مراسم  ٢٦آذر،
در کوهستانهای کوردستان
برگزار شد

کتاب
«یادگاریهای کوردستان»
چاپ و منتشر میشود

تجمع اعتراضی بازنشستگان
فرهنگی کرماشان
در مقابل آموزش و پرورش

ارگان حزب دمکرات کردستان ایران

تـأمین حقوق ملی خلق کرد در چهارچوب ایرانی دمـکراتیک و فـــدرال

2

٣

www.kurdistanmedia.com

شماره  ٧٤٠جمعه  ٣٠آذر  ٢١ ،۱۳۹۷دسامبر ۲۰۱۸

تاسیس و دگرگونی

کوردستیزی

مصاحبه معاون اول مسئول
اجرایی حزب دمکرات کوردستان
ایران با «اخبار روز

۳

مبارزات آزادی بخش کوردها

سپاه قدس

رویکردی پنهان

همیشه امید همه ملتهای

در ناسیونالیسم ایرانی

در بند بوده است
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پیشمرگه راز جاودانگی ملت است

سخن
باز تاسیس میهن
کریم پرویزی

مراسم گرامیداشت بیست و
ششم آذر ماه ،روز پیشمرگهی
کوردستان ،در کوهستانهای
سر به فلک کشیدهی
کوردستان با حضور فرماندهی
نیروی پیشمرگه و جمعی از
فرماندهان نیروی پیشمرگه
روز شنبه،
برگزار شد.
بیست و چهارم آذرماه،١٣٩٧
مراسمی ویژه به مناسبت
روز پیشمرگهی کوردستان
از سوی فرماندهی نیروی
پیشمرگه در کوهستانهای
کوردستان برگزار گردید .این
مراسم با خواندن سرود ملی
"ای رقیب" از سوی نیروی
پیشمرگه و یک دقیقه سکوت
به نشان ادای احترام به شهیدان
کورد و کوردستان آغاز شد.
پس از سان فرماندهی نیروی
پیشمرگه از نیروهای حاضر در
مراسم ،رژهی دسته و نیروهای
پیشمرگه که بیانگر نهایت
آمادگی نیروی پیشمرگهی
کوردستان بود ،برگزار شد.
سپس در بخش اول این مراسم،
کاوه بهرامی ،فرماندهی نیروی
پیشمرگه ،سخنانی را ایراد کرد.
وی در سخناناش به این
موضوع اشاره کرد که :روز
 ٢٦آذر ،روز پیشمرگهی
کوردستان ،روز یادآوری و
ذکر تواناییهای پیشمرگه و
روز ادای احترام به فداکاری
و ازخودگذشتگی فرزندان
مبارز ملتمان است .فرزندان
مبارز و از خود گذشتهای
که سنگرهای خود را علیه
دیکتاوری و خودکامگی رژیم

ایران در سختترین شرایط
حفظ کردهاند .این قهرمانان
بودند که تحول و "راسان" را
به مشعلی برای جنبشی نو بدل
کردند .او همچنین به وضعیت
کنونی ایران پرداخت و گفت:
رژیم جمهوری اسالمی در
شرایط فعلی از لحاظ اقتصادی،
اجتماعی ،سیاسی و همچنین
داخلی خود رژیم ،در وضعیت
اسفناکی قرار دارد و در
جامعهی جهانی نیز اعتبار خود
را از دست داده است .همچنین
به دلیل اقدامات تروریستی و
دخالت در امور کشورهای
جهان بویژه در خاورمیانه،
به عنوان ناقض حقوق بشر
در جامعهی بینالملل شناخته
شده است .باید گفت تمام
ستونهای نگه دارنده این رژیم
سست شده و تنها به فشاری
همهجانبه نیاز دارد ،تا به کلی
فروپاشد".
بهرامی در بخش دیگری از
سخناناش خطاب به مردم
کوردستان و اعضا و حامیان
حزب گفت :از تمام دلسوزان
ملت کورد بویژه کادر و
پیشمرگههای مبارز حزب ،که
سالها در صفوف مبارزه برای
رهایی و آزادی کوردستان
زحمت کشیدهاند و اکنون به
هر دلیل در خارج از کشور
ساکناند ،میخواهیم که به هر
طریق ممکن همکار و حامی
ما باشند .از اعضا و هواداران
حزب دمکرات در خارج و
داخل کوردستان میخواهیم
که با تمام توان حامی نیروی

پیشمرگهی کوردستان باشند.
پس از سخنان کاوه بهرامی،
به رسم هر سال به تعدادی از
پیشمرگههای حزب ،سیامند
طربی ،یاسین یوسفی ،امید
مندمی و شهاب عسکری ،که
 ٢٠سال از عمرشان را بدون
وقفه در صفوف نیروهای
پیشمرگه گذراندهاند ،لوح تقدیر
اهدا شد .در بخش دیگری از
مراسم مذکور ،به نفرات برتر
جشنوارهی نیروی پیشمرگهی
کوردستان ،هدایایی اهدا شد.
در بخشهای دیگر مراسم
نیز ،پیشمرگههای کوردستان
با خواندن سرود ،آواز و شعر،
در مراسم مشارکت داشتند.
بخش پایانی این مراسم
شامل نمایش حرکات نظامی
از سوی پیشمرگههای حزب
بود .مراسم مذکور با رقص و
پایکوبی شرکت کنندگان و در
فضایی پیشمرگانه پایان یافت.
از سوی دیگر ،روز سهشنبه
مورخ  ٢٧آذرماه ،با حضور
تعدادی از اعضای رهبری
حزب ،کادر و پیشمرگهها
در کمپ "جژنکان" مراسم
باشکوهی به مناسبت ٢٦
آذرماه ،برگزار شد .مراسم
مذکور با خواندن سرود ملی
"ای رقیب" و یک دقیقه
سکوت به نشان ادای احترام
به یاد و خاطره شهیدان راه
آزادی کوردستان ،آغاز شد.
سپس تیمور مصطفایی ،عضو
شورای سیاستگذاری حزب
دمکرات کوردستان ایران ،به
این مناسبت سخنانی ایراد کرد.

او در سخنانش با پرداختن به
تاریخ تعین روز پیشمرگه و
نیز مطرح کردن مسائلی در
باب نیروی پیشمرگه ،گفت:
پیشمرگه نیروی مسلح ملت
است ،نیرویی که تنها وظیفه
جنگ کردن را برعهده ندارد
بلکه به این واقعیت واقف است
که به این خاطر دست به سالح
برده تا در راه تحقق دمکراسی
و رهایی ملی مبارزه کند .او
به این مساله عمیقا آگاه است
که ملتاش تحت استثمار و
ظلم استو موجودیتاش انکار
گردیده و راه ترقی این ملت را
مسدود کردهاند و در یک کالم،
کرامتاش را خدشهدار کردهاند.
پیشمرگه به خوبی میداند که
این ملت تنها با توان و قدرت
فرزندان توانمندش آزاد و رها
میشود .با این درک و آگاهی
است که عزیزترین کسان خود،
یعنی خانوادهاش را رها کرده
و به صفوف پیشمرگهها ملحق
میشود .آنها میدانند که
پیشمرگایتی یعنی دست شستن
از همه لذتهای زندگی و فدا
کردن خود در راه ملتشان و
در واقع این راه را با آگاهی
کامل برگزیدهاند .به همین
خاطر شایسته هرگونه ارج و
حرمتی هستند .مصطفایی در
بخش دیگری از سخنان خود
با اشاره به شرایط تحمیل شده
بر کوردستان و فضای سیاسی
ایران و کوردستان ،افزود:
ایران طی سال  ٩٧شمسی با
چندین مشکل و بحران روبرو
بود که به ابرچالش شناخته

شدهاند .بحران آب ،بحران
محیط زیست ،بحران بیکاری،
بحران سیستم بانکی ،بحران
صندوق بازنشستگی .اگر
به این بحرانها ،تحریمهای
اعمال شده از سوی آمریکا
را نیز ،به آن بیافزائیم که هر
روز شدیدتر و گستردهتر
میشود متوجه عمق گستردگی
بحرانها خواهیم شد .از سوی
دیگر ،باید به آن دولتهایی
اشاره کنم که به ایران وعده
داده بودند که در نجات از
این بحرانها یاور او خواهند
بود ،اما جز شعار نتوانستهاند
اقدامی عملی انجام دهند و
حتا اگر توان کاری هم داشته
باشند تا به امروز عمال هیچ
اقدامی نکردهاند .بعد از سخنان
تیمور مصطفایی ،سرودی تحت
عنوان "پیشمرگه" از سوی
هنرمند "غالم فاتحی" اجرا
شد و پس از آن پیام مشترک
اتحادیه جوانان ،زنان و
دانشجویان دمکرات کوردستان
ایران از سوی دبیر کل اتحادیه
جوانان ،قرائت گردید .در
بخش دیگری از این مراسم
چند قطعه شعر از سوی شاعر
پیشمرگه ،ماموستا بیبش،
تقدیم حضار گردید .در بخش
بعدی پیام پراحساس و حماسه
مبارز دیرین ملت ،ماموستا مال
حسن شیوسلی ،که مختص به
این مراسم فرستاده شده بود،
به صورت صوتی برای حضار
پخش گردید .مراسم مذکور با
ههلپهرکی و پایکوبی به پایان
رسید.

شاید کوردستان ایران از لحاظ
جغرافیای سکونت آنهم از بعد
طبیعی ،با مناطق اطراف خود
تفاوتهایی داشته باشد .از
این منظر کوردستان دارای
جغرافیایی کوهستانی است که
آنرا از صحراهای مرکز ایران
و سرزمین مردمان فارس،
جدا میکند .یا از لحاظ میزان
بارش باران و منابع آبی و
برخی از پارامترهای دیگر،
به مانند خطی کوردستان را از
جغرافیاهای اطراف خود مجزا
میسازد .اما آنچکه مکانی
جغرافیایی را برای ساکنین
خود به میهن بدل میکند،
پارامترهای جغرافیایی نیست.
به معنای دیگر ،میهن مفهومی
فکری و دیدگاهیست که
پدیدهی طبیعی را از آنچکه
مخلوق فکر و رویای انسانی
جدا میکند .برای روشن شدن
بیشتر بحث باید گفت که
تفاوت میان جغرافیای طبیعی
و میهن ،به مانند تفاوت میان
خاک و سنگ با خانه است.
خاک و سنگ هنگامی که با
هم مخلوط و با آن دیوار و
سقف و اطاقهای برافراشته
شود تا خانوادهای در آن
سکنی گزیده و به آرامش
برسند ،مفهوم خانه به خود
میگیرد .کوردستان ایران
برای ملت کورد و ساکنین
آن مکان زندگی و تداوم
حیات است اما حاکمیت بر
این سرزمین و نحوه زندگی
و تعین سرنوشت جامعه ساکن
در این خطه به دست مردمان
نیست .در واقع این مردمان
در مکانی جغرافیایی زندگی
میکنند که حاکمیت بر آن در
دستان قدرتی ظالم و تحمیل
شده است.
بود؟
برای آنکه ملت کورد در
مکان زندگی خود احساس
صاحبخانه بودن بکنند و
از آینده زندگی خود و
نوههایاش مطمئن باشند،
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دهمین جلسهی
مرکز همکاری احزاب
کوردستان ایران
برگزار شد

احزاب
همکاری
مرکز
کوردستان ایران بر سر
همکاریهای بیشتر و اصول
مرکز و به ویژه همکاری
امنیتی نشستی برگزار کرد.
روز دوشنبه ،نوزدهم آذر ماه
 ،١٣٩٧دهمین جلسهی مرکز
همکاری احزاب کوردستان
ایران به میزبانی حزب دمکرات
کوردستان ایران برگزار شد.
این جلسه با یک دقیقه سکوت
به نشان ادای احترام به شهیدان
کورد و کوردستان آغاز به کار
کرد.
سپس" ،مـحمدنظیف قادری"،
مسئول دورهای مرکز همکاری،
در رابطه با فعالیتهای مرکز و
همچنین مکانیزمهای فعالیت
در مرکز همکاری سخنانی را
ایراد نمود.
سپس هرکدام از حزبهای
حاضر در جلسه در رابطه با
پیشبرد کار وفعالیتهای این
دوره پیشنهادات خود برای
آینده را ارائه نمودند.
در بخش دیگری از کار جلسه،
خط و مشی کلی مرکز همکاری
و اصول و اهداف مرکز به بحث

ادامهی سخن
باید تعین سرنوشت خود و
زندگی در آن خانه و کنترل
سرزمیناش به دست خود او
باشد .در واقع زندگی در میان
خاک و سنگ و دیوارهایی
که نه فرم آن و نه فرم زندگی
کردن در آن و نه چگونگی
بهره بردن از اطاقهایاش به
دست آدمی نباشد ،نام خانه به
خود نخواهد گرفت بلکه تنها
یک اردوگاه کار اجباریست
که حاکمین تحمیل شده ،از
سود زندگی و تالش تو بهره
میبرند و تو تنها بردهای
ناچیز در پناه ظالمین هستی.
آیا زندگی کردن در جغرافیایی
که تمامعرفو قوانین موجود
در آن ،تحمیل شده هستند
میتواند در چارچوب زندگی
آزاد و انسانی تعریف شود؟
راسان روژهالت ،ارادهای
نشات گرفته از خواست
ملت کورد است که قصد
دارند کوردستان را به میهنی
بدل کنند که خود تعریف
آنرا مشخص کرده و خود
چگونگی زندگی در آن را
تعین کنند و در حقیقت آنرا
برای آرامش و پیشرفت
زندگی خود و نوههایشان
تبدیل کنند .آیا بنیاد نهادن
یک میهن تنها با یک گروه و
یک نیروی سیاسی شدنیست
یا الزم است که همه جامعه
و گروههای سیاسی و همه
اقشار و طبقات در بنهاد نهادن
دوباره میهن سهیم باشند؟
راسان روژهالت پیوند دادن
مبارزات شار و شاخ است
تا هم شاخ و هم شار با هم
این محل زندگی را به میهنی
برای همزیستی و آرامش
در آیندهای آزاد و مترقی و
عدالتپرور بدل سازند.

