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حزب دمکرات 
تأثیرگذارترین

 اپوزیسیون رژیم ایران
حزبی پیشرو و مبارزە ای 

برای همە
بە مناسبت 

٧٥ سال مبارزە حزب 
دمکرات ...

نقش زنان در مبارزات 
ملت کورد

زندگی سیاسی و فرهنگی یک 
بافت  و  جریان  وجود  با  جامعه، 
توسعه   سوی  به  منسجم  فکری 
چنین  ضعف  صورت  در  و  رفته 
سیاسی  زندگی  بافتی،  و  جریان 
اجتماعی  زندگی  حتی  و  جامعه 
نابسامانی  سوی  به  فرهنگی  و 
به  نیز  ویژه  شرایط  برخی  در  و 
سوی انحالل و از هم گسیختگی 

همیشگی می رود.
این تفكر اساسی و ریشه ای که 
تار و پود جامعه را درهم آمیخته و 
بافت جهان بینی و شناخت زندگی 
محتوایی  می دهد،  تشکیل  را 
تولید میكند که افراد خود را در 
و  امروزی  زندگی  آن می یابند و 
آرمانهای فردایشان را بر آن اساس 

میریزی میكنند.
همانگونه که مکتب کونفوسیوس 
در چین و مکتب فرانکفورت در 
آلمان و مکتب لینکولن در آمریکا، 
جهان بینی و زندگی اجتماعی و 
جامعه  سیاسی  حتی  و  فرهنگی 
کرده  ریزی  طرح  گونه ای  به  را 
تدوام  و  زمان  از گذشت  پس  که 
نسلهای متفاوت، زندگی در جریان 
نت موسیقی  همان  روی  بر  کلی 

این مكتب نواخته می شود.
مکتبی  نیز،  کوردستان  در 
بنیانگذاری گردیده که با گذشت 
معایب  از  و  یافته   توسعه   زمان، 
لحاظ  از  و  است  شده  کاسته  آن 
با  نیز  کوردستانی  و  انسانی 
اکنون  و  بوده  همراه  پیشرفت 
آن  بنیانگذاری  از  سال   ٧٥ که 
مکتب  این  آمیزه های  می گذرد، 
کوه  در  و  خیابان  و  کوچه ها  در 
بافت  و  یافته  انعکاس  دشت  و 
شاخ  در  جامعه  سیاسی  زندگی 
تنیده   در هم  این هویت  با  و شار 

می شود.
آمیزه  چندین  گالویژ  مکتب 
اصلی و ریشه ای دارد که با گذر 
در  و  نشده  ضعیف  تنها  نه  زمان 
به  بلکه سال  نرفته  گمراهی فرو 
و  شکوفاتر  نسل  به  نسل  و  سال 
شده  بخش تر  روشنایی  و  روشن تر 

است.
مکتب  مهم  آمیزه های  از  یکی 
در سخنان گران بهای  گالویژ که 

کریم پرویزی
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ســـخـن
مکتب گالویژ

از جمهوری کوردستان تا راسان روژهالت، 
٧٥ سال مبارزە بی وقفه برای 

دمکراسی و آزادی میهن

                            ٧٥ سال مبارزه  پرافتخار مبارك  باد

حزب دمکرات برخاسته  از تودەهای مردم کوردستان و برای رسیدن به  اهداف این 
مردم مبارزه  می كند.

بە مناسبت ٧٥مین سالروز تأسیس حزب دمکرات کوردستان ایران، هیئت تحریە 
روزنامە کوردستان ضمن تبریك به  تمامی مردم كوردستان، اعضا و هوادارن این 

حزب و تمامی خانواده هایی كه  عزیزانشان را در راه مبارزات این حزب فدا نموده اند، 
بر تدوام راه تاریخی و پرافتخارشان تأكید دوباره  داشته  و با خون شهیدان این راه 

پیمان دوباره  می بندیم.
خجسته باد این یاد و پیروز باد این راه

یوبیل الماسییوبیل الماسی
 حزب دمکرات کوردستان ایران حزب دمکرات کوردستان ایران
DIAMOND JUBILEE OF
DEMOCRATIC PARTY OF IRANIAN KURDISTAN 
1945 _ 2020



شامرە 780 - 25 مرداد 2١٣٩٩

حزب دمکرات:
 همچنان متکی بە حمایت همیشگی و 
بی دریغ مردم کوردستان خواهیم بود

حزب  سیاستگزاری  شورای 
بە  ایران  کوردستان  دمکرات 
تاسیس  سالروز  ٧٥مین  مناسبت 
حزب دمکرات اطالعیەای منتشر 
کرد کە در  بخشی از این اطالعیە 
آمدە است حزب دمکرات کوردستان 
ویژگیهای  تمامی  صرف  ایران 
مبرا  کە  ننمودە  ادعا  هرگز  خود 
مهم  لیکن  خطاست،  و  اشتباە  از 
جبران  اشتباە  هیچ  کە  است  آن 

ناپذیری مرتکب نشدە است.

متن اطالعیه بە شرح ذیل است:
سیاستگزاری  شورای  بیانیەی 

حزب دمکرات کوردستان ایران

پنجمین  و  هفتاد  مناسبت  بە 
سالگرد تأسیس حزب

هم میهنان گرامی

مردم  مقاوم  و  مبارز  تودەهای 
کوردستان،

هواداران دمکراسی و حقوق ملی
خانوادەهای سرفراز شهیدان،

زندانیان سیاسی مقاوم،
و  اعضا  پیشمرگەها،  کادرها، 
دمکرات  حزب  دلسوز  هواداران 

کوردستان ایران،
تودەهای  محبوب  و  مبارز  حزب 
دمکرات  حزب  کوردستان،  مردم 

کوردستان ایران،

 ١٣٩٩ امسال  مرداد   ٢٥ روز 

خورشیدی برابر با ٢٠٢٠ میالدی، 
حیات  سالگرد  پنجمین  و  هفتاد 
پرافتخار خود را پشت سر گذاشتە 
و سینەاش را بە یوبیل الماس مزین 

خواهد نمود.
بە همین مناسبت، تبریکات خود را 
بە تمامی آزادیخواهان و تودەهای 
خانوادەهای  کوردستان،  مردم 
سیاسی  زندانیان  شهیدان،  سرفراز 
کادرها،  ویژە  بە  و  مقاوم 
هواداران  و  اعضا  پیشمرگەها، 

ایران  کوردستان  دمکرات  حزب 
برابر  در  تعظیم  سر  و  نمودە  تقدیم 
فرود  شهیدان  تمامی  پاک  روان 
 ٧٥ این  مدت  در  کە  آوریم  می 
سال و در جریان دفاع از حقوق و 
آزادیهای ملت کورد در کوردستان 
ایران جان خود را فدای کامیابی و 
سعادت ملتشان نمودەاند، همچنین 
را  خود  سپاس  و  تقدیر  مراتب 
کنیم  می  کسانی  تمامی  تقدیم 
کەدر هر کدام از مقاطع مبارزەی 

و  توان  حد  در  حزب،  سالەی   ٧٥
و  داشتە  مشارکت  خویش  امکان 

تأثیرگذار بودەاند.
مروری بر گذشتەی حزب و تأملی 
حزب  مقاومت  و  مبارزە  تاریخ  بر 
دمکرات در این هفتاد و پنج سال 
این  خالل  در  کە  دهد  می  نشان 
و  فراز  پر  و  سخت  راە  چە  مدت 
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شرفکندی  و  قاسملو  و  قاضی 
جامعه  درون  به  آبشاری  همانند 
سرازیر شده است، تأکید بر اهمیت 
و ارزش پاس داشت کرامت انسان 
نگرانی  در  مکتب  این  و  بوده 
آغاز  انسانی  کرامت  نقض  برای 
پاسداشت  راستای  در  و  گردیده 
این کرامت انسانی جانفشانی شده 

است.
قرار  اولویت  در  نیز،  دوم  درس 
نسبت  به  جمعی  منافع  دادن 
منافع شخصی و ارجحیت منافع 
گروهی  منافع  مقابل  در  ملی 
راستای  در  جانفدایی  و  بوده 
حاکمیت  و  هویت  از  محافظت 
ملی، بزرگترین آمیزه این مکتب 
هزاران  و  شهید  رهبران  که  بوده 
از اعضا و هوادار و کادر و  تن 
پیشمرگه در راستای آن به رقص 

آزادی پرداختند.
یونان  عصر  در  که  همانگونه 
باستان بر سردر مدرسه مشهور آن 
نوشته بودند که هر کس هندسه 
اصلی  شعار  نشود،  وارد  نمیداند 

مکتب گالویژ نیز این است:
کرامت  داشتن  پاس  راستای  در 
انسانی و به دست آوردن حاکمیت 

ملی وارد شوید.
فرخنده باد سالروز بنیانگذاری 
این مکتب و رهروان آن میلیون ها 

باد.

ادامه سخن

عظمت   چە  پیمودە،  را  نشیبی 
موفقیت  چە  آفریدە،  شکوهی 
نمودە،  کسب  دستاوردهایی  و 
و  درست  شجاعانە،  مواضع  چە 
چە  نمودە،  اتخاذ  بینانەای  واقع 
زخمهای عمیقی برداشتە و بە زانو 
درنیامدە، همگی اینها امروز پس 
از هفتاد و پنج سال معرف قامت 
پر هیبت و استوار حزب دمکرات و 

دمکراتهاست.

بە  کوردستان  دمکرات  حزب 
عنوان یک ضرورت تاریخی و در 
اوضاع  با  متناسب  نیز  حال  عین 
 ١٣٢٤ سال  مرداد   ٢٥ در  زمانە، 
پایەهای  مبنای  بر  و  خورشیدی 
حیات  تجدید  جمعیت  تشکیالتی 
یک  عنوان  بە  )ژ-کاف(  کورد 
مشی  و  اندیشە  مروج  سازمان 
ملی گرایی و توسط قاضی محمد 

تأسیس شد.
تأسیس حزب دمکرات صرفا تولد 
بلکە  نبود،  عادی  حزب  یک 
سرآغاز شکل گیری حزبی مدرن، 
دارای  و  دمکراسی  بە  معتقد 
برنامەی روشن سیاسی بود کە در 
هشت بند فرمولە شدە بود، بیانگر 
بود،  حزب  دمکراتیک  ماهیت 
فعالیت  سرلوحەی  را  اصل  چند 
متضمن  کە  بود،  دادە  قرار  خود 
لزوم اتحاد و مبارزەی مشترک بە 
همراە احزاب و نیروهای سیاسی و 

ملیتهای ایران بود.
حزب دمکرات کوردستان یکصد و 
شصت روز پس از تأسیس، با تحلیل 
شرایط  ارزیابی  و  اوضاع  دقیق 
سیاسی ایران و کوردستان پس از 
جنگ جهانی دوم، توانست در دوم 
یک  خورشیدی   ١٣٢٤ ماە  بهمن 
کوردی  کیان  و  سیاسی  سیستم 
رهبری  بە  جمهوری  نوع  از  مدرن 
پیشوا قاضی محمد تأسیس نمودە 
و طی گردهمایی عظیمی در شهر 
مهاباد هم تأسیس جمهوری و هم 
و فعالیت جمهوری  برنامەی کار 
کوردستان را اعالم نماید. بدینگونە 
عنوان  بە  کوردستان  جمهوری 
دمکرات  حزب  تأسیس  ثمرەی 
کوردستان در بخشی از کوردستان 
ایران تحقق یافت. تأسیس جمهوری 
کوردستان افتخاری تاریخی برای 
بود  کوردستان  دمکرات  حزب 
حقوق  از  چشمگیری  بخش  کە 
را  کورد  ملت  حقوق  و  آزادیها  و 
نمود.  تأمین  جهات  بسیاری  از 
حتی ملت کورد در سایر بخشهای 
دستاوردی  همچون  نیز  کوردستان 
و  نگریستند  می  بدان  امیدبخش 
شماری از آنان در مدیریت امور و 
مسئولیتهای آن مشارکت داشتند.

