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آ�یا براستی وقت آ�ن 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 آ�نگون ه ک ه
و سازمان ملل متحد أ
هست دریابند و ب ه فکر چارهی آ�ن 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 آ�را 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 آ�مریکا 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 آ�غاز نمایند.
در نتیج������هی ای������ن تصمیم بجای ش������ورای امنیت و اقدام بموقع پیم������ان ناتو ،نیروهای
آ�زادیخواه 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 درمی آ�یند غیر از شهر «سیرت» و چند شهرک
حوم������هی آ�ن اثری از حاکمی������ت معمر قذافی باقی نمانده و جبههی آ�زادیخواهان 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 آ�ن بس آر�مد ه ک ه دی�کتاتورهای ضدخلقی تحت لوای
حاکمیت ملی ،آ�زادیخواهان 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 آ�زار 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 آ�ن 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 آ�ش������کار دولت مرکزی عراق با تهدید و
لشکرکشی حکام ترکی ه و ایران روبروست.
آ�یا براس������تی وقت آ�ن 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 آ�نگون ه ک ه هست دریابند و ب ه فکر چارهی آ�ن
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 آ�نیم 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 آ�ن 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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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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تامل یا کج فهمی؟!

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

بمناس������بت پیروزی جنبش آ�زادیخواهانهی 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 آ�ن
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 آ�ن را دریچهی امیدی برای ملتهای تحت س������تم و جنبش������های آ�زادیخواهان ه در
کشورهای دی�کتاتور زد ه دانست ه بود.
در همین بیانی ه ضمن ابراز خوشحالی از بثمر رسیدن جنبش آ�زادیخواهانهی 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
یاد�وری لشکرکشیهای دو دولت ایران و ترکی ه
حق این ملت اعمال شد ه است ،و نیز با آ
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 آ�ن 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» آ�نچ ه را ک ه از دستش������ان ب آر�مد ه از تهمت و
أ
افترا و ناس������زا نثار حزب دمکرات نمودهاند .أت�م������ل (بخوانید کج فهمی) آ�قای قائم مقام از
«ت�مل « اس������ت ک ه م������ا در این مختصر تنها ب ه پ������ارهای از آ�نها
جنبههای مختلف ش������ایان أ
خواهیم پرداخت:
در نخستین پاراگراف نوشته ،آ�قای 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 آ�ن 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 آ�زادیخواهان 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
ک ه خواهی نخواهی این امر دال بر عدم آ�گاهی آ�قای قائم مقام از اصول حزبی و سازمانی
ب ه طریق اولی عدم آ�گاهی 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 آ�ن
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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».
آ�ق������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 آ�ن 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 آ�فرین �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 آ�نهاست!
نا�گفت������ ه نمان������د ک ه آ�قای 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 آ�نها 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 آ�نها با این طرز تفکر بیش������تر ب ه بقای عمر
خودکامگان کمک میکنند تا طرفداران و مدافعان آ�نها.
در بخش������ی دیگر از مقالهی آ�قای قائم مقام ب ه روال دولتمردان سابق و الحق ایران ب ه
تعریف و تمجید (تو بخوان تحمیق) مردم کردستان پرداخت ه و آ�نان را سرحد داران شجاع
(فراموش نمود ه است ک ه حکام عبارت مرزداران را بکار میگیرند) میخواند و «دفاع ایشان
یاد�وری میکند .غافل از اینک ه آ�ن زمان گذشت ه ک ه
در برابر حملهی اس������کندر ب ه ایران» را آ
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 آ�ماد ه کردهاند ،هیچگا ه غیر از این تعارفات توخالی ارمغانی
برای این ملت نداشت ه و نخواهند داشت.
آ�قای 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 آ�گا ه و مبارز کردستان را مردمانی سادهلوح و نادان فرض فرمودهاند .آ�ری ،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 اطالق میک������رد و بر آ�ن 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 آ�نچ ه ظلم و ستم و اجحاف است در حق
تودههای مردم و بخصوص ملیتهای تحت ستم ایران روا داشتهاند.
