دل
بستهاند» و امريکا از انها «استفادهی ابزاری» میکند .خير قربان ،اين احزاب ب ه امريکا
دل نبستهاند ،اما با ان در مصاف هم نيستند .دشمن انها امريکا نيست ،بلک ه حکومت
اس���ل��امی ايران است .اگر «اس������تفادهای» هم در کار باشد ،اين يقينا دو جانب ه است .ايا
کس������ی امروز ب ه جد قادر اس������ت ادعا کند ک ه در منطقهی ما جنبش������ی فعالتر و زندهتر از
جنبش کردس������تان وجود دارد؟ کدام نيروی سياس������ی در ايران در را ه اهدافش ب ه اندازهی
کردس������تان قربانی داد ه اس������ت؟ کدام نيروی سراس������ری ايرانی قادر است در يک دهکد ه
يک اعتصاب را ه بياندازد؟ يقينا از دو مورد اعتصاب سراس������ری در وس������عت کردستان ب ه
فراخ������وان احزاب ک������ردی باخبريد .اين حکايت از اين دارد ک ه اين جنبش ب ه نيروی خود
متکی اس������ت .در چندين سال گذشت ه چند مورد ديدهايد ک ه حکومت اسالمی هواداران
و اعضای س������ازمانهای ايرانی را اعدام کند؟ ايا نبود اماری در اين زمين ه حکايت از رحم و
شفقت حکومت اسالمی دارد و يا از اين واقعيت ک ه اين سازمانها از فعاليت و تشکيالتی
در پهنهی ايران برخوردار نيستند؟ ايا چنين حکمی را در مورد احزاب کردستان ک ه هر از
چند گا ه چند هوادار و عضو و فعال انها اعدام میشود را میتوان داد؟ اری ،اين جنبش
در درجهی نخست ب ه نيروی قائم ب ه ذات و فعال خود دل بست ه است.
 .14و اما در ارتباط با يوگس���ل��اوی و ش������وروی سابق و سودان خدمتتان عرض کنم
ک ه عزيز من بحران در اين کش������ورها قبل از هر چيز ريش������ ه در ساختارهای همان کشورها
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داش������ت ه اس������ت ،در شووينيسم و فاشيس������م اعمال شد ه در اين کش������ورها .باعث و بانی
تجزيهی کش������ورهای نامبرده  ،امريکا نبود ه است .پنداری شما تصور میکنيد ک ه در اين
کرهی خاکی هر اتفاقی بيافتد ،انگليس و امريکا پش������تش هس������تند؟! دائیجان ناپلئون
دس������ت بردار ما نيست! اين استنباط ک ه گويا کش������تار وحشتناک مثال بوسنیها توسط
صربها و حکومت سوسياليس������ت ميلوشوويچ کار امريکا��يیها بوده ،تبعيضات بيشمار
مذهبی بر مس������يحيان در حکومت اسالمی سودان ک ه همپيمان حکومت اسالمی ايران
و حکومت کمونيستی چين میباش������د ،کار امريکا��يی بود ه است ،البد کشتار چچنها
توسط حکومت روسي ه هم کار امريکا بود ه است ... ،ان قدر واهی و سادهانگاران ه است
ک ه نيازی ب ه رد ان احساس نمیشود.
 .15منش������ا و زمين������هی اصل������ی موضع نيروهای منتس������ب ب ه چپ از جمل������ ه در اين
خصوص عناد با «امپرياليس������م» اس������ت ،اين درحاليس������ت ک ه اوال جدا��ي������ی و تجزيهی
کردس������تان کار همين امپراطوريها و امپرياليستها بود ه است واما حتی نفس اشار ه ب ه ان
باعث خشم و عداوت اين نيروها میشود ،چ ه ک ه اينجا طبق فرمايش انها ديگر زمينی
ک ه امپرياليستها کاشتهاند را نبايد دوبار ه شخم زد (البت ه ان هم فقط در مورد کردستان،
چنين شخمزدنها��يی هر جای اين جهان صورت گيرد ،بالمانع است و شايان پشتيبانی)!
و دوما مستحضر نيستند ک ه در چندين دههی پيش همين امپرياليستها پشتيبانان اصلی
بخشی از حکومتهای غالب بر کردستان بودهاند .ب ه هر حال اين امر ظاهرا کسی از انها
را براشفت ه نمیکند .اری« ،امپرياليسم» و استعمار هموار ه از اقتدار و تمرکز سياسی در
کشورها��يی چون ايران و ترکي ه پشتيبانی نموده است ،چون ان را ب ه سود خود میداند.
همين اکنون نيز میبينيم هر فش������اری ک ه از س������وی اتحاديهی اروپا ب ه ترکي ه برای رعايت
حداقلی از استانداردهای حقوق بشر و صيانت از اقليتها وارد میايد ،امريکا بالفاصل ه
در تالش برمیايد انها را خنثی س������ازد و از ترکي ه دلجو��يی کند .ديگر امروز بر هم ه روش������ن
شد ه است ک ه بدون کمکهای اطالعاتی ،جاسوسی و نظامی امريکا ب ه ترکي ه قلع و قمع
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مبارزان کردستان توسط ترکي ه ناممکن میبود .چنانچ ه غلظت مبارزهی ضدامپرياليستی
مت�س������فان ه
ش������ما عزيزان انقدر باالس������ت ،اين را بايد ب ه چالش بکش������يد و افش������ا کنيد ک ه أ
نمیکنيد .اما مطالبهی عکس ان از همين «امپرياليستها» را جرم محسوب مینمائيد.
در پاي������ان باری دگر متذکر ش������وم ک ه من «ابهام������ات» بوجود امد ه بين س������ازمان اتحاد
فدائيان و حزب دمکرات کردستان بخشا ب ه دليل ادبيات و اولويتهای متفاوت ،ناشی از
سوءتفاهم و بخشا نيز ناشی از درکهای متفاوت میدانم و بيشترين همخوانیها را ب ه ويژ ه
در ارتباط با سياس������تهای کالن و سيمای ايندهی کش������ورمان بين دو جريان میبينم و ان
را نيز ب ه فال نيک میگيرم .اگر پرسشها و شبهات و انتقادها و گاليهها��يی وجود دارند،
در هر دو طرف ب ه نسبت يکديگر وجود دارند .اين اما ن ه تنها نبايد مانع از �گفتگوی انها
بشود ،بلک ه بايد در چهارچوب ملزومات دمکراسی امری بديهی و مفيد قلمداد گردند.
المان ،دهم ا�کتبر 2011
بيانيهی مندرج در نشريهی «کوردستان» ـ ارگان حزب دمکرات کردستان ،شمارهی :566
http://www.kurdistanukurd.com/DiriyjeyBlawkrawekan_F.aspx?Babet=BKurdistan
موضعگيری سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران:
/php?adr=http://www.etehadefedaian.org.2_http://www.iranglobal.info/payvand3
پاسخ بند ه ب ه سازمان اتحاد فدائيا ن ک ه موضعگيری اقای سيادت را برانگيخت ه است:
/php?adr=http://www.etehadefedaian.org.2_http://www.iranglobal.info/payvand3
مقالهی اقای مجيد سيادت در وبسايت سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران:
/php?adr=http://www.etehadefedaian.org.2_http://www.iranglobal.info/payvand3
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ضرورت همکاری

سازمان ملل متحد با ملت کرد!
هیاس کاردو
س������رکوب جنبشهای ازادیبخش ملت کرد توسط قدرتهای منطق ها��یی ،داستانی دراز و
البت ه غم انگیز دارد .طی س������الها ،دههها و چ ه بسا قرنها ،هرحرکت و خیزشی ک ه کردها
ب������رای احقاق حقوق خویش بروز دادهند ،با ش������دیدترین و بیرحمانهترین عکس العمل
مرکز گرایان کشورهای مسلط بر کردستان روبرو بود ه است .وجه اشتراک هم ه کشورهای
حاکم بر کردس������تان علیرغم تفاوتهای بس������یار فرهنگی ،تاریخی ،اجتماعی و سیاس������ی،
مخالفت اشکار انها با ازادی برحق کردها و سرکوب شدید جنبشهای ادامهدار این خلق
بپا خاست ه بود ه است .طی سالهای متمادی فرزندان این ملت ستمدید ه در خاک و خون
غلتیدند ،در س������لول زندانهای مخوف پوس������یدند ،از خان ه و کاش������ان ه راند ه شدند ،مورد
تجاوز قرار گرفتند ،تحقیر شدند و الی اخر ،فقط بە خاطر کرد بودن و کرد ماندن .اصرار
بر انکار هویت ملی کردها و تالش برای تسلط بر اراد ه انها جزو اولویتهای حکومتهای �پی
در �پی کشورهای مذکور بود ه و هست.
بسیار غم انگیز است وقتی می بینیم طی سالهای متمادی کردها سرکوب و قلع و قمع
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ش������دهاند بدون اینکه محافل بین المللی گامی در جه������ت کمک ب ه انها بردارند .این عدم
تمایل سازمانهای بین المللی در پشتیبانی از حقوق کردها و تالش برای نکوهش دولتهای
حاکم ،البت ه نتیج ه توافقها��یی بود ه ک ه قبال صورت گرفت ه اس������ت .سازمان ملل متحد ک ه
بعن������وان یک مرکز تعیین روابط جهانی بعد از جنگ جهان������ی دوم قد علم کرد ،هیچگاه
نخواس������ت یا نتوانس������ت در جایگاهی قرار گیرد ک ه ملتهای مظلوم انتظار انرا داشتند .پر
واضح است وقتی یک حکومت پر قدرت و سرکوبگر هیچ سدی را پیش پای خویش نبیند
ب ه یک ه تازیهای خود سرعت بیشتری می بخشد .و این چنین بود هم ه مصیبت و بالیا��یی
ک ه در این رابط ه بر کرد و ملتهای ضعیف دیگر فرود امد.
اما ب ه برکت تغییر و تحوالتی ک ه طی س������الهای گذش������ت ه و ب ه طور روش������ن پس از یازد ه
سپتامبر سال  2001در جهان پیش امد ،نگرش تصمیم گیرندگان اصلی صحن ه سیاست
جهانی عوض شد ه است .این تغییر نگرش موجب شد ه تا در موارد الزم و با توج ه ب ه بعد
مس������ائل پیش امده در کشورهای تحت کنترل حکومتهای سرکوبگر  ،سازمان ملل متحد
دخالت کرد ه و جلو زیاد ه روی این حکومتها را بگیرد.
فک������ر کنید اگر دخالت س������ازمان ملل متحد در افغانس������تان نبود ،طالب������ان چ ه بال��یی
ب ر س������ر مردم س������تمدید ه ان کش������ور می اورد؟ و عراق و لیبی را در نظ������ر بگیرید با ان نوع
دی�کتاتوریها��یی ک ه در بیرحمی و خشونت زبانزد بودند .و یا نژادپرستهای صرب را ب ه یاد
بیاورید ک ه چ ه خش������ونتها در حق مردم بوس������نی نشان دادند و اگر واقعا دخالت سازمان
ملل نبود چ ه بس������ا خرد و کال ن را لت و پار می کردند .در نظر بگیرید اگر فش������ارهای بین
المللی نبود حکومت خودکام ه عمر البشیر هیچوقت تن ب ه رفراندوم مردم سودان جنوبی
می داد و امکان پدید امدن کشوری مستقل برای مردم ان سرزمین فراهم می شد؟ حال
وضع سوری ه را پیش رو بیاورید .ایا واقعا برای خاتم ه دادن ب ه کشتار مردم ان کشور توسط
نظامیان بشار اسد همکاری بین المللی الزم ب ه نظر نمی رسد؟ از مردم فلسطین و رنجی
ک ه طی بیش از نیم قرن بر انها می رود بگوییم .این ملت س������تمدید ه تا کی باید درگیر جر
و بحثهای بیهود ه با حکومتهای �پی در �پی اس������رائیل باش������د و چیزی عایدش نگردد؟ مگر
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یک دخالت سازمان ملل متحد نمی تواند مسال ه انها را برای همیش ه حل نماید؟ همین
جمهوری اس���ل��امی ایران را نام ببریم .ایا واقعا این حکومت بدون دخالت سازمان ملل
متحد ب ه خوستهای مردم و ملتهای تحت ستم ایران وقعی می نهد و دست از سکوب بر
می دارد؟ و همینطور مسایل بغرنج کشورهای دیگر جهانی را مد نظر بگیرید ک ه هم ه باید
از طریق سازمان ملل حل گردند ،زیرا در زمانی کوتاهتر نتایج بهتری عاید خواهد شد.
پ������س می بینی������م دوران یک ه تازی حکومتها و تکی ه بر قانون جنگل دارد بس������ر می اید.
امید ان می رود در ماهها و س������الهای ایند ه قوانین و روشهای نوینی جهت پیش گیری از
تجاوزات حکومتهای درند ه خو وضع گردد .س������ازمان ملل متحد با ش������تاب دارد جایگاه
واقع������ی خ������ود را پیدا کرد ه و بر این پای ه نقش بس������یار کارات������ری را در امور پیش امد ه بازی
خواهد کرد .بازنگری در شیو ه برخورد با پدید ه ملتها و حق تعیین سرنوشت انها از جمل ه
مس������ایل بسیار عمدهای است ک ه سازمان ملل متحد پیش رو دارد .دخالت این سازمان
در منازعات داخلی کش������ورهای تحت سیطر ه دی�کتاوری ضمن اینک ه تلفات جانی و مالی
را کم می کند ،کمک بس������یار س������ودمندی خواهد بود در جهت سرعت بخشیدن ب ه حل
ت ب ه نفع جامع ه جهانی و خود کش������ورهای
مش������کالت فی مابین .و این البت ه چیزی اس������ 
درگیر منازعات.
ملت کرد با س������رزمینی تقس������یم شد ه بین چند کش������ور مختلف از ابتدا��یی ترین حقوق
انسانی خویش محروم است .تا کنون هم ه تالشهای این ملت پر جمعیت برای رسیدن
ب ه ازادی و یک زندگی شایست ه انسان امروزی با سرکوب و کشتار مواج ه بود ه است .هم ه
راههای در پیش گرفت ه ش������ده توس������ط این ملت یا با قدرت قهری ه مواج ه شد ه یا در بازار
فریب و ریا ب ه بن بس������ت رس������ید ه است .بسیاری از رهبران جنبشهای کرد هنگامی مورد
حمل ه قرار گرفت ه و کش������ت ه شدهاند ک ه در حال دهست یابی ب ه یک راهکار اشتی جویان ه
بودهاند .در موارد بی شماری پدید ه ژنوساید در کردستان بوقوع پیوست ه و زن و مرد ،پیر
و جوان یکجا ب ه قتل رسیدهاند .انواع سالحهای مخرب ممنوع با قدرت تخریب هولناک
بر روی فرزندان این ملت امتحان ش������د ه و ش������هرها و روس������تاهای زیادی ب ه ویران ه تبدیل
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گشتهاند .در یک کال م حکومتگران کشورهای مسلط بر کردستا ن هر انچ ه برای نابودی
این ملت در توان داشت ه ب ه کار بردهاند و هنوز دارند ب ه کار می برند.
خ������وب ،کرده������ا تالش خود را برای رس������یدن ب������ ه ازادی و زندگی در کن������ار ملتهای دیگر
س������اکن این کشورها کردهاند .هم ه راههای رس������یدن ب ه تفاهم و توافق را پیمودهاند .مدام
در �پی صلح و اش������تی بر امدهاند .با دولتمردان و جناحهای مختلف مردم این کش������ورها ب ه
مذاکر ه پرداختهاند .در مواقع الزم از خاک و جان و مال خود دفاع مشروع کردهاند .هم ه
توان خود را برای موجه جلو ه دادن خواس������تههای خویش ب ه کار بردهاند .بارها و بارها از
خواس������تههای خود عدول کرد ه و جهت رسیدن ب ه تفاهم ب ه طرف مقابل امتیاز دادهاند.
هم ه اینها و بسیاری دیگر را انجام دادهاند تا بتوانند ثابت کنند یک ملت مستقل هستند
و می خواهند مانند ملل دیگر ازاد باشند .ولی همچنان ک ه دید ه و می بینیم اقتدار گرایان
ل گوش دادن ب ه این خواس������تههای مش������روع را ندارند و
و مرکز نش������ینان این کش������ورها می 
مایلند روند سرکوب و تبعیض همچنان ادام ه داشت ه باشد.
در چنی������ن موقع������ی و با در نظر گرفتن تحوالت پیش امد ه در منطق ه و جهان ،بس������یار
طبیعی می نماید اگر کردها از سازمان ملل متحد درخواست کمک و یاری بکنند .و البت ه
باز بس������یار طبیعی ب ه نظر می رس������د اگر س������ازمان ملل متحد طبق منشورهای امضا شد ه
توس������ط کش������ورهای جهان خواستار رسیدگی بهحقوق کردها ش������د ه و ان را در دستور کار
خود قرار دهد .ممکن است این امر در حال حاضر برای مردم بعضی از کشورهای منطق ه
چیزی دور از انتظار جلو ه نماید .ولی باید �گفت نظم نوین جهانی و تغییر و تحوالت اتی
جهان این امر را ضروری می دارد.
اگر در زمان کنونی سازمان ملل متحد نخواهد چنین امری را در دستور کار خود جای
دهد ،حداقل می تواند با تصویب قطعنامهای خواس������تار پایان دادن ب ه کش������تار کردها و
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رفع تبعیض از انها ش������ود .قطعنامههای س������ازمان ملل در مورد کشورها��یی چون عراق،
یوگوسالوی پیشین ،سودان ،لیبی و غیر ه نتایج خوبی ب ه همراه داشت .حال اگر واقعا
این س������ازمان در �پی اشتی جهانی و ترقی هم ه مردم جهان است باید این حق را در مورد
کردها نیز به مورد اجرا بگذارد .در غیر این صورت باید اذعان داشت سازمان ملل متحد
هنوز نتوانس������ت ه ب ه وظایف واقعی خود عمل کند .و البت ه در چنین حالتی این بخش از
جه������ان ک ه کردها در ان زندگ������ی می کنند همچنان در تب اتش جن������گ و خونریزی باقی
خواهد ماند .ب ه امید ان روز ک ه قوانین بین المللی در هم ه جا و برای هم ه یکسان اعمال
و اجرا شوند.
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مراجع ه ب ه جامعهی بین المللی