 از ویژگیهای بارز حزب دمکرات 
استمرار و پایداری در تداوم مبارزە 
مالحظە  است،  شرایطی  هر  تحت 
سرنگونی  از  پس  کە  شود  می 
و  کوردستان  جمهوری  زودهنگام 
اعدام پیشوا و شماری از مقامات 
و  جمهوری   و  حزب  بلندپایەی 
حزب  رهبران  سایر  شدن  زندانی 
آوارگی  و  جمهوری  مقامات  و 
بسیاری از مبارزان آن، باز هم از 
تالش و فعالیت بازنایستاد. وجود 
صدها مبارز این حزب در زندانهای 
جزیرەی  شدن  ناآرام  و  شاە  رژیم 
ثبات ایران )بقول رژیم سلطنتی( بر 
اثر مبارزات مسلحانەای کە طی 
سالهای ٤٦ – ٤٧ از سوی حزب 
جریان داشت، این حقیقت را تأیید 

می کنند.
بارز دیگر حزب دمکرات  ویژگی 
و  پیشرفت  نوگرایی،  کوردستان، 
پیشرفتهای  با  خود  دادن  تطبیق 
با  است،  سیاسی  و  فکری 
بازگشت دکتر قاسملو بە عراق در 
در  حزب  کنگرەی  و   ١٣٤٩ سال 
سال ١٣٥٢ خورشیدی، یک روند 
مناسب و برنامەمحور برای اصالح 
رهبری  گرفت،  شکل  حزب  امور 
استقالل  و  نهادینەتر  دستەجمعی 
از  حزب  و  شد  تر  محقق  سیاسی 
عمیقی  تغییرات  محتوایی  لحاظ 
سیمایی  و  نمود  ایجاد  خود  در 
خود  بە  مدرنتر  و  تر  دمکراتیک 

گرفت،
زندەیاد  پیشوای  اگر  حقیقت  در 
قاضی محمد بنیانگذار حزب بود، 
دکتر قاسملو نیز احیاگر و سازمان 
دهندەی مجدد حزب و دکتر صادق 
شرفکندی محافظ و ادامەدهندەی 

این راە مهم بود.
و  بینی سیاسی  واقع  و  نظر  دقت 
تحلیل درست و عدم تسلیم در برابر 
فشار فضای کاذب حاکم بر اوضاع 
سیاسی ایران، از دیگر ویژگیهای 
حزب دمکرات بودە است. هنگامی 
آغاز  ایران  ملیتهای  انقالب  کە 
در  بەویژە  دمکرات  حزب   ، شد 
دوران پس از اوائل پیروزی انقالب 
بەویژە در کوردستان نقش مٶثری 
ایفا نمود، پس از پیروزی انقالب، 
کە  بود  آن  صدد  در  کە  خمینی 
نظام  رفراندومی،  برگزاری  با 
تعیین  را  ایران  آیندەی  سیاسی 
کند، اعالم نمود کە مردم بایستی 
از میان رژیم سلطنتی و جمهوری 
بیشتر  کلمە  یک  "نە  اسالمی 
را  یکی  کمتر"  کلمە  یک  نە  و 
متأسفانە  زمان  آن  در  برگزینند. 
سیاسی  نیروهای  و  مردم  اکثریت 
چشمگیری  بخش  از  اعم  ایرانی 
و  اسالمی  و  چپ  نیروهای  از 
بدون  سکوالر  شخصیتهای  حتی 
هیچ ارزیابی یا شناخت دقیقی از 
مورد  اسالمی  جمهوری  محتوای 
کە  حال  همان  در  خمینی،  نظر 
بودند،  کردە  رد  را  سلطنتی  رژیم 
بە سیستم مورد نظر خمینی رأی 
و  دمکرات  حزب  لیکن  دادند، 
مردم کوردستان بە دو علت در این 

رفراندوم شرکت نکردند:

مزبور  رفراندوم  کە  این  نخست:   
زیرا  دانستند  نمی  را دمکراتیک 
با سوء استفادە از نارضایتی مردم 
نسبت بە رژیم سلطنتی و تمایل آنان 
بازگشت چنان سیستمی،  بە عدم 
رأی  اسالمی  بە جمهوری  ناگزیر 

دادند.

 دوم: اینکە حزب دمکرات و مردم 
کوردستان بە دور از فضای کاذب 
تحلیل  بە  اتکا  با  تنها  حاکم، 
خویش، یقین داشتند کە در یک 
رژیم ایدئولوژیک مذهبی و دینی 
هست  دمکراسی  برای  جایی  نە 
ایران  ملیتهای  ملی  حقوق  نە  و 
تأمین خواهد شد، بلکە تبعیض و 
انکار و بە حاشیە راندن سرلوحەی 
سیاست و راهنمای عمل این رژیم 

می گردد.

آن  در  دمکرات  حزب  موضع  این 
جریانات  برخی  سوی  از  زمان 
و  انتقادات  آماج  ایرانی  سیاسی 
گرفت.  قرار  گوناگون  تهمتهای 
و  نیروها  همین  اینک  لیکن 
جریانات و حتی اغلب مردم ایران، 
نگرش درست و موضعگیری واقع 
بینانەی آن زمان حزب دمکرات را 
ارج می نهند و این افتخار برای 
حزب دمکرات و ملت کورد باقی 

ماند کە از همان ابتدا بە روی کار 
آمدن جمهوری اسالمی ایران رأی 
اشغال  در هنگام  ندادند. همچنین 
سفارت آمریکا در تهران از سوی 
حزب  اسالمی،  جمهوری  رژیم 
علیرغم  ایران  کوردستان  دمکرات 
زمان، چنین  آن  در  فضای حاکم 
را  آن  و  نمود  محکوم  را  اقدامی 
رفتاری مغایر با عرف بین المللی 

قلمداد نمود.
حزب  دیگر  مترقیانەی  اقدام 
غالب  فضای  خالف  بر  دمکرات 
در  چپ،  جریانات  و  احزاب  بر 
رابطە با سوسیالیسم و دیکتاتوری 
پرولتاریا این بود کە دکتر قاسملو 
آرمان نهایی حزب را از سوسیالیسم 
بە سوسیالیسم دمکراتیک بود کە 
هم بیانگر تفاوت دیدگاە حزب در 
این رابطە، با سایر نیروهای چپ 
باشد و هم از این باور نشأت گرفتە 
برای  حزبی  شود  نمی  کە  باشد 
دمکراسی مبارزە کند لیکن آرمان 
دیکتاتوری  از  نوعی  آن  نهایی 
این  و  حزب  تصمیم  این  باشد، 
بدترین  کە  قاسملو  دکتر  دیدگاە 
دمکراسی را بە بهترین دیکتاتوری 

ترجیح می دهد،

شدیدا آماج حملەی برخی از چپها 
قرار گرفت، لیکن هم اکنون بخش 
چشمگیری از این نیروها همین راە 

را در پیش گرفتەاند.

ایران و  حزب دمکرات کوردستان 
جمهوری اسالمی ایران:

بە  مجهز  دیکتاتوری  رژیم 
ضد  و  واپسگرایانە  ایدئولوژی 
ایران  اسالمی  جمهوری  بشری 
موضعگیری  برابر  در  سرعت  بە 
دمکرات  حزب  واقعگرایانەی 
اینکە  با  رژیم  داد،  نشان  واکنش 
دمکرات  حزب  دانست  می 
نیرومندی  پایگاه  چە  دارای 
تنها  در  آن  کاندیداهای  و  است 
از  پس  دوران  اوایل  آزاد  انتخابات 
پیروزی انقالب در اغلب شهرهای 
کوردستان اکثریت آرای انتخابات 
را  زمان  آن  ملی  شورای  مجلس 
دکتر  و  دادەاند  اختصاص  خود  بە 
قاسملو در استان ارومیە بە عنوان 
مجلس  در  عضویت  برای  نمایندە 
خبرگان انتخاب شدەاند، با این حال 
نیز حزب دمکرات را منحلە اعالم 
کرد و از ورود نمایندگان منتخب 
ملت کورد بە مجلس شورای ملی 
و مجلس خبرگان ممانعت بە عمل 

آمد.
رژیم حتی بە این نیز اکتفا ننمود و 
در ٢٨ مرداد سال ١٣٥٨ خورشیدی 
فتوای جهاد علیه مردم کوردستان 
اینجا جنگی  از  و  نمود  را صادر 
بر  را  ظالمانە  و  بیرحمانە  نابرابر، 
کوردستان  مردم  و  دمکرات  حزب 
با  و  سو  همە  از  و  نمود  تحمیل 
بکارگیری تمامی قوا و امکانات 
و تجهیزات جنگی، ملت کورد و 
حملە  مورد  را  کوردستان  خاک 

قرار داد.

کوردستان  دمکرات  حزب  موضع 
اقدام  این  برابر  در  ایران 

خصمانەی رژیم چە بود؟

حزب دمکرات و نیروهای سیاسی 
دو  تنها  کوردستان  مردم  و  کورد 
راه در پیش روی خود داشتند: یا 
در مقابل زورگویی و نقض حقوق 
خود از سوی رژیم سر تسلیم فرود 
آورند کە این موضوع با ویژگیهای 
ذاتی حزب دمکرات و ملت کورد 
هر  برابر  در  یا  بود،  تباین  در 
توطئەای  و  هجوم  و  حملە  گونە 

در  را  مبارزە  و  کنند  ایستادگی 
تمامی اشکال آن ادامە دهند کە 
منزلت  و  شان  درخور  موضع  این 
ملت کورد و حزب دمکرات بود. 
وقوع  بە  منجر  رژیم  سیاست  این 
جنگهای مشهور سنندج، پاوە، نقدە 
و کشتار و تخریب دهها روستا و 
گردید،  بیدفاع  مردم  از  بسیاری 
نیروی  مقاومت  علت  بە  لیکن 
پیشمرگە و مردم کوردستان پس از 
سە ماه، خمینی ناچار شد جنگ 
آغاز  دستور  و  نمودە  متوقف  را 
بعدها  نماید کە  را صادر  مذاکرە 
معلوم شد هدف از آن نیز تجهیز و 
سازماندهی مجدد نیروهایش بود.

سالەی   ٧٥ تالش  و  مبارزە  روند 
کورد  ملت  فرزندان  و  حزب 
هزینە  بی  و  خون  و  اشک  بدون 
مبارز  هزاران  است،  نداشتە  جریان 
دمکرات جان خود را فدای تداوم 
ملت  آرمانهای  بە  نیل  و  مبارزە 
آنان  میان  در  کە  نمودەاند  کورد 
قاضی  زندەیاد  پیشوای  رهبرانمان 
دکتر  قاسملو،  دکتر  محمد، 
از اعضای  شرفکندی و دەها تن 
رهبری، فرماندهان و هزاران تن از 
اعضای  و  پیشمرگەها  کادرها، 
گرانقدر حزب بە چشم می خورند، 
همچنین هزاران تن از مردم بیدفاع 
نیروهای  دست  بە  کوردستان 
سرکوبگر رژیم بە شهادت رسیدە یا 
دچار نقص عضو شدە یا در زندانها 
تحت آزار و شکنجە قرار گرفتەاند، 
دەها بار مقرها و مراکز حزب آماج 
توپ باران، خمپارەباران، بمباران و 
موشک باران قرار گرفتەاند، لیکن 
مایەی مباهات است کە علیرغم 
تمامی این زخمهای دردناکی کە 
بە  تنها  نە  آمدە،  وارد  پیکرش  بر 
و  بر صالبت  بلکە  درنیامدە،  زانو 
ثبات قدمهای آن در مسیر مبارزە 
تا نیل بە حقوق و آزادیهای ملت 

کورد، افزودە است.
مقاومت  کە  است  بدیهی   
پیشمرگە  نیروهای  قهرمانانەی 
محدود  صرفا  کوردستان  مردم  و 
بلکە  نبودە،  مسلحانە  دفاع  بە 
حرکات  و  شهرها  مدنی  مبارزات 
مدت،  این  در  مردم  اعتراضی 
بەویژە خروش هرسالەی شهرها در 
و  قاسملو  دکتر  شهادت  سالگرد 
جنبەی  دیگر،  مناسبتهای  برخی 

مهم دیگری از این مبارزە بود.
حزب دمکرات کوردستان با تمامی 
بدانها  مختصرا  کە  ویژگیهایی 
ننمودە کە  ادعا  اشارە شد، هرگز 
لیکن  خطاست،  و  اشتباە  از  مبرا 
مهم آن است کە هیچ اشتباە جبران 

ناپذیری مرتکب نشدە است.
تالش  سال   ٧٥ از  پس  نیز  اکنون 
حزب  معرف  کە  آنچە  مبارزە،  و 
دمکرات می باشد، سیاست درست 
مبارزان  فداکاری  بینانە،  واقع  و 
درجەی  باالترین  در  دمکرات 
مردم  همیشگی  حمایت  و  خویش 
محبوبشان  حزب  از  کوردستان 
حزب دمکرات است. تجربەی ٧٥ 
حزب  وقفەی  بی  مبارزەی  سال 
ما  بە  ایران  کوردستان  دمکرات 
کە  هنگامی  تا  کە  آموزد  می 
برنامەهای  و  موضع  سیاست، 
خواستهای  از  برآمدە  سیاسیمان 
همچنان  باشند،  ملتمان  برحق 
متکی بە حمایت همیشگی و بی 
بود  خواهیم  مردم کوردستان  دریغ 
آورد کە در هر  بە یادمان می  و 
کە  مبارزە  این  روند  از  مقطعی 
نزد  بودەایم،  منسجمتر  و  متحد 
ارجمندتر  و  گرامی  دوستانمان 
بودەایم، از همین رو، بایستی ضمن 
دمکراتیک  اصول  تمامی  حفظ 
و  مهم  مسائل  گونە  این  حزب، 
ارزشمند نیز همچنان رعایت شوند.

