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تامین حقوق ملی خلق کورد در چهارچوب ایرانی دموکراتیک و فدرال
شامرە ٨4٣

ارگان حزب دموکرات کوردستان ایران

سرنوشت نگرشی کە بە شیوە توتالیتر در صدد حفظ »تمامیت« باشد، نابودی است

)متن کامل پیام را در صفحە ٢ بخوانید(

مصطفی هجری:

ـ  از نگاە ملتها و حكومتهای منطقه، به  ویژه  کشورهایی که  جغرافيای کوردستان را بین خود تقسیم کرده اند، 
نوروز تنها مناسبتی است که  در آن طبیعت به  رنگی نو آراسته  می شود و جامه ای نو می پوشد. اما برای ملت و 
سرزمین تحت سلطه ، به  حاشیه  راندەشدە  و مورد ستم قرار گرفتهای همچون کورد و کوردستان، نوروز به فرصتی 
مغتنم برای ابراز »هویت ملی« مبدل می شود و اين همان اصل مهمی است كه معنا و محتوايی سرشار از 

مقاومت و مبارزه  به  این مناسبت مهم و تاريخی می بخشد.
ـ در مرحله ی«جنبش ژینا« بیش از پیش با مفهوم و معنای رهایی بخش نوروز هم صدا شدە و این مناسبت 

ملی می تواند پتانسیل و معنای عمیقتری به جوهره اين جنبش ببخشد.
ـ  جنبش ملی دموکراتیک کوردستان، سعادت خود را در تحت سلطه  بودن، به  حاشیه  راندن و انکار هویتهای 

دیگر نمی یابد، بلكه مصرانه بر »کرامت انسانی« در قالب حقوق بنيادين فردی و ملی تأکید می کند.
ـ آنچه  ایران را به ورطه خفقان و استبداد انداخته و شرايط كنونی و أسفبار جغرافیای ايران را رقم زده  است، 
محصول سلطه تمركزگرايانه دو سيستم متمركز و متصلب سلطنتی و اسالم سیاسی بودەاست که ملتهای درون 
اين جغرافيا را به بدترين شرايط دچار کرده  است. نتیجه ی فاجعه بار هر دو سيستم، انکار و امحای هویت 

ملتهای غیر فارس بوده  است و از این طریق اشکال زيانبار استثمار و استعمار بازتولید گشته  است.

پیام نوروزی مسئول مرکز اجرایی حزب دموکرات کوردستان ایران

اطالعیەی مرکز اجرایی حزب دموکرات 
کوردستان ایران بە مناسبت 
درگذشت بانو نسرین قاسملو

با نهایت تأسف و تأثر اعالم می داریم که بانو هلن کرولیچ مشهور به نسرین 
حزب  اسبق  دبیرکل  قاسملو،  عبدالرحمن  دکتر  همفکر  و  همسر  قاسملو، 
دموکرات کوردستان ایران و رهبر فرزانه جنبش کورد در کوردستان ایران و مبارز 
نامدار راە آزادی و دموکراسی، شامگاە روز جمعه تاریخ ١٠ مارس ٢٠٢٣ میالدی 
شهر  در  سالگی   ٨٩ در  سن  و کهولت  بیماری  دلیل  به   )١٤٠١ اسفندماە   ١٩(
پاریس دیدە از جهان فرو بست. به همین مناسبت ضمن ابراز تاسف و اندوە 
فراون، درگذشت بانو هلن را از طرف رهبری حزب به خانوادە، خویشاوندان، 
دوستان و آشنایان وی، تمامی مبارزان حزب دموکرات و مردم دلسوز و قدردان 

کوردستان تسلیت عرض می نماییم.
بانو نسرین قاسملو سال ١٣١٢ در شهر پراک پایتخت چکسلواکی سابق چشم 
به جهان گشود. تحصیالت عالی خود را در دانشگاە این شهر آغاز کرد و در 
قاسملو  دکتر  تحصیالت   سال  آخرین  با  مصادف  خود که  دانشجویی  دوران 
بود، با این رهبر نامدار ملت کورد آشنا شد. این آشنایی در سال ١٩٥٢ میالدی 
ازدواج  از  بانو نسرین پس  انجامید.  ازدواج  به  ١٣٣١ خورشیدی  با  مصادف 
با دکتر قاسملو  سرنوشتش با جنبش برحق ملت کورد گرە خورد و به آرزوی 

تحقق حقوق ملی کورد دیدە از جهان فرو بست.  
وفاداری وی به خطی مشی حزب دموکرات کوردستان ایران پس از شهادت 
ادامه داشت و هرگز چه در امور زندگی و چه  دکتر قاسملو نیز تا آخر عمر 
نسرین  بانو  نگرفت.  فاصله  قاسملو  دکتر  از حزب  دموکراتیک خود  افکار  در 
به همراە دکتر قاسملو با زندگی مخفیانه در تهران، آوارگی در عراق و سپس 
در اروپا دست و پنجه نرم کرد و خاطرات خود را در رابطه با این زندگی پر 
از مشکالت و مشقت در کتاب ) یک اروپایی در سرزمین کوردها( به رشته 

تحریر در آورد. 
ثمرەی زندگی مشترک دکتر قاسملو و بانو هلن دو دختر بهنام های "مینا" و 
"هیوا" هستند که آنها نیز بهدلیل مبارزات مداوم دکتر قاسملو ]و در نهایت 
شهادت ایشان[ بسیار زود از محبت پدری محروم ماندند. حضور گاه به گاه 
بانو هلن در کوهستان های کوردستان همراه با دکتر قاسملو و حضور در جمع 
پیشمرگان و آشنایی با وضعیت مبارزاتی آنان هم موجب محبوبیت بیشتر او 
میان پیشمرگان و مبارزان ملت کورد شد و هم موجب ماندگاری یاد و خاطرە 
مبارزان حزب دموکرات و مردم کوردستان و آرزوهای این ملت در یاد و خاطرە 

بانو نسرین گشت. 
مجددا از سوی رهبری حزب دموکرات کوردستان ایران تاسف و اندوە خود 
را به خاطر درگذشت بانو نسرین قاسملو ابراز داشته و یاد و نام و ایشان را 

گرامی می داریم. 
روحش اش شاد و به امید تحقق آرزوهایش

حزب دموکرات کوردستان ایران
مرکز اجرایی

٢٠ اسفندماە ١٤٠١خورشیدی

مراسم وداع با پیکر بانو »نسرین قاسملو«، همسر رهبر شهید »د. عبدالرحمن 
قاسملو« در پاریس، پایتخت فرانسه برگزار گردید.

بعدازظهر روز جمعه ٢٦ اسفندماە، با حضور »حسن شرفی« عضو مرکز اجرایی 
شخصیت  حسن زاده«  »عبداهلل  ماموستا  و  ایران  دموکرات کوردستان  حزب 
نامی حزب دموکرات و جمعی از مبارزان دموکرات، مراسم وداع با بانو »نسرین 
قاسملو«، همسر دکتر »عبدالرحمن قاسملو« دبیرکل وقت و رهبر نامی جنبش 

ملی کوردستان، برگزار گردید.
در مراسم وداع با پیکر بانو »نسرین قاسملو«، دکتر »کندال نزان و فردریک 
تسو« از نزدیکان حزب دموکرات و همچنین خانواده دکتر »قاسملو« و جمعی 
از اعضای حزب دموکرات حضور داشتند و با نثار دسته گل بر پیکر زنده یاد بانو 

»نسرین قاسملو«، یاد و نام نامبرده را گرامی داشتند. 
آرامستان  در  نسرین  بانو  پیکر  آتی  روزهای  طی  که  است  قرار  همچنین 

»کالمارت« در حوالی پاریس به خاک سپرده شود.
همفکر  و  یار  و  همسر  قاسملو«،  »نسرین  به  مشهور  »هلن کرولیش«  بانو 

مراسم وداع با پیکر بانو نسرین قاسملو برگزار گردید

دکتر قاسملو، دبیرکل وقت حزب دموکرات کوردستان ایران، عصر روز 
خ ١٠ اسفندماه، در سن ٨٩ سالگی در شهر پاریس پایتخت  جمعه مور

فرانسه دیده از جهان فرو بست.
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)پیام نوروزی مسئول مرکز اجرایی حزب دموکرات کوردستان ایران(

مصطفی هجری: 

نگرش توتالیتر آنگونە که  در صدد است حافظ "تمامیت" باشد،
 بدون تردید با شکست و نابودی روبرو خواهد شد

پیام ویژەی مصطفی هجری، مسئول مرکز اجرایی حزب دموکرات کوردستان ایران

هموطنان ارجمند!
 كردستانيان مبارز!

کە  می رویم  نوروز  استقبال  بە  شرایطی  در  امسال    
را  مناسبت  این  پیش  از  بیش  است  درصدد  ملت کورد 
بە سمبل مقاومت، اتحاد و همبستگی ملی خود تبدیل 
دیگر  از  بخشی  برای  نوروز  نمادین  بصورت  اگرچە  کند. 
تجدید حیات  منشاء  و  بودە  معنادار  نیز  منطقە  ملتهای 
متمایز  دیگران  از  را  کوردستان  نوروز  آنچە  اما  است، 
است.  ملی  جشن  این  گفتمانی  داللتهای  می سازد 
قیام  و  خیزش  معنای  بە  کــورد  ملت  بــرای  ــوروز  ن
در  نگرش  ایــن  اســت؛  استبداد  و  ستم  مقابل  در 
می کند. ترسیم  را  رهایی  دورنمای  هم  امــروز  ایــران 

 از نگاە ملتها و حكومتهای منطقە، بە  ویژه  کشورهایی 
کرده اند،  تقسیم  خود  بین  را  کوردستان  جغرافيای  کە  
نو  رنگی  بە   تنها مناسبتی است کە  در آن طبیعت  نوروز 
آراستە  می شود و جامە ای نو می پوشد. اما برای ملت و 
سرزمین تحت سلطە ، بە  حاشیە  راندەشدە  و مورد ستم 
قرار گرفتەای همچون کورد و کوردستان، نوروز بە فرصتی 
مغتنم برای ابراز "هویت ملی" مبدل می شود و اين همان 
اصل مهمی است كە معنا و محتوايی سرشار از مقاومت 
می بخشد.  تاريخی  و  مهم  مناسبت  این  بە   مبارزه   و 
واضح است این روحیە ی سرشار از خیزش و مقاومت 
تنها مختص بە  امروز  نیست، بلکە  از دل تاریخی پدیدار 
و  بودن  سلطە   تحت  رنج  توٲمان  ملت کورد،  کە   گشتە  
احساس  رهایی  و  آزادی  رؤیای  با  را  ملی  حقوق  انكار 
کرده  است. اکنون جامعە ی کوردستان در مرحلە ی"جنبش 
ژینا" بیش از پیش با مفهوم و معنای رهایی بخش نوروز 
پتانسیل  می تواند  ملی  مناسبت  این  و  شدە  هم صدا 
ببخشد. جنبش  اين  جوهره  بە  عمیقتری  معنای  و 

حزب  اجرایی  مرکز  مسئول  هجری  مصطفی 
دموکرات کوردستان ایران با انتشار پیامی ضمن 
همبستگی  و  اتحاد  لزوم  و  اهمیت  بە  اشارە 
مردم  آحاد  و  سیاسی  نیروهای  میان  بیشتر 
بر  ما  تکیە  کە  زمانی  تا  کرد  تاکید  کوردستان 
اتحاد  و  کوردستان،  مردم  پشتیبانی  و  حمایت 
باشد،  مبارزاتیمان  سنگر  یگانە  ما  همبستگی  و 
شد. نخواهیم  سرگردانی  و  تشتت  دچار  هرگز 
اســت: ــر  زی شــرح  بــە  ایــشــان  پیام  متن 
ــز! ــ ــزیـ ــ ــان عـ ــ ــن ــ ــه ــ ــی ــ ــم م ــ ــ هـ
ــان! ــ ــت ــ ــوردس ــ مـــــــردم مــــبــــارز ک

زمانی  برهە  از  حال گذار  در  ایران  کوردستان 
و  تمایت خواهی  با  سویی  از  است.  حساسی 
است  رو  بە  رو  اسالمی  جمهوری  اشغالگری 
بنای  برای  تالشها  مخاطرە  با  دیگر  سوی  از  و 
در  اشغالگری  و  انحصارطلبی  استبداد،  مجدد 
در  آنچە  رو  این  از  است.  ستیز  در  ایران  آیندە 
امنیت  کنندە  تضمین  می تواند  کنونی  وضعیت 
چیزی  باشد  ما  نهایی  پیروزی  و  آسایش  و 
و  نظر  اتفاق  همبستگی،  اتحاد،  جز  نیست 

آن. سیاسی  نیروهای  و  مردم کوردستان  تفاهم 
امروز موجب  بە  تا  ژینا  از شهادت  آنچە پس 
اعتالی سرزمین کوردستان شدە  و  شکوە جامعە 
است، وحدت و همبستگی مردم کورد و نیروهای 
بدون  همبستگی  این  اما  است.  بودە  آن  مبارز 
و  اسالمی  رژیم  سویی  از  است.  نبودە  چالش 
و  تمامیت خواهی  هواخواهان  سوی  دگر  از 
تالش  مــداوم  طور  بە  ج  خار در  انحصارطلبی 
و همبستگی  اتحاد  این  و هیبت  اعتبار  کردەاند 
را خدشەدار، سنگر کوردستان را سست و لرزان و 
در نهایت مردم کوردستان را دچار ناامیدی سازند.

مسالەای  در کوردستان  دیدگاه  و  نظر  اختالف 
از  برجستە  نشانەای  و  است  عــادی  و  رایــج 
وجە  اما  است.  زندە  و  پویا  جامعەای  وجود 
این است کە  ملی  و مسائل  نظر  اختالف  ممیزە 
بنیادین  و خطوط  اصول  پایبند  بایستی همگان 
تضمین  در  کە  خطوطی  و  اصول  باشند.  ملی 
فرهنگی  سیاسی،  چهارچوب  و  هویتی  امنیت 
کرماشان  و  ایــالم  از  کــورد  مــردم  اجتماعی  و 
می یابند. انعکاس  ایران  کوردستان  شمال  تا 

جنبش  بە  را  خود  راسخ  و  عمیق  اعتقاد  ما 
جغرافیایی- وسعت  و  بخش کوردستان  رهایی 

بنیادین  حقوق  و  ــران  ای کوردستان  سیاسی 
این  در  تردیدی  هیچ  و  داشتە  ابراز  مردم کورد 
دلیل  همین  بە  نمی دهیم.  راه  خود  بە  بارە 
رابطە  در  جامعە کوردستان  و  خود  نیست  الزم 
با این موضوعات هیچ ترسی بە دل راه دهیم، 
بە  داشتەایم کە  را  آمادگی  این  هموارە  ما  زیرا 
اتحادی  آن  در  کە  برداریم  گام  مرحلەای  سوی 
آرزومندانە بنیادی برای ایران آیندە باشد؛ ایرانی 
کە در آن حقوق کوردها تضمین شدە باشد. دور 
مخالف  در کوردستان  هیچ کس  است  ذهن  از 
هواداران  این  بلکە  باشد،  حقوقی  و  حق  چنین 
کە  هستند  انحصارطلبی  و  تمامیت خواهی 
بنمایانند کە می توانند صفوف  می خواهند چنان 
اتحاد و همبستگی مردم کورد را از هم بگسلند.

در نهایت با آگاهی از مسئولیت خود بر این 
نکتە تاکید می نمایم کە تا زمانی کە تکیە ما بر 
حمایت و پشتیبانی مردم مبارز کورد و اتحاد و 
آیندە  در  مبارزاتی¬مان  سنگر  یگانە  همبستگی 

نخواهیم  سرگردانی  و  تشتت  دچار  هرگز  باشد، 
سیاسی  احزاب  باوریم  این  بر  ما  کە  چرا  شد، 
و  مطالبات  بە  دستیابی  برای  سیاسی  ابزارهایی 
حقوق ملی هستند و نە اینکە از میهن برای احزاب 
مایە بگذاریم. از این رو، الزم است همەی توان 
خود را بە کار گیریم کە در حد و قوارە خواستها و 
مطالبات هم میهنان و نمایندەای شایستە برای 
کوردستان  عراق،  تجارب کوردستان  باشیم.  آنان 
سوریە و کوردستان ترکیە درس های گرانبهایی بە 
ما آموختەاند مبنی بر اینکە اگر متحد و همصدا 
سیادت  و  جایگاه  کوردستان  نهایت  در  باشیم 
خود را بە دست خواهد آورد و برعکس چنانچە 
اشغال  جز  سرنوشتی  باشیم  پراکندە  و  متفرق 
داشت. نخواهیم  میهنمان  دادن  دست  از  و 
رو: ایــــــــــــــــن  از 

از همەی مردم کوردستان و بە ویژە اعضاء و 
هواداران احزاب و جریانات سیاسی خواستارم قلم، 
گفتار و رفتار خود را هم در خدمت وحدت و اتحاد 
داخلی کوردستان و هم همبستگی با ایرانیان بە 
کار گیرند. بدون شک اکنون بیش از پیش نیازمند 

چنان اتحاد و همبستگی ای هستیم. همچنین 
ج از کوردستان  از مردم عزیز کورد در داخل و خار
ایران خواستارم خود را برای نوروز پیش رو مهیا 
و  پوشان  "جامانە"  از  راستا  همین  در  سازند. 
پیشاهنگان   ، پوش کوردستان  "خاکی"  فرزندان 
در  و  حماسە کرماشان  مبارزان  و  پرچمداران  و 
نهایت همەی مردم کورد خواستارم نوروز امسال 
را بە نوروز مبارزە و مقاومت بە منظور مستحکم 
نمودن سنگر اتحاد و همبستگی ملی تبدیل کنند.