نوشتهی آ�قای 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 آ�نها 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 آ�ن 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 آ�وردن 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 آ�وە

تاملی بر نوشتە آ�قای محسن قائم مقام در رابطە با
آت�ملی بر بیانیه «حزب دمکرات کردستان»
آ�زادی ،تجزیهطلبی ،گروههای مسلح و تجربیات قرن بیستم»

«ت�ملی بر بیانیه
در سایت ایران امروز نوشتە��یی از آ�قای محسن قائم مقام تحت عنوان آ
«حزب دمکرات کردستان» آ�زادی ،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 آ�ن برنیامدە ،این امر را بعهدە حزب مربوطە مینهاد.
اما متاس������فانە آ�قای 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 ،آ�گاهی ناقص خود را مالک ارزیابی و نتیجەگیریهایشان قرار دادەاند .برای
اینکە سخن بە گزاف ن�گفتە باشیم اشارەای بە دو مورد از آ�نها میکنیم.
آ�قای 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 آ�ذربایجان ،در زمان حضور ارتش سرخ در ایران ،اعالم خود مختاری
نمودند و لباس ارتشیهایشان هم را شبیه ارتشیان روسها دوختند .بدنبال آ�ن ،در کشتار
س������بعانه بسیاری از کردها را کش������تند ،از جمله بدار آ�ویختن 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 آ�مد .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 آ�ن پرداختەاند ،ندارند .جهت اطالع آ�قای 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 آ�ن گذاشتە بود.
آ�قای 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 آ�قای
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 آ�یندە 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 آ�ن در میان چهار کش������ور تقس������یم شدە و با نفوسی
بیش از  ٤٠میلیون برای رس������یدن بە آ�زادی ،دمکراس������ی و رس������یدن بە حقوق ملی خود
مبارزە میکند.
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آ�ق������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 آ�زاد» میدانند .اگر آ�قای قائم مقام کوچ�کترین
اعتقادی بە واژە «دمکرات» یا آ<�زاد» میداش������تند ،میبایس������ت آ�زادی و حق انتخاب یک
ملت در تعیین سرنوش������ت خود را ،چون ستون اساس������ی یک جامعە آ�زاد پاس داشتە،
از جملەه������ای تحقیر آ�میزی چون «گوش بفرمان رهب������ران تفنگدار در خدمت دولتهای
«نا�گاە خوان������دن» جوانانی کە آ�گاە بە حقوق ملی خود پا بە
بیگان������ە» در آ�مدن کوردها و آ
صحنە نبرد با جمهوری اسالمی مینهند ،پرهیز میکردند .آ�قای قائم مقام مطمئن باشند
کە ش������یوە پولیمیک ایش������ان نمیتواند تاثیری در اهداف سیاسی مردم کورد یا نمایندگان
فکری آ�نها 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 آ�ن قدرت اقتص������ادی – نظامی و تاثی������ر گذاریش در
سیاس������تهای بین المللی ،بە این س������ادگی تجزیە ش������دە ،از درون آ�ن این همە کشورهای
مستقل ب آر�ید و ....
امید است آ�قای قائم مقام و پاسداران اندیشەهای مشابە ایشان واقعیتها را آ�ن چنان
کە هست ببیند نە آ�نگونە کە میپسندند« .تاریخ درسهای بسیار مفید و خردمندانە��یی بە
انسان میدهد» تنها هنر ممکن توانا��یی فهم و درک این حقیقت و آ�موختن از آ�ن 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 آ�نچ 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 آ�ن سخن �گفتهايد ،خواهان ا�ئتالف آ�ن 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 آ�رزوی اعتال و نيرومندش������دن هر چ ه بيش������تر س������ازمان شما را در گسترهی
دارم ،آ�ن 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 آ�يند ه شاهد تشکيل ا�ئتالفی
دمکراتيک از ش������ما و حزب دمکرات کردس������تان (هر دو بخش آ�ن) 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 آ�يندهی آ�زاد 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 آ�غاز بحث اتحاد و اثتالف آ�نها 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 آ�ن 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
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غرب و سازمان ملل و مجامع ديگر بينالمللی و آ�ری ،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 آ�ن 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 آ�ن
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 آ�قای مصطفی
ياد�وری ش������ود .تاز ه آ�ن نام ه از آ�ن س������نخی بود ک ه ش������ايد بت������وان ب ه آ�ن ـ
هج������ری ب ه بوش آ
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 آ�ن
