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تامین حقوق ملی خلق کورد در چهارچوب ایرانی دموکراتیک و فدرال
شامرە ٨٣٩

ارگان حزب دمکرات کوردستان ایران

سندی دال بر حقانیت مبارزاتی نیروی پیشمرگ و جنبش آزادیخواە کوردستان است

افزودن سپاه بە فهرست گروههای تروریستی اتحادیە اروپا

خالد عزیزی در پارلمان بریتانیا:

مصطفی مولودی: 

خالد عزیزی، سخنگوی حزب دموکرات کوردستان ایران طی سخنانی 
در پارلمان بریتانیا اعالم کردند: پروژە ایران یک ملت شکست خوردە و 
ایران نوین باید بر اساس کثیرالملە بنیان گذاشتە شود. در این نشست 
»خالد  جناب  شد،  برگزار  بریتانیا  پارلمان  در  دی،   ٢٧ سەشنبە  روز  کە 
عزیزی« و خانم »میری گلیندون«، از اعضای پارلمان بریتانیا و از لیست 
حزب کارگران نسبت بە تداوم و گسترش انقالب ژینا سخنانی را ایراد 

کردند.
نقش  بە  سخنانش  در  ایران  کوردستان  دموکرات  حزب  سخنگوی 
ایجاد  نهایتا  و  همکاری  برای  دموکرات  حزب  گذار  تاثیر  و  برجستە 

ایران کشوری کثیرالملە بودە و 
پروژە یک ملت_دولت شکست خوردە است

افزودن سپاە پاسداران بە فهرست 
گروە تروریستی اروپا گویای شنیدن 

صدای قیام ژینا است 

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران:
 قطعنامه تروریستی اعالم کردن سپاه پاسداران یک قدم دیپلماتیک مناسب است

)4(

قرار  برای  اروپا  پارلمان  موضع  ایران،  دموکرات کوردستان  حزب 
دادن سپاە پاسداران جمهوری اسالمی در لیست گروەهای تروریستی 

را ارج می نهد. 
مصطفی مولودی، مسئول مرکز اداری حزب دموکرات طی گفتگویی 
با »کوردستان« اعالم کرد، حزب دموکرات این قطعنامە را اقدامی بجا 
و درست می داند و مردم ایران و اپوزیسیون جمهوری اسالمی منتظر 

موضع موثر و تأثیرگذار از اتحادیە اروپا و جامعە جهانی هستند. 
این عضو مرکز اجرایی حزب دموکرات گفت: اروپا هرچند برای اتخاذ 
این تصمیم دیر اقدام کرد، اما در نهایت اقدامی تاثیرگذار را شروع کرد 
و صدای مردم معترض ایران علیە جمهوری اسالمی را شنید. ایشان 
با اشارە بە اینکە حزب دموکرات از ابتدای روی کار آمدن جمهوری 
اسالمی با توجە بە سیاست و محتوای این رژیم، جمهوری اسالمی 
را رژیمی تروریست و عامل اصلی تروریسیم شناختە،  تاکید کردند 
کە طی چهار دهە اخیر مردم کوردستان و حزب دموکرات کوردستان 
ایران قربانی اصلی تروریسم جمهوری اسالمی در کوردستان، عراق و 

اروپا بودند. 
اروپا گفت:  پارلمان  موضع  نتایج  با  رابطە  در  مولودی  مصطفی 
نمایان گردد،  این قطعنامە سریعا  تأثیرگذاری تصویب  شرط نیست 
اما مطمئنا دیری نخواهد پایید کە تأثیرگذاریش بر جمهوری اسالمی 
نمایان می  گردد و در بسیاری از زمینەها بر خواستەهای مردم ایران و 

قیام ژینا تأثیر مثبت می گذارد.  
مسئول مرکز اداری حزب دموکرات در این گفتگو بر این موضوع 
متاکد شدند کە این مسئلە تنها بە اعالم کردن سپاە پاسداران بە عنوان 
سپاە  جایگاە  نظر گرفتن  در  با  نمی شود.  ختم  تروریستی  یک گروە 
ایران،  پاسداران در سیاست خارجی، داخلی، امنیتی و اقتصادی در 
در واقع تمامیت جمهوری اسالمی بە عنوان حاکمیتی تروریست و 

آشوبگر شناختە می شود.  
جمهوری  واکنش  کە  سوال  این  بە  پاسخ  در  مولودی  مصطفی 
احتماال  رژیم  اروپا چگونە می باشد، گفت:  این سیاست  بە  اسالمی 
با انجام دادن اقدامات تروریستی در اروپا، یا حملەی تروریستی بە 
برای  دردسر  ایجاد  یا  و خاورمیانە،  در کشورهای خلیج  اروپا  منافع 
ایران  در  اروپایی  شهروندان  همچنین گروگانگیری  تاجران  مسافرت 
بخواهد از کشور های اروپایی باج بگیرد. اما اگر دول اروپایی قاطعانە 
ایران متوقف کنند، توانایی رژیم جمهوری  را با رژیم  معامالت خود 
اقدامات خرابکارانە محدود می شود. وی  دادن  انجام  برای  اسالمی 
در پایان بە این پرداختند، این اقدامات اتحادیە اروپا بە قیام مردم 
ایران علیە جمهوری اسالمی انرژی می بخشد و این انتظارات را ایجاد 
مصمم تر  و  قاطع تر  ایران  رژیم  با  مقابلە  در  جهانی  جامعە  می کند 

باشد. 

کوردستان  احزاب  همکاری  مرکز  نشست  در 
تروریست  بر  اروپا مبنی  پارلمان  ایران، قطعنامە 
مورد  ایران  رژیم  پاسداران  سپاه  کردن  اعالم 

استقبال قرار گرفت. 
روز  ایران  کوردستان  احزاب  همکاری  مرکز 

پنجشنبە ٢٩ دیماە، نشست خود را برگزار کرد.
زاده«  ایلخانی  »عمر  کاک  جلسە  ابتدای  در 
جانشین دبیرکل کومەلە بە عنوان مسئول دوره ای 
مرکز همکاری، موضوعات و نکات جلسە را اعالم 
وضعیت  در  بیشتر  هماهنگی  و  کار  بر  و  نمود 
کنونی و جریان انقالب ژینا تاکید کرد. در بخش 
قادری«  نظیف  این نشست، کاک »محمد  دیگر 
ایران  کوردستان  دموکرات  حزب  هیات  مسئول 
در مرکز همکاری، بە همراه سایر شرکت کنندگان 
مرکز  فعالیت های  و  کار  گــزارش  نشست،  در 
همکاری کە مسئولیت دورەای آن بر عهدە کومەلە 
ارزیابی  را مورد  ایران بود  زحمتکشان کوردستان 

قرار دادند.
ابعاد  سیاسی،  مباحث  در  کنندگان  شرکت 

ائتالفی با جریانات آزادیخواە ایران اشارە داشتند و همچنین 
آزادیخواهان  بریتانیا خواستند کە همکار  پارلمان و دولت  از 
ایران باشند برای گذار از جمهوری اسالمی و تاسیس حکومتی 

دموکراتیک در ایران.
در این نشست شماری از شخصیت های سیاسی و آکادمیک 
کورد از هر چهار بخش کوردستان و همچنین نمایندگان دیگر 

ملل تحت ستم در ایران نیز حضور داشتند.

را  ایران  اعتراضات سراسری  و  ژینا  انقالب  مختلف 
از مردم  ارزیابی قرار دادند و بر حمایت خود  مورد 

آزادیخواه کوردستان تاکید کردند.
در این نشست بر تقویت بیش از پیش همبستگی 
و همکاری های ایجاد شده بین ملت کورد و سایر 
ملت های ایران و همچنین بر تالش مرکز همکاری 
احزاب  تمامی  برای  وسیعی  چتر  تشکیل  برای 
اپوزیسیون  با  سیاسی کوردستان و گفت وگو بیشتر 

ایرانی تاکید شد.
در این نشست  فعالیت ها و پیشرفت های زنان 
و سایر اقشار جامعە کردستان در این انقالب را ارج 
نهادە و بر حمایت از ادامە فعالیتها و اعتراضات در 

ج تاکید شد. داخل و خار
مرکز همکاری همچنین بە تمامی فعاالن سیاسی، 
آزادیخواهان  و  سیاسی  احزاب  هواداران  و  اعضا 
ج از کشور کە با حضور مستمر در راهپیمایی و  خار
ژینا  انقالب  و  انقالبی کوردستان  مردم  از  تظاهرات 
حمایت کردەاند، این دستاورد بزرگ را تبریک گفت.

کە  شد  تاکید  دیــدار  این  از  دیگر  بخشی  در 

سیاستهای جمهوری اسالمی در قبال آزادی خواهان، 
زندانیان  کشتار  و  شکنجە  تظاهرکنندگان،  سرکوب 
سیاسی تغییری نخواهد کرد و این رژیم بە حمایت 
و پناه دادن بە گروه های تروریستی در منطقە ادامە 

خواهد داد.
احزاب کوردستان  مرکز همکاری  راستا  در همین 
ایران مصوبە پارلمان اروپا مبنی بر تروریستی اعالم 
دیپلماتیک  مهم  اقدامی  را  پاسداران  سپاه  کردن 
در  تصمیم  این  کە  کرد  امیدواری  ابراز  و  دانست 
بر  فشارها  و  شود  تایید  اروپا  اتحادیە  نشست 

جمهوری اسالمی افزایش یابد.
در بخش پایانی جلسە، حزب دموکرات کوردستان 
مسئولیت مرکز همکاری  را بر عهده گرفت و مقرر 
در  شده  گیری  تصمیم  پروژەهای  و  طرحها  شد 

جلسات مرکز پیگیری شود.

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران
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)بخشی از مصاحبەی شرق االوسط با آقای مصطفی هجری، مسئول مرکز اجرایی حزب دموکرات کوردستان ایران(

خالد عزیزی: 

مصطفی هجری:

ایران  دمکرات کــوردستان  حزب  سخنگوی 
''کلمە''،  تلوزیونی  شبکە  با  مصاحبەای  در 
اظهار کردند:  ایران  مردم  جاری  قیام  مورد  در 
"خوشبختانە هم اکنون همە ملیت های ایران با 
شعار و هدف مشترک کە نابودی رژیم جمهوری 
می کنند". شرکت  ژینا  قیام  در  است  اسالمی 

سخنگوی حزب دمکرات در مصاحبە با شبکە 
تلویزیونی ''کلمە'' در مورد دیدگاه حزب دمکرات 
در رابطە با قیام مردم ایران برای سرنگونی رژیم 
جمهوری اسالمی و استقرار دموکراسی در ایران 
آینده گفت: "در قیام جاری علیە رژیم جمهوری 
گذشتە  سال   ۴۳ در  بار  اولین  برای  اسالمی، 
یکصدا  سرکوب ها  انواع  علیرغم  ایران  مردم 
پرداختەاند". رژیم  با  مقابلە  بە  متحدانە  و 

خود  سخنان  از  دیگر  بخشی  در  "عزیزی" 

حزب  شــاخــه  دو  اتــحــاد  شــاهــد  ــرا  اخــی
ــم،  ــودی ــران ب ــ ــان ای ــت ــوردس دمـــکـــرات ک
دارد؟ اهمیتی  چــه  شما  ــاره  دوبـ اتــحــاد 

و  دیکتاتور  رژیم  یک  با  اکنون  ایران  در  ما 
آزادی  هرگونە  کە  هستیم  روبــرو  واپس گرا 
از  کلی  بە طور  را  مردم  و  می کند  سرکوب  را 
کرده  است.  محروم  خود  اولیە  بسیار  حقوق 
کوردستان  دمکرات  حزب  در  سالهاست  ما 
ایران  اپوزیسیون  سیاسی  سازمان های  ایران، 
با  سیاسی  شخصیت های  از  بسیاری  شمار  و 
می کنیم  مبارزه  ایران  اسالمی  جمهوری  رژیم 
هدف  بە  تاکنون  مبارزه  این  متأسفانە  ولی 
خواستە های  بە  مردم  و  نرسیدە  خود  نهایی 
عدم  و  وضعیت  این  دلیل  نرسیده اند.  خود 
خواستە های  بە  اسالمی  جمهوری  پاسخگویی 
مردم را در پراکندگی و چنددستگی آنها بە ویژه 
سازمان های سیاسی می بینیم کە از همدیگر دور 

در بحث آلترناتیوسازی برای رهبری قیام و 
مدیریت ایران آینده،

 کنار گذاشتن احزاب بازتولید دیکتاتوری است

بعضی از سازمان های سیاسی اپوزیسیون توتالیتر و تمامیت خواه هستند 

بزرگ  قیام  این  دســـــتاوردهای  ــاره  درب
کــــوردستان  در  کە  پیشتر   " کردند:  اظهار 
ابراز  را  خود  نارضایتی  مردم  بلوچستان  و 
ملت ها  این  اسالمی  جمهوری  رژیم  می کردند 
داشت  ادعا  و  می کرد  متهم  تجزیەطلبی  بە  را 
از حمایت دشمنان خارجی اش برخوردارند،  کە 
پوچ  ــای  ادع ایــن  اکنون  خوشبختانە  امــا 
رژیم  علیە  ــران  ای ملیت های  و  شده  باطل 
شده اند". همصدا  و  متحد  اسالمی  جمهوری 

بە  ادامە  در  دمکرات  حزب  ســــخنگوی 
نقش جامعە جهانی در این قیام سراسری اشاره 
جمهوری  رژیم  حاضر  حال  "در  گفت:  و  کرد 
اسالمی بە دلیل سرکوب، کشتار و زندانی کردن 
جهانی  جامعە  ســــــوی  از  ایرانی  معترضان 
دارد". قرار  سابقەای  بی  انزوای  در  و  محکوم 

"خالد عزیزی" با توجە بە اتحاد و همبستگی 
علمای  ویژه  بە  جامعە کوردستان  اقشار  میان 
دینی در حمایت از قیام مردم کوردستان خاطر 
دمکرات،  حزب  سالە   ۷۸ تاریخ  در  نشان کرد: 
نقش علمای دینی و شخصیت های مذهبی در 
رهبری حزب و در جنبش ملی-دمکراتیک ملت 
کورد هموارە نمایان بوده است و خوشبختانە 
در  دینی  علمای  نقش  و  وحدت  قیام  این  در 
است. مشهود  بسیار  کورد  ملت  از  حمایت 

دمکرات  حزب  ســـــخنگوی  همچنین 
کوردستان ایران اظهار کرد: در حال حاضر هیچ 
علمای  زنان، مردان،  بین  و ملی  شکاف فکری 
دینی، دانش آموزان، دانشجویان و همە اقشار 
کوردستان وجود ندارد و همە ما خواستار آزادی، 
دموکراسی و جدایی دین از سیاست هستیم.

"خالد عزیزی" در مورد نیاز بە ایجاد آلترناتیو 
اسالمی  جـــمهوری  رژیم  برای  جایگزینی  یا 
گفت: ما معتقدیم کە نباید اجازه داد یک رژیم 
دیکتاتور در ایران بە قدرت برسد، احزاب سیاسی 
کوردستان و ایران باید تمام توان خود را برای 
ایجاد یک ایران دمکراتیک و فدرال بە کار گیرند، 
ایران یک کشور چند ملیتی است و حقوق همە 
ملت ها باید در ایران آیندە تامین و تضمین شود.

افزود:  همچنین  دمکرات  حزب  سخنگوی 
ایران  کوردستان  دمکرات  حزب  "خوشبختانە 
سازماندهی  دمکراتیک  صــورت  بە  را  خود 
است.  بە تصمیم جمعی معتقد  و  است  کرده 
نهفتە  وحــدت  و  سازماندهی  در  موفقیت 
متحدانە  باید  سازمان ها  همە  بنابراین  است، 
همکاری  یکدیگر  با  آلترناتیو  یک  ایجاد  برای 

شـــــخصیت های  و  سازمان ها  کلیە  کنند، 
ورزشکاران  هـــــــنرمندان،  کشور،  از  ج  خار
مختلف  اشکال  بە  کە  دیگر  شخصیت های  و 
مردمی بودن خود را نشان دادەاند باید سعی 
کنند خود را در یک جبهە ســــازماندهی کنند".

"خالد عزیزی" با تاکید بر پلورالیسم سیاسی 
فرهنگی  اساس  بر  کرد:  اظهار  آیندە  ایران  در 
با  است،  شدە  پراکتیزە  دمکرات  حزب  در  کە 
نادیده  اما حق  تعامل می کنیم  صدای مخالف 
این  را بە هیچ کس نخواهیم داد.  گرفتن مان 
مردم هستند کە در ایران آینده در یک فضای 
دمکراتیک حزب مطلوب خود را راهی مجلس 
قدرت مشارکت کند. در شکل گیری  تا  می کنند 

هستند و دیدگاه های متفاوتی دارند. بە همین 
جهت نیروهای داخل ایران تقسیم شده اند و در 
نتیجە کارایی آن ها ضعیف شده  و نتوانستەاند 
تا بە حال آن طور کە الزم است در تظاهرات و 
راهپیمایی ها حرف خودشان را بە کرسی بنشانند. 
بە همین جهت ما پس از چند سال جدایی 
در حزب دمکرات کوردستان ایران بە این نتیجە 
رسیدیم کە برای اینکە جنبش کورد در کوردستان 
دوباره  اتحاد  بە  تصمیم  باشد  تأثیرگذار  ایران 
گرفتیم. در این باره مدت زیادی با هم گفت و گو 
موفق  اواخر  این  در  خوشبختانە  و  داشتیم 
دمکرات  حزب  شاخە  دو  هر  دیگر  بار  شدیم 
بدون  بزنیم.  پیوند  هم  بە  را  ایران  کوردستان 
مبارزاتی  روحیە  بر  زیادی  تأثیر  امر  این  تردید 
مردم درکوردستان ایران و همچنین ایران و در 
گذاشتە است.  برجای  ایرانی  اپوزیسیون  میان 
سازمان های  بقیە  بر  اتحاد  این  کە  معتقدم 

در  اسالمی  جمهوری  با  ایرانی کە  اپوزیسیون 
مبارزه هستند تاثیر گذاشتە و امیدوارم بتواند 
و  اتحاد  از  جدیدی  دوره  برای  باشد  آغازی 
همکاری ها و همفکری ها و برنامە های مشترک.

آینده  در  که  است  معنی  بدین  امر  این  آیا 
شاهد همکاری بیشتری بین احزاب کورد باشیم؟

ما قبل از این اتحاد نیز با احزاب مطرح در 
شاخە  دو  با  ما  بودیم.  هم پیمان  کوردستان 
همکاری  مرکز  نام  بە  اتحادی  یک  در  کومەلە 
هم پیمان  ایرانی  اپوزیسیون  کورد  احــزاب 
و  می کنیم  همکاری  همدیگر  با  هستیم. 
می بریم. پیش  بە  را  مبارزه  ایــن  متحدا 

در حال حاضر اولویت های حزب شما یا همرزمان 
چیست؟ کورد  احزاب  همکاری  مرکز  در  شما 

اولویت های ما بە طور کلی برقراری یک ایران 

فدرال دمکراتیک و پارلمانی و سکوالر است و 
برای این هدف مبارزه می کنیم و الزمەی رسیدن 
بە این هدف نیز اتحاد و مبارزه همگام و متحد 
با سایر گروه های اپوزیسیون و مردم ایران است.