پیروزی  و  آسایش  و  امنیت  سنگر  یگانە 
نیز  ــان  ــت ــوردس و ک اســت  ــان  ــت ــوردس ــا ک م
شویم  یـــادآور  همگان  بە  تا  ماند  خواهد 
است:  جاودانە  کوردها  مبارزات  و  کــورد  کە 
زیــنــدووە." ــردوە، کــورد  "کــەس نەڵێ کــورد م

مصطفی هجری
مسئول مرکز اجرایی

 حزب دموکرات کوردستان ایران
١٦ اسفند ١٤٠١

جنبش  متن  و  جامعە   بطن  در  هویت  بعنوان   آنچە  
این  بە   نهادینە  شده  است،  رهایی بخش جنبش کوردستان 
واقعیت باز می گردد کە  کوردستان بالغ بریک قرن است در 
از طرفی تالش  قرار گرفتە است.  با انحصار و سلطە  تقابل 
برای عبور از وضعیت تحت سلطە  و فرودستی و تالش برای 
رهایی، و از طرفی دیگر مقابلە  با انحصارطلبی بە  بخشی از 
هویت کوردستانی  و جنبش ملی آن تبدیل شده  است. در 
بە   رسیدن  برای  سرنوشت  تعیین  اگرچە  حق  راستا  همين 
و  ملتهاست،  بنيادين  مبنای حقوق  حق حاکمیت سیاسی، 
متإثر  حقوق،  این  تحقق  برای  سیاسی  راهبرد  و  خط مشی 
آنست  واقعيت  اما  است،  سیاسی  وضعیت  و  شرایط  از 
و  انقیاد  در  را  خود  رهایی  هم  انسان کورد  جهانبینی  كە 
اسارت  دیگری تعریف نمی کند، بلکە حق حاکمیت سیاسی 
کامأل  و  پذیرفتە   اساسی  اصلی  عنوان  بە   را  دیگر  ملتهای 
دارد. اصرار  تحقق  آن  و  ضرورت  بر  و  داشتە  باور  آن  بە  

در  را  خود  سعادت  کوردستان،  دموکراتیک  ملی   جنبش 
تحت سلطە  بودن، بە  حاشیە  راندن و انکار هویتهای دیگر 
قالب حقوق  انسانی" در  "کرامت  بر  بلكە مصرانە  نمی یابد، 
بنيادين فردی و ملی تأکید می کند. این نگرش دربرگیرنده ی 
آن  درون  از  هویت کوردستانی  است کە   ارزشهای گفتمانی 
آزاد  آینده ای  بر  کوردها  اصرار  بنابراین  است.  گرفتە   شکل 
هدفیست کە   بلکە   نیست،  سیاسی  صرفا  مطالبە  يك  تنها 
انحصارطلبی در همە ی اشکال آن چە   در کوردستان  آن  در 
این  یادآور  نگرش  این  می شود.  رد  ایران  سراسر  در  چە   و 
کوردها  درونی  همبستگی  و  اتحاد  کە   است  مهم  نکتە 
ارزشمند  و  تاريخی  هدف  بە   رسیدن  برای  بنیادین  اصلی 
با  مشترک  مبارزه ی  و   ائتالف  راستا  همین  در  آزادیست. 
اصلی  بعنوان  را  ایران  درون جغرافیای  ملتهای تحت ستم 
بە مقصود می دانيم، و  نيل  بنيادين در مسير  همیشگی و 
عميقا براين باوريم كە الزامات مبارزه ی و سرنوشت مشترک 
و  انحصارطلب  ذهنیت  با  مقابلە  در  ستم  تحت  ملتهای 

تمركزگرا در هر شکل و تحت هر عنوانی كە باشد، عاملی 
و  دموكراسی  و  ازادی  تحقق  در  تعیین کننده   و  اساسی 
است. ايران  در  واقع  ملتهای  بنیادین  حقوق  تٲمین 

  در یک قرن گذشتە  آنچە  ایران را بە ورطە خفقان و 
استبداد انداختە و شرايط كنونی و أسفبار جغرافیای ايران 
را رقم زده  است، محصول سلطە تمركزگرايانە دو سيستم 
متمركز و متصلب سلطنتی و اسالم سیاسی بودەاست کە 
ملتهای درون اين جغرافيا را بە بدترين شرايط دچار کرده  
است. نتیجە ی فاجعە بار هر دو سيستم، انکار و امحای 
هویت ملتهای غیر فارس بوده  است و از این طریق اشکال 
زيانبار استثمار و استعمار بازتولید گشتە  است. بە  همین 
دلیل عبور از سیاست سرکوبگرانە ی هر دو ایدئولوژی آسان 
عبور  برای  ملی کوردستان  آنچە  جنبش  نمی شود.  میسر 
از این وضعیت بە  عنوان راه حل انسانی و دموکراتیک 
مبنای  بر  همزیستی  ورزد،  می  اصرار  آن  بر  و  پیشنهاد 
انتخابی آزاد و داوطلبانە، در ایرانی فدرال و سکوالر است.
 نتایخ سیاستهای سلطەجویانە و تک ساحتی دولت-

همگان  بر  نتایجشان  امروز  و  گذشتە   در  ایرانی  ملت 
حاشیە راندن،  بە   ژنوساید،  نابرابری،  ستم،  است:  آشکار 
متنوعی  اشکال  کلی  صورت  بە   و  شکنجە   ترور،  اعدام، 
از سلطە و ستمگری بوده  است کە  رهایی از آنها منوط 
و  پیشین  تمركزگرايانە  و  متصلب  ذهنیت   از  گذار  بە  
کنونی است. آنچە  امروزه  بعنوان واقعيت مسلم و عينی 
هویتهای  شناختەشدن   رسمیت  بە  شود  پذیرفتە   بايد 
متنوع و متكثر درون جغرافیای ایران است کە  می خواهند 
نقطە ی پایانی بر تکرار گذشتە  بگذارند و از آن عبور کنند. 
این مهم تنها در صورتی محقق می شود کە  از سياست 
شكست خورده سرکوب و انکار بە  سمت سیاست همزيستی 
کنیم. عبور  انتخاب  و  آزادی  بر  مبتنی  تكثرپذيری  و 

كنار  در  همگان  آن  در  کە   آرزومندانەای   همزیستی  
هویتی  ساختار  هر  و  باشند  سطح  یک  در  و  يكديگر 
باشد.  خودش  ملی  خاص  های  ویژگی  دربرگیرنده ی 
از  مرکز/پیرامون  نگرش  و  ذهنیت  کە   معنا  بدین 
"مرکز"  در  قوم  یک  ساحتی  تک  سلطە ی  و  برود  بین 
مشترک  و    یکسان  حاکمیت  از  شکلی  و  شود  ملغی 
برای  یکسان  حقوق  و  شدە  فراهم  ملتها  همە  برای 
نهادينە شود. و  اساسی تضمين  قانون  در  ملتها  همە ی 

مسیر  آزادی"  زندگی،  "زن،  جنبش  شعلەهای    
حضور  بدون  دیگر  کە  کردە  روشن  آنچنان  را  رهایی 
جامعە ی  نیست.  امکان پذیر  آزادی  بە  رسیدن  زنان 
مبارزه   پیشاهنگ   کە   داد  نشان  ایران  در  کوردستان 
علیە  ارتجاع و واپسگراييست و از طریق ارزشهای واالی 
زدودن  جهت  در  مهم  گامی  خواهد  می  جنبش  این 
بردارد.  زیست محیطی  و  جنسیتی  طبقاتی،  ملی،  ستم 
در اين جنبش کوردستان بە  سنگر و خط مقدم دفاع 
از ارزشهای جهان شمول انسانی تبدیل شد و برای بنیان 
نهادن جامعە ای یکسان، باید بیش از پیش بر رفع همە ی 
مبارزه  آن  با  و  ورزید  اصرار  تبعیض  و  استعمار  اشکال 
شک  بدون  آزادی"  زندگی،  "زن،  جنبش  جوهر  نمود. 
نگرشی  است.  زندگی  و  جامعە  بە  نو  نگرشی  آفرینش  

تک  و  فاشیستی،  مذهبی  انحصارطلبانەی  تفکرات  با  کە 
هویتی  تمایزات  آنها  برعکس  و  است  ناسازگار  ساحتی 
دادن  اهمیت   . می کند.  تلقی  ارزشمند  را  جامعە  درون 
دمکراتیک   - ملی  جنبش  کوردستان،  در  زنان  حقوق  بە 
کە  جنبشی  است.  کردە  قدرتمند  پیش  از  بیش  را  کورد 
دستیابی  آن  در  است کە  جامعەای  نهادن  بنیان  خواهان 
باشد. اصلی  موضوع  جنسیتی  و  اجتماعی  عدالت  بە 

 نوروز امسال با  نوروز سال ۱۳٥٨ کە  کوردستان یکە  و 
تنها در مقابل فرمان جهاد و سلطە مرکز در میدان مبارزە  
ایستاد  ،بسيار متفاوت است و اکنون اكثريت شهروندان 
مناطق و اقلیمهای ملی دیگر، با بيداری و هوشياری كامل در 
سنگر مبارزه  و مقاومت علیە  رژیم توتاليتر جمهوری اسالمی 
هستند. بە  همین دلیل جبهە ای فراگير و بزرگ در مقیاس 
شکل گرفتە   دیکتاتوری  و  استبداد  علیە   ایران،  جغرافیای 
است و در آن مردمان بە  پا خواستە ای را می بینیم کە  برای بە  
دست آوردن زندگی بهتر، کاخ ستمگران را بە  آتش می کشند.

نمود  کوردستانیان،  برای  نوروز  کە   همچنان  پایان   در 
در  شکل   همان  بە   امیدوارم  است،  مقاومت  و  خیزش 
بە  و گذار  رهایی  ایران هم سرچشمە ی  گسترە جغرافیای 
ایرانی دیگر باشد. ما خواستار آنیم کە پاسداشت "کرامت 
نهادن  بنیان  و  متنوع  هاي  هویت  پذیرش  انسان"، 
جامعە ای آزاد، فراسوی اراده ی معطوف بە نیروی سرکوب 
در  می شود،  توجیە  "یکپارچگی"  و  "تمامیت"  انگارە  با  کە 
نگرش   . بگیرد  قرار  آزاديخواه  جريانهای  همە  كار  دستور 
توتالیتر  آنگونە کە  در صدد است همە حوزەها و تمام امور 
زندگی را کنترل کند و حافظ "تمامیت" باشد، بدون تردید با 
شکست و نابودی روبرو خواهد شد. آنچە  ماندگار خواهد 
شکلی  بە   کە   است  انسانی  جهان شمول  ارزشهای  ماند، 
هم  بە   را  ها  انسان  آزاد،  انتخاب  بر  مبتنی  و  آمیز  صلح 
نزدیک می کند و برای زندگی انسانها جامعە ای شایستە ای 
ساخت. خواهند  استعمار  و  ستم  گونە   هر  از  بدور  را 

 در آستانەی نوروز کوردستان، بار دیگر از شهدا، زندانیان 
داغدیدەی  پدران  و  مادران  بازداشت شدگان،  سیاسی، 
و  قیام  شهدای  داغدار  میهن  می کنیم.  یاد  ژینا  جنبش 
نوشتە  ژینا  مزار  سنگ  بر  کە  همانگونە  است.  انقالب 
تبدیل  رمز  بە  نامت  نمی میری،  تو  جان  "ژینا  کە  شدە 
پیروزی  و  رهایی  راه  روشنی¬بخش  رمزها  این  می شود"، 
می دهند. نوید  را  آزادیمان  و  ماندە  باقی  جاوید  بودە، 

  درود بر خانوادەی سرفراز شهدا؛ 
درود بر دختران و پسران انقالبی کوردستان؛ 

درود بر ارادەی پوالدین زندانیان سیاسی و مردم 
بپاخاستەی کوردستان؛ 

پرشورتر باد همبستگی و وحدت صفوف ملت کورد؛ 
گرامی و خجستە باد نوروز کوردستان

مصطفی هجری
 ٢٨ اسفند ١٤٠١ خورشیدی
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اشارە: کاک خالد عزیزی، سخنگوی حزب دموکرات کوردستان، ایران طی مصاحبەای کە با کوردکانال داشت، 
سیاست و دیدگاهای حزب دموکرات را بە نسبت موضوعات مهم و روز در کوردستان و ایران مورد بررسی 

قرار داد. "کوردستان" گزیدەای از سخنان ایشان را در اختیار خوانندگان قرار می دهد.  

خالد عزیزی: 

ایران آیندە مستلزم بە رسمیت شناختن 
حقوق ملی کورد و دگر ملل این کشور است

انقالب ژینا در معادالت بین الملل
روابط بین الملل تنها بر اساس دموکراسی و 
حقوق بشر ایجاد نشدە، بلکە بر مبنای برخی 
قوانین و قواعد تأسیس گشتە کە منافع یکی 
همین  برای  می باشد.  آن  اصلی  عناصر  از 
انقالب  بە  کە  زمانی  دموکراتیک  کشورهای 
کە  خود  جامعە  پشتوانە  بە  می نگرند،  ژینا 
از  نهادە شدە  بنا  اصول دموکراتیک  براساس 
آن حمایت می کنند. اما نفس این پشتیبانی 
بدین معنا نیست کە بە آسانی وارد مرحلەای 
جمهوری  رژیم  علیە  میدانی  مخالفت  از 
با  مقایسە  در  اینکە  علیرغم  شوند.  اسالمی 
انقالب  از  جهانی  جامعەی  حمایت  گذشتە، 
این  نهایت  در  اما  کردە،  پیدا  افزایش  ژینا 
رابطە  در  را  نهایی  تصمیم  ایران اند کە  مردم 
می کنند.  اتخاذ  اسالمی  جمهوری  آیندە  با 
بە دلیل اینکە در این کشورها رقابت سیاسی 
در  مسائل   تمامی  دارد،  وجود  احزاب  میان 
حوزەی رقابت سیاسی قرار می گیرند، بنابراین 
دست  در  را  قــدرت  کسی  چە  است  مهم 
می گیرد و کسی کە قدرت را در دست گرفت 
اسالمی  جمهوری  با  رابطە  در  دیدگاەاش 
این  بە  اما بەطور کلی همگان  چگونە است. 
نتیجە رسیدەاند دیر یا زود باید دموکراسی در 
پیروز  باید  این جنبش  و  نهادینە شدە  ایران 
علیە  مردمی  اعتراضات  است  درست  شود. 
تأثیر  جهانی  افکار  بر  اسالمی  جمهوری  رژیم 
با  تنها  نظام سیاسی  یک  اما  است،  گذاشتە 
اعتراضات سرنگون نمی شود. چیزی کە موجب 
سرنگونی این رژیم می شود بدیل و آلترناتیو 
بە  حاضر  حال  در  بین الملل  جامعەی  است. 
نمی اندیشد.  اسالمی  جمهوری  سرنگونی 
از  بلکە  منظر حقوقی،  از  نە  جهانی  جامعەی 
منظر امنیت جهانی مسالە ایران را مدنظر قرار 
سرنگونی  درصورت  می پرسند  آنها  دهد؛  می 
آن خواهد شد؟  رژیم گزینەای جایگزین  این 

مسئلە آلترناتیو و ائتالف سراسری علیە رژیم 
جمهوری اسالمی 

اساس  بر  دموکرات  حزب  بنای  سنگ 
ارزش ها و حقوق ملی ملت کورد در کوردستان 
ایران بنا نهادە شدە است؛ برای دستیابی بە 
این حقوق و برای اینکە این آزادی را داشتە 
باشیم کە چگونە در رابطە با حقوق ملی خود 
ایران  آیندە  بە  نسبت  هرگز  کنیم،  مذاکرە 

بدینگونە  نیز  اساس  در  نبودەایم.  بی تفاوت 
دموکراسی  ایران  در  باید  کە  اندیشیدەایم 
نهادینە شود و البتە ملت کورد نیز بە تنهایی 
قادر بە استقرار این دموکراسی نیست. ایران 
کشوری چند ملیتی است و حل این مسئلە 
با این واقعیت در پیوند است. ما تاکنون بە 
نیروهای سیاسی کە کە  و  احزاب  آن  تمامی 
اعالم  شدەایم،  و گفتگو  مذاکرە  وارد  آنها  با 
برای  آنها  با  همکاری  آمادە  کە  داشتەایم 
بازسازی ایران آیندە هستیم، اما نباید فراموش 
در  ایران  کوردستان  دموکرات  حزب  کە  کرد 
مختص  خوانش  دارای  ایران  آیندە  با  رابطە 
از دیدگاه ما حقوق ملی  بە خود می باشد و 
دارد.  قرار  مسائل  تمامی  در صدر  ملت کورد 
جمهوری  مخالفان  و  اپوزیسیون  امــا 
اندازە  از  بیش  کشور،  از  ج  خار در  اسالمی 
پراکندە هستند و ما نیز قصد نداریم با یک 
طرف  با  و  شدە  ائتالف  وارد  نوعی  بە  طرف 
مخالفان  میان  در  ما  کنیم.  مخالفت  دیگر 
بەعنوان  را  کــدام  هیچ  اسالمی  جمهوری 
دشمن خود تلقی نمی کنیم، با تمامی نیروها 
نیز وارد گفتگو و مذاکرە  و جریانات سیاسی 
می شویم، اما زمانی کە بحث بر سر چگونگی 
رژیم  سرنگونی  مدیریت  و  سازماندهی  و 
سیاسی  نظام  چیستی  و  اسالمی  جمهوری 
برای آیندە است، ما دارای دیدگاە مختص بە 
برنامە  از  تابعی  دیدگاە  این  و  هستیم  خود 
سیاسی و افکار و عقاید حزب دموکرات است.