وجود دارد .ب ه هر حال ،تغيير موضعی در آ�ن قابل رؤيت نيس������ت .شايد آ�نچ ه در آ�ن 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 آ�ن 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 آ�ن 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 آ�زادیطلب 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 آ�مريکا سر چيست؟ اگر میدانيد ،موضع شما
در آ�ن بار ه چيس������ت؟ از اوضاع کردس������تان س������وري ه اطالع داريد؟ آ�يا 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 آ�کند ه از اين انتقادها دارند .بر کردستان در آ�سمان پرستار ه
س������تارهای روا داشت ه نم یش������ود ،حتی از سوی آ�نانی ک ه خود را مدافع آ�ن 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 آ�ن 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 ،آ�ری،
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 آ�ن 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 آ�ن چنين حکمی داد .ب ه هر حال تصور نمیکنم
ک ه تاز ه هيچ نظام دي�کتاتوری چون حکومت صدام بتواند بر آ�ن مستولی يابد .مضاف بر
اينکه  ،کردس������تان عراق زير چکمههای صدام چيزی برای ازدستدادن نداشت .ب ه هر
حال آ�نچ ه ک ه امروز ما شاهد آ�نيم ،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 آ�مريکا
و سيستم عراق گذاشت .خوب ،در چند کشور ديگر ،حملهی غرب و ناتو ب ه دي�کتاتوری
انجاميد ه اس������ت؟ در آ�لمان؟ 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
ضد�مريکا��يی ضددمکراتيک احتمالی خود را برطرف نمائيد .بخش������ی از چپ ايران هنوز
آ
ضد�مريکا��يی دوران جنگ سرد و زادهی بلوک شرق و احزاب کمونيستی
گرفتار در دام آ
آ�ن 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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آ�مريکا نيز قرار گيرند و اما جلب پشتيبانی همين آ�مريکا 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 آ�نها 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 آ�ن 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 آ�نها 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 آ�ن 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 آ�غاز 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،
آ�قای 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 آ�ن 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 آ�ن .همانطور ک ه میدانيد ،در کردستان عراق
نيز يک جنبش بالفعل وجود داش������ت .اين جنبش ،اما ،بدون همگامی ناگزير آ�مريکا
و متحدين آ�ن 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 .آ�يا
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 آ�مريکا 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 آ�ن داشت ه باشد ،يقينا با مخالفت من روبرو نخواهد شد،
چون آ�ن 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 آ�نها «هیئت سیاس������ی» ،-آ�ن حزب نوش������ته،
ک ه در بخش������ی از آ�ن آ�مد 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 آ�شنا هس������تید و از جزر و مدهای
سیاسی آ�گاهی 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 آ�زادیخواهی ک ه در شمال آ�فریقا
و خاورمیان ه آ�غاز ش������د ،امید فراوانی برای تغییری عظیم در دلهای آ�کندهاز ش������ور و عشق
ش������ما و ما ب ه آ�زادی تداعی کرد .مس������تبدانی ک ه ب ر اثر مبارزات آ�زادیخواهانهء 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 آ�زادیخواه������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 آ�خوندی روشنتر از قبلبهسوی
سپیدهء صبح ر ه می پیماید .هرچند تغییرات جدید ،در ایران در آ�ستانهء انتخابات دهمین
دورهی ریاس������ت جمهور در س������ال  ،)2009(1388آ�غاز شد .ولی بر اثر سرکوب شدید و
نبود پش������توانهء واقعی و جدی جامعهء آ�زاد و تحول خواه -ب هش������یوهی امروزی -و بوجود
آنی�مدن 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 آ�زادیخواهانه ،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 آ�ن 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 آ�نها تغییراتی بوجود آ�مده اس������ت .همچنین گامهای مهم و عملی در را ه حق
تعیین سرنوشت انسانهای محروم از حقوق اساسی ،برای زندگی بهتر آ�غاز 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 آ�نها ،یکبار
درس������ال  1514و دیگر بار در  ،1923پیوس������ت ه در وضعیت اسفباری قرار داشتهاند و
در مسیر آ�سمیله (ذوب) شد ن و انکار با آ�نان برخورد شد ه است .مبارزان را ه آ�زادی این
ملت -بیش از  40میلیونی کنونی ،-پیوست ه برای آ�زادی خود تالشهای فراوانی نمودهاند.