اگر مردم کوردستان ایران خواستار خودمختاری 
منظور  آیا  بود؟  خواهد  چه  شما  موضع  باشند، 
هم اکنون  که  است  چیزی  آن  فدرالیسم  از  شما 
هستیم؟ آن  شاهد  عراق  کوردستان  اقلیم  در 

در  آنچە کە  از  بگویم کپی برداری  نمی توانم 
ما  چون  است،  شده  تشکیل  عراق  کوردستان 
باشیم  داشتە  ایران  در  حکومت  از  شکلی  هر 
این شکل از حکومت باید با موقعیت سیاسی، 
باشد…  ایران هماهنگ  ملیتهای  و  جغرافیایی 
ولی بە طور خیلی خالصە اگر بگویم ما خواهان 
ایران،  این هستیم کە در چارچوب جغرافیایی 
مردم کورد و همچنین سایر ملیت های ایرانی کە 
در جغرافیای خودشان ساکن هستند، حکومت 
داخلی خودشان را داشتە باشند و در چارچوب 
فعال  ایران  در  دمکراتیک  اساسی  قانون  یک 
را  ایران  ترتیب  این  بە  هم  با  همە  و  باشند 
دستە ای  و  هیچ گروهی  و  بدانیم  خود  آن  از 
تحت هیچ عنوانی خودش را مالک مطلق ایران 
ندارد. روا  احجاف  و  ظلم  دیگران  بە  و  نداند 

آزاد و دمکراتیک  ایران  اینکه شما خواستار  با 
جدایی طلبانه  را  خواسته هایتان  ولی  هستید، 
چیست؟  اتهام  این  به  شما  پاسخ  می شمارند. 
گذاشت؟ خواهد  شما  مواضع  بر  تأثیری  آیا 

جمهوری  آمدن  کار  روی  از  قبل  اتهام  این 
برای  نیز  رژیم پادشاهی  ایران، توسط  اسالمی 
مطرح  دمکرات  حزب  خواستە های  با  مقابلە 
می شده و پس از آن هم جمهوری اسالمی این 
این  برده است.  ارث  بە  سابق  رژیم  از  را  اتهام 
آزادیخواهانە،  مبارزات  نمایی  سیاه  برای  اتهام 
در چارچوب ایران از یک طرف، و از طرف دیگر 
فعالین  برعلیە  سنگین  مجازات  برای  بهانەای 
دادگاه های  در  کورد  مردم  و  دمکرات  حزب 
جمهوری اسالمی است و گرنە ما و هیچ حزب 
جدایی  خواستار  ایران  کوردستان  در  مطرحی 
اگر کسانی، شخصیت هایی  ایران نیستیم و  از 
کوچک  خیلی  ــزاب  اح از  تعدادی  شاید  و 
رفتار  این  هستند،  ایران  از  جدایی  خواستار 

خشونت ها  بە  نسبت  العمل  عکس  یک  آنها 
است. ایران  اسالمی  جمهوری  سرکوب های  و 

مهم ترین چالش برای حزب شما و دیگر احزاب 
کورد و جریانات اپوزیسیون برای رسیدن به یک 
آلترنالتیو )جایگزین( نظام کنونی را چه می بینید؟

می بیینم  این  در  را  چالش  مهم ترین  من 
سیاسی  سازمان های  از  بعضی  متأسفانە  کە 
توتالیتر  احزاب  نوعی  بە  ایرانی  اپوزیسیون 
می کنند  فکر  هستند…  )تمامیت خواه( 
عهده  از  توانست  خواهند  تنهایی  بە  آنها 
یک  و  برآیند  اسالمی  جمهوری  سرنگونی 
بدهند. تشکیل  خود  خواست  بە  حکومتی 

 من معتقدم غیرممکن است کە یک حزب 
یا یک گروه بتواند جمهوری اسالمی را سرنگون 
کند وحکومت دلخواه خود را بە وجود آورد. راه 
درست این است کە بە یک چارچوب مشخصی 
با همە سازمان های سیاسی اپوزیسیون ایرانی 
بر  آنها برسیم کە بتوانیم  اکثریت  با  یا حداقل 
محور یک پلتفرم و برنامە مشخص با همدیگر 
کار کنیم و این مبارزه را در راستای خواستە های 
واقع  در  کە  پلتفرمی  ببریم؛  پیش  بە  مردم 
خواستە های اصلی گروه های متفاوت را در خود 
جای دهد تا مردم بە ویژه ملیت های ایرانی از 
اپوزیسیون و در  پیروی کنند و در  پلتفرم  این 
مبارزات علیە جمهوری اسالمی ایران شرکت کنند.

می بینید.  چگونه  را  کنونی  اعتراضات  آینده 
اما به  شما پیش بینی می کنید که سرکوب شود 
تا  ما  ماند؛  خواهد  آینده  برای  تجربیاتی  عنوان 
باشیم؟ وضعیتی  چنین  شاهد  باید  زمانی  چه 

متحد  شکل  بە  مردم  مبارزات  زمانی کە  تا 
رژیم  دارد  وجود  احتمال  این  نــرود،  پیش 
با سرکوب های شدید  بتواند  اسالمی  جمهوری 
برای  اما  برای مدتی دیگر خاموش کند.  را  آن 
است؛  مهم  خیلی  مسئلە  دو  مبارزه  این  ادامە 
دمکرات  و  آزادی خــواه  اپوزیسیون  اینکە  اول 
ایران بتواند یک برنامە مشترک داشتە باشد و 
بتواند مردم را هدایت و آنها را متحد کند. دوم 
مردم باید آستانەی تحمل شان بیشتر شود و زود 
خستە و مایوس نشدە و صحنە خیابان را ترک 
اسالمی  جمهوری  کردن  سرنگون  چون  نکنند، 
احتیاج بە مقاومت و تحمل بسیار زیادی دارد.
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)بازخوانی انقالب ژینا از دریچە خواسته به رسمیت شناسی و ارج گذاشتن به دیگری در اندیشە هگل(

مقدمه:
زمینەها و علل انقالبها را می توان از دریچە جامعەشناسی بررسی کرد: 
عمیق شدن  و  فعال،متراکم  نتیجە  سو  یک  از  را  انقالبها  جامعەشناسان  
حکومت  و  جامعە  میان  آمدە  بەوجود  سیاسی  اجتماعی  و  شکافهای 
از سوی دیگر شکاف نسلی، گسست فرهنگی و ذهنی میان  می دانند، و 
بە  منجر  نسلهای جدید  فرهنگی  و  بە هویت ذهنی  توجە  و عدم  نسلها 
دیگر  زمانی کە  جامعەشناسان  نظر  از  می گردد.  حاکمیت  و  جامعە  تقابل 
حکومتها نمی تواند نمایندگی مطالبات، خواستها و نیازهای جامعە باشند، 
بە عبارتی بهتر پژواک واقعیتهای اجتماعی یک جامعە باشند، مشروعیت 
و مقبولیت خود را از دست دادە و جامعە بەدنبال جایگزین و آلترناتیوی 
دیگر می گردد. اقتصاددانان بە بررسی پدیدەهای اقتصادی نظیر رکود، تورم، 
بیکاری، گسترش فقر، توسعەنیافتگی اقتصادی و... در شکل گیری انقالبها 
می پردازند، از نظر آنها تحوالت و علل اقتصادی در کنار عوامل دیگر یکی از 
عوامل رویگردانی جامعە از حکومت و از دست رفتن مشروعیت و مقبولیت 
یک حکومت می باشد، شکست سیاستهای اقتصادی، گسترش فقر، بیکاری 
و تورم عواملی هستند کە مورد توجە اقتصاددانان قرار گرفتەاند. بر اساس 
از  یکی  مردم  اقتصادی  اوضاع  روزافــزون  وخامت  فزاینده،  فقر  نظریە 
پیش زمینەهای اصلی وقوع انقالب است. جیمز دیویس این نظریە را از 
کارل مارکس در مورد تضادهای جامعەسرمایە داری، گسترش فقر و بیکاری 
فزایندە پرولتاریا گرفتەاست. در تحلیل گفتمانی انقالبها بە بررسی نقش، 
اهمیت و کارکرد گفتمانها، تقابل گفتمانها و نبرد گفتمانها پرداختە می شود. 
از  بە گسست گفتمانی جامعە  انقالب،  بررسی  برای  الگو  این  در  واقع  در 
پرداختە  انقالب  علت  عنوان  بە  رقیب  ظهور گفتمان  و  حکومتی  گفتمان 
می شود. هر کدام از این نگرشها از دریچەای بە انقالب بە مثابە دگرگونی 
عمیق و رادیکال اجتماعی می پردازند. رویکردی کە در این نوشتار در مورد 
انقالب بدان پرداختە خواهد شد: بررسی انقالب ژینا در کوردستان از دریچە 
ژینا  انقالب  عبارتی دیگر  بە  در فلسفە هگل است،  "بە رسمیت شناسی" 
ارج گذاشتن  و  بە رسمیت شناسی  برای  مثابە خواستەای  بە  را می توان 
حاکمیت  محور  ابژە  اندیشە  مقابل  در  سوبژەهایی کە  توسط  دیگری  بە 
توتالیتر، فاندامنتال و رادیکال مذهبی بە پاخواستەاند تفسیر کرد. اهمیت 

ایران  کوردستان  دمکرات  حزب  رهبری 
رویدادهای  و  تحوالت  آخرین  جلسەای  در 
و  داد  قرار  ارزیابی  مورد  را  ایران  و  کوردستان 
بر سیاست درست و اصولی حزب در خصوص 
گسترش همبستگی و اتحاد نیروهای سیاسی 
در سطح کوردستان و سراسر ایران تأکید کرد.

نشست  دیماه،   ١٧ شنبە،  روز  ظهر  از  پیش 
برگزار  ایران  کوردستان  دمکرات  حزب  رهبری 
بە  سکوت  دقیقە  یک  با  نشست  این  گردید. 
پاس و یاد و خاطر شهدا بویژە شهدای انقالب 
ژینا کار خود را آغاز کرد. سپس کاک مصطفی 
هجری، مسئول مرکز اجرایی حزب گزارشی در 
ژینا و  قیام  روند  در  فعالیت حزب  و  مورد کار 
رخدادهای مربوط بە حملەی موشکی جمهوری 
دمکرات  قرارگاههای حزب  و  مراکز  بە  اسالمی 
ارائە داد و خطوط کلی سیاست های حزب در 
مورد مسائل سیاسی روز ایران را جهت بحث و 
بررسی بیشتر و کسب نظر حضار طرح کردند.

ژینا  قیام  دورنمای  و  اوضاع کنونی  ارزیابی 
هجری  مصطفی  آقای  تحلیل  اصلی  محور 
ژینا  شهادت  رویداد  بە  اشارە  با  ایشان  بود. 

اندیشە هگل از این روی می باشد کە هگل بە چنان عمق و غنایی در تحلیل و 
تبیین فلسفی دست یافتە کە اندیشە او تبدیل بە الگویی غالب و هژمون جهت 
تحلیل رویدادها و تحوالت سیاسی و اجتماعی شدە است، دلیل این اهمیت، 
استحکام و غنای اندیشە و فلسفە هگل هم از اینجا ناشی می شود کە فلسفە 
است. یافتە  تکامل  و  نزج گرفتە  تاریخی  تحوالت  در کوران  هگل  اندیشە  و 

به رسمیت شناسی و ارج گذاشتن به دیگری
معنابخشی  هویت بخشی،  در  خود  محوریت  و  خودشناسایی  خودمختاری، 
و فرم بخشی بە انسان اساس مدرنیتە، جامعە مدرن و مدرنیزاسیون در همە 
واقع  در  است.  جامعە  یک  در  فرهنگی  و  اقتصادی  سیاسی،  اجتماعی،  ابعاد 
ذهنی  جهان  بە  می دهد  فرم  مستقل کە  و  آزاد  آگاه،  خود  یک  ظهور  بدون 
مدرنی  فرهنگی  و  اقتصادی  سیاسی،  اجتماعی،  زیست  هیچ  عینی خویش  و 
ظهور نخواهد کرد. استارت این روند با فرمولە کردن سوبژکتویسم توسط دکارت 
شروع شد. دکارت با رهانیدن انسان از اسارت کلیسا و نگرش ابزاری بە انسان 
و تئوریزەکردن خودمختاری و استقالل ذهنی انسان بە مثابە فاعل شناسا آغازگر 
فلسفی مدرنیتە گشت. سوبژکتویسم دکارتی اما انسانها را بە مثابە جزیرەهایی 
جدا از هم رها کرد. ظهور هگل در فلسفە بە مثابە معمار بهم بافتن انسانها بە 
مثابە سوبژەهای مستقل و جدا از هم، شاید پس از دکارت از اتفاقات مهم بود. 
هگل بە درستی بە این نکتە مهم واقف گشت کە سوبژکتویسم محصول خواست 
و نیاز انسان در بە رسمیت شناختە شدن توسط دیگری و مشروعیت بخشی 
بە این خودمختاری توسط دیگری است، زیرا در غیر این صورت هیچ اجتماع 
مدرنی بە مثابە ملت نە شکل گرفتە و نە دوام خواهد داشت. آنچکە هگل بە 
است: توضیح  قابل  مهم  اصطالح  دو  در  افزود  بخش  این  در  مدرن  فلسفە 

بخشی  اصالت  و  تحوالت  سیر  قانون  مثابە  بە   )Dialektik(دیالکتیک یکی 
را  دیالکتیک  هگل  ذهن(،  و  محسوسات)اندیشە  ماواری  طریق  از  حقایق  بە 
بە تغییر دائمی و عدم  اندیشە هراکلیتوس کسب کرد، هراکلیتوس معتقد  از 
هرچە  و  نیست  خبری  بودن  از  جهان  این  در  هراکلیتوس،  نظر  از  بود.  ثبات 
بە  هگل  اندیشە  در  دیالکتیک  دلیل  همین  بە  است.  شدن  حال  در  هست 
معنای حضور اضداد، سازش تناقض ها و اضداد در وجود اشیاء، ذهن و طبیعت 
برای تغییر و  تهدید و مانعی  تنها  نە  تناقض ها  و  بە نظر هگل اضداد  است. 
تکامل نیستند کە وجود تضاد و تناقص شرط تکامل فکر و طبیعت است، او 
ترتیب  این  بە  و  می شود  تولید  دیگری  ضد  از  هموارە ضدی  بود کە  معتقد 
چرخە تحول و تکامل بە صورت دائمی جلوی رکود، سکون و فساد را می گیرد. 
اعتباربخشی  رابطە  مثابە  بە   )Intersubjective(بیناذهنی رابطە  دیگری 
رابطە  نوع  این  است،  یکدیگر  توسط  سوبژەها  خودمختاری  و  استقالل  بە 
انسانهای  همیاری  برای  همکاری  از  منطقی  الگویی  ایجاد  ضرورت  محصول 
همزیست است. بیناذهنیت مبین ذهنیت دو طرفەای است کە پژواک رابطە 
میان ذهن با ذهن است. بنابراین زندگی روزمره بدون بیناذهنیت نمی تواند 
فقدان  دیگر  عبارتی  بە  باشد،  مستقل  و  آزاد  خودانگیختە،  فعالیتهای  قلمرو 
استعمار  نشانگر  کە  است  تکرارپذیری  مفاهیم  و  اعمال  بیانگر  بیناذهنیت 
وارد  با  هگل  است.  تمامیت خواه  و  هژمون  نظامی  توسط  جهان  زیست 
امکان نظری  اندیشە فلسفی خود در کنار دیالکتیک  بە  رابطە  این نوع  کردن 
از  برآمدە  و  مدرن  اجتماعی  مثابە  بە  را  ملت  و ظهور  تعامل، همبستە شدن 
سوژەهای مستقل فراهم کرد کە در عین حفظ استقالل با بەرسمیت شناختن 
می دهند.  شکل  را  ملت  دیگری  توسط  شدن  شناختە  بەرسمیت  و  دیگری 
و  فلسفە  کانون  و  محور  شناسی  رسمیت  بە  کە  گفت  می توان  جرات  بە 
موضوعات جامعە مدرن است، چرا کە اساسا تقابالت و کشاکشهای میان افراد، 
بنابراین  است،  شناختەشدن  رسمیت  بە  برای  و  راستای  در  جوامع  و  گروهها 
و نظم بخشی  بە معنای سازماندهی، کاهش  در جوامع  توسعەیافتگی  و  رشد 
راستای  در  و  همگرا  پدیدەای  بە  واگرا  پدیدەای  از  و کشاکشها  منازعات  بە 
بە  تثبیت  و  محصول گسترش  جامعە  توسعەیافتگی  و  رشد  بە  بخشی  غنا 
رسمیت شناسی است. اهمیت بەرسمیت شناسی در اندیشە هگل تا جایی است 
کە او میان بە رسمیت شناسی )کە دربگیرندە روندی در مشروعیت فاعل شناسا 
هگل  نظر  بە  می بیند.  تنگاتنگی  رابطە  آزادی  و  است(  دیگری  و  خود  بودن 
مناسبات  تصحیح  بە  سو  یک  از  دیگری  بە  ارج گذاری  و  بەرسمیت شناسی 
اجتماعی میان سوبژەها منجر خواهد شد و از سوی دیگر بە تصحیح، تقلیل 
بانی وحدت  از نظر هگل هم  روندی کە  و مترفع شدن کشاکشها می انجامد. 

اندیشە هگل  در  روند  این  اجتماعی  نتیجە  است.  در وحدت  و هم کثرت  در کثرت 
ظهور ملت و نتیجە سیاسی آن آزادی سیاسی، پلورالیزم سیاسی و دمکراسی است.