حق مسلم ستمدیدگان است

ازاد زنگن ه
بیانیهی مورخ  5سپتامبر  2011برابر با  14شهریور  1390خورشیدی دفتر سیاسی
حزب دمکرات کردس������تان ،با اس������تقبال ش������دید و گرم خواهران و برادران کرد در نواحی
مختلف کردس������تان روبرو گردید و عالقمندان از طریق وسائل مختلف ارتباطی ،مراتب
رضایت و موافقت کامل خود را با مدلول ان بیانی ه اعالم داشتند ،ک ه این خود نشانهی
دیگری از رشد سیاسی و اگاه ی تودههای کرد است .برخالف انتظار نبود که سازمانها و
احزاب اپوزیسیون ایرانی ،یا این بیانی ه را نادید ه انگارند و یا احیانا» مخالفت خود را با
ان اعالم دارند .برای اینک ه هرگون ه القاء شبههای از جانب سازمانها و گروههای ایرانی یا
غیر ایرانی بالجواب نماند ،بشرح اتی مراتبی را یاداور میشویم:
1ـ پس از پایان جنگ جهانی دوم و شکست کامل ا�ئتالف فاشیستی (المان -ایتالیا-
ژاپن) ک ه ب ه بهای جان دهها میلیون انسان شرافتمند ،و خرابی دهها هزار شهر و قصب ه
و دهات متفقین دمکراتیک ان روز تمام ش������د ،زمامداران کشورهای فاتح برای اینک ه بار
دیگر چنین فاجعهای تکرار نش������ود با صدور منش������ور ملل متحد ،سازمان ملل متحد و
ش������ورای امنیت را بنیان نهادند و متعاقب ان اعالمیهی جهانی حقوق بش������ر و میثاقهای
متعدد مدنی و اقتصادی را تدوین و تصویب کردند ،ک ه در واقع بمنزلهی قانون اساسی
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جامعهی متمدن بش������ری میباش������ند .منش������ور ملل متحد و اعالمیهی جهانی حقوق بش������ر
متضمن خواستهای بش������ریت مترقی و حاصل مبارزات یکصد و پنجا ه سالهی انقالبیون
و دموکراته������ا و ازادیخواهان ملل مختلف ،برای ایجاد دنیائی فارغ از جنگ و خونریزی و
بربریت بود.
منش������ور مل������ل متحد ح������ق تمام ملته������ا و اق������وام را در تعیین سرنوشتش������ان برس������میت
شناختهاس������ت و این اصل بعنوان ش������رط ض������روری و بنیادی صلح و رف������ا ه و ازادی أت�کید
گردید ه اس������ت .اعالمیهی جهانی حقوق بش������ر نیز ،حقوق انس������انی برابر تمام انسانها را
فارغ از جنس و نژاد و مذهب برسمیت شناخت ه است و مخصوصا» در اصل یکم ،حق
مشروع قیام ملتها را در برابر زور و اختناق و سرکوب مؤکدا» أت�یید کرد ه است .منشور ملل
متحد ب ه این هم ا�کتفا نکرده ،بلک ه طریق تضمین این حقوق را تشریح و توصیف نمود ه
و شورای امنیت را مکلف ب ه انجام این وظایف کرد ه است.
 -2در م������ورد اعم������ال حق تعیین سرنوش������ت ملل و اق������وام هیچ تابوئی وج������ود ندارد،
ق������رارداد  1975منعقد ه بین اتحاد ش������وروی و ممالک اروپائی و ای������االت متحده ،دایر بر
برسمیت شناختن مرزهای موجود این کشورها مانع از ان نشد ک ه پس از شکست اتحاد
جماهیر شوروی در جنگ سرد ،جمهوریهای متعدد غیر روس اتحاد جماهیر شوروی ب ه
اس������تقالل کامل دس������ت یابند و ب ه عضویت سازمان ملل متحد پذیرفت ه شوند .هم چنین
است تضمین استقالل و حدود یوگوسالوی بوسیلهی س ه قرارداد بین المللی و علیرغم
مقاومت قهرمانانهی پارتیزانهای یوگوسالوی ب ه رهبری تیتو علی ه المان هیتلری ،نتوانست
جلو استقالل جمهوریهای اسلوونی ،کرواسی ،بوسنیهرزگوین و مقدونی ه را بگیرد -شورای
امنیت س������ازمان ملل باستناد همان اصل «مسئولیت حفاظت» حملهی نظامی بر علی ه
رژی������م انروز یوگوس���ل��اوی را تجویز و بمورد اجرا گذاش������ت ،از این ه������م فراتر رفت و چند
س������ال بعد علیرغم قراردادی ک ه ایاالت متحدهی امریکا با صربس������تان منعقد کرد ه بود،
تقاضای مردم والیت کوسوودر صربستان برای استقالل را مشروع و برحق دانست و با
قوهی قهری ه انرا ب ه جمهوری صربستان تحمیل و استقالل کوسوو را در شورای امنیت ب ه
تصویب رساند .بیان موارد دیگر اعمال این حق موجب اطالهی کالم میگردد ،فقط ب ه
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اعالم و برسمیت شناختن جنوب سودان ،و جدائی ان کشور از سودان اشار ه میکنیم.
 _3تعیین ش������عارهای اس������تراتیژیکیو تاکیکی هر حزبی در شرایط مشخص تاریخی با
در نظر گرفتن ش������رایط عینی و ذهنی و امکانات مس������اعد و غیر مساعد و تناسب قوا ،از
اختیارات رهبری هر حزب می باش������د ک ه با گذش������ت زم������ان و در نظرگرفتن تجارب عملی
ممکن اس������ت مورد تجدید نظر قرار گیرد .تعیین این ش������عارها در تاریخ مشخص بمنزل ه
وحی منزل نیست و رهبری حزب همان گون ه ک ه اشار ه گردید؛ با در نظر گرفتن تغییرات
ش������رایط عینی و ذهنی و تناس������ب قوا و تجارب عملی می تواند این شعارهارا مورد تجدید
نظر قرار داد ه و انرا در قالب مش������خص جدید اعالم کند .و البت ه باقتضای زمان ،متحد
یا متحدین اس������تراتیژیکی و تا�کتیکی خود را مش������خص و معرفی کند .در اتخاذ این قبیل
تصمیمات جز واقعیتهای عینی و تجارب مشخص عملی هیچ چیز دیگری ملحوظ نخواهد
ش������د و مشخصا حس������ن نیت یا خوش باوری این یا ان س������ازمان سیاسی دیگر نمی تواند
بعن������وان عامل موثر در نظر گرفت ه ش������ود .نباید هیچگا ه فرام������وش کرد ک ه جاد ه جهنم با
حسن نیت مفروش گردید ه است.
 _3حزب دمکرات کردس������تان توسط زندهیاد قاضی محمد أت�سیس گردید و جمهوری
کردس������تان نیز توس������ط همان زندهیاد اعالم ش������د .رهبری کنونی این حزب نیزهمان نام را
بدون هیچ پس������وندی پس������ندید ه و ان را مجددا برسمت شناخت ه اس������ت .از نظر زند ه یاد
قاضی محمد ملت کرد ،مل������ت واحدی بود و مرزهای تحمیلی دولتهای حاکم بر منطق ه
نمی توانست موجب تقسیم کردستان یا تغییر مرزهای تاریخی ملی ان باشد .در جمهوری
کردس������تان هر فرد کرد از هر یک از نواحی کردستان میتوانست ب ه تابعیت جمهوری در
اید و از تمام حقوق اجتماعی و فردی مانند ساکنین اصلی مهاباد برخوردار گردد .بهمین
مناس������بت وقتی قبیلهی بارزان ب ه رهبری دینی ش������یخ احمد و رهبری نظامی مال مصطفی
بارزانی ب ه مهاباد امدند،از تمام حقوق و امتیازات مردم مهاباد برخوردار شدند و زندهیاد
مال مصطفی بارزانی بعنوان ژنرال بارزانی فرماندهی کل قوای مس������لح دفاعی جمهوری را
عهدهدار گردید .بنظر می رسد رهبری کنونی حزب این سنت تاریخی را همچنان محترم
وگرامی می دارد.
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 _5نظ������ر رهبری کنون������ی حزب دمکرات کردس������تان دایر ب ر مراجع ه ب هش������ورای امنیت
سازمان ملل متحد برای اعمال اصل>> مسئولیت حفاظت>> در مورد هر چهار پارچهی
کردس������تان ،ن ه بر مبنای احساس������ات ،بلک ه بر مبنای واقعیات عینی و تلخ تاریخی اتخاذ
گردید ه است :از سال  1923میالدی ک ه جمهوری ترکی ه ب ه رهبری مصطفی کمال أت�سیس
گردید ،سیاس������ت امحاء مردم کردس������تان در محدودهی ان جمه������وری ،بهعنوان یکی از
پایههای اصلی سیاس������ت ان کش������ور اعالم و بمورد اجرا گذاشت ه ش������د ه است .در ترکی ه ن ه
تنها هویت و زبان مردم کرد برسمیت شناخت ه نشد ،بلک ه تکلم ب ه زبان کردی در مجامع
عموم������ی و اعالم هویت کردی ج������رم تلقی گردید .از  1923تاکنون ه������ر چندگا ه یکبار ب ه
بهانهی قیام یا ش������ورش و یا ب ه عناوین دیگر ،کردس������تان مورد تهاجم نظامی قرار گرفت ه و
صدها و گا ه هزاران نفر از مردم بی گنا ه و س������ران و فرهیختگان کرد ب ه قتل رس������یدهاند و
هزارها ابادی از س������کن ه خالی و دهها و صدها قنات و چش������م ه تخریب گردید ه و میلیونها
کرد ناچار از جالی وطن ش������دهاند .لیال زانا ،زن برجستهی کرد ب ه جرم اینک ه میخواست
در مجلس ملی ترکی ه س������وگند وفاداری را ب ه زبان کردی ادا کند ب ه دوازد ه س������ال حبس با
اعمال شاق ه محکوم شدو از مجلس ب ه زندان منتقل گردید .هم اکنون چند نفر از وکال��یی
ک ه طی انتخابات اخیر ب ه نمایندگی مجلس انتخاب گردیدهاند در زندان بسر میبرند و اراء
ا�کثریت س������اکنین ش������هرهای محل اقامت انان ،ک ه انان را ب ه نمایندگی خود برگزیدهاند
نادید ه گرفت ه ش������د ه اس������ت .همی������ن روزها دولت رج������ب طیب اردوغ������ان از مجلس ترکی ه
درخواست مجوز برای حملهی نظامی ب ه کردستان کرد ه است .الزم نیست در مورد کشور
عراق و هجومهای وحشیانهی دولتهای ان ب ه کردستان ،چ ه قبل و چه هنگام زمامداری
صدام حسین ،خصوصا عملیات انفال ب ه تفضیل بپردازیم ،همگان از ابعاد این جنایات
اگاهاند و سرانجام قسمتی از محدودهی کردنشین عراق تحت حفاظت سازمان ملل قرار
گرفت و عملیات نظامی متوقف گردید .بمباران شیمیا��یی حلبج ه از خاطرها نرفت ه است.
بیمناس������بت نیس������ت یاداوری کنیم ک ه بنیانگذار حلبج ه بعنوان یک ش������هر و ابادی ان،
عادل ه خانم از خانوادههای قدیمی س������نندج و مادر خسروخان ناکام والی اردالنی بود ک ه
پس از وفات شوهر و پسرش ب ه حلی ه نکاح والی شهرزور درامد ه بود.
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در مورد کردستان شرقی در محدودهی جغرافیا��یی ایران و کشت و کشتار هزاران نفر
در زمان ناصرالدین ش������ا ه ب ه عنوان «فتن ه ش������ی خ عبیدهللا« و بعدها اسماعیل اقا سمکو
نیازی ب ه تفصیل نیست و مردم ایران کم و بیش از ان اگاهند .وقتی خمینی در  28مرداد
س������ال  1358بر علی ه مردم کردس������تان اعالن جهاد داد و یورش سراس������ری ب ه کردس������تان
اغ������از گردی������د و در واقع ب������ا این فرمان هدم جان مردم کردس������تان و تاراج ام������وال و دار و
ن������دار انان مب������اح اعالم گردید ،در ان زمان حزب تودهی ایران در نام ه سرگش������اد ه فریاد
براورد ه بود ک ه باید س������پا ه پاس������داران ب ه سالح س������نگین مجهز گردد تا بهتر بتواند مردم
ناراضی و بپاخاس������ت ه را قلع و قمع کند .از ان تاریخ ب ه بعد خط اصلی و واقعی سیاس������ت
رژیم جمهوری اسالمی ایران در کردستان همان فریاد جهاد میباشد .هزاران هزار کشت ه و
زخمی مردم کردس������تان در طول حیات جمهوری اسالمی گوا ه صادقی بر این مدعاست.
رژیم جمهوری اس���ل��امی ب ه این هم ا�کتفا نکرد ه و با توس������ل ب ه عملیات تروریستی چ ه در
داخل خاک ایران یا عراق یا در کشورهای اروپا��یی صدها نفر از فعاالن و رهبران سیاسی
کردستان را ب ه قتل رساند ه است.
هم اکنون دهات س������رحدی کردس������تان عراق در نزدیکی مرزهای ایران ،ماههاست ک ه
اماج حمالت هوا��یی واتش توپخانهی ارتش و سپا ه پاسداران ایران است .در تمام قوانین
جاری بینالمللی ،مبادالت مرزی مجاز است و ساکنان نواحی مرزی میتوانند ازادان ه ب ه
مبادالت مرزی بپردازند ،جمهوری اسالمی ایران این قاعد ه و عرف بین المللی را نیز زیر
پا گذاش������ت ه اس������ت و با گماردن ت�کتیراندازان ،جوانان بیچار ه کرد بنام «کولبر» را هدف
قرار داد ه و هر روز چند نفر از انان را ب ه قتل میرس������اند .رژیم اس���ل��امی ـ ارتجاعی ترکی ه بر
خ���ل��اف قوانین بینالمللی و با نقض حاکمیت همس������ایهی خود جمهوری عراق ،نواحی
کردنشین عراقرا مرتبا بمباران کرد ه و با کوس وکرنا ،شاهکار خود را ب ه رخ ساکنان همهی
کشورهای همجوار میکشد و در این ماجرا جمهوری اسالمی ایران را در کنار خود دارد.
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در سوری ه نیز وضع کردهای ساکن ان کشور ،دست کمی از وضع کردهای ترکی ه ندارد،
س������یصدهزار نفر کرد در ان کش������ور تا دو م������ا ه پیش دارای هیچگون ه ب������رگ هویت یا جواز
اقامت نبودند و طبعا از تمام حقوق س������اکنان ان کش������ور بیبهر ه بودند .اینها گوشهها��یی
از وضع حاکم بر س������اکنان کرد کش������ورهای چهارگانهی ایران و عراق و ترکی ه و سوری ه بود
ک ه ب ه گونهی بس������یار اجمالی بیان گردید .ایا رهبری یک حزب سیاسی کرد میتواند تمام
این ستمگریها و جنایات را نادید ه بگیرد؟ بنظر من وظیفهی مبرم رهبری حزب دمکرات
کردس������تان افشای این جنایات و جرائم ضدبشری اس������ت و در شرایط فعلی تنها راهچار ه
توسل ب ه شورای امنیت سازمان ملل متحد و تقاضای اعمال اصل «مسئولیت حفاظت»
در مورد کردستان است .و این با شورای امنیت سازمان ملل متحد است ،ک ه در صورت
پذیرفتن پیشنهاد چگونگی اعمال ان اصل را تشریح و تبیین کند.
6ـ ب������ا توج ه ب ه توضیحات باال ،برخالف انچ ه ک ه در کارزار تبلیغاتی شونیستمس������لکان
امد ه اس������ت حزب دمکرات بهیچوج ه تقاضای حملهی نظامی ب ه ایران یا کشور دیگری را
نکرد ه است.
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کورد ههقی خۆیهتی

داوای پشتیوانیی نێونهتهوهیی بکا
بابهت گهلێک لهسهر بهیاننامهی حیزبی دێمۆکراتی کوردستان
کۆکردنهو ه و ائمادهکردنی :

ائگری باڵهکی
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ههقی خۆیهتی داوای
پشتیوانیی نێونهتهوهیی بکا

داخوا ب هڕاستی وهختی ئهو ه نههاتو ه کۆمهڵگای
نێونهتهوه��یی ائوڕێکی جیددی ل ه بێ بهشی
و ڕۆژڕهش��یی نهتهوهی کورد بداتهوه و پێش
ب ه سهرکوتی ئهو نهتهوهی ه و لهشکرکێش��یی
دهوڵهتهکان بۆ سهر تهنیا دهسکهوتی قانوون��یی
ئهو گهل ه بگرێ .مافی سروشت��یی نهتهوهی
کورد ه چاوهڕوان��یی ئهوهی ههبێ ک ه کۆمهڵگهی
نێونهتهوه��یی و ڕێکخراوی نهتهو ه یهکگرتووهکان
مهسهلهی کورد بهوجۆرهی ههی ه تێ بگهن و
وهک گیروگرفتێک ک ه پێوهند��یی ب ه ژیانی دهیان
میلیۆن کهسهو ه ههی ه و یهکێک ل ه گرن�گترین
مهسهلهکانی ڕۆژههاڵتی نێو هڕاست ه بۆی ل ه فکری
چارهسهردا بن.
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کورد ههقی خۆیهتی

داوای پشتیوانیی نێونهتهوهیی بکا

بهیاننامهی دهفتهری سیاسی حیزبی دێموکراتی کوردستان

نهتهوهی کورد ک ه لهائکامی ڕێککهوتنێکی هێز ه
ئیستیعمارییهکاندا و بهپێچهوانهی ویست و ائرهزووی
خۆی نیشتمانهکهی پێشان ل ه نێوان دوو ئیمپ هراتۆر��یی
ئێران و عوسمانی و دوای ه لهنێوان چوار واڵتی ئێران و
تورکیهو عێڕاق و سووریهدا دابهش کراوه
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هێش������تا حهوتوویهک ل ه س������هرکوتی ڕێژیم������ی قهززاف������ی دژی خۆپێش������اند هرانی لیبی تێ
نهپهڕیب������وو ک ه ئهنجومهنی ائسایش������ی ڕێکخ������راوی نهتهو ه یهکگرتووهکان ل هس������هر داوای
دهوڵهتانی ف هرانس������هو ئینگلس������تان کۆبۆو ه و ب ه دهنگی زۆرای هت������ی و بهبێ هیچ دهنگێکی
موخالیف ،ل هس������هر بناخهی ئ هس������ڵی بهرپرس������ایهت��یی پارێزگاری (مس������ئولیت حمایت)،
بڕیاری جێگیرکردنی چهتری پارێزگاری ل ه س هرانسهری خاکی لیب��یی دا دهرکرد .دهرچوونی
بڕیارنامهی 1793ی ئهنجومهنی ائسایش ڕێگای خۆش کرد بۆئهوهی فڕۆکهو هێلیکۆپتێر ه
نیزامییهکانی ئهمریکاو ف هرانسهو بریتانیا دهسبهجێ هێرشهکانیان بۆ سهر پێگ ه ههوا��یی و
دهریاییهکان و مهڵبهندهکانی کۆبوونهوهی هێز ه سهربازییهکانی لیبی دهست �پێ بکهن.
ل������ ه ائکامی ئهم بڕیار ه بهجێیهی ئهنجومهنی ائس������ایش و ه هن������گاوی بهوهختی پهیمانی
ناتۆدا هێز ه ائزادیخوازهکانی دژ ب ه د هس������هاڵتی 42س������اڵهی س������هرههنگ قهززافی توانیان
لهماوهی نیزیک ب ه ش������هش مانگدا بهربهرهکان��یی هێ������ز ه نیزامییهکانی وهفادار ب ه قهززافی
تێک بش������کێنن و بهکردهو ه کۆتا��یی ب ه د هس������هاڵتی دی�کتاتۆر بێنن .ئێس������تا ک ه ئهم دێڕان ه
دهنووس������رێن جگ������ ه ل ه ش������اری س������یرت و چ هن������د ش������ارۆچکهی دهوروب������هری لههیچ کوێ
ش������وێنهوارێک ل ه د هس������هاڵتی موعهمم������هر قهززافی ب������هدی ناکرێ و ب������هرهی ائزادیخوازان
سهرگهرمی کارکردن بۆ سهقامگیرکردنی دهسهاڵتێکی نوێ ل ه واڵتدایه.
بڕیاری 1793ی ئهنجومهنی ائسایش ئهو بڕوای ه لهالی نهتهو ه ژێردهستهکان و خهڵکی
واڵتان������ی دی�کتاتۆرلێدراو دروس������ت دهکا ک ه وهختی ئهو ه ب هس������هر چ������وو ه دی�کتاتۆر ه دژی
گهلییهکان لهژێر پهردهی سهرو هر��یی نیشتمانی (حاکمیت ملی)دا ائزادیخوزان سهرکوت
بکهن و دهنگی مافخواز��یی نهتهو ه زۆرلێکراوهکان ل ه گهروودا بخنکێنن.
***
ن هت������هوهی کورد ک ه لهائکامی ڕێککهوتنێکی هێز ه ئیس������تیعمارییهکاندا و بهپێچهوانهی
ویس������ت و ائرهزووی خۆی نیش������تمانهکهی پێش������ان ل ه نێ������وان دوو ئیمپ هراتۆر��یی ئێران و
عوسمانی و دوای ه لهنێوان چوار واڵتی ئێران و تورکیهو عێڕاق و سووریهدا دابهش کراوه،
زۆر لهمێژ ه لهپێناوی وهد هس������ت هێنان������ی مافی دیاریکردنی چارهنووس������ی خۆیدا خهبات
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دهکا و لهو ڕێگایهدا دهگهڵ دڕندانهترین ش������ێوهکانی سهرکوت و قهاڵچۆکردن بهرهوڕوو
بووه .ئهو کوشتارهی ل ه تورکیهی کهمالی و عێڕاقی بهعسی و ئێرانی ئیسالمی ل ه ڕۆڵهکانی
نهتهوهی کورد کراوه ،تا دنیا دنیای ه ویژدانی بێداری مرۆڤایهت��یی پێشکهوتوو ائزار دهداو
وهک پهڵهیهک ب ه نێوچاوانی مێژووی مرۆڤایهتییهو ه دیاره.
ئێستاش و ل ه سهرهتای دهیهی دووهمی سهدهی 21یشدا نهتهوهی کورد لهسێ بهش
ل ه چوار ب هش������ی نیشتمان ه دابهشکراوهکهیدا ههروا لهژێر سیاسهتی ئینکاری کهسایهت��یی
نهتهوه��یی و سهرکوتی داخواز ه ڕهواکانی ل ه الیهن فهرمانڕهوایانی سێ واڵتی تورکیهو ئێران
و س������ووریهدا دهناڵێنێ .تهنیا ب هش������ی کوردس������تان ک ه ل ه ائکامی خهباتێکی درێژخایهندا و
بهقیمهتی گیانی س������هدان ه هزار کهس ل ه خهباتگێڕانی کورد دهسهاڵتێکی نهتهوه��یی تێدا
دامهزراو ه باشووری کوردستان یان کوردستانی عێراقه .کهچی ئهو بهشهی کوردستانیش
ل������ ه الیهک لهگهڵ دابڕانی چهند ب هش������ێکی زۆر ائزیز ل ه خاک هک������هی بهرهوڕووی ه و لهالی
دیک ه بهردهوام لهژێر ههڕهشهو پیالن¬و لهشکرکێش��یی دهسهاڵتدارانی تورکیهو ئێران ب ه
چاوپۆش��یی ائشکرای دهوڵهتی ناوهند��یی عێراقدایه.
داخوا ب هڕاس������تی وهختی ئ������هو ه نههاتو ه کۆم هڵ������گای نێونهتهوه��ی������ی ائوڕێکی جیددی
ل ه بێ ب هش������ی و ڕۆژڕ هش��������یی نهتهوهی کورد بداتهوه و پێش ب ه س������هرکوتی ئهو نهتهوهی ه و
لهشکرکێش��������یی دهوڵهتهکان بۆ سهر تهنیا د هس������کهوتی قانوون��یی ئهو گهل ه بگرێ .مافی
سروش������ت��یی نهتهوهی ک������ورد ه چاوهڕوان��یی ئهوهی ههبێ ک ه کۆمهڵگ������هی نێونهتهوه��یی و
ڕێکخراوی نهتهو ه یهکگرتووهکان م هس������هلهی کورد بهوج������ۆرهی ههی ه تێ بگهن و وهک
گیروگرفتێک ک ه پێوهند��یی ب ه ژیانی دهیان میلیۆن کهسهو ه ههی ه و یهکێک ل ه گرن�گترین
مهسهلهکانی ڕۆژههاڵتی نێو هڕاست ه بۆی ل ه فکری چارهسهردا بن.
ئێم������ ه وێ������ڕای خۆش������حاڵ��یی ل������ ه س������هرکهوتنی خهبات������ی خهڵکی لیب������ی و پێش������وازی ل ه
بڕیاری1793ی ئهنجومهنی ائس������ایش ل ه پێوهندی دهگهڵ ئهو واڵت������هدا ،داوا دهکهین
ئهنجوم هن������ی ائسایش������ی ڕێکخ������راوی ن هت������هو ه یهکگرتووهکان ههر ب ه پش������ت ب هس������تن ب ه
ئ هس������ڵی «بهرپرسایهت��یی پارێزگاری» مهترس��������یی گهلهکۆمهگ��یی دهوڵهتهکان و سهرکوتی
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د هس������هاڵتهکان ل هس������هر نهتهوهی کور د وهال بهرن و ههر لهوکاتهدا داوا ل ه ههموو حیزب و
ڕێکخراو و کۆروکۆمهلهکانی کوردو دۆس������تی کورد دهکهین ل ه پێوهندیی ه دیپڵۆماتییهکانی
خۆیان������دا ب هت������اک و ب ه کۆ ئ������هم داخوازیی������ ه ڕهوای ه د هگ������هڵ کۆڕوکۆمهڵ ه بڕیاربهد هس������ت ه
نێونهتهوهییهکان بێنن ه گۆڕێ و پێی لهسهر دابگرن.
بهائواتی ههڵوێستی جیددی و بهرپرسانهی ههمووالیهک.
دهفتهری سیاس��یی
حیزبی دێموکڕاتی کوردستان
 1390/6/14ـــ 2011/9/5
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پێویست نییە بکەوینە
مەوزعی دیفاعییهوە