�کتاب «تاریخچهء کوتاه������ی از مبارزات خلق کورد» ،أت�لیف و گرد آ�ورندهء زند ه یاد د�کتر
صادق شرفکندی و �گفتارها و نوشتارهای دیگر ،گوشها��یی از فراز و فرودهای جنبشهای
آ�زادیخواهی این ملت تحت ستم را بازگو نمودهاند؛ ک ه هر بار و در هر برههای از زمان با
ترفندی ،آ�زادیخواهان را سرکوب ،رهبران آ�ن 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 آ�زادانهء محلی ،جلوگیری از اجرای آ�داب 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 آ�زادی و تحقق خواستهای ملی تان را انجام میدادید-.
ک������ ه خصل������ت هر ملت مبارز و حق آ�نهاس������ت ،-ما نی������ز را ه دراز و پرپی������چ و خم مبارزات
آ�زادیبخ������ش را آ�غ������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 آ�زادیخواهان 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 آ�نها 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) آ�رارت 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 آ�ذربایجان قربانی جنگ س������رد و منافع س������ر خرمن شورویها شدند .در  ،1975جنبش
ب������زرگ آ�زادیبخش 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 آ�نها 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 آ�مد 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 آ�ن 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 آ�ن بود  -ک ه برای ملت
ک������ورد بزر�گترین مصیبتها را ب ه بارد آ�ورد -و جنگ س������رد -ک ه آ�نهم اولین قربانیانش ملت
آ�ذری 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 آ�زاد 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 ،آ�ثار ش������و م جنگ داخلی میان احزاب کورد ،مداخل ه آ�شکار و پنهان،
ایران ،عراق ،ترکی ه و سوریه ،-ب ه دستاوردههای بزرگی نیز نایل آ�مدهاست.
با توج ه ب ه شکنندگی وضعیت کوردها و توافق همیشگی حاکمان کشورهای سلطهگر
بر آ�نها -آ�ن 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 آ�ن باش������د ،در اولین گام ملت ک������ورد در آ�نجا -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 آ�ن در آ�نتالیا واستانبول ترکی ه در ترکیب شورای رهبری نادید ه
گرفت ه شدهاند؟!
در ترکیه ،در انتخابات نسبتهن آ�زادی ک ه با اجازهی حاکمیت این کشور برگزار شد،
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دیاربکر(�مید) ،خطیب دجله -ک ه ب ه جرم دفاع
اولین نمایندهء منتخب مردم در ش������هر
آ
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 آ�ن 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 آ�زادگان  -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 آ�وار ه
کردهاند ،-و حمالت خونبار و ویرانگر ترکیه ،ک ه هم اکنون نیز هرازگاهی انجام میگیرند -و
سازمان شما هم این اواخر آ�ن 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 آ�ن -با توج ه ب ه تهدیدهای بشار اسد دی�کتاتور ،-یا داالن
باز کردنی برای کمک ب ه سرپا نگهداشتن ،آ�ن رژیم آ�دمکش و خونریز ،صورت گیرد ،چ ه
وضعیتی برای کوردها پیش خواهد آ�مد و چکار بایس������تی بکنند؟ آ�یا در آ�ن صورت غیر از
مقاومت همهء کوردها و جنگی تمام عیار و ویرانگر راهی دیگری هست؟ در آ�ن 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 آ�مدن 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 ،آ�ئینهی 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 آ�زادی 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  . -291آ�یا این نوشتهء آ�ن بزرگ
سیاس������تمدار ش������هید را ه صلح و آ�زادی 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 آ�زادی آ�نها 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 آ�زادی
و صلح ،س������ازندگی و پیشرفت سوق داد ه میش������وند و در جهان متمدن و آ�زاد 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 آ�ن برچسب»تجزی ه طلبی» هم میزند؟! آ�یا 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 آ�یند 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.
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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 آ�ن ملل نیس������ت در در این میان
اپوزیسیونی که باهمهء فدا کاریهای کذشته تلفات دادنها وحماسه آ�فرین ها از مشکالت
عدیدی رنج می برد  ،مش������کالتی که نه چند تا هس������تند چش������م اندازی روشن حداقل در
آ�ینده نزدیک برای اتحاد عمل وجود ندارد .