دیدگاە و نظرات حزب در رابطە با آیندە ایران
ما در گذشتە در اوج مبارزات پیشمرگانە و 
مسلحانە خود کە در مقابل جمهوری اسالمی 
از  عضوی  می¬کردیم  دفاع  کوردستان  از 
بودیم.  مقاومت  ملی  شورای  نام  بە  ائتالفی 
خودمختاری کوردستان  سند  حتی  شورا  این 
را در چهارچوب ایرانی دموکراتیک امضا کردە 
و  هم پیمانی  تجربە  ما  اوال  بنابراین،  است. 
مللی  با  اکنون  ما  ثانیا،  داریم.  ائتالف سازی 
ایران  در  فدراتیو  حکمرانی  سیستم  بە  کە 
را  فدرال  ایران  میلت های  کنگرە  معتقدند، 
تشکیل دادەیم و با آنان نیز وارد هم پیمانی 
شدەایم. ثالثا، عالوە بر اینها برخی از نیروهای 
دموکراسی  تحقق  برای  کە  دیگر  سیاسی 
ج از کشور  فعالیت می¬کنند و بە نوعی در خار
با هم هماهنگی و همکاری دارند را بە طرقی 

در  می¬نگریم.  خود  هم پیمانان  مثابە  بە 
نهایت با بسیاری از نیروهای سیاسی دیگر نیز 
در رابطە با اینکە چگونە می توانیم منشوری را 
برای آیندە ایران تدوین نمودە یا بە توافقی 
بدین منظور  برسیم، در حال گفتگو هستیم، 
نیز الزم است همگان بە واقعیات جامعە ایران 
معترف باشند. ما عدەای سلبریتی  نیستیم کە 
سابقە فعالیت حزبی و تجربە ایجاد آلترناتیو را 
نداشتە باشیم؛ ما یک حزب سیاسی با سابقەی 
٧٧ سال مبارزە هستیم و طبیعی است حزب 
تحلیل  تحوالت  این  خصوص  در  دموکرات 
باشد.  داشتە  را  خود  بە  مختص  ارزیابی  و 

حزب و "منشورهای" کنونی 
جمهوری  از  ــذار  گ ــرای  ب تردید  ــدون  ب
راهکارها  ایران  آیندە  با  رابطە  در  و  اسالمی 
منشورهای  و  مختلف  طیف های  گوناگون، 
اعالم  با صراحت  ما  اما  دارند،  وجود  متنوع 
سیاسی  نظام  یا  سیستم  دو  با  کردەایم 
پس  را  خود  آزمون  چرا کە  نیستیم،  موافق 
دیگری  و  پادشاهی  نظام  نخست  دادەاند. 
با  اسالمی.  جمهوری  مذهبی  استبداد  نظام 
رابطە  باید در  آنگاه  از رد این دو گزینە،  بعد 
کنیم.  بحث  آیندە  ایران  سیاسی  ساختار  با 
ما با نظام جمهوری هیچ مخالفتی نداریم 
و آن را گزینەای مطلوب می دانیم. یک دیدگاه 
دیگر این است کە ادارە ایران بەشیوە فدرال 
 باشد کە البتە حزب دموکرات کوردستان ایران 
نیز در برنامە سیاسی خود فدرالیسم را مطرح 
کردە است. در کنار اینها چندین راه حل دیگر 
نیز پیشنهاد شدەاند. در رابطە با مذاکرات، در 
واقع ما با منشوری کە سنگ بنای آن در جرج 
تاون نهادە شد و اکنون ٦ نفر از ٨ عضو آن 
نشست آن را امضا کردەاند هیچگونە مخالفتی 
نداریم، اما در رابطە با آن مالحظاتی داریم و بر 
این باوریم کە محتوای این منشور با خوانش 
نیست.   سازگار  ایران  آیندە  با  رابطە  در  ما 
ایــران  آیندە  با  رابطە  در  ما  خوانش 
ملیتی  چند  کشوری  ــران  ای کە  است  این 
ایرانی  ملل  حقوق  اســت  الزم  و  اســت 
یابند.  تحقق  آن  در  توافقی  شیوەای  بە 
در  هماهنگی  و  همکاری  روحیە  برخالف 
داخل ایران، مشکل بزرگ اپوزیسیون سراسری 
ج از کشور این است کە  زمانی  ایران در خار
می پردازیم  مسائل  حل  چگونگی  بە  ما  کە 

سریعا  از تمامیت ارضی ایران سخن بە میان 
ایران  تجزیە  آن بحث  از  و سریعتر  می آورند 
برخی  را مطرح می¬کنند.  )از سوی کوردها( 
و  تهران  در  آیندە چە  در مورد  نیستند  آمادە 
ایرانی گفتگو کنند و  چە در ادارە محلی ملل 
هم  است  بهتر  اما  داریم.  مشکل  آنان  با  ما 
خود  دیدگاەهای  و  نظرات  ما  هم  و  آنان 
و گفتگو  بحث  آنها  سر  بر  و  مطرح کردە  را 
تمامی  با  می کنیم  ما سعی  نهایت  در  کنیم. 
آن  با  ویژە  بە  و  سیاسی  جریانات  و  نیروها 
ایجاد سیستم  نیروهای سیاسی کە خواستار 
جمهوری در آیندە ایران هستند و با دیگر ملل 
ایرانی کە خواهان سیستم فدراتیو هستند بە 
روابط خوبی داشتە و بە گفتوگو با آنها ادامە 
آلترناتیوی  هر  وارد  علجە  با  نباید  ما  دهیم. 
اصول  براساس  و  هستیم  حزب  ما  شویم. 
اصلی  پایگاه  می کنیم،  فعالیت  خود  حزبی 
این حزب در میان تودەهای مردم کوردستان 
انتظار  این حزب  از  مردم کوردستان  و  است 
صراحت  با  رو  این  از  دارند.  اصولی  مواضع 
و با پشتوانە ٧٧ سال مبارزە حزب دموکرات 
وجود  کشور  داخــل  در  کە  جنبشی  این  و 
دارد ]اعالم می داریم[ کە اگر در ایران آیندە 
حقوق ملی ملت کورد محقق نشوند آن کشور 
دید.  نخواهد  خود  بە  ثبات  و  امنیت  هرگز 
ملل  دیگر  و  کوردها  حضور  بدون  ایران 
قبول  باید  دیگران  نمی شود.  بــازســازی 
است  ملیتی  چند  کشوری  ــران  ای کنندکە 
شدند،  معترف  حقیقت  این  بە  هرگاە  و 
در  و  پرداختە  موضاعات  دیگر  بە  آنگاه 
کرد.  خواهیم  بحث  راەحــل هــا  با  رابطە 

تنوعات ملی در ایران آیندە 
ملت  نداریم.  ایران  ملت  نام  بە  چیزی  ما 
زبانی  اتنیکی، ملی،  با هویتی  باید مستقیما 
فارس،  ترک،  بلوچ،  ما کورد،  باشد،  پیوند  در 
داریم  جغرافیا  این  در  را  مللی  دیگر  و  عرب 
از  یک  هیچ  رایج  اصطالحات  خالف  بر  کە 
اعتقادی  شخصا  من  نیستند.  اقلیت  آنان 
ندارم.  ایران  در  اکثریت  اقلیت-  دوگانە  بە 
اقلیت  دیگری  مقابل  در  ملل  از  یک  هیچ 
نیستند. هم بە عنوان ملت کورد و هم حزب 
دموکرات در رابطە با این اصل در آیندە ایران 
عنوان  بە  ما  اما  نیستیم.  و  نبودە  بی تفاوت 
حزب دموکرات در این مورد عجلە نداشتە و 

بە مثابە چند سلبریتی گرد هم آمدە در "جرج 
تاون" واشینگتون فکر نمی کنیم کە با امضای 
منشوری همە چیز تمام می شود. بە عقیدە  
با  باید  تأثیرگذاری  و  مهم  موضوع  هر  ما 
واقعیت همخوان باشد. چرا؟ چونکە همانطور 
کە اشارە کردم ما خود را در برابر مردم مسئول 
می دانیم و جنبش جاری نیز مجموعە وظایفی 
برای ما تعیین کردە است. وظیفە ماست کە از 
ارزشها و پرنسیپ های این جنبش محافظت 
نیز نیست کە ما  این بدین معنا  البتە  کنیم، 
چە  ما  ببندیم.  را  مذاکرە  و  دیالوگ  درهای 
هم پیمانی  نیامند  نخواهیم  چە  و  بخواهیم 
هستیم، چرا کە بە تنهایی نە قادر بە سرنگونی 
آلترناتیو. ــە  ارائ نە  و  هستیم  رژیــم  این 

 
مرکز  آیندە  و  مجاهدین  دموکرات،  حزب 

همکاری 
برای  مرکزی  خود  نفس  در  همکاری  مرکز 
و  دموکرات  حزب  طرف  دو  است.  همکاری 
کوملە در رابطە با رویدادها و موضوعات روز 
کە در کوردستان می گذرند، با همدیگر همکاری 
می کنند. مرکز همکاری لغو نمی شود و باید بە 
فعالیت های خود ادامە دادە و بە جبهە تبدیل 
همان  از  دموکرات  حزب  عنوان  بە  ما  شود. 
مسئولیت  احساس  با  نیز  هم  اکنون  و  آغاز 
می دهیم.  ادامــە  مرکز  این  در  فعالیت  بە 
طبیعی  خلق،  مجاهدین  با  رابطە  در  اما 
دوست  دنبال  بە  دموکرات  حزب  کە  است 
چهارچوب  این  در  و  می گردد  هم پیمان  و 
گفتگو  و  دیدار  هم  مجاهدین  سازمان  با 
مخالفان  با  دمــوکــرات  حــزب  داشتەایم. 
ندارد  دشمنی  هیچ گونە  اسالمی  جمهوری 
پیدا  مخاطب  ملت کورد  برای  دارد  تالش  و 
گفتوگو  این سیاستی مسئوالنە است؛  و  کند 
جمهوری خواهان،  مجاهدین،  با  مذاکرە  و 
ایران و تمامی  سلبریتی ها، کنگرە ملیت های 
ایجاد  راستای  در  ــران  ای رژیــم  مخالفان 
کارآمد  آلترناتیوی  و  قدرتمند  اپوزیسیونی 
وظیفە  شود  اسالمی  جمهوری  جایگزین  کە 
باشیم.  داشتە  تأکید  آن  بر  باید  و  ماست؛ 
این  بر  دموکرات  حزب  عنوان  بە  نهایت  در 
داخلی  همبستگی  و  اتحاد  کە  هستیم  باور 
اعطای  ضمن  کورد  سیاسی  نیروهای  میان 
آنها  می¬تواند  ملت کورد  بە  ویژە  جایگاهی 
تبدیل کند.  اسالمی  جمهوری  آلترناتیو  بە  را 

از بیانیەی اخیر وزارت اطالعات پیداست کە رژیم درصدد عملی کردن توطئەای دیگر است

مردم آزادی خواە ایران!
مردم وطن دوست و مبارز کوردستان!

اسالمی  جمهوری  رسمی  خبرگزاری  »ایرنا« 
اسفند ماە، اطالعیەای  ایران دوشنبە شب، ٢٢ 
منتشر کرد کە  اطالعات  وزارت  از  بندی  شش 
مجهز  تیم  چندین  اعضای  است:  آمدە  آن  در 
و  کوردستان  در  را  سالح  و  منفجرە  مواد  بە 
بە  اقــدام  و  شناسایی  ایــران  شهرهای  دیگر 
آنان  تجهیزات  ضبط  و  افراد  این  دستگیری 
را کە  تیمی  است. همچنین مدعی شدە  کردە 
حزب دموکرات کوردستان ایران غروب چهارشنبە 
سوری برای اقدامات مخربانە! روانە داخل ایران 

کردە را همراە با مواد منفجرە و سالح بازداشت 
کردە است. 

دموکرات کوردستان  حزب  بە  آنجایی کە  تا 
آن  بر  همگی  کە  همچنان  برمی گردد،  ایران 
و  اطالعت  وزارت  و  اسالمی  جمهوری  واقفند 
سپاە تروریست پاسداران طی ٤٤ سال حاکمیت 
شوم خود، مدام با تبلیغات دروغین و تحریف 
ملت کورد  مشروع  و  برحق  مبارزات  واقعیات، 
و حزب دموکرات را هدف گرفتەاند. در همین 
تحریف  جز  چیزی  نیز  اخیرشان  ادعای  راستا 

واقعیات و تداوم توطئە شومشان نیست.
کوردستان  دموکرات  حزب  تشکیالت  مرکز 

ایران روبە افکار عمومی مردم ایران و کوردستان، 
دولت ها و همچنین سازمان های مدافع حقوق 
وزارت  بیانیەی  این  کە  می نماید  اعالم  بشر 
جریان  و  دموکرات  حزب  کە  رژیم  اطالعات 
مبارزات برحق ملت کورد را هدف گرفتە، ادعایی 
را  تیمی  هیچ  دموکرات  حزب  و  نیست  بیش 
برای انجام چنین اقداماتی اعزام نکردە است. اما 
رژیم جمهوری اسالمی و نهادهای سرکوبگرش 
کە در جریان انقالب ژینا و در برابر ارادە انقالبی 
روزهای  در  آمدەاند،  ستوە  بە  مردم کوردستان 
منتهی بە چهارشنبە سوری و مناسبات نوروزی 
دامن  خود  افروزی  جنگ  سیاست  بە  دوبارە 
می زند و اتهاماتی را کە در بیانیە اخیر نیز منتشر 

کردە، در همین راستا است.
بە  جامعە کوردستان  اقشار  همەی  از  نهایتا 
ویژە جوانان خونگرم می خواهیم، با هوشیاری 
توطئە  این  همچون گذشتە  متحدانە  و  کامل 

شوم رژیم را ناکام بگذارند.

حزب دموکرات کوردستان ایران
مرکز تشکیالت
٢٣ اسفند ١٤٠١

حزب دموکرات:
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فدرالیسم و ضرورت آن
 از دیدگاه حزب دموکرات کوردستان ایران

جنبە  از  فدرالیسم 
واژە  از  اصل  در  لغوی 
برگرفتە   Foedus التین 
شده کە بە معنای میثاق، 
پیمان، توافق،  اتحاد و 
از  اســت.  شدن  متحد 
لحاظ مفهومی برداشتها 
و تعاریف متعددی از آن 
بە  اما  است،  ارائە شدە 
طور کلی بە نوعی نظام و ساختار حکمرانی اشارە 
)دولت  ملی  واحد  بین  قدرت  آن،  در  دارد کە 
مرکزی فدرال( و واحدهای محلی یا منطقەای 
شدە  تقسیم   ) و...  کانتونها  استانها،  )ایاالت، 
منطقەای می¬توانند تحت حوزە  واحدهای  و 
اختیارات حقوقی و قانونی مستقل عمل نمایند؛ 
بە گونە¬ای کە هر یک از آن دو بە شیوه¬ای 
عمده در برخی موضوعات استقالل نسبی دارند. 
اینکەآیا محدودە قدرت و اختیارات حکومت یا 
چە  مرکزی  حکومت  و  منطقەای  حکومتهای 
توزیع  چگونگی  )یعنی  است  چگونە  و  اندازە 
قانون  است کە  مسالەای  اختیارات(،  و  قدرت 
بیشتر کشورهای  در  می¬کند.  مشخص  را  آن 
مشخصا  فــدرال  حکومت  اختیارات  فــدرال 
بقیە  و  می¬شوند  نگاشتە  اساسی  قانون  در 
است.  منطقەای  حکومتهای  مختص  اختیارات 
اما بە طور کلی می¬توان گفت کە آن اختیاراتی 
یعنی  دارنــد  سروکار  همگانی  منافع  با  کە 
منابع  خارجی،  پولی، سیاست  ارتش، سیاست 
دولت  اختیارات  حیطە  در  ملی  سرمایەهای  و 
فدرال قرار می¬گیرد و دیگر مسائل در چهارچوب 
اختیارات حکومتهای منطقەای قرار دارند و آنها 
دارند  را  خود  داخلی  امور  در  قانونگذاری  حق 
نمی¬توانند  حکومت  دو  این  از  یک  هیچ  و 
سلب  دیگری  از  را  تصمیم¬گیری  صالحیت 
کنند. با وجود آنکە هم حکومت فدرال و هم 
نهادهایی  از  منطقەای  واحدهای  از  یک  هر 
نظیر حکومت و دستگاه اداری، پارلمان و قوە 
قضاييە برخوردار هستند، اما در عین حال، همە 
آنها با هم یک نظام سیاسی واحد را تشکیل 
می دهند. بە هر صورت فدرالیسم عبارت است 
محدود  حکومت  خودمختاری،  از  ترکیبی  از 
یا  توافق  اساس  بر  کە  مشترک  حکومت  و 
از  است.  شده  تقسیم  اختیارات  پیماننامە¬ای 
این دیدگاه یک نظم فدرال در واقع توسط یک 
میثاق ایجاد و تنظیم می¬شود و روابط داخلی 
آن بیانگر نوع خاصی از شراکت بین شرکاست. 
موجودیت فدرالیسم بر اصولی چون باور بە 
و  ادغام  بدون  اتحاد  پذیرش  و  جوامع  تنوع 
برایند  نظامی  استوار است. چنین  ذوب شدن 
جهانبینی  و  ارزشها  افکار،  از  است  مجموعەای 
از کثرت  حفاظت  بر  فلسفەای کە  از  منتج  ها 
بنیان  همزمان  طور  بە  اتحاد  و  تنوعات  و 
صلح  برای  است  ساختاری  است.  شده  نهاده 
و  است  نسبی  قدرت  آن  در  همزیستی کە  و 
شود.)١(  می  محدود  دیگر  قوای  واسطە  بە 
البتە سیستمهای فدرال از نظر نحوە تشکیل و 
مشخصات عمومی اقسام مختلفی دارند. نوعی 
از آن کە بە فدرالیسم سرزمینی مشهور است غالبا 
آمریکا،  متحدە  ایاالت  همچون  در کشورهایی 
برزیل، آرژانتین، استرالیا و روسیە مستقر است 
کە بە شیوەای تاریخی نظمی غیرمتمرکز بر آنها 
حاکم بودە و بە دلیل وسعت جغرافیایی امکان 
تاسیس حکومت متمرکز را نیافتەاند. نوع دوم 
فدرالیسم نظیر آنچە در آلمان قرن نوزدهم پس 
از بە هم پیوستن شاهزادەنشین¬های متعدد و 
سوئیس کنونی مشاهدە می¬شود ثمرە بە هم 
پیوستن واحدهایی ریز و کم جمعیت است کە 
بە دلیل بقا یا بە منظور توسعە اقتصادی بیشتر 
بر سر ایجاد هویت و واحدی بزرگتر بە توافق 
یا  نهایت، فدرالیسم چند-ملیتی  رسیدەاند. در 
در کشورهایی همچون کانادا،  ملی-جغرافیایی 
هندوستان، بوسنی و هرزگوین، اسپانیا، بلژیک 
و عراق وجود دارد کە برای حل مسالە ملی و 
سیستم  شدەاند  ناچار  ملیت ها  حقوق  تامین 
فدرال را جایگزین نظام متمرکز کنند؛ این مدل 
استوار  پلورالیزم  و  دموکراسی  بنیان  بر  اخیر 
می¬کند  اعطا  ملتها  بە  را  حق  این  و  است 
خود  بە  مختص  ملت  استقرار  محدودە  کە 
راه  چند-ملتی  فدرالیسم  نمایند.  حکمرانی 
حلی مناسب برای مسائل سیاسی- ملی است. 
نخستین  گفت  باید  نظری  جنبە  از 
اندیشەهای فدرال در قرون میانە از سوی جانز 
آلتوسیوس )١٦٠٣( مطرح شدند؛ وی نخستین 
با  فدرالیسم  حقیقتا  دریافت  کە  بود  کسی 