گذاشته شدند و در نهایت با
اکثریت آرای شرکتکنندکان
در جلسه مورد تصویب قرار
گرفتند.
بخش دیگری از کار مرکز به
گفتگو بر سر همکاری امنیتی
احزاب مرکز همکاری بود که
پس از ارائهی نظرات مسئولین
دستگاههای امنیتی احزاب
مرکز ،تصمیمات و پیشنهادات
الزم و مکانیزم همکاریهای
احزاب در این رابطه تصویب
شد.
موضوع پایانی کار جلسهی
مرکز  ،پروژهی "پالتفورم
مشترک مرکز همکاری به
اپوزسیون ایرانی" بود که
مورد بحث و گفتگو قرار
گرفت و قرار شد در آیندهای
نزدیک ،پس از اعمال نظر تمام
اعضا ،به عنوان پالتفورم مرکز
همکاری احزاب کوردستان
ایران در اختیار عموم و به ویژه
اپوزسیون ایرانی قرار گیرد.
مرکز همکاری احزاب
کوردستان ایران
١٩آذر ١٣٩٧

مقدمه

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران
اطالعیهای را منتشر کرد
احزاب
همکاری
مرکز
کوردستان ایران در رابطه با
خارج شدن سازمان خبات
کوردستان ایران از این مرکز،
اطالعیهای را منتشر کرده است.
متن این اطالعیه بدینگونه
است:
اطالعیهای از سوی مرکز
همکاری احزاب کوردستان
ایران
خطاب به افکار عمومی
هم میهنان گرامی ،دوستداران
سازگاری و اتحاد
چنانکه مستحضر هستید،
سال گذشته پس از تالش و
پیگیریهای بیشتر احزاب
کوردستان و برای پاسخ دادن
به خواست شما عزیزان در
رابطه با همکاری و اتحاد
احزاب کوردستان ایران ،مرکز
همکاری احزاب کوردستان
ایران تاسیس شد .بعدها و
در روند همکاری ،الزم بود
که این مرکز جهت تفاهم و
هم صدایی بیشتر ،خط مشی
کلی و اصول خود را به منظور
رسیدن به اهداف خود خطاب
به مردم و افکار عمومی انتشار
دهد .در این رابطه مجموعه
سخنانی در چند مورد از سوی

نمایندگان احزاب عضو مرکز
تحت عنوان خط مشی کلی
آماده و پس از بحث و تبادل
نظر دیدگاه طرفهای موجود
در مرکز آمادهی تصویب شد،
اما به سبب آنکه فقط سازمان
خبات کوردستان ایران در چند
مورد از خط مشی کلی موافق
نبود ،مرکز همکاری نیز در
جهت حفظ یکپارچگی مرکز
و احترام به نظرات سازمان
خبات و ارائهی زمان بیشتر
به این سازمان ،چندین ماه
ازانتشار اهداف و اصول مرکز
خودداری کرد .اما متاسفانه این
سازمان در حالی که اعضای
مرکز منتظر شرکت نمودن
آنها در دهمین جلسهی مرکز
که در تاریخ نوزدهم آذر ماه
تشکیل شد ،بودند تا تصمیم
نهایی خود در رابطه با انتشار
خط مشی کلی را اتخاذ کنند،
مشارکت نکردند؛ پس از این
عدم حضور ،مرکز همکاری
هیئتی متشکل از سوی مرکز
را مامور نمود تا با سازمان
خبات دیدارنمایند ،اما دیدار
این هیئت نیز اثرگذار نبود و
سازمان خبات بر موضع خود
اصرار داشتند که نباید اصطالح

"فدرالیسم" جهت ادارهی
سیستم آیندهی ایران به هدف
مرکز تبدیل شود و حتی مدتی
نیز تالش نمودند که اصطالح
"سکوالریسم" و اصطالح
"گفتگو" که اصول مبارزهی
سیاسی مرکز همکاری احزاب
کوردستان ایران است را کنار
بگذارند .متاسفانه سازمان
خبات پس از دیدار هیئت
مرکز ،در اطالعیهای و سپس
در کنفرانسی مطبوعاتی و یک
جانبه سخنانی را مطرح نمودند
که مرکز همکاری احزاب
کوردستان ایران در این رابطه،
اینگونه واقعیتها را برای شما
بیان مینماید:
١ـ سازمان خبات کوردستان
ایران در اطالعیه خود از
نقض توافق سخن گفته و مرکز
همکاری را منحل شده نام برده
که این موضوع تماما از راستی
به دور است و مرکز بر ادامهی
فعالیت خود مصمم است.
٢ـ چهار حزب دیگر مرکز ،به
جز سازمان خبات بر فدرالیسم
برای آیندهی ایران متفق القول
هستند ،اما سازمان خبات در مرکز همکاری احزاب
کوردستان ایران
این باره پیشنهادی بهتر از
 ٢٧آذر ماه ١٣٩٧
فدرالیسم را ندارد و تاکید آنها
بر نظر سازمان خود در فعالیت
مشترک ،از اصول دمکراتیک
به دور است.
٣ـ مرکز همکاری احزاب
کوردستان ایران با وجود اینکه
سقوط و از بین رفتن جمهوری
اسالمی را بهترین گزینه
میداند و از آن مطمئن است
که جمهوری اسالمی ایران هیچ
زمانی به طور جدی به گفتگو
جهت حل مشکل کورد در
ایران اعتقاد ندارد ،اما همزمان
جهت دستیابی به حقوق مردم
کوردستان گفتگو را اصلی در
فعالیت سیاسی میداند و هیچ
وقت به رد آن نمیپردازد.
در پایان الزم است گفته شود
که مرکز همکاری احزاب
کوردستان ایران ،با وجود
تصمیم یکجانبهی سازمان
خبات برای خارج شدن
از مرکز ،بر هرچه وسیعتر
نمودن مرکز همکاری احزاب
کوردستان ایران تاکید مینماید
و در این زمینه به کار و فعالیت
خود ادامه میدهد.

اهداف و اصول کلی مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران

لزوم همبستگی و کار مشترک
در میان نیروهای سیاسی
کوردستان ایران و فراتر از آن،
ضرورت تشکیل جبهه یا یک
هم پیمانی در میان احزاب و
سازمانهای کوردستان ایران،
سالهاست احساس میشود و
امروزه به خواست و مطالبهی
مردم ما بدل گشته است.
در ادامهی دیدار و نشست
های چند جانبه شماری از
احزاب و سازمانهای سیاسی
کوردستان ایران طی سالهای
گذشته و با عنایت به تجربهی،
متعدد اتخاذ مواضع مشترک
و تجارب تفاهم میان آنها،
سرانجام در نشست مشترک
رهبران پنج حزب کوردستان
ایران در  ٩ژانویه ٢٠١٨
(نوزدهم دی ماه  ،)١٣٩٦پایه
گذاری یک مرکز همکاری
با هدف توسعهی همگامی و
همکاری نیروهای سیاسی به
تصویب رسید.
همه جریان های شرکت
کننده در این نشست
همچنین بنیانگذاری یک
جبهه کوردستانی در راستای
گردآوری نیرو و توان احزاب و
جریان های سیاسی کوردستان
ایران با هدف ایجاد همکاری
و نیز نمایندگی جنبش خلق
کرد در کوردستان ایران در
سطح داخل و خارج کشور را
به عنوان هدف اصلی این مرکز
مورد تاکید قرار دادند.
احزاب
همکاری
"مرکز
کوردستان ایران" در دومین
نشست پنج جریان سیاسی
مزبور در روز  ٣٠دی ماه
 ١٣٩٦تشکیل شد و آغاز به
کار خود را رسما اعالم کرد.
احزاب
همکاری
مرکز
کوردستان ایران از بدو تشکیل

تا کنون در جلسات خود
مسائل و موارد گوناگونی را
در ارتباط با احزاب سیاسی و
جنبش کرد در کوردستان ایران
مورد بحث و گفتگو قرار داده
و مواضع و پیام ها و فراخوان
های خود را به اطالع عموم
رسانده است.
معیار و راهنمای این مرکز در
فعالیت و موضعگیریهایش،
مجموعه اهداف و اصولی
میباشند که در برنامه سیاسی
و مصوبات هر یک از جریان
های تشکیل دهنده مرکز
همکاری ،منعکس شدهاند.
اهداف و پرنسیپ های
مشترکی که مرکز همکاری
احزاب کوردستان ایران پس از
چندین جلسه گفتگو و تبادل
نظر در نشست روز  ٢٢آذر
 ١٣( ١٣٩٧دسامبر )٢٠١٨
به تصویب رسانده است و در
راستای اجراء و تحقق آنها
تالش مینماید ،عبارتند از:

اهداف  ،وظایف و اصول
کلی
 .١مرکز همکاری احزاب
کوردستان ایران ،نمایندگی
جنبش خلق کرد جهت
دستیابی این ملت به حقوق
سیاسی و ملی خود در
چهارچوب ایرانی دمکراتیک،
سکوالر و فدرال را بر عهده
دارد که حقوق ملت ها،
اقلیتهای مذهبی و حقوق
شهروندی آنها را بر مبنای
اعالمیه جهانی حقوق بشر
تامین مینماید.
 .٢مرکز همکاری احزاب
کوردستان ایران مکانیزم
ایجاد همکاریهای مشترک
میان احزاب و جریان های
سیاسی عرصه مبارزه در
کوردستان ایران بوده و

عمدهترین وظیفهی این مرکز،
فعال سازی روند ایجاد یک
جبهه کوردستانی متشکل از
احزاب و تشکلهای سیاسی
کوردستان ایران میباشد.
 .٣ایجاد اشتراک موضع و
هماهنگی در میان احزاب
کوردستان ایران در مواجهه با
رویدادها ،تحوالت و مسائل
مرتبط با ایران و کوردستان
ایران ،تشکیل نمایندگی
مشترک برای کوردستان ایران
در سطح بینالمللی و همچنین
در رابطه با مسائل مهم مرتبط
با ملت کرد دردیگر بخشهای
کوردستان ،از وظایف اساسی
این مرکز بشمار میرود.
 .٤اولویت مرکز همکاری
احزاب کوردستان ایران تالش
و فعالیت مستمر اعضای مرکز
جهت ایجاد اتحاد و همصدایی
میان نیروهای سیاسی این
بخش از کوردستان ،حمایت
از آزادیهای سیاسی و
سازمانهای
بویژهآزادی
سیاسی و صنفی و همچنین
ایجاد ارتباط میان مبارزه
مردم و مبارزه احزاب
سیاسی مبارز کوردستان
ایران در راستای پایان دادن
به حاکمیت جمهوری اسالمی
در کوردستان ایران و تامین
حقوق ملت کرد ،میباشد.
 .٥مرکز همکاری احزاب
کوردستان ایران حامی مبارزه
زنان کوردستان در راستای
برابری جنسیتی با مردان در
تمام زمینهها و مطالباتشان
است و تالش خواهد کرد که از
طرفی زمینه را برای مشارکت
هرچه بیشتر و فعالتر آنها
در مبارزه فراهم آورد و از
سوی دیگر مسئله مشروع
زنان و مطالباتشان جهت
تحقق برابری با مساله مردان