دەبێ شانازی بە هەڵوێستی حیزبهکهمانەوە بکەین
مستەفا شڵماشی

ب������هدوای باڵو بونهوهی بهیانی������هی زۆر بهجێی دهفتهری سیاس��������یی حیزبی دیموکڕاتی
کوردس������تان س������هبارهت بهمافی ڕهوای گەلی کورد بۆ داوای یارمهتی ل������ەهێز و ڕیکخراو ه
نێونهتهوهیی������هکان ،ب هش������ێکی زۆر ل������ ه ئیرانییهکان������ی ههموخ������واز کهوتن ه خ������ۆ و حیزبی
دێموکڕاتی کوردس������تانیان خس������تهبهر هێرش������ی خۆیان .ههر وا بزان ه حهوت مێش������یان ل ه
دارێ������ک دا دیوهتهوهو ئێس������تا دهتوانن ب ه بهڵگهو ه بیس������هلمێنن ک������هحیزبی دێموکڕاتی
کوردس������تان جیاوازیخوازهو ههڵدهگرێ ل هڕاستهوهبۆ چهپ بهرهیهکی بهرینی دژایهتی لە
بەرامبەر دا دروس������ت بکرێ .ههر بۆی ه لهکۆماری ئیسالمییهو ه تا دهگات ه میللی گ هراکان
و تهنان������هت چهپهکانی کهئیددیعا دهکهن الیهنگری مافی گهالنن ،تیغی تیژی هێرش������ی
خۆیان ائراستهی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان کرد.
ئ������هوهی ک������ ه شۆوێنیس������تهکانی پاوانخ������واز چ ل������ ه ڕژیمهکان������ی پێش������ودا و چ لهڕژیمی
جینایهتکار و کۆنهپهرستی کۆماری ئیسالمی دا ههر داوایهکی کوردیان بهبیانوی دیفاع
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لهیهکییهتی خاکی ئێران ب ه ائورو ائس������ن وهاڵم داوهتهوه ،جێگای سهرس������وڕمان نیهو ل ه
ماهییهتی ئهو هێزان ه دایه .بهاڵم جێگای س������هر س������وڕمان ئهوهیهکههیندێک ک هس������ایهتی
و حی������زب و ڕێکخ������راوی دهرهوهی واڵت ک������ ه ئیددیعای دیموکراتبون دهکهن ،هێرش������یان
کردوهت ه سهر حیزبی دێموکراتی کوردستان ،تهنیا لهبهر ئهوهی کهحیزب لهبهیانیهیهک
دا ڕایگهیاندوو ه کهکورد مافی خۆیهتی داوای یارمهتی نێونهتهوه��یی بکا ل ه ب هرامبهر هێرشی
ناڕهوای دوژمنهکانی دا .لهوهش س������هیرتر ههڵوێس������تی یهکی هت������ی فیداییهکانی گهلی ئێران ه
کهحیزبی دێموکراتی کوردس������تانی لهسهر کورسی ئیتتیهام داناوهو محاکهمهی دهکا و پێی
وایهحیزبی دێموکڕاتی کوردس������تان دهبێ وهاڵمی ئهو خ هت������ا گهورهیه!!! بداتهوه .یهکیهتی
فیداییانی خهڵکی ئێران لهخۆی ناپرسێ ک ه ئهگهر باوهڕی ب ه مافی دیاریکردنی چارهنوس
بۆ ههموو نهتهوهیهک ههبێ ،چۆن دهکرێ دژی ئهو ه بێ کهنهتهوهیهک بۆ پاراستنی خۆی
ل������هقڕکردن و ژینۆس������اید ،پهنا بهرێتهبهر کۆمهڵگای نێونهتهوه��ی������ی و داوای یارمهتی بکا.
بهچ حهقێک داوا لهحیزبی دیموکراتی کوردس������تان دهکا وهاڵم بداتهوهو بێ تاوانی خۆی
بسهلمێنێ؟
ل هڕاستی دا حیزبی دیموکراتی کوردستان کارێکی نهکردو ه جگهلهوهی ک ه ههڵوێستێکی
نهتهوه��یی گرتووهلهب هرامبهر هێرشێکی ناڕهوای دوو هێزی دژە کورد دا ک ه بهشێوهیهکی
بهردهوام ل ه ناوچهسنورییهکانی باشوری کوردستانهێرش دهکهنهسهر خهڵکی بێتاوان
و لهپێناوی درێژهدان ب ه دهسهاڵتی ناڕهوای خۆیان بهسهر کوردستان دا ،جینایهتی دژی
مرۆڤایهتی دهخوڵقێنن.لهناوبردنی بنهماڵهیهکی  7کهسی ل ه هێرشێکی ههوا��یی لهالیهن
دهوڵهتی تورکیهو ه یهکێک لهوێنهههر ه قێزهوهنهکانی ئهو پهالمار ه بوو.
مهسهلهیهکی دیک ه ک ه حیزبی دیموکراتی کوردستان وروژاندویهتی و رهنگهزگی دوژمنانی
کوردی زۆر و هژان هێنابێ ،ئهوهی ه کهب هراست دوای ئهو ههموو جینایهتهی کهدژی کورد
ک������راوه ،ح هق������ی ئهو نهتهوهیهنیی ه م هس������هلهکهی بگهیهنێتهالی ڕێکخ������راوهو دام و دهزگا
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نێونهتهوهییهق هزاییهکان؟ ائیا گهلێک ک ه کارهساتی ههڵهبجه ،ئهنفاڵ ،سهردهشت،
قاڕن������ێ ،قهاڵتان ،س������نه ،زهردە ،ئیعدامی  ٥٩الوی مهاباد لهیهک ڕۆژ دا ،وس������وکهند،
چهقهڵ مستهفا ،سۆفیان ،ئیندرقاش ،قهاڵتان ،نهغهده ،قهاڵدزێ ،شیرناخ ،جهزیره،
ناوچهی گهوەڕ ،قامیشلی و قهندیل و دهیان جێگای دیکهی تهحهممول کردبێ ،مافی
ئهوهی نیی ه داوا لهکۆڕ و کۆمهڵهنێونهتهوەییهکانی جیهان بکا بههانایهو ه بێن؟!
ائیا نهتهوهیهک کهتیڕۆڕی دهوڵهت��یی بێ چاووڕوانهی وهک کارهساتی وییهن و بیرلینی
دیبێ و ل ه ماوهیهکی کورت دا س������ەدانک هس������ی ل ه باشوری کوردس������تان تیڕۆری دهوڵهتی
کراب������ن ،مافی دهنگ بهرزکردنهوهی نییه؟! جێگای سهرس������وڕمان ه کهڕوناکبیرانی ئێرانی
و بهتایب������هت ڕووناکبیرانی فارس ک ه ئیددیعای فهرههنگی ش������هش ه هزارس������اڵهدهکهن و
لهکۆڕ و کۆمهڵهنێونهتهوهییهکان دا الفی الیهنگری لهمافی مرۆڤ و پێش������کهوتنخوازی
لێ دهدهن ،ناتوانن ئهو ه تهحهممول بکهن کهکورد بهشێوهیهکی سهربهخۆ ،دیفاع ل ه
بوون������ی خۆی بکاو داوای ئیجڕا کردنی عهدالهتی نێونهتهوه��یی بکا ،لهم هس������هلهی مافی
ڕهوای پاراس������تنی خۆی دا؟! من تێناگهم ک ه بۆچی ڕووناکبیری فارس زمان ،ناتوانێ لهو
ماف ه ڕهوایهی کورد تێبگا .بۆچی ههمان ماف بۆ گهلی فهل هس������تین ،باش������وری سودان،
کۆسۆڤۆ ،تیمۆری ڕۆژههاڵت و ههمو گۆشهو کهنارهکانی دنیا تیدهگا و تهنانهت دیفاعی
ل������ێدهکا و پڕوپاگهندهی ب ۆدهکا ،بهاڵم کهدهگاتهس������هر پرس������ی ک������ورد ،بهتایبهتی ل ه
ئێران دا ،ڕووی لێ وهردهگیڕێ و ب هش������ێوهیهکی دیکهی دهبینێ و دژی ڕادهوهستێ .ئهو
شارستانییهشهش ه هزار ساڵهی ئیدیعای دهکا چی بهسهر دێ؟! من تێناگهم بۆچی له
ئێران دا ئیسماعیل بێشکچییهک دروست نابێ و نازم حیکمهتێک ل ه دایک نابێ.
ب������ەاڵم ئەوان ههر چۆنێک بیر دهکهنهوهبا بیکهنهوه .من ش������انازی ب ه حیزبهکهمهو ه
دهکهم کهلهگهڵ خهتی نهتهوه��یی خۆی ڕاس������تگۆیهو بڕیارهکان������ی کۆنگرهی چاردهو ب ه
دوای ئهودا پهسندکراوهکانی کۆنگرهی پازد ه بههێند دهگرێ و کاریان �پێ دهکا .دهرکردنی
ئ������هو بهیانییهش������تێک نییه جگە لە کارک������ردن بەپ هس������ندکراوهکانی کۆنگ������رهو بێگومان
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ههڵویس������تێکی زۆر بجوکی نهتهوەییه .ئێمهزۆر لهو ه زیاتر ئهرکمان لهسهر شانهو پیویسته
زۆر لهو ه زیاتر ل ه نهتهوەکهمان ب ه خاوهن دهرکهوین .بۆی ه هیچ بهپیویست نازانم بکهوینه
مهوزع������ی بهرگری کردنهوهو پێموای ه جێگای ئێم ه لهلوتکهی بههێزی هێرش������بردن دای ه بۆ
سهر ههموو ئهوانهی دهیانههوێ مافی ئینسانی ئێمهئینکار بکهن و به�گژی دا بچنهوه.
حیزبیدیموکراتیکوردستانلهومهسهلهیهدانهکتهنیالهکورسیئیتتیهامدانییه،بهڵکو
ههڵوێستهکهی جیگای شانازییه .ئهرکی سهر شانی ههر حیزبییهک ،ههر الیهنگرێک و
تهنانهت ههر بێ الیهنێکهبهرگری لهو ههڵوێست ه بویرانهیهبکا .حیزبی دێموکراتی کوردستان
م هس������هلهیهکی وروژاندوو ه ک ه دهبوای ه چهند ساڵ لهمهوبهر ،وروژێندرابایه .ئێستا ڕاست
کات������ی هێنان ه گۆری ئهو م هس������هلهیه .حیزبهکهمان لهو م هس������هلهیهدا جێگای پاراس������تن و
پشتیوانی کردنه .ئهرکی سهرشانی ههر کوردێک ه لێرهدا پشتیوانی ل ه ههڵوێست��یی نهتهوه��یی
حیزبی دێموکراتی کوردس������تان بکا .کات کاتی هێنانهگۆڕی ئهو مهسهل ه گرنگهیه .دهبێ ب ه
ههمومان ههوڵ بدهین مهسهلهی کورد بگاتهنێو ڕاوێژکردنهکانی میللهتانی دیاریکهر .هیچ
پاس������اوێک بۆ دژایهتیکردن لهگهڵ ئهو ههڵوێس������ت ه بوێرانهیهنییه .من نهک بە پێویس������ت
نازانم حدک خۆی ل ه کورسی ئیتتیهام و وهاڵمدانهوهدا ببینێ ،بهڵکو پێموای ه گهورهترین
ئهرکی نیشتمانی ههر کهسیکهپشتیوانی لهم ههڵوێست ه بوێرانهیهبکا.
جێگای خۆیهتی ڕوناکبیرانی گهلهکهمان ل هس������هر ئهو مهسهلهیهههڵوێست بگرن و بەر
پەرچی ئیددیعاکانی تەواوخوازان لە ئێران بدەنەوە کە تەنانەت مافی ئەوەش بۆ کورد قایل
نین کە بتوانێ بەرگری لە خۆی بکا ،یا ئەگەر بۆ خۆی نەیتوانی و ائمڕازی ئەوەی بەدەستەوە
نەبو کە بەرپەرچی پەالم������اردەران بداتەوە ،پەنا بۆ کۆڕ و کۆمەڵە نێونەتەوەییەکان بەرێ.
لە بەیانی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان دا تەنیا ئەوەندە گوتراوە کە کوردیش دەتوانێ داوا
بکا کە نێوەرۆکی بڕیاری ژمارە ١٩٧٣ی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پاراس������تنی ئەویش بەکار
بهێنرێ .لەو بڕیارنامەیەدا هاتووە کە بۆ پاراستنی گیانی مرۆڤە مەدەنی و بێ دەسەاڵتەکان،
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کۆمەڵگای نێونەتەوە��یی دەتوانێ دەخالەت بکا .باشە بۆ کورد ناتوانێ لە حاڵەتێک دا کە
بە بۆمباران و تۆپبارانی ئێران و تورکییە دەیان کەس������ی مەدەن��یی بێتاوانی لێ دەکوژرێ،
داوای ئەو یارمەتییە بکا .ائیا کوژرانی ڕۆژانە دەیان کەس کۆڵبەری ڕوژهەاڵتی کوردستان
لە سەر سنوورەکان و بە دەستی جینایەتکارانی ئیسالمی ئێران ،کە تەنیا تاوانیان ئەوەیە
مەجبورن بە زەحمەت و کارێکی زۆر دژوار قوتی منداڵەکانیان دابین بکەن ،بۆ ئەوە نابێ
هاواری نێودەوڵەت��یی بۆ بکرێ.
دەستدرێژی لەوە گەورەتر دەبێ چ بێ کە ئینسانێکی بێ چەکی کۆڵکێش بە ڕەگباری
چەکداران������ی ئ������ەو حکومەتە بکوژرێ ،کە لە ڕاس������تی دا بەرپرس������ە لەوەی ک������ە لە جیاتی
کوش������تنیان کار و نانیان بۆ دابین بکا .کورد لە هەموو الیەکەوە و بە ش������ێوەی جۆراوجۆر
دەکوژرێ و مافی ئەوەش������ی نەبێ هاوار بکا؟! ئەوە چ مەنتیقێکی ئیسانییە؟! ئەو داوایە
چ پەیوەندییەکی بە دابەشبون یا نەبوونی ئێرانەوە هەیە؟!
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وەالمێک ب ه رهخنهی