آ�نچه 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 آ�وری که پیشتراز آ�ن 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
آ�قایان 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 آ�زادی برای مردم ایران نیست  ،بلکه کورکورانه در خدمت دی�کتاتورهای منطقه
قرار گرفته اند.
آ�قایان 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
آ�ورد و مطمئنا امریکا وکش������ورهای غربی د آر�ن منافعی برای خودخواهند داشت  ،ولی در
عین حال روشن است که فروپاشی دی�کتاتورهای حاضر در منطقه فضارا برای پیش برد
مردم آ�زادیخواه در بر قراری آ�زادی و دمکراسی در منطقه آ�ماده 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 آ�زادی پیش می روند  .آ�یا 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 آ�زادیخواه سوریه دفاع نکنیم؟
و در خدمت هدف های رژیم جمهوری اس���ل��امی در حفظ بش������ار اسد دی�کتاتور سوریه در
آ�ید  .آ�قایان 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 آ�زاد 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 آ�یندهء 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.
آ�قایان فدائیان خلق ایران  ،ابرهای سیاه جنگ و ویرانی به آ�سمان 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 آ�ن 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 آ�ن 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 آ�قای 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 آ�نجا آ�غاز 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 آ�مريکا 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 آ�مريکا نوشت ه شد ه است.
بنده نيز د ر مطلب مورد اشارهی آ�قای مجيد سيادت پرسشها��يی را مطرح کرد ه بودم ک ه
بخشا پاسخ نگرفتهاند و آ�نجا 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 آ�ن 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 آ�مد 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 آ�يا 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
می آ�ورن������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
آ�ن نزاع در صورت فراهمبودن شرايط الزم بهر ه گيرم ،بخشی از ميهنم را آ�زاد 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 .آ�نها آ�گاهان ه يا آنا�گاهان ه کردس������تان را فرع و يدک ب ه حساب
می آ�ورند ،همان مکانيسم فکری ک ه ساختار دولتی ايران بر آ�ن 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

45

46

کردها

حق دارند خواستار
حمایت بینالمللی گردند

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 آ�نها 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 آ�ن موضع متفاوتشان و انتقاداتی ک ه بر آ�نها وارد میدانم را ن ه تنها
دشمن جنبش کردستان محسوب نمینمايم ،بلک ه فراتر از آ�ن ،آ�نها را در جبههی سياسی
خود قلمداد مینمايم و خواهان همياری و همبستگی و همفکری و همدلی بيشتر با آ�نها
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:

آ�قای 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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آ�نچ 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
آ�مد) .بند ه نيز از حق جدا��يی کردس������تان ب ه لحاظ اصولی دفاع میکنم ،اما بهرهگيری از
اين حق و اجرا��يیکردن آ�ن 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 .آ�يا 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 آ�ن 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! آ�يا
ديد ه شد ه ک ه ما در مورد پياز و سيبزمينی هم صحبت کنيم ،با بحث «جدا��يیطلبی» و
«توطئهی بيگانگان»روبرو نشويم؟!
�	.3قای س������يادت ،هموطن گرامیام ،قدری انصاف داش������ت ه باشيد :آ�خر کی من
آ
از آ�مريکا 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 آ�مريکا
اگ������ر مصالحش ايجاب کند ،دخالت میکند ،ديگر مخالفت م������ن أت�ثيری در آ�ن نخواهد
داشت .برعکسش هم صادق است :اگر مصالحش ايجاب نکند ،چنين دخالتی صورت
نخواهد گرفت ،ديگر دعوت بند ه نيز أت�ثيری بر آ�ن نخواهد داشت .بحث ما ،اما ،چيز
کامال ديگری اس������ت :بند ه میگويم اگ������ر خارج از ارادهی من جنگی بي������ن ايران و آ�مريکا
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 آ�ن 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 آ�ن 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 آ�ن مخالفت ورزيد .اگر هم خود رژيم ايران جنگی برافروخت ،باز اين
جنگ رژيم است و ن ه من .ب ه هر حال ب ه آ�ن کمک نخواهم کرد .اين کل کالم بند ه است.
شما میتوانيد با آ�ن موافق باشيد يا مخالف ،اما تحريف آ�ن شرط انصاف نيست!