در جنبش ملی و حقطلبانهی
کوردستان ایران ،جایگاهی
واال داشته باشد.
 .٦مرکز همکاری احزاب
کوردستان ایران موافق به
کارگیری تمام شیوههای
مبارزه است .این مرکز مشوق
و حامی همصدایی و اتحاد
میان مبارزان مدنی ،سیاسی،
فرهنگی و اجتماعی در
داخل کوردستان میباشد و
بر این باور است که ارتباط
نزدیک و احترام متقابل
احزاب و سازمانهای سیاسی
و جنبش مدنی در داخل،
ضامن توانمندی جنبش ملی
و آزادیخواهانه در کوردستان
ایران در تمامیت خود میباشد.
 .٧مرکز همکاری احزاب
کوردستان در سطح سراسری
(ایران) از مبارزهی تودههای
مردم آزادیخواه ایران علیه
رژیم دیکتاتور جمهوری
اسالمی ایران و سرنگونی
این حاکمیت حمایت میکند.
این مرکز در مرحله کنونی
مبارزه ،اهداف کلی و سیاست
و مواضع جنبش ملی کرد در
کوردستان ایران را در رابطه با
بخشهای دیگر کوردستان ،
با اپوزیسیون ایرانی ،جامعهی
بینالملل و جمهوری اسالمی ،
هماهنگ میسازد.
 .٨اهتمام و هماهنگی با
جنبش دمکراسی خواهانه در
ایران و ایجاد ارتباط میان
جنبش خلق کرد و دیگر
ملتهای تحت ستم در ایران
و اپوزیسیون ایرانی علیه
رژیم جمهوری اسالمی ایران،
بخشی از سیاست همیشگی
مرکز همکاری است .مبنای
این مرکز برای همکاری و هم
پیمانی با نیروها و جریان های
سراسری ایران در ارتباط با

آینده ایران ،برسمیت شناختن
حق تعیین سرنوشت ملیتها
بویژه ملت کرد ،پذیرش و تعهد
به دمکراسی و مردود شناختن
هرگونه دیکتاتوری است.
 .٩مرکز همکاری احزاب
کوردستان ایران ،با ترتیب
دادن دیدار و مالقات با
مراکز تصمیم گیری بینالمللی
 ،جهت جلب نظر و حمایت
جامعه بینالملل از مبارزهی
خلق کرد و مطالبات آن
تالش مینماید .گفتمان این
مرکز در سطح بین المللی و
دیپلماتیک ،حمایت از استقرار
ایرانی آزاد و متعهد به قوانین
بینالمللی است که حمایت
از تروریسم  ،دخالت و جنگ
افروزی در منطقه را مردود می
شمارد و موجودیت ،حقوق
ملیتهای مختلف ،آزادی
مذهب و اقلیتهای گوناگون
در ایران را به رسمیت بشناسد،
میباشد .
 .١٠مبنای موضعگیری و
سیاست های مرکز همکاری
احزاب کوردستان ایران در
ارتباط با کشورهای ذیربط با
مسئله کرد در منطقه ،از سویی
منافع جنبش کرد در کوردستان
ایران از دیگر سو اصولی است
که به منافع ملی در بخشهای
دیگر کوردستان زیان نرساند.
هدف مرکز همکاری ،حفظ
استقالل سیاسی جنبش کرد
در کوردستان ایران است.
احزاب
همکاری
مرکز
کوردستان ایران هرگونه
دخالت و بدیل سازی در هر
یک از بخش های کوردستان
را مردود میشمارد.

مرکز همکاری احزاب
کوردستان ایران
٢٢آذر ١٣٩٧
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کتاب "یادگاریهای کوردستان"چاپ و منتشر میشود

نویسندهای ایتالیایی ،کتابی با
نام "یادگاریهای کوردستان"
چاپ و منتشر کرده ،که در
آن از مبارزه و مقاومت ملت
کورد سخن گفته است .اوجنیو
گروسو ،نویسنده ایتالیایی،
یکشنبه"،
"نویسنده
در
کتابی با نام " یادگاریهای
کوردستان" ،در مجتمع ماگازین
"فوتوگرافیک" ،در شهر
ناپلی ایتالیا منتشر کردهاست.
نویسنده این کتاب گفته است
که ،مدت زیادی است که ملت
کورد فراموش شده ،اما بعد از
شروع جنگ داعش در سوریه
و عراق بار دیگر سر زبان ها

افتاد ،کوردها کسانی هستند که
تاکنون نتوانستهاند به دولت
بدل شوند و در میان کشورهای
ترکیه ،عراق ،ایران و سوریه
تقسیم شدهاند .اوجنیو گروسو
نویسنده این کتاب میگوید:
آنها در برخی برهههای زمانی

جهت تشکیل دولت کوردی
تالش کردهاند ،یکی از آن
تالشها تاسیس جمهوری
کوردستان در مهاباد است،
که به مدت  ١١ماه حکومت
کردهاست .وی در کتاب
خود ،از ریفراندوم استقالل

کوردستان گفتهاست ،که یکی
دیگر از تالشهای ملت کورد
برای تصاحب دولتی کوردی
بود.
اوجنیو گروسو ،درباره کتابش
میگوید :این کتاب ،ازهویت
کوردستانی ،موقعیت سیاسی و
اقتصادی و مبارزات مسلحانه
و دین و فرهنگ کوردی سخن
میگوید.
"نویسنده یکشنبه" ،برنامهی
همیشگی مجتمع مگزین
فوتوگرافیک است ،که هر
یکشنبه یک نویسنده را
دعوت و درباره کتابش به
مصاحبه با وی میپردازد.

تجمع اعتراضی بازنشستگان فرهنگی کرماشان
در مقابل آموزش و پرورش

بازنشستگان فرهنگی و معلمان
استان کرماشان در مقابل
ساختمان آموزش و پرورش
این استان دست به تجمع
اعتراضی زدند.
روز چهاشنبه بیستوهشتم
آذرماه  ،بازنشستگان فرهنگی
و معلمان استان کرماشان در
روژهالت کوردستان  ،در
اعتراض به بیتوجهی مسئوالن
به مطالبات و احقاق حقوق
صنفی خود از سوی رژیم در
مقابل ساختمان آموزش و
پروش این استان تجمع کردند.
فرهنگیان معترض استان
کرماشان ،به تاخیر و پرداخت
نشدن معوقات بازنشستگی
خویش در مدت زمانی بیش
از یک سال و در اقدامی
معترضانه به تجمع اعتراضی

در مقابل ساختمان آموزش و
پرورش این استان پرداختند؛
آنها با در دست داشتن بنرها
و سر دادن شعارهای مختلف
 ،خواستار پرداخت حقوق و
پاسخ به مطالبات خود شدند.
آنها همچنین به پیشیگری
مقامات و نهادهای مربوطه و
ی امنیتی سرکوبگر رژیم
نیروها 

از فعالیت سازمانهای صنفی
معلمان در این استان اعتراض
کردند ؛ معترضا کرماشانی در
این تجمع همچنین خواستار به
رسمیت شناختن سازمانهای
صنفی فرهنگیان و معلمان و
آزادیهای صنفی خود شدند.
طی سال جاری شاهد شمار
زیادی از اعترازات و تجمعات

سراسری در شهرهای مختلف
ایران بودهایم ، ،اما تاکنون رژیم
اسالمی ایران هیچ گونه ارزشی
برای خواستههای معترضین
قائل نبوده و در جهت رفع
مشکالت این افراد هیچ گامی
برنداشته است.

فعاالن «جنبش مخالفت با انتقال آب کارون»
از کارگران فوالد اهواز حمایت کرد

جنبش مخالفت با انتقال آب
کارون در سی و ششمین روز
از آغاز اعتراضات صنفی
کارگران گروه ملی صنعتی
فوالد به حمایت از این
کارگران پرداختند.
کارگران فوالد اهواز روز
شنبه بیست و چهارم آذر ماه
با سر دادن شعارهایی خواهان
رسیدگی به خواستههای صنفی
خود شدند ،هفته گذشته تا روز
شنبه به مسئوالن رژیم فرصت
داده بودند تا مشکالتشان را
رفع کنند در غیر اینصورت
اعتراضات خود را بصورت
گسترده تر ادامه خواهند داد.
سی و ششمین روز اعتراضات
کارگران فوالد اهواز با حضور

فعاالن جنبش مخالفت با انتقال
آب کارون که دست نوشتهای با
این شعار؛ «کارگران و کارون
قربانیان خصوصیسازی» را
حمل میکردند ،همراه بود.
فعاالن جنبش مخالفت با
انتقال آب کارون در حالی
کارون و کارگران را قربانی

خصوصیسازی دانستند که
تمامی طرحهای انتقال آب
کارون توسط شرکتهای در
ظاهر خصوصی متعلق به سپاه
پاسداران اجرا شدهاند.
"جنبش مخالفت با انتقال آب
کارون" پیوسته به طرحهای
انتقال آب از سرشاخههای

رودخانه کارون معترض بوده
و آنها را ظالمانه و نابودکننده
محیط زیست منطقه میداند.
پیش از این نیز ،کارگران
شرکت نیشکر هفت تپه در
اعتراض به پرداخت نشدن
حقوق و سوء مدیریت مدیران
جدید این شرکت دست به
تجمع های اعتراضی زده بودند
که با برخورد امنیتی مواجه
شده بود.
در
کارگران
اعتراضات
شهرهای ایران در رابطه با
مطالباتشان همچنان ادامه دارد
و مسئوالن رژیم نیز برای
سرکوب این افراد به روشهای
مختلف متوسل میشوند.

استقبال ایاالت متحده آمریکا
از تصویب قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران

ایاالت متحده آمریکا از
تصویب قطعنامه سازمان ملل
متحد در رابطه با نقض حقوق
بشر از سوی رژیم ایران،
استقبال میکند .روز سهشنبه
بیستوهفتم آذرماه برابر با
هجدهم دسامبر" ،رابرت
هالدینو" معاون سخنگوی
وزارت امور خارجه ایاالت
متحده آمریکا ،در کنفرانسی
مطبوعاتی در رابطه با وضعیت
حقوق بشر در ایران ،از قطعنامه
تصویب شده مجمع عمومی
سازمان ملل متحد در رابطه با
نقض حقوق بشر توسط رژیم
ایران در این کشور ،استقبال
میکند .رابرت بالدینو ،در این

باره اعالم کرد" :ایاالت متحده
آمریکا از بیانیههای صادر شده
اخیر توسط فرانسه و پارلمان
اروپا ،همچنین از قطعنامه
پیشنهاد شده توسط کانادا که
در مجمع عمومی سازمان ملل
متحد به آرای رای پذیرفته

شد ،استقبال میکند".
معاون سخنگوی وزارت امور
خارجه ایاالت متحده آمریکا
در بخش دیگری از سخنان
خود گفت" :تصویب این
قطعنامه توجه جهان را بار
دیگر به سابقه منزجر کننده