تودەهای مقاوم مردم کوردستان
مبارزان فداکار دمکرات

حزبمان،  تأسیس  از  پس  سال   ٧٥
علیە  ما  کنونی  مبارزەی 
رژیم  استبداد  و  دیکتاتوری 
همچنان  ایران  اسالمی  جمهوری 
با  کە  رژیمی  دارد،  ادامە 
ایدئووژی واپسگرایانە و ارتجاعی 
خواست  گونە  هر  مقابل  در  خود، 
ایستادە،  ما  دمکراتیک  و  ملی 
نە  و  دمکراسی  بە  اعتقادی  نە 
بە حقوق ملی دارد و نە اعتنایی 
بە حقوق بشر، بلکە آن را پدیدەای 
حقوق  مخالف  داند،  می  غربی 
برابر زن و مرد در خانوادە و جامعە 
و مغایر با روح مدنیت زمانە است، 
آزادیخواهانە  خواست  گونە  هر 
و  زور  بە  توسل  با  را  انسانی  و 
لیکن  دهد،  می  پاسخ  سرکوب 
این رژیم هار و افسارگسیختە در 
نابجای  و  ناروا  اقدامات  نتیجەی 
داخلی  امور  در  مداخلە  و  خود 
بغرنجی  شرایط  کشورها،  سایر 
برای خود ایجاد نمودە و از همین 
معیشت  و  ناامن  زندگی  رهگذر، 
بسیار سختی برای مردم ایران نیز 

رقم زدە است. 
در عرصەی جهانی بە دشمنی با 
هیچ  کە  پردازد  می  کشورهایی 
ملیتهای  با  عداوتی  اصوال  کدام 
تروریسم  رژیم  این  ندارند،  ایران 
الینفک  بخش  عنوان  بە  را 
بە  و  دادە  ادامە  سیاستهایش 
عنوان کانون تروریسم شناختە شدە 
دستگاە  تاریخی  حکم  کە  است 
دکتر  ترور  از  پس  آلمان  قضایی 
همراهانش  و  شرفکندی  صادق 
رسوایی  و  تروریسم  آشکار  سند 
منظور  بە  رژیم  است.  رژیم  این 
ترویج باورهای واپسگرایانەی خود 
کشور  چند  در  مداخلە  بە  اقدام 
مردم  سرمایەهای  و  نمودە  منطقە 
هزینەی  تأمین  برای  را  ایران 
حمایت از گروەها و باندهای تندرو 
تروریستی در این کشورها بە هدر 
می دهد. وضع اقتصادی رژیم در 
آستانەی فروپاشی بودە و زندگی 
و معیشت مردم در نهایت مشقت و 
استیصال قرار دارد کە این امر نیز 
بخودی خود موجبات نارضایتی و 
مخالفت بیشتر مردم نسبت بە رژیم 
نیز در  روزبەروز  و  آوردە  را فراهم 
حال گسترش است، در حقیقت رژیم 
مشروعیت خود را از دست دادە و 
متکی  سرکوب  و  زور  بە  صرفا 
شدە است کە آن نیز برای همیشە 
دوام نخواهد آورد. در مقابل، حزب 
ایران همچنان  دمکرات کوردستان 
دمکراتیک  خصلتهای  حفظ  با 
علیە  مبارزە  جهت  تواناییهایش  و 
از  ایران،  اسالمی  جمهوری  رژیم 
برخوردار  باالیی  تأثیرگذاری  توان 
است و در سطح منطقەای و جهانی 
بە  پایبند  حزب  یک  عنوان  بە 
اصول و تأثیرگذار بر روند تحوالت 

شناختە شدە است.
کە  شرایطی  و  اوضاع  مجموعە 
و  بستر  روبروست،  آن  با  رژیم 
جمهوری  علیە  مبارزە  زمینەی 
می  مساعدتر  را  ایران  اسالمی 
آمادگی  با  رو،  همین  از  سازد، 
مبارزەی  بە  استوارتر  و  بیشتر 
برحق خود ادامە می دهیم. راسان 
شار  منسجم  مبارزات  معنای  بە 
را  کوهستان(  و  )شهر  شاخ  و 
یافتە،  چشمگیری  بازتاب  کە 
می  پیوستەتر  بەهم  و  گستردەتر 
کنیم، بە همان اندازە کە رژیم برای 
دشمن تراشی تالش می کند، ما 
دوستان  یافتن  برای  آن  برابر  چند 
دوستان  با  روابط  حفظ  و  جدید 
کرد.  خواهیم  تالش  مان  قدیمی 
یقینا مبارزات دوشادوشمان، اتحاد 

تمامی فرزندان ملت کورد بەویژە 
ایستادگیمان  و  دمکرات  مبارزان 
در راە مبارزە، ضامن دستیابی بە 
بود،  خواهد  آرمانهایمان  و  اهداف 
مصوبەی کنگرەی شانزدهم حزب 
برداشتن گامهای جدی  بر  مبنی 
در مسیر اتحاد و تقویت و تحکیم 
تشکیل  دمکرات،  حزب  صفوف 
کوردستان  احزاب  همکاری  مرکز 
ایران  ملیتهای  کنگرەی  و  ایران 
راستا  همین  در  بایستی  را  فدرال 

ارزیابی نمود.
پنجمین  و  هفتاد  دیگر،  بار  یک 
تمامی  بر  حزب  تأسیس  سالگرد 
مردم کوردستان و هواداران مکتب 
روان  بر  درود  باد.  پیروز  دمکرات 
پاک زندەیاد قاضی محمد، پیشوا 

و بنیانگذار حزب دمکرات.

درود بر حزب دمکرات، بنیانگذار 
جمهوری کوردستان و ادامەدهندەی 

راە رهبران و شهیدان

درود بر روان پاک تمامی شهیدان 
قدردان  کوردستان  رهایی  راە 
خانوادەهای سرفراز شهیدان هستیم.

خالصانەترین درودها و احتراماتمان 
کوردستان  دمکرات  بەحزب  تقدیم 
پیشوای  راە  ادامەدهندگان  ایران، 
دکتر  محمد،  قاضی  زندەیاد 

قاسملو و دکتر شرفکندی 

نابود باد جمهوری اسالمی ایران،

پیروز باد مبارزات حزب و ملتمان

حزب دمکرات کوردستان ایران

شورای سیاستگزاری

مرداد ١3٩٩ خورشیدی

آگوست 2٠2٠ میالدی
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حزب دمکرات تأثیرگذارترین اپوزیسیون رژیم ایران

مختار نقشبندی

»حدکا » بر کوردستان با جمعیت حدود ١٠ میلیون نفر تأثیر زیادی دارد و هیچ کدام از احزاب و 
سازمان های اپوزسیون در میزان تأثیرگذاری بر مردمان ایران قابل مقایسه با حزب دمكرات نیستند. الزم به 
ذکر است که رهبران حدکا هرگز تأثیر و نفوذ و قدرت دیگر احزاب کوردی در کوردستان و بقیه احزاب و 

سازمان های اپوزسیون در ایران را رد و انکار نکرده اند. 

بعضی از رهبران و فعالین اپوزسیون، وجود اپوزسیون مسلح را 
خطرناک و مخرب می دانند. در حالیکه دفاع مشروع نتیجه غریزی

 حفظ جان و موجودیت هر موجودی است. 

حزب  تأسیس  سالروز  مرداد   ٢٥
است،  ایران  کوردستان  دمکرات 
حزبی که پس از ٧٥ سال مبارزه 
برای آزادی و دموکراسی و تالش 
برای احقاق حقوق ملت کورد و حق 
تعیین سرنوشت و شهید شدن هزاران 
نفر از اعضا و هوادارانش همچنان 
به مبارزه ادامه می دهد، حزبی که 
در مقابل جنایات نیروهای رژیم در 
و  وحشیانه  شکنجه  و  کوردستان 
اعدام اعضا و هوادارانش تنها راه 
مقاومت و دفاع را در پیش گرفت 
و  جنایت  و  تندروی  راه  هرگز  و 
حمله به شهرهای غیر کوردنشین 
و نفرت پراکنی را در پیش نگرفت 
شیوه  به  رژیم  اسیران  با  حتی  و 
حزبی  کرده است،  برخورد  انسانی 
و  نبوده  مطلق گرا  سیاست  در  که 
ندیده  سفید  و  سیاه  را  چیز  همه 
و علی رغم خیانت دشمنان همیشه 
را  اصولی  و مذاکره  راه مصالحه 
تنها  که  حزبی  گذاشته است،  باز 
نکرده  فکر  پیروزی  و  هدف  به 
مسیر  اهدافش  به  رسیدن  برای  و 
انسانی و درست و به دور از خیانت 
پیش  در  را  نیرنگ  و  جنایت  و 
استقالل  که  حزبی  گرفته است، 
سیاسی داشته و در بدترین شرایط 
هم وابستگی  فکری و سیاسی و 
نپذیرفته است. حزبی که  را  مالی 
با  ٧٥ سال است در خاورمیانه ای 
و  افکار  از  مملو  و  سنتی  بافت 
گروه های ایدئولوژیک و تکفیری 
و  خشونت  پایان  راه  تنها  تندرو  و 
رسیدن به صلح و آرامش و رفاه را 
دموکراسی و آزادی می داند. حزب 
دمکرات همیشه بر اوضاع سیاسی 
ایران تأثیرگذار بوده و مطمئنا در 
بود،  خواهد  تأثیرگذار  هم  آینده 
ایران  اوضاع  بر  اپوزسیون  همه 
به دو دلیل  اما  تأثیرگذار هستند 
مهم حزب دمکرات قدرتمندترین و 
تأثیرگذارترین و مهمترین اپوزسیون 

رژیم ایران است.

مردمی  پایگاه  دارای  ١  ــ 
گسترده است:

 قدرت و مشروعیت هر حکومت و 
حزب و سازمان و گروهی بستگی 
بسیار زیادی به میزان حمایت مردم 
و تأثیرگذاری آن حزب یا سازمان 
بر جامعه دارد، هر حزب و سازمانی 
اکثریت  که  کند  ادعا  می تواند 
یا  حزب  آن  پیرو  ایران  مردمان 
سازمان هستند اما ادعا به تنهایی 
این مسئله را ثابت نمی کند و تنها 
آزاد  انتخاباتی  در  رأی  صندوق 
میزان نفوذ و محبوبیت هر حزب یا 
کرد  خواهد  مشخص  را  سازمانی 
اما از راه ها و شیوه هایی می توان 
یک  نفوذ  و  قدرت  حدودی  تا 
از  حزب در جامعه را برسی کرد 
جمله میزان پاسخ گویی جامعه به 
فراخوان ها و درخواست های آن حزب 
یا سازمان، مردم کوردستان در سال 
١٣٥٧ و ٥٨ قبل از خروج کامل 
احزاب  دیگر  و  دمکرات  حزب 
کوردستان  شهرهای  از  کوردی 
و  بمباران  از  جلوگیری  )برای 
نیروهای  توسط  شهرها  تخریب 
شرکت  با  و  انتخابات  در  رژیم( 
حمایت  تجمعات  و  راهپیمایی  در 

کامل خود را از این احزاب به ویژه 
 ٤٠ طول  در  و  دادند  نشان  حدکا 
مختلف  طریق  از  هم  سال گذشته 
احزاب حمایت کرده اند که  این  از 
گسترده  اعتصابات  آنها  مهم ترین 
و  فراخوان  پی  در  کوردستان  در 
برخی  بوده،  احزاب  این  درخواست 
از احزاب و گروه های اپوزسیون که 
پایگاه  دارای  و  سراسری  را  خود 
ایران  مالک  را  خود  و  اجتماعی 
و فرمانراوی پس از رژیم اسالمی 
زیاد  می دانند علی رغم شعارهای 
حرکتی  انجام  به  قادر  اکنون  تا 
بزرگ مشابه احزاب کوردی و یا 
شهر  یک  اعتصاب  حد  در  حتی 
در  تنها  و  نبوده اند  هم  کوچک 
مصادره کردن قیام ها و اعتراضات 
خود  نام  به  ایران  مردم  خودجوش 
نفوذ  منکر  کسی  بوده اند!  موفق 
و تأثیرگذاری احزاب و سازمان ها 
ایرانی  اپوزسیون  شخصیت های  و 
میزان  اما  نیست  ایران  جامعه  بر 
متأسفانه  است؟  چقدر  نفوذ   این 
سازمان های  و  احزاب  از  بعضی 
توهمات  درگیر  آنچنان  اپوزسیون 
که  شده اند  بزرگ بینی  خود  و 
مردمان  اکثڕیت  می کنند  ادعا 
آنان هستند و قدرت  ایران طرفدار 
و نفوذ بقیه احزاب و سازمان های 
اپوزسیون را انکار می کنند اما در 
تأثیر خود  نبوده اند که  عمل قادر 
"حدکا  کنند،  ثابت  را  جامعه  بر 
حدود  جمعیت  با  کوردستان  بر   "
١٠ میلیون نفر تأثیر زیادی دارد و 
هیچ کدام از احزاب و سازمان های 
اپوزسیون در میزان تأثیرگذاری بر 
مردمان ایران قابل مقایسه با حزب 
دمكرات نیستند. الزم به ذکر است 
و  تأثیر  هرگز  حدکا  رهبران  که 
نفوذ و قدرت دیگر احزاب کوردی 
و  احزاب  بقیه  و  کوردستان  در 
سازمان های اپوزسیون در ایران را 
رد و انکار نکرده اند و این به دلیل 
دمکرات  حزب  سیاست  و  ماهیت 

کوردستان ایران است که موجودیت 
و  احزاب  دیگر  انکار  در  را  خود 

سازمان ها نمی بیند.