موحسین قائیم مقام له
 بهیاننامهی حدک
هیوا کوردستانی

ب ه بۆنهی س������هرکهوتنی بزووتن������هوهی ائزادیخوازانهی خهڵکی لیبی ب هس������هر هێزهکانی
دی�کتاتۆر س������هرههنگ قهززافی و خۆونکردنی دی�کتاتۆردا ،حیزبی دێموکراتی کوردستان
بهیاننامهی هک������ی باڵوک������ردهوه .ل������ ه بهیاننام هک������هدا وێ������ڕای ائم������اژ ه ب������ ه بڕی������اری 1793ی
ئهنجومهنی ائسایشی رێکخراوی نهتهو ه یهکگرتووهکان ک ه لهودا لهسهر بناغهی ئهسڵی
«بهرپرس������ایهت��یی پارێزگاری» ،جێگیر کردنی چهترێکی پارێزگاری ل ه س هرانسهری خاکی
لیبی دا پ هس������ند کرا ،حیزبی دێموکراتی کوردستان پێش������واز��یی لهو بڕیارنامهی ه کردبوو و
ب������ ه دهالقهیهکی هیوا بۆ نهتهو ه بند هس������تهکان و بزووتن������هوه ائزادیخوازانهکان ل ه واڵتانی
دی�کتاتۆرلێدراویزانیبوو.
ههر لهو بهیاننامهیهدا ،وێڕای خۆشحاڵی دهربڕین ل ه ب ه ائکام گهیشتنی بزووتنهوهی
ائزادیخوازانهی خهڵکی لیب������ی ،ائماژهیهکی کورت ب ه رابردووی درێژی خهباتی نهتهوهی
ک������ورد ل������ ه ب هش������ ه جۆراوجۆرهکانی کوردس������تان و قهاڵچ������ۆی دڕندانهی ئ������هو نهتهوهی ه ل ه
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تورکی������هی کهمالی ،عێڕاقی بهعس������ی و ئێرانی ئیس���ل��امی کرابوو و وێ������ڕای وهبیرهێنانهوهی
لهشکهرکێشییهکانی دوو دهوڵهتی ئێران و تورکی ه بۆ سهر سنوورهکانی حکوومهتی ههرێمی
کوردستان وهک تهنیا دهسکهوتی خهڵکی کورد ل ه خهباتی سهدان ساڵهی خۆی ،گوترابوو
ک������ ه خهڵکی کوردس������تان مافی خۆیان������ ه داوای یارمهتی ل ه کۆڕ وکۆم هڵ������ ه نێودهوڵهتییهکان
بک������هن و ب������ ه روونی ل������ ه ئهنجومهنی ائس������ایش چاوهڕوانیی������ان ههبێ ک ه ب ه س������ هرنجدان ب ه
ئ هس������ڵی «بهرپرسایهت��یی پارێزگاری» فریای نهتهوهی کورد بکهون و ل ه ب هرامبهر سهرکوتی
د هس������هاڵتدار ه سهرهڕۆکان و هێرشی سوپا��یی دهوڵهتانی زاڵ بهسهر بهش ه جۆراوجۆرهکانی
کوردستان بۆ سهر حکوومهتی ههرێمی کوردستاندا ،بیپارێزن.
باڵوبوونهوهی ئهم بهیاننامهی ه ل ه س������ایت ه ئینتێرنێتییهکان و راگهیهن ه گشتییهکاندا ،ل ه
چهند بارهو ه بوو ه ب ه هۆی تێگهیشتنی چهوتی کهسێک ب ه ناوی «موحسین قائیم مهقام»
ک ه گوای ه ل ه نهیارانی رێژیمی کۆماری ئیس���ل��امییه .ناوبراو ب ه باڵوکردنهوهی وتارێک لهژێر
ناوی «رامانێک ل ه بهیاننامهی حیزبی دێموکراتی کوردستان» ئهوهی ل ه بوختان و قسهی
ناڕهوا ب ه قهڵهمیدا هاتووه ،پێشک هش������ی حیزبی دێموکڕاتی کردوه .تێڕامان یا ل ه راس������تی دا
تێگهیشتنی سهقهتی بهڕێز «قائم مقام» ل ه زۆر بارهو ه شایانی لێ وردبوونهوهی ه ک ه ئێم ه لهم
کورت ه نووسینهدا ائماژ ه ب ه هێندێکیان دهکهین:
ل ه یهکهم پاڕاگڕافی نووس������ینهکهیدا ،بهڕێز «قائم مقام» ئیددیعا دهکا ک ه گوای ه حیزبی
دێموکڕات «داوای دووپاتبوونهوهی ستراتێژ��یی نیزام��یی رێکخراوی نهتهو ه یهکگرتووهکان
ل������ ه لیبی بۆ ئێ������ران دهکا» .ئێم������ ه داوا دهکهین خوێن هرانی ئهم نووس������راوهی ه جارێکی دیک ه
بهیاننامهی حیزبی دێموکرات بخوێننهو ه تا بۆی������ان دهربکهوێ ک ه لهم بهیاننامهیهدا ههر
لهجێدا ن ه داوای دهستێوهردانی سوپا��یی کراو ه و ن ه ههر ل ه بنهڕهتدا مهسهلهک ه بهتایبهتی
روویل هواڵتیئێرانه.بهڵکووب هشێوهیهکیگشتیباسیپشتیوان��ییکۆمهڵگهینێونهتهوه��یی
ل ه نهتهو ه بند هس������تهکان و بزووتنهوه ائزادیخوازهکان ل ه واڵتانی دی�کتاتۆر لێدراو دا کراوه.
لهو نێوهش دا ب ه شێوهیهکی تایبهتی س هرنج بۆ بزووتنهوهی رزگاریخوازی نهتهوهی کورد ل ه
ههموو بهشهکانی کوردستان ،راکێشراوه.
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س هرنجڕاکێش ئهوهی ه نووسهری وتار ،دهرچوونی بهیاننام ه ل ه الیهن دهفتهری سیاس��یی
حیزبی دێموکراتی کوردستان و ائماژ ه نهکردن ب ه ناوی هیچ کام ل ه بهرپرسانی حیزبی ،ب ه
نیشانهی نهبوونی ائزاد��یی داناو ه ک ه دیار ه ئهم ه نیشانهی بێ ائگا��یی بهڕێز «قائم مقام» ل ه
رێوشوێن ه حیزبی و رێکخراوهییهکان و بهتایبهتی بێ ائگا��یی و بێخهب هر��یی تهواو ل ه حیزبی
دێموکراتی کوردس������تان و ب ه شێوهیهکی گش������تی مێژووی خهباتی ائزادیخوازانهی خهڵکی
کوردس������تانه .ل ه عورفی حیزب ه سیاس������ییهکاندا ئ������هو ه ک ه بابهتێک ب ه ن������اوی یا ب ه ئیمزای
دهفتهری سیاسی یا کومیتهی ناوهندی باڵو دهبێتهو ه بهو مانایهی ه ک ه رێبهری و حیزب ل ه
تهواوهت��یی خۆیدا لێی بهرپرسیاره.
بهڕێ������ز قائیمم هق������ام ل������هوهش پتر چۆت������ ه پێش و حیزب������ی ئێمهی ب ه مل������دان بۆ «تحت
الحمایگی»(ب هس������تراوه��یی) و داوای هێرش بۆ س������هر ئێران ل ه الی������هن واڵتانی رۆژائواوه،
تاوانبار کردو ه و ئهم هش������ی ب ه نیشانهی ههلپهرس������تی و بێ ائوهزی داناوه .س هرنج بدهن:
«حیزبی دێموکراتی کوردس������تان ،ل ه راستیدا ب ه راگهیاندنی ملدان بۆ «تحت الحمایگی»
داوای هێ������رش بۆس������هر ئێران ل ه الی������هن واڵتان������ی رۆژائوا ل ه ژێ������ر ناوی «بهرپرس������ایهت��یی
پارێ������زگاری» ب هه������ۆی رێکخراوی ن هت������هو ه یهکگرتووهکان������هو ه دهکا .ئهم داوای������ه ....تهنیا
نیش������انهی ههلپهر هس������تی و بێ ائوزه��یی ئهو تاقمهیه ...ئهم جۆر ه سیاسهتان ه ک ه ل ه خۆب ه
تهوهرزانینهو ه س������هرچاو ه دهگرن ،ل هراس������تیدا دهستب هس������هرداگرتنی واڵت ب ه یارمهت��یی
چ هک������ی خۆیان و هێز ه رۆژائواییهکانیان لی دهکهوێت������هو ه و تهنیا دهبێت ه هۆی زیادبوونی
هێزی نێوخۆ��یی سهرهڕۆ��یی و یارمهت��یی سهقامگیربوونی دی�کتاتۆرهکان دهکا».
ئ������هو بهڕێز ه ل ه هیچ جێگایهکی وتارهکهی و بۆ س������هلماندنی هی������چ کام ل ه بوختانهکانی
ب ه پێویس������ت نازانێ کۆپلهیهک ل ه بهیاننام هک������هی حیزبی دێموکرات ب ه نموون ه بێنێتهوه.
چونک ه بۆخۆی د هزانێ ک ه ل ه س هرانسهری بهیاننامهکهدا دهستهواژهیهک نادۆزێتهو ه ک ه
ئهم تێگهیشتنانهی لێ ههڵ بهێنجێ .جگ ه لهمهش ،زۆر سهیر ه ک ه ملدان بۆ بڕیارنامهکانی
رێکخ������راوی نهتهو ه یهکگرتووهکان ب ه مهب هس������تی پش������تیوانی ل ه خهڵکی س������تهملێکراو و
سهرکوتکراو ،ب ه مانای ملدان بۆ «تحت الحمایگی» بێ! لهسهر ئهم بناغهی ه گوای ه بهرهی
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شۆڕشگێڕانی لیبی ک ه ئێستا ئیدی ب ه کردهو ه جڵهوی کاروباری ئهو واڵتهی ل ه دهست دایه،
یا ۆئپۆزیسیۆنی پێشووی عێڕاق ک ه ههر ئێستا دهسهاڵتی سیاس��یی واڵتی ب ه دهستهوهیه،
ائیا ههموویان بندهستی بهستراوه��یی واڵتانی بێگانهیان قبووڵ کردو ه و ئێستا سهربهخۆ��یی
خۆیان ل ه دهست داوه .ب هڕاستی ئهم ه تێگهیشتنێکی شیاوی پیاههڵدانه!
س������هیرتر ئهوهی ه نووس������هر داوای پش������تیوان��یی نێونهتهوه��یی ل ه خهباتی رزگاریخوازانهی
خهڵک ب ه نیش������انهی بێ ائوهزی و ههنگاوێک ل ه خزمهت سهقامگیرکردنی دی�کتاتۆرهکان
ناو دهبا .ب هراستی دهبێ ب ه بۆنهی ئهم کهشف ه سهرسوڕهێنهر ه ائفهرینی �پێ بگوترێ!
دیار ه ئهو بهڕێز ه دهسهاڵتدارهت��یی دی�کتاتۆرهکان ب ه هاوواتای نیشتمان و خهڵک د هزانێ
و ههر چ هش������ن ه ههوڵێک ب ه مهبهستی الوازکردنی دهسهاڵتی ئههریمهن��یی ئهوان ب ه واتای
دهست بهسهرداگرتنی تهواوهت��یی خاکی نیشتمان دادهنێ .دیار ه دهسهاڵتیك ک ه نهیارانی
ئهوتۆی ل ه ریزی ۆئپۆزیس������یون دا ههیه ،دهبێ پیرۆزبا��یی لێ بکرێ چونک ه ب هراس������تی بهم
جۆر ه بیرکردنهوهیهیا ن ئهوان زیاتر یارمهتی ب ه درێژ بوونهوهی تهمهنی دی�کتاتۆران دهکهن
تا الیهنگران و داکۆکیک هرانی ئهو رێژیمانه.
ل ه بهشێکی دیک ه ل ه وتارهکهی دا ،بهڕێز «قائم مقام» ل ه گوێن کاربهدهستانی دهوڵهت��یی
پێش������ووی ئێران کهوتۆت ه ستایش و پیاههڵدانی (ب ه ساویلک ه زانینی خهڵکی کوردستان) و
ئهوان ب ه سنوورپارێزانی ائزا ناو دهبا و «بهرگر��یی ئهوان ل ه ب هرامبهر هێرشی ئهسکهندهر بۆ
سهر ئێراندا» وهبیر دێنێتهوه .غافل لهو ه ک ه ئهو سهردهم ب ه سهرچوو ه ک ه بکرێ کۆمهاڵنی
خهڵکی کوردس������تان بهم جۆر ه ن������او ه بێنێوهرۆکان ه ههڵخهڵهتێنرێ������ن .خهڵکی خهباتگێری
کوردس������تان هیچ������کات ل������ ه خۆراگری ب هرامب������هر دوژمنانی واڵت ه هس������تیان ب ه پ هش������یمانی
نهکردوه ،بهاڵم ههر لهو کاتهدا باش د هزانن ک ه د هس������هاڵتدارانی پێشوو و ئێستای ئێران و
ئهو هاونیشتمان ه شۆڤێنیستانهی خۆیان بۆ ب ه دهستهوهگرتنی دهسهاڵت ل ه ئێران ائماد ه
ک������ردوه ،هیچکات دیارییهکی دیک������ ه جگ ه لهم نازناو و دروش������م ه بێنێوهرۆکانهیان بۆ ئهم
نهتهوهی ه �پێ نهبوو ه و �پێ نابێ.
ئ������هم بهڕێ������ز ه ل ه بیری نهچۆت������هو ه ک ه یادێکیش ل������ ه کهریمخانی زهند ،یهکێک ل ه پاش������ا
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گهور ه و دادپهروهرهکان������ی ئێرانیش بکاتهوه ک ه تهنیا نازناوی «وکیلالرعایا»ی ل ه جیاتی
ناوی ش������ایهتی بۆخۆی ههڵبژاردبوو ،بهڵکوو لهم رێگایهو ه خهڵکی کورد ل ه دژی حیزبی
دیموکراتی کوردس������تان رابپهڕێنێ .وادیار ه کاکی نووسهر خهڵکی خهباتگێری کوردستان
ب������ ه خهڵکێک������ی ن هزان و س������اویلک ه د هزانێ .بهڕێز! خهڵکی ئێم ه ش������انازی ب������ ه گهورهکانی
مێژووی خۆیانهو ه دهکهن ،ههر لهو کاتهشدا ب ه تهواوی لهم راستیی ه ائگادارن ک ه ئهگهر
کهریمخان������ی زهند تهنیا نازناوی «وکیلالرعایا»ی ل ه س������هر خۆی داد هن������ا و لێبڕاو بوو ک ه
د هس������هاڵتێکی خهڵکی ل ه واڵتهکهی جێگیر بکا ،ههبوون و زۆرن ئهو د هس������هالتدارانهی
ک������ ه خۆیان ب ه س������یبهری خوداوهند و نوێنهری خ������ودا و نوێنهری ئیم������ام و هتد د هزانن و
ل ه هیچ چ هش������ن ه س������تهم و زۆردارییهک دهرحهق کۆمهاڵنی خهڵک و ب ه تایبهتی نهتهو ه
بندهستهکانی ئیران درێغیان نهکردوه.
نووس������راوهکهی بهڕێز «قائم مقام» قس������هی زۆر ه������هڵ دهگرێ .بهاڵم ه������هر بهم کورت ه
نووس������ین ه دهیبڕینهو ه و تهنیا ئهم خاڵهی دهخهین ه سهر ک ه جگ ه لهوهی ل ه بهیاننامهی
ناوب������راودا هیچکام لهو بابهتانهی ناوبراو داونیی ه پاڵ حیزبی دیموکراتی کوردس������تان ،ن ه
ب ه راش������کاوی و ن ه ب ه کینانه ،نههاتوون ،حیزبی دیموکراتی کوردستان ل ه نێوان ئێران و
خهڵکی ئێران ل ه الیهک و دهسهالتدارانی کۆنهپ هرست و هاوبیرانی ئهوان ل ه الیهکی دیک ه
جی������اوازی دادهنێ .ل ه کاتێکدا ب ه ههموو هێزییهو ه ب������ۆ یهکیهت��یی کردهو ه لهگهڵ ههموو
حیزب و رێکخراو ه گهلییهکانی ئێران ههوڵ دهدا ،راشکاوان ه و بێ هیچ شاردنهوهیهک ل ه
دی�کتاتۆر��یی زاڵ ب ه سهر ئێراندا و هاوبیران و پشتیوانیان ئهگهر ل ه بهرگی ۆئپۆزیسیۆنیش
دابن ،بێزاره .ئهگهر ئێو ه یا ک هس������انی دیکهش ئهم راس������تیی ه ب ه جیاییخ������وازی د هزانن،
مهیلی خۆتانه .بهاڵم دروشمی ستیراتیژیکی حیزبی ئێم ه ههر وهک ئێستا ،بهدهستهێنانی
ماف������ی رهوای خهڵکی کوردس������تان ل ه چوارچێ������وهی ئێرانێکی دیموکراتیک������ی فیدرال دا،
دهمێنێتهوه.
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وهاڵمێك بۆ كۆمیتەی ناوەند��یی
رێكخراوی یەكیەت��یی فیداییانی گهلی ئێران
ـ