 جنبش فموناسیونالیسم در کوردستان:
 هگل معتقد است کە کليد مسير تاريخ را بايد در موضوع "آزادی" جست وجو کرد. 
او بر این باور است کە "تاريخ جهان نشان دهنده گسترش آگاه شدن روح بە آزادی 
و در نتيجە تحقق آن آزادی می باشد". معنای آزادی در اندیشە هگل، چيزی بەغیر از 
آگاەشدن انسان بە خود و شعور انسانی بە خود نيست. آزادی مطلق و آگاهی تام، 
غايت روح و در نتيجە غايت تاريخ عالم است. بە نظر هگل انسان بە دلیل اینکە انسان 
است، پس آزاد است و از راە تحقق آزادی موجودی است تاريخی. دراندیشە و فلسفە 
هگل، ملت از اهمیت و جایگاه باالیی برخوردار است. او معتقد است کە: اساس تکامل 
این ملتها هستند کە در هر عصری  او  Volksgeist( است. بە نظر  تاریخ، روح ملی) 
وظیفە گذراندن جهان از یک مرحلە دیالکتیکی کە بدان رسیده است را بر عهده دارد. 
ملی،  خواستهای  بە  توجە  عدم  و  اول  جهانی  جنگ  از  پس  خاورمیانە  تقسیم 
سایکس- معاهدە  از  برآمده  دولت-ملتهای  شبهە  در  کوردها  اجتماعی  و  سیاسی 

پیکو جرقە مبارزات رهایی بخش و آزادی خواهانە مدرن کوردها بود. بە عبارتی دیگر 
بە مثابە جنبشی سوبژکتیویستانە و محصول خودآگاهی  ناسیونالیسم مدرن کوردی 
کوردی )بەعنوان نتیجە و برآیند جهان ذهنی کوردی و گسست ازجهان ذهنی دیگری( 
است.  هگل  فلسفە  در  آزادی  تحقق  راستای  در  تالشی  نوع  از  ملت  یک  مثابە  بە 
جامعە  و  فرد  رهانیدن  برای  است  تالشی  کوردی  ناسیونالیسم  دیگر  عبارتی  بە 
توسط  برساختە  ابژەای  از  و  جعلی  هویتی  در  زنجیرەشدگی  و  اسارت  از  کوردی 
ناسیونالیسم  واقع  در  است.  خودآگاه  و  رها  آزاد،  خودی  بە  استعمارگر  دیگری 
و  بەرسمیت شناسی  برای  تالش  و  بودگی  دیگر  از  رهایی  برای  مبارزە  کــوردی 
است. کوردی  سازی  خودهویت  آزادی  وجودی،  استقالل  بر  دیگری  گذاری  ارج 

پان  و  ترکیسم  پان  ایرانیسم،  خاورمیانە)پان  در  کوردی  غیر  ناسیونالیسم  اگر   
با  تمامیت خواه  و  استعمارگر  غارتگر،  امپریالیستی،  جنبشی  مثابە  بە  عربیسم( 
شدند،  نهادە  بنیان  دیگری  شدە  اشغال  ساحت  بر  خود  در  دیگری  ذوب  و  انکار 
جهان  بر  حاکم  روح  مثابە  بە  آزادی  بر  تاکید  و  تکیە  با  کــوردی  ناسیونالیسم 
بازیابی  و  کوردستان  و  کورد  از  استعمارزدایی  صدد  در  کوردی  ذهنی  و  تاریخی 
جنبشهایی گوناگون  بیستم  قرن  ابتدای  از  راستا  این  در  است.  خود  تاریخی  آزادی 
شدن  بەرسمیت شناختە  و  رهایی  آزادی،  برای  تالش  شکل گرفتند.  کوردستان  در 
داشتە.  ادامە  ساختاری  و  شکلی  بە  دورەای  هر  در  مستقل  ســوژەای  مثابە  بە 
انقالب ژینا و رهبریت زنان در شکل دادن، تداوم و گسترش روح آزادی خواهی در این 
انقالب نە تنها در تقابل با ناسیونالیسم کوردی نبودە کە بە مثابە جنبشی آزادی خواهانە 
واقع جنبش  در  ناسیونالیستی کوردی می باشد.  و سوبژکتیویستانە در عرض جنبش 
خاورمیانە کە  در  غیر کوردی  ملی گرایی  جنبشهای  خالف  بر  در کوردستان  ملی گرایی 
عموما محافظەکار، دست راستی و مردگرا است، جنبشی فرا طبقاتی، جنستی و مذهبی 
است، زنان نقشی اساسی در جنبش ملی کوردی ایفا می کنند، در ساختارهای سیاسی، 
مدنی و اجتماعی، سهم و نقش داشتە و دارند. در ناسیونالیسم کوردی از زنان خواستە 
می شود تا بە سپهر عمومی جامعە وارد شده و دنیای خود را خلق و گسترش دهند. 
از  برآمدە  فموناسیونالیسم کوردی برخالف فموناسیونالیسم غیرکوردی کە برساختە و 
ملی گرایی مردساالرانە، محافظەکار عربی و اسالمی است، آزادی خواهانە، خودآگاهانە و 
خودانگیختە است. اگر ناسیونالیسم غیرکوردی در خاورمیانە در صدد استفادە ابزاری 
از زنان از طریق تزریق آگاهی، خلق هویت و برساختن موجودی در راستای سیاستهای 
مردساالرانە است، فموناسیونالیسم کوردی در صدد رهایی از دیگر بودگی، آگاهی زایی 
مستقل و ساختن هویت مستقل فردی و ملی است، فموناسیونالیسم کوردی معتقد 
چارچوب  در  و  است  ملی  کوردی  روح  از  بخشی  او  بودگی  زن  زنانگی  و  است کە 
ملی گرایی کوردی قابل تعریف و تحقق است. جنبش ژینا در کوردستان از یک طڕف 
انقالبی است علیە مردساالری ایرانی کە از یک سو بە عنوان مردساالری تهدیدی علیە 
زنان بە مثابە دیگری مردان است و از سوی دیگر ایرانی بە مثابە ایدئولوژی فراگیرندە 
و هژمون منکر دیگریها است. از طرف دیگر جنبش ژینا در کوردستان انقالبی است علیە 
پدرساالری دینی کە فراتر از جنسیت با اشغال وجودی انسان بە مثابە کودک، صغیر و 

نیازمند حمایت دائمی برآمدە از فاندامنتالیسم شیعە ایرانی است.
بر  حاکم  دینی  فاندامنتال  نگاه  علیە  مبارزە  مشخصە  دو  با  ژینا  جنبش  واقع  در 
ایران و مبارزە علیە استحالە هویتی توسط ملی گرایی مرکزگرا در کوردستان، امروز بە 
شدن  رسمیت شناختە  بە  برای  تاریخی  مبارزەای  تدوام  فموناسیونال،  جنبشی  مثابە 
است. ایران  بر  حاکم  و کوردزدای  کوردستیز  غیر کورد،  دیگری  توسط  ارج گذاری  و 

جنبش فموناسیونال کوردی

تأکید نشست رهبری حزب دمکرات کوردستان ایران  بر گسترش همبستگی و اتحاد سراسری

شاهو حسینی

روح  این  کە  کردند  خاطرنشان  تهران  در 
واکنش  و  حق طلبی  استقامت،  و  اعتراضی 
کە  بود  رژیم  جنایت  این  بە  کوردستان  مردم 
شعار  این  سپس  و  زد  را  انقالب  این  جرقەی 
زن، زندگی، آزادی و ارزش های انسانی، سکوالر 
و آزادیخواهانەی جنبش سیاسی کوردستان بود 
کە الهام بخش گسترش این انقالب بە سراسر 
و  دولتها  حمایت  و  توجە  جلب  نیز  و  ایران 
بین المللی گردید. مجامع  و  جهانی  سازمانهای 

از  بخش  این  در  هجری  مصطفی  کاک 
ایجاد  در  را  مهم  فاکتور  دو  خویش  تحلیل 
این اوضاع خاطرنشان ساخت: نخست سنت 
مبارزەی  دهها سال  و  مردم کوردستان  انقالبی 
بە  را  ایران  سازمانی کە کوردستان  و  سیاسی 
سیاسی  پویای  و  هشیار  و  آگاه  جامعەی  یک 
حزب  مجدد  اتحاد  دوم  است.  ساختە  تبدیل 
اعتبار مضاعفی  بود کە موجب گردید  دمکرات 
را در سطح کوردستان و ایران برای خود کسب 
ژینا  قیام  در  اساسی  دینامیزم  بە  هم  و  کردە 
براه  و  دمکرات  اتحاد مجدد  زیرا  تبدیل شود. 
در  مردمی  خیزش  پی  در  پی  امواج  افتادن 

کرد  ثابت  کوردستان  مناطق  و  شهرها  همەی 
پیشینەی  و  اندیشە  لحاظ  از  کوردستان  کە 
بە  تصمیم  اتخاذ  و  شرایط  تحلیل  و  سیاسی 
بخش  الهام  و  پیشاهنگ  ضروری  و  هنگام 
است. همین امر هم موجب گردید کە جمهوری 
اسالمی سلسلە حمالت موشکی سنگین دیگری 
انجام دهد. قرارگاههای حزب  و  مراکز  علیە  را 

مسئول مرکز اجرایی حزب شرکت گستردەی 
دانشجویان،  و  آموزان  دانش  جوانان،  و  زنان 
دیاسپورای  کورد،  روحانیون  کسبە،  و  بازاریان 
ژینا کە  قیام  خانوادەی سرفراز شهدای  و  کورد 
را  شدند  تبدیل  انقالب  این  سمبل  و  نماد  بە 
ستودە و این اتحاد و همبستگی و بە میدان 
ارزشمندی  دستمایەی  و  درون مایە  را  آمدن 
توصیف  مردم  انقالب  و  مبارزە  پیروزی  برای 
کرد. ایشان همچنین حملەی موشکی جمهوری 
اسالمی بە مراکز و قرارگاههای احزاب کوردستان 
سرکوب  و  کوردستان  اقلیم  خاک  در  ایــران 
جنایات  و  کوردستان  در  تظاهرات  خونین 
زیر  کودک کشی  سرکوب،  و  قتل  جملە  از  رژیم 
شکنجە را نە نشانەی قدرت و حاکمیت رژیم، 

از  رژیم  رهبران  هراس  و  ترس  نشانەی  بلکە 
کرد. ارزیابی  سیاسی شان  نظام  سرنگونی 

کاک مصطفی هجری در جمع بندی بیاناتش 
انقالب  اول  مرحلەی  پرداخت کە  نکتە  این  بە 
ایدئولوژیک  مبانی  یکبارەی  اضمحالل  ژینا کە 
و مشروعیت رژیم و یأس و ناامیدی از هرگونە 
یافتە و  بود خاتمە  اصالحات درونی حاکمیت 
اینک وظیفەی اصلی تداوم انقالب است و بە 
نتیجە رسیدن آن نیز مستلزم اتحاد و وحدت 
ایجاد  و  سیاسی  جریانهای  و  نیروها  صفوف 
جایگزینی برای جمهوری اسالمی است. ایشان 
مسئلەی  خصوص  در  ایرانیها  ذهنیت  تغییر 
و  برنامەها  سیستماتیک  شکست  و  کــورد 
توطئەهای دو رژیم پهلوی و جمهوری اسالمی 
در وارونە نشان دادن و تحریف مسئلەی کورد 
نکتە  این  بر  و  توصیف کرد  را دستاورد مهمی 
عنوان  بە  اکنون  کوردستان  کە  ورزید  تأکید 
نیرومندترین و سازمان یافتەترین بخش ایران 
می تواند  خویش  ویژگیهای  با  قضیەی کورد  و 
همپیمانی  یک  ایجاد  در  مهمی  فاکتور  بە 
گردد. تبدیل  اسالمی  جمهوری  علیە  میدانی 

بیانات و تحلیل آقای مصطفی هجری سپس 
با نقطە نظرات و مالحظات شرکت کنندگان در 
جلسە غنای فزونتری یافت و این مالحظە بر آن 
افزودە شد کە رویارویی کنونی مردم و جمهوری 
اسالمی، نبرد نور علیە تاریکی و جنگ ارزشهای 
انسانی "زن، زندگی، آزادی" در مقابل دگماتیسم 
و  است  اسالمی  جمهوری  پرستی  تاریک  و 
برندەی این جنگ نیز بدون تردید مردم حق طلب 
کوردستان و تودەهای مردم ایران خواهند بود.

رهبری  جلسەی  مباحث  از  دیگری  بخش 
حزب بە چند مسئلەی داخلی حزب اختصاص 
هرکدام  ارزیابی  و  بررسی  از  پس  کە  یافت 
گردید. اتخاذ  مقتضی  تصمیمات  آنها،  از 

ساعت  چند  از  پس  حزب  رهبری  نشست 
بحث فشردە و پربار در فضایی مملو از امید با 
موفقیت بە کار خود پایان داد و شرکت کنندگان 
در جلسە بە محل کار و فعالیت خویش بازگشتند.

حزب دمکرات کوردستان ایران
مرکز اجرایی

١٧ دی ماه ١٤٠١
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مواظب قمەکش ها باشیم

گذار از حاشیه به متن 
)رسالت تاریخی نخبگان سیاسی کورد(

روز  هــر  گذشت  بــا 
شکوهمند  انقالب  از 
با  ــران  ــ ای مــلــتــهــای 
و  زنـــان  پیشاهنگی 
ستم،  تحت  ملتهای 
فعاالن  روزهـــا  ــن  ای
ــارزان  ــب م و  انــقــالبــی 
همبستگی  در  راستین 
تکاپوی  بە  انقالبی،  عمل  ــداوم  ت و  توأمان 
عرصەها  بیشتر  هرچە  ایجاد  و  راهکارها  یافتن 
انقالب  پیشبرد  راههای  و  مبارزاتی  فرصتهای  و 
آسیبهای  ترمیم  و  چالشها  شناسایی  و  پرداختە 
پیش رو را نیز وجهەی همت خود قرار دادەاند.

انقالبی کە بر بستر گسلهای زلزلەخیز اجتماعی 
و سیاسی شکل گرفت اما فراتر از ارادەی بازیگران 
سنتی و تمامیت خواهان، بە نمود عینی و جلوەای 
شد. تبدیل  تکثر  عین  در  همبستگی  از  انسانی 

گستردگی  عین  در  ژینا  انقالب  حال،  این  با 
و  سرسخت  دشمنان  خواستهایش،  عمق  و 
نمی خواهند  کە  دارد  فراوانی  ناپذیر  آشتی 
سنتهای  و  دگم  باورهای  زیستگاە  سادگی  بە 
در  و  نمودە  رها  را  خود  پاتریمونیالیستی 
شوند. غــرق  خیابان  مبارزاتی  تنوع  شکوە 

چیزی  انقالب،  این  عمق  و  علیرغم گستردگی 
کە شاید در آغاز غیاب آن احساس می شد، عدم 
پوپولیستی  گویی  کلی  و  صریح  موضعگیری 
سیاسی  تشکل  و  برنامە  فقدان  جریانات،  برخی 
بود کە  آنان  عمل  و  در گفتار  شفافیت  عدم  و 
تاثیر  آنان  کمکاری  و  غیبت  گفت  بتوان  شاید 
داشت. مردم  حضور  و  انقالب  امواج  بر  مثبتی 

دارودستەی  و  ایرانشهری  این عدە کە فعاالن 
قرار  آنان  راس  در  پیشین  دیکتاتور  خاندان 
هم  قیام  این  اینکە  فرض  با  آغاز  در  داشتند، 
همانند موارد پیشین بە زودی سرکوب و خاموش 
خود  قماربازانەی  روحیات  دلیل  بە  شد،  خواهد 
بە عرصەی عملی  فکر می کردند ورود تمام عیار 
اعتراضاتی کە از قضا توهمات فاشیستی آنان را 
نیز نمایندگی نکردە و احتماال بە زودی سرکوب 
رو  بە منزلەی باخت در قمار پیش  خواهد شد، 
خواهد بود، لذا سعی کردند تنها از دور دستی بر 
آتش داشتە باشند و نظارەگر رویدادها باشند تا 
در صورت تداوم جنبش، منتظر لحظەی مناسب 

ــا در  ــن ــالب ژی ــق ان
چهارم  ماه  وارد  حالی 
نقش  ــە  ــود ک ــی ش م
پررنگ مردم کوردستان 
شده  بــاعــث  آن  در 
کوردستان  کە  اســت 
انقالبیون  توجە  کانون 
باشد.  ــەهــا  رســان و 
و  ارزنـــده  نقش  ایــن 
مختلف  جنبە  دو  در  حداقل  را  بدیل  بی 
ــرد. ک دستەبندی  و  تشریح  ــوان  ــی ت م
کوردستان بە عنوان موتور پیشران انقالب ژینا

جرقە  بود.  ژینا  انقالب  آغازگر  کوردستان 
انقالب اینجا زده شد و در واقع انقالب اینجا 
متولد شد. مردم کورد توانستند بواسطە انتخاب 
بر  مبتنی  محور  انسان  و  آگاهانە  شعارهایی 
ملیت های  سایر  تنها  نە  جامعە،  واقعیت های 
انقالب  با  را  جهانی  جامعە  بلکە  ایرانی، 
شعارهای  حاال  جایی کە  تا  همراه کنند  خود 
آزادیخواهی  مانیفست  عنوان  بە  ژینا  انقالب 
خاورمیانە  و  همسایە  کشورهای  در  تنها  نە 
جغرافیای  از  دور  بسیار  کشورهای  در  بلکە 
تنها  کوردستان  می شوند.  دنبال  ژینا،  انقالب 
آغازگر انقالب ژینا نبوده و نیست، در چندین 
انقالب  سینوسی  حرکت  کە  مختلف  مقطع 
کوردستان  ،شهرهای  بوده  پایین  سمت  بە 
دوباره  انقالبی  حرکتی  با  توانستند  خوبی  بە 
موجی جدید ایجاد کنند و خونی تازه بە رگان 
انقالب تزریق کنند. این میدان داری را حداقل 
دید. می توان  شده  ایجاد  موج  چندین  در 
دهنده سازمان  عنوان  بە  کوردستان 

انقالبی  حرکت  دهنده  سازمان  کوردستان 
تحرکات  فاز  در  چە  است  بــوده  هم  ژینا 
شکل  اعتصابات.  جریان  در  چە  خیابانی 
نشان  کوردستان  ــردم  م حضور  نحوه  و 
و  آگاهانە  کامال  مبارزه  تاکتیک  کە  می دهد 

فضاسازی  با  و  شدە  انقالب  موج  بر  جهیدن  برای 
تحریف  و  انقالب  نمودن  مصادرە  بە  اقدام  رسانەای 
خواستهای مترقی انقالبیون بە نفع خود و ایدئولوژی 
نمایند. ایرانشهری  افراطی  راست  نظرانەی  تنگ 

و  حسد  مورد  کە  انقالب  این  ستونهای  از  یکی 
بستر  و  سازماندهی  توان  دارد،  قرار  آنان  بغض 
فردگرایی  پوشالی  است کە کاخ  نهادگرایی  و  تحزب 
آنان یارای رقابت و مقابلە با آن را در خود نمی بیند. 
بحران  بستر  در  تنها  فاشیستی  ایدئولوژیهای  اصوال 
نهادهای دمکراتیک  بر  رقابت  تنگ شدن عرصەی  و 
فرصت  آنهاست کە  زوال  و  انحالل  االمکان  حتی  و 
ذات  کە  چرا  می کنند  پیدا  یارگیری  و  وجود  ابراز 
بازی  قواعد  با  آنها  انکارگرای  و  پراکن  توهم  بلعندە، 
است.  کامل  ناسازگاری  و  تعارض  در  دمکراسی 
یاد  پوپولیستها  از  نحلەای  عنوان  بە  فاشیستها 
انسان خیالی"  "ابر  پرستش یک  بدون  نگرفتەاند کە 
و پردازش تصویری آرمانگرایانە از یک بهشت موعود 
کە ریشە در گذشتەای خیالی یا واقعی دارد و بدون 
یک "کانون آرمانی موهوم" در تقابل با "دیگری"های 
مهدورالدم، چگونە می توان جامعە را سازماندهی کرد. 
آنها با نهادمحوری و برنامەمحوری مشکل دارند زیرا 
چنین عرصەای می تواند آنها را بە رینگ رقابت برابر 
بکشاند و آنان برای چنین عرصەای تربیت نشدەاند، 
پذیرفتن  معنای  بە  رقابت  امکان  پذیرفتن  زیرا 
است. پوپولیسم  قطعی  اما  تدریجی  مرگ  و  زوال 