2ــ دارابودن نیروی پیشمرگە: 
و  سیاسی  فعالیت های  تمام 
الزم  و  مهم  اپوزسیون  رسانه ای 
رژیمی  نیست،  کافی  اما  است 
و  تظاهرات  جنگی  سالح  با  که 
سرکوب  را  مردمی  اعتراضات 
به  مستقیم  شلیک  از  و  می کند 
مردم کشورش ترس و هراسی ندارد 
تنها با بحث سیاسی و نوشتن مقاله 
و تحلیل اوضاع سرنگون نمی شود، 
تظاهرات  صورت  در  مطمئنا 
سراسری و گسترده و هدفمند در 
شدید  خشونت  با  حتی  رژیم  ایران 
و زیاد هم به صورت مستقیم قادر 
اما  بود  نخواهد  مردم  به سرکوب 
داخلی  جنگ  تجربه  رژیم  این 
سوریه را دارد و بطور غیرمستقیم 
سرکوب  و  مردم  ترساندن  برای  و 
گروه های  پوشش  در  اعتراضات 
تروریستی همچون داعش اقدام به 

کشتار مردم خواهد کرد همانگونه 
آبان ماه گذشته در چندین  که در 
شهر ایران مردم را به رگبار بستند 
و  ناشناس  گروه های  به  را  آن  و 
در  کردند.  منتسب  تروریستی 
نیروهای  وجود  شرایطی  چنین 
از  حفاظت  برای  مردمی  مسلح 
رژیم  سرنگونی  به  و  الزم  مردم 
کرد  خواهد  زیادی  بسیار  کمک 
اما به دالیل زیادی به جز احزاب 
سازمان  و  حزب  هیچ  کوردستان 
و  ندارد  نیروی مسلحی  اپوزسیون 
فعالین  و  رهبران  از  بعضی  حتی 
مسلح  اپوزسیون  وجود  اپوزسیون 
می دانند.  مخرب  و  خطرناک  را 
نتیجه  مشروع  دفاع  حالیکه  در 
غریزی حفظ جان و موجودیت هر 
ایران  مردمان  و  است  موجودی 
و  کنند  دفاع  خود  از  دارند  حق 
مبارز  و  مسلح  گروه های  تشکیل 
خواهد  کمک  رژیم  سرنگونی  به 
کرد هر چند تشکیل نیروی مسلح 
که  همانگونه  نیست،  آسانی  کار 
کوردی  احزاب  فعال  شد  عرض 
نیروی  دارای  حدکا  ویژه  به 
با  آشنا  و  دیده  آموزش  و  مسلح 
پیشمرگه  نام  به  سیاسی  مسائل 
در  پرافتخار  تاریخی  که  هستند 
مبارزه با نیروهای رژیم تروریستی 
سال هاست  دالیلی  به  دارند،  ایران 
نیروهای پیشمرگه تنها در صورتی 
از سالح استفاده کرده اند که مورد 
قرار  رژیم  نیروهای  مستقیم  حمله 
در  مطمئنا  اما  باشند  گرفته 
صورت نیاز این نیروها با تمام توان 
به میدان خواهند آمد، شاید برای 
کسی که به مسائل کوردستان و 
این  نباشد  آشنا  چریکی  جنگ 
هزار  چند  که  بیاید  پیش  سوال 
های  سالح  با  پیشمرگه  نیروی 
سبک چه خطری برای رژیم ایران 
توضیح  و  سوال  این  جواب  دارند؟ 
این مسئله خود موضوعی مفصل 
و کامل است اما اشاره کوتاه به 

سه نکته اهمیت این نیروها و ترس 
رژیم از آنها را روشن خواهد کرد، 
اینست کە، قوی ترین  نکتە  اولین 
آمریکا  ارتش های  حتی  ارتش ها 
نیروهای  با  جنگ  در  روسیه  و 
چریکی که دارای پایگاه مردمی 
بوده اند با مشکالت و ناکامی های 
دومین  شده اند.  مواجه  زیادی 
ایران  رژیم  کە،  اینست  نکتە 
مسلحش  نیروهای  از  بخشی  که 
)سپاه تروریستی( تجربه زیادی در 
چریکی  و  نامتقارن  جنگ های 
حضور  کشور  چندین  در  و  دارند 
و  تالش  علی رغم  دارند  نظامی 
حمالت زیاد قادر نبوده اند نیروهای 
هرگز  و  کنند  نابود  را  پیشمرگه 
هم قادر به چنین کاری نخواهند 
بود و سوم اینکه نیروی چند هزار 
نفری پیشمرگه کوردستان به دالیل 
زیادی پتانسیل آن را دارد که در 
نیروی  یک  به  کوتاهی  زمان 
هزار  و حتی صدها  نفره  ده هاهزار 
را  آن  نمونه  که  شود  تبدیل  نفره 
هم در باشور )کوردستان عراق( و 

هم در روژئاوا )کوردستان سوریه( 
دیدیم که در مدت بسیار کوتاهی 
حتی  و  هزاری  چند  نیروهای 
و  نیرو  به  کورد  نفری  صد  چند 
ترس  شدند.  تبدیل  مهمی  قدرت 
در  است  این  از  رژیم  نگرانی  و 
پیشمرگه  نیروهای  که  صورتی 
حزب  مسلح  مخفی  تشکیالت  و 
دمکرات و دیگر احزاب کوردی با 
پایگاه های  و  نیروها  به  توان  تمام 
رژیم حمله کنند رژیم برای کنترل 
کوهستان ها و جاده های بین شهری 
و روستایی کوردستان به ده ها هزار 
نیروی کمکی نیاز خواهد داشت و 
اگر قیام مردم کوردستان و حمله 
گسترده نیروهای پیشمرگه همزمان 

اعتراضات  و  تظاهرات  با  باشد 
گسترده و هدفمند در ایران، رژیم 
با کمبود نیروی سرکوبگر مواجه 
وسرنگون خواهد شد. ترس رژیم از 
نیروهای پیشمرگه اهمیت و قدرت 
این نیرو را نشان می دهد و نیروی 
قدرت  در  مهمی  نقش  پیشمرگه 
مسائل  بر  حدکا  تأثیرگذاری  و  

سیاسی ایران دارد.
هر چند هنوز مبارزات ملت کورد 
تبعیض  به  بخشیدن  پایان  برای 
اما  نرسیده است  نتیجه  به  ستم  و 
و  بوده اند  تأثیرگذار  مبارزات  این 
مانع تحقق سیاست های اشغالگران 
و  شده اند  کورد  ملت  حذف  برای 
از نظر سیاسی و مبارزاتی، مردم 
کوردستان از بقیه نقاط دیگر ایران 
و  هستند  و  بوده  آگاه تر  و  زنده تر 
بسیار  هزینه های  علی رغم  رژیم 
زیاد مادی و انسانی در کوردستان 
خود  و  است  نرسیدە  اهدافش  به 
آگاه  خوبی  به  هم  رژیم  رهبران 
هستند که کلیت رژیم چه اصول 
هیچ  طلبان  اصالح  و چه  گرایان 

و  ندارند  در کوردستان  مشروعیت 
پایه های رژیم در کوردستان از هر 
سست تر  ایران  در  دیگری  منطقه 
کوردستان  دمکرات  حزب  و  است 
زمینه  این  در  مهمی  نقش  ایران 
نیست  شکی  این  در  داشته است. 
که اکثریت مردمان ایران رژیم را 
تغییرات  خواستار  و  نمی خواهند 
ریشه ای هستند و اپوزسیون ایرانی 
هم از طریق ده ها کانال تلویزیونی 
آگاه  در  مهمی  نقش  رادیویی  و 
سازی مردم داشته اند اما متأسفانه 
نقش  در  بیشتر  ایرانی  اپوزسیون 
خبررسان و تحلیل گر و شعاردهنده 
با  اپوزسیونی  نه  آمدند  میدان  به 
برای  مشخص  برنامه  و  رهبری 

سرنگونی  یا  رژیم  رفتار  تغییر 
با  ایرانی  اپوزسیون  اگر  آیا  آن! 
نگاه  مسائل  به  گرایانه  واقع  دید 
میدان  به  متحدانه  و  می کردند 
زودتر  رژیم  پایه های  می آمدند 
نمی توانستیم  آیا  نمی شد؟  سست 
خودجوش  اعتراضات  و  تظاهرات 
نتیجه  به  و  هدایت  را  ایران  در 
ایرانی  آیا اگر اپوزسیون  برسانیم؟ 
در چند دهه گذشته با برنامه به 
میدان می آمدند بخشی از مردم از 
به  دهه   ٢ برای  و  ناچاری  روی 
دلخوش  رژیم  طلبی  اصالح  پروژه 
هم  دمکرات  حزب  می کردند؟ 
از  ایرانی  اپوزسیون  دیگر  همانند 
دنیای  و  رادیو  و  تلویزیون  طریق 
نقش  مردم  آگاه سازی  در  مجازی 
حزب  کمیته های  حتی  و  داشته 
شیوه  به  غربی  کشورهای  در 
کشورهای  مداوم  و  سیستماتیک 
از  را  جهانی  نهادهای  و  غربی 
ایران  مردم  حق  در  رژیم  جنایات 
هوادارن  و  اعضا  و  مطلع کرده اند 
تجمعات  و  اعتراضات  در  حزب 

برای رسوایی رژیم فعال تر از دیگر 
داشته اند،  حضور  ایرانی  اپوزسیون 
پتانسیل  هم  ایرانی  اپوزسیون 
برنامه  با  اگر  و  دارند  زیادی 
خواهند  قادر  بیایند  میدان  به 
اوضاع  بر  بیشتری  تأثیر  که  بود 
ایران بگذارند اما متأسفانه بیشتر 
با  نیستند  ایرانی حاضر  اپوزسیون 
چشمان باز به مسائل نگاه کنند، 
انکار تبعیض سیستماتیک ملیتی 
در ایران و دشمنی با حقوق ملیت ها 
ارضی  تمامیت  حفظ  بهانه  به 
اصطالح  به  اپوزسیون  بیشتر  نفوذ 
مناطق  به  را  سراسری  اپوزسیون 
به  کرده است،  محدود  فارس نشین 
تمام  مقاله  این  نویسنده  عنوان 

سعی و تالش خود را انجام داده ام 
که به شیوه ای بی طرفانه و به دور 
از تعصبات ملی و حزبی این مقاله 
نوشته شود و هدف از آن نه تحقیر یا 
انکار اپوزسیون ایرانی نیست بلکه 
اپوزسیون  آگاه سازی  برای  تالشی 
ایرانی است تا دست از انکار قدرت 
و تأثیر احزاب ملیت ها بردارند و به 
جای هدردادن وقت و انرژی شان راه 
اتحاد و دوستی با احزاب ملیت ها 
را در پیش بگیرند چون همانگونه 
که بیان شد رژیم قادر به سرکوب 
و  گسترده  اعتراضات  و  تظاهرات 
سراسری و هدفمند نخواهد بود و 
حزب دمکرات کوردستان ایران هم 
و  کوردستان  در  گسترده  نفوذ  با 
پیشمرگه  قهرمان  نیروی  دارابودن 
حزب  تأثیرگذارترین  عنوان  به 
سرنگونی  در  می تواند  اپوزسیون 
ایفا کند.  ایران نقش مهمی  رژیم 
سرنگون  رژیم  این  زودتر  روز  هر 
آزادی  به  زودتر  روز  یک  شود 
رفاه  و  خوشی  و  دموکراسی  و 

خواهیم رسید.
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حزبی پیشرو و مبارزە ای برای همەحزبی پیشرو و مبارزە ای برای همە
د.آوات ساروج

حزب دمکرات بە عنوان کانون و مرکز ایستادگی و مقاومت و مبارزە ای ملی، در طول 
مبارزاتش دارای افتخارات زیادی می باشد کە مانند

 شناسنامە ای برای ملت کورد ثبت شدەاست، افتخاراتی همچون نیروی پیشمرگ، سرود ملی 
ای رقیب، پرچم و بیشتر ارزش های میهنی و دمکراتیک.

جوهر فدرالیسم همان تقسیم قدرت، ارزش و سروری می باشد کە درحال حاضر مبارزەی حزب دمکرات  در راستای عدم مرکزگرایی 
)عدم تمرکز( درهمین چهارچوب است.بدین معنا کە فدرالیسم  تالشیست برای تقسیم قدرت میان اقسام مختلف جامعە.