ناسر ئێرانپوور

هاوڕێیانی كۆمیتەی ناوەند��یی رێكخراوی یەكیەت��یی فیدائیانی گهلی ئێران،
ساڵوی گەرموگوڕی منتان لێ بێ.
نووس������ەری ئەم دێڕانە كە پێوەندی بە هیچ رەوتێكی تەش������كیالتی و سیاسیەوە نییە،
بهیاننامهی حیزبی دێمۆكراتی كوردستان و هەروەها ههموو هەڵوێستهكانی ئێوەی تاوتوێ
كردووەو ئیزن دەخوازێ لە سهر ئهم بابهت ه زۆر دۆستان ه بهشدار��یی دیالۆگی ئێو ه بکا .بە
تایبەت ئەوەی كە بە نیسبەت ئەم شتەی كە ئێوە باسی دەكەن بێ تەفاوت نییەو حیزبی
دێموكراتی كوردستان بە یەكێك لە رهوت ه سیاسییە ئێرانییهکانی نزیك بە ئێوە دەزانێ و لە
چوارچێوەی ئەم جاڕنامهیهی ک ه ب ه جێ باسی کراوه ،خوازیاری هاوپهیمانی ئەم حیزبە
لەگەڵ ئێوە بووەو هەیە.
هاوڕێیانی فیدا��یی! ئێوە واتێ گەیش������توون كە حیزبی دێموكراتی كوردس������تان لە الیەك
داوای «كوردس������تانی گ������ەورە» ی كردووەو ل������ە الیەكی دیكەوە داوای ل������ە رۆژائوا كردووە
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دەستێوەردانی نیزامی لە ئێرانیش بکرێ .بێ گومان دەبێ بڵێین كە بۆچوونەكەی ئێوە ـ بە
خۆش������ییەوە ـ هەڵەیە .لێرە نامهەوێ « هاوچارهنووسی و هاوههڵوێستی» ئێوە لەگەڵ سێ
کوچکهی بە قەولی خۆتان «ناسیۆنالیس������تە تون������دڕەوەكان» ی ئێران ،لەگەڵ «كۆماری»
ئیس���ل��امی و لەگەڵ حاكم������ە نەزانەكان بە چ������اوی ئێ������وە دابدەمەوە .تەنی������ا دەمهەوێ بە
گش������تی ههموو جیاوازی و لەوانەیە كێش������ەکانی ئێوە لەگەڵ حیزبی دێموكراتی كوردستان
( و دڵنیاش������م لەگەڵ حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران ) دا باس بکهم و لەكۆتا��یی هەر
بەشێك دا چەند پرسیارێك ائراستەی ئێوە بكەم.
 1ـ ئێوە رێكخراوێكی سیاس������ی چەپ ـ و بە ڕای من ـ س هراس������هری خۆش������ناوی ئێرانن .لە
قوواڵ��یی دڵەوە هیوای بەهێز بوونی هەرچی زیاتری رێكخراوهکهتان دەخوازم ،ئەویش نە
وەك ئێرانییەك ،بەڵكوو بە تایبەت ،بە هۆی لێك تێگەیش������تن و یەك دڵی و هاوزمانێکی
کورد .من پێم وایە كە لە داهاتوودا دەبینین ئێوەو حیزبی دێموكراتی كوردستان (بە هەر
دووك بەش������ەوە) و كۆمەڵە بەرەیەك������ی دێموكراتیك پێك دێنن .بزووتنەوەی سەراس������ەری
فیدا��یی و بزووتنەوەی میللی ـ دێمۆكراتیكی كوردستانی ئێران دوو بنەمای سەرەكی بەرەی
خەڵك������ی و دێمۆكراتیك و تەنانەت حكوومەتی داهاتووی ائزادی ئێران دەبن .ئەم متمانەو
هیوایە لە نزیك بوونی بەرنامەی ئەم چەند جەریانە سیاسییە سەرچاوە دەگرێ .هیوادارم
بەم باسانە تێگەیشتنی هاوبەش لە سهر ئهو بابهتانهی جێگەی باسن زۆرتر بن و لە كۆتا��یی
دا ببێت ه سهرهتایهک بۆ یەكگرتوو��یی و پێك هێنانی بەرە لە نێوانیان دا.
 2ـ سەرەڕای ئەمانە دروست نیە كە چاوەڕوان بین ئەم حیزبانە خوێندنەوەو ئەدەبیات
و ئەركی سەرشانیان هاوبەش بێ .بە هەمان شێوە كە سەیر نیە ئێوە روانگەیەكی ئێرانی بە
مانای گشتی وەك یە�كتان هەبێ ،هەڵەش نیە كە حیزبی دێموكراتی كوردستان بە تێڕوانینی
كوردی و بەرژەوەندی گشتی و نەتەوە��یی خەڵكی كوردستان رووداوەكان هەڵسەنگێنێ و
هەڵوێس������ت بگری .لەم چوارچێوەیە ئەوە نەك هەر ماف ،بەڵكوو تەنانەت ئەركی حیزبی
دێموكراتی كوردس������تان و حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران و ئەم حیزبانەیە كە خۆیان
لە شەبەنگی كۆمەڵە دا پێناسە دەكەن ،بۆ دهستهبهرکردنی پشتگیری نێونەتەوە��یی و بە
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تایب������ەت رۆژائوا و رێكخراوی نێودەوڵەتی و كۆمەڵگ ه نێونەتەوەییهکانی دیکه ،تەنانەت
دەوڵەتە رۆژائواییەكان بۆ خەباتی خەڵكی كوردستان لە ئێران ،عێراق ،توركیەو سووریە
هەوڵ دەدەن .لەوانەیە بۆ ئێوە مەسئەلەی فەلەستین سەرەكی و مەسئەلەی كوردستانی
توركی������ەو س������ووریەو عێراق الوەكی بێ .زۆر باش������ە ،بەاڵم ئ������ەم چاوەڕوانیە لە حیزبەكانی
كوردستانی ئێران بەجێ نیە .لە ئێوە دەپرسم تا ئێستا چەند رێكخراوی سیاسی « ئێرانی
«و بە رواڵەت « گش������تی « لە پێوەندی لەگەڵ بۆردومانە بەردەوامەكانی كوردس������تان لە
الیەن توركیەو ئێران بە رواڵەتیش بێ دژكردەوەیان نیشان داوەو ناڕەزایەتیان دەربڕیوە؟
ئێوە پێتان وایە كە حیزبەكانی كوردس������تانیش دەبێ هەڵوێستێكی بەم شێوەیان هەبێ؟
ئەگەر وایە ئەمە بیرۆكەیەكی هەڵەیە .باس������ی كوردستانی توركیەو عێراق و سووریە باسی
س������تەمێكی مێژوو��یی ،چەوس������اندنەوەو بێبەری كردنی نەتەوەیەكە ،ئێس������تا ئەگەر ئەم
نەتەوەی������ە لە جوغرافیای سیاس������ی واڵتێك دابێ ی������ان نا .ئەم وتەیە بە مان������ای لە «داوی
كوردس������تانی گەورە کهوتن» دا نیەو لە هیچ جێگەیەك ل������ەم راگەیەندراوەدا ائماژەی �پێ
نەكراوە.
 3ـ ئێوە نووس������یوتانە كە ئەم هەڵوێس������تە لەگەڵ هەڵوێس������تی پێش������ووی ئ������ەم حیزبەو
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران و دو�كتور قاسملوو جیاوازی هەیە .بە هیچ شێوەیەك
وانیە .ائشكرایە دو�كتور قاسملوو لە هیچ هەوڵێكی دیپلۆماتیك بۆ دهستهبهرکردنی وەها
پش������تیوانییەك خۆی نەبوارد و ئەمەش یەكێك لە سەرەكیترین نیگەرانی و خزمەتەكانی
ئەو بوو .هەتاكوو جێگهیەك كە مەس������ەلەكە بۆ حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی ئێرانیش
دەگەڕێتەوە ،لەوانەیە وەبیرهێنانەوەی نامەی كاك مستەفا هیجری بۆ بووش بەس بێ.
سەرەڕای ئەمەش ئەم نامەیە بە چەشنێك بوو كە لە وانەیە بتوانین ـ النی كەم لە بواری
چۆنیەت������ی دەربڕیندا ـ رەخنەی لێ بگرین .بۆ ائگاداریتان ئەم راگەیەندراوە زۆر پوختترو
سیاس������یترە و کۆدهنگی رووناكبیرانی كوردس������تان وهەروەها بیرورای گشتی بزووتنەوەی
كوردی لە س������ەره .بە هەر حاڵ ،گۆڕینی هەڵوێس������ت لەم راگەیەن������دراوەدا نابیندرێ .لە
وانەیە ئەم شتەی كە لەم راگەیەندراوەدا نوێ بێ لێدوانێكی ائشكرایە كە من بە شەخسە
پێم باشە.
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 4ـ ئێوە ائماژەتان بە ناڕێك و پێكی هەڵوێس������تی حیزبی دێموكراتی كوردس������تان كردووە.
لێرە جێگەی خۆیەتی لە ئێوە بپرسین كە ئێوە تا چ رادەیەك باوەڕتان بە دروشمی « مافی
دیاری كردنی چارەنووس « هەیە كە لەم نامەیەدا باستان كردووە؟ مەگەر بەم شێوە نیە كە
ئەم ئەسڵە مافی جیاییخوازی و سەربەخۆ��یی كوردستانیش دەگرێتەوە؟ پاشانیش مەگەر
ئێوە بۆخۆتان باس لەوە ناكەن كە تا ئێستا رێبەران و كادرەكانی ئەم حیزبە داكۆكیان لە
سەر چارەسەری مەسەلەی كورد لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی فیدراڵدا كردووە؟
ك������ە وا ب������وو لە بەر چی گومانی جیا��ی������ی خوازیتان هەیەو دهڵێین كە ئ������ەم حیزبە لە داوی
(!) س������ەربەخۆ��یی كوردس������تان دایە؟ بە راس������تی رەوتێك كە ئیمانی بە مافی دیاری كردنی
چارەنووسی نەتەوە��یی هەبێ ،سەربەخۆ��یی نەتەوەیەك بە «داو» نازانێ ،تەنانەت ئەگەر
الیەنگریشی نەبێ.
 5ـ لێرە پرس������یار ئەمەیە :تا ئێس������تا جیا لە هێندێک باسی ۆئبژه�کتیڤ و دروشمی « مافی
دیاری كردنی چارەنووس» بۆ ئەم نەتەوە  40میلیۆن كەس������یە ،نەتەوەیەك كە س������هر هڕای
ئهوهیكە لە چوارچێوەی سنوورەكانی ئێستای ئێران دای ه یان نا ،لە بنهڕهتدا نهتهوهیهکی
ائرییه ،چتان کردوه؟ مەگەر ئێوە رێكخراوێكی ائزادی خوازو یەكس������انی خواز نین؟ ائیا
ائگات������ان لێیە كە لە كوردس������تانی توركیە چ������ی روو دەدا؟ دەزانن كە كێش������ەی حكوومەتی
هەرێمی كوردس������تان لەگەڵ حكوومەتی ناوەندی عێراق و دەوڵەتی ائمریكا لەسەر چیە؟
ئەگەر دەزانن ،هەڵوێس������تی ئێوە س������ەبارەت بەم مەس������ەلەیە چیە؟ ائگاتان لە بارودۆخی
كوردستانی سووریە هەیە؟ ائیا رووناكبیری ئێرانی دەبێ تەنیا ئەگەر لە کهنار ه ک هرتی غەزە
یان هێنانە بەرباس������ی مەسەلەی ئیسالمگەراكانی توركیە ش������تێك رووی بدا ،تا بۆ بەرگری
ك������ردن لە خەڵكی فەلەس������تین ( كە بە پێچەوان������ەی نەتەوەی كورد پش������تیوانی رۆژهەاڵت
و رۆژائوا ،كۆمۆنیس������ت و ئیس���ل��امی ) یان لە پش������تە ،راگەیەندراو دەر بكا؟ ئەگەر باسی
رەخنەو س������كااڵیەكی دۆس������تانە بی ،رووناكبیرانی كوردستان س������ینگیان پڕە لەم رەخنانە.
ئەستێرەیەك لە ائسمانی پڕ ئەستێرە بۆ كوردستان بە رەوا نازانن ،تەنانەت لە الیەن ئەم
كەس������انەی كە خۆیان ب������ە بەرگریكاری ئەوان دەزانن .من بۆخ������ۆم یەكێك لە رەخنەگرانی
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قسەلەڕووی پ.ك.ك بووم ،بەاڵم بە داخەوە زۆر ناجوانمێرانەو نامرۆڤانە ،نەمدیت كە
لە نێوان  200دەوڵەت لە جیهاندا ،دەوڵەتێك پەنا بە رێبەرەكەیان بدا .ئەم مەسەلەیە
بە هۆی نادروس������تی سیاسەتەكانیان نیە بەڵكوو بە هۆی ستەم لێچوو��یی ئەم نەتەوە بێ
پەناو بێدۆستەیە .ئەم نامەیەی ئێوەش بێ ئەوەی كە بۆ خۆتان بتانهەوێ ئەم تێگەیشتنە
بەهێز دەكا.
 6ـ ئێوە نووسیوتانە كە حیزبی دێموكراتی كوردستان « چاوەڕێی هێزە دەرەكییەكانە كە
خەڵكی كورد لە كوردس������تانی ئێران رزگار بكەن « لێرەدا لە سەرەتا دەبێ بڵێین كە باسی
حیزبی دێموكراتی كوردستان باسێكی گشتیە و تایبەت بە كوردستانی ئێران نییە .پاشان
لەم راگەیەندراوە دا ـ ئەگەر گومانی ناسیۆنالیس������تی و دژە ئیمپریالیس������تی نادێمۆكراتیك
وەبەر چاو نەگیرێ ـ « وەك چاوەڕێ بوونی هێزە دەرەكییەكان» لەم مەسەلەیە تێناگەن،
بەڵكوو وەك بانگهێش������ت كردنی جیهان بۆ س������رنجدان بە بارودۆخی نەتەوەیەكی ستەم
لێك������راو و پارچەپارچە كراو س������ەیری دەكرێ .ئەوجار ،ب������ە دان پێدانان ،لە نێوان ئێوە و
حیزبی دێموكراتی كوردستان ،لە سەر مەسەلەی هێرشی رۆژائواو ناتۆ بۆ حكوومەتەكانی
لیب������ی و س������ەدام روانگهی جیاواز هەیە .ئەوەی كە وەها هێرش������ێك ب������ۆ بەرگری كردن لە
بەرژەوەندییەكان������ی خەڵكی ئەم واڵتانە نەبووە و نابێ ش������تێكە حاش������اههڵنهگر .بەاڵم ل ه
راستیشدا ئهم جۆر ه تێگهیشتن ه ک ه ئهم هێرشان ه دژی بهرژهوهندی خهڵکی ئهم واڵتانهن،
ههڵ هی������ه .ب ه تایبهت ئهم تێگهیش������تنهی ک ه دهڵێ رووخاندنی دی�کتاتۆرهکان ب ه د هس������تی
رۆژائوا بێ ئهمالو ئهمال دی�کتاتۆری دیکهی لێدهکهوێتهوه.
چارەنووسی عێراق ئێس������تاش روون نییە .هەر بۆیە ناتوانین لەم بارەوە وەها بڕیارێك
بدەی������ن .ب������ە هەرحاڵ پێ������م وانییە كە لەمەو ب������ە دوا هیچ سیس������تمێكی دی�كتاتۆری وەك
حكوومەتی س������ەدام بتوانێ دەسەاڵت بە دەستەوە بگرێ .جگە لەوەی كە ،كوردستانی
عێراق لە ژێر چەكمەكانی س������ەدام ش������تێكی نەبوو كە لە دەستی بدا ،بە هەرحاڵ ئەوەی
كە ئەم������ڕۆ ئێمە دەیبینین ،ئهگهر دڵخوازیش نهبێ ،دی�كتاتۆری نییە .نادادپەروەرانەیە
ئەگەر تێكهەڵچوونەكانی تاقمە كۆنەپەرستەكانی شیعە و سوننەی الیەنگری حكوومەتی
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ئیسالمی ئێران و عەرەبستان بە حیسابی ائمریكا و سیستمی عێراق دانێین .لە چەند واڵتی
دیكە ،هێرشی رۆژائوا و ناتۆ بۆتە هۆی دی�كتاتۆری؟ لە ائڵمان؟ ژاپۆن؟ یان یۆگۆسالوی؟
هاوڕێیانی خۆشەویست! ئەوە ئێمەین كە دەبێ داوا لە ئێوە بكەین كە ئەگەر هەر چەشنە
ش������ك و گومانێ�كتان هەیە كە پێوەندیدارن بە بیرۆكە دژە ئیمپریالیس������تی و دژە ائمریكاییە
ن������ا دێموكراتیك������ەكان وەالیان بنێن .بەش������ێك لە چە�پی ئێران ئێس������تاش گی������رۆدەی داوی
دژە ائمریكای س������ەردەمی ش������ەڕی س������اردن كە س������ەرچاوەكەی بلووكی رۆژهەاڵت و حیزبە
كۆمۆنیستەكان و حیزبی توودەی ئێرانە و بەم زووانەش بیرۆكەو كلتوری دژە رۆژائوا��یی و لە
راستی دا دژەشارستانی ئیسالمگەراكانە.
هاوڕێیان! ائشكرایە كە كوردستان ناتوانێ لە كەلێنی نێوان رۆژائواو حكوومەت گەلێك
وەك « كۆماری» ئیس���ل��امی س������وود وەرنەگرێ ( بە هەمان شێوە كە لە دژایەتی كردنی ئەم
دەوڵەتانەی كە بە سەر كوردستاندا حاكمن بەردەوام قازانجی كردووە) .بۆ دەبێ حكوومەتە
كۆنەپەرست و فاشیستەكانی توركیە و ئێران بۆ سەركوت كردنی بزووتنەی كوردستان دهست
دهخهن ه دهستی یهک و ائمریكا راستەوخۆ پشتگیریان بكا ،بەاڵم لە بەرچی دهستهبهرکردنی
پشتیوانی ائمریكاـ بە هەر مەبەستێك لە الیەن ئەو واڵتە بێ ـ بۆ پووچەڵ كردنەوەی بەرەی
دژە بزووتنەوەی كوردستان هەڵەیە؟ دیسان لە كۆتا��یی دا رادەگەیەنم كە تا ئێستا بزووتنەوە
مەدەنییەكانی ئێران دەریان خستووە كە خەڵكی ئێران بە تەنیا��یی توانای رزگاربوون لە ژێر
كەڵەوەی حكوومەتی ئیسالمی ئێرانیان نییە و بزووتنەوی ئەوان دەتوانێ و لە وانەیە ناچار
بێ پشت بە هێرشی نیزامی ـ رۆژائوا ـ ببەستێ و ائمریكاش راستەوخۆ پشتگیریان لێ بكا ،لە
كاتێكدا كە بزووتنەوەكە بەرباڵو بێ و وەبەر توندوتیژی سەركوت كردن بكەوێ ،ناتوانین
و ناب������ێ لە بەرامب������ەر هاوكاری نیزامی رۆژائوا كە ئێوە بە هەڵە پێی دەڵێن «دەس������تێوەردانی
نیزامی» ،ناڕەزایەتی دەرببڕین .حاشاهەڵنەگرە كە دوژمنی سەرەكی خەڵكی ئێران كە بۆتە
لەمپەر لە سەر رێگهی دێمۆكراسی ،حكوومەتی ئیسالمی ئێرانە ،حكوومەتێك كە لە هیچ
هەوڵێك بۆ ل������ە ناوبردنی بزووتنەوەی مافخوازانەی خەڵكی واڵتەكەمان س������ڵی نەكردووە.
كەواتە بۆ دەبێ لە رووخاندنی وەها رێژیمێك بە دەس������تی الیەنێكی دیكە ،لە كاتێكدا كە
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بۆخۆم������ان ئەم توانایەمان نییە ناڕازی بین ؟ ئەم كارە ل������ە پلەی بەرزتردا بۆ بزووتنەوەی
كوردس������تانیش راستە كە نە هەر لەگەڵ حكوومەتێكی فاشیستی ،بەڵكوو لەگەڵ چوار
حكوومەت������ی لەم چەش������نە بەرەوڕوو ب������ووە؟ لێكدانەوەی ئێوە ئەم������ە دەگەیەنێ كە ئێوە
هەڵبژاردەی س������ووریەتان كە هەتا ئێس������تا نزیكەی  3000كەسی مەدەنی كوشتووە� ،پێ
باشترە لە لیبی كە دی�كتاتۆرەكەی وەك سەدام خۆی حەشار داوەوە و رای كردووە .ئەمە
بنەمای جیاوازی روانگەی ئێوە لەگەڵ حیزبی دێموكراتی كوردستانە .لە بیرمان نەچێ كە
لە س������ەرەتاوە ۆئپۆزێسیۆنی لیبی لە « دەس������تێوەردانی» رۆژائوا بۆ واڵتەكەی ناڕازی بوو،
پاشان بەردەوام پەیامی دەنارد كە بۆ ناتۆ هێرش ناكاتە سەر حكوومەتی لیبی و چەترێكی
هەوا��یی بۆ پارێزگاری كردن لە هێرشە هەواییەكانی حكوومەتی قەزافی دانامەزرێنێ .ناتۆ
واڵمی ئەرێنی بەم بانگهێشتە دا كە ئەگەر وەها واڵمێكی نەداباوە ،جەنابی قەزافی گیانی
كەسانێكی زیاتری دەگرت ،بێ ئەوەی كە بڕووخێ ،هەمان مەترسی كە ئێستا لە سووریە
هەی������ە .لە كۆتا��ی������ی دا بۆ لە رهواندنهوهی ش������ك و گومان جهخت دهک هم������هو ه ک ه ناڕازی
بوون بۆ هێرش������ی س������هربازی و تەنانەت داوای هێرش������یش ـ دیس������ان دووپاتی دهکهمهوه-
ب������ەم مانایە نیە ك������ە گوایە چاوەڕوانی لە رۆژائوا دەكرێ ئێران یان كوردس������تان رزگار بکا،
هێرش������ی رۆژائوا تەنیا دەتوانێ رۆڵی هاوكاری كردن بۆ بزووتنەویەكی هەبێ كە لە راس������تی
دا بوونی هەیە ،بزووتنەوەیەك كە لە ائس������تی لەنێوچوون بە دەس������ت رێژیمێكی زاڵم و
س������هرکوتکهر دایە .کهوات ه ل ه بنهڕهتدا بزووتنهوهی هک������ی جهماوهری ل ه گۆڕێ دا ههیهو ل ه
کۆتا��یی دا ئهم یارمهتیی������هی رۆژائوا دهتوانێ بزووتنهوهی مهوجود رزگار بکا .هەروەك بۆ
خۆتان دەزانن ،لە كوردس������تانی عێراقیش بزووتنەوەیەك بەم شێوەیە هەبوو .بەاڵم ئەم
بزووتنەوەی������ە ،ب������ێ هاوكاری ائمری������كا و هاوپهیمانهكانی نهیدهتوانی لە دەس������ت رێژیمی
سەدام رزگار بێ كە نەتەنیا دوژمنی گەلی كورد بەڵكوو رۆژائوا و واڵتانی دراوسێی باشوورو
رۆژائوا و رۆژهەاڵتی خۆش������ی بوو .ائی������ا ئێوە پێتان وایە دهبووای������ ه دژایهتی ئەم پێکدادان
و هاودەنگیی������ە بهڕێکهوتهو رهنگ������ ه کاتییهی بهرژهوهندی خهڵکی عێ������راق و رۆژائوا کرابا
بهنرخی مانهوهی ئهم جۆر ه رێژیمه؟ ئەم كارە لە پێوەندی لەگەڵ حكوومەتی ئیس���ل��امی
ئێران ،حكوومەتێك كە ئەگەر جینایەتەكانی زۆرتر لە جینایەتی ریژیمی س������ەدام نەبێ،
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كەمتر نیە ،حكوومەتێك كە بە هەزاران كەس دیلی سیاسی تەنیا لە چەند رۆژ دا كوشت
و لەنێو برد ،حكوومەتێك كە زۆر جینایەتی دڵتەزێنی لە كوردس������تاندا كرد ،حكوومەتێك
كە س������نووری بەزاند و دەستی گەیشتە هەر ش������وێنێك جینایەتی لێ كرد و رێژەیەكی زۆری
ل������ە زانایان و رێبەرە گەورەكانی كوردس������تان و ئێرانی ناجوامێرانە كوش������ت  ..دەردەكەوێ.
ن������ە ائمریكا و نە حكوومەتە دێموكراتیك������ەكان ( هەر حكوومەتێك بە رای ئێوە دێموكراتە)
بەڵكوو هەر شەیتانێك « كە بیهەوێ بۆ ئەم كارە هاوكاری خەڵكی ئێران و كوردستان بكا،
بەهەر هۆیەكهو ه بێ و هەر چەش������نە بەرژەوەندییەكی بۆخۆی تێدابێ ،لە راستیدا لەگەڵ
دژایەت������ی من بەرەوڕوو نابێتەوە ،چونك������ە ئەوە بە دژی بەرژەوەندییەكانی خەڵكی ئێران و
كوردستان نازانم ( ..ئەم مەسەلەیە پێویستی بە قسە و باسی دوور و درێژتر هەیە .بەاڵم لە
بەر ئەوەی كە بەڵێنمان دابوو بە كورتی باسی بكرێ ،بۆ ئێستا هەر ئەوەندە بەسە).
وهرگێڕان بۆ کوردی :ائڵهشین
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هانا بردن بۆ کۆمهڵگای نێودهوڵهتی
مافی رهوای چهوساوهکانه