متن  نخستین  و  است  پیوند  در  مشکالت کشور 
را در رابطە با تئوری فدرالیسم نگاشت. بە همین 
شناختە  فدرالیسم  نظریەپرداز  عنوان  بە  دلیل 
اندیشەهای  نخستین  غالبا  اما  شــود.)٢(  می 
در  پرودن  و  منتسکیو  بە  را  مدرن  فدرال  دولت 
پیش  کە  مونتسکیو  می¬کنند.  منتسب  فرانسە 
برگشت  در  می¬زیست  فرانسە  کبیر  انقالب  از 
با مشاهدە ساختار  در سال ١٧٢٨،  آلمان  از سفر 
دولتهای کوچک و مستقل از هم کە با هم دولت 
دولت  را  آن  و  بودند  آوردە  وجود  بە  را  بزرگتری 
فدرال آلمان ]خود آلمانیها آن را امپراتوری مقدس 
فدرالیسم  نامید،  می¬نامیدند[  آلمان  ملت  روم 
انقالب  آن  از  پس  کە  ــرودون  پ و  را  سیاسی 
می¬زیست فدرالیسم اقتصادی را مطرح کرد.)٣(

از جنبە عملی فدرالیسم با گذشت زمان بیشتر 
قرار گرفتە است. سوئیس  استقبال  مورد توجە و 
یک نمونە بی نظیر است کە از سال ١٢٩١ بە این سو 
دارای سیستم کنفدراسیون بوده کە در سال ١٨٤٨ 
این  اما  است.  شده  بازسازی  مدرنتر  شیوەای  بە 
نظام در شکل نوین و معنای امروزی آن، در سال 
١٧٨٧ هنگامی کە در "کنفرانس فیالدلفیا" دولتهای 
آمریکا بە نام ایاالت متحدە آمریکا در کنار یکدیگر 
بە  فدرال  دولتهای  بقیە  آمدند، شکل گرفت.  گرد 
این  فدرالیسم  مدل  از  بوده¬اند  تقلیدی  نوعی 
کشور، اگرچە ناچار بە انجام تعدیالتی برای تطبیق 
آن با شرایط خود بودەاند. در میانە سالهای ١٨٥٠ 
اروپای  دو کشور  و   )١٨٦٧( کشور کانادا   ١٩٠٠ تا 
غربی یعنی آلمان کە چارچوب فدرالیزم آن در ١٨٧٠ 
اتریش کە  و  شد  نهاده  بنیان  بیسمارک  از سوی 
شد،  کامل   ١٨٩٠ دهە  در  آن  فدرال شدن  پروسە 
بە فدرالیسم تغییر شکل دادند. همچنین از اواخر 
قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم برخی از کشورهای 
و  مکزیک  برزیل،  آرژانتین،  نظیر  التین  آمریکای 
ونزوئال بە فدرالیسم تبدیل شدند. در میان سالهای 
اتحاد   ،)١٩٠١( استرالیا  دولتهای   ١٩٥٠ تا   ١٩٠١
جماهیر شوروی و یوگسالوی در اروپا، هندوستان 
)١٩٥٠( و پاکستان )١٩٥٦( در جنوب آسیا در هیبت 
تا   ١٩٥١ سالهای  میان  در  سربرآوردند.  فدراسیون 
١٩٦٥ کشورهای نیجریە )١٩٦٠(، کامرون )١٩٦١( و 
تانزانیا )١٩٦٤( در آفریقا و مالزی )١٩٦٣( در آسیا 
همچون فدراسیون قامت افراشتند. در اواخر قرن 
بیستم و آغاز سده بیست و یکم، برخی دیگر از 
کشورها نظیر امارات متحده عربی )١٩٧١(، اسپانیا 
)١٩٧٨(، بلژیک )١٩٩٣(، آفریقای جنوبی )١٩٩٦( و 
عراق ٢٠٠٣( نظام فدرالیسم را مستقر نمودند. اکثر 
این کشورها از سە ویژگی یعنی جغرافیای گسترده، 
تراکم  و  افزایش  و  اجتماعی  فرهنگی-  تنوع 
جمعیت در یک یا دو یا هر سە ویژگی مشترک 
بودند. بە هر حال امروزه غالب کشورهای بزرگ از 
نظر جغرافیایی، دارای حکومت فدرال هستند. در 
بسیاری از کشورهای کوچک نیز کە تنوع و شکاف 
اجتماعی دارند از فدرالیسم بهره می¬گیرند. میدان 
است کە  حدی  بە  حکومتداری  شیوە  این  عمل 
کشورهای فدرال تقریبا بر ٥١/٨٢ درصد خاک دنیا 
حکومت می¬کنند و تقریبا نمایندە ٣٩/٥٨ درصد 
مردم دنیا هستند. از این رو، قرن بیستم را از نظر 
تقسیمات کشوری قرن فدرالیسم تلقی می¬کنند. 
و  ایتالیا  مانند  تیکە¬ای  یک  کشورهای  حتی 
فرانسە در سالهای اخیر متمایل بە تمرکززدایی و 
سپردن اختیارات بە مناطق خود بوده¬اند.)٤( این 
موارد نشان از استقبال از فدرالیسم دارد؛ در رابطە 
با چرایی این استقبال می¬توان بە مزایایی اشارە 
است.  مترتب  حکمرانی  نظام  چنین  بر  کە  کرد 
فدرالیسم:  اینکە،  از  عبارتند  مزایا  این  جملە  از 
و  مسالمت¬آمیز  راە¬حــلــهــای  امــکــان   -
و  مناقشات  بــروز  هنگام  آشتی¬جویانە 
و  زبانی  مذهبی،  قومی،  ملی،  تنش¬های 
مــی¬ســازد؛  ممکن  را  کشورها  در  فرهنگی 
کاهش  ــی،  ــراس ــوروک ب کــاهــش  مــوجــب   -
صرفەجویی  کــل  در  و  اداری  هزینەهای 
ــود؛  ــی¬ش م حــکــمــرانــی  ــەهــای  ــن هــزی در 
اکثریت  استبداد  یافتن  تحقق  مانع   -
مـــی¬شـــود؛  مـــرکـــزی  ــداد  ــب ــت اس ــز  ــی ن و 
خودمختاری  و  سیاسی  قــدرت  اعطای  -با 
بە گروههای  را  این اطمینان  سرزمینی می¬تواند 
اقلیت بدهد کە توانایی آنها در کنترل موضوعات 
بە  دستیابی  در  اقتصادی  و  فرهنگی  اجتماعی، 
هویت و منافع مشترکشان دارای اهمیت است. 
ذوب  یا  آسیمیالسیون  میان  میانە  راهی   -
می¬دهد؛  دست  بە  استقالل¬طلبی  و  شدن 
- موجب افزایش میزان مشارکت و رضایتمندی 
سیاسی و باال رفتن مشروعیت حکمرانی می¬شود؛  
- موجب عدم انباشت و تراکم وظایف در مرکز و 
جلوگیری از فرسایش توانمندی حکومتها می¬شود؛ 

بە  را  ــت  ــدال ع ــزان  ــی م بیشترین   -
حداکثری  مستقیم  مشارکت  واســطــە 
مــی¬ســازد؛  محقق  امـــور  ادارە  در 
می¬سازد  ناچار  را  حکومتی  مسئوالن   -
دهند؛  ــە  ارائ ــردم  م بە  بیشتری  خدمات 
می¬سازد،  فراهم  را  آیندەنگری  امکان   -
ارزشــهــای  کــە  هنگامی  کــە  معنا  بدین 
تشکیل  اجــزاء  نباشند،  پاسخگو  کهنە 
برای  بیشتری  خواست  فــدرال  دهنده 
داشت.  خواهند  مــدرن  ارزشهای  پذیرش 
مثبت  ــت  ــاب رق ــش  ــزای اف مــوجــب   -
دولتهای  و  شــهــرونــدان  میان  سالم  و 
می¬شود.  کشور  توسعە  بــرای  منطقەای 
مزایای  فهرست  بر  می¬توان  تردید  بدون 
تغییر  موضوع  دلیل  همین  بە  افزود؛  فوق 
ساختار حکومت از متمرکز بە حکومت فدرالی 
در ایران نیز بە عنوان کشوری کە چندین ملت 
در  ماندەاند،  آن محصور  جغرافیای کنونی  در 
و  است  بوده  مطرح  هموارە  اخیر  دهەهای 
عده ای با نظریات مختلف سعی در پیاده سازی 
در  داشتە اند.  را  آن  در  حکمرانی  ساختار  آن 
دارد  و  داشتە  نیز  سرسختی  مخالفان  مقابل 
آنان تحمیل شدە است.  تاکنون خواست  کە 
در این میان حزب دموکرات کوردستان ایران 
نیز کە تا برگزاری کنگرە سیزدهم خود در تیر 
"دموكراسی  پیادەسازی  پی  در   ،١٣٨٣ ماه 
كوردستان"  برای  خودمختاری  و  ايران  برای 
يك  ايجاد  استراتژيك"  آن پس شعار  از  بود، 
سيستم دموكراتيك و فدرالی و پلوراليستی در 
ايران و تأمين حقوق ملی برای خلق كورد در 
كوردستان" را سرلوحە فعالیتهای خود قرار داد. 
ايران  دموکرات کوردستان  راديو صدای حزب 
تاریخ  ١٣٨٣/٠٤/٢٠ اعالم  )بخش كوردی( در 
در کنگرە  این حزب  رهبری  اعضاء  داشت کە 
وضعيت  اوضاع  تحلیل  از  پس  خود  اخیر 
خاورمیانە  منطقە  رویدادهای  المللی،  بين 
مناقشە  نیز  و  عراق  و  افغانستان  وضعیت  و 
میان اسرائیل و فلسطین كە منجر بە تحوالت 
بە  اشارە  ضمن  نیز  و  شدە  عمدە  سياسی 
يكدست شدن نظام پس از انتخابات مجلس 
در  رژيم  ماهيت  از  بيشتر  شناخت  هفتم، 
برای  رژيم  آن  تالش  و  خارج كشور  و  داخل 
كسب سالح اتمی و گسترش تروریسم دولتی 
همە  در  ملی  هوشياری  ارتقا  بر  تاکید  با  و 
بخش¬های كوردستان و بە ویژە در کوردستان 
معادالت  در  جایگاه کوردها  اهمیت  و  ایران 
نوین خاورمیانە فدراليسم را بهترين شيوه برای 
ايران دانستند. حل مسائل ملی در چارچوب 

حزب  راهبردپردازان  تفسیر  موقع  آن  در   )٥(
دموکرات بر این اساس بود کە هم آن شرایط 
و  منطقەای  روندهای  و  بین¬المللی  متحول 
هم بحران مسائل ملی در ایران و هم خواست 
ضرورت گذار  و  شعار  تغییر  زمینە  ملت کورد 
است.  ساختە  مهیا  را  فدرالیسم خواهی  بە 
این  بە  رسیدن  برای  پس،  آن  از  حزب  این 
بە  را  مبارزە  مشروع  شیوەهای  همە  هدف 
کار گرفتە و در مواردی بسیار با دستاویز قرار 
سیاسی-  توطئەهای  آماج  تجزیەطلبی  دادن 
نظامی رژیم حاکم بر تهران قرار گرفتە است. 
مزایای  با  رابطە  در  پیشین  سطور  در 
مدنظر  می¬توان  گفتیم؛  سخن  فدرالیسم 

قرار دادن آن مزایا را از علل توجە و اهمیت 
بە فدرالیسم  دادن حزب دموکرات کوردستان 
حزب  این  دیدگاه  از  معنا کە  بدین  دانست؛ 
همان مزایای ناشی از فدرالیسم در کشورهای 
خواهند  نیز  ایران  در  فدرالیسم  مزایای  دیگر 
بود و ضرورت مستقر نمودن چنان سیستمی 
آن  نمود.  خواهند  توجیە  کشور  این  در  را 
حزب  سیاسی  پلتفورم  و  برنامە  در  کە  طور 
دموکرات کوردستان ایران اشارە شدە، تقسیم 
حاکمیت و قدرت اساس نظام فدرالی مطلوب 
در ایران است. از دیدگاه تصمیم¬گیران این 
در  قبلی  مستبد  و  متمرکز  ساختارهای  حزب 
با شرایط این واحد کثیرالملە  ایران متناسب 
و  بی¬ثباتی  موجبات  رو،  این  از  و  نبودەاند 
گروە  یک  سلطە  دلیل  بە  ویژە  بە  را  بحران 
منظور  بدین  نمودەاند.  مهیا  ]فارسها[  خاص 
الزم است تقسیم حاکمیت میان مناطق ملی- 
جغرافیایی بر بنیاد یک توافق و قانون مکتوب 
در دستور کار قرار گیرد.)٦( راهبردپردازان این 
بودن  ملیتی  چند  واقعیت  بە  توجە  با  حزب 
ایران و مطالبات ملی در کوردستان، آذربایجان، 
بلوچستان و اهواز و تورکمن صحرا کە در آن 
هر یک از ملل دارای خاک و جغرافیای مختص 
بە خود هستند فدرالیسم ملی- جغرافیایی را 
ایران می¬دانند. یعنی  برای  مناسبترین مدل 
مدلی تقریبا شبیە مدلهای بوسنی و هرزگوین، 
حقوق  صدام کە  پسا  عراق  و  بلژیک  کانادا، 
دموکراسی  زمینە  و  نمودە  تضمین  را  ملتها 
یک  هر  سرنوشت  تعیین  حق  کە  واقعی 
فراهم  را  بشناسد  رسمیت  بە  نیز  را  ملل  از 
نماید.)٧( آنان این گزینە را بە عنوان راهکار 
حکومتهای  از  ناشی  مشکالت  از  رفت  برون 
کردەاند.  مطرح  کنونی  و  پیشین  متمرکز 
باور است در چنان  بر این  حزب دموکرات 
نظام فدراتیوی یک گروە/قوم/ملت نمی¬تواند 
و  درآوردە  خود  انحصار  بە  را  مطلق  قدرت 
نگاه  خود  بە  مختص  میراثی  مثابە  بە  بدان 
بدینگونە  و  یابد  سلطە  دیگران  بر  و  کردە 
موجبات تمرکززدایی از قدرت و حل مناقشات 
شهروندی  ملی-  حقوق  و  آمدە  فراهم  ملی 
حداکثری  رضایت  بە  همگان  و  شدە  تامین 
و  فدرالیسم  دموکرات  حزب  رسید.  خواهند 
استقرار  و  مکمل هم می¬داند  را  دموکراسی 
می¬یابد.  دشوار  را  دیگری  فقدان  در  یکی 
عنوان  بە  را  دموکراسی  آنجا کە  از  این حزب 
می¬نهد،  ارج  حکمرانی  روش  شایستەترین 
پلورالیسم  بدون  دموکراسی  است کە  معتقد 
امکان  است،  فدرالیسم  آن  عینی  نمود  کە 

دموکراسی  بە  ایران  دیدگاه  این  از  نمی¬یابد. 
کورد  ملت  و  کلی  طور  بە  ملتها  و  نمی¬رسد 
نخواهند  رهایی  ملی  ستم  از  خاص  طور  بە 
یافت مگر آنکە فدرالیسم استقرار یابد. از این 
دیدگاه فقدان سیستم فدرالیسم برای ملتها از 
این  در  همگان  برای  دموکراسی  فقدان  دالیل 
رو است کە، دموکراسی و  این  از  کشور است. 
فدرالیسم مکمل یکدیگر پنداشتە می شوند.)٨( 
حزب دموکرات بە صراحت بیان داشتە است 
سرزمین  بر  است کە  مهم  ملت کورد  برای  کە 
امنیت  تامین  باشد.  داشتە  حاکمیت  خود 
داخلی کوردستان، سیاستهای آموزشی، فرهنگی، 
اجتماعی و امور اقتصادی مالی کوردستان باید 
باشد. کوردستان  منطقەای  حکومت  عهدە  بر 