درطول تاریخ مبارزات ملت کورد، 
کوردستان  جمهوری  کە  می بینیم 
مانند فکر و باوری ملی و مثال 
تعریف  و میهنی  انقالبی کوردی 
می شود و این جمهوری شخصیتی 
نو و پیشرفتە بە کورد دربارە آگاهی 
ملی و هویت خواهی می بخشد و 
در آخر اعتماد بنفس و خود آگاهی 
در جامعەی کوردستان، فرد کورد 
خود را در مرتبەی بلند کورد بودن، 
ملیت خواهی و هویت خواهی در 
و  شرافتمندانە   و  اصیل  محوری 

خودباوری می بیند.
جمهوری  تأسیس  خالل  در   
مرحلە ای  در چە  آن هم  کوردستان 
چە  و  کسانی  چە  و  کجا  در  و 
اندیشەی قوی ملی گرایی بودە و 
با  نخبە،  کوردی  شدەاست  باعث 
استعداد و آگاە بە مسائل روز، این 
جمهوری را بیافریند! همچون فکر 
ژکاف)مجمع  سازمان  اندیشە  و 
دوبارە زیستن کورد!( کە چگونە 
با ملی گرایی و موجودیت طلبی، 
باالی  و  بلند  مرتبە  و  اتحاد  از 
تأسیس  و  هویت  بە  ملی گرایی 
می رسد،  کوردستان  جمهوری 
و  نظر  تبادل  مشاورە،  شک  بی 
شدە است کە  باعث  الزم  همفکری 
این حزب "حزب دمکرات" بە عنوان 
کوردی،  ملی  مدرن  حزب  اولین 
همچنین  شود،  تأسیس  و  تعریف 
میهن دوستی، گسترش  خواندن و 
نوشتن بە زبان کوردی در مدارس 
و  متن  بیشتر  انتشار  و  چاپ  و 
نوشتە های کوردی، هویت پرچمی 
علمی،  تعریف  و  ملی  نماد  کە 
ملی و انقالبی دارد، حقوق فردی 
ازمیان  برای  ، تالش  اجتماعی  و 
برداشتن تبعیض و فاصلە طبقاتی 
در جامعە کوردی، مسألە تساوی، 
ترقی  و  پرورش  اتحاد،  حقوق، 
بیشتر موارد در کوردستان و وارث 
دمکرات،  حزب  عنوان  بە  برحقش 

راە  در  کە  هست  بەحق  انتظاری 
بیشتر  برابری،  و  یکسان سازی 
ملی گرایی،  حس  دادن  ارتقاء 
دمکراسی، صلح و آزادیخواهی در 
برنامە این حزب پیشرو تا بە امروز 

قدم برداشتە و جا افتادەباشد  
دمکرات،  حزب  حقیقت  در 
درخشان ترین و روشنایی بخش ترین 
و  ملی  سیاسی-  انقالب  تجسم 
روشنفکری کورد است کە در تاریخ 
مانند ارثی ملی و دمکراتیک از 
بە  نسلی  بە  کوردستان  جمهوری 
نام کورد، فرد انقالبی و گروه های 
رسیدەاست.  ملتمان  آزادیخواە 
مانند  مهم  نمونەی  تعدادی 
کورد،  ملت  ارادە  و  وجود  تاریخ 
مرکزگرای  سیستم  از  ناامیدی 
و  روشنفکر  طبقەای  ایرانی،  
،مانند  وارستە  و  شایستە  رهبری 
پیشوا قازی محمد و یارانش برای 
تأسیس حزب دمکرات و جمهوری 
کوردستان و در مرحلەی دیگر نیز 
در زمان شهید دکتر قاسملو الزم 
بود کە این حزب "حزب دمکرات" 

ملی  مدرن  حزب  اولین  مانند 
کورد سازماندهی و مانند فکر و 
با  سیستمی ملی – دمکراتیک 

ثبات تر وارد برنامە حزب شود.
کە  شود  گفتە  است  ذکر  شایان 
و  خوی  از  کوردستان  شرق  در 

سلماس گرفتە تا ایالم و بە ویژە 
جغرافیای  در  کە  ملت هایی  آن 
می کنند  زندگی  کوردستان  شرق 
سیستم  وجود  با  آذری ها،  مانند 
همچون  حزب  -دمکراتیک  ملی 
برنامەای مورد پسند و الزم، خود 
اندیشەی  وبا  همشهری  مانند  را 
همزیستی پیشرفتە می ببینند. در 
اینجاست کە درمی یابیم کە حزب 
چون  ایران  کوردستان  دمکرات 

گستردە  نفوذی  و  جایگاە  دارای 
می باشد  کوردستان  شرق  در 
محورمیدان مبارزات سیاسی تنها 
در ناحیەی مشخصی از کوردستان 
محدود نشدە و چهار چوب مبارزە 
کوردستان  همەی  شامل  سیاسی 
برجستەاش  ویژگی  همین  و  بودە 
بودە کە او را بە طور کلی از تمام 

نیروهای دیگر جدا می کند.
 اکنون هم می بینیم از احساس و 
خواستە ملی کورد در کوردستان 
ایران و همە قسمت های کوردستان 
هویتی ملی و کوردبودن مشاهدە 
محصول  نیز  این  کە  می شود 
حزب  ضدیت  و  مبارزە  نتیجە  و 
رژیم  با  کورد  ملت  و  دمکرات 
استعمارگر  و  شونیسم  و  فاشیست 

مرکز و تمامیت خواه می باشد.
کانون  عنوان  بە  دمکرات  حزب 
و  مقاومت  و  ایستادگی  مرکز  و 
مبارزە ای ملی، در طول مبارزاتش 
می باشد  زیادی  افتخارات  دارای 
کە مانند شناسنامە ای برای ملت 
،افتخاراتی  شدەاست  ثبت  کورد 

سرود  پیشمرگ،  نیروی  همچون 
بیشتر  و  پرچم  رقیب،  ای  ملی 
ارزش های میهنی و دمکراتیک، 
همچنین  و  شهید  هزاران  دارای 
و  دمکرات  حزب  بودن  مردمی 
دلیل  کە  آرمان هایی  و  برنامە 

در  حزب  این  ماندگاری  اصلی 
مانند  آن هم  مبارزەی ٧٥ سالەاش 
و  بزرگی  شکوە،  پیشرو،  حزبی 
افتخاری ماندگار برای خویش رقم 
زدەاست.شایان ذکر است کە آمدن 
و ماندن دکتر قاسملو برای رهبری 
کوردستان  دمکرات  حزب  کردن 
تغیرات  برای  بود  آغازی  ایران 
و  برنامەریزی  و  سیاسی  بزرگ 
فعالیت های  نمودن  دهی  سازمان 

حزبی!
چهارچوب سازمانی حزب دمکرات 
برنامەی  پایە  بر  ایران  کوردستان 
داخلی حزب کە کامال پیشرفتە و 
مدرن کە توسط دکتر قاسملو بنیاد 
نهادە شدە کە دو واژە"دمکراسی و 
آزادی" کە بسیارهم مهم می باشند 
از طریق فکر و اندیشەهای رهبری 
حزب  سیاسی  ادبیات  وارد  فرزانە 
دمکرات شد و رنگ وبوی مدرن 
و  برنامە  بە  سیستماتیک  و 
سیاست های حزب دادەاست، هرچند 
آزادی و دمکراسی خواهی از آغاز 
تأسیس حزب دمکرات و جمهوری 
مشی  ازخط  بخشی  کوردستان 
زمان  از  اما  بودە  حزب  سیاسی 
پروسەی  کنون  تا  دکترقاسملو 
عنوان  بە  آزادی  و  دمکراسی 
مطرح  حزب  سیاست  از  قسمتی 
می شود.بە گفتەی دکتر قاسملو: 
معنای  بە  ما  برای  دمکراسی 
پلورالیسم و آزادی بیان و اندیشە و 

فرهنگ معنا می شود.
در اندیشەی دکتر قاسملو و تنها 

خواستهای  جوابگوی  دمکراسی 
ملیتی،  چند  واقعیت  با  ایرانی 
با زبان و فرهنگ در چهارچوب 
سازش  و  صلح  کمال  در  و  تمدن 
ادارە  را  ایران  و می توان  می باشد 
را  آزادی  حال  همان  در  و  کرد 

تعادل  و  دانست  دمکراسی  اساس 
ایران  ملیت های  میان  پلورالیزم  با 

حفظ و نگەداشتەشود.
جوهر فدرالیسم همان تقسیم قدرت، 
ارزش و سروری می باشد کە درحال 
حاضر مبارزەی حزب دمکرات  در 
)عدم  مرکزگرایی  عدم  راستای 
است. درهمین چهارچوب  تمرکز( 
بدین معنا کە فدرالیسم  تالشیست 
اقسام  میان  قدرت  تقسیم  برای 

مختلف جامعە.
ایران  ،فدرالی کردن  روال  این  با 
تالشی سیاسی است کە با خواست 
و ارادەی نیروهای ملی کوردستان 
ایران کە در این میان حزب دمکرات 
کوردستان ایران پیشرو بودە و این 
تفکر بە گفتمانی برای جنبش های 
تبدیل شدە است.  و خارجی  داخلی 
بە همین دلیل ایدە وبرنامەی حزب 
چون  سیستمی  بنیاد  دمکرات 
راە  بهترین  دمکراتیک  فدرالیسم 
تک  حق  تحقق یابی  برای  حل 
تمام  با  ایران  جامعەی  تک  بە 
راستا  این  در  است  ملیت هایش 
بە  دستیابی  و  سرنوشت  تعیین 

اهداف ملل ایرانی ممکن است.
پرچمدار  دمکرات  حزب  دراینبارە 
شرق  سیاسی  جنبش  پیشرو  و 
شناختە  خاورمیانە  و  کوردستان 

شدە است.
مبارزەی  طی  در  دمکرات  حزب 
خود با سختی ها و فراز و نشیب های 
با  اما  گردیدەاست  روبە رو  زیادی 
پابرجا   همچنان  خود  رسالت  حفظ 

حق  بە  مبارزە ی  بە  ایمان  با  و 
ادامە  ملتش،  دمکراتیک  ملی 
دادەاست، و همین مبارزە است کە 
را در میان ملت  حزب دمکرات  
شایستە  ایران  ملل  مابقی  و  خود 
خواهد  و  توانستە  و  کردەاست 

برای  را  ایران  ملل  تمام  توانست 
سازش و همزیستی مسالمت آمیز بە 
هم نزدیکترنمودە تا برای رسیدن بە 

حقوق خود مبارزە کنند.
نکتەی مهم دیگری این است کە 
دکتر قاسملو می گوید: بە باور و 
مشارکت  هرچە  ما  حزب  اندیشە 
و  اجتماعی  کارهای  در  زنان 
اجتماع  باشد،  بیشتر  سیاسی 
پیشرفتە تر و جنبشی مشتاق تر و 

شانس موفقیت داین جوامع بیشتر 
است و برهمین اصل حزب دمکرات 
از  اعم  جوانب  همەی  در  را  زنان 
اجتماعی و  بار سیاسی و  و  کار 
کە  دادە  مشارکت  ملی  مبارزە 
همراە وهمدل بامردان برای پیشرفت 
تالش  در  کوردستان  جامعەی 
باشند. مسألەی دیگری کە حائز 
اهمیت است نهادینە کردن استقالل 
طول  در  دمکرات  حزب  سیاسی 
سقوط  از  بعد  و  مبارزاتی  تاریخ 
و  جوهر  در  کوردستان  جمهوری 
برنامەی فکری این حزب گنجاندە 
شدەاست. احساس مسئولیت کردن 
با  دررابطە  حزب  وعکس العمل 
مردم کوردستان و حتی بخش های 
مبارزەی  نوع  و  کوردستان  دیگر 
دموکراتیک  و  خواهی  ملیت 
بودن این حزب بە خط مشی برای 
قاسملو  دکتر  اندیشەی  جداکردن 
حزبی  عنوان  بە  حزب،  رهبراین 
مدرن وتأثیرگذار در طول مبارزەی 

تاریخی خود مبدل شدەاست.
دمکرات،  حزب  برنامەی  در 

حقی  مانند  حقیقت  در  دادپروری 
عدالت  بستر  از  کە  می باشد 
حقوق  عادالنە  تقسیم  و  اجتماعی 
اجتماعی   عدالت  و  شدە  تشکیل 
و  آزادی  و  برابری  مسائل  سر  بر 
وبرای  است  انسان ها مصمم  حقوق 
مناسب  و  مرفە  زندگی  تأمین 
برای همەی هموطنانمان و تمامی 
کوردستان  خاک  در  کە  افرادی 
می کند.  تأکید  هستند  ساکن 
حزب  می بینیم  کە  همانطور 
و  ملی  شکوە  پایە  بر  دمکرات 
میهنی، در دل و فکر و اندیشەی 
کوردستان  آزادی خواهان  همەی 
ریشە دواندە و این اندیشە با زندگی 
روزانەی ملتمان آمیختە شدە است، 
با این توصیف حزب برای ملتمان 
از وسیلە ، بە ارثی ملی و میهنی 
تبدیل شدە و این حزب با پشتیبانی 
مردم کوردستان توانستە است کە 
محکم تر و نیرومندتر برای رسیدن 
بە حقوق ملتمان، مبارزە کند و با 
مقاومت، مبارزە بە حق وشجاعانە 
برابر رژیم فاشیست، مرکزگرا   در 
در  وتوتالیتردینی  دیکتاتوری  و 
تمام مراحل مبارزاتی خود تاکنون 

سرفرازانە ایستادگی کردە است.
هویت  براساس  توانست  کە  حزبی 
برنامە  با  و  آزادی خواهی  ملی، 
مدرن و پیشرفتە، ابعاد ملی کورد 
دارای  کە  مستقل  ملتی  همانند 
و فرهنگ"   زبان،  " خاک،تاریخ، 
برای  بە خویش می باشد،  مختص 
ملتش  سرنوشت  حق  آوردن  بدست 
تعریف کند و بی درنگ بە تالش 
و مبارزەی بە حق خود ادامە دهد. 
در اینجا الزم بە یادآوری می باشد 
کە اساس برنامە و آرمان حزب بە 
سیستماتیک،  سازمانی  عنوان 
مدرن و همچنین پیشرو در مبارزە، 
آزادی،  و  صلح  بە  باورداشتن 
برابری و عدالت، کرامت انسان و 
عزم راسخ در مبارزە برای بە دست 
آوردن و حق تعین سرنوشت و آزادی 
خاکی  در  ملت  مرفە  زندگی  و 
دیکتاتور  رژیم های  توسط  کە 
اشغال شدە است و هر نوع حقی از 

مبارزەی  در  شدەاست،  گرفتە  او 
همچون  و  بودە  راسخ  خود  حق  بە 
تأسیس  آغاز  از  پیشرو  حزبی 
چهارچوب  در  امروز  بە  تا  خود 
سیاست  در  استقالل  خواهی،  حق 
اندیشە  و  فکر  گیری،  تصمیم  و 
جمعی، عدالت و آزادی برای ملت 
دفاع  حق  و  طلبی  صلح  کورد، 
مبارزە  و  باور  مانند  و...  مشروع 
سیستمی  وجودآوردن  بە  برای 
فدرال- دمکراتیک، مشروع برای 
سیستم  حاکمیت  تحت  ملت های 
مرکزگرای ایرانی و آزادی خاک 
سال  هزاران  کە  ملت)کورد(  و 
بە  مشخص  درجغرافیایی  است 
زندگی  حق  کە  "کوردستان"  نام 
سال  مدت٧٥  در  دارند،  واستقالل 
درتداوم مبارزەاش ایفای نقش وابراز 
تقدیم  با  راە  دراین  و  کند  وجود 
بە خاک کوردستان  هزاران شهید 
و  بود  و ماندگار  ،همچنان مقاوم 
بە  پیروزی،  تا  هم  بعد  بە  این  از 
مبارزە بە حق ملی – دمکراتیک  

خود ادامە خواهد داد.