�	.4ری درست میگوئيد کارد ب ه استخوانمان رسيد ه است .میدانيد ک ه رژيم ايران
آ
از هيچ جنايتی بر علي ه مردم کردس������تان دريغ نکرد ه اس������ت؛ هنوز ديوار صوتی شکستن
ضد�مريکا��يی ايران بر آ�سمان شهرم را فراموش نکردهام،
هواپيماهای اف 14آ�مريکا��يی رژيم آ
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 آ�نها 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 .آ�ری ،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» آ�مريکا بر سر
کار آ�مد 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
آ�مريکا ب ه ويژ ه بر بس������تر يک جنبش عمال موجود ممکن گردد ،از آ�ن 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 آ�مار شما
از کجاس������ت .اما توصيهی من ب ه ش������ما اين است ک ه تفحصی در مورد تعداد کشتهها��يی
ضد�مريکا��يی
ک ه مردم شيع ه و مردم کردستان عراق زير چکمههای حکومت مستقل و آ
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؟ آ�يا اين نيروهای
مبارز و انقالبی و انسانهای شريفی از سنخ شما هستند؟ خير؛ مرتجعترين و قشریترين
نيروهای مذهبی و ناسيوناليس������تهای شووينيست هستند با آ�ن در تضاد و جنگند .يقين
داشت ه باشيد اگر حکومت مطلوب شما و من هم در آ�ن 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 آ�مريکا 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 آ�ن 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 قه آر�ميز 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 آ�ن 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 آ�ن
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 غيرقه آر�ميز نيز ب ه دي�کتاتوری
نيانجاميدهان������د؟!! نمون������هی انقالب  57کش������ورمان و حکومت پ������س از آ�ن 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 آ�ن 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 آ�مريکا و
حکومت اس���ل��امی اس������تفاد ه کرد .اما بالفاصل ه میگوئيد ک ه بند ه در م������ورد آ�مريکا توهم
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دارم! خير قربان ،چنين نيس������ت .باور کنيد در مورد آ�مريکا هيچ توهمی در کار نيست.
ضرباتی ک ه اين کشور متوج ه جنبش کرد ـ آ�ن هم در همهی بخشهای آ�ن کرد ه است ـ ب ه
اين سادهگیها فراموششدنی نيستند .رژيم شا ه بدون آ�مريکا آ�ب 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 آ�ن 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
آ�مريکا 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 آ�مريکا سفر میکنند .میدانيد آ�مريکا چ ه ب ه
آ�نها �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 آ�مريکا 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!!! آ�ری ،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 سربرون آ�وردن حکومت اسالمی ايران از درون و دامان آ�ن 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 .آ�مريکا 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 آ�مريکا 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 آ�مريکا 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 آ�ن 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؟ ...
آ�ری ،لنين ن ه سراب داشت و ن ه توهم ،اما در لوای انقالبیگری سطحی ناسيوناليست و
ميهنپرست واپسگرا نبود.
�	.10قای سيادت عزيز ،بند ه نيز احتمال درگيرشدن آ�مريکا در جنگی با حکومت
آ
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 آ�ماج
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 آ�ن
مخالف نيس������تيد .تنها نمیفهمم ک ه چرا مطالبهی آ�ن 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 آ�ن 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.
�	.11قای س������يادت گرامی ،بطور جد نگرانی من اين اس������ت ک ه برخی از هموطنان
آ
عزيز من در آ�نچ ه در ارتباط با کردستان میگويند زياد صادق نباشند .آ�خر ،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 آ�ن ننوشتيد!