)٩( این حزب بر این باور است کە در فقدان 
چنین نظامی مسائل اساسی کشور قابلیت حل 
این حزب،  اعتقاد  بە  یافت.  نخواهند  را  شدن 
نتیجە  در  ایران  تجزیە  بر  مبنی  هشدارهای 
حزب  برعکس  هستند،  واهی  شدن  فدرالی 
دموکرات در واقع، فدرالیسم را نە حامل تجزیە 
در  آن  توانایی  و  بودن  عادالنە  دلیل  بە  بلکە 
بنیادین  مسائل  و  مشکالت  برای  چارەیابی 
و  امور  ادارە  در  عمومی  مشارکت  نتیجە  در 
کاهش شکافهای ملی- قومی تنها عامل پیوند 
می¬داند.  ایران  یکپارچگی  کنندە  تضمین  و 
این فرمول گرانبها چنانکە پیشتر اشارە شد، در 
بسیاری از کشورهای دیگر نیز تجربە شدە است. 
بە عنوان جمع بندی باید گفت کە از دیدگاه 
توجە  با  ــران  ای کوردستان  دموکرات  حزب 
از  ناشی  نشدە  حل  و  اساسی  مشکالت  بە 
ساختارهای سیاسی کە تاکنون بودە، مناسبترین 
جغرافیایی-  فدرالیسم  ایران کنونی  برای  مدل 
جغرافیایی  مرزهای  معنا کە  بدین  است،  ملی 
چنین  برقراری  یابند.  انطباق  ملی  خطوط  با 
پلورالیسم  و  دموکراسی  پذیرش  قرین  نظامی 
است. در نهایت باید توجە داشت کە این نوع 
حکومت نە بە عنوان مدل مطلوب حقیقی، بلکە 
بە عنوان گزینە مطلوب موجود برای کوردها بە 
عنوان یکی از بزرگترین ملت های بدون دولت 
مدل  این  شرایط کنونی  در  معتقدند  است کە 
حکومتی مناسب اجرا برای مدیریت صلح آمیز 
نزاع های ملی- فرهنگی در ایران است. باید دید 
آیا باالخرە حکومتی بر سر کار خواهد آمد کە با 
رجوع بە عقالنیت سیاسی و با اعتراف بە مطلوب 
بودن شیوە حکمرانی دموکراتیک امکان زندگی 
مسالمت¬آمیز ملتها را فراهم نماید یا بر همان 
چرخید!  خواهد  ملی[  ستم  و  ]استبداد  پاشنە 

د.محمدحسینزادە
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کوردهراسی از پلیدترین تزهای جنگ روانی رژیم

سلطنت بە مثابە بازتولید استبداد 

در  پی  تالش های 
پی و خستگی ناپذیر 
روانــی  جنگ  مراکز 
ایران  اسالمی  رژیم 
افکنی  هراس  برای 
ایرانیان  میان  در 
و  ــورد  ک ملت  علیە 
کوردستان،  جغرافیای 
برای  دولتی  جانبە  همە  قدرت  و  امکانات  با 
دهەها باعث کوردستان هراسی و کوردستیزی 
ایرانیان حتی غیرفارس شده و  اکثریت  میان 
مانع بزرگی بر سر راه کوردستان و کورد شناسی 

از سوی سایر ایرانیان گردیده بود. 
کوردستان  غیرانسانی  تز  سهمگین  تبعات 
بخش  حتی  کە  ــوده  ب حــدی  بە  هراسی 
بە  توجە  با  نیز،  کوردها  خود  از  چشمگیری 
بریدن  سر  نیز  خواب  در  حتی  شاید  اینکە، 
سر  از  خود  و  بودەاند  ندیده  را  انسان  یک 
باشند،  بوده  عاجز  نیز  گنجشک  یک  بریدن 
اما شایعات خصوصیات سر بریدن ملتشان را 
باور کرده بودند و متاسفانە از روی ناآگاهی و 
جهت زهر چشم گرفتن و ترساندن فرد یا افراد 
مقابلشان، آنرا تاييد می کردند و ناآگاهانە بە 

آن می بالیدند. 
این  بر  گذاشتن  تاييد  مهر  برای  نیز  رژیم 
شایعات کانالیزه شده و سیـــستماتیکش، از 
و سر سپرده  و شناختە شده  منفور  مهرەهای 
خود در کوردستان استفاده می کرد. اما چە نوع 

بە  رسیدن  برای  مبارزە  ایــران  در 
یوغ  از  رهایی  و  آزادی  و  دموکراسی 
دیکتاتوری  و  استبدای  رژیم های 
جریانی است کە از اواخر دوران قاجار 
آغاز شدە و تا بە امروز بە طور مستمر 
و پیگیر ادامە دارد. از حدود ١٢٠ سال 
گذشتە یعنی از دوران انقالب مشروطە 
سیاسی  نیروهای  و  گروەها  تاکنون 
مختلف و متعددی بە شیوەهای  متنوع و با ایدئولوژی، جهان 
بینی و برنامەهای متمایز و مختص بە خود با حکومت های 
مبارزە  اسالمی  جمهوری  مذهبی  دیکتاتوری  و  پهلوی  قاجار، 
کردەاند. اما آنچە در روند مبارزاتی آنان مشهود است کە این 
ایجاد یک ساختار سیاسی  بر سر  ندرت  بە  نیروهای سیاسی 
نظر  اجماع  باشند  سهیم  آن  در  بتوانند  همگان  کە  مطلوب 
داشتەاند. این امر بە ویژە طی ٤٤ سال اخیر کە رژیم جمهوری 
و  است  آشکار  همگان  بر  دارد  دست  در  را  قدرت  اسالمی 
ج از کشور در رابطە با ساختار سیاسی  اپوزیسیون ایرانی در خار

آیندە ایران تاکنون نتواستەاند بە توافق برسند. 
و  اخیر  چند سال  و طی  زمانی  مقطع  این  در  نمونە  برای 
ژینا  انقالب  تا  اعتراضات دیماە ١٣٩٦  میان  فاصلە  در  بەویژە 
آنچە اپوزیسیون رژیم را بە خود مشغول کردە، ایران پس از 
بە  مبارزە  و  تالش  علیرغم  است.  اسالمی  جمهوری  سرنگونی 
شیوەهای متنوع، اما هنوز بر سر این امر کە چە نوع ساختار 
سیاسی و مدل حکمرانی برای آیندە ایران متناسب و مطلوب 
است کە  حالی  در  این  نرسیدەاند.  توافق  و  اجماع  بە  است، 
فقدان چنان بدیل و آلترناتیوی و ابهام در چگونگی وضعیت 
سیاسی پس از جمهوری اسالمی کە هم برای جامعەی ایران 
و هم جامعەی بین الملل حائز اهمیت است، بە روند مبارزاتی 

آسیب زیادی زدە است. 
انقالب  جریان  در  کە  سلطنت طلبان  طیف  میان  این  در 
ژینا از پشتیبانی رسانەهای عمدە برخوردار شدە و سوار موج 
تحول خواهی شدند، خواستار روی کارآمدن دوبارە سلطنت بە 

عنوان آلترناتیو جمهوری اسالمی هستند.
 اما بە نظر می رسد کە شمار خواستاران این مدل در جامعە 
ایران زیاد نیست، چرا کە سلطنت آزمون خود را در ایران پس 
دادە است. رژیم پهلوی کە بە عنوان رژیمی سلطنتی طی ٥٣ 
سال در ایران قدرت را در دست داشتند، وجود هر نوع افکار 

دیاکودانا

)قسمت چهارم(

استفادەای؟
مساجد  و خطیب های  امام جمعەها  رژیم   
در کوردستان را با شرایط خاص خود استخدام 
می کرد. اختیارات و امکانات و تسهیالت فراوانی 
را مانند مهرەهای  آنها  برایشان مهیا می کرد و 
می گرفت  بە خدمت  چند کاره  و  منظوره  چند 
آن  از  مشهود  و  بارز  نمونەای  بە  ادامە  در  کە 

خواهیم پرداخت. 
جمعە  امام  برنامە ریزی،  طبق  مثال  برای   
حسامی(   الدین  صالح  سید   ( سنندج  اسبق 
میان  و  بدنام  و  منفور  از شخصیت های  را کە 
مهره  بعنوان  بود،  مشهور  جاش  بە  کوردها 
تبلیغاتی بە کنگره جهانی ائمە جمعە و جماعت، 
کە در اردیـــــبهشت ١٣٦٣ در تهران برگزار شد 
مراکز  را کە  متنی  آنجا  بایستی  ایشان  بردند. 
جنگ روانی برایش تدارک دیده و تدوین کرده 
امامان جماعت کل کشور و حتی  برای  بودند، 
سیلی از مهمانان خارجی از کشورهای اسالمی 
در  اسالمی  جمهوری  محور  هم  رسانەهای  و 

منطقە بازگو می کردند.
می دانست  قطع  بطور  الدین  صالح  سید   
دوســـــتند،  انسان  مهربانند،  کوردها  کە 
سر کسی  هرگز  آنها  و  دارند  اخالق  باوجدانند، 
را نمی برند، سالخی نمی کنند و حتی بە وضوح 
می داند این کارها نقشە، طرح و سناریوی خود 
رژیم و عوامل اطالعاتی و عملیاتی خود سپاه 
اهـــــــمداف  از  او  آنهاست.  ویژه  عوامل  و 
این کار رژیم در کوردستان نیز کامال مطلع بود، 

با این حال مانند یک مهره اطالعاتی مأمور، در 
لوای  در  محلی،  شاهد  عنوان  بە  سخنرانی اش 
صداقت دینی، این جنایات رژیم در کوردستان 
را بە خود کوردها)احزاب مترقی کورد دموکرات 
با  می نماید  تالش  و  داده  نسبت  کوملە(  و 

ادعاهای کذب خود بە آن سندیت ببخشد. 
کوردستان  خود،  میهن  کوردها  زمان  آن 
آزادی خــواهــوان  مقاومت،  سنگر  تنها  بە  را 
در  بودند.  کرده  تبدیل  دمکراسی خواهان  و 
سناریوی مشروعیت گرفتن رفراندوم کذایی بە 
رژیم اسالمی "نە"  قاطعی گفتە بودند، اسلحە 
یعنی  دولت  بازوهای  حتی  و  دست گرفتە  بە 
ارتش و سپاه را در کوردستان شکستە و ماشین 
بە  بودند.  نـــــشانده  بە ِگل  را  رژیم  نظامی 
ناآگاه  و  بیشتر  نیروی  بە  رژیم  دلیل  همین 
داشت.  مبرمی  احتیاج  وضعیت کوردستان  بە 
آماده  مأموریت  آن  برای  نیروی کە می بایست 
سیستم  بە  احتیاج  چنین کاری  برای  می شد. 
سطح  در  جمعە  ائمە  داشتند.  ویژه  آموزش 
کشور بهترین امکان جهت چنین کاری بودند. 

و  تبلیغاتی  جبهە  این  اول  صفوف  در  آنها 
آموزشی قرار گرفتە بودند. بدین شــیوه مسجد، 
محراب، آخوند، تریبون، خطبە بە متد دینی از 
در  بخصوص  ممکن  شیوەهای  تاثیرگذارترین 
الدین  صالح  مال  بود.  ایران  در  انقالب  اوایل 
این  طبق  نیز  سنندج  جماعت  امام  حسامی 
آنجا  بە  کوردستان  از  عینی  شاهد  بعنوان  تز 
محضر  در  نقشە  طبق  بایستی  و  شده  منتقل 
دوربین  صدها  جلو  و  خود  پیشە  هم  هزاران 
سازماندهی  و  مدون  تبلیغات  بر  میکروفون  و 
ملت کورد  علیە  رژیم  روانی  جنگ  مراکز  شده 
و مبارزات و خواستە های برحقشان مهر تاييد 

می گذاشت. 
او در سخنرانی مذکور بی پروایانە از اخالق، 
بی  ملت  بە  پشت  و  انسانی  کرامت  وجدان، 
دفاع و رو بە منافع شخصی اش چنین شاهدی 
از اهل سنت  نفر  می دهد: "من کە خود یک 
مسلمان  اگر  احد  و  واحد  خدای  بە  هستم 
اهل تشیع، اگر رزمنده اهل تشیع و رزمندگان 
در  را  ما  روز  یک  مسلمان کورد  پیشمرگان  و 

هوشیار احمدی

مسلمان  برادران  تمامی  کنند  رها  کوردستان 
اهل سنت کورد شما را ]دشمنان اسالم[ از بین 

می برند." 
 او در ادامە می گوید: "همچنین یکی دیگر 
از روحانیون جوان کە سنًا از من جوانتر بود در 
یک روستایی بنام )نیر( گرفتە بودند درجلوی 
بودند.  درآورده  را  چشمهایش  زنده  روستا 
می کنند کە  تبلیغ  می اندازند.  شایعە  منافقین 

مسلمانهای اهل سنت آزاد نیستند. 
بە  ببینید  کوردستان  بیاييد  عزیزان  خوب 
خدای واحد و احد جنایتی کە گروهکها کردند 
نوکران شرق و غرب  در کوردستان جنایتی کە 
در کوردستان کردند اصال باور نمی کنـــــــید 
روستاها کە  از  یکی  در  بنویسد.  بتواند  تاریخ 
حزب منحلە دموکرات عروسی داشتە برای یکی 
جلوی  منطقە  آن  در  است  عرف  اعضایش،  از 
پای عروس و داماد حیوانی را قربانی می کنند. 
برادران سپاهی  از  نفر  بە جای حیوان یک 
پیشمرگ  بــرادران  از  نفر  یک  با  تشیع  اهل 
را  کـــــوردستان  در  سنت  اهل  مسلمان 
می آورند و درجلوی پای عروس و داماد ذبح 

می کنند. 
را بە  این  نبوده کە  اما کسی نیست، کسی 

سمع مسلمانان جهان برساند."
بە  کە  بودند  داستان سرایی هایی  اینها 
و  رژیم  کار  خدمت  و  دست نشانده  روحانی 
الدین  صالح  )مال  سنندج  در  پاسداران  سپاه  
حسامی(  دیکتە شده بود و بایستی در حضور 
دوربین های  و جلو  امام جمعە  آخوند  هزارها 
بازگو  منطقەایش  متحدان  و  رژیم  تبلیغاتی 
از این سرسپردگی هایش نزد  می کرده. او بعد 
مردم کوردستان و ملت کورد چنان منفور شده 
صف  سرش  پشت  رژیم  عوامل  تنها  کە  بود 

می بستند. 
ــاســت کـــوردهـــراســـی و  اگــرچــە ســی
کـــــــوردستیزی در تمام بخش های اشغالی 
کوردستان بە شیوەهای ضدانسانی پیرو شده، 
اما در کوردستان ایران این سیاست با بر سر کار 
آمدن رژیم جمهوری اسالمی ایران از یک سو 
بە اوج خود رسید و از سوی دیگر تمام مرزهای 

اخالقی، ارزشی و انسانی را درنوردید.
کار  سر  از  پس  گفت،  می توان  واقع  در   
آمدن رژیم آخوندی، حکومتی بعنوان مدیریت 
خدمتگذار در کوردستان وجود نداشتە و ندارد.  
بلکە عمال سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی و 
نظامی حاکم و مسئول امور کوردستان شدند. 

در  ــران  ای اسالمی  جمهوری  دولــت  یعنی 
سپاه  از  بوده   عبارت  نیز  تاکنون  کوردستان 
پاسداران و حفاظت اطالعات و عقیدتی سیاسی 

و هم اکنون نیز چنین می باشد. 
حاکمیت  دوران  در  )حداقل  تاریخ  طول  در 
ضدبشری  حکومت  و  پهلوی  مستبد  سلسلە 
تئوریًا  ایران،  در  مرکزی  حکومت های  خمینی( 
هستند کە کوردها  و  بوده  باور  این  بر  عماًل  و 
تهدید بالقوه برای قدرت های مرکزی ایران بوده 

و می باشند. 
زیرا مبارزات و تالش های جنبش های پی در 
پی کوردها علیە تمرکز قدرت در دست مرکزگرایان 
نیز  این  و هست.  بوده  ایران  ناالیق  و  مستبد 
ایران  در  قدرت  تقسیم  و  تمرکززدایی  معنی  بە 
ایران  سوی  از  همیشە  کە  خواستی  می باشد. 
گرایان تمامیت خواه، راسیست و استبدادخواهان 
و  ارضی   تمامیت  ملی،  امنیت  علیە  تهدید  بە 
با انگ تجزیە طلبی همراه بوده و حتی  نهایتًا 
استبدادگر  سلطنت طلبان  طیف  نیز  اکنون  هم 
احیای  محوریت  حول  نیز  نشین  لس آنجلس 
رضا  مخلوع،  شاه  پسر  دور  پادشاهی،  سیستم 
پهلوی گرد آمده و از همان منظر دیکتاتوری های 
پیشین و جمهوری اسالمی بە کـــــوردستان و 

ملت کورد می نگرند. 
و  کوردستان  برآمدەاند  درصدد  همیشە  آنها 
میهن کوردها را ناامن جلوه دهند و این ناامنی 
مشروعیت  برای  آویزی  دست  سویی،  از  نیز  را 
ملـــــیتاریزه  و  امنیتی  بیشتر  بە  بخشیدن 
دهند.  قرار  گردمش  زندگی  و  کوردستان  کردن 
این امنیتی و ملیتاریزه کردن  از سوی نهادهای 
رخت  و  خواب  اتاق  بە  حتی  نظامی  و  امنیتی 
نیز  نوزادان  بە گهواره  و  عادی  مردم  خواب  و 
اشغالگر  نیروهای  یعنی  است.  شده  کشانیده 
حریم  بعنوان  را  حریمی  هیچ  کوردستان  در 
و  نشناختە  محترم  شخصی  یا  خصوصی 
نمی شناسند.  از دگر سو این سیاست همچنان 
بهانە  جهت  بوده  وســـــیلەای  نیز  تاکنون  و 
تراشی برای عدم توسعە و شکوفایی اقتصادی و 
فرهنگی و ناالیقی مدیریت و حاکمیت مستبد 

اشغالگر در سرزمین کوردها.
و اما ظهور )انقالب ژینا( بعنوان نقطە عطفی 
سیاست های  طلسم  شکستن  در  ناپذیر  کنترل 
کوردستان هراسی و کوردستیزی حاکمان مرکزگرا 
ایرانی نقش بسزایی داشت و می  و راسیست 