شامرە 780 - 25 مرداد 6١٣٩٩

به مناسبتبه مناسبت
  ٧٥٧٥ سال مبارزه حزب دمکرات کوردستان سال مبارزه حزب دمکرات کوردستان

حزب  تأسیس  از  سال   ٧٥
علی رغم  و  می گذرد  دمکرات 
این  بسیار،  نشیب های  و  فراز 
احزاب  از  یکی  همچنان  حزب 
تأثیرگذار در كوردستان روژهەالت 
حزب  می باشد.  ایران  همچنین  و 
دمکرات کوردستان ایران در زمان 
جنگ جهانی دوم و منطقه ای از 
کوردستان تأسیس شد که به لحاظ 
وضعیت  و  اجتماعی  ارتباطات 
اقتصادی و رشد تفکرات سیاسی 
دارای وضعیتی مطلوب نبود ولی 
حزب  زمان  آن  رهبران  دوراندیشی 
را  تأسیس حزب  دمکرات ضرورت 
درک کرده و همین ضرورت منجر 
تأسیس حزب دمکرات گردید.  به 
تغییرات  قبیل  از  ضرورت هایی 
و  جهان  در  سیاسی  و  اجتماعی 
در  سواد  و  آگاهی  رشد  منطقه، 
میان اقشار مختلف جامعه، تغییر 
اجتماعی  و  سیاسی  مناسبات  در 
آگاهی  رشد  و  ایران  سطح  در 
سطوح  در  طلبانه  حق  و  سیاسی 
چنین  کوردستان،  جامعه  مختلف 
ضرورت هایی باعث شد که رهبران 
حزب دمکرات این حزب را براساس 
مادەای   ٨ سیاسی  برنامه ای 
تأسیس و جامعه کوردستان را وارد 
وحق  سیاسی  مبارزه  از  مرحله ای 
طلبانه بکنند که اینک نیز ادامه 

دارد. 
و  دمکرات  حزب  مبارزه  سال   ٧٥

مطلبی  در  مورد  این  در  نوشتن 
کوتاه امکان پذیر نیست به همین 
مطلب  این  در  دارم  سعی  منظور 
حزب  تأثیرات  مورد  در  کوتاه 
و  کوردستان  جامعه  در  دمکرات 
همچنین فرهنگ مبارزه ای که 
بوده است  آن  خالق  دمکرات  حزب 

بنویسم.

اعتماد به نفس:
در  کوردستان  جمهوری  تأسیس 
٢ بهمن سال ١٣٢٤ پایان سیاست 
طی  مرکزی  حکومت  انکار 

سالیان متمادی بود، سیاستی که 
جدا از سرکوب و جنگ فیزیکی 
آن  بر  سعی  نیز  روانی  لحاظ  از 
را  کوردستان  مردم  که  داشت 
حقیر جلوه دهد و این را القا بکند 
داری  حکومت  توان  کوردها  که 
جمهوری  حکومت  و  ندارند  را 
که  کمی  زمان  طی  کوردستان 
در اختیار داشت توانست همه این 

تبلیغات ها را رد کرده و حکومتی 
مردمی را تأسیس کند. جمهوری 
بار  را  نفس  به  اعتماد  کوردستان 
ترویج  کوردستان  جامعه  در  دیگر 
زمان  جمهوری  این  اگرچه  نمود 
اما  بماند  پابرجا  توانست  کمی 
همان زمان کوتاه نیز چنان تأثیری 
در کوردستان داشت که هم اکنون 
را  جمهوری  نهاندن  بنیاد  آرزوی  

تقویت  کوردستان  مردم  میان  در 
نموده است. 

برای مردم بودن:

همچنین  و  عربی  بهار  جریان  در 
رهبران  دیگر  حکومت های  در 
شکست  و  خطر  احساس  هنگام 
در جنگ ها معموال مردم خود را 
جمهوری  در  اما  می گذارند  تنها 
کوردستان پیشوا قازی محمد رهبر 
جمهوری کوردستان ثابت کرد که 
از آن مردم می باشد. پیشوا قازی 
ایران  ارتش  یورش  هنگام  محمد 

مردمش را تنها نگذشت و خود را 
برای مردمش قوربانی کرد. همین 
امر در رهبران دیگر حزب دمکرات 
و  می شود  مشاهده  وضوح  به  نیز 
شهید شدن دکتر قاسملوو در جریان 
ملی  حقوق  احقاق  برای  مذاکره 
کورد گواه بر این مساله می باشد.

استقالل سیاسی:

از  دیگر  یکی  سیاسی  استقالل 
است  مشخصه های حزب دمکرات 
که به این حزب اعتباری بیش از 
حد داده است. حزب دمکرات همواره 

کار  مبنای  را  سیاسی  استقالل 
همین  و  داده  قرار  خود  سازمانی 
به  اوقات  بیشتر  سیاسی  استقالل 
با  ولی  شده است  تمام  حزب  ضرر 
دوراندیشی رهبران حزب مناسبات 
با  چه  دمکرات  حزب  سیاسی 
با  چه  و  کوردستان  دیگر  احزاب 
مبنای  بر  همجوار  حکومت های 
شده  نهاده  بنیاد  سیاسی  استقالل 

حزب  امروز  امر  همین  و  است 
قرار  جایگاهی  در  را  دمکرات 
داده است که طی ٧٥ سال مبارزه 
را  سیاستی  هیچگاه  حزب  این 
پیرو و لحاظ نکرده است که منجر 
بخش های  دیگر  به  لطمه زدن  به 
آن  مبارزه  احزاب  و  کوردستان 

بخش ها شود.

فرهنگ مبارزاتی:
در  دمکرات  حزب  نشدن  متوسل 
به  سالەاش    ٧٥ مبارزه  جریان 
فرهنگ های  از  دیگر  یکی  ترور 

است  دمکرات  حزب  مبارزاتی 
حکومت های  آنکه  علی رغم 
بر  این سیاست  از  همواره  مرکزی 
ضد حزب دمکرات استفاده کرده اند 
این  بر  گواه  کورد  رهبران  ترور  و 
دمکرات  حزب  ولی  است  قضیه 
انسانی  ضد  معیارهای  هیچگاە 
حکومت  علیه  خود  مبارزه  در  را 

مرکزی لحاظ  نکردە است.

متعهدبودن به خط مشی رهبران 
مؤسس حزب:

را  دمکرات  حزب  حزب،  مؤسسان 
حزبی ملی که برای احقاق حقوق 
را  می کند  مبارزه  کورد  ملی 
معرفی می کنند و طی ٧٥ سال 
مبارزه همچنان این حزب به آرمان 
آن ها و آرمان های مردم کوردستان 

متعهد می باشد و سیاست قدم به 
قدم را برای رسیدن به هدف نهایی 

پیروی می کند.
اعمال  و  باال  نکته  به چند  اشاره 

دمکرات  حزب  مبارزه  در  آنها 
طی این ٧٥ سال موجب شده است 
از  یکی  دمکرات  حزب  که 
كوردستان  احزاب  تأثیرگذارترین 
روژهەالت تلقی گردد و این حزب 
طوری در افکارجامعه کوردستان 
نمودە است  رشد  و  گستراندە  ریشه 
و  جامعه  از  حزب  کردن  جدا  که 
جامعه از حزب امکان پذیر نباشد. 

جمهوری کوردستان اعتماد به نفس را بار دیگر در جامعه کوردستان ترویج نمود اگرچه این جمهوری زمان کمی توانست پابرجا جمهوری کوردستان اعتماد به نفس را بار دیگر در جامعه کوردستان ترویج نمود اگرچه این جمهوری زمان کمی توانست پابرجا 
بماند اما همان زمان کوتاه نیز چنان تأثیری در کوردستان داشت که هم اکنون آرزوی  بنیاد نهاندن جمهوری را در میان مردم بماند اما همان زمان کوتاه نیز چنان تأثیری در کوردستان داشت که هم اکنون آرزوی  بنیاد نهاندن جمهوری را در میان مردم 

کوردستان تقویت نموده است. کوردستان تقویت نموده است. 

در جمهوری کوردستان پیشوا قازی محمد رهبر جمهوری کوردستان ثابت کرد که از آن مردم می باشد. در جمهوری کوردستان پیشوا قازی محمد رهبر جمهوری کوردستان ثابت کرد که از آن مردم می باشد. 
پیشوا قازی محمد هنگام یورش ارتش ایران مردمش را تنها نگذشت وپیشوا قازی محمد هنگام یورش ارتش ایران مردمش را تنها نگذشت و

 خود را برای مردمش قوربانی کرد.  خود را برای مردمش قوربانی کرد. 

متوسل نشدن حزب دمکرات در جریان مبارزه متوسل نشدن حزب دمکرات در جریان مبارزه ٧٥٧٥  سالەاش به ترور یکی دیگر از فرهنگ های مبارزاتی   سالەاش به ترور یکی دیگر از فرهنگ های مبارزاتی 
حزب دمکرات است علی رغم آنکه حکومت های مرکزی همواره از این سیاست بر ضد حزب دمکرات حزب دمکرات است علی رغم آنکه حکومت های مرکزی همواره از این سیاست بر ضد حزب دمکرات 

استفاده کرده اند و ترور رهبران کورد گواه بر این قضیه است.استفاده کرده اند و ترور رهبران کورد گواه بر این قضیه است.

هیوا میرزایی
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سولین سنە

نقش زنان در مبارزات ملت کورد

سراسر تاریخ ملت کورد پراست از 
آزادی،  آوردن  بدست  برای  مبارزە 
تعیین  حق  کسب  و  استقالل 
سرنوشت خود. از آغازین روزهای 
در  ناسیونالیسم  حس  جوانەزدن 
وجودآمدن  بە  و  کورد  مردم  میان 

بە  نیز  زنان  کوردی،  جنبش های 
عنوان نیمی از پیکرەی جامعەی 
از ناسیونالیسم کورد  کورد متأثر 
و جنبش های کوردی بودەاند. زنان 
اول مبارزە همپای  کورد در صف 
ملی شان  حق  احقاق  جهت  مردان 
فعالیت  شدن  جدی  می جنگیدند. 
فرصتی  ایران  در  مدنی  نهادهای 
بە  زنان کورد  اندیشیدن  برای  بود 
میزان  دربارەی  خواستەهایشان. 
و  حضور  برای  زنان  داشتن  اجازە 
نقش آفرینی در جامعە مرد ساالر 
و بە شدت متعصب و سنتی باید 
گفت حقیقت امر بر این است کە 
در  حضور  فضای  قدیم االیام  از 
در  شدن  مطرح  حتی  و  اجتماع 
بە  کورد  زنان  برای  نیز  خانوادە 
شدت محدود و خفقان آور بودە است. 
نیز  متأسفانە شاخص های مذهبی 
بر اطاعت کورکورانە زنان از این 
مظالم مدد نمودە اند. زیرا زن خوب 
بودن در آموزەهای دینی، زن مطیع 
و فرمانبرداری است، زنی کە جز 

خدای آسمان از خدای زمینش نیز 
داشتە باشند.  کامل  فرمانبرداری 
ولی باتوجە بە محدودیت دینی و 
فضای مردساالری حاکم، بودەاند 
تنگ  فضای  این  در  کە  زنانی 
و محدود توانای هایشان را عرضە 
تا  درازی  راە  چند  هر  نمودەاند. 
شکستن کامل دیوارهای بلند مرد 
ساالری و مذهبی باقی است ولی 
زنان عمال نشان دادەاند کە منتظر 
نمی مانند تا مردها حریم حرکتی 

آنها را مشخص کنند. با توجە بە 
خواهانە  آزادی  حرکت های  اینکە 
و حق طلبانە زنان همیشە در تضاد 
منش  دیکتاتور  حکومت های  با 
امر  همین  بودە است  مردساالر  و 
کافیست تا رد پای این حرکت ها 
حذف  مملکت  تاریخ  و  کتب  از 
گردد. نبود تاریخ نگار منصف و 
توسط  جامعە  مدیریت  طرف،  بی 
این  ایجاد  در  همە  و  همە  مردان، 
زنان دخیل  بە  بینش منفی نسبت 
و تأثیرگذار بودەاست. زنان بە طور 
و  جامعە  در  مهمی  نقش  سنتی 
بدون  کردەاند.  ایفا  کورد  سیاست 
وضعیتی  در  کورد  زنان  شک 
و  می برند  بسر  دشوارتر  بسیار 
بسی  کورد  جنبش  زنان  وضعیت 
دشوارتر از وضعیت زنانی است کە 
در ایران حداقل مورد تبعیض اقلیت 
ملیتی، اتنیکی و مذهبی و غیرە 
از  زنان کورد  جنبش  ندارند.  قرار 
طرفی با تمام زنان دیگر در سراسر 
ایران برای رفع تبعیض جنسیتی و 