انسانی  قیام  این  روزهای  آغازین  از  هرچە  لذا 
سازماندهی  توان  روزافزون  اثبات  می گیریم،  فاصلە 
کوردستان  مبارز  ــزاب  اح میدانی  عمل  قــدرت  و 
تٲثیر  مردمی،  اعتراضات  مستقل  لیدرهای  و 
آنان  پرخاشگرانەی  رفتارهای  افزایش  بر  مستقیمی 
تالش  شکست  از  پس  بە گونەای کە  است.  داشتە 
نافرجامشان برای انکار نقش سازماندهندگان مردمی 
بە  رو  فرار  یک  در  انقالب،  فرایند  از  زدایی  حزب  و 
آوردند. روی  فرمایشی  سازی  حزب  بە  اینبار  جلو، 

در  اما  جدید  ظاهر  بە  فاشیستی  احزاب  تشکیل 
تالش  از  تازەای  جلوەی  ارتجاعی،  و  منسوخ  محتوا 
خواستهای  مصادرەی  و  انقالب  انحراف  برای  اینها 
انقالب  راستین  پیام  اساسا  کسانی کە  است.  مردم 
با  تام  مغایرتی  آنان  افکار  و  نمی تابند  بر  را  ژینا 
خواستهای مردم کف خیابان دارد. با کمک رسانەهای 
وابستە و بهرەبرداری از تاکتیکهای جنگ روانی سعی 
دارند چهرەی متفاوتی از این انقالب بە دنیا مخابرە 

رضا دانشجو

هست.  و  بوده  موجود  شرایط  درک  بر  مبتنی 
شکل  اعتصاب،  و  اعتراض  ترکیب  واقع  در 
کشاندن  دانشگاەها،  در  انقالبی  مــبــارزه 
با  آن  دادن  ارتباط  و  ــدارس  م بە  اعتراض 
بسیار  سازماندهی  دهنده  نشان  خیابان، 
دارد. کوردستان  مــردم  انقالبی  و  هماهنگ 
کورد سیاسی  نخبگان  تاریخی  رسالت 

سیاسیون و روشنفکران هرجامعەای بە عنوان 
و  اجتماعی  مسائل  بە  آگاه  و  فرهیختە  قشر 
سیاسی می توانند نقش بسیار مهم و حیاتی در 
هدایت و مسیردهی حرکت جامعە داشتە باشند. 
در واقع این طبقە آگاه بە مسائل و قواعد سیاسی 
جامعە،  خواستەهای  آنالیز  و  بررسی  با  قادرند 
ضمن نشان کردن کمی و کاستی ها، راه حل هایی 
عملی و آکادمیک برای رسیدن بە نیازها ارایە کنند. 
نخبگان  بین  هماهنگی  و  همگرایی  این 
رسیدن  شرط  مهمترین  هرجامعەای  بدنە  و 
ــت.  اس جامعە  آن  ــراد  مـ و  مقصود  ــە  ب
ــن هــمــاهــنــگــی در  ــت ایـ ــی اسـ ــه ــدی ب
تاریخی  پیچ های  و  خــاص  موقعیت های 
می کند. پــیــدا  بیشتری  بسیار  ــرورت  ضـ

نخبگان  دخالت  از  تاکنون  آنچە  متاسفانە 
سیاسی و اجتماعی در روند اتفاقات در کوردستان 
بیداری  با  سنخیتی  هیچ  است  شده  مشاهده 
نخبگان  و  سیاسیون  صدای  ندارد.  کوردستان 
بوده  اتفاقات  و  رویدادها  حاشیە  در  کــورد 
جریان  میدان دار  کوردستان  حالیکە  در  است. 
انقالب  هویتی  شعارهای  سازنده  و  اعتراضی 
از  دفاع  مقام  در  بیشتر  کورد  نخبگان  بــوده، 
اندیشە  ترویج  تا  بودەاند  موجود  واقعیت های 
باعث  باور مردمان کوردستان. همین موضوع  و 
برای  را  عرصە  دیگر   جریان هایی  تا  است  شده 
بازنشر افکار و اندیشەهای خود مهیا دیده و از 
کنند. استفاده  سوء  آمده  بدست  موقعیت  این 

سپردن خیابان بە رهبران خیابانی و مردم حاضر 
در صحنە مسلما سیاستی درست و منطقی است 

زیرا اوال اتخاذ واکنش منطقی و مناسب در 
مواقع ضروری را برای انقالبیون فراهم می کند 
و ثانیا مقابلە رژیم را بە دلیل ناشناختە بودن 
دشوار  و  سخت  بسیار  تصمیم گیری  مرجع 
می کند. اما نکتەای کە در این میان بە کلی 
نقشە  یک  ارائە  بە  نیاز  است  مانده  مغفول 
بە  رسیدن  برای  مشخص  مسیر  یک  و  راه 
است  براندازی  فردای  در  مردم  خواستەهای 
کە مسلما برعهده نخبگان سیاسی و اجتماعی 
است. نخبگانی کە همانطور کە گفتە شد یا 
بە  بازی در متن  بە جای  یا  سکوت کردەاند 
بسنده کردەاند. رویدادها  حاشیە  در  حضور 

کە  است  تاریخی  تلخ  واقعیت  یک  این 
روشنفکران و نخبگان سیاسی کورد بە دالیلی 
کامال پیش پا افتاده  همیشە انرژی شان را صرفا 
دفاع از جریان آزادی خواهی مردم کوردستان 
خودخوانده  جریان  یک  مقابل  در  ایــران 
مرکزگرا کردەاند و هیچگاه نتوانستند در قالب 
و  برنامە  راوی  پیشرو،  سیاسی  حرکت  یک 
پالن کوردستان برای آزادی ملل ایرانی باشند.

سیاسی  جریان  کی  تا  است  این  سوال 
اجتماعی کوردستان قرار است در قامت یک 
نقش  متوهم  جریان  یک  مقابل  در  متهم 
نیست  معلوم  اساسا  جریانی کە  بازی کند؟ 
می خواهد،  چە  و  است  چیزی  چە  دنبال 
بە  چیزی  گذشتە  از  نە  کە  متوهم  جریانی 
همراه دارد و نە برای آینده پالنی دارد. این 
و  را کی  خیالی  جایگاه  این  متوهم  جریان 
چگونە بدست آورده است؟ آیا میدان  داری 
این جریان متوهم حداقل در رسانەها ناشی 
از ضعف عملکرد سیاسیون کورد نیست؟ آیا 
از  سوالشان  اولین  همیشە  کە  رسانەهایی 
جریان سیاسی کورد، بحث تجزیە طلبی است 
هیچ وقت از جریان مقابل چنین سوالی کردند 
دیکتاتوری،  درباره  مقابل  جریان  از  هرگز  یا 
و…  آسیمیالسیون  شوونیسم،  سلطنت، 

چیزی پرسیدەاند؟؟ آیا این بە دلیل موضع 
دفاعی احزاب و سیاسیون کوردستان نیست؟ 
جریان  این  ما  چرا  نمی پرسیم؟  ما  چرا 
سراسر دروغ و ریا را بە چالش نمی کشیم؟ 
وقت آن رسیده کە روشنفکران و نخبگان 
با  را  صدایشان  فرکانس  کــورد،  سیاسی 
هماهنگ  ایران  کوردستان  مردم  فرکانس 
تغییر  یک  با  کە  نرسیده  آن  وقت  کنند؟ 
تاکتیک اساسی از موضع دفاعی بە موضعی 
پیشرو و فعال، سیاسیون کورد پیشران انقالب 
فدرالیسیم  دنبالەرو؟  صرفا  نە  باشند  ژینا 
ملل  حقوق  احیای  برای  پیشرفتە  نسخە 
است.  ملیشان  شکوه  برگرداندن  و  ایرانی 
وقتی کوردها دارای چنین پالن قدرتمندی 
برنامە  این  چرا  هستند  ایران  آینده  برای 

می شود  مگر  ترویج؟  نە  و  می شود  تبلیغ  نە 
و  باشد  حاشیە  در  مملکتداری  مترقی  اصول 
و…  هنرپیشە  فالن  یا  سابق  دیکتاتور  پسر 
یک  این  بزنند؟   داری حرف  درباره حکومت 
نخبگان  همە  از  است  عاجزانە  درخواست 
سیاسی اجتماعی کورد در قالب حزب یا فرد یا 
جریان فکری، لطفا راوی خواست های مشروع 
لطفا  باشید،  متن  در  لطفا  باشید،  مردم کورد 
صدای افکار سیاسی و مترقی مردم کوردستان 
باشید، لطفا صدایتان مثل مردم همانقدر بلند 
و بی سانسور باشد. عالی جنابان، باقی ماندن 
نمی کند  هیچ کمکی  جغرافیای کوردستان  در 
"کوردستان  ، مثل  آزادی"  زندگی،  "زن،  ، مثل 
گورستان فاشیست ها" ، مثل مردم انقالبی، بی 
مرز و بی محدوده و در صف اول مبارزه باشید.

در  مردم  از  عظیمی  خیل  شعارهای  سانسور  با  و  کنند 
مخالفت با هر گونە "دیکتاتوری" و در بوق و کرنا کردن 
گاە  کە  شاد"   روحت  "رضاشاە  همچون  شعارهایی 
سر  قلیلی  عدەی  سوی  از  سفارشی  صورت  بە  بیگاە  و 
دادە می شود، وانمود کنند کە دغدغە و خواست اصلی 
و  و مشهد  زاهدان  و  تهران  و  )سنندج(  سنە  در  مردم 
سرنوشت،  تعیین  حق  و  برابری  و  دمکراسی  نە  اهواز، 
بلکە بازگرداندن بقایای دیکتاتوری فاشیستی پیشین بە 
منصب قدرت و محکمتر نمودن یوغ اسارتشان است. 
فاشیسم در رسانە، از یک سیاستمدار معمولی ابر انسان 
می سازد تا او را بە عنوان منجی و قهرمان، بە تودەهای 
در حال تالش برای رهایی از فاشیسمی دیگر قالب کند.

پوپولیستها اصول ثابتی ندارند بە همین دلیل است 
اپوزیسیون  انکار  کە پسر دیکتاتور سابق، یک روز برای 
رقیب، می گوید رهبران جنبش در داخل کشور هستند و 
روز دیگر واقعیت شعارهای همان مبارزان داخل کشور 
از سپاە  را تحریف و سانسور می کند، یک روز تمام قد 
پاسداران حمایت می کند و روز دیگر زیر فشار جامعەی 
جهانی و مردم داخل کشور برای گنجاندن سپاە پاسداران 
لحظات  آخرین  در  تروریستی،  گروەهای  لیست  در 
بودن  تروریستی  اعالم  برای  مشروط  حمایتی  توییت 
پاگیر می داند  و  را دست  روز تحزب  سپاە می زند. یک 
لوگوی حاوی یک "شیر  انتشار  با  روز دیگر پیروانش  و 
و  لوگو  نر قمەکش"، حزبی تشکیل می دهند کە تصویر 
مقدمەی اعالمیەی تشکیل حزبشان همانند مصاحبەهای 
تهدید  جز  پیامی  پندار"  شاە  "خود  معزول  ولیعهد  آن 
مخالفان و حذف فیزیکی آنان بە ذهن متبادر نمی کند و 
جالب این کە می خواهند دنیا و مردم ایران باور کنند اینها 
کە زیر لوگوی "شیر نر قمەکش" جمع شدەاند دغدغەی 
پیام  و  دارند  مرد  و  زن  برابری  و  دمکراسی  و  آزادی 
مترقی انقالب "زن، زندگی، آزادی" را نمایندگی می کنند.

ایران  از  رسانە هایشان  با  اینان  کە  دروغینی  تصویر 
همان  برآیند  می کنند،  مخابرە  جهان  بە  ژینا  انقالب  و 
ارتجاع  و  ستم  تحت  ملل  از  قدیمی  نفرت  و  کینە 
شدە  آزمون گذاشتە  بوتەی  در  بارها  ریشەداریست کە 
و هر بار نتیجەای جز جنگ داخلی و کشتار و انباشت 
نداشتە  ایران  مختلف  ملل  میان  نفرت  تعمیق  و  کینە 
کە  این  می دانند  خود  مجرمان  این  واقع  در  است. 
جمهوری  کابوس  با  کنونی  برهەی  در  ایــران  مــردم 
محتوم  نتیجەی  می کنند،  نرم  پنجە  و  دست  اسالمی 
است. آنان  فاشیستی  ایدئولوژی  قماش  از  افکاری 

اغلب  یا  تمام  موجد  پهلوی  میراث  فرهنگی   سیستم 

آسیبهایی است کە بر روح و روان چند نسل وارد شد و از تجمیع آسیبهای روانی 
آنان کابوسی بە نام جمهوری اسالمی خلق شد. با این حال نیز این مجرمان 
پیشگاە تاریخ هنوز بر اشتباهاتشان پافشاری نمودە و پهلوی مجرم را پدر ایران 
و مردم ایران را رعیتهایی ناالیق می دانند کە لیاقت رهبری او را نداشتند و حتی 
خاک ایران را کە بخاطر تمامیت ارضی آن حاضر بە ارتکاب هر جنایتی هستند، 
را  پهلوی  چکمەهای  هرروزەی  بوسیدن  لیاقت  می خوانند کە  ناسپاس"  "خاک 
نداشتە است. روی همین اساس است کە پسرش نیز هنوز غورە نشدە مویز 
بلوچ و ترک  برای ملتهای کورد و گیلک و  با خط و نشان کشیدن  می شود و 
"ایران من" دم می زند. از  برای مردم تعیین می کند و  ... خط قرمز  و عرب و 

نشان  پیشین  قیامهای  و  کنونی  انقالب  در  ایران  ستم  تحت  ملل  اما 
فاشیستی  ایدئولوژی  هیچ  بار  زیر  فعلی  دیکتاتوری  دفن  از  پس  دادەاند کە 
رفت،  نخواهند  دیگری  جمعی  آپارتاید  و  دیکتاتوری  یا  فردی  استبداد  و 
و کوپال"  یال  "بی  البتە  و  قمەکش"  نر  "شیر  دستەی  و  دار  اصرار  این  فلذا 
جنگ  بە  دعوت  کارت  ارســال  منزلەی  بە  دیگران،  حذف  و  تکصدایی  بر 
بود. خواهد  آن  آزادی خواهانەی  آرمانهای  از  ژینا  انقالب  انحراف  و  داخلی 

سالم اسماعیل پور
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ایران  مردم  انقالب 
كە  اخیر  ماەهای  در 
دختر  شدن  کشتە  با 
آغاز  امینی  ژينا  کورد، 
این  اثبات کرد کە  شد، 
وارد  حق  بر  خیزش 
حساسی  بسیار  مرحلە 
رژیم  سرنگونی  روند  در 
جمهوری  مردمی  ضد 

اسالمی شده است. 
خامنە ای، رهبر جمهوری اسالمی ىر سخنرانی 
خود در روز دوشنبە، ١٩ دی ماه، در قم، تلویحا 
بە شکست رژیم در توجیە سرکوبگریهایش برای 
نیروهایی کە روی آنها جهت بە میدان آمدنشان 
بود،  باز کرده  حساب  مردمی  خیزش  زمان  در 

اشاره کرد. 

سخنان  از  واقع گرایانه  برداشتهای  از  ترس 
خامنەای 

داشت  سعی  همزمان  سخنان  این  در  او 
چنین وانمود کند کە بخش اصلی سخنان اش 
کە اذعان بە این شکست و همزمان پیشنهاد 
چگونگی برخورد با این مشکل استیصالگر بود، 
نە بە واکنش بە رویدادهای اخیر در ایران بلکە 
بە تجزیە و تحلیل حوادث تاریخی صدر اسالم  
و مروری کوتاه بر حوادثی تأثیرگذار در جریان 
چنین  می شود.  مربوط  پهلوی،  رژیم  شکست 
مردم  خیزش  بە  واکنش  در  تلویحی  رویکرد 
ایران از جانب رهبر رژیم، چیزی بە غیر از ترس 
و وحشت رژیم  از برداشت های واقع گرایانە و 
خالف میل فرد سخنران از سوی مردم ایران در 
با رژیم، نمی تواند  جهت تقویت میدان مبارزه 

باشد.
خامنەای  سخنان  عمده  بخش  درحالیکە 
مربوط بە شکست مورد اشاره بود، او با گفتن 

آشکار ساخت کە کوردستان  بر همگان  را  واقعیت  این  ژینا  انقالب 
جامعە ای سازماندهی شده، با هوش سیاسی باال دارد و همین یکی از 
فاکتورهایی بود کە طی ماه های گذشتە کوردستان را از دیگر اقلیم ایران 
متمایز ساخت. نا گفتە پیداست کە صرف نظر از پیشینە ی فعالیت های 
وسیع سیاسی و وجود دیسکورس قوی؛ فاکتور تحزب و حضور احزاب 
ریشە دار و مردمی یکی از عوامل بسیار مهم در این سازماندهی و دید 
سیاسی باالی مردم بوده است. تجربە ی سال ها کار تشکیالتی و وجود 
احزاب مختلف، باعث شده کوردستان این چنین در برابر رژیم اسالمی 
ایران بە خط شود. تأثیرات گفتمانی این احزاب بە ویژه حزب دموکرات، 
شعارهای  بطن  در  و  خیابان های کوردستان  در  وضوح  بە  می توان  را 
دێموکرات...  قەاڵی  بووەتە  ڕۆژهەاڵت،  خاکی  "هەموو  جملە:  از  مردم 
چنانچە  مشاهده کرد.   " و...  هەیە  درێژەی  ڕێگات  قاسملوو  قاسملوو 
پیداست جامعەی کوردستان بە واسطەی زیست سیاسی خود و مبارزه 
و فعالیت دەها سالەی احزابش برای نیل بە آزادی، بە خوبی با خوی و 
خصلت دیکتاتوری آشناست و در نتیجەی همین آشناییست کە برای 
فردای پس از آزادی نیز برنامەی خود را دارد، کە این دستاوردی بس 
بزرگ و سرنوشتساز است و جایگاه کوردستان را از دیگر نقاط ایران کامال 