توان گفت.....
ادامە دارد

سیاسی و عقایدی را کە با افکار رهبران آن همخوانی نداشت 
سرکوب کردە و استبداد را در معنای حقیقی کلمە در ایران ایجاد 
کردە بود. آنها بە ویژە ستم مضاعفی را بر ملیتها روا می داشتند. 
با تالش  در همان طلیعە ظهور خود  معنا کە رضاخان  بدین 
برای ایجاد حکومتی تمرکزگرای تحمیلی و مدرنیزاسیون، هم 
بە سرکوب نیروها و جریانیات سیاسی سراسری پرداخت و هم 
دیگر ملل و نمایندگان سیاسی آنها را سرکوب و منکوب کرد. 
رژیم سلطنتی قصد داشت در چهارچوب یک ملت، یک زبان 
و یک پرچم دیگر ملیتها را آسمیلە کند و همین آغازی برای 
اقدامات خشن علیە آنها بود. البتە چنین سیاستی هیچ گاە نە 

در دورە وی و نە فرزندش کە جانشین وی شد محقق نشد. 
اکنون نوە او رضا پهلوی هنوز هم با ادبیات یک قرن پیش 
بە مانند سلفش در هنگام سخن پیرامون دیگر ملل ایرانی، از 
آنها  تحت عنوان تبار و قوم و قبیلە نام می برد. او هر چند 
بە ظاهر خود را مدافع استقرار دموکراسی نشان می دهد اما 
هفتە  طی  کە  تاون"  "جرج  بە  معروف  منشور  در  دیدیم کە 
وی  با  همراه  اسالمی  جمهوری  مخالفان  از  تن  پنج  گذشتە 
آن را امضا کردند هیچ اعترافی بە حقوق حقە ملیتها نکردە و 
نامی از فدرالیسم برای آیندە ایران بە میان نیاورد. بە تعبیری 
دیگر او بە عنوان داعیەدار سیستم سلطنت طی کە علی الظاهر 
ارزشهای دموکراتیک، حقوق بشر، عدالت و دیگر ارزش های  از 
منتشرە  منشور  مهمترین  در  می آورد،  میان  بە  انسانی سخن 
خود نە تنها هیچ یک از خواستهای عمدە ملل تحت ستم را 
نگنجاندە بلکە با تاکید پی در پی بر حفظ تمامیت ارضی و 
متهم نمودن دیگران بە تالش برای تجزیە، بە نگرانی آنها دامن 

زدە است. 
هرگاە دیگر ملل ایرانی از حقوق ملی خود سخن می گویند، 
و  زدە  آنان  بە  را  تجزیە طلبی  انگ  وی  هواداران  یا  مشاوران 
انگشت اتهام را بە سوی آنان دراز می کنند. این در حالی کە 
متحد  ملل  سازمان  منشورهای  اساس  بر  و  زمانە کنونی  در 
شیوەای  بە  را  خود  سرنوشت  تعیین  حق  جهان  ملل  تمامی 
آزادانە دارند. همچنین مادە ١ مثیاق بین المللی حقوق مدنی و 
ج تاون نیز شدە است می گوید  سیاسی کە ضمیمە منشور جور
کە: "کلیە ملل دارای حق تعیین سرنوشت هستند. بە موجب 
حق مزبور ملل وضع سیاسی خود را آزادانە تعیین و توسعە 
اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانە تأمین می کنند." 
تعیین  حق  جای  بە  را   Self-determination حتی  آنها  اما 

سرنوشت بە خودمختاری ترجمە کردەاند. هر چند کە آن را نیز قبول ندارند. 
در نهایت باید گفت کە در برهەی کنونی این جامعەی ایران با همەی تنوعات ملی و مذهبی اش است کە در 
خصوص ساختار سیاسی آیندە ایران تصمیم نهایی را خواهد گرفت. چرا کە ملل ایران خود بر  این مسئلە آگاە 
هستند کە دیگر رژیم های استبدادی چە در قالب مذهبی چە در قالب سلطنتی و... پاسخگوی خواستەهای آنان 
نخواهند بود. بە همین دلیل است کە آنها در جریان انقالب ژینا بارها شعارهای "شاە و شیخ" را نمی خواهیم یا 

مرگ بر ستمگر چە "شاە باشد چە رهبر" را سر دادەاند. 
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تهدیدات فراروی امنیت هویتی کوردهای ایران

خلقهای آزادیخواه ایران!
هم میهنان و مردم مبارز کوردستان!

است.  ژینا  انقالب  نوروز  ما،  امسال  نوروز 
خلقهای  پیگیرانەی  مبارزەی  نوین  فصل  نوروز 
ایران برای سرنگونی جمهوری اسالمی و پایان 
ایران  در  مستبد  سیاسی  حاکمیت  بە  دادن 
را  شمسی  نو  سال  و  نوروز  فرارسیدن  است. 
و  سیاسی  زندانیان  شهدا،  خانوادەی  بە  ابتدا 
جانباختگان  و  شهدا  خاطرەی  و  یاد  بویژە 
بذل  با  و  خود  سرخ  خون  با  ژینا کە  انقالب 
جان شیرین خویش بە شعلەی مشعل مبارزەی 
واژگونی  برای  ایران  ملتهای  آزادیخواهانەی 
تبدیل  اسالمی  جمهوری  دیکتاتوری  حاکمیت 

شدند را گرامی می داریم.
در حالی بە استقبال سال نو می رویم کە مردم 
ایران سالی آکندە از حماسە و افتخار را پشت 
سر گذاردە و با انقالب ژینا و خیزش حق طلبانەی 
اسالمی  جمهوری  حاکمیت  خویش  گستردەی 
بحران مشروعیت سیاسی خود  بزرگترین  با  را 
دخالت  سیاست  ادامــەی  بر  کردند.  مواجە 
نقض  و  داخلی  امــور  در  اسالمی  جمهوری 
حاکمیت کشورهای منطقە و عدم پایبندی رژیم 

مسئول  هــجــری"،  "مصطفی 
دمــوکــرات  ــزب  ح ــی  اجــرای مرکز 
پیامی  در  ایران  کــــــوردستان 
کە   ١٤٠١ اسفند   ١٦ تاریخ  در  ویژە 
و  طور کلی  بە  را  ملت کورد  آن  در 
و  احزاب  هواداران  و  اعضا  ویژە  بە 
قرار  خطاب  را  ســیاسی  جریانات 
"اختالف  کە:  کردند  تاکید  بود،  دادە 
و  است  عادی  و  رایج  در کوردستان مسئلەای  دیدگاه  و  نظر 
نشانەای برجستە از وجود جامعەای پویا و زندە می باشد. اما 
وجە ممیزە اختالف نظر و مسائل ملی این است کە بایستی 

همگان پایبند اصول و خطوط بنیادین ملی باشند. 
اصول و خطوطی کە در تضمین امنیت هویتی و چهارچوب 
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مردم کورد از ایالم و کرماشان تا 

شمال کوردستان ایران انعکاس می یابند".
از دیدگاه نگارندە تاکید مسئول مرکز اجرایی حزب دموکرات 
شرایط کنونی  در  هویت"  "امنیت  مقولە  بر  ایران  کوردستان 
جای تامل بسیار دارد! امنیت هویت از جملە مباحث مهمی 
پایان جنگ  از  تقریبا پس  و  نداشتە  زیادی  است کە قدمت 
سرد در مباحث امنیتی و بە ویژە آراء متفکران مکتب کپنهاگ 

ظاهر شد. 
اهمیت پیام مسئول مرکز اجرایی حزب دموکرات از آنجاست 
کە کوردهای ایران سالیان درازی است کە امنیت هویتیشان 
بە دالیلی کە در این نوشتار ذکر شدە  و ناشی از سیاستهای 
حکومتی هستند بە مخاطرە افتادە است. پیش از پرداختن 
تعریفی مختصر  است  بە مسئلە، الزم  ورود  و  این دالیل  بە 
"امنیت  عنوان  بە  آن  از  بعضا  کە  هویت"  "امنیت  مفهوم  از 

اجتماعی" نیز نام بردە می شود، داشتە باشیم. 
باورند کە  این  بر  مکتب کپنهاگ  نظریەپردازان  از  بسیاری 
چراكە  هستند  آدمی  نيازهای  مهمترين  از  هويتی  نيازهای 
شدن  شناختە  رسميت  بە  و  بازتوليد  بيان،  ابــراز،  امكان 

مختصات هويتی برای آدمی بسيار مهم است. 
و  ملت  نگرانی  و  دغدغە  نبود  در  را  هويت  امنيت  آنها 
كنشگران فردی نسبت بە حفظ ويژگيهای اساسی و فرهنگی  
ملت  اجتماعی،  فرهنگی  نظام  بە  نسبت  آنها  تعلق  حس  و 
بە  هویت  امنيت  دیگر  تعبیری  بە  می نمایند.  تعریف  خود 
معنای رفع مجموعە نگرانيهای سياسی، اجتماعی، اقتصادی و 

فرهنگی یک ملت یا فرد است. 
هجری،  مصطفی  جناب کاک  ویژە  پیام  از  پس  روز  چند 
مسئول مرکز اجرایی حزب دموکرات کوردستان ایران، منشور 
"همبستگی و سازماندهی برای آزادی ایران" و با نام اختصاری 
رضا  بنیادی،  نازنین  اسماعیلیون،  "حامد  امضای  با  "مهسا"! 
پهلوی، شیرین عبادی، مسیح علی نژاد و عبداللـە مهتدی" روز 
جمعە ۱۹ اسفند منتشر شد. در مقدمە منــــشور مزبور آمده 
و  جان  بر  اسالمی  جمهوری  از  زخمی  ما کە  "همە ی  است: 
را  دموکراتیک  و  آزاد  ایرانی  بە  رسیدن  راه  داریم،  خود  تن 

مرکز همکاری: نوروز نماد همبستگی و
 استمرار مبارزەی مشترک خلقهای ایران است

آرمان حسینی

این هدف  بە  از جمهوری اسالمی می دانیم. رسیدن  گذار 
نهایی نیازمند سە عامل همبستگی، سازماندهی و مبارزه ی 

مستمر است".
و  آزاد  ایرانی  بە  رسیدن  راە  آن  مقدمە  در  همچنین 
دموکراتیک "گذار از جمهوری اسالمی" عنوان شدە است! 
گویی مردم ایران فقط از جمهوری اسالمی زخمی بر جان 
و تن خود دارند! در اینجا پرسشی کە مطرح می شود این 
است کە آیا حقیقتا با رفتن جـــــمهوری اسالمی "امنیت 
هویت" فردی و ملی ملل غیر فارس و در راس آن ملت کورد 
تامین خواهد شد؟ و بە بیانی دیگر آیا تنها مانع برسر راە 
تامین امنـــیت اجتماعی و حقوق ملی ملل تحت ستم، 
پرسشها  این  بە  نگارندە  پاسخ  است؟  اسالمی  جمهوری 
هدف  است  مشخص  کە  چرا  است؛  :نە"  یقین  طور  بە 
نگارندگان و امضا کنندگان این منشور تحریف واقعیت های 
تاریخی ایران حداقل از صد سال گذشتە و تقلیل تبعیض 
اسالمی  جمهوری  دوران  بە  سیســــــتماتیک  ستم  و 
است کە از دوران پهلوی شروع شد و تاکنون نیز همچون 
غیر  ملل  "امنیت هویت"  تامین  مانع  ریشەهای سرطانی 

فارس و دیگر گروهها در چهارچوب ایران است. 
است.  پهلوی"  "رضا  منشور  این  امضا کنندگان  از  یکی 
رضا خان و محمدرضا شاه بە عنوان پدر و پدر بزرگ وی 
علیە  تبعیض سیستماتیک  و  انکار  معمار گفتمان  و  بانی 
ملی  زبان  با  مخالفت  قالب  در  و کوردها  فارس  غیر  ملل 
در  فارسی  زبان  تحمیل  آنان،  رسوم  و  آداب  و  فرهنگ  و 
مدارس، تالش وهمگونە در راستای یک کشور، یک ملت و 

یک زبان در ایران بودەاند. 
بە جمهوری  ملی  و ستم  آشکار  نقض  این  تقلیل  پس 
توسط  جنایات  این  از  پهلوی  وارث  مبرا کردن  و  اسالمی 
امضا کنندگان منشور "همبستگی و سازماندهی برای آزادی 
بازگشت  مسیر  کردن  هموار  برای  است  تالشی  ایران"، 
استبداد بە ایران و تداوم سیاست های سرکوب و انکار ملل 
تحت ستم در ایران و نە تضمینی برای امنیت هویت های 

مستقل در آن.
تاریخ  از  بخشی  حذف  و  مســـــتبدانە  ادبیات  تکرار 
روا  ملتها  بر  اسالمی  از جمهوری  پیش  و ستمی کە  ظلم 
داشتە شدە، مســـــتقیما نشانی از عزم مرکزگرایان برای 
تحت  ملل  هویتی"  "امنیت  مجدد  انداختن  مخاطرە  بە 
اجازە  و  بردە  پناه  بە سانسور  اکنون  از هم  چرا کە  ستم، 
بیان و انعکاس واقعیات تاریخی گذشتەای نە چندان دور 
را نیز ندادە و مانع شناسایی و دادگایی مجرمان و نهایتا 

جبران خسارات واردە می شوند.
ایرانی بودن  از ایران و  از دوران پهلوی تاکنون روایتی 
وجود دارد کە جایگاهی واال و قداستی بە ملت فارس دادە 

شدە و دیگر ملل را "قوم" قلمداد کردەاند. 
انداختن  بە مخاطرە  عینی  نمودهای  از  یکی  این خود 
اکنون  رو،  این  از  است.  ملل  دیگر  هــــــویت  امنیت 

ملت کورد  ویژە  بە  و  فارس  غیر  ملل  همەی  خواست 
و  برابر  صورت  بە  ملی  حقوق  تامین  است:   مشخص 
بدور از هرگونە تبعیض در چهارچوب ایران بە صورتی کە 

تضمین کنندە امنیت هویتی آنان باشد. 
چون  عناصری  ملی"  "حقوق  از  ما  منظور  اینجا  در 
تاریخ، هویت، آزادی ها، دموکراسی، عدالت، حق تعیین 
دوران  ایران  از  آنها  باشد کە همگی  و... می  سرنوشت 

پهلوی اول تاکنون نقض شدەاند. 
بنابراین، از آنجا کە "رضا پهلوی" خود را وارث پدر و 
پدر بزرگ جالدش معرفی می کند، باید در درجە نخست 
در قبال جنایات، سرکوب و تبعیضاتی کە علیە ملل غیر 

فارس روا داشتەاند، پاســـمخگو باشد. 
اما طبق آن چە کە در منشور فوق الذکر آمدە، همەی 

مشکالت مردم ایران بە دوران جمهوری اسالمی فرو کاستە 
شدەاند و چنانکە اشارە شد هیچ اشارەای بە دوران سلطنت 
در ایران نشدە. گویی تاریخ ایران از جمهوری اسالمی آغاز 

شدەاست!
در خاتمە بحث مجددا بە بخشی مهم از پیام ویژە کاک 
و  اصول  بە  همگان  پایبندی  با  رابطە  در  هجری  مصطفی 

خطوط بنیادین ملت کورد باز می گردم. 
و  هویتی  امنــــیت  تضمین  در  کە  خطوطی  و  اصول 
از ایالم  چهارچوب سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مردم کورد 
از  می یابند.  انعکاس  ایران  شمال کوردستان  تا  و کرماشان 
دیدگاه نگارندە نیز تنها راە باقی ماندە و از پیش بودە! نیز 
بازگشت بە اصول و خطوط بنیادین ملت کورد و مبارزە در 
راه تحقق حقوق و تامین "امنیت هویت" ملیمان می باشد.

رژیم  حمایت  بین المللی،  موازین  و  قوانین  بە 
جمهوری اسالمی از روسیە و مشارکت در جنگ 
اوکراین نیز افزودە گشت و این موجب شد کە 
این کشور در معادالت بین المللی نیز بیشتر در 
حاشیە قرار گرفتە و با تحریمهای فزونتری مواجە 

گردد.
خلقهای آزادیخواه ایران!

آن  جرقەی  کە  ایــران  مــردم  نوین  خیزش 
ارزشهای  و  شعارها  و  زدەشــد  کوردستان  در 
ایران  مناطق  دیگر  بە  از کوردستان  انقالبی اش 
نیز  را  جهانی  جامعەی  حمایت  و  شد  بالگستر 
بدنبال آورد، از سویی محصول بیش از چهار دهە 
سرکوب  اسالمی،  جمهوری  ضدخلقی  سیاست 
خاموش  و  سرکوب  مردم،  آزادیهای  و  حقوق 
بحرانهای  انباشتگی  دگراندیشان،  صدای  کردن 
اقتصادی و اجتماعی و بە گروگان گرفتن خلقهای 
ایران در جهت نیات سیاسی و ایدئولوژیک رژیم 
انقالبی  مردم  مبارزەی  و  مقاومت  همزمان  و 
و  استقامت  و  منفور  حاکمیت  این  علیە  ایران 
راه  در  آنان  قاطعیت  و  ایران  خلقهای  پایداری 
کسب و تضمین حقوق و آزادیهای خویش است. 
در پرتو مبارزە و فداکاری دەها سالەی خلقهای 

ایران، امروز صفوف مردم علیە حاکمیت، متحد 
علیرغم  و  است  زمانی  هر  از  مستحکم تر  و 
و  آشوب  ایجاد  در  رژیم  همیشگی  سیاست 
تفرقە میان خلقهای ایران، اتحاد و همبستگی 
بسیار خوبی  مراحل  ایران  تشکلهای  و  ملیتها 
بە پیش برداشتە است و پیروزی بر جمهوری 
مبارزەی  این  رساندن  پیروزی  بە  و  اسالمی 
این  گسترش  و  تعمیق  گرو  در  نیز،  پرشکوه 

اتحاد و همبستگی است.
مردم پرشور و مقاوم کوردستان!