و ايران بمباران و توپباران میشوند و اما شما چهار کلمهی ناقاب 
اين است معنای واقعی آ�ن همبستگی ک ه شما از آ�ن 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؟! آ�يا 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
آ�ن 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 آ�مريکا گرفت ه تا کش������ورهای اروپا��يی،
اسالمی ،عربی و ب ه ويژ ه حکومت اسالمی ايران پشت آ�ن 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؟ ،آ�ری ،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 آ�نچ 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 آ�خر 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 می آ�يند .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 اح������زاب کردس������تان ب ه آ�مري������کا «دل
بستهاند» و آ�مريکا از آ�نها «استفادهی ابزاری» میکند .خير قربان ،اين احزاب ب ه آ�مريکا
دل نبستهاند ،اما با آ�ن در مصاف هم نيستند .دشمن آ�نها آ�مريکا نيست ،بلک ه حکومت
اس���ل��امی ايران است .اگر «اس������تفادهای» هم در کار باشد ،اين يقينا دو جانب ه است .آ�يا
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؟ آ�يا نبود آ�ماری 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؟ آ�يا چنين حکمی را در مورد احزاب کردستان ک ه هر از
چند گا ه چند هوادار و عضو و فعال آ�نها اعدام میشود را میتوان داد؟ آ�ری ،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  ،آ�مريکا نبود ه است .پنداری شما تصور میکنيد ک ه در اين
کرهی خاکی هر اتفاقی بيافتد ،انگليس و آ�مريکا 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 آ�مريکا��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 آ�مريکا��يی بود ه است ،البد کشتار چچنها
توسط حکومت روسي ه هم کار آ�مريکا بود ه است ... ،آ�ن قدر واهی و سادهانگاران ه است
ک ه نيازی ب ه رد آ�ن 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 آ�ن
باعث خشم و عداوت اين نيروها میشود ،چ ه ک ه اينجا طبق فرمايش آ�نها ديگر زمينی
ک ه امپرياليستها کاشتهاند را نبايد دوبار ه شخم زد (البت ه آ�ن 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 آ�نها
را ب آر�شفت ه نمیکند .آ�ری« ،امپرياليسم» و استعمار هموار ه از اقتدار و تمرکز سياسی در
کشورها��يی چون ايران و ترکي ه پشتيبانی نموده است ،چون آ�ن 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 می آ�يد ،آ�مريکا بالفاصل ه
در تالش برمی آ�يد آ�نها 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 آ�مريکا 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 آ�نقدر باالس������ت ،اين را بايد ب ه چالش بکش������يد و افش������ا کنيد ک ه أ
نمیکنيد .اما مطالبهی عکس آ�ن از همين «امپرياليستها» را جرم محسوب مینمائيد.
در پاي������ان باری دگر متذکر ش������وم ک ه من «ابهام������ات» بوجود آ�مد 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 آ�يندهی کش������ورمان بين دو جريان میبينم و آ�ن
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 آ�نها
بشود ،بلک ه بايد در چهارچوب ملزومات دمکراسی امری بديهی و مفيد قلمداد گردند.
آ�لمان ،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 آ�قای سيادت را برانگيخت ه است:
/php?adr=http://www.etehadefedaian.org.2_http://www.iranglobal.info/payvand3
مقالهی آ�قای 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 آ�زادیبخش 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 آ�شکار آ�نها با آ�زادی 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 آ�خر ،فقط بە خاطر کرد بودن و کرد ماندن .اصرار
بر انکار هویت ملی کردها و تالش برای تسلط بر اراد ه آ�نها 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 جهت کم������ک ب ه آ�نها 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 آ�نرا 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 آ�مد.
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 آ�مد ،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 آ�مده 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 آ�ن کش������ور می آ�ورد؟ و عراق و لیبی را در نظ������ر بگیرید با آ�ن 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 آ�مدن کشوری مستقل برای مردم آ�ن سرزمین فراهم می شد؟ حال
وضع سوری ه را پیش رو بیاورید .آ�یا واقعا برای خاتم ه دادن ب ه کشتار مردم آ�ن 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 آ�نها 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 آ�نها را برای همیش ه حل نماید؟ همین
جمهوری اس���ل��امی ایران را نام ببریم .آ�یا 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 آ�ید.
امید آ�ن می رود در ماهها و س������الهای آ�یند 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 آ�مد ه بازی
خواهد کرد .بازنگری در شیو ه برخورد با پدید ه ملتها و حق تعیین سرنوشت آ�نها 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 آ�زادی 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 آ�شتی 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 آ�نچ 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 آ�زادی 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 آ�ش������تی بر آ�مدهاند .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 آ�زاد 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 آ�مد 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 کشورهای جهان خواس������تار رسیدگی بهحقوق کردها ش������د ه و آ�ن 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 آ�تی
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 آ�نها 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 آ�شتی 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 آ�ن زندگ������ی می کنند همچنان در تب آ�تش جن������گ و خونریزی باقی
خواهد ماند .ب ه امید آ�ن 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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