حقوق بشر رژیم ایران در
این کشور ،جلب میکند .این
بیانیهها نشانگر نگرانی عمیق
جامعه جهانی از موارد روزانه
نقض حقوق بشر شهروندان
ایرانی است".
وی در پایان سخنانش با
اشاره به مواردی از نقض
حقوق بشر رژیم ایران مانند
محو و تبعیض علیه زنان،
زندانیان منتقد و ...غیره ،اعالم
کرد؛ ما در مطالبه با آزادهای
اندیشه ،مذهب ،عقیده و آزادی
بیان در ایران به دیگران در
سراسر جهان میپیوندیم و این
آزادیها را نیز حق و شایسته
مردمان ایران میدانیم.
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پارلمان اروپا:
به نقض حقوق بشر پایان دهید!
قطعنامهی پارلمان اروپا شرح
جامعی از موارد نقض حقوق
بشر ،وضعیت فعاالن سیاسی
و مدنی و مدافعان حقوق بشر
زمینههای اعتراضهای
و
گستردهی مردمی را در بر
میگیرد.
پارلمان اروپا روز پنجشنبه
بیست و دوم آذر قطعنامهی
مشروحی را در  ۵صفحه
درباره ایران صادر کرد.
عبدالکریم الهیجی ،رئیس
جامعهی دفاع از حقوق
بشر در ایران و رئیس
افتخاری فدراسیون بینالمللی
جامعههای حقوق بشر ،گفت:
"قطعنامهی پارلمان اروپا شرح
جامعی از موارد نقض حقوق
بشر ،وضعیت فعاالن سیاسی
و مدنی و مدافعان حقوق بشر
و زمینههای اعتراضهای
گستردهی مردمی را در بر
میگیرد .دولتمردان جمهوری
اسالمی باید کلیه زندانیان
عقیدتی را فوری و بدونقید
و شرط آزاد کنند و به اجرای
تعهدات ایران بر اساس حقوق
بین المللی و حقوق بین المللی
حقوق بشر تن دهند".
محتوای این قطعنامه عبارتست
از:
اعتراضهای جامعه مدنی علیه
فقر ،تورم ،فساد و استبداد رو
به افزایش سیاسی
محکوم کردن بهکارگیری
مجازات اعدام ،از جمله علیه
متهمان نوجوان
محکوم کردن آزار نظاممند
اقلیت بهایی
ابراز نگرانی از دستگیری
ایرانیان دارای ملیت اروپایی
ابراز همبستگی در مبارزه علیه
مقررات پوشش اجباری ،و با
معترضان خواستار بهبود در
وضعیت اجتماعی و اقتصادی
و حقوق اجتماعی و اقتصادی.
همچنین در رابطه با نقض
فاحش حقوق بشر در این
قطعنامه به موراد زیر اشاره
شده است:
دولتمردان ایران در سال ۲۰۱۸
بر سرکوب کلیهی کسانی که به
طور صلحآمیز از آزادی بیان،
تشکل و گردهمایی استفاده
میکنند افزودهاند و صدها نفر

را به اتهامهای مبهم علیه امنیت
ملی دستگیر و زندانی کردهاند؛
سرکوب شدید مدافعان حقوق
زنان ،آزار و دستگیری و
بازداشت خودسرانهی آنها،
محرومیت آنها از محاکمه و
موازین دادرسی عادالنه؛
سرکوب شدید جامعهی مدنی
شامل فعاالن ،مدافعان حقوق
بشر ،وکالی دادگستری ،فعاالن
محیط زیست ،مدافعان حقوق
زنان ،دانشجویان ،معلمان،
رانندگان کامیون و فعاالن
مسالمت جو؛
عدم رعایت موازین دادرسی و
محاکمهی عادالنه در دادگاهها،
محرومیت از داشتن وکیل
مدافع به ویژه طی دورهی
تحقیقات ،محرومیت از ارتباط
کنسولی ،ممنوعیت دیدارهای
سازمان ملل یا سازمانهای
بشردوستانه ،صدور حکم بر
اساس اتهامهای مبهم یا غیر
مشخص امنیتی و جاسوسی؛
گزارشگر ویژه حقوق بشر در
ایران و دبیرکل سازمان ملل
در گزارشهای خود از تداوم
اعدام متهمان نوجوان ابراز
نگرانی و نقض اساسی حقوق
اقلیتهای دینی و جوامع قومی
و تبعیض علیه آنها ،از جمله
مسیحیان و بهائیان را تشریح
کردهاند؛
این قطعنامه با اشاره به
تحریمهای شورای اروپا علیه
ناقضان جدی حقوق بشر در
ایران و گفتگوهای سیاسی
در سه سال اخیر با مسئوالن
رژیم ایران از جمله دربارهی
وضعیت حقوق بشر ،و منشور
حقوق شهروندی ،از این رژیم
خواسته است:
به هرگونه شکنجه و بدرفتاری
با زندانیان فوری پایان دهد و
در عمل و قانون ترتیبی در
پیش بگیرد که هیچ کس در
معرض شکنجه یا رفتارها و
مجازاتهای دیگر ظالمانه،
غیر انسانی یا تحقیر آمیز قرار
نگیرد؛
کلیهی اشخاصی را که به خاطر
استفاده مسالمتآمیز از آزادی
گردهمایی ،عقیده و بیان،
دستگیر شدهاند را آزاد کند.

خاک مراتع و مزارع ایران به
خارج قاچاق میشود
مدیر کل دفتر آب و خاک
محیط
حفاظت
سازمان
زیست از قاچاق خاک مراتع
و مزارع ایران به خارج از
این کشور خبر داده است.
علی مریدی ،مدیرکل دفتر
آب و خاک سازمان حفاظت
محیط زیست ،در گفتگو با
خبرگزاری حکومتی ایسنا
گفته است" :قاچاق خاکهای
ایران از دهه  ۸۰شروع شده
و همچنان ادامهدارد و قاچاق
خاکهای مراتع و مزارع بیشتر
از استانهای جنوبی از جمله
استان فارس صورت میگیرد".
به گفته این مسئول رژیم
 ،مقصد اصلی خاک ایران
"کشورهای حاشیه خلیج
فارس بهویژه امارات و قطر
است که در امارات برای
ساخت جزایر مصنوعی و در

قطر برای خشک کردن دریا
استفاده میشود".
در همین رابطه ،دو سال پیش
نیز ،معصومه ابتکار ،رئیس
سازمان محیط زیست رژیم،
گفته بود ،خاک جزیرهی هرمز
قاچاق میشود و باید از آن
جلوگیری شود .پیشتر نیز
چند نفر از نمایندگان مجلس
رژیم در رابطه با قاچاق خاک
ایران در پوشش سیمان هشدار
داده بودند .تداوم قاچاق خاک
مراتع ایران به خارج از کشور
در حالی است که هفته گذشته
منوچهر گرجی ،رئيس انجمن
علوم خاک رژیم از فرسایش
ساالنه  ٢ميليارد تن از خاک
ایران خبر داده و برآورد کرد
که خسارت ناشی از فرسایش
"معادل  ۵۶میلیارد دالر" در
سال است.
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مصاحبه معاون اول مسئول اجرایی
حزب دمکرات کوردستان ایران با "اخبار روز"

اخبار روز :شما اخيرا به
همراه  ٩حزب و سازمان
ديگر سندی با عنوان همکاری
مشترک منتشر کرديدهايد و به
ساير نيروهای جمهوريخواه
فراخوان دادهايد در چارچوب
طرح  ١٤مادهای که در اين
سند آمده است با شما وارد
گفتگو و همکاری شوند .سند
پيشنهادی شما چه تفاوتی با
فراخوآنهايی که تا به حال
منتشر شده است دارد و چرا
انتظار داريد مخالفان حکومت
از آن استقبال کنند؟
حسن شرفی :این تفاهمنامه ١٤
ماده ای تفاوتهای بارزی با
دیگر فراخوآنهایی که تاکنون
انتشار یافتهاند دارد ،از جمله:
الف  -در این سند برخالف
دیگر فراخوآنهایی که ایران
را یک ملت و یک زبان
میپندارند ،بر ایران چند
ملیتی به عنوان یک واقعیت
انکارناپذیر تأکید شده است.
ب – این سند حول محور هیچ
شخص یا حزب یا سازمانی
تدوین نشده است.
ج – در این سند بر خالف
برخی از فراخوآنها که
اشتراک احزاب و سازمآنها
را مسدود و فقط به مشارکت
افراد تأکید دارند ،این سند
در این زمینه محدودیتی قایل
نشده است.
د – در فراخوآنهای تاکنونی
باورمندی تنها به آن بخش از
ویژگیهای دمکراسی و حقوق
بشر ابراز شده که نویسندگان
آنها در جهت منافع خود در
صورت آلترناتیوشدن باور
دارند نه همه آنچه را که در
حقوق بشر و دمکراسی به
معنای واقعی آن مندرج است.
این سند به اعتبار محتوای آن
از دیگر پالتفورمها دمکراتیکتر
است.
ه – انتظار از مخالفان جمهوری
اسالمی ایران جهت پیوستن به

این سند در تدوین واقعبینانه
این سند و حقایق مورد به
ایران و تضمین حقوق ایرانیان
و دور جستن از تبعیضاتی
است که اینک وجود دارند.
اخبار روز :آيا در جريان
تدوين سند و يا پيش از
انتشار آن ،به ساير احزاب
و سازمانهای چپ و
جمهوريخواه برای پيوستن به
اين فراخوان مراجعه کرديد؟ به
کدام جريانات مراجعه کرديد؟
استدالل آنان که به هر بيانی با
شما همراهی نکردند چه بود؟
حسن شرفی :روند تدوین
این سند به بیش از  ٢سال
پیش بر میگردد ،چند جریان
سیاسی دیگر که اینک در قبول
تفاهمنامه مشارکت ندارند
در بحثها مشارکت داشتند
در همان حال شماری از این
ده جریان سیاسی نیز از ابتدا
شرکت نداشتند در جریان
بحثها و تدوین سند به آن
پیوستند .اگر نخواهیم نام ببرم
تنها میگویم که یک جریان
سیاسی به سبب خودداری از
شعار سرنگونی و دیگری به
خاطر عدم باورمندی به هویت
و حقوق ملیتها در جریان
مباحث از مشارکت در قبول
تفاهمنامه عقب کشیدند.
اخبار روز :مردم ايران
سياست مبارزان حقوق ملی(
کرد ،بلوچ ،ترکمن ،عرب،
فارس ،ترک )...،در ايران را
درچارچوب اين سخن زنده
ياد قاسملو میشناسند که
میگفت « :دمکراسی برای
ايران ،خودمختاری برای
کوردستان» .آيا فدراليسم
مورد نظر در طرح  ١٤مادهای
با سياست رهبر فقيد حزب
دمکرات کوردستان ايران
تفاوت دارد؟ چه تفاوتی؟
حسن شرفی :فدرالیسم با ایده
دکتر قاسملوو که در بسیاری
مصاحبهها و نوشتهها و حتی

تدوین اسناد حزبی که به آن
پرداخته است به عنوان شیوهی
مناسب در جهت احقاق حقوق
ملیتهایی تأکید مینماید
مغایرتی ندارد .لیکن آن زمان
دیگر ملیتهایی همچون
کوردها از وجود احزاب یا
مراجعی که نمایندگی افکار
حق طلبانه آنها باشد محروم
بودند.
به همین جهت دکتر قاسملو آن
موقع دمکراسی برای ایران و
خودموختاری برای کوردستان
را مورد تأکید قرار میداد
لیکن اکنون دیگر ملیتها نیز
مبارزه جهت تحقق حقوق
ملی و سیاسی خود را ادامه
میدهند و دارای احزاب متعلق
به خود هستند که نمایندگی
خواستهای ملیتهای خود
دارند و این همان امری است
که دکتر قاسملو ،در چنین
شرایطی فدرالیسم را سیستمی
مناسبتر میدانست.
اخبار روز :آيا سند همکاری
تصميم در باره ی تعيين نوع
فدراليسم را به نمايندگان
مجلس موسسان آتی واگذار
کرده و يا اين که امضا کنندگان
سند روی نوع مشخصی از
فدراليسم جغرافيايی و يا
تقسيم بندی ملی-زبانی توافق
کردهاند؟
حسن شرفی :در سند
همکاری بر وجود و حقوق
ملیتها تاکید شده است و
نوع فدرالیسم مورد قبول نیز
در جهت احقاق حقوق همین
ملیتها است و امضا کنندگان
تفاهمنامه باورمندی خود را به
این امر مهم ابراز داشته اند،
طبیعی است در هر مرجعی
مورد بحث قرار بگیرد از
دفاع و پشتیبانی برخوردار
خواهد بود .ضمنا این امری
کارشناسانه و دقیق است که
نیاز به بررسی کارشناسانه دارد
که یقینا چنین امری صورت