متفاوت می سازد. 
اما از دیگر سوی و از آن جایی کە سرنوشت کوردها  با سرنوشت دیگر 
ملل داخل جغرافیای سیاسی ایران گره خورده است، می بینیم کە بخش 
بزرگی از جامعەی ایران )بە ویژە ساکنین شهرهای مرکز( بە واسطەی 
زیست غیر سیاسی و نداشتن پیشینەی تشکیالتی و فعالیت های زیر 
بنایی و هدفمند سیاسی آگاهی دقیقی از ساز و کار مبارزە با دستگاە 
سرکوب دیکتاتور و بە طور کلی شناختی از جریان تمامیت خواه ندارند 
و مشکل را صرفًا در وجود حکومت جمهوری اسالمی می بینند. از این 
روست کە در بخش عظیمی از این جغرافیا و در بین اقشار گوناگون 
تحت  ملل  زندگی  مشکالت  و  مصائب  از  درستی  درک  آن  جامعەی 
ستم و بەویژە کورد  وجود ندارد. بە عنوان مثال حتی در بخش الیت 
قبیل:  از  نهادینە شدەای  با ستم های  بسیاری کماکان  نیز  این جامعە 
نژادپرستی، بە رسمیت نشناختن حقوق ملت های داخل ایران، مسائل 
در  آنچە  هر  و  آئینی  جنسیتی،  اقلیت  رنگین کمانی،  جامعەی  زنان، 

جنبش های آزادی خواه پیشرو می بینیم، بیگانەاند. 
اکثریت قریب بە اتفاق آنها دشمن را تنها در وجود حاکمیت رژیم 
شیعەی  مرکزگرای  مردساالر  ظالمانەی  نگاە  در  نە  و  می بینند  اسالمی 
فارس ایرانشهری کە گاها مرزهای فاشیست را نیز در می نوردد و ده ها 
سال است کە خون دیگر ملل و مردمان این سرزمین را در شیشە کردە 
است. در صورتی کە این تصور می تواند حتی از خود رژیم اسالمی نیز 
خطرناک تر باشد و در ادامەی راە بار دیگر ما را از چنگ یک دیکتاتور 
برهاند و بە مسلخ دیکتاتوری دیگر رهنمون سازد. بدیهی است کە اگر 
رژیم اسالمی را برابر جهل بدانیم بدون شک می بایست با سالح دانش 
و آگاهی قدم بە میدان مبارزە با جهل نهاد نە صرفا مخالفت با آن! اگر 
چە این بخش کثیر جامعە این واکنش را سیاسی بودن می دانند، اما 
داد،  تقلیل  رژیم  با یک  بە مخالفت صرف  را  بودن  نمی توان سیاسی 
سیاسی بودن نیازمند دانش سیاسی، مطالبە گری و رویکرد و موضع 

سە تشکل سیاسی اپوزیسیون رژیم جمهوری اسالمی، "شورای دمکراسی خواهان ایران"، 
"ھمبستگی برای آزادی و برابری در ایران" و "کنگرہ ملیت ھای ایران فدرال" طی بیانیەای ضمن 
گرامی داشت یاد و نام چهار شهید اعدام شدە در روزها و هفتەهای گذشتە، برای حفاظت 
از جان زندانیان در بند و انسان های بی دفاع در کف خیابان و همچنین سرنگونی این رژیم 

ضد بشری، مردم سراسر ایران را بە تداوم اعتصبات و حضور گستردە در خیابان فراخواندند.
متن بیانیە:

در دفاع از قهرمانان نستوه در بند، انقالبیون "زن. زندگی. آزادی"
هم میهنان آزاده و قھرمان ایران زمین!

در چهارمین ماه از انقالب "زن، زندگی، آزادی" = "ژن، ژیان، ئازادی" بسر می بریم. انقالبی 
کە با پیشقراولی زنان ایران، ارتجاع منطقە را بە لرزہ در آوردہ است و تحسین مردمان سرتاسر 
این دھکدہ جھانی را جلب و حیثیت و اعتباری تاریخی را نصیب مردمان ایران نمودہ است.

رژیم جمهوری اسالمی و در رأس آن خامنە ای جالد، با قتل عام و کشتار بی رحمانە صدها 
نفر از جوانان دختر و پسر انقالبی، کودکان و مادران میهنمان و بە اسارت در آوردن بیش از ۲۰ 
هزار نفر از فرزندان رشیدمان، قادر بە خاموش نمودن شعلە ھای خشم این انقالب اجتماعی و 

تاریخی ایران نگشتە است و ھمچنان شعلە ورتر بە پیش خواھد رفت.
رھبر رژیم اسالمی حاکم در این تنگنای سرنگونی و وحشت و هراسی کە تار و پودش را 
فرا گرفتە است، قصد تدارک قتل عام زندانیان سیاسی بیگناه را دارد تا بە گمان خود بتواند 
در این فاز از خیزش مردمی، رعب و وحشت افکنی ذاتی اش را ھمانند دهە ۶۰ ایجاد نماید 
تا از سرنگونی محتومش جلوگیری کند، حال آنکە سخت در اشتباه است و این انقالب سر باز 

ایستادن تا سرنگونی این نظام جهل و جنایت ندارد .
در همین راستا برای تعداد زیادی از جوانان بپاخاستە، بدون داشتن سند و مدرکی دال بر 
مجرم بودنشان و محروم شدن از حق وکیل مدافع و محاکمەای علنی، فقط بە جرم شرکت در 
اعتراضات خیابانی بە انواع اتھامات متھم و تحت شکنجە ھای قرون وسطایی قرار گرفتە و بە 
احکام محاربە و مفسد فی االرض روبرو می شوند. تاکنون جان چھار قھرمان آزادی در بندمان 
را گرفتە اند کە یاد این ھمیشە جاویدان: "محسن شکاری، مجید  رضا رھنورد، محمدمھدی 

کرمی و سید محمد حسینی" را ھمواره گرامی می داریم.

رژیم از ناتوانی اش در توجیه نیروهای سرکوبگرش می نالد

بیانیە سە تشکل سیاسی اپوزیسیون رژیم دغدغەی فردای روز آزادی
ایران در رابطە با تداوم اعتراضات 

اخیر  اغتشاشهای  بە  اشــاره  یک  من  "خب 
دارد  سعی  سخنرانی  پایانی  قسمت  در  بکنم" 
برداشت  امکان  از  را  رژیــم اش  مخالفان  کە 
واقعگرایانە از متن اصلی سخنانش، سلب کند. 
سخنرانی اخیر خامنەای را از این لحاظ می توان 
نقطە عطفی در تاریخ این رژیم بە شمار آورد 
نابجای رهبری این  از غرور  بار  اولین  برای  کە 
نیروهای  توجیە  توان  بە  سرکوبگرنسبت  رژیم 

سرکوبگراش خبری نبود.

سرعت عمل نیروهای سرکوبگر
تحلیل  لوای  زیر  سخنانش  از  بخشی  در  او 
علیە   ۱۳۴۲ سال  مذهبی  جنبش  از  مرحلەای 
مبارزاتی  حرکت  از  ظاهر  در  سلطنتی،  رژیم 
زمان  آن  در  طرفدارانشان  و  مذهبی  رهبران 
تمجید ولی در عمل بە انتقاد  از نوع واکنش 
اخیر  جریانات  در  رژیم  سرکوبگر  نیروهای 

پرداخت و گفت:
" گاهی اوقات مشکل ما این است کە تکلیف 
را زود تشخیص نمی دهیم؛ باید بیایند بنشینند، 
با ما حرف بزنند، استدالل کنند، و کارهایی مانند 

اینها؛ ]خب[ وقت می گذرد."
از  خامنەای  منظور  نیست کە  این  در  شکی 
این نکتە، توجیە عدم توانایی رژیم در سرکوب 
اخیر مردمی در مدت  تظاهرات و خیزش های 

زمانی نسبتا کوتاه است. 
بسیار طبیعی است کە اینبار طرفداران رژیم 
بە سادگی از کنار موضوع عدم توانایی رژیم در 
برسند  نتیجە گیریهای  بە  و  نگذرند  زمینە  این 
کە پیامدهایش برخالف میل سران رژیم باشد. 
جز  باشد  نمی توانند  چیزی  نتیجە گیریها  این 
و  تظاهرات  سرکوب  توان  دیگر  رژیم  اینکە 
سالهای  در  شکلی کە  بە  را  مردمی  خیزشهای 
قبل داشت، ندارد. شکل گیری چنین بینشی از 
سوی طرفداران رژیم بە نوبە خود در تضعیف 

بیشتر پایە های رژیم نقش ایفا کرده و سرکوب 
و  مشکل  رژیم  برای  آینده  مرحلە  در  را  مردم 

مشکل تر خواهد کرد.
از سرعت عمل حرف می زند  خامنەای چنان 
کە  نبودند  رژیم  سرکوبگر  نیروهای  این  گویی 
ایجاد رعب و  با  اخیر  اعتراضات  بدو شروع  از 
فلەای  و کشتن  مردم  شتم  و  ضرب  وحشت، 
بە  کار  حتی  و  آمدند،  میدان  بە  معترضان 
جایی رسید کە در مقابل، فقط در چند روز اول 
اعتراضات تعدادی از این نیروهای سرکوبگر بە 
حد کشتە  بە  یا  خشمگین کشتە  مردم  دست 

شدن ضرب و شتم شدند. 
و  کربال  قضیە  از  آوردن  مثال  با  خامنەای 
در  رژیم  استیصال  بە  حسین،  امام  شهادت 
توجیە نیروهای سرکوبگراش در جریان خیزش 
مردمی اخیر بە طورعلنیتری اشاره کرد و گفت: 
امام حسین  مطّهر  انتقام خون  برای  تّوابین   "
آمدند جنگیدند، کشتە شدند، همە ی آنها کشتە 
شدند اّما در تاریخ اینها را مدح نمی کنند؛ چرا؟ 
دیر جنبیدند. شما کە می خواستید خون  چون 
خود را در راه امام حسین بدهید، چرا در اّول 
کاری  یک  اقاّلً  کە  نیامدید  محّرم  دّوم  محّرم، 
صورت بدهید؟ آنجا می ایستید تماشا می کنید، 
دلتان  بعد  می رسد،  شهادت  بە  حسین  امام 
می سوزد، آن وقت می آیید در میدان! ]نتیجە ی[ 
را  کار  است.  این  ندادن  انجام  بەهنگام  را  کار 

بەهنگام باید انجام داد."
از  کنیم  غفلت  "نباید  گفت:  ادامــە  در  او 
ما  عهده ی  بە  ع  شــر و  عقل  کە  وظیفە ای 
وارد میدان بشویم.  تأخیر  باید بدون  گذاشتە؛ 
نباید داشتە باشیم. آن وقت بە تناسب  تأخیر 
جان  بە  را  خطرات  دارد،  کار  آن  کە  اهمیتی 
بخریم. ….مشکل آن وقتی بە وجود می آید کە 
بە  می کنیم:  ایجاد  اختالل  وظایف  این  در  ما 
سرعت احساس تکلیف نمی کنیم، بەهنگام وارد 

گیری سیاسی بە همە ی مسائل است. 
اریک فروم در کتاب گریز از آزادی این طور می نویسد: کە اکثر افرادی کە 
بە دنبال آزادی می گردند در واقع بە دنبال "آزادی از" هستند، بە این معنا 
کە شخص یا نهادی زندگی را برای آن ها دشوار ساختە و آنها نیز بە دنبال 

آزادی از دست آن شخص یا نهاد هستند.
ما در حال حاضر و در این نقطەی حساس تاریخی، پشت درهای آزادی 
هستیم و با باز شدن این درب مسئولیت دشوار آزادی بر گردن همگان 
می افتد. وقتی این درب گشوده شود، ما با آزادی بی حد و حصری مواجە 
خواهیم شد کە اگر تمامی ارکان و اعضای جامعە خود را در برابر محافظت 
و پاسداری از آن دستاورد مسئول ندانند می تواند بسیار خطرناک باشد و 
اینجاست کە این سوال پیش می آید کە آیا آن خیل عظیم جامعەی ایران 
کە مرز آزادی را صرفًا بە رهایی از رژیم اسالمی محدود می دانند، می توانند 
این بار سنگین مسئولیت را بە درستی بە مقصد برسانند؟ چرا کە انجام 
این مسئولیت می تواند نە تنها بر سرنوشت خودشان کە بر سرنوشت دیگر 

ملت های داخل ایران نیز تاثیرگذار باشد.
اریک فروم از این آزادی تحت عنوان "آزادی برای" یاد می کند. "آزادی 
برای" مشخص می کند کە خیل عظیمی از جامعە اصاًل بە مسئولیت های 
آزادی آگاه نیستند و نمی دانند کە آزادی را برای چە می خواهند. اینجاست 
کە باید پرسید شنیدن صداهای سرکوب شده طی دوران اختناق دهە های 
گذشتە چە واکنشی را از طرف این بخش بە دنبال دارد؟ این بخش جامعە 
یا بە بیانی روشن تر اکثریت جامعە تا چە حدی توانایی پذیرش مطالبات 

و تمایالت متعدد و در واقع چند صدایی را دارد؟
بسیار  مقطع  در  نگارندە  اعتقاد  بە  مذکور  نکات  نظر گرفتن  در  با  لذا 
حساس و تاریخی کنونی می بایست از همین حاال عمیقا در فکر "آزادی 
برای" بود برای آن برنامە ریزی مدون تشریح کرد، زیرا کە بدون شک در 

جریان یک انقالب دستاوردها، از خود انقالب مهم ترند.

رضا فتح اللـە نژاد

را  خطر  نمی شویم، 
نمی خریم،  جان  بە 
می کنیم؛  مالحظە 
این ]طوری[ است."

ارزیابی  نتیجه 
ــردم  ــی م ــالب ــق ان

روشن است 
انقالبی  خیزش 
ایران  مــردم  اخیر 
و  مهم  امتحان 
ــود را  اســاســی خ
است.  داده  پس 
این امتحان چیزی 
سبک،  جــز  نبود 
ســنــگــیــن کـــردن 
ایدئولوژیک،  قدرت 
و  مذهبی  نفوذ 
قدرت  همچنین  
تبلیغاتی  تاثیرات 
نیروهای  بر  رژیم 
جای  سرکوبگراش. 
کە  نیست  تعجب 
نیروهای  بیشتر 
ــم   جــیــرەگــیــر رژی
نباشند  ــر  ــاض ح

سرکوبگر  و  فاسد  رژیمی  راه  در  را  خود  جان 
کە آیندەای جز سقوط ندارد، بە خطر بیندازند. 
این دقیقا چیزی است کە ما در ماەهای اخیر 
شاهد آن بودیم، و رهبر این رژیم امروز می آید 
و از همین نقطە ضعف می نالد. کامال بدیهی 
نیروهایی کە  از  زیادی  بسیار  است کە بخش 
رژیم  سرکوبگر  نیروهای  از  بخشی  امروزرسما 
ازهرگونە  خود  خــودداری  توجیە  بە  هستند 
آنها  از  را  آن  انتظار  رژیم  کە  العملی  عکس 

خواستاراین  خامنەای  قول  بە  و  بپردازند،  دارد، 
باشند کە کسی برود با آنها حرف بزند، استدالل 
تعجب  جای  واقع  در  آنچە  ذلک.  غیر  و  بکنند 
دارد این است کە خامنەای انتظار داشتە باشد 
نیروهای سرکوبگری کە انگیزش اصلیشان مادی 
است و تنها در راستای منافع شخصیشان حاضر 
رژیم شدەاند،  نیروهای سرکوب  بە  پیوستن  بە 
بیایند از خود عکس العملی بە موقع برای حفظ 
نظامی کامال رو بە زوال و نابودی، نشان دهند.

باوان کرماشانی
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کوردهراسی از پلیدترین تزهای جنگ روانی رژیم 

انحالل کامل سپاه را جدی بگیریم

هر دوی ما لباس کوردی بە تن داشتیم و جهت 
خرید بە بازار تجریش رفتە بودیم. آخر ساالنە ٣ ماه 
دبیرستان،  مخارج  تامین  مدرسە، جهت  تعطیالت 
کوردستان،  در  کار  فرصت  نبود  یا  کمبود  بدلیل 
مانند بسیاری از هم سن و ساالنم برای کار کردن 
بە تهران می رفتم و آنروز هم آخرین روز اقامتمان 
سرپوشیده  بازارچە  از  خرید  از  پس  بود.  آنجا  در 
خارج شدیم، تعدادی چادر دیدیم، نزدیکتر کە شدیم، صدای آهنگران را 
شنیدیم. بلە آنجا نمایشگاه عکس هفتە دفاع مقدس سپاه و بسیج بود. 
داخل چادرهای تو در تو شدیم. عکس جبهەها و مناطق جنگی، سنگرها، 
کشتە شدگان جانبازان و عکسهای یادگاری. بە یکی از چادرها اما کە داخل 
شدیم، مختص بە جنگ در کوردستان بود. آنجا یکی از عکسهایی کە سراپای 
توجەام را فورًا بە خود جلب کرد، عکس جسدی هیکلی اما بدون سر بود. سریعا 
رفتم سراغ زیرنویسش. نوشتە بودند: "این پاسدار کە در اسارت گروهکهای 
ضدانقالب بوده است، جلو کاروان عروسی سرانشان با قصاوت و بی رحمی 
بجای گوسفند قربانی شده است."! دیدم چند نفر از حاضران بە ما ُزل زده 
اند. بە رفیقم گفتم فالنی باید سریعًا از اینجا برویم و بدون وقفە رفتیم. 

خود  از  آورد.  بوجود  من  ذهن  در  بزرگی  سوال  عالمت  عکس  این 
است؟  آمــده  کجا  از   " می برند  سر  "کوردها  مسئلە  این  پرسیدم، 
خصایص  با  اتهام  این  بــودم  مطمئن  کــورد  یک  بعنوان  واقــع  در 
است.  بیگانە  کــوردهــا  انسانی  واالی  ــای  ارزش هـ و  اخالقیات  و 
گرچە خود بندە ساکن منطقە و روستایی مبارز و میهن دوست هستم و 
عالوە بر اینکە روستا و منطقەمان زادگاه پیشمرگەهای از حزب دموکرات و 
سازمان کوملە بود، خود بنده نیز از همان دوران کودکی همواره از نزدیک 
با اخالقیات و منش واالی انسانی پیشمرگەها آشنایی داشتەام و همیشە 
بعنوان الگوی رفتاری، اخالقی، شخصیتی، ارزشی و انسانی آرزو داشتەام، 
پیشمرگایتی  مقدس  لباس  روزی  می توانستم  یا  بودم  پیشمرگە  کاش 
اوصاف،  این  با  شد.[  نصیبم  هم  بعدها  افتخار  این  البتە کە   [ بپوشم. 
بە خود مشغول کرده  را همچنان  بزرگ ذهنم  این عالمت سوال  آنوقت 
بود. در راه بازگشت بە خوابگاه کارگری فالش بکی فکرم را بە گذشتەای 
تاریک  گذشتەای  بودم.  شنیده  فقط  آن  درباره  داد کە  ارجاع  دور  نسبتًا 
ازجملە  ملت کورد  جان  و  و جسم  تن  بر  عمیق  زخمهایی  حوادثش  کە 
برای  گرفتم  تصمیم  بەهرحال  است.  گذاشتە  بجای  روستایمان  مردم 
رسیدن بە حقیقت این راز، این مورد را شخصًا پیگیری و واکاوی نمایم. 