 (ب ه داکۆکی ل ه بهیاننامهی حیزبی دێموکراتی کوردستان)
ائزاد زهنگهن ه

بهیاننامهیدهفتهدریسیاسیحیزبیدێموکراتیکوردستانل هرێکهوتی5یسپتامبهری
 2011ب هرامبهر لهگهڵ 14ی خهرمانانی 1390ی ههتاوی ،لهگهڵ پێشواز��یی گهرمی
هاونیش������تمانانی کورد ل ه ناوچ ه جۆراوجۆرهکانی کوردس������تان ڕووب������هڕوو بوو و الیهنگران
ل ه رێگهی ائم������راز ه جۆراوجۆرهکان������ی پێوهندیگرتن ،دڵخوش������ی و ر هزامهند��یی خۆیان ل ه
نیوهرۆکی ئهو بهیاننامهی ه دهربڕی ک ه ئهو ه خۆی نیشانهیهکی دیک ه ل ه گهشهی سیاسی
و هوشیار��یی جهماوهری کورده .دیار ه چاوهڕوان نهکراو نهبوو ک ه الیهنهکان و حیزبهکانی
ۆئپۆزێسیۆنی ئیرانی ئهو بهیاننامهی ه پشتگوێ بخهن یا دژایهتی خۆیانی لهگهڵ بنوێنن.
ب ه مهب هس������تی بێ وهالم نههێش������تنی ههر جۆر ه خراپ تێگهیشتنێک ل ه الیهن رێکخراو و
الیهنهکانی ئێران یا نا ئێرانی ب ه شێوهی خوارهو ه ائماژ ه ب ه چهند خالێک دهکهین:
 _1ب ه دوای کۆتا��یی هاتنی ش������هڕی دووههمی جیهانی شکس������تی یهکجارهک��یی بهرهی
فاشیستی (ائڵمان -ئیتالیا -ژاپۆن) ک ه بوو ه هۆی تێداچوونی گیانی دهیان میلیۆن مرۆڤی
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ب������ێ تاوان و وێڕای بوونی دهیان ه هزار ش������اڕ و ش������ارۆچک ه و گوندی هاوپهیمانی دێموکراتی
ئهوکات د هس������هاڵتدارانی واڵتانی س������هرکهوتوو بۆ ئهوهی بۆ جارێکی دیک ه کارهساتێکی لهم
چ هش������نه روو نهدا ب������ ه دهرکردنی مهنش������ووری نهتهو ه یهکگرتووهکان ،رێکخ������راوی نهتهو ه
یهکگرتووهکان و شووڕای ئهمنییهتیان دامهزراند و ب ه دوای ئهودا جاڕنامهی جیهانی مافی
م������رۆڤ و پهیماننامهی جۆراوجۆری مهدهنی و ائبوورییان داڕش������ت و پ هس������هندیان کرد ک ه
ل هراس������تیدا وهک یاسای بنهرهت��یی کۆمهڵگهی شارستان��یی مرۆڤ دێن ه ئهژمار .مهنشووری
نهتهو ه یهکگرت������ووهکان ب ه جاڕنامهی جیهانی مافی مرۆڤ پارێزهری خۆاس������تهکانی مرۆڤی
پێش������کهوتو و و ائکامی خهباتی  150ساڵهی شۆڕشگێڕان و دێموکراتهکان و ائزادیخوازانی
نهتهوهکان ،ل ه پێناو بنیاتنانی دنیایهکی بهدوور لهشهڕ و خوێنڕشتن و دواکهوتوو��یی بوو.
مهنش������ووری ن هت������هو ه یهکگرت������ووهکان ماف������ی ه هم������وو ن هت������هوهکان و ئیتنیکهکان������ی ب������ۆ
دهستنیشانکردنی چارهنووسی خۆیان ب ه فهرمی ناسیو ه و لهسهر ئهو بنهمای ه وهک مهرجی
پێویست و سهرهک��یی ائشتی و ائسووده��یی و ائزادی جهختی کردۆتهوه .جاڕنامهی جیهانی
مافی مرۆڤیش ،مافی یهکس������انی ههموو مرۆڤهکانی ب������هدهر ل ه ئیتنیک ،رهگهز و ائیین ب ه
فهرمی ناسیو ه و تایبهتی ل ه ئهسڵی یهکهم دا ،لهسهر مافی ڕهوای ڕاپهڕینی نهتهوهکان ل ه
ب هرامبهر زۆر و س������هرکۆت دا پێی دا گرتوه .راگهی هن������دراوی نهتهو ه یهکگرتووهکان بهمهش
قهناع هت������ی ن هک������ردو ه بهڵک������وو رێگهی پاراس������تنی ئ������هو مافهی ش������ی کردۆتهو ه و ش������وورای
ئهمنییهتی ب ه پاراس������تنی ئهو ماف ه ئهرکدار ک������ردوه _2 .ل ه پێوهندی ل ه گهڵ ب ه کار هێنانی
مافی دیاریکردنی چارهنووسی نهتهوهو ئیتنیکهکاندا هیچ بڤ ه و هێڵێکی سوور بوونی نییه.
رێکهوتننام������هی 1975ی نێوان یهکیهتی س������وڤییهت و واڵتانی وئروپا��ی������ی و ئهمریکا ،ل ه
پێوهندی لهگهڵ ب ه فهرمی ناس������ینی س������نوورهکانی ئهو واڵتان ه رێگر ن هب������وو ه لهوهی ک ه ب ه
دوای شکس������تی یهکیهتی سوڤییهت ل ه شهڕی س������ارد دا ،کۆمار ه نارووسهکانی هاوپهیمان
ل ه گهڵ یهکیهت��یی س������وڤییهت ب ه سهربهخۆ��یی یهکجارهکی بگهن و وهک ئهندامی نهتهو ه
یهکگرتووهکان قبوول بکرێن .ههروهها د هس������تهبهرکردنی س������هربهخۆ��یی و س������نوورهکانی
یوگوس���ل��اوی لهرێگهی سێ پهیمانی نێودهوڵهتییهو ه و س������هر هڕای خۆڕاگر��یی قارهمانانهی
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پارتیزانهکانی یوگوس���ل��اوی ب ه رێب هر��یی تیتۆ ل ه ب هرامب������هر ائلمانی هیتلێری دا ،نهیتوانی
پێ������ش ب������ ه س������هربهخۆ��یی کۆمارهکانی س������لۆڤێنی ،کۆرۆواس������ی ،بۆس������نی ههرزهگۆیین و
مهقدونی ه بگرێ .ش������ووڕای ئهمنییهتی نهتهو ه یهکگرتووهکان ب ه پشت بهستن ب ه ههمان
ئهسڵی <>ئهرکی پاراستن>> هێرشی نیزامی ب ه دژی رێژیمی ئهوکاتی یوگوسالو��یی پهسند
کرد و ب ه ئهندامی گهیاند.
دیار ه شووڕای ئهمنییهت ههنگاوی گهورهتریشی ههڵێناو ه و چهند ساڵ دواتر سهر هڕای
پهیمانێک ک ه ئهمریکا لهگهڵ سێربستان واژۆی کردبوو ،داوای سهربهخۆ��یی خهڵکی و
یهکیهتی کۆزوڤۆی سێربس������تانی ب ه رهوا زانی و ب ه هێزی نیزامی ب ه س������هر سێربس������تانی دا
سهپاند و سهربهخۆ��یی کۆزوڤۆی ب ه پهسندی شووڕای ئهمنییهت گهیاند دیار ه هێنانهوهی
نموونهی دیک ه ل ه بهکار هێنانی مافی پاراستن دهبێت ه هوێ درێژداڕێژی ،تهنیا ائماژ ه ب ه
راگهیاندن و ب ه فهرمی ناس������ینی باشووری سوودان و جیابوونهوهی ئهو واڵت ه ل ه سوودان
دهکهم.
 _3دیاریکردنی دروشم ه ئیستراتژیکی و تا�کتیکییهکانی ههر حیزبێک ل ه ههلومهرجی
دیاریکراوی مێژوو��یی دا ب ه س������ هرنجدان ب ه دۆخی واقعی و زهینی و ب هراوردی خاڵ ه الواز
و بههێزهکان و هاوس������هنگ��یی هێزهکان ،ل ه د هس������ت رێب هر��یی ههر حیزبێک دای ه ک ه ب ه
تێپهڕینی کات و ل ه بهرچاوگرتنی ئهزموون ه پرا�کتیکییهکان دهکرێ پێدا چوونهوهیان پێدا
بکرێ .دیاریکردنی ئهو دروشمان ه ل ه ههلومهرجێکی دیاریکراودا ب ه واتای هاتن ه خوارهوهی
وهحی نیی ه و ههر بهوجۆرهی ائماژهی �پێ کرا ،رێبهری حیزب ب ه لهبهرچاو گرتنی ائلۆگۆڕی
ههلومهرجی بهره هس������ت و زهینی و هاوس������هنگ��یی هێ������زهکان و ئهزموون ه پرا�کتیکییهکان
دهتوانێ بهو دروش������مان ه دا بچێتهو ه وئهوان ل ه فورمێکی نو��یێ دیکهدا رابگهیهنێ .دیار ه
ب ه گوێرهی س������هردهم هاوپهیمان یا هاوپهیمان ه ئیس������تراتیژیکی و تا�کتیکییهکانی خۆشی
دیاری دهکا و دهیانناسێنێ .بهم پێی ه ل ه دیاریکردنی ئهو جۆر ه بڕیارانهدا جگ ه ل ه راستی ه
بهره هس������تهکان و ئهزموون ه پرا�کتیکییهکان هیچ فا�کتهرێک������ی دیک ه لهبهرچاو ناگیرێن و
ب ه تایبهتی ههبوونی مهب هس������تی باش یا بروابوون ب ه هیچ رێکخراوێکی سیاس������ی چیدیک ه
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ناتوانێ وهک فا�کتهرێکی کاریگهر لهبهرچاو بگیرێ.
 _4حیزبی دێموکراتی کوردس������تان ل ه الیان نهمر قازی محهممهدهو ه دامهزرا و کۆماری
کوردس������تانیش ههر لهالیهن ئهو ک هس������ایهتیی ه نهمرهو ه راگهیهندرا .رێب هر��یی ئیس������تای ئهو
حیزب������هش ههر ه هم������ان ناوی ب ه بێ هیچ پاش������گیرێکی قبوول کردو ه و ب������ۆ جارێکی دیک ه
ئهو ناوهی ب ه فهرمی ناس������یوه .ل ه روانگهی قازی محهممهد کورد یهک نهتهوهی ه و سنوور ه
داس������هپاوهکانی دهوڵهتهکانی حاکم بهسهر ناوچهک ه نهیدهتوانی ببێت ه هۆی دابهشکردنی
کوردستان یا تێکدانی سنوور ه مێژوو��یی _ نهتهوه��یی یهکهی .ل ه کۆماری کوردستان دا ههر
تاکێکی کورد ل ه ههر یهک ل ه ناوچهکانی کوردس������تان دهیتوانی ببێت ه هاووالتی کۆمار و ل ه
سهرجهم ماف ه کۆمهاڵیهتی و تاکهکهسییهکان ههر وهک دانیشتووانی مههاباد بههرهمهند
بێ������ت .ب������هم پێی ه کاتێک بارزانیی������هکان ب ه رێبهری ائیین��یی ش������یخ ئهحمهد و ب������ ه رێب هر��یی
نیزام��ی������ی مهال مس������تهفا بارزانی هاتن ه مههاب������اد ،ل ه تهواوی م������اف و ئیمتیازهکانی خهڵکی
مههاباد بههرهمهند بوون و بارزانی نهمر وهک ژنراڵ بارزانی سهرکردایهت��یی سهرجهم هێز ه
چهکدارهکانی کۆماری کوردس������تانی وهئهستۆ گرت .پێدهچێ رێب هر��یی ئێستای حیزب ئهو
نهریت ه مێژوو��یی ی ه ههروا بهرز و پێروز رابگرێ.
 _5داوای رێب هر��ی������ی ئێس������تای حیزبی دێموکراتی کوردس������تان ل ه ش������ووڕای ئهمنییهتی
رێکخراوی نهتهو ه یهکگرتووهکان بۆ ب ه ئهنجام گهیاندنی <>ئهرکی پاراستن>> ل ه ههمبهر
ههر چوار پارچهی کوردستان ،ن ه ل ه رووی ههست و سۆز ،بهڵکوو لهسهر بنهمای راستیی ه
بهره هس������ت و تاڵ ه مێژووییهکان سهرچاوهی گرتوه .ل ه س������اڵی1923ی زایینی ک ه کۆماری
تورکی ه ب ه رێبهری مس������تهفا کهماڵ دامهزرا ،سیاس������هتی ل ه نێوبردنی خهڵکی کوردستان ل ه
چوارچێوهی ئهو کۆمار ه دا وهک یهکێک ل ه کۆڵهک ه س������هرهکییهکانی سیاس������هتی ئهو والت ه
راگهیهندرا و بهڕێوهچوه .ل ه تورکی ه نهتهنیا شۆناس و زمانی کوردی ب ه فهرمی نهناسرا بهڵکۆ
قسهکردن ب ه زمانی کوردی ل ه شوێن ه گشتییهکان و ائشکرا کردنی شۆناسی کوردی ب ه تاوان
دهژمێردرا  .ل ه ساڵی 1923و ه ههتاکوو ئێستا ههر جارهی ب ه بیانووی ائلۆزی یا راپهرین و
 ،......کوردس������تان کهوتۆت ه بهر پهالماری نیزامی و س������هدان و ههندێک جار ه هزاران کهس
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ل ه خهڵکی بێ تاوان و رێب هران و ناودارانی کورد کوژراون و چهند میلێون کورد ب ه ناچار
واڵتی خۆیان جێ هێش������توه .لهیال زان������ا ژنی ناوداری کورد ب ه تاوانی ئهو ه ک ه دهیویس������ت
ل ه پارلمانی تورکی ه ب ه کوردی س������وێند بخوا ب ه دوازد ه س������اڵ زیندان������ی مهحکووم کرا و ل ه
پارلهمانهو ه بۆ بهندیخان ه راگوازرا .
ه هرنووک ه چهند کهس لهو پارلهمانتارانهی ک ه ل ه ههڵبژاردنی دوا��یی دا وهک نوێنهری
خهڵک ههڵبژێردراون ل ه بهندیخانهدان و دهنگی زۆرینهی دانیشتوانی شارهکانی جێگهی
نیش������تهجێ بوونیان ،ک ه ئهو کهسانهیان وهک نوێنهری خۆیان دیاری کردوو ه لهبهرچاو
نهگیراوه.
ه������هر لهو رۆژانهدا دهوڵهتی ئهردۆغان ل ه پارلمانی تورکی ه داوای رێگهدان ب ه هێرش������ی
نیزامییان بۆ کوردستان کردووه .پێویست ناکا ل ه پێوهندی لهگهڵ واڵتی عێراق و هێرشی
دڕندانهی دهوڵهتهکانی بۆ کوردس������تان ،چ پێش و چ کاتی د هس������هاڵتدارێیتی س������هددام
حوس������ێن ،ب ه تایبهتی هێرش������ی ئهنف������ال زۆر بدوێین چۆنک ه ههمووان ل������ ه رهههندهکانی
ئهو تاوان ه ائگادارن و س������ هرئهنجام بهشێک ل ه جوغرافیای کوردنشینی عێراق چوو ه ژێر
ههرێمی پاراس������تنی نهتهو ه یهکگرتووهکان و هێرشی نیزامی راگیرا .کیمیابارانی ههڵهبج ه
ل������ ه یاد نهچۆت������هوه .بێ جێ نی ه وهبیر بخهینهو ه ک ه دامهزرێنهری ههڵهبج ه وهک ش������اڕ و
ائوهدانیی������هک ،عادێل������ ه خاتوون ل������ ه بنهمالهیهکی کۆنی س������ن ه و دایکی خوس������رهوخانی
جوانهمهرگی وال��یی ئهردهالن بوو ک ه دوای مردنی مێرد و کوڕهکهی ل ه ویالیهتی شار ه زوور
مێ������ردی کردهوه .ل ه پێوهندی لهگهڵ رۆژههالتی کوردس������تان ل ه چوارچێوهی جوغرافیای
ئێران و کوش������ت و بڕی ه هزاران کهس لهکاتی د هس������هاڵتدارێتی ناس������رهددین شا ب ه ناوی
<>فیتنهی ش������ێخ عوبهیدوڵاڵ>> و دواتر ب ه بیانووی سمایل ائغای سمکۆ ،پێویست به
شی کردنهو ه ناکا و خهڵکی ئێران کهم تا زۆر لێی ائگادارن.
کاتێک خومهینی ل ه 28ی گهالوێژی سالی  1358ب ه دژی خهڵکی کوردستان فهرمانی
جیهادی دهرکرد و هێرش������ی س هرتاسهری بۆ کوردس������تان دهستی �پێ کرد و ل ه راستیدا بهو
فهرمان ه ستاندنی گیانی خهڵکی کوردستان و ب ه تااڵن بردنی ماڵ و سامانیان ب ه رهوا زانرا،
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لهوکاتهدا حیزبی توودهی ئێران ل ه نامهیهکی سهر ائوهاڵ دا هاواری بهرز کردبۆو ه ک ه دهبێ
س������وپای پاس������داران ب ه چهکی قورس تهیار بکرێ تا چا�کتر بتوانن خهڵکی ناڕازی و راپهڕیو
قهاڵچۆ بکهن .لهو رێکهوت ه ب ه دواو ه سیاس������هتی س������هرهکی و بهرههستی رێژیمی کۆماری
ئیس���ل��ام��یی ئێران ل ه کوردس������تان ههمان فهرمانی جیهاد بووه .ه هزاران کوژراو و برینداری
خهڵکی کوردستان ل ه ماوهی دهستهاڵتدارێت��یی کۆماری ئیسالمی دا دهرخهری راستی ئهو
وتانهیه .رێژیمی کۆماری ئیسالم��یی ئێران بهو کردهوانهش قهناعهتی نهکردو ه و ب ه کهڵک
وهرگرت������ن ل ه پهالماری تیرۆریس������تی چ ل ه نێوخۆی خاکی ئێ������ران و چ ل ه عێراق یا ل ه والتانی
وئرووپا��یی دا ،سهدان کهس ل ه چاالکان و رێب هرانی سیاسی کوردستانی کوشتوه .ههنووک ه
دێهاتهکانی س������هر سنووری باش������ووری کوردستان ل ه نزیک سنوری ئێران ،چهند مانگ ه ک ه
ائمانجی هێرش������ی ائسمانی و ائگری تۆپخانهکانی سوپای پاسدارانی ئێرانن .ل ه تهواوی یاسا
نێودهوڵهتی������هکان دا ،هاتووچۆی نێوان س������نورهکان رێگ ه پێدراو ه و دانیش������تووانی ناوچ ه
س������نوورییهکان دهتوان������ن ائزادان ه هاتووچۆ بکهن ،کۆماری ئیس���ل��امی ئێران ئهو رێس������ا و
رێوشوێن ه نێودهوڵهتییانهی ل ه ژێر�پێ ناو ه و ب ه دانانی تیرئهندازی ئهنگێو ه الوانی چارهرهشی
کۆڵبهری کورد دهکات ه نیش������ان ه و ههر رۆژهی چهند کهس لهوان دهکوژێ .رژێمی ئیسالمی
و دواکهوتووی تورکی ه ب ه پێچهوانهی یاس������ا نێودهوڵهتییهکان و ب ه پێشێلکردنی سهروهری
دراوس������ێی خۆی وات ه کۆماری عێراق ،ناوچ ه کورد نش������ینهکانی عێراقی بهردهوام بۆمباران
کردو ه و ب ه ه هراو هوریا ،ئهم <>شاکار>>هی خۆی ب ه چاوی واڵتانی دراوسێ دا دهداتهو ه
و لهم بارهیهشهو ه رێژیمی کۆماری ئیسالم��یی لهگهڵدایه.
ل ه سووریهش دۆخی کوردهکانی دانیشتووی ئهو واڵت ه ل ه دۆخی کوردهکانی تورکی ه باشتر
نیه تا دوو مانگ لهو ه پێش  300ه هزار کوردی ئهو واڵت ه هیچ چ هش������ن ه کارتێکی پێناس یا
مۆڵهتی دانێشتنیان نهبوو ه و بهم پێی ه ل ه ههموو مافهکانی دانێشتوانی ئهو واڵت ه بێ بههر ه
بوون .ئهوان ه گۆش������هیهک ل ه بارودۆخی زاڵ بهسهر دانیش������توانی کوردی ههر چوار واڵتی
ئێران ،عێراق ،تورکیه ،سووری ه دا بوو ک ه ب ه شێوهیهکی زۆر کورت باسی کرا.
گهلۆ ! رێب هر��یی حیزبێکی سیاس������ی کورد دهتوانێ ههموو ئهو زوڵم و تاوانان ه لهبهر چاو
نهگرێ و ل ه یادیان بکا ؟ ب ه بڕوای من ئهرکی روونی رێب هر��یی حیزبی دێموکراتی کوردستان
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ل������ ه قاودان������ی ئهو جینای������هت و تاوان������ ه دژ ه مرۆییانهی ه و ل������ ه ههڵومهرجی ئێس������تا دا تاک ه
رێگ ه چار ه داوا ل ه ش������ووڕای ئهمنییهتی رێکخراوی نهتهو ه یهکگرتووهکان ب ه مهب هس������تی
ئهنجامدانی ئهسڵی <>ئهرکی پاراستن>> ل ه ههمبهر کوردستانه .ئهو ه دهگهڕێتهو ه سهر
ش������ووڕای ئهمنییهتی رێکخراوی نهتهو ه یهکگرتووهکان ک ه ل ه ئهگهری قهبووڵکردنی ئهو
داوایهدا ،چۆنییهت��یی ئهنجامی ئهو مهسهل ه شروڤ ه و دیاری بکات.
 _6ب ه س هرنجدان ب ه شیکردنهوهکانی سهرهوه ،ب ه پێچهوانهی ئهوهی ل ه پڕووپاگهندهی
شوڤێنیستهکاندا هاتووه ،حیزبی دێموکراتی کوردستان ب ه هیچ جۆر داوای هێرشی نیزامی
بۆ ئێران یا واڵتێکی دێکهی نهکردوه.