خواهد پذیرفت.
اخبار روز :در مقدمه سند شما
آمده است« :ما بر مبارزه مدنی،
دمکراتیک و مسالمت آمیز ،که
خصلت نمای جنبش اعتراضی
است ،تاکید داریم» ،بر اين
مبنا ،درگيریهاي مسلحانهای
که طی دو سال اخير در
کوردستان ،اهواز و بلوچستان
بين برخی از امضا کنندگان
سند همکاری و نيروهای
جمهوری اسالمی رخ داده را
چگونه توضيح میدهيد؟
حسن شرفی :اصل بر مبارزه
مدنی دمکراتیک و مسالت
آمیز است و این در ریژیمی
امکانپذیر است که دمکراتیک
باشد و به خواست مردم و
در برابر مردم پاسخگو باشد،
جمهوری اسالمی رژیمی
دمکراتیک نیست ،هر خواستی
را با زور و سرکوب و اعدام
پاسخ میدهد و منشأ تبعیض
و ترور است؛ در چنین رژیمی
دفاع از خود و مردم خود در
چارچوب دفاع مشروع معنی
پیدا میکند ،ثانیأ مساله وجود
پیشمرگه با فرهنگ ملیت
کرد عجین شده است و نقش
پیشمرگه در مبارزات ملت کرد
ریشه تاریخی و ارزش کنونی
دارد و با یک یا چند مورد
اقدام مسلحانه کامال متفاوت
است.
اخبار روز :با توجه به اين
که در سند همکاری مشترک
ده جريان بر اصالح ناپذيری
کليت رژيم جمهوری اسالمی
تاکيد شده است ،دربرنامه عمل
شما مبارزهی اقشار مختلف
مردم و فعاالن حقوق صنفی
برای دستيابی به مطالبات
دمکراتيک چه جايگاهی دارد؟
حسن شرفی :در این سند به
درستی بر اصالح ناپذیری
ریژیم جمهوری اسالمی
ایران تأکید شده است و این
امر تناقضی با حرکتهای

اعتراضی اخیر یا آتی ندارد.
خواست اعتراض کنندگان از
اقشار مختلف مردم ایران بعضا
در مطالبات صنفی و احقاق
حقوقشان که حق مسلم و
حتی حسب قوانین جمهوری
اسالمی قانونی هستند امری
است که باید تأمین شوند.
عالوه بر این در همین
حرکتهای اعتراضی سال
گذشته و امسال همین تاکید بر
برخی مطالبات صنفی شعارها
زیادی بر علیه ریژیم جمهوری
اسالمی در تمامیت آن سر داده
شد .مطالبات صنفی این بخش
از اقشار مردم چه در شرایط
کنونی تحقق پذیرند که بعید
به نظر میرسد چه بی پاسخ
بمانند در سند  ١٠جریان
سیاسی و در آینده ایران از
جایگاه ویژه برخوردار خواهد
بود.
اخبار روز :به نظر میرسد هيچ
پروژهی سياسی بدون در نظر
گرفتن سياستی متکی بر عدالت
اجتماعی که به خواستهای
کارگران و طبقات فرودست
جامعه ايران توجه داشته باشد،
نمیتواند به يک سياست ملی
فرا برويد .اين روزها ما شاهد
اوج گيری مبارزات کارگران
و معلمين در ايران با خواست
های مشخص عدالت طلبانه
هستيم .برنامهی شما در اين
زمينه چيست؟ چگونه و تا چه
حد از خواستهای مشخص
کارگران و معلمان در ايران
حمايت میکنيد؟
حسن شرفی :سند  ١٠جریان
سیاسی و تفاهمنامه منتشره
بر مبنای عدالت اجتماعی و
توجه به خواست و حق اقشار
جامعه تدوین شده است هیچ
پالتفورمی نمیتواند دمکراتیک
و عدالت خواهانه باشد اگر به
این امر مهم کامال باورمند و با
برنامه نباشد .
اخبار روز :در بارهی تحوالت

آتی در ايران چه نظری داريد،
فکر میکنيد پيش از اين که
اپوزيسيون به اتحاد عمل برسد
حکومت بر اثر اوج گيری
اعتراضات داخلی و فشار
خارجی متالشی خواهد شد؟
حسن شرفی :اتحاد عمل
اپوزیسیون در شکل گیری نظام
آتی ایران کامال ضروری است.
در غیره این صورت تجربه سال
 ١٣٥٧تکرارخواهد شد که
میدانستند چه را نمیخواهند
اما تصویر روشنی از حاکمیت
آتی ایران نداشتند و حول
برنامه مشترکی اتفاقی بین
اپوزیسیون حاصل نشده بود.
بنابراین بعید به نظر میرسد
بدون رهبری و برنامهریزی و
هماهنگی اپوزیسیون و مردم
تغییراتی دمکراتیک به معنای
واقعی آن صورت پذیرد.
اخبار روز :وقتی از مخالفان
حکومت صحبت میشود،
احزاب و سازمآنهای آن
مشخص است .آيا اين
جمع با ائتالفهای چپ و
دمکراتيک ديگری که تاکنون
با انتشار طرح و منشور اعالم
موجوديت کردهاند وارد گفتگو
برای همکاری میشود؟ با
سازمان مجاهدين خلق ايران
و سلطنت طلبان چطور؟
حسن شرفی :از دید حزب
دمکرات کوردستان ایران
دیالوگ جهت درک و آشنایی
با نظرات دیگران بالمانع است
لیکن ایجاد اتحاد یا دستیابی به
پالتفورم مشترک با هرجهتی
بستگی دارد به این که تا چه
حد و با کدام جریان سیاسی
در مورد رژیم آتی ایران اعتقاد
به دمکراسی به معنای واقعی
و پذیرش آن و اتفاق نظر یا
نظرات نزدیک به هم وجود
خواهد داشت.
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کوردستیزی رویکردی پنهان در
ناسیونالیسم ایرانی

آگری اسماعیلنژاد
دیگری ستیزی در تاریخ
ادیان و ناسیونالیسم مقولهای
غریب نیست معموال در این
رویکرد موضوع از ،هراس
از دیگری شروع میشود ،با
شیطانپنداری و به حاشیهرانی
آن ادامه مییابد و سرانجامبه
سلب حق و حذف فیزیک
دیگری میرسد.
در ناسیونالیسم ایرانی دیگری
ستیزی رویکردی کامال بومی
است ،این ناسیونالیسم یکی از
پایههای آن بر دیگریستیزی
بنیاد نهاده شده است و از آغاز
شکلگیری تا اکنون عرب
ستیزی و تورک ستیزی بخشی
الینکف از ناسیونالیسم فارسی
بوده است که خود را با اسم
ملیگرایی ایرانی ،به جامعه
جهانی معرفی میکند.
عرب ستیزی و در تبع آن،
ضدیت با اسالم تاریخی و
غیرشیعی ،در حدیست که
باید اظهار کرد که ناسیونالیسم
ایرانی در واقع به نوعی
دوپارگی دچار شده است
و علیالخصوص که بهشت
موعود این ناسیونالیسم با ورود
عرب به جغرافیای فالت ایران
و سقوط حکومت ساسانی
نابود میشود.
مهمترین مصداق عربستیزی
را میتوان در تالش برای
حذف کلمات عربی از زبان
فارسی دید ،مقولهای که
میتوان ادعا کرد که زبان
فارسی و معرفت با این زبان را
به طرف ورود به یک ابرچالش
هدایت کرد.
پس از حضور پهلویها در
حاکمیت به این عربستیزی
موضوع تورک ستیزی نیز
اضافه گردید و این رویکرد
نیز عاملی شد تا بخش دیگری
از تاریخ ایران ،علیالخصوص
تاریخ عصر قارجار به مقولهای
ضدایرانی و غیرخودی تبدیل
شد.
در همان اوان به قدرت
موضوع
رسیدنرضاخان،
کوردستیزی نیز شکل گرفت
موضوعی که با جنگ
با اسماعیل آقا سمکو و
بعدها ترور وی توسط
عوامل حکومتی  ،کشتار
هورامان ،دستگیری ٢٥٠
نفر از شخصیتهای منطقه
مریوان در سال  ١٣١٠و
زندانیکردنآنها تا شهریور

 ١٣٢٠و کشتار عشایر لک و
لر شکل یک ژینوساید کامل را
به خود گرفت و تحت لوای
همین مساله سرکوب ،کشتار
و ترور از طرف دولت مرکزی
علیه کورد به امری بسیار
عادی و برحق تبدیل شد.
البته باید متذکر شد که از
نمونههای بارز ژینوساید
فرهنگی کوردستان ،رسمی
کردن زبان فارسی و ممنوع
کردن زبان کوردی و نیز نفی
و انکار هویت ملی کوردستان
میباشد.
کورد ستیزی ،عرب ستیزی و
تورک ستیزی در سپهر سیاسی
ایران مسبب مولود اصطالح
"تجزیه ایران" شد ،اصطالحی
که در واقع معرف نوعی
اندیشه سیاسیست که از بطن
ناسیونالیسم ایرانی سربرآورده
است،دلواپسان تجزیه ایران
بر این باورند که دیگری
غیرفارس ،یک تهدید امنیتی
برای هویت فارسی وحکومت
ایران است و برخورداری این
دیگری از هر نوع حق ملی
و دیگر حقوقبه عاملی برای
از هم پاشی جغرافیای سیاسی
ایران تبدیل خواهد شد.
در همین راستا دلواپسان
تجزیه ایران در  ٩٠سال
گذشته وجود یک حکومت
مقتدر و سرکوبگر در مرکز،
شکلگیری نظام اقتصادی،
سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
مرکز محور ،زدودن قدرت
از حاشیه ،به حاشیه قدرت
راندن غیرفارس ساکن حاشیه
فالت ایران و همچنین تالش
برای استحاله هویتهای
غیرفارس در هویت فارس را
به راهکاری برای جلوگیری
از "تجزیه ایران" قلمداد
کردند .در این راستا حتی
دست به نابودی بازارهای
سنتی در کوردستان زدند و در
عمل با نابودی بازار سنتی و
محصوالت سنتی کرماشان،سنه
و مهاباد ،کوردستان را به
بازاری مصرفی فاقد هر نوع
تولید برای محصوالت مرکز
تبدیل کردند.
عدم تحقق استحاله ملتهای
غیرفارس در ملت فارس،
به بن بست رسیدن نظام
حکومتی فارس محور و نیز
تدوام سرکوب دیگریهای
جغرافیای
در
غیرفارس
حکومت فارسها مسبب آن
شد که در دو مقطع تاریخی
که دولت مرکزی دچار ضعف

در توانایی سرکوب دیگریها
غیرفارس شد ،ملتهای
علیالخصوص
غیرفارس
ملت کورد ضعف در توانایی
سرکوب را به فرصتی برای
در هم شکستن نظام مرکزگرا
تلقی کرده و در هر دو مورد
پس از شهریور  ١٣٢٠و بعد
از انقالب  ١٣٥٧مطالبات
حقوقمحورانه خود را از دولت
مرکزی ،مطرح کردهاند.
کوردستیزی،
تاریخ
در
دلواپسان تجزیه ایران مطرح
کردن مطالبه هویت محورانه
توسط کوردها را در مقاطعی
که دولت مرکزی در قدرت
سرکوب ،دچار ضعف شده
است رابهترین دلیل میداند
برای این ادعا که شرط
عدم تجزیه ایران وجود و
حضور دولتی سرکوبگر در
مرکز و تشکیل نظام سیاسی،
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی
فارس محور است.
در دوران جمهوری اسالمی،
کوردستیزی با توجه به
مبارزات طوالنی که جنبش
کوردستان با جمهوری اسالمی
در پیش گرفت ،به موضوع
اصلی ساختار سیاسی این رژیم
تبدیل شد و در واقع مطالبات
هویتمحورانه کوردستان یا
آنچنان که خود آنها اظهار
میکنند مساله کوردستان،
در دیدگاه آنهابا دو مساله
"تجزیه ایران" و "عدم امنیت"
پیوند پیوند خورد! بدین معنی
در بطن ناسیونالیسم ایرانی و
نیز در پس رفتار حکومتی
در مورد کوردستان دو مساله
دلواپسی از تجزیه ایران و
عدم امنیت ملی خود را نمایان
میكند و در تمام رفتارهای
سیاسی ،امنیتی ،اقتصادی و
فرهنگی جمهوری اسالمی
و نیز حکومت پهلویها در
کوردستان ،نوعی تالش برای
جلوگیری از تجزیه ایران و
تامین امنیت ملی مطرح است
که در واقع همان کوردستیزی
است و حاکمان و پیروان
ناسیونالیسم ایرانی در تالشاند
که به جامعه ایران بقبوالنند که
"کوردها آدمها اجیر شدهای
هستند که میخواهند امنیت
ملی را به چالش بکشانند و
آرزوی تجزیه ایران را در سر
دارند".
پس پایه کوردستیزی در جامعه
ایران و از طرف ناسیونالیسم
ایرانی بر دو مقوله گذاشته شده
یک :کورد یک عامل برای