رسیدن بە خواستەهای مشترک و 
در  ایرن  زنان  مشترک  هدف های 
فعالیت است و از طرفی برای از 
بین بردن تبعیض ملیتی و مذهبی 
حتی  و  آسمیالسیون  با  ضدیت  و 
دیگر خواستەهای ابتدایی انسان از 
قبیل تدریس بە زبان مادری و غیرە 
در مبارزە است. با بە قدرت رسیدن 
اولین  صدور  و  اسالمی  جمهوری 
حجاب  مورد  در  خمینی  فرمان 
اجباری، زنان کوردستان علیە این 

فرمان تظاهرات وسیعی برپاکردند 
در این تظاهرات برای اولین بار و 
جمهوری  رسیدن  قدرت  بە  از  بعد 
شعار  خمینی  رهبری  بە  اسالمی 
بر  مرگ  توسری  نە  روسری  "نە 
این دیکتاتوری" سردادە شد. چند 
رژیم  این  حاکمیت  از  بیشتر  روز 
جنگ  اولین  کە  بود  نگذشتە 
شروع  سنندج  شهر  از  کوردستان 
در  زنان  این جنگ  شروع  با  شد، 
و  رسانی  کمک  و  بیمارستان ها 
طریق  از  مردم،  مایحتاج  تأمین 
بنکەها )تشکیالت محالت( نقش 
اولین  کردند.  ایفا  را  برجستەای 
دستاورد زنان در این دورە تشکیالت 
علنی زنان تحت عنوان های شورای 
زنان و یا اتحادیە زنان و تشکیالت 
اکثر  در  ئافرەتان(  )کوری  زنان 
با حملە  بود.  شهرهای کوردستان 
شهرهای  بە  اسالمی  جمهوری 
کوردستان در ٢٨مرداد سال ١٣٥٨  
اسالمی  جمهوری  جالد  آمدن  و 
آزادی های  سلب  و  خلخالی 

تشکیالت های  برچیدن  و  مردم 
کردن  غیرقانونی  و  دمکراتیک 
احزاب  و  سازمان ها  فعالیت های 
اپوزیسیون، جنگ ها و کشتارها و 
زیادی  جوانان  شد،  شروع  اعدام ها 
در سراسر کوردستان دستگیر شدند 
حکم  کوتاهی  زمان  مدت  در  و 
آنها بدون محاکمە صادر و  اعدام 
زنان  مدت  این  تمام  در  شد.  اجرا 
با تحصن و تظاهرات های خیابانی 
مبارزە  ثابت  پای  راهپیمایی ها  و 

جالد  ولی  بودند  اعدام ها  این  با 
زمان بە هیچ مادر و فرزندی رحم 
نکرد. اما زنان مبارز و پیشمرگان 
کورد در میان مردم شهر و روستا 
همزمان بە دیگر وظایف تشکیالتی 
هم مانند ارتباط برقرار کردن بین 
ارتباط  شهرها،  تشکیالت های 
آوری  جمع  پیشمرگ،  نیروی  با 
تدارکاتی،  و  مالی  کمک های 
اخبار  و  نشریات  پخش  و  چاپ 
از  مبارزین  انتقال  سازمان ها، 
آزاد  مناطق  بە  ایران  شهرهای 
پیشمرگان و دەها فعالیت دیگر از 
اینجا  در  دادند.  انجام  را  نوع  این 
جای خود دارد کە فعالیت مادران 
همچون  را  پیشمرگان  همسران  و 
دوران  این  مبارزات  برجستە  نقطە 
قدردانی  آنان  از  و  داشتە  نظر  در 
دوبارە   ١٣٦٠ سال  در  کنیم. 
خفقان  موج  با  اسالمی  جمهوری 
نشدەای  اعالم  نظامی  و حکومت 
خفە  گلو  در  را  صدایی  هر  کە 
 ، تشکیالت ها  بە  حمالت  کرد، 

را  اعدام ها  و  دستگیری  موج 
رابطە  این  در  سرگرفت  از  دوبارە 
زنان زیادی دستگیر و مورد تجاوز 
قرار  شکنجەها  وحشیانەترین  و 
اعدام  آنان  از  بسیاری  گرفتند، 
شدند و تعداد زیادی از زنان فعال 
هم بە نیروی پیشمرگان پیوستند. 
بە  پیوستن  و  زنان  شدن  پیشمرگە 
صف مبارزە مسلحانە خود مستلزم 
عقب  و  مردساالری  با  مبارزە 

ماندگی ها درجامعە بود.

برای  آگاە  و  مصمم  زنان 
بنیاد  و  دیکتاتور  رژیم  سرنگونی 
سوسیالیستی  جامعەای  نهادن 
می کردند.  مبارزە  دمكراتیک 
کوردستان  در  اسالمی  جمهوری 
هیچگاە آرامش بە خود ندید، اگرچە 
هر  می توانست  اسالمی  جمهوری 
گونە صدای آزادی خواهی را در 
دستگیری ها  عظیم  موج  با  ایران 
خفە  واعدام ها  وحشیانە  کشتار  و 
هیچگاە  کوردستان  در  اما  کند، 
نتوانست آرامش را بە خود ببیند .

را  زیادی  زنان  در دهە ٦٠  دولت 
مخصوصا بە دلیل خویشاوندی با 
مادر  خواهر،  )همسر،  پیشمرگان 
و  ...( و سابقە سیاسی از کار 
با  آنها  از  بسیاری  کرد.  اخراج 
کارهای دیگر مانند قالی بافی، 
فقیرانەی  زندگی   ... و  خیاطی 
خود و فرزندانشان را می گذراندند 
برابر  در  ناپذیر  تسلیم  همچنان  و 
مقاومت  بە  اسالمی  جمهوری 
می دادند.  ادامە  خود  مبارزی  و 

دولت بە این هم بسندە نکرد، دەها 
خانە  از  را  نفر  صدها  و  خانوادە 
شهرهای  بە  خود  کاشانەی  و 
دورافتادەی ایران تبعید کرد. ولی 
زنان در آنجا هم آرام ننشستند و با 
رژیم  فشارهای  برابر  در  مقاومت 
و تبلیغ علیە جمهوری اسالمی و 
افشای سیاست های آنان طرفداری 
جلب  خود  بە  را  منطقە  مردم 
امروزە  کورد  زنان  جنبش  کردند. 
جنبشی همەگیر و سراسری است، 

جنبش  از  صرفا  منظور  اینجا  در 
بلکە  نیست  زنان  حقوق  فعالیت 
تمام زنانی کە بە نوعی بە رژیم 
 " اسالمی  جمهوری  سرکوبگر 
مطالبات  اکنون  می گویند.   " نە 
جنبش زنان هم ردیف و همزمان با 
خواستەهای جنبش ملی طبقاتی و 
مذهبی و ... بیان می گردد. زیرا 
و  کوردستان  زنان  مبارزات  تاریخ 
تالش مبارزین این راە، ثابت کردە 
حقوق  گرفتن  نظر  در  بدون  کە 
دمکراتیکی  حاکمیت  هیچ  زنان 
شد.    نخواهد  شناختە  رسمیت  بە 
طرف  از  زنان  خواستەهای  انکار 
دولت و بە وجود آوردن محدودیت ها 
همگی  زن  ضد  قوانین  تدوین  و 
برای  زنان  مبارزە  برای  عواملی 
بدست آوردن حقوق حقە خود بودند 
نشریات  طریق  از  اعتراض  با  کە 
فمینستی  سایت های  و  کتاب ها 
شروع شد و بدین شیوه قوانین ضد 
چالش  بە  اسالمی  جمهوری  زن 

کشیدە شد.

چند روز بیشتر از حاکمیت این رژیم نگذشتە بود کە اولین جنگ کوردستان از شهر سنندج شروع شد، با شروع این جنگ چند روز بیشتر از حاکمیت این رژیم نگذشتە بود کە اولین جنگ کوردستان از شهر سنندج شروع شد، با شروع این جنگ 
زنان در بیمارستان ها و کمک رسانی و تأمین مایحتاج مردم، از طریق بنکەها )تشکیالت محالت( نقش برجستەای را ایفا زنان در بیمارستان ها و کمک رسانی و تأمین مایحتاج مردم، از طریق بنکەها )تشکیالت محالت( نقش برجستەای را ایفا 

کردند. اولین دستاورد زنان در این دورە تشکیالت علنی زنان تحت عنوان های شورای زنان و یا اتحادیە زنان و تشکیالت کردند. اولین دستاورد زنان در این دورە تشکیالت علنی زنان تحت عنوان های شورای زنان و یا اتحادیە زنان و تشکیالت 
زنان )کوری ئافرەتان( در اکثر شهرهای کوردستان بود.زنان )کوری ئافرەتان( در اکثر شهرهای کوردستان بود.

پیشمرگە شدن زنان و پیوستن بە صف مبارزە مسلحانە خود مستلزم مبارزە با مردساالری و عقب ماندگی ها درجامعە بود.پیشمرگە شدن زنان و پیوستن بە صف مبارزە مسلحانە خود مستلزم مبارزە با مردساالری و عقب ماندگی ها درجامعە بود.
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زندان  سیاسی  زندانیان  از  جمعی 
سالروز  ٧٥مین  پیامی  در  ارومیه 
کردستان  دمکرات  حزب  تأسیس 

ایران را تبریک گفتند.

متن این پیام عینا در پی می آید:

تأسیس  سالروز  ٧٥مین  بمناسبت 
حزب دمکرات کردستان ایران، یاد 
در  حزب  بنیانگذاران  خاطره ی  و 
را  محمد  قاضی  پیشوا  آن  صدر 

گرامی میداریم.
پیشوا  روان  به  تقدیر  با  اینجانبان 
واال  و  شهید  رهبر  دو  و  قاضی 
مقام دیگر حزب دمکرات کردستان 
شرفکندی  دکتر  و  قاسملو  دکتر 
شهیدان  تمامی  روان  و  روح  به 
حزب درود می فرستیم و به تمامی 
خانواده های شهدا، مبارزان، اعضا، 
در  کورد  خلق  و  حزب  هواداران 
تاسیس  یادروز  ایران  کوردستان 

حزب را تبریک می گوییم.
حزبی که از همان ابتدا حق تعیین 
در  کورد  خلق  برای  سرنوشت 
اصلی  آرمان  را  ایران  کوردستان 

زندانیان سیاسی زندان ارومیهزندانیان سیاسی زندان ارومیه
 سالگرد تأسیس حزب دمکرات  سالگرد تأسیس حزب دمکرات 

را تبریک گفتندرا تبریک گفتند

ایالم  در  دمکرات  حزب  ایالم اعضا  در  دمکرات  حزب  اعضا 
هفتاد و پنجمین سالروز هفتاد و پنجمین سالروز 
تأسیس این حزب را تأسیس این حزب را 

این گرامی داشتندگرامی داشتند تأسیس  و  داده است  قرار  خود 
حزب را به جرأت می توان در تاریخ 
کوردستان  در  کورد  ملت  معاصر 
سیاسی  رویداد  مهمترین  ایران 

دهه ی ٢٠ به شمار برد.
این حزب در طول تاریخ نه چندان 
تنها  نه  تأسیس  از  پس  زیادی 
و  کاریزماتیک  حزب  به  توانست 
طبقات  و  اقشار  تمامی  محبوب 
بلکه  گردد،  بدل  کردستان  مردم 
فراتر از آن نقطه عطفی شد برای 
بخش های  سایر  برخواستن  پا  به 

کردستان.
دمکرات  حزب  دهه   ٧ این  طی 
شهدای زیادی را در همه ی سطوح 
مسئولیت تقدیم خلق و میهن خود 
ده ها  بزرگ،  رهبر  سه  کرده، 
و  فرمانده  صدها  رهبری،  کادر 
پیشمرگه  هزاران  و  برجسته  کادر 
زندانیان  هزاران  و  و اعضای حزب 
سیاسی که توسط رژیم منحوس به 
با خون خود  آویخته شدند که  دار 
وسیع تر  و  رنگین تر  را  مبارزه  راه 
راسخ تر کرده اند که  را  ما  اراده  و 
بدون تردید این از خودگذشتگی و 

دالوری ها تا پیروزی نهایی که با 
تأمین حقوق ملی خلق کورد تحقق 

خواهد یافت، تداوم خواهد داشت.
همان  با  نیز  سیاسی  زندانیان  ما 
حزب  همانند  دیرینه  باورهای 
دمکرات کردستان اثبات کردیم که 
مراحل سخت  و  دوره ها  تمامی  در 
تمامی  سردی  و  گرم  و  دشوار  و 
بوده و  این سال ها، مبارز و مقاوم 
و  نشده  ناامید  شکستی  هیچ  با 

نخواهیم شد.
با  گذشته  سال های  تمامی  در 
به  ناعادالنه  بودن  محبوس  وجود 
آرمان های جمهوری کردستان و به 
ارزشمند رهبران شهید  رهنمودهای 
شهدای  خون  و  مشی ها  به  خود، 
سرافراز و به طور کلی به رسالت 
خواهیم  باقی  وفادار  خود  تاریخی 
ماند و یاد و خاطره ی شهید هدایت 
عبدالله پور همیشه در قلب، روح و 

روان ما زنده خواهد ماند.