افکار عمومی  و  ایران  در  غیر کورد  خلقهای 
جهان صدای مبارزەی مشروع و روای شما را 
هموارە  دهەی گذشتە  چهار  در  شما  شنیدند. 
در طول  و  گفتەاید  "نە"  اسالمی  بە جمهوری 
حیات این رژیم کوردستان را بە سنگر مبارزە و 
آزادیخواهی تبدیل ساختەاید. شما کە بیشترین 
خون را دادە و سنگین ترین هزینە را برای حفظ 
شدەاید؛  متحمل  حق طلبی  و  مبارزە  پرچم 
شدیدترین  بە  دهە  چهار  از  بیش  کە  شما 
حاشیە  بە  تبعیض،  سرکوب،  تیغ  آماج  شیوە 
راندە شدن و هجوم ژنوساید زبانی و فرهنگی 
حق خواهی  واهی  اتهامات  بە  و  داشتە  قرار 
و  گرفتە  قرار  حملە  مورد  هویت طلبی تان  و 
حاکمیت  سوی  از  واالیتان  انسانی  آرمانهای 
تحریف شدە و وارونە نشان دادە شدەاست؛ از 
استثمار  اجتماعی  اقتصادی، فرهنگی و  لحاظ 
امنیتی شدە  شدە و سرزمین تان میلیتاریزە و 
و  تروریستی  یورش  هدف  مبارزتان  احزاب  و 
موشکی قرار گرفتەاند؛ اما علیرغم همەی اینها 
سیاسی  احزاب  مبارزە  درنیامدە،  زانو  بە  کورد 
و  معلمان  و حق طلبانەی  اعتراضی  فعالیت  و 

فعاالن  کارگران،  زنان،  دانشجویان،  فرهنگیان، 
ادبی و مدنی، مدافعان محیط زیست، حامیان 
بە  جامعە  اقشار گوناگون  دیگر  و  مادری  زبان 
درحال  یافتەاست.  گسترش  افزون  روز  طور 
تمامی  در  اسالمی  جمهوری  کە  نیز  حاضر 
عرصەها بە بن بست رسیدە و گذار از جمهوری 
همەی  مشترک  و  اصلی  خواست  اسالمی 
همیشە  نظیر  کوردستان  است،  ایران  خلقهای 
پیشاهنگ و پرچم دار این مبارزە مقدس است.

در این شرایط حساس، مرکز همکاری احزاب 
و  ملی  مبارزەی  و  مقاومت  ایران  کوردستان 
جمهوری  علیە  کوردستان  مردم  حق طلبانەی 
ج نهادە و افتخار می کند کە مردم  اسالمی را ار
خستگی  مبارزەی  و  تالش  ضمن  کوردستان 
همچون  رژیم،  علیە  پیگیرانەشان  و  ناپذیر 
خویش  احزاب  پشت  در  مستحکم  قلعەای 
و  بودە  در خیابانها  آنها  ماندەاند، صدای  باقی 
خود  آن  از  را  خلقشان  آزادیخواهانەی  جنبش 
اطمینان  همزمان  همکاری  مرکز  دانستەاند. 
داشتە و معتقد است کە این مبارزەی تاریخی، 
پیروز خواهد شد  هنگامی  ما  روای  و  مشروع 
سیاسی  نیروهای  و  مردم  صفوف  وحدت  کە 
تضمین شدە و شکاف ناپذیر باشد. این امر نیز 
ارادە و احساس مسئولیت همە جانبە از سوی 

همگان را می طلبد.
مردم مسئول کوردستان!

در  نوروزی  مراسم  سالهای گذشتە  طول  در 
برگزار  ملی  سمبل های  و  پیام ها  با  کوردستان 
واالی  سطح  نشانگر  نیز  امر  این  و  گردیدەاند 
شعور و آگاهی ملی و سازمان یافتگی جامعەی 
نیز  امسال  دلیل  همین  بە  است.  کوردستان 

مراسم نوروزی را در سطحی وسیعتر، متحدانەتر 
و با نام و شعار و نماد ویژەای برگزار نماييم و 
آنرا بە فرصت دیگری برای رساندن مجموعەی 
هویت  و  ملی  پیامهای  و  مفاهیم  از  دیگری 
مرکز  ساخت.  خواهیم  مبدل  خویش  طلبانەی 
و  صفوف  وحدت  اتحاد،  بر  تأکید  با  همکاری 
همیاری در تمامی سطوح و عرصەها بە استقبال 
فعالیت سیاسی  و  از همبستگی  سال جدیدی 
مردم  کە  دارد  اطمینان  و  می شتابد  ملی  و 
کوردستان "جامانە" برگردن و "هەوری" برسر و 
گل سرخ در دست تابلوی زیباتری از ارادەگرایی 
بە نمایش می گذارید. مطمئن  را  ملی خویش 
هستیم کە خانوادەی سرفراز شهدا با برافروختن 
آتش نوروز در مراسم نوروزی امسال کوردستان، 
و  گرفتە  بدست  را  آزادی  برای  مبارزە  مشعل 
با  مقابلە  بە  متحدانە  مردم کوردستان  همەی 
سیاستهای خصمانەی رژیم بر می خیزند و یکبار 
دیگر ثابت می کنند کە بعنوان یک ملت مبارز و 
آزادیهایمان  و  راستای کسب حقوق  در  نستوه 

پیگیر و مصمم هستیم.
نوروز برهمگان خجستەباد.
سالم بر شهدای راه آزادی

سالم بر ارادەی زندانیان سیاسی
سالم بر همبستگی و اتحاد خلقهای ایران

پیروز باد مبارزەی آزادیخواهانەی خلق کورد
راه  در  ایــران  خلقهای  مبارزەی  باد  پیروز 

سرنگونی جمهوری اسالمی

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران
نوروز ١٤٠٢ خورشیدی



شامره : ٨٤٣ 7
    2٩ اسفند  1٤01  _ 20 مارس 202٣

کە  ــدر  ــق ــان ــم ه
باید  بشری  فرهنگ 
"آشویتس"  برابر  در 
عصر  باشد،  پاسخگو 
روشنگری نیز، بایستی 
بربریت  پاسخگوی 
و  اسالمی  ایدئولوژی 
در  اسالمی  حکومت 
فاجعەی  خاص  بطور  و  زنان،  جامعەی  قبال 
جنایت علیە زنان در پی قتل "ژینا امینی" و 

حقوق زنان در ایران نیز باشد.
هر  در  را  استعارەهایش  "سیاست"  وقتی 
سیاست  دیگر  می کند  منتشر  اجتماعی  چیز 
در  سیاسی  امر  است.  سیاسی"  "امر  نیست 
را  نرم افزاری است کە ساختارش  واقع همان 
از سیاست گرفتە اما در حوزه ی عمومی فعال 
است؛ مثل قدرت، خود را منتشر  می کند و در 
دارد.  وقتی سیاست منتشر  همە جا حضور 
چنانکە  اند،  اتمیزه تر   استعاره هایش  می شود 
هم  و  می چرخند  استعاره های کالن  دور  هم 
آن را در خود دارند. نمود بارز این امر سیاسی، 
اندیشەای است کە منجر بە فاجعە در خیابان 
می شود، و اخالقیات، تبدیل می شود بە کرسی 
و  سرکوب  قساوِت  قضاوِت  و  جمعی  عدالت 
استیال یافتن قدرت با جبر حاکم بر محدودیت 
سیاسی-اجتماعی،  ساختارهای  فردی.  آزادی 
تحقق  بیاموزند  ما  بە  همواره کوشیدەاند کە 
جملە  از  است،  ناممکن  اساسا  امور  برخی 
تغییری  جهانشمول،  عدالت  و  آزادی  تحقق 
رادیکال بواسطەی یک انقالب و ...، و این ها 
موجب شکل گیری شکافی عمیق بین حوزه 
را   نظر و عمل شدەاند و عموما عقیده ملت 
در این باره، بە انتزاع صرف برای تحقق آن ها 
سرانجام  بی  رویای  نوعی  کردەاند،  معطوف 
بی  تقالی  و  لوحی  ساده  نوعی  ناممکن،  و 
حاصل. بنابراین، مهمترین اقدام، ایجاد تغییر 
و  است،  جامعە  در  جاری  واقعیت  این  در 
نقطەی آغاز این تغییر،  کە همگان بە دنبال 
راه حل های عملی می گردند، این است کە ابتدا 
باید اندیشید! و اندیشیدن اولین اقدام عملی 
جهانی  در  تغییر. خصوصا  برای  است  واقعی 
بیندیشیم.  زنانە  کە عقل مذکر است، چگونە 
ایدئولوژی  کاشف  دوبووار"،  "سیمون  چنانکە 
زن دیگرِی مرد، بود در قسمت مهمی از کتاب 
"جنس دوم" خود می گوید:" فعالیت مرد برای 
غلبە بر نیروهای آشفتەی حیات هم طبیعت 
را بە انقیاد درآورده است هم زن را". راه حل 
رهایی از انقیاد مردانەی قانون، یا مردساالری 
معرفت  و  اندیشە  دوران  از  چە  سیاست، 

نوروز یکی از خاطرە انگیزترین رسوم بە جا مانده از تمدن های دیرین است کە با جان 
با نو شدن طبیعت بە استقبال شروعی  گرفتن طبیعت آمیختە شده و مردم، همزمان 
تازه می روند. امروزه آيين نوروز میان ملل و مردمان زیادی از شرق تا غرب آسیا، جشن 
گرفت می شود و قدرتمندان نیز بە علت قدمت این جشن کە در واقع بە درازای تمدن 
بشری است و متعلق بە تاریخی کهن است؛ می کوشند تا آن را بە نام خود سند بزنند. 
اما کند و کاو و جستجو در صفحات تاریخ و دنبال گرفتن ردپای نوروز ما را می کشاند بە 
تمدن های بابل و آشور... کە در آن عصر و در مزوپوتامیا نوروز و نماد آتشش در میان 
نوروز، میان  آتش بخش مشترک مراسم  برپاکردن  امروز هم  کە  مردم جایگاه داشتە... 
مردمان  حتی  و  مانده  یادگار  بە  تاکنون  باستانی  تمدن های  از  تمامی کوردهاست کە 
بام خانەهایشان بە استقبال نوروز  بر  برافروختن آتش  با  دورافتاده ترین روستاها هم 
می روند. برخی از مورخان کورد هم بر این باورند کە اندیشەی تجلیل از نوروز ریشە در 
تمدن کهن ملت کورد دارد و تاریخچەی آداب و رسومش با آيينی کە در میان مردمان 
کوردستان رایج است مطابقت دارد… آتش نوروزی )ئاگر نەورۆز( کە بە جای ماندە از 
تمدن کهن کوردهاست و امروزە هم بە نمادی از هویت طلبی بدل گشتە نمونەای از عمق 

و ریشەی این آيين در کوردستان است.
دارد…  وجود  در کوردستان  نوروز،  ریشەی  بە  راجع  مختلفی  اعتقادات  و  افسانەها 
بسیاری این جشن را مربوط بە قیام کاوەی آهنگر می دانند و بر این باورند کە پیروزی 
کاوە بر ضحاک در ٩ روز و حد فاصل ٢١ اسفند تا اول فرودین بە انجام رسیدە است و 

جشن نوروز بە یاد پیروزی کاوە و غلبەی نور و روشنایی بر ظلمت است.
در یکی دیگر از افسانەهای کوردی گفتە می شود کە شخصی بە نام "کی مورس" کە 
متعلق بە ٤ هزار سال قبل از میالد مسیح است؛ پس از پیروزی بر هیوال، بە ارتش خود 
دستور داد کە بە نشانەی پیروزی بر روی کوەها و تپەها آتش برپا کنند تا نمادی باشد 
بر پیروزی وی. تاریخ این پیروزی را ٩ روز قبل از نوروز و تغییر فصل دانستەاند؛ کە "كى 
مورس" دستور داد آن ٩ روز را مردم بە جشن و پایکوبی بپردازند. پس از آن و بە تدریج 
این رسم وارد فرهنگ ملت کورد شد و مردم با برافروختن آتش بر بلندی ها و جشن و 

پایکوبی و هلپرکە )هەڵپەڕکێ( بە گرد آن، این روز را جشن می گرفتند.
شیرکو  چون  شاعرانی  سرودەاند؛  و  نوروز گفتە  از  بسیاری  هنرمندان کورد  و  شاعران 
ترانەی  همچون  هیچ کدام  اما  و…  مولوی کورد  موکریانی،  هژار  خانی،  احمد  بیکس، 
معروف حسن زیرک هنرمند نام آشنای کورد بە نام "نوروز" کە سرودەی استاد "پیرە مێرد" 
است در دل ملت کورد رسوخ نکردە است؛ بە طوری کە امروزە بە بخشی از هویت مردمان 
و کمتر کوردی  بدل گشتە  ایران(  )کوردستان  روژهالت کوردستان  در  بە خصوص  کورد 

هست کە این ترانە را نشنیدە باشد.
با  فصل،  شدن  نو  چون  می گوید:  پژوە  و کورد  فیلسوف  سلطانی،  علی  محمد  دکتر 
کشاورزی و اقتصاد مردم کوهپایەهای زاگرس پیوستگی دارد و مردم زاگرس رزق و روزی 
خود را بە شکل سنتی از بطن زمین می گیرند؛ همچنین کە از طرف سازمان ملل هم بە 
عنوان روز زمین نام گذاری شدە؛ بە گونەای بیشتر با اندیشەهای منطقە زاگرس پیوند 

دارد.
هنوز  هزاران سال  با گذشت  کە  ترین جشن کوردها،  مهم  و  عمومی ترین  این  نوروز 
جوهرەی اصلی آن حفظ شدە است؛ در سال های اخیر برگزاری عمومی آن، بە ویژە در 
بە خود  بوی سیاسی  و  رنگ  و  تبدیل شدە  از هویت طلبی  نمادی  بە  ایران  کوردستان 
گرفتە است و حکومت متفاوت بودن این جشن در کوردستان، کە رنگ و بوی ملی دارد 
و با بخش های دیگر کوردستان در کشورهای دیگر مطابقت دارد را بر نمی تابد و در طی 
سالهای اخیر بە دنبال آن بودە کە بە هر طریقی مانع از برگزاری این جشن در کوردستان 
برگزار می شود و  ایران  نقاط  از سایر  بە شکلی متفاوت  نوروز در کوردستان  شود. آيين 
مطابق رسم خود زن و مرد و پیر و جوان بە دامان طبیعت رفتە و با برپایی آتش، گرد 
آن بە هڵپەڕکێ و پایکوبی می پردازند و با لباس های رنگانگشان با رنگین کمان بهاری 
و شکوفەهای درختان تجدید میثاق می کنند. آيين نوروز در کوردستان بکرتر است و بە 
دلیل ریشە داشتن در تاریخ باشکوە ملت کورد با شکوە خاصی برگزار می شود بە جشن 
ملی آنها تبدیل شدە است بە همین دلیل هم شهر سنە )سنندج( بە عنوان پایتخت نوروز 

جهان شناختە می شود.
بە  و  یافتە  در شهرهای کوردستان گسترش  نوروز  آيين  بزرگداشت  اخیر  در سال های 
نماد از هویت خواهی آنان بدل گشتە است، اما حکومتی کە هویت متفاوت را برنمی تابد 
و ادامە دهندەی یکسان سازی رضاخانی است هر سالە با آغاز سال نو فشارها در مورد 
برگزاری مراسم نوروز در کوردستان را افزایش می دهد و مانع برگزاری این جشن در برخی 
از بخش های کوردستان می گردد؛ در سال ١٣٩٧ با حملە بە محل برگزاری جشن نوروز در 
منطقەی ملکشاهی استان ایالم، ضمن ضبط وسایل برگزاری جشن و جمع آوری هیزم ها، 
اقدام بە دستگیری چند تن از فعالین فرهنگی منطقەی ملکشاهی نمود و در دیگر نقاط 
خ، برگزار کنندگان  نیز بابت هر گونە نماد هویتی مانند پرچم کوردستان، جامانە و گل سر
اما بە رغم تمامى  را تهدید کردەاند و خواهان جایگزینی نمادهای حکومتی می شوند. 
وصل  یکدیگر  بە  را  جهان  سراسر  اتحادی کە کوردهای  زنجيرەی  چون  آتش،  فشارها؛ 
می کند، خاموش نشدە است و حتی در دور افتادەترین روستاها و بر بام خانەها، زبانە 

می زند.

باوان کرماشانی

مشعل مزوپوتامیا 
در دست ملکشاهی

در اثنای فاجعه، اندیشه به چه کار می آید؟
می دانستند،  زمین  مقلد  را  زن  یونانی کە 
چە اکنون کە مادەی مصرفی در اندیشەی 
نظام کاپیتالیستی، گریختن از مادگی است. 
باید  است،  جامعە  تراژدی  آبستن  زن  اگر 
در  اگر  حتی  باشد.  داشتە  وجود  قهرمانی 
نام  بە  تاریخی  هیچ  زنان،  مبارزات  تاریخ 
٨ مارس ١٨٥٧، وجود نمی داشت، قتل ژینا 
امینی، در ٢٢ شهریور ١٤٠١ در ایران، می تواند 
اسطوره و قهرمان هر نوع رهایی از مادگی 
تاریخی خود و کنشگری زنان برای برساختن 
خودآگاهی  باشد.  واقعی  تغییر  اندیشەی 
زنان، اولین دستاورد آنان برای ایفای نقش 
اندیشەی اجتماعی است، رسیدن بە استعال 
و فروگذاشتن زنانگی. اما باید دانست، کە 
صرف اینکە کنشگری با ساختار زنانە، شکل 
کافی  است  گرفتە  شکل  اینکە  کما  بگیرد، 
تصاحب  مورد  در  امرخصوصا  این  نیست. 