سلب امنیت در ایران است دو:
کورد یک عامل برای تجزیه
ایران میباشد.
تحوالت اواخر قرن  ٢٠و اوایل
قرن  ،٢١تشکیل حکومت
اقلیم کوردستان در باشور،
رویدادهای بعد از بهار عربی،
جهانی شدن مطالبات حق
محورانه جامعه کوردستان در
پس این رویدادها و همچنین
استراتژی هالل شیعه جمهور
اسالمیو نگاه امنیتی به مطالبات
حقمحورانه جامعه کوردستان
در سطح خاورمیانه توسط
جمهوری اسالمی مسبب آن
شد که پروژه کوردستیزی
ناسیونالیسم ایرانی در عصر
کنونی دامنه وسیعتری پیدا
کند و از قالب جغرافیای ایران
فراتر رود و به موضوعی در
کل ساختار سیاست خارجی
و دیپلماسی عمومی جمهوری
اسالمی و جامعه فارس در
سطح خاورمیانه تبدیل شود.
پیوند دادن مطالبات کوردستان
به مقوله امنیت ملی و
تمامیت ارضی ،عدم دفاع
مجامع بین المللی از جنبش
ملی دمکراتیک کوردستان،
به بن بست رسیند اندیشه
ناسیونالیسم ایرانی و وجود
ابربحرانهای چندوجهی در
جغرافیای ملت فارس از جمله
کالن بحران ورشکستگی آبی،
مسبب آن شده که در شرایط
حال پیروان ناسیونالیسم ایرانی
وسیعتر از گذشته در صدد
کورد ستیزی باشند.
کوردستیزی
گفت،
باید
مشروعیت خود را از مساله
تجزیه ایران و تامین منافع
حداکثری جامعه فارس در
ایران میگیرد.کوردستیزان در
واقع ناسیونالیستهای فارس
هستند که معتقدند یک حکومت
سرکوبگر مرکزی میتواند
هم ملتهای غیرفارس را به
حاشیه قدرت براند و هم نظام
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی فارسمحور را که بالغ
بر  ٩٠سال است که در ایران
در قدرت است به سرانجام
برساند و این نظام را برای
همیشه تثبیت کند.
از آنجا که کوردستیزی توسط
ناسیونالیستهای ایرانی و
حکومت کنونی ایران انجام
میشود و به دلیل اینکه
حکومت ایرانبر بخشی از
کوردستان که قریب  ١٠میلیون
نفر است سیطره دارند و چون
کوردستیزان در واقع از منافع
شخصی و گروهی خود دفاع
میکنند و باتوجه به اینکه
جمهور اسالمی در دهه  ٦٠در
کوردستان مرتکب ژینوساید
در کوردستان روژهالت شده
است و رژیم پهلوی نیز در
کوردستان دست به ژینوساید
زده است شکی در این نیست
که رویکرد کوردستیزی در
ناسیونالیسم فارسی عاملی
برای ارتکاب ژینوساید در
کوردستان است و در شرایط
کنونی ،جامعه کوردستان با
تهدید جدی ژینوساید توسط
حکومت ایران و یا جریان
ناسیونالیسم ایرانی روبرو است.
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رژیم و ناتوانی آن
در حل بحرانهای اقتصاد

خالد درویژه
در شرایطی که طی چند ماه گذشته تجمعات اعتراضی معلمان،
بازاریان ،بازنشستگان ،مالباختگان و کارگران ایرانی در چندین
شهر ایران در اعتراض به وضعیت معیشتی ،روند صعودی به
خود گرفته در موضعی واکنشی مرکز پژوهش های مجلس
شورای اسالمی در دو گزارش جداگانه که به فاصله چند روز
در آذر ماه سالجاری منتشر شد زیر عنوان خط فقر در ایران در
سال  ١٣٩٥و مروری بر روش محاسبه آن و عنوان گزارش دوم
برآورد خط فقر شش ماهه نخست سال  ١٣٩٧به محاسبه خط
فقر در ایران و شناسایی گروههای فقیر پرداخته و به زعم خود
سیاستهایی را برای حمایت از آنها پیشنهاد کرده است.
در حالیکه ماده  ٩٥قانون برنامه پنج ساله چهارم ،دولت را
مکلف می کند به منظور پوشش دادن جمعیت زیر خط فقرمطلق
این شاخص را محاسبه کند ،خط فقر در ایران تعریف نشده و به
جز بررسیهای دورهای از طرف مراکز تحقیقاتی و اندیشکدهها،
هیچ نهاد و منبع رسمی قابل ارجاعی در کشور وجود ندارد .در
این جستار سعی بر آن داریم که گزارشات منتشر شده مرکز
پژوهش های مجلس در خصوص تعریف خط فقر ،شیوههای
محاسبه و مکانیزم و سیاستهای کاربردی جهت حل پدیده فقر
را مورد بررسی قرار دهیم
فقر مفهومی پیچیده و چند بعدی است و بر سر تعریف آن
در سطح جهانی و ملی اختالف نظرهای فراوانی وجود دارد.
سنجش فقر تنها بر پایه سطح درآمد و در قالب یک متغیر
صرف ًا پولیو بدون در نظر گرفتن درجه آسیب پذیری فقیران
در برابر مخاطرات گوناگون ،عدم دستیابی به خدمات اساسی
آب،برق،تلفن،اینترنت ،حمل و نقل و،...نشنیدن صداهایشان در
جامعه و عدم مشارکتشان در اعمال قدرت سیاسی ،سنجشی
اغماز گونه و تحریف شده و نادرست که نمود بارز آنرا میتوان
که در تعاریف نهادهای حکومتی جمهوری اسالمی و از جمله
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس مشاهده کرد که عمدت ًا
برپایه تعاریفی نادرست،غیرعلمی ،هدفمند و جهت دار است.
در حالیکه بیشتر نهادهای غیرحکومتی و اقتصاددانان میزان
خط فقرماهانه را مابین شش تا هشت میلیون تومان ،برای
خانوارهای چهارنفره و حتی برخی از آنها به میزانی بیشتر
از این اعداد اشاره می کنند،گزارش مرکز پژوهشهای مجلس
خط فقر ماههای منتهی به تابستان  ٩٧را برای خانوار چهار نفره
دومیلیون و ٧٢٨هزار تومان محاسبه کرده است.
در واقع باید گفت ،مقایسه چنین اعداد و ارقامی با واقعیتهای
موجود در جامعه همراه با افزایش لجام گسیخته نرخ تورم
همخوانی ندارد.
طبق گزارش رئیس کانون شوراهای اسالمی کار ،بیش از دو
سوم جمعیت کشور را کارگران تشکیل میدهند ،با فرض اینکه
کار داشته باشند ،حداقل دستمزد امسالشان کمتراز یک میلیون
و ٢٠٠هزار تومان بوده است،درآمدی که در شهرهای بزرگ
تنها کفاف  ٥روز زندگی در ماه را میدهد.به گفته الهوتی،
نمایندهرژیم در مجلس ٧٠،درصد بخش تولیدی در کشور
تعطیل شده اند ،حال با کنارهم قراردادن چنین داده هایی،
نادرستی چنین گزارشاتی بر کسی پوشیده نخواهد بود.
عادت ًا رژیم جمهوری اسالمی در مدت چهل سال حاکمیت
ایدئولوژیک و غیردمکراتیک خود برای حل مشکالت جامعه
در تمامی ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و ...از مکانیزم و
شیوههای نادرست و غیرعلمی بهره جسته و به بیانی دیگر
بکارگیری راهکارهای لوژیکی عملی در چنین ساختاری
محلی از اعراب نداشته .برخورد با معلول به جای علت،
فرافکنی ،دشمن تراشی در چارچوب تئوری توطئه و ...از
جمله راهکارهای جمهوری اسالمی بوده و خواهند بود.
اکتفا کردن به توصیهسیاستهای حمایتی از طرف نهادهایی
چون سازمان بهزیستی ،کمیته امداد ،آستان قدس رضوی،
سازمان هدفمندییارانهها و غیره ،چنانچه که در گزارش مرکز
پژوهشهای مجلس به آنها اشاره شده است،حتی اگر اراده
حل چنین مشکالتی را داشته باشند ،در خوشبینانهترین حالت
و در کوتاه مدت میتواند به عنوان دارویی مسکن عمل بکند ،نه
خشکاندن ریشه خلق چنین مشکالتی.
به همین خاطر و بدون شک بایدچاره اساسی جهت خشکاندن
سرچشمه فقر را در نابودی رژیم جمهوری اسالمی جست.
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تاسیس و دگرگونی سپاه قدس
گزارش :هیمن بیستون
چگونگی تاسیس و تحول
سپاه قدس و آینده آن موضوع
پانلی بود که روز دوازدهم
دسامبر  ٢٠١٨در موسسه
خاور نزدیک واشنگتن در این
شهر برپا شد .این کنفرانس
برای معرفی کتاب تازهای که
موسسه در این زمینه منتشر
کرده است برگزار گردیده
بود .در ابتدای این پانل،
پاتریک کالوسون ،یکی از
تحلیلگران و کارشناسان
موسسه واشنگتن با معرفی
کتاب Temperature
 Risingاز نادر اسکویی،
نویسنده این کتاب و یکی دیگر
از پژوهشگران این موسسه
خواست تا با ارائه خالصهای
از کتاب ،به سوالهای مطرح
نیز پاسخ بدهد.
در این پانل نحوه تاسیس
سپاه قدس و خواست رهبری
جمهوری اسالمی از ابتدا برای
استفاده از نیروهای شیعه در
سراسر جهان برای پیشبردن
اهداف نظامی و سیاسیشان
مورد بررسی قرار گرفت .بر
اساس نتایج کتاب مورد بحث،
این ایده به زمانی بازمیگردد
که خمینی و مشاورنشان
در پاریس امیدشان را برای
هرگونه تغییر رژیم در ایران از
دست داده بودند.
خمینی و مشاورانش در پاریس
به این نتیجه رسیده بودند که
شاه سقوط نخواهد کرد و اگر
هم از میان برود ارتش به کمک
آمریکاییها کودتا خواهد کرد.
به همین دلیل،آنها به این نیجه
میرسند که باید یک نیروی
شبهنظامی شکل بدهند که
هم در مقابل ارتش بایستد و
هم در مقابل آمریکاییها .لذا
هدف دوگانهای که انقالبیها
برای این نیروی شبهنظامی
تعریف کردهبوند شامل مبارزه
علیه ارتش و مبارزه علیه
آمریکاییها بود ،به هدف
امکان بخشیدن به بازگشت
خمینی به ایران.
اسکویی در این کتاب میگوید
که وی آن زمان در پاریس
بوده و بر اساس شنیدههایاش
و بر اساس مصاحبههایاش

چه در آن زمان و چه اکنون،
به این نتیجه رسیده که خمینی
و مشاورانش تصمیم گرفتهاند
که این نیروی شبه نظامی را بر
اساس الگو برداری از نیروهای
شبهنظامی ویتنام شمالی به
راه بیاندازند .به همین دلیل
این گروه چمران را به لبنان
میفرستند تا با نیروهای
تروریست لبنانی و فلسطینی،
آموزش نظامی و ترورسیتی
ببیند .چمران بعدها بر اساس
این تجربهها به عنوان اولین
وزیر دفاع منصوب شد.
اما برخالف انتظار خمینی
و همراهانش شاه از ایران
خارج شد و هیچکدام از
گمانهزنیهای آنها برای
کودتا به وقوع نپیوست .اما
ایده این نیروی شبهنظامی با
پیروزی انقالب به پایان نرسید
بلکه به گونه دیگری دوباره سر
برآورد .به گفته اسکویی شواهد
نشان میدهد که تنها چند هفته
پس از پیروزی انقالب ،ایده
این نیروی شبه نظامی با هدف
بکارگیری و آموزش افراد
شیعه در خاورمیانه دنبال شد
و در اولین نمونه ،گروهی از
شیعههای افغانستان جذب و
آموزش داده شدند .لذا امروزه
میتوان دید که به کارگیری
شیعههای افغانستان توسط
سپاه قدس امری مسبوق به
سابقه بوده و درواقع همین