از طرف جمعی از زندانیان سیاسی 
محبوس در زندان مرکزی ارومیه

دمکرات  حزب  مخفی  تشکیالت 
در منطقه "ایالم"، در پیامی هفتاد 
حزب  تاسیس  سالروز  پنجمین  و 
دمکرت کوردستان ایران را تبریک 

گفتند.
متن پیام بدین شرح است:

اعضا،  طرف  از  شادباش  پیام 
دوستداران و هواداران حزب دمکرات 

کوردستان ایران در ایالم
با اهدای تهنیت و شادباش

دموکرات  حزب  اعضاء  جانب  از 
ایالم  منطقه  در  ایران  کردستان 
تاسیس  سالروز  پنجمین  و  هفتاد 

را  ایران  کوردستان  دمکرات  حزب 
تبریک و تهنیت می گوییم.

ایران  کوردستان  دمکرات  حزب 
دار  طالیه  سده  یک  به  قریب 
کورد  بزرگ  ملت  راستین  مبارزه 
به  نیل  جهت  کوردستان،  شرق  در 
دموکراتیک  آرمان های  و  اهداف 
کورد  خلق  همبستگی  پژواک  و 
و  دموکراسی  به  دستیابی  برای 

حقوق بشر بوده است.
رهبری،  سرزنده  و  بی وقفه  تالش 
خستگی  مبارزان  و  حزبی  کادر 
عزت  اعتالی  جهت  حزب  ناپذیر 

خلق کورد در ایران، منطقه و نظام 
صمیمانه  و  نهاده  ارج  را  بین الملل 
دست  کوردستان  مردم  تمامی  با 

دوستی و اتحاد می فشاریم.
درودها و سپاس ها برای هفتاد و پنج 
سال مبارزه غرورانگیز آزادیخواهانه

قلب هایتان  و  استوار  قدم هایتان 
سرشار از شور زندگی

هواداران  و  دوستداران  اعضا، 
حزب دمکرات کوردستان ایران در 

ایالم
شانزدهم مرداد ١3٩٩

حزب مردم بلوچستان هفتاد و حزب مردم بلوچستان هفتاد و 
حزب  تأسیس  سالیاد  حزب پنجمین  تأسیس  سالیاد  پنجمین 

دمکرات را تبریک گفتدمکرات را تبریک گفت
حزب مردم بلوچستان طی نامه ای 
پنجمین  و  هفتاد  تبریک  ضمن 
دمکرات  حزب  تاسیس  سالیاد 
را  حزب  این  ایران،  کوردستان 
ملیت های  مبارزان  برای  الگویی 
خارج از حاکمیت سیاسی دانست.

متن پیام به شرح زیر است:

پیام تبریک حزب مردم بلوچستان 
به مناسبت هفتاد و پنجمین سالروز 
کوردستان  دمکرات  حزب  تأسیس 

ایران
و  گرم ترین  بلوچستان  مردم  حزب 
به  را  خود  تبریکات  صمیمانه ترین 
سالروز  پنجمین  و  هفتاد  مناسبت 
کوردستان  دمکرات  حزب  تأسیس 
روز  این  در  می دارد.  تقدیم  ایران 
قاضی  پاک  روان  به  بزرگ 
شرفکندی،  صادق  دکتر  محمد، 
دکتر عبدالرحمن قاسملو و همه ی 
حقوق  احقاق  و  آزادی  راه  شهدای 
ملت کورد، درود می فرستیم. حزب 
همواره  ایران  کوردستان  دمکرات 
ملت های  مبارزان  برای  الگویی 
و  بوده  سیاسی  حاکمیت  از  خارج 
تاریخ مبارزاتی و تجارب آن چراغ 
و  ملی  حاکمیت  حق  رهروان  راه 
ایران می باشد.  در  مساوات طلبی 
این  از  هم  بلوچستان  مردم  حزب 
مایل  و  نیست  مستثنی  قاعده 
نموده  استفاده  فرصت  این  از  است 
و مراتب قدردانی خود را به خاطر 
صحنه ی  در  حضورتان  و  وجود 
اعالم  ایران  مبارزاتی  و  سیاسی 
نماید - همراهی هرچه بیشتر شما 

بلوچستان  مردم  ملی  مبارزات  به 
هم گسترش و عمق بیشتری خواهد 

بخشید.
در  پهلوی  شاه  رضا  کودتای  با 
نام نهاده  ایران  کشوری که بعدها 
منافع  حفظ  صالحدید  به  و  شد 
منطقه،  در  استعماری  قدرت های 
قدرت  با  وسیع  کشوری  تشکیل 
مرکزی در دستور کار قرار گرفت 
تا منطقه ی حائلی برای جلوگیری 
گرم  آب های  به  کمونیسم  نفوذ  از 
هدف  این  به  رسیدن  برای  باشد. 

دولت های ایالتی
یک  نوعی  به  که  والیتی 
نمایندگی  را  فدرال سنتی  سیستم 
می نموند از میان برداشته شدند و 
سرزمین هایی چون بلوچستان اشغال 
و ضمیمه ی جغرافیای ایران شدند. 
همانندسازی  پروسه ی  همزمان 
از  برای  سیستماتیک  و  اجباری 
فرهنگ  و  زبان  برداشتن  میان 
ملت های خارج از حاکمیت و عقب 
زمینه های  در  آن ها  داشتن  نگاه 
اقتصادی و آموزشی به اجرا درآمد 
زیرساخت های  از  مناطق  این  و 
صنعتی محروم شدند. این پروسه با 
اسالمی  جمهوری  آمدن  کار  روی 
شدت  نشین  سنی  مناطق  در 
طوری  گرفت  خود  به  بیشتری 
مثابه  به  این مناطق  به مردم  که 
دشمن نگریسته می شود، تا جایی 
که در اوایل انقالب بر علیه ملت 
تعداد  و  شده  جهاد  اعالم  کورد 
ملت  فرزندان  بهترین  از  بیشماری 
سپرده  مرگ  جوخه های  به  کورد 
شده و به شهادت رسیدند. مبارزات، 

حزب  پیوسته ی  حضور  و  مقاومت 
در  ایران  کوردستان  دموکرات 
عرصه ی سیاسی الهام بخش دیگر 
ملت های تحت ستم ایران در جهت 
ملی  جنبش های  و  احزاب  تشکیل 
از  نیروهای  بازپیوست  است.  بوده 
هم گسسته و اتحاد عمل نیروهای 
مشترک  رهبری  تحت  کورد 
حق  به  رسیدن  تسریع  به  می تواند 
مناطق  کنترل  و  ملی  حاکمیت 

کوردنشین منجر شود.
دمکرات  حزب  فعال  حضور 
کنگره ی  در  ایران  کوردستان 
نقش  و  فدرال  ایران  ملیت های 
شکل گیری  در  آن  سازنده ی 
کنگره و همچنین حضور حزب در 
برابری  و  آزادی  برای  همبستگی 
در ایران نشانی دیگر از مسئولیت 
کار  به  دادن  اهمیت  و  آن  پذیری 

جمعی است.
و  هفتاد  بلوچستان  مردم  حزب 
حزب  تأسیس  سالروز  پنجمین 
به  را  ایران  کوردستان  دمکرات 
و  اعضاء  رهبری،  کورد،  ملت 
پیشمرگان حزب تبریک می گوید. 
ما همبستگی و کار مشترک تمام 
مثابه  به  را  کورد  ملت  مبارزان 
تعیین کننده در  نیرو و فاکتوری 
برقراری  و  ملی  ستم  رفع  جهت 
و  می دانیم  کشور  در  دموکراسی 
تأکید  آنها  پیوند  باز  و  اتحاد  بر 

می ورزیم.

حزب مردم بلوچستان
 آگوست 2٠2٠

خلق  فدائیان  اتحاد  خلق سازمان  فدائیان  اتحاد  سازمان 
ایران هفتاد و پنجمین سالیاد ایران هفتاد و پنجمین سالیاد 

تأسیس حزب دمکرات راتأسیس حزب دمکرات را
 تبریک گفت تبریک گفت

اتحاد  سازمان  مرکزی  کمیته 
فدائیان خلق ایران در پیامی ضمن 
سالیاد  پنجمین  و  هفتاد  تبریک 
کوردستان  دمکرات  حزب  تاسیس 
ایران، جایگاه این حزب را در جنبش 
و  کوردستان  ملی_دمکراتیک 

سراسر ایران حائز اهمیت دانست.

متن پیام بدین شرح است:

به رهبری حزب دمکرات کردستان 
ايران

رفقای گرامی
از  قرن  ربع  امسال، سه  ماه  مرداد 
تشکيل حزب شما می گذرد. آغاز 
کردستان  دمکرات  حزب  فعاليت 
ايران با بهره گيری از شرايط مناسب 
در  فاشیسم  بر  پیروزی  داخلی، 
سطح جهانی و رشد و بلوغ سياسی 

در کردستان، میسر گردید.  
از  بخشی  شرایطی،  چنین  در 
دمکرات  و  ملی  چهره های 
حول  که  ایران،   کردستان  در 
کورد"  ژيانه وه ی  کومه له ی   "
هم  گرد  کرد(  احيای  )جمعيت 
آمده بودند، با اتکا به روشنفکرانی 
برجسته و از جمله  چهره تاريخی 
ملت کرد، زنده ياد "قاضی محمد"، 
سنگ بنای فعاليت سياسی نوين 
در  که  نهادند  بنا  را  معاصری  و 
ادامه به تشکيل يکی از نخستين 
احزاب سياسی دوران مدرن در ايران 

انجاميد.
يعنی   ، شهريورماه ١٣٢٤   ٢٥ در 
٧٥ سال پيش، قاضی محمد و ياران 
دمکرات  حزب  تشکيل  اعالم  با 
کردستان ايران، راه نوين و منطبق 
مردم  روی  بر  را  معاصر  دوران  با 
خود گشودند تا با مبارزه سازمان 

يافته و دمکراتيک، به يک نياز 
خواست های  تحقق  يعنی  تاريخی 

عادالنه ملت خود پاسخ دهند.
)دووی   ١٣٢٤ ماه  بهمن  دوم  در 
ريبه ندان( سرفصل جديدی که  در 
اين سير تاريخی گشوده شده بود، 
کردستان  يا  مهاباد"  "جمهوری 
اين  که  نپائيد  ديری  لقب گرفت. 
تالش و اين سامانه نوپا با سرکوب 
شد  متوقف  مرکزی  حاکميت 
پای  به  ياران  و  محمد  قاضی  و 
چوبه های دار کشانده شدند. مرگ 
"قاضی" و ياران گرچه دردناک و 
ايستادگی تحسين  با  اما  بود  تلخ 
برانگيزی توام بود و پيامی با خود 
امروز  به  تا  که  داشت  همراه  به 
سرلوحه مبارزات حزب شما به شمار 
می رود که آنهم چیزی جز مبارزه 
خود  تاريخی  اهداف  تحقق  راه  در 
آسیب های  و  رنج  تحمل  با  هرچند 

فراون نبوده است.
تحزب  ايران،  معاصر  تاريخ  در 
سياسی  و  سازمانی  فعالیت  و 
مقابله  خود  بطن  در  که  متشکل 
جز  به  پروراند  می  را  استبداد  با 
مورد  همواره  کوتاه،  مقاطعی  در 
قرار گرفته و می گیرند.  سرکوب 
حزب  ساله،   ٧٥ فعاليت  طول  در 
چون  رهبرانی  بر  عالوه  شما، 
شرفکندی،  و  قاسملو  يادان  زنده 
پيشمرگ  و  عضو  کادر،  هزاران 
عادالنه  انسانی،  اهداف  راه  در  را 
و دموکراتيک خود از دست داده 
است. مبارزه مستمر حزب شما که 
به مانند هر فعاليتی دارای افت و 
خيزهای فراوانی بوده است، جايگاه 
معين و مهمی را نه تنها در ميان 
در  دمکراتيک    - ملی  جنبش 
ايران  سراسر  در  بلکه  کردستان 

يافته است. هم از این رو، سياست، 
بی  شما  فعاليت های  و  مواضع 
و  کردستان  در  جنبش  بر  درنگ 
معينی  تاثيرات  سراسری  جنبش 

گذاشته و می گذارند.
استقرار  به  اعتقاد  با  شما  حزب 
و  ايران  در  دموکراسی  و  آزادی 
کردستان،  در  ملی  حقوق  احقاق 
همواره و در همه مقاطع، با ارزيابی 
کردستان  در  جنبش  وضعيت  از 
و  همراهی  تکاپوی  در  ايران،  و 
نيروهای  از  دسته  آن  با  همکاری 
اپوزيسيون باورمند به اهداف فوق، 
بوده و می باشد. در نیاز این رابطه 
که  چرا  نیست  تردیدی  متقابل 
در  دموکراتيک   – ملی  جنبش 
جنبش  طورکلی  به  و  کردستان 
در  ايران  در  گوناگون  مليت های 
پيوند با هم و همچنين در پيوند با 
جنبش های کارگران و زحمتکشان و 
مزدبگيران و جنبش زنان و به طور 
کلی تمامی جنبش های اجتماعی 
ایران است که می توانند بنای  در 
ظلم و استبداد ) حکومت اسالمی( 
ايجاد  راه  در  و  برکنده  بن  از  را 
ايرانی آزاد، آباد و دمکراتيک گام 

مشترک بردارند.
حقوق  به  راسخ  اعتقاد  با  ما 
را  خجسته  سالگرد  اين  يادشده، 
دمکرات  حزب  دوست،  حزب  به 
ايران تهنيت گفته و ياد  کردستان 
همه جانباختگان حزب شما در راه 
اهداف انسانی را گرامی می داريم.

اتحاد  سازمان  مرکزی  کميته 
فدائیان خلق ایران
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