و :رێبوار مهعرووف زاد ه
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ئهو بهیاننامهی فارسهکانی یهکدهنگو
هێندێک الیەنی کوردی زویر کرد
بهیاننامهی حدک ل ه روانینێکی دیکهوه...
ائگری باڵهکی
ئێران چوارچێوهیهکی جوگرافی ه و ئهو نهتهوانهی ک ه تێیدا دهژین دهتوانن بهشێوهی
ق������ هراردای و لە یەکێتیەکی دڵخوازانەدا پێک������هو ه کار بکهن دهنا ئێرانێک بهمانای واقعی
بوونی نیه.
حیزبی دێمۆکراتی کوردس������تان لە ١٤ی خەرمانانی ئەمس������اڵ دا بهیاننامهیهکی ل ه ژێر
سهردێری «کورد ههقی خۆیهتی داوای پشتیوان��یی نێونهتهوه��یی بکا» ،روو به کۆمهڵگای
نێودهوڵ هت������ی و الیهن و رێکخراو ه نێودهوڵهتیهکان باڵو ک������ردەو ه و تێیدا ئەو روانگەیەی
خ������ۆی دووپات کردەوە کە کوردیش وهک یهکێک ل ه نهتهو ه ژێرد هس������تهکانی رۆژههاڵتی
ناو هڕاس������ت حهقی خۆیهتی لە بەرامبەر هێرشی داپڵۆس������ێنەرانەی واڵتانی داگیرکەر و بۆ
گەیشتن بە مافەکانی داوای پشتیوان��یی نێونەتەوە��یی بکات.
ل������ ه ناوهرۆک������ی بهیاننامهکهدا هاتبوو ک ه کورد ب ه درێژا��یی مێژوو تووش������ی جینۆس������اید و
کوشتاری بهکۆمهڵ و ههروهها زهوت کردنی خاکهکهی ل ه الیهن داگیرک هرانهو ه بووه .ل ه
درێژهی بهیاننامهک هشدا باس ل ه گۆرانکاریهکانی ئێستای جیهانی و بهتایبهتی هەڵوەستە
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لە س������ەر گۆڕانکاری������ەکان لە لیبی کراوە کە خهڵک������ی ئهم والت ه بە پش������تیوان��یی کۆمەڵگای
ت
نێونەتەوە��ی������ی توانیان دی�کتاتۆریهتی  40س������اڵهی موعهمهر ق هزاف������ی بروخێنن .ههڵب ه 
حدک ل ه بەیاننامهکهیدا نەک هەر داخوازی بەڵکو باسیشی ل ه وهها سناریۆیهک بۆ ئێران
نهکردو ه بهاڵم بوو بە بیانوویەک تا ناسیۆنالیس������ت ه فارس������هکان ل ه ناوهو دهرەوهی ئێران ب ه
نووس������ین و بهیاننام ه کاوێژی سیاسەتە داگیرکاریەکانی پەهلەوی و خومەینی دژ بە گەلی
کورد دەس������ت �پێ بکەن������ەوە و کوردی رۆژههاڵتیان وهک تهجزی������ ه تهڵهب و حدکیان وهک
هێزێکی جودا��ییخواز دای ه بهر رهخن ه و هێرشی نارهوا.
ناسیۆنالیس������ت ه تووند ائژۆکانی فارس ی������ان خۆ بە ف������ارس زان! ئهوهندهیان بهس بوو ک ه
حیزبێکی سیاس��������یی کوردی ئێرانی ل ه بهیاننامهیهک دا جەخت لهسهر مافی چارەنووسی
خۆی بکاتەوە یان هاوکاری ئینسانی بۆ کوردی ئێران داوا دهکات .ئەوان هەر یەکدابەدوو
زاری������ان لە ک������وردی رۆژههاڵت ک������ردەوە و بنێش������تی جوادا��ییخوازی و لە خەت������ەر کەوتنی
یەکپارچە��یی «ئێرانی ائزیزیان» دە زار هاویشتەوە.
پانئێرانیستەکان ل ه ناوخۆ و دەرەوەی ئێران ،لە هەردوو بەرەی ئیسالمی و شاهنشاهی
و تەنانەت کومونیستەکانیش و ههروهها ئهوانەش کە بەردەوام خۆیان ب ه پارێزهری مافی
مرۆڤ دهناسێنن و بە رواڵەت باوهریان ب ه دێمۆکراسی و ائزادی ههیه ،ناکۆکیەکانی خۆیان
وەالن������ا و دژ بەو مافە ئینس������انی و نەتەوەییەی خەڵکی کورد کە ل������ە بەیاننامەکەی حیزبی
دێموک������رات دا رەنگی دابۆوە ،یەک دەنگ و یەک هەڵوێس������ت ب������وون .ئهوان بهم کارهیان
نیش������انیان دا ک ه لهوانهی ه ل ه ش������ێوهی بهرێوهبردنی واڵتدا جیاوازی بیروڕایان ههبێ بهالم
کاتێک کار دهگات ه س������ەر مافی نەتەوە بندەس������تەکان ،ئەوان یەکدەن������گ دژی هەر جۆرە
مافێکی ئەو نەتەوانەن.
تا ئەو جێگایەی بە هەڵوێستی الیەنە پان ئێرانیستەکان لە الیەنگرانی دەسەاڵتی ئیسالمی
و شاهنشاهیەوە بگرە تا کومونیس������تەکان ،دەگەڕێتەوە ،هەڵوێستەکەیان شتێکی تازە و
جێگای سەرسوڕمان نییە بەاڵم کاتێک لە هەڵوێست یان بێ هەڵوێستی الیەنە کوردیەکان
بەرامبەر بە هێرش بۆ س������ەر ئەو مافە ئینس������انیەی نەتەوەکەی������ان ورد دەبیتەوە ،جێگای
داخ و پەژارەیە .رێبەری فاڵن حیزب کە سەردەمانێک بۆخۆی لە سەردەمی سەرکۆمار��یی
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جۆرج بوش دا خوازیاری دووپات بوونەوەی سیناریۆی عێراق لە سەر ئێران بوو ،ئەمڕۆ
ب������ە زمانێکی گاڵتەجاڕیەوە هەمان هەڵوێس������تی «برا فارس������ەکانی» دووپ������ات دەکاتەوە و
بەیاننامەکەی حیزبی دێموکرات بە «داوای حەملەی نیزامی بۆ س������ەر ئێران» بە خەڵک
دەناسێنێ و لە سەر تلویزیۆنی حیزبەکەیەوە بەو مافەی نەتەوەکەی پێدەکەنێ!
بەیاننامەکەی حیزبی دێموکراتی کوردس������تان لە حاڵێ������ک دا کە دەبوو ببێ بە خاڵێکی
هاوبەش������ی هەموو الیەنەکان ،نیش������انی دا ک ه کوردهکان ل ه ئێران������دا چهند ه دوور لهیهک
سیاسهت دهکهن و هیچکات نایانههوێ ل ه بهر بهرژهوهندی حیزبی خۆیان بهرژهوهندی
نهتهوهکەیان ببینن.
من وای دادهنێم ک ه ئهم هێز ه سیاس������یانهی ل ه رۆژههاڵتی کوردس������تان بوونیان ههی ه و
کێشهی جیاواز��یی بیروڕا (لە راس������تیدا دەسەاڵتخوازی) وای لێکردوون نهتوانن پێکهو ه
کار بک������هن ،بهاڵم بهداخ������هو ه ئهو جیاواز بیرکردنهو ه ل ه کارک������ردن پێکهو ه کاری کردۆت ه
سهر ائمانجە نەتەوەییەکان و زۆر جار ئەرکی واڵتپارێزی و ئیخالقی نهتهوه��یی ئهوانی ژێر
�پێ ناوە .ل ه کاتێک دا ک ه لهالیهن هێز ه ئێرانیهکان و فارس ه تووند ائژۆکان نهتهوهی کورد
ل ه رۆژههاڵتی کوردستان دراوهت ه بهر هێرشی نارهوا و ههتا کار گهیشت ه ئهوهی ک ه پێیان
بڵێ������ن «کوردهکان با خاکی ئێ������ران بهجێ بێلن»« ،ئهوان ه میوانن» و ...من و ئهمس������الی
وهک م������ن چاوهڕوانی ئهوهیان ل ه هێزهکانی رۆژههاڵت د هک������رد ک ه دژی ئهم دژ کردهوان ه
ههڵوێست وهربگرن کەچی ئەوان یان بێدهنگیان ههڵبژارد یان چوونە ناو بەرەی نەیارانی
نەتەوەکەیان������ەوە ،ک ه بهداخهو ه ئهم ه بهجۆرێک ل ه ملکهچکردن ب هرامبهر ب ه نهتهوهی
بااڵدهست دێت ه ئهژمار.
وهک کوردێکی رۆژههالت چاوهروانیم ل ه هێزهکان و رێکخراوهکانی رۆژههاڵتی کوردستان
بوو ک ه ئهم ههرهشهو گورهشان ه بهجۆرێک ل ه جۆرهکان سهرکوت بکهن بهاڵم نهک ئهم
ههڵوێست ه ل ه ب هرامبهر دوژمن نهگیرا بهداخهو ه پێچهوانهش روویدا .ههندێک ل ه هێزهکان
ک ه هوتافی واڵتی گهورهی کوردستانیش لێدهدەن ،بێدەنگیان ههڵبژارد  ،بهشێکی تریش
حزبی دێموکراتی کوردستانیان بهو ه تاوانبار کرد ک ه ههمیش ه کێش ه دهخولقێنێ و نابێ ل ه
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کاتی ئێس������تادا ئهم باسان ه بێنن ه گۆرێ! چهند الیهنێکیش وهک عادهتی ههمیشه��یی دژی
ههلوێستی حدک وهستانهو ه و بۆ ئهوهی دۆستانی فارسیان لێ زویر نهبێ و نهکا ئهوانیش
بکهون ه بهر رکێفی ههرهشهو گورهشهکانی فارسهکان ،بە سوێند و قورعانانەوە بۆیان شین
بوونەوە کە ئەو بەیاننامەیە کاری ئەوان نییە و قەت بیروڕای ئەوان نەبووە.
ئ������هم بهیاننامهی ه نیش������انیدا ک������ ه هیچکات بهرهیهک ل������ ه رۆژههالتی کوردس������تان ب ه مانا
واقعیهکهی دروست نابێ و بیر کردنهو ه ل ه وهها هاودەنگیەک ل ه خهون دهچێ.
جێ������گای س������ هرنج ه ک ه ل������ ه ب هرنامهی ه هم������وو حیزبهکان������ی رۆژههاڵتی کوردس������تان دا،
کوردس������تانی ئێران وهک ناوچهیهکی جوگرافیا��یی پێناس������ ه کراو ه و ناوی هاتووه ،جا ههر
ی هک������ ه بهجۆرێ������ک .یهکێک ب ه چوار پاریزگا ن������اوی هێناو ه و ی������هک وهک ههرێمی کوردی
یان ناوچهی کورد نش������ین پێناس������هی کردوه ،بهاڵم بێ هەڵوێس������تی یان هاوهەڵوێستیان
لە گەڵ الیەنی پاوانخواز بەرامبەر بەو مافەی نەتەوەکەیان ،نیش������انی دا کە نووسراوەی
ناو پرۆگرامی حیزبەکەیان لە مەرەکەبێکی رژاو بە سهر کاغهز دا شتێکی زیاتر نییە .باش ه
ئهگهر تۆ ئێستا بۆ ب هرنامهکهی خۆت ک ه باوهڕت پێیهتی ،ههوڵ نهدهی یان نهیسهلمێنی
ک ه ب هرنامهی حیزبەکەت چهند ه راست ه ئهدی ق هرار ه کهی ئهوکار ه بکرێ؟ ئهو کاتهی ک ه
ب ه پهرش و بالوی دهچنهو ه ناو خەڵک ،چۆن ئهم ب هرنامهی ه پیاد ه دهکهن؟
کەس������ێکی فارس کە کۆماری ئیس���ل��امی ئێران ل ه س������اڵی  1360و لە ژێر ئەش������کەنجەدا
د هس������تێکی فهلهج کردووە و ئیستا پەنای بۆ ئەمریکا بردووە و لەوێ دەژی ،کاتێک ئەو
پرس������یارەی بەرەوڕوو کرای������ەوە ک ه کاتێک ئهمریکا هێرش بکات بۆ ئێ������ران تۆ چ دهکهی،
گوتی دهچمهو ه ئێران و دژی ئ هرت هش������ی ئهمریکا ش������هڕ دهکهم .ئهم ه نیشانهی ئهوهی ه ک ه
ئ������هوان ههرچهند ه جیاوازی بیروڕایان ههبێ بهاڵم ک ه کار گهیش������ت ه بهرژهوهندی ه بااڵکانی
نهتهوه��یی خۆیان ائوا ب ه سووک و ائسانی بهالی دا تێپهڕ نابن.
د هب������ا ئێمهش یهک دهنگ بین دژی داگیر ک������ هران و النیکهم ئهگهر نامانههوێ دژیان
بوهستینهو ه با لهکاتی هێرشهکانیاندا یهک دهنگ بین.
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*پ هراوێزهکان:
1ـ بابهتی «ایران را دوست بدار یا سرزمینش را ترک کن» نوشته اشکان رضوی
2ـ باب هت������ی «میمیریم ،میکش������یم اما ایران را یکپارچه و ملت������ش را یگانه نگاه خواهیم
داشت» باڵوکراوهتهو ه ل ه سایتی همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران
 3ـ باب هت������ی موحس������ێنی قایم مق������ام لهژێر س������هردێری(حزب دمکرات کردس������تان ازادی
تجزیهطلبی ،گروههای مسلح و تجربیات قرن بیستم)
 4ـ بهیاننامهی کومیتهی مهرکهزی سازمانی فیدائیان دهربارهی بهیاننامهی حدک
 5ـ بهیاننامهی حیزبی م هش������روتهی ئیران دهربارهی هێرش������ی سپای پاسدارانن بۆسهر
کوردستان
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وهاڵمێک بۆ کومیتهی ناوهند��یی

رێکخراوی یهکیهت��یی فیدائیانی گهلی ئێران

لهگهڵ رێز و ساڵو و داوای لێبووردن ب ه بۆنهی وهاڵمدانهوهی بهدرهنگهوهی
نامهی سهرائوهاڵی 1390 /6 /9ی ئێوه ،س هرنجی ئێو ه بهڕێزان بۆ ئهم خااڵنهی
خوارهو ه رادهکێشین:
وێرای ائماژ ه ب ه بهیاننامهی 14ی خهرمانان( 5ی سێپتامبری )2011ی حیزبی ئێمه،
نووس������یوتانه" :لهم بهیاننامهیهدا داوا ل ه واڵت������ ه بههێزهکانی دهرهو ه کراو ه بێن ه یارمهت��یی
خهڵکی کورد بۆ ئهوهی کوردهکان لهژێر دهسهاڵتی حکوومهت ه زۆردارهکان رزگار بکهن".
(زهقکردنهوهکان ل ه ههموو شوێنێک هی ئێمهن).
ئهرێ ب هراس������ت ئهم ئیدیعایهتان ل ه کام بهشی بهیاننامهکهی حیزبی ئێم ه وهرگرتوه؟
چونک ه فا�کتێک ک ه لهم بارهیهو ه ل ه زمانی بهیاننامهی حیزبی ئێمهو ه هێناوتانهوه ،ئهم
د هس������تهواژهیهی ه ک ه ب ه کهمێك تێڕامان و لێوردبوونهوهی ،بۆ ههمووان دهردهکهوێ ک ه
ن������ ه رووی ل ه "واڵت ه بههێزهکانی دهرهوه"ی ه و ن ه باس������ێك ل ه "رزگار کردن ل ه د هس������هاڵتی
حکوومهت ه زۆردارهکان"ی تێدا هاتوه .ئهمهش دهقی دهستهواژهکهیه:
"ئێم������ ه وێ������ڕای خۆش������حاڵ��یی ل ه س������هرکهوتنی خهبات������ی خهڵک������ی لیبی و پێش������وازی ل ه
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بڕی������اری1973ی ئهنجومهنی ائس������ایش ل ه پێو هن������دی دهگهڵ ئهو واڵت������هدا ،داوا دهکهین
ئهنجومهنی ائسایش������ی ڕێکخراوی نهتهو ه یهکگرتووهکان ههر ب ه پشت بهستن ب ه ئهسڵی
"بهرپرسایهت��ییپارێزگاری"مهترس��یی گهلهکۆمهگ��یی دهوڵهتهکانو سهرکوتی دهسهاڵتهکان
لهسهر نهتهوهی کور د وهال بهرن".
ههروهک دهبینن بهردهنگی ئێمه ،رێکخراوی نهتهو ه یهکگرتووهکان وهک مهرجهعێکی
خاوهن سهالحییهتی نێونهتهوهییی ه و داوای ئێمهش نههێشتنی سهرکوت و لهشکرکێشییه.
ههر لهجێدا فهلس������هفهی پێکهاتنی رێکخ������راوی نهتهو ه یهکگرتووهکانیش راگهیش������تن ب ه
داخ������وازی زۆرلێک������راوان و مهینهت چێش������تووانه ،ئهگینا زۆرداران پێویس������تییان ب ه داوای
یارم هت������ی ل ه دامهزراو ه نێونهتهوهییهکان نیی ه و ههرکات بیانهوێ دهتوانن ماڵ و هێالنهی
خهڵكی زۆرلێکراو بهسهر دانیشتووانیان دا بڕوخێنن.
ل ه جێیهکی دیکهی نام ه سهرائوهاڵکهتان دا ،حیزبی دێموکراتی کوردستان بهم هۆیهو ه
سهرکۆن ه کراو ه چونک ه ئهو ستهمانهی وهبیر هێناونهو ه ک ه ل ه رابردوودا ل ه نهتهوهی کورد
ک������راون و ائم������اژهی ب ه خهبات������ی دوور و درێژی ئ������هم نهتهوهی ه لهرێگای گهیش������تن ب ه مافی
دیاریکردن������ی چار هن������ووس دا کردوه .س������هیر ئهوهی ه ئهم کار ه ل ه الیهن ئێ������وهو ه ب ه جۆرێک
ترازان ل ه پرهنسیپهکانی حیزب و پشتکردن ل ه رێبازی رێب هرانی شههیدی حیزبیش دانراوه.
ب هڕاستی بۆ ئێم ه جێگای داخ ه ک ه نزی�کترین دۆستانی ئێمه ،سهبارهت ب ه وهبیرهێنانهوهی
مهینهت ه مێژووییهکانی نهتهوهی کورد ،رهخنهمان لێ بگرن .بهاڵم ئهو ه ک ه ائیا وهرسووڕان
ل ه سیاس������هتی حیزب������ی ئێمهدا رووی داو ه و ب������ ه جۆرێک ل ه جۆرهکان ل������ ه رێبازی رێب هرانی
شههیدمان دوور کهوتووینهوه ،جێگای لێوردبوونهو ه و ههڵوێست ه لهسهر کردنه .شتێکی
زۆر سروشتیی ه ک ه ههر حیزبێک ب ه پێی ههلومهرجی سهردهمی خهباتهکهی ،دروشمهکان
و رێب������ازی سیاس��������یی خ������ۆی بگۆڕێ .بهاڵم س������هیر ئهوهی ه ک ه ل������هم بارهیهو ه هیچ چ هش������ن ه
گۆڕانێک ل ه رێبازی سیاس��������یی حیزبی ئێم ه دا پێک نههاتو ه و وهک دهڵێن ش������تهک ه ههر
ئهوهیه ک ه پێشتر بووه .ل ه نزیک ب ه نیو سهد ه لهمهوبهرهو ه مافی دیاریکردنی چارهنووس،
م������ادهی یهک هم������ی ب هرنامهی حیزبی ئێمهی ه و ل ه گش������ت کۆنگرهکانی حیزبی������ش دا پێی ل ه
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س������هر داگیراوهتهوه .تهنیا وهک نموون ه ب هش������ێک ل ه مادهی یهکهمی ب هرنامهی حیزب،
پهسندکراوی کۆنگرهکانی سێیهم و پازدهیهمتان وهبیر دێنینهوه:
"حیزبی دیموکراتی کوردستان ل ه پێناوی ...و دابینکردنی مافی دیاریکردنی چارهنووسی
گهلی کورد ل ه کوردس������تانی ئێ������ران دا خهبات دهکا"( .ب هرنامهی پ هس������ندکراوی کۆنگرهی
سێیهم ،رهزبهری )1352
مادهی یهکهم :ائمانج و پرهنسیپ ه سهرهکییهکان
1ـ ائمانجی حیزبی دیموکراتی کوردس������تان وهدیهێنانی مافی دیاریکردنی چارهنووس������ی
نهتهوهی کورد ل ه رۆژههاڵتی کوردستانه.
(ب هرنامهی پهسندکراوی کۆنگرهی پازدهیهم ،جۆزهردانی )1390
بهم جۆر ه دهردهکهوێ ک ه دروش������مهکانی حیزبی ئێم ه ن هگ������ۆڕاون و ئێمهش ل ه رێبازی
رێب هران������ی ش������ههیدمان المان نهداوه .ب������هاڵم رێگا بدهن ئێم ه وهبیر ئێ������وهی بێنینهو ه ک ه
بهداخهو ه ههڵسوکهوتتان ب هرامبهر بهم بابهت ه لهگهڵ رێباز ه پێشکهوتنخوازانهکهتان ل ه
پێو هن������دی ل ه گ ه ڵ مافی دیاریکردنی چارهنووس������ی گهالن ب ه هی������چ جۆر یهک ناگرێتهوه.
ئێو ه سهر هڕای ئهوهی ک ه تهنانهت لهم نام ه سهرائو هاڵیهشتاندا لهسهر باو هڕتان ب ه مافی
دیاریکردنی چارهنووس �پێ دادهگرنهوه ،کهچی لۆمهی ئێم ه دهکهن ک ه خهباتی خهڵکی
کوردستان لهپێناوی دهستهبهر کردنی مافی دیاریکردنی چارهنووسمان وهبیر هێناوهتهو ه
و ئهم کارهش ب ه نیشانهی داوای "پێکهێنانی واڵتێکی سهربهخۆی کوردی ،پێکهاتوو ل ه
چوار واڵتی ئێران  ،عێراق ،س������ووری ه و تورکیه" دادهنێن ک ه ب ه هیچ ش������ێوهیهک وانییه.
ب هراستی تێگهیشتنێکی ئهوتۆ لهگهڵ باوهڕی ئێو ه ب ه مافی دیاریکردنی چارهنووسی گهلی
کورد تا ائستی جیابوونهو ه ل ه ئێران ،ک ه زۆر جار پێتان لهسهر داگرت وه ،دێتهوه؟! رهنگ ه
واڵمی ئێو ه ئهو ه بێ ک ه ههبوونی مافێک حهتمهن ب ه مانای کهڵک لێوهرگرتنی نییه .بهاڵم
ب������ ه دڵنیاییهو ه باو هڕتان بهوهش ههی ه ک ه ناکرێ هیچ ک هس������ێک ب ه تاوانی کهڵکوهرگرتن
ل ه مافی خۆی ل ه س������ێدار ه بدرێ و ته�کفیر بکرێ .ئهوهش ب ه جێی خۆی ک ه داوایهکی لهم
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چهشن ه ب ه هیچ جۆرلهو بهیاننامهی ه دا نههاتوه.
پرس������یار ئهوهی ه ک ه ل ه کهیهو ه باسکردن ل ه راس������تیی ه مێژووییهکان بوو ه ب ه گوناحێکی
گهوره؟! ائیا ئێو ه حاش������ا لهو راس������تیی ه دهکهن ک ه س������هرز هو��یی کوردستان ل ه پاش شهڕی
چالدێ������ران ل������ ه نێوان دوو ئیمپراتۆر��یی ئێران و عوس������مانی دا دابهش کراو ه و پاش ش������هڕی
یهکهمی جیهانییش دووبار ه ل ه نێوان واڵتانی ئێران ،عێراق ،تورکی ه و سووری ه دا دابهش
کراو هت������هوه؟ وای دادهنێین ک ه باس������ی مافی کوردهکان بۆ یهکگرتن������هوهی دووبارهی ئهم
پارچان������هش کرابێ ،بۆچی د هب������ێ پیرۆزبا��یی یهکگرتنهوهی واڵت ه داب هش������کراوهکانی دیک ه
بکهین ،بهاڵم باس ل ه یهکگرتنهوهی دووبارهی واڵتی کوردان ،بکهوێت ه بهر لهعنهت؟!
تهنیاوهکباسکردنل هراستییهکلێرهدالهسهرسیاسهتیههمیشه��ییحیزبیدێموکراتی
کوردستان �پێ دادهگرینهو ه ک ه ن ه الیهنگری هێرش نیزام��یی هیچ واڵتێکی دهرهکی بۆ ئێرانین
و ن ه ئهرکی رزگار��یی ئێران و دابین کردنی ماف ه رهواکانی خهڵکی کوردس������تان ب ه کهسێکی
دیک ه جیا ل ه تێكۆش������ هرانی رێگای رزگاری ل ه کوردستان و س هرتاسهری ئێران دهسپێرین..
بهاڵم ههر لهو کاتهش دا لهو "خهباتگێڕان ه"ش نین ک ه ائمادهن ل ه پێناوی بهرگریکردن ل ه
دهسهاڵتی دژهمرۆیانهی کۆماری ئیسالمی دا ل ه دژی هاونیشتمان ه سهربهستیخوازهکانی
خۆیان شهڕ بکهن ک ه ب ه دڵنیاییهو ه ئێوهش لهوا ن نین.
ل������ ه کۆتا��ی������ی دا ئهم راس������تیی ه وهبیر دێنینهو ه ک ه حیزب������ی دیموکراتی کوردس������تان ن ه ل ه
ترس������ی هیچ هێز و د هس������هاڵتێک ،خهبات بۆ دهستهبهرکردنی دیموکراس��������یی ل ه ئێران دا
کردو ه ب ه درووش������می ستراتێژیکی خۆی ،ن ه بۆ بهدهستهێنانی دڵی هیچ کهسێکیش .ئهم
بابهت ه بهرههمی تێفکرین و قووڵبوونهو ه ل ه بارودۆخی زهمانی و مهکان��یی خهباتی خهڵکی
ک������ورد ه و تهنیا لهپێن������اوی لهبهرچاوبوونی بهرژهوهندییهکانی ئ������هو خهڵک ه دایه .ئێم ه بۆی ه
بهد هس������ت¬هێنانی دێموکڕاس������ی بۆ ئێرانمان ل ه ڕیزی پێش������هوهی ائمانج ه شۆرشگێڕانهو
خهباتگێڕانهکانماندا داناو ه چونکه :یهکهم ،ئێران واڵتێک ه ک ه لێی دهژین¬،دووهم ،پێمان
وای������ ه باوهڕپێکراوترین د هس������تهبهر بۆ بههرهمهندبوونی گهلی ک������وردو گهالنی زۆرلێکراوی
دیکهی ئهم واڵت ه ل ه ماف ه نهتهوایهتییهکان¬و مافی ب هرامبهری هاونیشتمانی¬و سهرهنجام
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ڕاو هس������تاوی¬و بهردهوام��یی ئهو بههرهمهندیی ه جێگیربوونی دێموکڕاسییهک ی واقیعی ل ه
ئێراندایه.
ئ هگ������هر جی������ا لهو ه بوای ه حیزب ی ئێم ه ب ه بێ ئهوهی بترس������ێ دروش������مێکی دیکهی بهرز
د هک������ردهوه .چونک������ ه پێم������ان وای ه ک������ ه ل ه ئ هگ������هری ههڵگرتنی دروش������می س������هربهخۆ��یی
کوردستانیش������دا ،ن ه د هس������هاڵتدارانی ئێران زهبر و زهنگ و س������هرکوتیکی ل������هو ه زیاتریان
ل ه کوردس������تاندا بهڕێ������و ه دهبرد ،و ن ه نهیارانی دابینکردنی م������اف و ائزادییهکانی خهڵکی
کوردستان ،بوختان و جنێوێکی دیکهیان ب ه دهستهو ه دهبوو ک ه پێشکێش ی خهباتکارانی
کوردی بکهن.
بهو هیوایهی ئهو راستوێژی و روونبێژییهی ئێم ه ل ه قسهکانمان دا ببێت ه هۆی لێک
تێگهیش������تنی زیاتر و قووڵبوونهو ه و گ هش������هی زیاتری پێوهند��یی خهباتگێڕانهی حیزبی
دیموکرات و تێکۆش هرانی دیکهی رێگای رزگار��یی ئێران.
وێڕای رێز و ساڵوی دووباره ،
دهفتهری سیاس��یی
حیزبی دیموکراتی کوردستان
1390/7/28
2011/10/20
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پرسش های اتحاد فدائیان