گروه فاطمیون نسل سوم این
برنامه میباشد.
بر اساس کتاب مذکور ،دومین
نمونه این مساله به تشکیل و
آموزش گروههای شیعه عراقی
مربوط میباشد که خواهان
جنگ علیه رژیم عراق بودند.
این گروههای شیعه عراقی
بعدها در سپاه بدر سازماندهی
شدند و نقش فعالی در به راه
اندازی جنگ ایران و عراق
داشتهاند .پس از این دو مورد
بود که رفته رفته سپاه قدس
متوجه لبنان میشود و با
توجه به سابقهای که در آنجا
داشتهاند دست به استخدام
نیروهایی نه تنها از میان
گروههای شیعه بلکه حتی افراد
شیعه مذهب میان نیروهای
چپ زده و رفته رفته حزباهلل
را پایهریزی مینمایند .علی
الفونه ،یکی دیگر از مشارکت
کنندگان در این پانل که خود
یکی از کارشناسان امور سپاه
در آمریکا میباشد اما میگوید
به باور او ،ایده سپاه قدس به
خیلی پیشتر از اینها و به
رابطه فیمابین نهضت آزادی
و جمال عبدالناصر ،دیکتاتور
مصری برمیگردد .آلفونه
میگوید ،زمانی که چمران در
کوردستان کشتهمیشود نهظت
آزادی به این مناسبت رسالهای
را به چاپ میرساند که در آن
این گروه آشکار میسازد که

رهبرانشان پس از کودتای ٢٨
مرداد به این نتیجه میرسند
که تنها راه مبارزه در مقابل
دیکتاتوری ،استفاده از مذهب
شیعه و مبارزه مسلحانه است.
آنها در آن زمان به این نتیجه
رسیدهاند که رژیم شاه هیچ
پتانسیلی برای توسعه سیاسی
و دمکراتیزه شدن ندارد و
لذا باید برود و در این راستا
هم رفتن این رژیم ،تنها از
راه مبارزه مسلحانه است که
امکان پذیر است .آلفونه اظهار
میدارد ،نهضت آزادی ابتدا
خواسته که نیروهای خود را
جهت آموزشهای نظامی به
شوروی و کشورهای شرق
بالکان بفرستد اما این کشورها
به دلیل اینکه در حال عادی
سازی روابط خود با ایران
بودند عالقهای به این کار نشان
نداند .تنها کشوری که حاضر
شد به این گروه کمک نماید
مصر و جمال عبدالناصر بود.
به همین دلیل بر اساس این
رساله منتشر شده از سوی
نهضت آزادی ،طالقانی و
بازرگان از رهبران آن موقع با
فرستادن چمران ،ابراهیم یزدی
و صادق قطبزده مقدمات این
کار را فراهم آورده و نیروهای
آنها در همان کمپها و با
همان شیوهها ،آموزش داده
شدند که نیروهای به گفته
آلفونه تروریست فلسطینی نیز

آموزش داده میشدند.
در محور دیگری از بحثها،
به نقش رهبر ایران و والیت
فقیه و رابطه نظام سیاسی ایران
با نیروهای قدس پرداخته شد.
به عقیده اسکویی ،سپاه قدس
به گونهای ساختاربندی شده
و فرم گرفته است که بقای آن
به بقای رژیم در ایران وابسطه
نیست .نقش رهبر جمهوری
اسالمی در این سپاه بیشتر
به مثابه مرجعیتی دینی برای
مشروعیت بخشی و یا فراهم
نمودن یک حجیت مذهبی
برای ماموریتهای این سپاه
میباشد.
بر اساس کتاب مذکور اصوال
سپاه قدس از طریق شبکه
وسیعی از سرمایهگذاریها و
شبکههای مالی و اقتصادی و
همچنین بالغ بر  ٥٠هزار نیروی
شبه نظامی که در خاورمیانه و
خارج از ایران داراست ،توان
این را پیدا کرده که به گونهای
مستقل از رژیم ایران و حتی
بعد از این رژیم هم به عنوان
شبکهای از شبهنظامیان شیعه
در خاورمیانه به زندگی خود
ادامه دهد.
از نظر اسکویی اما مهمترین
نحولی که در سپاه و بویژه
نیروهای قدس رخ داده است
این واقعیت است که دکترین
نظامی آنها از شیوههای جنگ
غیرمتقارن به شیوه جنگهای

مسئوالن رژیم از اتحاد اپوزیسیون خارج از ایران میترسند
وزیر اطالعات رژیم ایران
با اشاره به نزدیک شدن
جریانهای مختلف مخالف
رژیم در خارج  ،نسبت به
اتحاد اپوزیسیون خارج از
ایران هشدار داد .
محمود علوی ،وزیر اطالعات
رژیم ایران ،طی سخنانی در روز
سهشنبه بیست و هفتم آذر ماه،
در رابطه با امنیت و جلوگیری
از بحران در چارچوب رژیم
ایران ،مدعی شده است" :با
شرایطی مواجه هستیم که
سرویسهای امنیتی کشورهای
همسایه و حتی کشورهای
دوردست ،مستقیم علیه امنیت
ایران وارد عمل شدهاند و
از جریانهای تروریستی و
گروههای تروریستی با تمام
وجود به صورت نقدی ،کاالیی

و آموزشی حمایت میکنند".
وی همچنین گفت" :در سطح
دنیا در یکی دو سال اخیر بیش
از  ۶۴همایش و نشست و هم
اندیشی بین جریانهای مختلف

قومی و ضد انقالبی برگزار
شده است برای این که سطح
مبارزهی خود با جمهوری
اسالمی ایران را یکی کنند".
علوی در سخنانش همچنین

گفته است" :وزارت اطالعات
از هر ۱۰۰اقدام تروریستی
 ۹۷تا  ۹۸مورد آن را خنثی
میکند ، ".این در حالی است
که بیشتر کشورهای جهان و

به ویژه آمریکا به طور مداوم
رژیم ایران را به حمایت از
تروریسم و ایجاد آشوب در
منطقه و جهان متهم میکنند.
سخنان علوی در رابطه با

منظم تغییر و یا به ترکیبی از
هردو تغییر پیدا کرده است.
جنگ حلب که در آن سپاه
نقش چشمگیری داشت یکی
از نقطه عطفهای آشکار
شدن این تغییر دکترین به
شمار میآید .بر اساس شواهد
موجود ،سپاه قدس نه تنها از
تمام عناصر جنگ متعارف
در حلب استفاده کرده بلکه از
کمک ارتش نیز در این جنگ
بهره گرفته است.
در پایان اسکویی به این نتیجه
میرسد که تحریمها به شیوه
کنونی نمیتواند تاثیری بر
رفتار سپاه قدس در خارج از
ایران داشته باشند چرا که سپاه
قدس در خارج از کشور از
استقالل مالی خود برخوردار
است .لذا اسکویی پیشنهاد
میکند که آمریکاییها باید
منابع مالی و شبکههای انتقال
پول سپاه قدس را در خارج
از ایران هدف قرار داده و
کلیه شرکتهایی که اسامی
آنها همگی در کتاب ذکر
شده را مورد تحریم قرار دهد.
همچنین از نگاه اسکویی الزم
است که دسترسی سپاه و ایران
به فرودگاهها و بنادر از بین
برود چرا که سپاه از این طرق
میتواند ،این شبکه عظیم در
خارج از کشور را اداره کند.

جریانهای مخالف رژیم به
فعالیتهای احزاب سیاسی
اپوزسیون ایران در داخل و به
ویژه در شهرهای کوردستان
اشاره دارد .از سوی دیگر نیز
بیش از هر فعالیت دیگری
اشاره به نشستهای پی در
پی احزاب کوردستان ایران و
همچنین تفاهمنامهی مشترک
احزاب و طرفهای سیاسی
ایرانی برای طرح ریزی و
گفتگو بر سر مسائل مربوط به
ایران و آیندهی آن است.
رژیم ایران پیوسته احزاب
سیاسی را به وابستگی به
کشورهایی همچون اسرائیل
و عربستان متهم میکند در
حالی که بارها ،بسیاری از این
احزاب استقالل خود در عمل
و گفتمان را اعالم کردهاند.

زاگرس جنوبی
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"خبات کوردی" در مصاحبه با کوردستان:

مبارزات آزادی بخش کوردها همیشه امید همه ملتهای در بند بوده است
مصاحبه :شهرام میرزائی
در رابطه با تاریخ مبارزاتی
کوردها طی چهار دهه اخیر و
نیز شرایط فعلی این مبارزات
با "خبات کوردی"کارشناسی
ارشد علوم سیاسی و فعال
سیاسی ایالمی مصاحبهی
فشردهای داشتهام که متن
کامل آن در اختیار خوانندگان
گرامی روزنامه "کوردستان"
قرار میگیرد.
آزادیخواهی
.١جنبش
کوردستان از همان نخستین
روزهای روی کار آمدن خمینی
با رژیم او و سیاستهایاش به
مخالفت پرداخت ،این مخالفت
از چه ناشی میشد و چه
آیندهای را متصور میشد که
دست به این تقابل زد؟
این مساله ناشی از چند عامل
و متغیر متفاوت بود .نخست
سابقه مبارزاتی کوردها که به
دهها سال پیش و حتی به قبل از
جنگ جهانی اول باز می گشت.
احزاب کورد با مبارزاتشان
توانستند سطح درک سیاسی
ملت کورد را نسبت به دیگر
ملتهای ایران ارتقا دهند .به
عبارت دیگر،تجزیه و تحلیل
رویدادهای پیش آمده برای
ملتی سیاسی که پیشتر دهها
سال برای آزادی و دمکراسی
مبارزه کرده بود کار دشواری
نبود .این مساله به دلیل فعالتر
بودن احزاب کوردی در مناطق
شمالیتر روژههالت کوردستان
نمود بیشتری داشت.
عامل دوم:
زاگرس به دلیل برخورداری
از سرزمین غنی و کوهستانی
هموراه از تنوع و تسامح
فرهنگی -مذهبی ،اجتماعی و
سیاسی برخوردار بوده است.
در طول تاریخ این تنوع از
سوی زاگرسیان مورد احترام
و توجه قرار گرفته است.
جمهوری اسالمی با گفتمان
اسالم سیاسی و آنهم از نوع
تشیع و در درون آن والیت
فقیه که تنها محدود به یک
شخص بود و برای تنوعات و
پیچیدگیهای جامعه آن زمان
ارزشی قائل نبود ،نمی توانست
نماینده کوردها باشد و اعتماد
و توجه آنها را جلب نماید.
عامل سوم:
رویکرد انقالب در همان
روزهای نخستین نشان داد
که حاکمان جدید همچون
سلف خویش(خاندان پهلوی)
به هیچ وجه اراده و عزمی
برای تحقق مطالبات ملتهای
تحت ستم و حل مساله
ملیتها درون ایران را ندارند.
همچنین دیدگاه ،انتظارات و
اهداف مردم کورد نسبت به
انقالب و سرنگونی شاه بسیار
متفاوتتر از مذهبیهای حاکم
بر ایران بود .به نظر کوردها
تنها تغییرات سطحی در حوزه
سیاست رخ داده بود .کوردها
در همان روزهای نخستین
پی بردند که هیچ تغییری در
رویکرد ،نگرش ،اهداف و
عملکرد مرکزنشینان در قبال
آنهابوجود نیامده و تنها یک
شاه مستبد فارس جای خود را
به یک شیخ مستبد فارس دیگر
داده بود و بس!