برای ورود بە این راز، بایستی ابتدا حادثەای را بازگو نمایم. حادثەای 
سروآباد  شهرستان  توابع  از  "بوریدر"  روستای  خودمان،  روستای  در  کە 
با شاهدان عینی حادثە در  بنده سعی کردم  و  داد  استان کوردستان رخ 
از بنده و خانواده مان داشتند  آنها با شناختی هم کە  خفا صحبت کنم. 
باز همچنان سایە  داشت  ما وجود  بین  اطمینانی کە  و  اعتماد  با جو  و 

بپذیریم  چنانچە 
بقایای نهادهای سرکوب 
سنگ   ــق،  ــاب س ــم  رژیـ
بوده،  فعلی  رژیم  بنای 
مسیر  ما  روایت  کلیت 
مشخصی  انسجام  و 
می گیرد. دوگانە کمک بە 
ریزشی  ها و یا ساخت  و 
پاخت با آن ها، از آنجایی 
جدی می شود کە دینامیزم تاریخ تعویض قدرت در 
ایران را خاصە در دوره معاصر بە خوبی بشناسیم.

انتقال  عنوان  تحت  فرآیندی  ــران  ای در 
"تعویض  این  بلکە  ندارد؛  خارجی  وجود  قدرت 
سیاسی  نظام  تعیین کننده  کە  است  قــدرت" 
هرگز   ۵٧ انقالب  اســت.  مستبد"  "عموما 
فرآیند  و  نینجامید  نهادها  کامل  انحالل  بە 
عمومی،  اراده  بر  مبتنی  جدید  ساختار  ایجاد 
خدمت  بە  سابق،  نظام  بقایای  نشد.  طی 
در  انقالب،  برآیند  و  درآمدند  جدید  ایدئولوژی 
شد. محدود  سیاسی  صحنە  بازیگران  سطح 

 تحدید مشارکت عمومی "چە بسا ممنوعیت 
کالنتر،  سطح  در  و  فرد"  "عاملیت  گزینە  آن" 
بازیگران  زد.  کنار  را  جمعی  تعیین کنندگی 
و  گرفتە  توده ها  از  را  عرصە  سیاسی  صحنە 
قدرت منبعث از آن را قبضە کردند. باید یادآور 
دارد،  بحث  جای  مسئلە  این  چرایی  شد؛ 
می پردازیم. چگونگی  بە  بیشتر  ما  اینجا  اما 

سابق،  رژیم  بقایای  شد،  اشاره  همانگونە کە 
نقش بازوی سرکوب را علیە توده هایی ایفا کردند 
کە نیروی نخست فروپاشی را تشکیل می دادند. 
تاریک  دوره ای  از  رهایی  برای  کە  توده هایی 
چشم بە یک "خدعە گر" دوختە بودند. بە عبارتی 
قیام کنندگان، قربانی نخست قیام شدند و این 
حقیقت تا سال ها ذیل فضای انقالبی مستتر ماند.

اگر خوانندگان آشنایی معینی از دوره تعویض 
خوبی  بە  باشند؛  داشتە  پهلوی  بە  قاجار  قدرت 
متوجە خواهند شد کە در آن دوره نیز، عاملیت 
شکل  را  جدید  نظام  جمعی،  اراده  تاثیر  و  فرد 

می شد. احساس  وجودشان  تمام  و  زبان  و  ذهن  و  روح  و  جسم  بر  ترس 
 بلە، اوایل صدور فرمان جهاد و یورش هوای و زمینی ارتش و سپاه پاسداران 
و گسیل بسیجیان احساسی و اعتقادی در همەی ردەهای سنی، حتی زیر ١٤ سال 
اشغال  دوباره  رژیم  از سوی  مناطقی کە  بود.  بە کوردستان  و شهادت  بنام کربال 
دید  با  اشغالگر  نیروی  ملیتاریزەای کە  بودند.  شده  ملیتاریزه  کاماًل  بود،  گردیده 
سرزمین کفر و الحاد و انجام فریضە دینی جهاد بە کوردستان می نگریست. این 
غضب  مورد  لزوم،  صورت  در  نیز  سرزمین  این  جانداران  و  طبیعت  حتی  یعنی 
قرار می گرفتند. از فرماندهان رده باال گرفتە تا بسیجی داوطلب، همگی آتش بە 
اختیار بوده و در کوردستان می توانستند بە طور انفرادی و جمعی جان بستانند 
و بە کسی هم پاسخگو نباشند و اساسًا کسی از آنها بازخواست نکند. بە همین 
حکم  با  سپاهیان  و  بودند  کرده  دایر  پایگاەهایی  اشغالی  روستاهای  در  دلیل 
آتش بە اختیاری روزانە بە اذیت و آزار و تیراندازی بە سوی مردم و اعدام آنها 
دامداران  و  بە کشاورزان  بودند،  انداختە  زندگی  و  از کار  را  مردم  می پرداختند. 
اجازه خروج از روستا نمی دادند. زندگی و آسایش را از مردم سلب کرده بودند. 

بودند.  آمده  ستوه  بە  پاسداران  غیرانسانی  رفتار  از  کلی  بطور  روستا  مردم 
وضعیت  از  و  داشتند  منطقە حضور  در  همواره  نیز  دموکرات  و  نیروهای کوملە 
یکی  پایگاه،  دو  بە  سازمان کوملە  نیروهای  یک شب  بودند.  مطلع  آمده  پیش 
داخل و دیگری روبروی روستا حملە کردند و در مدت کوتاهی هردو پایگاه سقوط 
کرده، عدەای کشتە، تعدادی هم زخمی، فراری و اسیر گردیدند. تعدادی از فراریان 
بە منزل روستائیان پناه برده بودند و نیروهای کوملە بعضی از زخمی ها و تمام 
اسرا را با خود برده بودند. پیدا بود در آغاز درگیری نیروهای سپاه با بیسم تماس 
نرسید.  آنها  بە  نیروی  آنروز  فردای  تا  اما  بودند،  درخواست کمک کرده  و  گرفتە 

نکتە جالب اینجاست، فرماندهی عملیات آن شب پیشمرگەها با بلندگو مردم 
روستا را از سقوط پایگاەها و پایان عملیات مطلع کرده بود و از روستا خارج شده 
را  از معتمدین و اهالی روستا بە پایگاەها می روند تا وضعیت  بودند. چند نفر 
از نزدیک ببینند. بنظر آنها و از دید انسانی شاید زخمی ای آنجا بە کمک احتیاج 
مذکور  حادثە  عملیات  از  عینی پس  آنها شاهدان  دلیل  بە همین  باشد.  داشتە 
بودند و همچنان رازی سر بە مهر را در سر پنهان داشتند. این را بخاطر بسپارید. 

ماشین های  انواع  با  بسیجی  و  سپاهی  نیروی  فراوانی  تعداد  آنروز  فردای   
نظامی و سالحهای سبک و سنگین بە روستا داخل شدند. اما جالب آنجا بود، 
را محاصره کردند و دستور دادند هیچکس حق ورود  پایگاەها  بر  سریعًا دور و 
بە داخل را ندارد. باید منتظر یک هیئت ویژه تحقیق بمانیم. پیدا بود با هیئت 
پایگاه  از دو  نفر  یا سە  بودند. فقط دو  راه  بود و در  مورد نظر هماهنگی شده 
آنها  بودند.  برده  پناه  روستا  اهالی  منزل  بە  کە  همانهایی  بودند،  مانده  آنجا 
دور گردیدند.  مردم  از  سپاهی  نیروهای  توسط  و  قرار گرفتە  نظر  تحت  سریعًا 

سالکی"  "حاجی  بنام  اختیار  بە  آتش  پاسداری  سپاهی،  نیروی  آن  فرمانده 
بود کە جالد و عزرائیل روستای بوریدر شد. از بلندگوی مسجد خطاب بە اهالی 

هوشیار احمدی

برای  برنامە اش  و  بریتانیا  هرحال،  بە  نداد. 
پاگرفتن قدرتی مبتنی  بە  چاه های نفت منجر 
برای  شد.  نظامی گرا  کیش شخصیت  یک  بر 
بریتانیایی ها معاملە با یک "کارگزار" مشخص، 
سهول الوصول تر از برقراری روابط با نظامی بود 
باشد  داخلی  همگانی  قضاوت  معرض  در  کە 
مجلس  یک  فیلتر  از  تصمیماتش  حتی،  یا  و 
تالش کردند  امکان  حد  تا  لذا  بگذرد.  نهاد  یا 
تا این کارگزار را بر بقایای نظام اداری، نظامی 
البتە موفق شدند!  و مالی قاجارها، بنشانند و 
هرآنکە  ایــران،  تاریخ  در  نیز،  آن  از  پیش 
شده  حاکم  یافتە،  غلبە  دیگری  بە  زورش 
و  سابق  دربار  عوامل  از  متشکل  با گروهی  و 
است.  بــرده  پیش  را  مملکت  امــور  جدید، 
حافظ  حال  عین  در  و  مالک  مستبد،  حاکم 
است. شــده  محسوب  رعیت  مــال  و  جــان 

سپاه  کە  کرد  اذعان  باید  توضیح،  این  با 
از  سهم  بیشترین  مالک  عنوان  بە  پاسداران، 
اقتصاد، اسلحە و نیروی انسانی و .. جمهوری 
این  است.  تعیین کننده  نهادی  ایران،  اسالمی 
شبە سازمان، بە مثابە بزرگترین و شناختە ترین 
کانون قدرت، اهمیت بسیاری زیادی در جریان 
گذار از رژیم فعلی دارد و همانگونە کە اشاره شد، 
ظرفیت  می دهد کە  نشان  تاریخی  زمینە های 
ایجاد و یا اضمحالل "استبداد ایرانی" را دارد. 
نرفتە  بین  از  اما  شده،  ضعیف  استبدادی کە 
است. لذا باید یکبار برای همیشە، اپوزیسیون 
حقیقی این واقعیت را بپذیرد کە برای دستیابی 
بە جامعە و نظامی باز، یک پیش نیاز الزم است 
و آن، انحالل قاعده تعویض قدرت و مساعدت 
نتیجە،  در  و  جامعە  و  فرد  عاملیت  جهت  در 
مرحلە ای کە  است.  نوین  مرحلە ای  بە  رسیدن 
مشارکت  مبنای  بر  قدرت  تقسیم  اصل  آن  در 
)اینجا منظور ملیت ها، پیروان مذاهب و ادیان، 
است(  ایران  جغرافیای  ساکنان  عموم  و  زنان 
خواهد بود. بە عبارت دیگر، مردم باید از رعیت 
و توده های بی شکل بە مقام شهروندی برسند.

این شهروندان باید بتوانند با ایجاد نمایندگی 

سیاسی، نقش مشارکتی داشتە باشند. 
و  معاوضە  بر  را  راه  مسیری  چنین 
و  فرصت طلب  سیاسیون  معاملە 
بست. خواهد  قدرت،  سر  بر  عامە گرا 

یک  خواهان  چنانچە  عبارتی،  بە 
روندهای  باید  هستیم؛  بنیادین  تحول 
دگرگون ساز را تعقیب کنیم. بدون شک 
در  دگرگونی  این  برای  نیرو  اصیل ترین 
خواست  تجلی  و  است  جامعە  بین 
امکان  سیاسی،  صحنە  بــر  ــا  آن ه
و  نظامیان  از  را  سابق  زدوبندهای 
سیاسیون اقتدارگرا را از میان برمی دارد.

اپوزیسیون  یک  وظیفە  اقــع،  در 
مسئول، ایجاد یک پل ارتباطی با مردمی 
است کە در جنبش ژینا ثابت کردند، از 
مرحلە رعیت و توده  بە شهروندبودگی 
کنشگرا،  شهروند  یک  قطعا  رسیده اند. 
فی نفسە تهدیدی علیە استبداد محسوب 
توده های  کە  همانگونە  مــی شــود، 
زمینە ساز  ــی اراده،  ب رعایای  و  منفعل 
می شوند. محسوب  فاسد  حکمرانی 

است،  تهدید  همچنان  آنچە  اما 
همان مسئلە کانون قدرت است. تصور 
بخشی  با  پاسدران  سپاه  بقایای  اینکە 
از اپوزیسیون وارد معاملە شوند، بسیار 

از  بزرگی  بخش  معاملە ای کە  است.  ترسناک 
این شبە سازمان را در هرم قدرت نگە خواهد 
سابق،  سرکوب  عوامل  نیز،  مقابل  در  داشت. 
خواهند  جدید  قدرت  چماقداران  بە  تبدیل 
را  دارنــد  سرکوب  زمینە  در  هرآنچە  تا  شد 
ــد. درآورن جدید  حاکمە  هیئت  خدمت  بە 

بە  محتمل  برخی  برای  فرضیە،  این  شاید 
شانسی  اگر کمترین  حتی  اما  نمی رسد؛  نظر 
تمام  باید  لزوما  باشیم،  قائل  آن  تحقق  برای 
کامل  انحالل  ببریم.  بین  از  را  آن  زمینە های 
سپاه پاسداران و بە تبع آن، زیرمجموعە هایش، 
تضمین کننده  حتی  و  موثر  بسیار  گامی 
بود. خواهد  استبداد  از  ــذار  گ جهت  در 

با  را  مشخصی  مرزبندی  رویکردی،  چنین 
بازدارنده  نقش  و  می کند  تعیین  مستبدان 
ارتباط گیری  داشت  دقت  باید  داشت.  خواهد 
با ریزشی ها کە وجاهت نیز دارد، نباید بە هیچ 
و  اراده  سر  بر  دوطرفە  سازشی  موجب  عنوان 
خواست مردم کف خیابان شود. بە همین دلیل 
این سازمان ها  انحالل کامل  راه تضمینی،  تنها 
تکثر،  مبنای  بر  جدید  ساختاری  ایجاد  و 
پرواضح  است.  بنیادین  اصول  دیگر  و  اجماع 
اثبات  با  می توانند  ریزشی  افراد  این  است کە 
شهروندان  عنوان  بە  درجنایت  مشارکت  عدم 
کنند. ایفا  نقش  آینده  ساختن  در  معمولی 

عنوان ضرورتی  بە  رویکرد،  اساس همین  بر 
نقش  یکسو،  از  می توان  تاریخساز  و  تاریخی 

کرد،  تضمین  را  اجتماعی  بدنە  در  عاملیت 
نیرویی  مجدد  شکل گیری  از  دیگرسو  از  و 
یا  و  ایدئولوژی  یک  فرمان  تحت  مسلح، 
آورد. عمل  بە  پیشگیری  سیاسی  جریان 

مبانی  و  جزئیات  می توان  صورت،  هر  در 
روشنتری را برای دستیابی بە این مهم تبیین و 
تعریف کرد؛ با این وجود کلیت این رویە بە عنوان 
یک اصل، هرگز نباید از اولویت کنار گذاشتە شود. 
بدون  مردم  می دهد کە  نشان  تاریخی  تجربە 
یک قرارداد بنیادین اجتماعی سعادتی نخواهند 
یافت. این قرارداد اجتماعی باید در فضایی بە 
دور از تهدید و تطمیع باشد و بر کسی پوشیده 
و  تهدید  مکانیزم  این  نخست  ابزار  نیست کە 
تطمیع، در مقطع کنونی، سپاه پاسداران است.

کیوان درودی

روستا  ورودی  بە  سریعًا  باال همگی  بە  سال   ١۴ از سن  مردها  اعالم کرد،  روستا 
مراجعە نمایند. ما پس از یک ساعت سوراخ سمبەهای منازل روستا را بازرسی 
تیرباران  بدون شک  بیابیم،  منازل  در  را  باال  بە  ١۴ سال  خواهیم کرد، هر مردی 
بە خط شدند. اکثر مردان و جوانان در ورودی روستا  بە همین دلیل  می کنیم. 

بالخره هیئت ویژه رسید. بلە تیمی متشکل از یک آخوند و سە نفر همراه کە بە 
گفتە شاهدان غیر از آخونده، بقیە کولە پشتی همراه داشتند و بر دست و بازو و 
حتی گردن بعضی از آنها خالکوبی و تاتوکاری و آثار تیغ و چاقو دیده می شد. این 
نشانەها نیز از آن نفرات در ذهن مردم روستا شخصیت افرادی الت و چاقوکش و تیغ 
زنی ترسیم کرده بود کە برای اهداف مشخصی بە خدمت سپاه گماشتە شده بودند. 
فرمانده  است؟  شده  داخل  پایگاەها  بە  کسی  پرسد،  می  فرمانده  از  آخونده 
می گوید، بە پایگاه داخل روستا بلە، با بچەها جنازه بعضی از شهدا را کە بیرون 
بودند، بە داخل پایگاه منتقل کردیم، اما روبروی روستا خیر، طبق دستور شما هنوز 
کسی بە آنجا داخل نشده است. آخونده با عصبانیت خطاب بە فرمانده می گوید، 
مگر دستور ندادم کسی نباید بە پایگاەها داخل شده و جنازەها را ببیند؟ چرا بە 
دستورات عمل نمی کنید!؟ من این را گزارش خواهم کرد و شما باید پاسخگو و 
مسئول این نافرمانی باشین! فرمانده با آخە حاج آغا، حاج آغا کردن در تالش برای 
توضیح و توجیە بود. اما آخونده بدون توجە بە سوی پایگاه روبروی روستا رفت. 
ربع  از  تقریبا کمتر  عینی  شاهدان  قول  بە  شدند.  داخل  پایگاه  بە  ویژه  تیم 
فریاد  صدای  با  روستا  مرگبار  سکوت  یکدفعە  و  ماندند  پایگاه  داخل  ساعت 
داد  یکی  دادند،  سر  مصیبتا  وا  فریاد  آنها  شد.  شکستە  همراهانش  و  آخونده 
آنوقت بود  و...  یا قمر بنی هاشم، یکی هاوار می کرد، یا حسین شهید  می زد 
شده  بریده  سر  جنازه   ١۴ بلە  شوند.  داخل  پایگاه  بە  دادند  اجازه  بقیە  بە  کە 
داخل پایگاه بە نمایش گذاشتە شدند و بە عکاسانشان اجازه عکسبرداری دادند. 