از حزب دموکرات کردستان
دوستان گرامی!
در جریان اعتراضات مردم و جنگ در لیبی که به سرنگونی قذافی انجامید ،شما ،طی
اعالمیه ای در تاریخ  ۱۴شهریور  ۱٣۹۰برابر پنجم سپتامبر  ،۲۰۱۱مواضع جدیدی را
اعالم داشته اید که نه تنها با سیاست ها و نظرات حزب دمکرات کردستان ایران (پیش از
انشعاب) بلکه با مواضع تا کنونی خود شما نیز فاصله چشم گیری دارد .در این اعالمیه
از کش������ورهای قدرتمند خارجی تقاضا ش������ده است به کمک مردم کرد بیایند تا کردها را از
سلطه حکومت های مستبد ازاد کنند .شما در این اعالمیه �گفته اید « :صدور قطعنامهی
 ۱۹۷٣ش������ورای امنیتراه را هموار س������اخت تا هواپیماها و هلیکوپترهای نظامی امریکا
و فرانس������ ه و بریتانی������ا بالفاصل ه حمالت خ������ود را ب ه پایگاههای هوا��ی������ی و دریا��یی و محل
تجمع نیروهای نظامی لیبی اغاز نمایند ».سپس با درکی خوشبینانه نتیجه گرفته اید که
«در نتیج������ه ی این تصمیم بجای ش������ورای امنیت و اقدام بموق������ع پیمان ناتو  ....جبههی
ازادیخواهان س������رگرم تالش جهت تثبیت حاکمیت جدید در کشور» شده اند .در ادامه
همین اعالمیه ،حل مس������اله ملی در کردس������تان را با جدائی از ایران و برپائی یک کشور
مستقل کرد متشکل از چهار کشور ایران ،عراق ،سوریه و ترکیه مرتبط دانسته و نوشته
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اید « :ملت کرد ک ه س������رزمینش در �پی یک توافقنامهی استعماری و بر خالف خواست و
تمایل خویش ابتدا میان دو امپراتوری ایران و عثمانی و س������پس میان چهار کشور ایران و
ترکی ه و عراق و سوری ه تقسیم شد ه است ،از دیر باز در راه کسب حق تعیین سرنوشت
خویش مبارز ه میکند و دراین راستا با ددمنشانهترین شیوههای سرکوب و قتلعام مواج ه
شدهاس������ت « .و در پای������ان چنین تقاضا ک������رده اید »:ما ضمن ابراز خوش������حالی از پیروزی
مبارزهی مردم لیبی و حمایت از قطعنامهی  ۱۹۷٣شورای امنیت در رابط ه با این کشور،
خواس������تار انیم ک ه شورای امنیت س������ازمان ملل متحد با اتکا ب ه همین اصل «مسئولیت
حمایت» خطر همکاریهای ش������وم دولتها و سرکوب از س������وی حاکمان را از ملت کرد دور
سازند»
ح������زب دمکرات کردس������تان ایران با پرچم «دمکراس������ی برای ای������ران و خودمختاری برای
کردستان» شناخته شده است .رهبر جانباخته ان د�کتر عبدالرحمن قاسملو ،حل مساله
ک������رد ها را در چارچوب ایران ازاد و دموکراتیک عملی می دانس������ت .تاکنون هم هیچ یک
از رهب������ران حزب در هر دو بخش ان ،ادعا��یی غیر از این نداش������ته اند .جایگزینی ش������عار
خودمختاری با فدرالیسم هم تغییری بنیادی در این واقعیت نداده است .حزب دموکرات
کردس������تان ایران که ش������ما خود را ادامه دهن������دگان راه و ارمان انان م������ی دانید ،همواره با
اتهاماتی که از جانب حکومت جمهوری اسالمی و برخی جریانات ناسیونالیست افراطی،
به این حزب زده می شد ،پاسخ های مسئوالنه ای داده است .این حزب در گذشته ،از
تبعیض و ستم و خشونت جمهوری اسالمی و سرکوب بی امان ان ،دلیلی برای افتادن به
دام شعار «کردستان بزرگ» نساخت.
اما در این اعالمیه پرس������ش انگیزتر از هر چیز ،دعوت برای دخالت نظامی در ایران و
س������پردن وظایف مبارزاتی مردم و هموطنان کرد در کردس������تان ایران ،به نیروهای نظامی
قدرتهای بزرگ جهانی است .یعنی همان قدرت هائی که تاکنون منافع سلطه گرانه خود
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را ائینه اعمال و رفتار خود می کرده اند .این قدرتها که تا دیروز منافع شان را در دفاع از
مستبدان منطقه از جمله بن علی و مبارک و قذافی می دیدند ،امروز ،در سایه خیزش
م������ردم ،وج������ود انها را مخل برنامه خ������ود ارزیابی می کنند .در لیب������ی ،همین قدرت های
خارجی برای تامین منافع خود ،در جریان اجرای همان قطعنامه  ۱۹۷٣شورای امنیت
سازمان ملل ،از ان عدول کرده به دخالت در تعیین سرنوشت مردم لیبی کشیده شدند
و ام������روز ب������رای قراردادهای نفتی و غیر نفتی با یکدیگر مس������ابقه گذاش������ته و هر کدام می
کوشند نیروی نزدیک به خود را در این کشور تقویت کنند.
سازمان ما که خود را مدافع حق شهروندان هر کشور ،در تعیین سرنوشت خویش،
بر اساس اراده و انتخاب ازادانهی انها می داند ،بر این باور است که حمایت و پشتیبانی
بین المللی از مبارزه مردم ایران ،مجوز دخالت در سرنوشت مردم را ،به هیچ قدرتی نمی
دهد .اس������تقرار دموکراسی به دس������ت خود مردم ایران و با مبارزه و رای و اراده انان برقرار
می شود .هر گونه دخالت خارجی با هر بهانه ای به منظور الترناتیو سازی از خارج ،به
استبداد دیگری می انجامد که پیش از انکه قدرت و تکیه اش به مردم ایران باشد ،چشم
به فرمان قدرت های خارجی خواهد دوخت .ما بر این باوریم که امروز بیش از هر زمان
دیگری ،حاکمیت ملی با معیار ارادهی مردم در تعیین مقدرات یک کش������ور تعریف می
شود.
دوستان گرامی!
ما ،حزب دمکرات کردستان را متحد خود در مبارزه برای ایجاد ایرانی ازاد و دمکراتیک
برای همه ایرانیان ،با هر ملیت و مرامی می دانیم .ایرانی که در ان از تبعیض ملی اثری
باقی نماند .ایرانی که اداره امور مناطق محتلف ،به منتحبان محلی از جمله در ش������کل
فدراتیو س������پرده شود و اختیارات دولت مرکزی محدود به اموری گردد که مربوط به کل
کش������ور اس������ت .از زبان فارسی به عنوان زبان مشترک مردم ایران استفاده شود و اموزش
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زبان مادری در مناطق ملی ،با توجه به ا�کثریت جمعیت هر منطقه صورت گیرد .چنین
اینده ای تنها از طریق اتحاد و همکاری نیروهای سیاسی و پیشرفت مبارزات دمکراتیک و
ازادیخواهانه امکانپذیر است .بر همین اساس هم در پیام به کنگره شما نوشتیم:
« انتظاری که از کنگره ش������ما دوستان گرامی وجود دارد گام برداشتن در جهت اتحاد
عمل در صفوف جریانات مدافع دموکراسی در یک ا�ئتالف بزرگ برای استقرار دموکراسی
است .الزمه چنین هدفی توافق حول منشوری است که بر جدائی دین از دولت ،تامین
ازادی های سیاس������ی و فردی و اجتماعی ،تامین حقوق برابر ش������هروندان کش������ور ،تامین
براب������ری زن������ان با مردان و رفع تبعیض ملی و تامین حقوق ملیت ها و  ...را مورد تاکید قرار
دهد .ما تردیدی نداریم که بدون اتحاد نیروهای چپ و دموکرات حول چنین منشوری و
بدون حضور و مشارکت فعال و متحدانه این نیروها ،جنبش ازادیخواهانه مردم به نتیجه
مطلوب دست نخواهد یافت».
امروز با ناباوری در اعالمیه ش������ما می بینیم که به جای گام برداش������تن در این راس������تا و
مشارکت در این پروژه ،چشم به راه قدرت های خارجی برای نجات مردم کرد در کردستان
ایران ،نشسته اید .چنین نگاهی به تحوالت در ایران ،با پروژه نیروهای سیاسی ازادیخواه
و دموکراتیک کشور ما ،از جمله با پروژه شما دوستان ،خوانائی ندارد .ما به دلیل اشنائی
دیرین������ه با رهبران و کادرهای حرب دموکرات کردس������تان ،اطمین������ان داریم که این حزب
می تواند همچون بنیانگذارانش ،بر س������نت مبارزاتی خود ،یعنی بر استقالل و ازادی در
ایران پای بفشرد .حقوق ملیت های ایرانی و رفع تبعیض ،ستم و نابرابری ،تنها با مبارزه
متحدانه زنان و مردان ،اقشار مختلف مردم و ملیتها و اقوام ایرانی دست یافتنی است.
کمیته مرکزی س������ازمان اتحاد فدائیان خلق ایران امیدوار اس������ت که هیئت سیاس������ی و
رهبری حزب دموکرات کردس������تان ،نس������بت به مواضع منعکس شده در این اعالمیه رفع

It is the right of

the Kurds to demand
international support

ابهام نماید .انتظار دارد این حزب ،ادامه دهنده راه د�کتر قاسملو و شرفکندی و کادرهای
مبارز جانباخته اش ،باشد .ارزو می کند حزب شما ،در راه هزاران مبارز دلیری که برای
ازادی از جان خود پرچمی برای رها��یی س������اختند ،گام بردارد و همانگونه که بانیان این
حزب ،از پرچمداران مبارزه در راه اس������تقرار دموکراس������ی در ایران بوده اند ،ش������ما نیز هم
چن������ان ،در همین جهت حرکت کرده ،ادامه دهن������ده راه ان ها و تقویت کننده مبارزات
دمکراتیک مردم ایران از هر ملیت و مرامی باشید .ما در این راستا ،همراه شما هستیم
و دست همه دوستداران ،اعضا ،کادرها و رهبری «حزب دموکرات کردستان» را بگرمی
می فشاریم.
کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
ششم مهر  ۱٣۹۰برابر  ۲٨سپتامبر ۲۰۱۱
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only hope of Kurdish nation in Iraqi Kurdistan. It is Kurd’s inherent right
to expect the international community and especially the United Nations
to see the Kurdish people’s situation as it is and as associated with the
lives and dreams of tens of millions of people and react properly and to
settle one of the most important issues in the Middle East.
Expressing our happiness over Libyan People’s victory and welcoming
Security Council resolution of 1973 (2011) with regard to Libya, we
request United Nation’s Security Council relying on the same principle
of responsibility of protecting to stop the suppression of Kurdish people
and Iranian and Turkish authorities attack. And we kindly request all
organizations, parties, associations and communities that sympathize
with Kurdish people and are friends of Kurds to raise and repeat this
inherent request of Kurds in their diplomatic meetings and international
summit and show their support.
Hoping to see more serious and responsible positions taken towards the
Kurd’s issue internationally
Political Bureau
Kurdistan Democratic Party (KDP-Iran)
52011/9/
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of dictators who suppress freedom seekers pretending to preserving
sovereignty has ended.
Kurdish Nation which as a result of an agreement signed by the colonial
powers and against its willing was divided first into two pieces between
Iranian and Othman Empire and later divided for second time into four
pieces among Iran, Turkey, Iraq and Syria has a long history of struggle
to achieve the right of self determination and has been suppressed
brutally experiencing mass murder, genocide, exodus, prison, torture
and execution. The massacre committed against Kurdish people by
Kamalist Turkey and Baathi Iraq and Islamic Iran will be always alive in
the conscience and memory of modern Humanity history and remains as
a failure for Humanity.
Even now and at the beginning of the second decade of twenty first
century, Kurdish identity and Kurdish people’s lawful demands still will
be denied and answered by violence by the authorities in those tree
pieces of Iran, Turkey and Syria. The only part where Kurds are part
of the power is Iraqi Kurdistan and this has been achieved through a
long history of struggle and paying a very high price of hundreds of
thousands of lives and sacrifices. But this Iraqi part of Kurdistan also
faces the possibility of loosing some of its cities and on the other hand
the military attacks by Iranian and Turkey authorities which will be
neglected and remained un-noticed by the central government in Iraq.
Hasn’t come the time for the international community to pay a serious
attention to what is happening in this part of Kurdistan and to resort
to a measure stopping the invasion of the neighboring countries to the
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Manifesto: It is Kurds’ right to seek
international support for their case
Not a week had passed after the suppression of demonstrators by
Gaddafi regime when UN Security Council gathered on the request of
France and England and with a reference to principle of Responsibility of
Protection adopted a resolution with absolute majority that mandate the
protection of Libyan civilians through imposing a ban on all flight in the
country’s airspace and assigning protection zone over the Libya territory.
Security Council adopting resolution 1973 paved the way for UK, US
and France military airplanes to start attacking Libyan army, navy and
military bases.
As a result of Security Council’s correct decision and NATO’s timely
measures, Libyan freedom seeking forces have been able to defeat
Gaddafi loyal army and end the 42 years of Gaddafi’s dictatorship. Now
writing these sentences, Gaddafi’s power period in Libya has ended and
except in Sirat and several rural places there is no sign of Gaddafi’s
period. Freedom seeking alliances are working to establish a new power
system in Libya.
The resolution 1973(2011) creates a hope for oppressed nations and
people living under dictatorship and conveys the message that the era

131

It is the right of

the Kurds to demand
international support

132

کردها

حق دارند خواستار
حمایت بینالمللی گردند