عامل چهارم:
متفاوت بودن مذهب بخش
های شمالی کوردستان ایران و
بی توجهی و تا حدی ضدیت
حاکمان جدید با آنها بـود.
به هر حال ،تمام این مسائل
برای کوردها حامل این پیام
مهم بود که حاکمان جدید
بسیار تنگنظر و مستبدتر از
خاندان پهلوی هستند .کوردها
در همان روزهای نخستین پی
بردند که با این حاکمان قرون
وسطایی آیندهای جز زندان،
اعدام و سرکوب در انتظارشان
نیست .پس برای بازگشت
مسیر واقعی انقالب به مقصد
مورد انتظار مردم به مخالفت با
فاشیسم مذهبی حکومت که با
ناسیونالیسم متعصب و انحصار
طلب فارسی تلفیق شده بود،
پرداختند .حکومت جدید با
تمرکزگرایی شدید چگونه می
توانست دمکراسی و آزادی را
به ارمغان آورد در حالی که
اساس دمکراسی بر پذیرش
تنوعات ملی ،قومی ،مذهبی
و جنسیتی بنا شده است .اما
حکومت جدید آنها را نفی
مینمود و به دنبال حذف تمام
تنوعات و غیر خودیها بود.
برقراری دمکراسی با تکیه بر
حکومت مرکزگرا و بدون توجه
به تنوعات قومیـ مذهبی عمال
غیر ممکن مینمود و سرابی
بیش نبود .از این رو ،کوردها
چند روز پس از سقوط رژیم
شاهنشاهی شعار خودمختاری
برای کوردها و دمکراسی برای
ایران را سر دادند و این شیوه
حکومتی را مناسبترین شیوه
برای دمکراتیزه کردن ایران می
دانستند.
 .٢در مبارزات ملیتهای ایران
علیه فاشیسم ایران اسالمی،
چه چیزی موجب شد تا
ملت کورد تنها ملتی باشد که
طی چهار دهه اخیر بصورت
مستمر در عرصه مبارزه و قیام
حضور داشته باشد و به مانعی
جدی در تثبیت کامل حاکمیت
اسالمی بر کوردستان شود؟
برای تحلیل مبارزات ملت
کورد در چهار دهه اخیر

انسانی خویش دفاع کنند .اما
چنین امکان مقاومتی برای
دیگر ملتهای ایران مهیا نبوده
است .دشت نشینها همواره
برای حفر قنات ،کانال کشی،
تقسیم آب و  ...به دولت نیازمند
و وابسته بودهاند .حاکمان
مستبد نیز با تملیک این منابع
توانستهاند مقاومت مردمانشان
را در هم شکنند و آنها را
به انقیاد خود درآورند .اما
برعکس در کوردستان به دلیل
میزان باالی ریزش نزوالت
آسمانی ،کشاورزی دیم به
راحتی امکان پذیر بوده است.
وجود کوهها و چشمههای
فراوان امکان دامداری مستقل
را برایشان فراهم میآورد.
پوشش جنگلی سوخت آنها،
غارها پناهگاه و گونههای
مختلف گیاهان ،درختان میوه
و حیوانات مختلف غذای آنها
را در همه فصول سال تامین
میکرد .بیجهت نیست تاریخ
کوردستان تاریخ مقاومت و
مبارزه در جهت کسب آزادی
بوده است .هیچ ملتی به اندازه
ملت کورد برای آزادی مبارزه
نکرده ،قهرمان نیافریده و در
برابر متجاوزین و دیکتاتورها
مقاومت ننموده است .عالوه
بر این ،نباید از نقش تمدن
بسیار غنی کوردستان در ایجاد
انگیزه برای مقاومت غفلت
نمود .نخستین تمدن بشری در
کوهستانهای زاگرس ـ تروس

اخیر مشاهده نمود.
 .٣جمهوری اسالمی و
عوامل این رژیم کوشیده و
میکوشند به جهانیان القا کنند
مبارزات ملت کورد تنها بعد
مسلحانه دارد و کوردها بجز
خشونت هیچ راه دیگری در
پیش نگرفتهاند و متاسفانه
رسانههای فارسی خارج از
ایران نیز تا حد زیادی بر این
تحریف واقعیت ،تاکید میکند!!
این سیاست رژیم و رسانههای
فارسی از چه نشات میگیرد
و آیا واقعا ما کوردها تنها
مبارزهی مسلحانه داشتهایم و
به سایر ابعاد مبارزه توجهی
نداشتهایم؟
معموال حکومتها شیوه و
چگونگی فعالیت سیاسی
افراد و اپوزیسیون را تعیین
میکنند .در حکومت های
دمکراتیک حق شهروندان
برای فعالیتهای سیاسی و
اجتماعی به رسمیت شناخته
شده است و هر کدام از مردم
میتوانند حزب تشکیل دهند،
برای افکارشان تبلیغ نمایند
و در یک انتخابات آزاد و
رقابتی شرکت کنند .در چنین
حالتی هر چهار سال یک بار
انقالب آرامی رخ میدهد
و قدرت دست به دست
میشود .اما در حکومتهای
غیردمکراتیک،حاکمیت مانع
فعالیت مدنی و قانونی مردم
میشود و فعالیت سیاسی

از فعالیت احزاب کوردی را
تشکیل داده است .قسمت
اعظم فعالیت احزاب کوردی
فعالیت فرهنگی ،تبلیغی،
آموزشی و سازماندهی مردمی
است .ولی رژیم ،اپوزیسیون و
رسانههای فارسی زبان برای
توجیه سرکوب فعالین مدنی
و سیاسی چنین القا میکنند که
این کوردها هستند که خشونت
طلب بوده و به دنبال جنگ و
خونریزی میباشند .رژیم با
این ترفند چهار دهه است که
ملت قهرمان و مبارز کورد
را سرکوب میکند و اقدام
به حذف فعالین فرهنگی ـ
مدنی کرده است .کارگزاران
رژیم ،اپوزیسیون و رسانههای
فارسی زبان خارج کشور در
فرهنگ سیاسی استبداد زده
و سیستم آموزشی فاشیستی
تربیت شدهاند و علیرغم
تفاوت ظاهری آنها در
عمل هیچ تفاوت ماهوی
میانشان وجود ندارد .در
میان اپوزیسیون فارسی تنها
جریان سوم درک درستی از
حل مساله ملتهای ایران و
دمکراتیزاسیون کشور دارد و با
مطرح کردن مسائل ،مشکالت
و مطالبات ملتهای ایران به
دنبال حل ریشهای مساله ملت
کورد و دیگر ملتهای تحت
ستم است.
 .٤در شرایط فعلی ایران
و سرکوب شدید قیامهای

دمکراتیزاسیون ایران و ایجاد هر گونه تغییر سیاسی بدون در نظر گرفتن وزنه سیاسی و نقش کوردها
غیرممکن خواهد بود.
باید درک درستی از پیشینه
تاریخی و وضعیت جغرافیایی
و سرزمینی ملت کورد داشت
که آنها را سرکش و آزادی
خواه بارآورده است .کوردها
در طول تاریخ در رشته
کوههای زاگرس ـ توروس
ساکن بودهاند .این منطقه
دارای پوشش جنگلی مناسب،
غارها و پناهگاههای فراوان،
شکارگاه غنی ،ریزش نزوالت
آسمانی بی نظیر و  ...بوده
است .ساکنان زاگروس با بهره
بردن از چین شرایط بینظیری
نیاز چندانی به خدمات دولتی
نداشتهاند و توانستهاند قرنها
استقالل و آزادی عمل خویش
را از دولت حفظ کنند .کوردها
با پناه گرفتن در دامن پر برکت
کوهستانها توانستهاند در
برابر سالطین مستبد و متجاوز
مقاومت نمایند و از کرامت

توسط کوردها پدید آمد.
کوردها با اتکا به این تمدن
باشکوه همواره متجاوزین و
دیکتاتورها را علیرغم همه
کبکبه و دبدبهشان خار و
کوچکتر از خویش پنداشته
اند .بدین دلیل است که تاکنون
هیچ کس نتوانسته کوردستان
را به زانو در آورد و به طور
کامل کنترل کند.
این روحیه سرکشی و
آزادیخواهی با سپری شدن
هزاران سال به بخشی از
فرهنگ سیاسی زاگرس
نشینان تبدیل شده است.
کوردها همواره پیشاهنگ
مبارزات خلقهای ایران برای
دمکراسی و آزادی بودهاند.
نمود عملی این مطلب را می
توان در حضور چشم گیر
و نقش پررنگ آنها در هر
حرکت اعتراضی در چهار دهه

مستقل جامعه به شدت
سرکوب میشود .در چنین
فضایی افراد و گروهها برای
دفاع از موجودیت خویش
ناچارند فعالیت خود را مخفی
نموده و گاها دست به اسلحه
برند .در این شرایط ،مبارزه
مسلحانه برای خنثی کردن و
مقابله با خشونت ساختاری
رژیمهای سرکوبگر حقی
ذاتی و ضروری خواهد بود.
دفاع مشروع حق طبیعی
ملتهای تحت ستم از جمله
حق مسلم ملت کورد است.
هرچند احزاب کورد در پاسخ
به حمالت مسلحانه رژیم از
این حق قانونی خود استفاده
کرده و مبارزه مسلحانه همواره
بخشی از برنامه آنها جهت
دفاع از موجودیت کوردها
بوده است .اما مبارزات
مسلحانه تنها بخش کوچکی

آزادیخواهی ملیتهای تحت
ستم این کشور ،جایگاه
مبارزات کوردها را چگونه
میبینید؟
کوردها همیشه پیشاهنگ و
سرمشق مبارزات ملتهای
تحت ستم بودهاند ،مبارزات
آزادی بخش ملت کورد تا
بدانجا پیشرفت کرده که کوردها
مطالبات دیگر ملتهای تحت
ستم را نیز برجسته نموده و
از حاشیه به متن آورده و در
کانون توجه قرار داده است.
عالوه بر این ،نقش کوردها
در هر حرکت اعتراضی غیر
قابل انکار است .ایرانیان،
بسیاری از شیوههای مبارزاتی
نظیر تحصن و ایستادگی در
مقابل استبداد مذهبی و دیگر
شیوههای مبارزات مدنی را از
کوردها فرا گرفته اند .به راستی
مبارزات آزادی بخش کوردها

همیشه امید همه ملتهای
در بند بوده است .کوردها
با سازماندهی و همبستگی
با دیگر ملتهای تحت
سلطه توانستهاند کفه ترازوی
تحوالت آتی ایران را به
سود خود تغییر دهند .احزاب
اپوزیسیونی
کوردی تنها
هستند که از ارتباطات سیاسی
و دیپلماتیک بسیار قوی،
سازماندهی بسیار منسجم،
پشتوانه مردمی واقعی ،سالها
تجربه مبارزه مسلحانه و...
برخوردارند و همچنین دهها
روزنامه ،خبرگزاری ،شبکه
ماهوارهای نیز در اختیار دارند
و میتوانند اخبار و تحوالت
ایران و ملتهای تحت ستم را
پوشش دهند و در جهت دهی
به افکار عمومی ایران و جلب
توجه نهادها و سازمان های
بینالمللی و حقوق بشری به
مساله ملیتهای ایرانی نقش
آفرینی نمایند.
به هر حال ،دمکراتیزاسیون
ایران و ایجاد هر گونه تغییر
سیاسی بدون در نظر گرفتن
وزنه سیاسی و نقش کوردها
غیرممکن خواهد بود.
 .٥با توجه به تحوالت
منطقهای و جهانی آیا جنبش
آزادیخواهی کوردستان نیاز به
بازتعریف خود و هماهنگی با
تحوالت جهانی را دارد؟
خاورمیانه به سرعت در حال
تغییر است و به زودی تغییرات
عمیقی نیز در ایران رخ خواهد
داد .تغییری که نقشه سیاسی
منطقه و تمامی ساختارهای
سیاسی موجود را دگرگون
خواهد کرد .کوردها باید هر
چه سریعتر خود را برای
تحوالت پیش رو آماده نمایند.
کوردها باید بزرگترین نقطه
ضعف خود را که همان چند
دستگی و اختالفات تاریخی
احزاب کورد با یکدیگر است
را حل نمایند .همه احزاب
کورد باید از تمامیتخواهی
و توهم برادر بزرگتر بودن
دست بردارند .هیچ حزبی
نمیتواند ادعا نماید بزرگتر
از حزب دیگر است .تا کنون
هیچ انتخابات آزاد و رقابتی
در مناطق کوردنشین صورت
نگرفته است تا ادعای برخی از
احزاب کوردی به بوته آزمایش
گذاشته شود و میزان نفوذ هر
یک از آنها مشخص گردد.
اما اگر احزاب کورد متحد
شوند و با تحلیل تحوالت
منطقه و جهانی رویکرد جدید
و منسجمی در پیش گیرند می
توانند به یکی از بزرگترین
قطبها و بازیگران خاورمیانه
تبدیل شوند .مردم و طرفداران
احزاب کوردی به ضرورت
اتحاد احزاب پیبردهاند.
احزاب نیز باید با مردم صادق
باشند و به جای اکتفا به چند
بیانیه و نشست که تنها جنبه
تبلیغاتی و عضو گیری دارد
باید در عمل به سوی اتحاد
گام بردارند .اگر کوردها از این
فرصت تاریخی استفاده نکنند
شاید دیگر هیچ گاه چنین
فرصتی بدست نیاورند .تاریخ
در قبال این احزاب به قضاوت
خواهد نشست.
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