ادامە دارد.... 
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حق تعیین سرنوشت یک اصل 
حقوقی است یا سیاسی؟

بە  ورود  از  قبل 
الزم  موضوع  اصل 
کە  بدانیم  ــت  اس
تعیین  حــق  اصــل 
از  یکی  سرنوشت 
حقوق  پایە  اصول 
کە  است  بین الملل 
منشور  یک  مادە  در 
حقوق بشر جهانی بدان پرداختە شدە است.
self – determi- " در اصطالح "self "واژەی 

و  برداشتها  سرنوشت  تعیین  حق  یا   "nation
تفاسیر متعددی را تاکنون بە دنبال داشتە، بە 
خود  نفع  بە  طرفین  از  هرکدام  معنا کە  این 
تفسیر  بە  خود  خواستەهای  راستای  در  و 
حاکمیت  عهدەدار  کە  دولتها  پرداختەاند.  آن 
بە   "self" کە  معتقدند  می باشند،  کشورها 
دولتها  این  چراکە  است،  ــت"  "دول معنای 
و  سیاسی  جغرافیای  یک  نمایندە  هستند 
دارند.  برعهدە  را  ملت  خودشان  تعبیر  بە 
توسط  کە  ستم  تحت  ملل  دیگر  سوی  از 
،بر  شدەاند  کشیدە  یوغ  بە  استعمارگران 
 "self" از  منظور  هستند کە  و  بودە  باور  این 
مردم اند  این  کە  تفسیر  این  با  است،  مردم 
دربارە  ــە  آزادان باشند  داشتە  حق  باید  کە 
بگیرند. تصمیم  سرنوشتشان  و  ــود  خ

تعیین  "حــق  اصطالح  بررسی  بە  حــال 
بر  همگان  می پردازیم.  ایران  در  سرنوشت" 
این مسئلە واقفیم کە با ورود و البتە تحمیل 
ملل  ایران،  بر  ملت   – دولت  نوین  سیستم 
بلوچ، ترک و  فارس همچون کورد، عرب،  غیر 
تعیین  حق  خواستار  نیز   ... و  ترکمن  گیلک، 
سرنوشت خود بودە و هستند، همچنین برای 
خونینی  مبارزات  نیز  خود  حقوق  این  احقاق 

لیک  گرفتەاند؛  پی  در 
جهانی  جامعە  متاسفانە 
تاکنون  دالیل گوناگون  بە 
و  مبارزە  بە  توجە چندانی 
فارس  غیر  ملل  خواست 
است.  نکردە  ــران  ای در 
مــــبــــارزاتــــی کــە 
ــە،  ــان ــواه ــی خ ــرق ــت م
حامل  و  محور  انسان 

ولی  بــودەانــد،  هم  جهانشمول  ارزشــهــای 
تمکین  آن  بە  جهانی  جامعە  نهایتا  آنچە کە 
ایران.   "مــردم"  نە  بود  ایــران  "دولــت"  کرد، 
سرنوشت  تعیین  حق  مسئلە  واقعیت 
این  بر  بین الملل  نظام  تلقی  کە  است  این 
اصل  تحقق  و  رعایت  کە  است  استوار  پایە 
ثبات، صلح  ضامن  بایستی  سرنوشت  تعیین 
"مــردم".  نە  باشد  "دولتها"  میان  امنیت  و 
داخلی  امنیت  و  ثبات  دیگر  عبارتی  بە 
اصطالح  بە  و  شمرد  محترم  باید  را  كشورها 
نکرد.  دخالت  کشورها  داخلی  ــور  ام در 
با این توجیە کە مسائل داخلی کشورها بە 
قانون  طبق  دولتها  و  است  مربوط  خودشان 
تامین  را  خودشان  داخلی  امنیت  دارند  حق 
چندین  ذوب  و  انکار  قیمت  بە  حتی  کنند 
ملیت در یک گفتمان و قالب خاص حکمرانی. 
غیر  ملل  کە  است  ایران  نیز  آن  بارز  نمونە 
دادن  قربانی  شدن،  قربانی  وجود  با  فارس 
وجود  علیرغم  کماکان  پیگیرانە  مبارزەای  و 
جهانی  جامعە  اما  قانونی،  حمایتی  سازوکار 
سرنوشت  تعیین  حق  بە  نسبت  توجەای 
ندارد. نیز  آن  پایینی  سطوح  در  ملل  این 

حق تعیین سرنوشت دارای سطوح و اشکال 
کنفدرال،  استقالل،  منجملە:  است،  متفاوتی 

آرمان حسینی

مردم حق طلب و رژیم سرکوبگر 
قبال  در  بـــودن  پاسخگو 
از  یکی  جامعە  خواستەهای 
حکومت های  اساسی  مولفەهای 
درصورت  کە  است  دموکراتیک 
مردم  جانب  از  آن  تحقق  عدم  
می شوند.  گرفتە  انتقاد  باد  بە 
ایــران  مانند  جوامعی  در  امــا 
دموکراتیک  سیستم   تاکنون  کە 
سیاست های  مــردم  هرگاە  اســت،  نکردە  تجربە  را 
بەدلیل عملکرد خودکامەاش مورد نکوهش  را  حاکمیت 
می گردند.  ــرو  روب سرکوب  و  قهر  با  می دهند  ــرار  ق
نگاهی  است  اهمیت  حائز  آنچە  نوشتار  این  در 
اجمالی بە رفتار سرکوبگرایانەی جمهوری اسالمی است.

بە  تنها  ایران  در  سرکوب  روند  بە  پرداختن  اینجا  در 
در  را  قدرت  اریکە  اسالمی  جمهوری  کە  سال   ٤٤ این 
تاریخی  وجهەی  دارای  بلکە  نمی شود  ختم  دارد،  دست 
از دوران رژیم سابق  اکثرا مفسران سیاسی  می باشد کە 
)پهلوی( بە جریان سرکوب در ایران می پردازند. در دوران 
از آنکە رضاشاە قدرت را دست گرفت، ، در  پهلوی پس 
تا  پرداخت  ایرانی  ملل  دیگر  سرکوب  بە  نخست  وهلە 
دولت-  و   ایرانیستی  پان  عقاید  چهارچوب  در  را  آنان 
ملت ایرانی ذوب کند. گفتمانی کە مدعی است تنها یک 
دیگر  و  فارس  ملت  هم  آن  دارد  وجود  ایران  در  ملت 
ایران قوم هستند. سپس دیگر گروەهای  سیاسی  ملل 
و نخبگان کە دارای افکار متفاوت از او بودند را سرکوب 
داشت.  ادامە  نیز  دوم  پهلوی  دوران  در  روند  این  کە 
رژیم  یک  بەعنوان  اسالمی  جمهوری  ماهیت  اما 
 ١٢ شیعەی  ایدئولوژی  کە  خودکامە،  و  تمامیت خواە 
افکار  وجود  است،  اصلی اش  پایەهای  از  یکی  امامی 
همین  برای  برنمی تابد.  را  آزادی  و  گوناگون  و  متنوع 
و  تغییر  ایجاد  روشنفکرانی کە  خواهان  و  دگراندیشان 
تحول در نظام سیاسی اش هستند را محو و یا در انزوا 
برای جمهوری اسالمی  آنچە  بە شکلی کە  قرار می دهد. 
می باشد.  ایدئولوژیک اش  اصول  حفظ  دارد  اهمیت 
علیرغم این در بدنە خود نظام نیز کسانی را کە خواهان 
بە  و  دادە  قرار  غضب  مورد  را  هستند  اصالحات  ایجاد 
آنچە  می شوند.  قلمداد  نظام  یک  درجە  دشمن  عنوان 
قدرت  دایرەی  است،  این  هستیم  آن  شاهد  امروز  کە 
تمام  بە  افرادی کە  و  تنگ تر شدە  اسالمی  در جمهوری 
دارند.  جای  نظام  این  در  حاکمیت هستند  مطیع  معنا 
بە  ایدئولوژیک اش  ساختار  حفظ  برای  نظام  این 

حفظ  است،  شدە  متوسل  سرکوب  ابزار 
اولویت  در  برایش  نیز  اقتصادی  منافع 
دهە  چهار  از  بیش  درازی  بە  است کە 
زدە  دست  مالی  گستردەی  فساد  بە 
درآمد  و  ثــروت  از  دالر  میلیاردها  و 
بردەاند.  غارت  بە  را  ایران  مردم  ملی 
اما از سوی مقابل)مردم( آنچە اهمیت 
دارد، افکار دموکراتیک و آزادیخواهانە و 
جهانشمول  پرنسیب های  و  ارزش  دیگر 
نظام های  وجود  عصر  این  در  است کە 
رضایت  با  کە  جهان  در  دموکراتیک 
این  بر  می کنند،  پیدا  مشروعیت  مردم 
جامعەی  بــرای  گرفتند  شکل  اســاس 
آن  از  باید  و  و ضروری اند  الزامی  ایران 
این  نیز  ایران  جامعەی  شوند.  بهرمند 
درایت سیاسی را کسب کردە کە بە طور 
اسالمی  جمهوری  طرف  از  سیستماتیک 
از:  عبارت اند  روبرو گشتە کە  تبعیض  با 

ــت  ــارک ــش م از  ــت  ــی ــروم ــح م  *
حکومت   در  ــت  ــرک ش و  ــاســی  ســی
گوناگون  ابــعــاد  از  محرومیت    *
انسانی  هــر  حیاتی  حــق  کــه  آزادی 
شود  بهرمند  آن  از  بــایــد  و  ــت  اس
که  عدالت خواە  نظامی  از  محرومیت   *
کند  مهیا  را  آنان  اقتصادی  خواستههای 
احـــزاب  ــود  وجـ از  مــحــرومــیــت   *
که  ــار  ــش ف گـــروەهـــای  و  ــون  ــاگ ــون گ
می باشد دمــوکــراســی  ــول  اص از  یکی 

جامعەی ایران در راستای تحقق نظامی 
دموکراتیک و سرنگونی جمهوری اسالمی 
هیچ گاە امتناع نورزیدە و برای آن هزینە 
دادە است. بهترین نمونە برای اثبات این 
اخیر  سال های  در  مردم  اعتراضات  ادعا 
بویژە انقالب ژینا )مهسا( است کە هر بار 
بە بهانەای روی دادە است، کە تمامیت این 
نظام بویژە رهبر رژیم را هدف گرفتە است.

فدرال، خودمختاری، خودگردانی، خودمدیریتی. 
ستم  تحت  ملل  تاکنون  کە  آنچە  امــا 
کــورد  ملت  ــا  آن ه راس  در  و  ایـــران  در 
تعیین  حق  تامین  هستند،   خواستارش 
است. ــی"  ــدرال "ف شکل  در  سرنوشتشان 

  همچنان نیز با وجود آدرسی مشخص و 
فاکت  بسیاری  طبق  و  حقیقت  در  معتبر کە 
نمایندگی ملت کورد در کوردستان ایران را می کند 
یعنی "مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران"، 
اما همچنان جامعە جهانی پذیرای نمایندگان 
واقعی ملل تحت ستم و مردم مبارز نیست. 
در  انکار  قابل  غیر  می تواند سندی  نیز  این 
تعیین  "حق  باشد کە  واقعیت  این  با  رابطە 
سرنوشت" کە بە عنوان یکی از اصول بنیادی 
منشور جهانی حقوق بشر آمدە، علیرغم اینکە 
معادالت  در  اما  است،  حقوقی  اصل  یەک 
شدە  مطلوب  بە  مصادرە  دول  میان  سیاسی 
حقوقی  اصلی  این   دول  اگر  چراکە  است. 
می پنداشتند،  جهانمشمول   و  محترم  را 
ملت  کشتار  و  خون  همە  این  بە  توجهی 
ایران  ستم  تحت  ملل  دیگر  و  گیلک  کورد، 
از حقوق  بە پشتیبانی  اینکە  نە  می داشتند و 
این ملیت ها می پرداختند، بلکە تنها دست از 
می کشیدند. ایران  سیاسی  حاکمیت  حمایت 

دیاکو دانا

بیانیە مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران 
در رابطە با جنایات رژیم در کوردستان

اطالعیه مرکز همکاری احزاب کوردستان به 
مناسبت سالروز تاسیس جمهوری کوردستان

مردم مبارز ایران
سازمان های مدافع حقوق  بشر و مجامع بین المللی

احزاب و گروه های سیاسی ایران و کوردستان
قریب بە ٤ ماه از شروع انقالب نوین ایران با شعار "زن، زندگی، آزادی" می گذرد و در این میان 
خفە  و  سرکوب  در  سعی  انسانی  غیر  شیوه های  انواع  با  اسالمی  جمهوری  سرکوب  دستگاه های 
بە  مستقیم  تیراندازی  دارند.  و  داشتە  و کوردستان  ایران  بپاخاستە  مردم  اعتراض  صدای  کردن 
زندانیان  برای  ظالمانە  احکام  صدور  و  آزادیخواه  مردم  فلە ای  دستگیری های  و  ربودن  معترضان، 
بخشی از سیاست های جمھوری اسالمی در جهت ایجاد رعب و وحشت در میان مردم می باشد.

در کوردستان اما حاکمان استبداد چون پیشینە ٤٣ سالە خود سیاستی سرکوبگرانە تر و وحشیانە تر 
اتخاذ نموده و بی رحمانە در صدد قلع و قمع معترضان و مردم بپاخاستە کورد می باشند. از شروع 
می روند،  معترض  مردم  مصاف  بە  جنگی  با گلولە  سرکوبگر  نیروهای  در کوردستان  نوین  انقالب 
یورش بە منازل و ربودن مردم همراه با ضرب و شتم و غارت اجناس گران بهای منازل عمل روزانە 
و  زندانیان سیاسی  این هم فجیع تر کشتن  از  در کوردستان می باشد.  اسالمی  نیروهای جمهوری 
فتحی،  رامین  جملە:  از  نمونە هایی  بە  می توان  می باشد کە  شکنجە  زیر  در  اخیر  دستگیرشدگان 
دروغ  با  بعد  اشاره کرد کە  رسولی  سیاوش  و  شیری  میالد  احمدی،  شادمان  منصوری،  محسن 
پراکنی، جانباختن این عزیزان را بە خودکشی و غیره نسبت دادند. در کوردستان خانواده های این 
جانباختگان یا نمی توانند جسد فرزندانشان را تحویل بگیرند یا اجازه مراسم ترحیم بە آنها دادە 
می کند. و  برخورد کرده  مردم کورد  با  دشمن  عنوان  بە  اسالمی  جمهوری  در کوردستان  نمی شود. 

ما بعنوان مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران از تمامی مردم آزادی خواه ایران می خواهیم در برابر 
این جنایات رژیم در کوردستان اعتراض نموده و بار دیگر اتحاد و همبستگی خود را با مردم کورد ابراز دارند.

از احزاب سیاسی ایران و کوردستان و همچنین مجامع بین المللی درخواست داریم در برابر این جنایات 
رژیم در کوردستان سکوت نکردە و در جهت افشای سرکوب خونین مردم کورد بە هر طریق ممکن اقدام نمایند.

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران
١٥ دی ماه ١٤٠١

مردم نستوه کوردستان
احزاب و سازمانهای سیاسی

بهمن  دوم  روز  می شود.  سپری  کوردستان  جمهوری  اولین  تاسیس  از  سال   ٧٧ امسال 
جمهور  رئیس  اولین  بعنوان  محمد  قــازی  پیشوا  مهاباد  شهر  در  خورشیدی   ١٣٢٤ سال 
احزاب  همکاری  مرکز  نام  بە  گردید.  تاسیس  کوردستان  جمهوری  و  کرد  یاد  سوگند  کوردستان 
می گوییم. تبریک  کوردستان  آزادیخواه  مردم  همە  بە  را  تاریخی  روز  این  ایران  کوردستان 

در  می باشد،  کورد  ملت  قربانی  از  پر  و  تاریخی  مبارزه  حاصل  کە  کوردستان  جمهوری 
درگیر  جهان  سالها  این  در  شد.  متولد  منطقەای  و  بین المللی  حساس  و  پیچیده  شرایطی 
ایران  در  بودند.  تالش  در  استقالل  و  آزادی  برای  جهان  ملل  از  زیادی  شمار  و  بود  بزرگ  جنگی 
ستم  تحت  ملل  بقیە  مانند  نیز  کورد  ملت  نداشت،  قدرتی  هیچ  دیگر  وقت  دولت  کە  نیز 
نماید. تاسیس  را  کوردستان  جمهوری  توانست  و  کرده  استفاده  طالیی  فرصت  این  از  ایران 

ح  گرچە عمر جمهوری کوردستان کوتاه بود اما بعلت کارنامە درخشان و مجموعە پروژه های کە طر
ریزی کرده بود، تاثیراتش تا بە امروز نیز بر جنبش حق طلبانە ملت کورد در همە بخش های کوردستان 
بە جا مانده است. احترام بە تفاوتهای ملیتی، زبانی و آئینی، اعتقاد بە آزادی عقیده، اهمیت دادن بە 
احیای فرهنگ و هنر و ادبیات ملی، تحصیل رایگان، تبلیغ جهت تحصیل دختران و بە رسمیت شاختن 
و اجرای تحصیل بە زبان مادری نە تنها برای کودکان کورد، بلکە برای اقلیتهای زبانی دیگر و زمینە 
سازی جهت خدمت کردنشان بە جمهوری، اقدام و زمینە سازی برای دیالوگ و تفاهم با حکومت ملی 
آذربایجان و پیشنهاد همکاری و اتحاد جهت مقابلە بە دشمن مشترک از تجربیات با ارزش جمهوری 
کوردستان هستند. این جمهوری با برافراشتن و رسمیت دادن بە پرچم کوردستان و ابداع سرود ملی 
و نام پیشمرگ، مجموعەای خلل و کمبود را در اندیشە ملی و در جنبش آزادیبخش کورد برطرف نمود.

بدترین  در  اسالمی  جمهوری  کە  می آوریم  عمل  بە  تجلیل  بهمن  دوم  از  حالی  در  امسال 
"زن،  انقالب  کە  است  ماه   ٤ از  بیشتر  می باشد.  خود  آمدن  سرکار  بە  بدو  از  موجود  شرایط 
جریان  در  است،  فراگرفتە  را  ایران  سراسر  و  شد  زده  از کوردستان  آن  جرقە  کە  آزادی"  زندگی، 
هستند. اسالمی  جمهوری  سرنگونی  خواستار  خیابانها  در  معترض  مــردم  و  مي باشد 

از  بیشتر  می باشد کە  مشخص  و  برجستە  شکلی  بە  نوین  انقالب  این  پیامدهای  و  تاثیرات 
بیشتر  احزاب کوردستان  فراهم کرده،  با ملت کورد  را  ایران  ملل  اتحاد سایر  و  زمانی همدلی  هر 
از  المللی  بین  حمایتی  دارند،  آمادگی  یکدیگر  با  هماهنگی  و  همکاری  جهت  همیشە  هر  از 
از سوی  آزادیخواهی  مانند سمبل  بە  آزادی"  زندگی،  "زن،  و شعار  دارد  ایران وجود  نوین  جنبش 
سال   ٧٧ از  بعد  می باشد.  احترام  مورد  و  می شود  و  تکرار  ایران  ج  خار و  داخل  در  آزادیخواهان 
از  تر  تودەای  و  وسیعتر  اما  دیگر  باری  اکنون کوردستان  جمهوری کوردستان،  اولین  تاسیس  از 
دوران جمهوری بە میدان آمده  و برای احقاق حقوق خود علیە جمهوری اسالمی مبارزه می کند.

با تقویت روح اتحاد و همدلی کە  باور است کە  بر این  ایران  مرکز همکاری احزاب کوردستان 
در این انقالب نوین در میان همە  اقشار جامعە کوردستان درست شده است، همراه با تقویت 
و تسریع پروسە همکاری و پروژه مشترک احزاب کوردستان، راه رسیدن ملت کورد  را بە حقوق 
حقە خود سهل و آسانتر می کند و محرک نیرومندی نیز برای بقیە ایران می شود، این نیز همان 
نمود. تالش  آنها  برآوردن  برای  خویش  عمر  مدت کوتاه  در  جمهوری کوردستان  آرمانهایست کە 

خجسته باد دوم بهمن ماه روز ملی کوردستان
زن، زندگی، آزادی

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران
٢٧|١٠|١٤٠١
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کوردستان، فلسفە همزیستی سیاسی

نمایندگان پارلمان اروپا بە افزودن سپاە
 بە فهرست سازمان های تروریستی  این اتحادیە رای موافق دادند

نخستین مراسم اهدای جایزه ساالنه »زارا«
 برای زبان کوردی در هەولیر برگزار شد

قبل  از خداحافظی

نمایندگان   ،١٤٠١ دی   ٢٩ پنج شنبە  روز 
قطعنامە  نشستی  طی  ــا  اروپ پارلمان 
ایران  در  اعتراضات  سرکوب  محکومیت 
فهرست  در  پاسداران  سپاه  دادن  قرار  و 

گروه های تروریستی را تصویب کردند.
از ۵۴۵ نماینده شرکت کننده در رای گیری، 
۳۱۳ نفر بە این قطعنامە رای مثبت دادند و 
نهایتا سپاە بە عنوان سازمانی تروریستی در 

اتحادیە اروپا معرفی شد.

یکصد  از  بیش 
از  روز  بیست  و 
ژینا گذشتە  انقالب 
انقالبیون  اســت؛ 
در  آزادیخواهان  و 
نهادن  قــدم  حــال 
ماه  پنجمین  بە 
در  ــات  ــراض ــت اع
و  انقالب  مسیر 
بە بار نشاندن خواستەهای برحق و احقاق 

مطالباتشان هستند.
آنچە در این چهار ماه بە وقوع پیوستە و 
مکررأ در تکرر است، تحوالت چشمگیر طبقات 
فرهنگیست  و  اقتصادی  اجتماعی،  مختلف 
این چارچوب سیاسی  در  واقع  ملیتهای  کە 
ملیتهایی  می کند؛  نزدیکتر  بهم  را  موجود 
پروپاگاندای  علت  بە  این  از  پیش  کە 
سیستماتیک دیکتاتور ساقط پهلوی و رژیم 
درست  درک  اسالمی،  جمهوری  توتالیتر 
عدم  و  نداشتند  یکدیگر  از  واقعبینانەای  و 
واقعیات  با  فکری  زمینەهای  پیش  انطباق 
تازی  یکە  و  جوالن  برای  را  عرصە  موجود، 
عناصر اشغالگر در طی سالیان زمامداریشان 
بە  متمادی،  سالیان  این  بود.در  کردە  مهیا 
اجتماعی  و  سیاسی  روشنفکران  اصطالح 
منفعت طلب در جهت اهداف رژیم، خدمات 
نمایاندن  با  و  نمودند  عرضە  را  بسیاری 
ارائە  و  ایران  ملیتهای  نمای  تمام  ساختار 
هر  با  برخورد  جهت  در  کلیدی  حلهای  راه 
کدام از طیفها و جریانات سیاسی، مدنی و 
فرهنگی موجود در ایران بە پیشبرد اهداف 
عوامل رژیم قبلی و فعلی والیت مطلقە فقیە 
کمکهای شایانی کردەاند و مزد این خدمات 
را با پورسانتها و امکان استفادە از ظرفیتهای 
اقتصادی و بازارهای داخلی را بدون شرکت 

در رقابتهای بازار گرفتند.
در  بعضا  امروزە  بسا  روشنفکرانی کە چە 
زمرە مخالفان ظاهر می گردند و از هر طرف 
تنها بە فکر خدمت کردن بە اقتصاد و جایگاه 

زانیار حسینی

و  یا جمعی طیف خاص خود هستند  فردی 
و  مفاهیم  اصطالحات،  واژەها،  دستە  همە 
ارزشها را در بازەی سواستفادەهای خود بەکار 
می گیرند. آنان در هر طیف، جریان و جبهەای 
باشند تنها از یک اصل پیروی می کنند و آن 
اصل مهم و سادە جملەای بیش نیست؛ مردم 
آنگونە  اما  بدانند  را  چیز  همە  می توانند  هم 
روشنفکران  فلسفەی  این  می خواهیم.  ما  کە 
بیش از هشتاد سال اخیر است کە واقعیتها را 
براساس منافع، منابع و خواستەهای شخصی 
و گروهی خود بنا نهادەاند؛ همین امر سبب 
انقالب سفید، تک حزبی  بروز مسائلی چون 
دیکتاتوری،  تولید  باز  و  تولید  ایران،  شدن 
خواستەهای  و  عینی  واقعیتهای  درک  عدم 
انقالب  ایران،  ملیتهای  پود  و  تار  در  موجود 
جریانها  توسط  حکومت  کردن  قبضە  و   ٥٧
رخدادهای  بحبوحەی  گشت.در  مردمی  ضد 
در سطح کالن  و سیاسی  فرهنگی  اجتماعی، 
و خرد، همچنین پنل و برنامەهای روشنفکران 
و عوامل انحصارطلب در هر دو رژیم پهلوی و 
والیت مطلقە فقیە، در کوردستان اما جریانات 
روشنفکرانی  بود.  خروش  و  جنب  در  دیگری 
از جنس مردم و از طبقات مختلف اجتماعی 
درصدد  آگاه،  و  مردمی  جناحهای  با  همسو 
برای  ساختارهایی  ایجاد  چگونگی  ریزی  پی 
دستیابی ملت کورد بە خواستەهای برحقش 
بشری  حقوق  مبانی  کە  گونەای  بە  بودەاند؛ 
در  بلکە  برای ملت کورد  تنها  نە  و دمکراسی 
برای  سراسری  شیوە  بە  و  عرصەها  تمامی 

همگان بر سریر حقیقت نشیند. 
آن زمانی کە رژیم مرتجع پهلوی با تکیە بر 
جعل، خدعە و تقدس سازی بنای ایرانی خیالی 
را بر سریر ظلم، فقر و الهامات خرافە گرایانە 
پایە گذاری می نمود و در این مسیر از نخبگان 
فراوان  بهرە  هم  آخوندها  و  تجار  حکومتی، 
و  سیاسی  قدرت  نانوشتە  بە گونەای  جست؛ 
اجتماعی را با آنان سهیم شد و امکان مشارکت 
آنان را در ابعاد گوناگون حیات جوامع ایرانی 
رقم زد. لیکن در کوردستان قضایا طور دیگری 

کدام  هر  جامعە  نخبگان  و  می خوردند  رقم 
کە  بودند  رهیافتهایی  یافتن  برای  تالش  در 
بتوانند در برابر ظلمهای آشکار و سیستماتیک 
تهران مقابلە کنند؛ هم با ارتقای سطح آگاهی 
مردم و رشد احساس مسئولیتهای سیاسی و 
اجتماعی، آمادگیهای الزم را در سطوح مختلف 
اجتماعی و اقشار متفاوت اقتصادی و فرهنگی 
ایجاد کنند کە در کنشهای نابهنگام و سرکوب 
گرانە تهران، واکنشهای مقتضی و درخور اتخاذ 

نمایند.
این سیاستهای پیشگیرانە کە برخی اوقات 
بە شیوەی انفرادی و در مواقعی قالب گروهی 
بە خود می گرفت، برخواستە از تاریخ، فرهنگ 
مبارزات  طول  در  ملت کورد  دستاوردهای  و 
مشروعش بە ویژه در بازەی استقرار و تاسیس 
حکومت جمهوری کوردستان احقاق شدە بود؛ 
پس از انقالب سال ٥٧ قالبهای جدی تری بە 
در  و عمیقتری  نو  مراحل  وارد  و  خود گرفت 
ملت  اصلی  اهداف  و  حقوق  احقاق  راستای 

کورد گشت.
جستجو کرد  دورانی  در  باید  را  مهم  این 
خواهی،  حق  بانگ  بە  کوردها  زمانی  کە 
در  کە  برخاستند  آزادی  و  برابری  عدالت، 
رژیم  سیاسی-اقتصادی  پیشرفتە  سیستم 
مباحثی  چنین   ،) خودشان  باور  بە   ( پهلوی 
بە  اجراییشان  و  فرهنگی  قانونی،  موازین  در 
ندرت هم پیدا نمی شد؛ برابری زنان و مردان 
با  اقتصادی  توازن  مختلف،  عرصەهای  در 
آزادی  بە  باور  فواصل طبقاتی،  هدف کاهش 
و  فردی  شخصی،  حریمهای  بە  احترام  و 
و  دموکراسی  مباحث  کردن  پیاده  جمعی، 
غیرە. همە اینها در حالی بود کە در جمهوری 
کوردستان بە مرکزیت مهاباد، قریب بە اتفاق 
سنگ  با  دمکراتیک  حکومت  یک  مولفەهای 
بنای آزادی و عدالت در مدت بسیار کوتاهی 
پایەریزی شد. مانیفستی کە بە لحاظ تئوریک 
بجای  خود  از  ممتازی  کارنامە  اجرایی،  و 
گذاشت و سرمشق بخشهای دیگر کوردستان 

در کشورهای همسایە ایران شد.
و  عمل  ــدرت  ق تاریخی،  حرکت  ــن  ای
فضاسازی در مدت کوتاهی، چنان با واقعیات 
زمانی،  خواستەها،  جهت  بە  کوردها  جامعە 
بە  تا  بود کە  تاریخی منطبق  مکانی و وقایع 
و  تداوم  اصلی  محرکە  و  راهنما  هم  امروز 
بە عرصەهای الزم  پایداری در جهت رسیدن 
یافتن حق و حقوق ملت کورد  استقرار  بە  و 
است؛ خواستەهایی کە بعد از انقالب ٥٧  هم 
کماکان ادامە داشتە است و ثمرەاش بە وجود 
آمدن فضایی روانی-رفتاری درست بە شیوەای 

سراسری در کوردستان و در زمان حال است.
جمهوری  مهم  دســتــاوردهــای  از  یکی 
کوردستان درک این مهم بودە است کە ملت 
بە  دستیابی  مسیر  در  تالش  از  غیر  بە  کورد 
جهت  در  می بایست  خود،  حقوق  و  اهداف 
آگاه سازی دیگر ملل ایرانی هم اهتمام ورزد 
و  فرهنگی  تبلیغات  و  آموزشی  نابرابری  در  و 
اجتماعی سیستم موجود، قشرهای دیگر ملل 
را از اهمیت آشنایی با واقعیت ذاتی و محض 
خودشان و اهم واالی پیوند و اتحاد میان این 
ملل بیدار و آگاه کند کە مورد ستم و هجمە 
رژیمهای پهلوی و آخوندی قرار گرفتەاند؛ این 
آگاه  و  دقیق  سخت،  مستلزم کوششی  خود 
از  ماە  چهار  این  در  است کە  بودە  زمانبر  و 
انقالب فراگیر ملیتهای ایران، اکثر جوانب آن 
بە خوبی نمایان گشتە و انقالبات ریز و درشت 
فرهنگی-اجتماعی را در دل انقالب سیاسی و 
همە گیر ملیتهای ایران بە وجود آوردە است.

قدم نهادن در مسیر تالش برای درکی درست 
از ملیتهای ایران بە لحاظ تفاوتها و تشابهات 
اجتماعی، فرهنگی و تاریخی یکدیگر، اهتمام 
ورزیدن در جهت اتحاد و یکصدایی برای ایجاد 
تحوالت ژرف و ساختارشکنانە در دستیابی بە 
متفاوت،  و  مشترک  همگانی  خواستەهای 
دمکراسی  و  آزادیخواهی  ریشەهای  تجلی 
مهمتر  همە  از  و  انقالبیون  رفتارهای  در 
هویدا گشتن جلوەهای آگاهی در رسیدن بە 

آزادی  و  دمکراسی  استقرار  چگونگی  عدالت، 
فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی،  عرصەهای  در 
و  پیشرفت  بە شکوفایی،  رسیدن  راستای  در 
راستین  و  اخالقی  انسانی،  وجاهت  کرامت 
واقعگرایانەای  سیاست  است.  ایران  ملیتهای 
را  والیت  و  خالفت  سلطنت،  مدعیان  کە 
آشفتە  را سخت  آنان  و  است  نیامدە  خوش 
است؛ چرا کە حضور دمکراسی، عدالت  کردە 
دسترسی  امکان  و  ابعاد  همە  در  برابری  و 
بە  ملزوماتی  چنین  بە  ایران  ملیتهای  همە 
دیکتاتوریت  شعبدەبازیهای  اتمام  مثابەی 
در هر لباس و چهرەای است. بر همین مبنا 
حول  جمع گشتن  با  شد کە  مدعی  می توان 
محور و خط مشی سیاسی کوردها کە ضامن و 
تامین کننده همە خواستەها و حقوق متفاوت 
بە  دستیابی  است،  ایران  ملیتهای  متشابە  و 
دیگر  از  واقعبینانەتر  ترقی  و  امنیت  آزادی، 
عملکردشان  و  تاریخ  کە  است  جریانهایی 
واقع  در  اهدافشان می باشد.  و  نیات  بر  دال 
اغراق آمیز نیست اگر بگوییم کە تالش مداوم 
ملت کورد و پیگیریهای اصولی و متناسب با 
بیش  از گذر  بعد  متفاوت،  شرایط  و  اوضاع 
این  در  مقاومت  و  مداومت  دهە،  از هشت 
و  موجود  شرایط  از  اعظمی  بخش  مسیر، 
است؛  زدە  رقم  ایران  در  را  روشنگری  فضای 
اتحاد  انقالبیون،  میدانی  رفتارهای  شعار، 
این  گواهی  سراسری  طور  بە  همبستگی  و 
ادعاست. بە همین دلیل کوردستان را بایستی 
طالیەدار و پیشاهنگ این مسیر دانست؛ این 
معیارهای  با  را  سراسری  انقالب  و  جنبش 
از  واقعبینانە  برآیندی  با  و  اصولی  استاندارد، 
در  همگانی  خواستەهای  و  ایران  ملیتهای 
درک  و  آشنایی  دهیم.  قرار  اصلی  اولویت 
محتویات زن، زندگی، آزادی و اساس حقوق 
از  ایران  ملیتهای  بە خوانش  احترام  انسانی، 
و  رسان  یاری  خواستەهایشان،  و  خودشان 
و  است  مقصود  منزل  سر  بە  رسیدن  ضامن 
همزمان انقالبیون و خواستەهای انقالبیون را 
از گزند روشنفکرنماها و دیکتاتورهای نوظهور 

و منفعت طلبان در امان نگە می دارد.

و  کوردها  راهپیمایی  رابطە  همین  در 
ایرانی ها برای تجمع مقابل پارلمان اروپا در 
استراسبورگ فرانسە روز دوشنبە با خواست 
برگزار  پاسداران  سپاه  شناختن  تروریستی 

شد.
رسیده  تصاویر  و  گزارش ها  اساس  بر 
تجمع  این  در  میدیا«،  »کوردستان  بە 
در  اروپا  پارلمان  رییس  متسوال«،  »روبرتا 

برای  »زارا«  اهدای جایزه ساالنە  مراسم 
شوپ«  »کورد  سازمان  توسط  زبان کوردی 
بە  زبان کوردی  ساالنە  جایزه  و  شد  برگزار 

مرکز ›‹وژین‹‹ اهدا شد.
سالروز  اولین  در  ماە،  دی   ١٧ شنبە  روز 
جرم  بە  کە  محمدی«  »زارا  شدن  زندانی 
رژیم جمهوری  زبان کوردی توسط  تدریس 
شد،  زندانی  ایران  کوردستان  در  اسالمی 
سازمان »کورد شوپ« برای خدمت بە زبان، 
فرهنگ و تاریخ کورد در مراسمی با حضور 
مدنی  نهادهای  نویسندگان،  فرهیختگان، 
را بە  زارا«  و رسانە ها، »جایزه زبان کوردی 

»مرکز فرهنگی هنری وژین« اهدا کرد.
»کورد شوپ« بە خانواده »زارا محمدی« 
»هیبت  آقای  اهدا کرد کە  را  تقدیرنامەای 
محمدی« برادر زارا بە نمایندگی از خانواده 

وی  کردند،  دریافت  را  تقدیرنامە  ایشان 
ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این مراسم 
و احترام بە زحمات زارا، نگاهی بە مراحل 
زحمات  و  زندگی  از  و  انداخت  زارا  زندگی 
او کە بیش از ده سال از عمر خود را وقف 
شرح  است،  زبان کوردی کردە  بە  خدمت 

داد.
در ادمە مراسم ›‹والت قادری‹‹، مسئول 
کار  بە  اشــارە  بە  شوپ«  »کــورد  سازمان 
بیشتر  ترویج  برای  شوپ  فعالیت کورد  و 
زبان کوردی و کمک فعاالن زبان کوردی در 

کوردستان ایران پرداخت.
 وی از وضعیت ›‹زارا محمدی« در زندان 
بە  را  کوردی  زبان  ساالنە  جایزه  و  گفت 

»مرکز فرهنگی هنری وژین« اهدا کرد

در  ایرانیان  و  کوردها  تجمع 
»مسئوالن  گفت:  استراسبورگ 
ایران  در  اعدام ها  و  سرکوب 

باید پاسخگو باشند«.
همچنین  »متسوال«  خانم   
ایران  مقام های  کە  کرد  تاکید 
را  مردم  شد  نخواهند  موفق 
و  دارند  نگە  زنجیر  در  ابد  تا 
شما  باشند.  پاسخگو  باید 
ایستادید  تاریخ  سمت درست 
ما  و  شد  خواهید  تاریخ ساز  و 

شما را تنها نمی گذاریم.
سال  اردیبهشت  دوم  در 
تشکیل  فرمان  رسما   ١٣٥٨
اسالمی  انقالب  پاسدارن  سپاه 
رهبر  خمینی  آیت اللـە  توسط 

رژیم  صادر و تاسیس شد. 
»سپاە  نام  از  کە  همچنان 
اسالمی«  انقالب  پــاســداران 
است  نیرویی  است،  مشخص 
بە  و  نشدە  ایران  مرزهای  بە  محدود  کە 
معترضان  کشتار  و  سرکوب  از  غیر  ابزاری 
و مخالفان داخلی و خارجی رژیم، بلکە بە 
بە  و  شد  تبدیل  رژیم  انقالب  صدور  نهاد 
منطقە  از سران کشورهای  بسیاری  اعتراف 
و  اردن  پادشاە  عبداللـە،  شاە  منجملە 
مقامات اسرائیلی سپاە موجب بی ثباتی و 
آشوب داخلی کشورهای منطقە شدە است.
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