میل جمعی نمایان تر می شود. 
تصاحب میل جمعی، یکی از آشکار ترین 
تصاحب  ــای  روش ه خشونت بارترین  و 
قدرت در جوامع غیردموکراتیک است. یک 
سیاسی،  نارضایتی  اساس  بر  جمعی  میل 
اجتماعی  و  تاریخی  فرهنگی،  اقتصادی، 
هر  بە  سپس کسانی کە  و  می گیرد  شکل 
بیرون  از دایره ی مفصل بندی قدرت  دلیلی 
ساختارهای  مغضوب  یا  شده اند  رانــده 
این  تا  می افتند  وسوسە  بە  موجوداند، 
میل جمعی آواره را بە نفع امیال و اهداف 
بە  منجی  ردای  پس  کنند.  مصادره  خود 
بە همان  تبدیل  اما سرانجام  تن می کنند؛ 
بدمنی می شوند کە پیش از این میل جمعی 
از آن گریختە بود. این دور باطل، مدام تکرار 
می شود و عجیب تر آن است کە مردم چنین 
جامعە ای فکر می کنند این منجی جدید با 
بدمن های  بە  تبدیل  کە  منجیانی  همە ی 
آنچە  دارد.  اساسی  تفاوت  شده اند،  تاریخ 
این "ابزورد تاریخی" را دامن می زند چیزی 
کە  امیدی  نیست.  تاریخی  فراموشی  جز 
فکر می کند از این ستون بە آن ستون فرج 
است، اما فاجعە تولید می کند. از آنجایی کە 
آگاهی ناگهانی، نمی تواند واقعیت جدید یا 
ساختارهای متفاوت تولید کند، میل جمعی 
کە  میلی  می شود.  فراموشی  دچار  دوباره 
نمی داند مشکل اصلی در ساختارها است 
نە در شخصیت ها و منجی ها؛ زیرا در این 
میل، فراموشی بە مثابە ی عنصر ساختاری 
است کە نمی تواند بین ساختارها و سوژه ها 
هم  دلیل  همین  بە  شود.  قائل  تفکیک 
با  بگیرد چرا کە  از گذشتە درس  نمی تواند 

هر منجی تاریخ دوباره برایش آغاز می شد. 
تغییر  و گفتمان ها  وقتی ساختارها  بنابراین 
نکرده اند حتی اصلی ترین و متعهدترین افراد 
تبدیل بە بدمن می شوند. در این شرایط یک 
تکرار  چرخە ای  شکل  بە  مدام  نحس  بازی 
و  نارضایتی  انباشت  آغازین،  امید  می شود: 

قیام برای عدالتی کە از دست رفتە است.
و  می بیند  حلقوی  را  زمان  باز،  قیامی کە 
تغییر  را  پوالدین  بنیادهای  نمی تواند  چون 
کە  می شود  هویت هایی  بە  متوسل  دهد 
تاریخ می دانند  را منجی یک وضعیت  خود 
و سرانجام این نتیجە تثبیت می شود کە این 
منجی نوظهور مثل آن ها نیست یا امیدوارند 
کە نباشد؛ اما ساختارهای از پیش موجود هر 
آورد.  در  خود  بە شکل  می تواند  را  سوژه ای 
سوژه، زمانی با ساختارها رابطە ی دیالکتیک 
برقرار می کند کە ساختارها او را منحرف نکنند. 
در غیر این صورت مقاومت انقالبی سوژه ها 
از  را  او  یا  ساختار  و  نمی برد  جایی  بە  راه 
بین می برند یا او را اهلی می کنند. بنابراین 
همیشە در تولید اختناق و تصلب ساختارها 
حداقل  غرب  جهان  هستند.  پیشینی  امری 
از نیمە ی دوم قرن بیستم بە دلیل تجربە ی 
فاشیسم و نازیسم بە سوژه ها بدبین شده، 
این بدبینی حتی بە جهان هنر و ادبیات هم 
راه پیدا کرده است؛ زیرا می داند ساختارهای 
می کند؛  تولید  خطرناک  سوژه های  معیوب، 
داشتن  نگە  زنــده  کار  بهترین  بنابراین 
نگذارد  تا  است  دموکراتیک  ساختارهای 
سوژه ها، نفع جمعی را تبدیل بە نفع فردی 
ج اورول "کسی کە گذشتە  کنند. بە قول جور
کسی  می کند.  را کنترل  آینده  را کنترل کند، 
را کنترل  را کنترل کند،،گذشتە  کە زمان حال 
می کند". در گذشتە، هنگام گذار از فئودالیسم 
گرفت  شکل  جریانی  داری،  سرمایە  بسوی 
دادگاەهای  کە  "ساحرەکشی"  عنوان  تحت 
سدەهای شانزدهم و هفدهم مرسوم کردند. 
در واقع اولین ترورهای حکومت علیە زنان، 
زنان  بە اصل قدرتی کە در  بود  کە واکنشی 
وجود داشت. بنابراین، اندیشەی اکنون، باید 
ابتدا مخالف ساختار سنت استبدادی تاریخی 
ایران بشود، سپس این میل جمعی، استعال 
بیابد بر همان اندیشەی ساحره کشی اسالمی، 
تودەی  و  اسالمی.  تمدن  بە سمت  در گذار 
ملت، در این دوره گذار میل جمعی باید از 
سنت استبداد تاریخی ایران بە سوی آزادی 
آینده بی قید و شرط لیبرال دموکراتیک برود، 
منجی های  حلقەی  آن  بە  وابستگی  بدون 

مدعی.

بهار حسینی
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ایران گرایی ایدئولوژی تمامیت خواهانە

هەنگاو: برگزاری سمیناری به مناسبت سالروز تاسیس اتحادیه زنان
طی انقالب ژینا تاکنون ١٣٤ معترض 

کورد در ایران شهید شدەاند

قبل  از خداحافظی

مـــشـــروطـــه 
حاصل  ایــــران 
از  تاثیرپذیری 
در  ــه  ــروط ــش م
واژه  و  بود  غرب 
مشروط )شرط دار، 
کردن  شرط مند 
برگرفته  پادشاه( 
از دوره ای تاریخی در غرب است که فرامین 
پادشاه به رای فئودال ها و سپس دهقانان 
ماحصل  مشروطه  یعنی  شد.  ــذارده  گ
و  نبود  ایرانی  روشنفکر  اندیشه  دستگاه 
با آنچه در  اجرای آن هم مطابقت کاملی 
اروپا گذشت، نداشت. همان مشروطه که 
پهلوی  به رضا  منادیانش یک به یک  امروز 
اقتدا می کنند، با کودتای ١٢٩٩ ژنرال ادموند 
رضاشاه(  )بعدها  قزاق  رضا  و  آیرونساید 
نسخه  همان  تا  ماند  نیمه تمام  عمال 
کنار  نیز،  بومی  مشروطیت  کج دارومریز 

گذاشته شود.
ایرانی که از بدو قرن گذشته شمسی به 
بعد سراغ داریم، از اساس تجلی خواست 
و  جغرافیا  این  مردمان  عقاید  و  افکار  و 
بلکه  نبود.  فرودست،  طبقات  ویژه  به 
غربی  ابرقدرتی  میان  قرارداد  یک  نتیجه 
قزاق  قشون  فرمانده  یک  و  )انگلستان( 
و  نفت  سر  بر  قــزاق(  )رضا  قاجار  دوره 
با کودتای  همزمان  لذا  بود.  آن  امتیازات 
١٢٩٩، جنبش ضداستعماری گیالن زمین به 
رهبری میرزا کوچک جنگلی، با تبانی شاه 
تحت الحمایه و دولت حامی او )انگلستان( 
سرکوب شد. جنبشی که آموزش عمومی را 
تمام  علیرغم  گیلک ها  سرزمین  سطح  در 
را  جنگل  روزنامه  و  کرد  اجرایی  فشارها 
نقاط  اقصی  به  و  چاپ  نشریه   عنوان  به 
جغرافیای ایران فرستاد. چندی بعد جنبش 
ضداستعماری بلوچستان با رهبری کسانی 
مانند جمعه خان با ادوات به ویژه توپخانه 

کیوان درودی

انگلیس قلع وقمع شد. این در حالی است 
که بلوچستان پیش از آن دو دوره جنگ علیه 
قوای انگلستان را در سرزمین بلوچستان را 
تجربه کرده بود. روایت غالب ناسیونالیستی 
اما، یک بعد قضیه یعنی »توسعه سازه ای« را 
برجسته می کند و با توجیه ساخت آسفالت 
و پل و آثار عمرانی، کشتار داخلی را حذف 

کرده و مسکوت گذاشته است.
قزاق  رضا  تبعید  زمان  تا   ١٣٠١ سال  از 
هویت های  سرکوب  مورد  ده ها  آفریقا،  به 
که  ــوری  ط به  گرفت؛  انجام  غیرفارس 
کالسیک  بمب افکن های  عملیات  نخستین 
ُلر  مردم  خیزش  علیه   ١٣٠٣ در  انگلیس 
انجام گرفت. این بمب افکن ها که بخشی از 
درآمد ٩٪ نفت دربار پهلوی )در اصل پاالنی( 
علیه  دیگری  عملیات های  بود،  نفت  از 
دادند.  انجام  ایران  جغرافیای  ساکن  مردم 
کماکان  ایران گرایی  ایدئولوژی  پایه های 
قابل تفکیک با رویدادهای آن دوره نیست. 
منظر  از  ایران«  »وحدت  دیگر،  عبارتی  به 
لغزش  همزمان،  و  آرمان  بزرگترین  آن ها، 
آن عمده ترین تهدید است. این وحدت نیز، 
می شود  ختم  یک کیش شخصیت  به  لزوما 
اقتدارگرا- شخصیتی  تیپ  باید  ضرورتا  که 

نظامی گرا داشته باشد. ضرورت این مسئله، 
مدرنیته آمرانه ای است که نه در بستر داخلی 
نسخه پیچی  با  که  طبیعی،  رونــدی  با  و 
گرفت.  انجام  قزاق  رضا  تولی  و  انگلستان 
در  ایران گرایی  ایدئولوژی  اساس  فهم،  این 
یعنی  است.  آن  متعارف  چارچوب  معنای 
یک  به  متکی  و  آمرانه  اقتدارگرایانه،  لزوما 
پل ارتباطی به قدرتی خارجی است. چنانچه 
برای  بپذیریم، کار سختی  را  این پیشفرض 
عنصر  با  ایران گرایی  عبارت  بر  تاکید  درک 
نخواهیم  اقتدارگرا  کیش شخصیت  اصلی 
داشت. اساسا ایران مدرن، با عدم مشارکت 
و  بوده  همراه  آمرانه  هدایت  و  مشتاقانه 
همگون  ترسیم  بر  را  راه  پیشینه ای،  چنین 

دموکرات  ــان  زن اتحادیه 
مناسبت  به  ایران،  کوردستان 
این  تاسیس  سالروز  ۷۷امین 

اتحادیه، سمیناری برگزار کرد. 
بــعــدازظــهــر دوشــنــبــه ۲۲ 
زنــان  اتحادیه  اسفندماه، 
در  ایران  کوردستان  دموکرات 
این  تاسیس  سالروز  ۷۷امین 
کرده  برگزار  سمیناری  اتحادیه، 
و یادبود »مینا خانم« از سوی 
اتحادیه  دبیر  درودگــر«  »شنه 
»انقالب  مبارز  زنان  به  زنان، 

ژینا« اهدا شد.
با سرود ملی  ابتدای مراسم 
لحظه  چند  و  رقیب«  »ای 
واالی  مقام  احترام  به  سکوت 

شهدای کوردستان آغاز گردید.
فتحی«،  »رونـــاک  سپس 
دموکرات  حزب  رهبری  عضو 
خصوص  در  ایران،  کوردستان 
انقالب ژینا سخنانی ایراد نمود.

ج نهادن یاد  نامبرده ضمن ار
و نام سه دبیر پیشین اتحادیه 
زنان، »بانو مینا قاضی، شهیدان 
سهیال قادری و نسرین حداد«، 

ژیان،  »ژن،  نوین  جنبش  با  افق هایش 
ئازادی« به شکل ماهیتی در چالش بازتولید 

نظری-عملی قرار می دهد.
در  اقتدارگرایی  عنصر  کنونی،  جنبش  در 
و  شده  نشانه گرفته  آن،  و کلیت  تمامیت 
»مرد،  نظیر  شعاری  نیز،  دلیل  همین  به 
که  شد  مطرح  آن  مقابل  آبــادی«  میهن، 
و  عبارات  قعر  در  و  بی نتیجه  تاکنون  البته 
در  مرد  می برد.  سر  به  انقالبی  مفاهیم 
جنسیت  به  اشاره  واقع  در  این کانتکست، 
نیست، بلکه در لفافه بازتولید نقش نظامی 
جز  میهن،  و  می کند  دنبال  را  قزاق  رضا 
انگلستان جابرانه یکدست و  آنچه با کمک 
در  ایران  باشد.  نمی تواند  نشد،  آباد  آمرانه 
یک  نه  ایران گرایی،  ایدئولوژی  سطور  بین 
فرامردمی  امر  یک  بلکه  همزیستی،  ظرف 
و فرآیندی از باال به پایین است که حافظ، 
است.  شاه  عهده  بر  آن  وکالت  و  نگهبان 
آبادی،  ایران گرایی،  میان متن  در  همچنین 
که  سازه ای  توسعه  همان  به  است  اشاره 
هنوز هم، به عنوان خدمات ارزنده همایونی 
عرضه می شود. ساخت پل، جاده، ژاندارمی 
»خدمات«  آنچه  برای  تنها  حقیقت  در  و.. 
خوانده می شود؛ انجام نگرفته و انگیزه ای که 
می توان برای آن یافت، تسلط کامل نظامی 
بر جغرافیای  قزاق و دربار وی  شخص رضا 

ایران بود. 
جاده  و پل ها سهولت دسترسی ژاندارمی 
و  می آورد  فرآهم  را  اعتراضی  هر کانون  به 
کمک  سلطه  فربه سازی  به  توانست  این 

چشمگیری کند.
چالش  با  را  ایران گرایی  نمایندگان  آنچه 
این است که ساکنان  جدی مواجه ساخته، 
حتی  و  تا گلیک ها  بهائیان  از  جغرافیا  این 
نقش  ــارس،  ف جامعه  فرودست  طبقات 
عاملیت ایفا نکرده اند و تمام روند از داالن 
منافع گروه حاکم و همدستان غربی اش گذر 

بستر  در  آن  بازتولید  برای  لذا  است.  کرده 
اجتماعی کنونی و ارزش هایی جنبش کنونی 
همچون اصول عرضه کرده، مستاصل هستند.

شرکت یا مشارکت بدنه اجتماعی در جایگاه 
است که  اراده ای  بازستانی  واقع  در  عامل، 
شاه وقت به واسطه ادوات نظامی، ساواک 
و .. از آن ها سلب کرده است. پرواضح است 
نقش آفرینی بدنه اجتماعی در امر سیاست، 
هر  از  ایران گرایی  ایدئولوژی  چارچوب  در 
نظر، نه تنها نفی ضرورت وجود پادشاه است؛ 
بلکه اساسا با نقش یک کیش شخصیت در 
تعارض قرار دارد. این تعارض برای ملیت ها 
تا سطح تضاد کامل نیز، باال می گیرد؛ چراکه 
قدرت  -چندمیلیونی- کانون  جمعی  هویت 
و  جریان  فرد،  از  مستحکم تر  مراتب  به 
است.همان  آن(  لیبرالی  مفهوم  )در  اقلیت 
ضرورتی که حسن شرفی، عضو رهبری حزب 
به  آن  از  آلمان،  اخیر  در کنفرانس  دمکرات 
یک  را  آن  و  یاد کرد  قدرت  تقسیم  عنوان 

اصل قلمداد نمود. 
اصوال قدرت فردی، یعنی تمامیت خواهی 
با توزیع منابع و تقسیم  و تمامیت خواهی 
قدرت مشکل دارد. منابع )سرمایه( همانگونه 
که تا امروز نیز در تهران انباشت شده، لزوما 
در  نیز  آینده  در  باید  ایران گرایی-  دید  -از 
اختیار یک اقلیت باشد. همچنین، قدرتی که 
تا همین لحظه نیز، در دست خامنه ای است، 
ضرورتا به شخصی پس از وی واگذار شود؛ تا 
ایران مد نظر این ایدئولوژی به حیات ادامه 
دهد. ترفند پروپاگاندای این گروه در مواجهه 
با منتقدان، قرار دادن ایران )همچون ظرف 
همزیستی( مقابل آن ها است، در حالی که 
ایران موردنظر خودشان )شاه و شیخ( را در 
وقتی  می سازند.  مستتر  میهن پرستی  لفافه 
ما از رویه ای ثابت و غیرقابل دفاع در دوران 
ایران مدرن از ١٣٠٠ تا ١٤٠٠ سخنی به میان 
می آوریم، آن ها چنین رویکردی نقادانه ای را 
به ستیز با ایران تعبیر می کنند. مشخص هم 

نیست که چه سودی در ستیز با یک جغرافیا 
پروپاگاندایی  ترفند  این  دارد! مشابه  وجود 
را فقط می توان در وزارت پروپاگاندای یوزف 
امحای  برای  نازی ها جست که  دوره  گوبلز 
یهودیان، نقد منافع گروهی خود را همچون 
به ماهیت و موجودیت »ژرمن ها«  تعرض 
بازنمایی می کردند. بنابراین ما باید تفکیک 
قائل شویم بین ایران ماقبل مدرن و ایران 
مدرنی که زمینه نابودی موجودیت تاریخی-

هویتی ساکنان آن را فراهم ساخت و تاکید 
کنیم که اگرچه ایران تا میانه دوره قاجار و 
تاسیس نخستین نهادهای مدرن، همچنان 
روحانیت  قدرت  اما  بود؛  استبداد  تحت 
نبود که  حدی  در  هرگز  آن،  در  سلطنت  و 
و  پهلوی  به  نفت  پول  و  مدرن  نهادهای 
فربه سازی  این  اهدا کرد.  اسالمی  جمهوری 
عنوان  به  فاشیزم،  به  آن  تبدیل  و  استبداد 
ارزش  شد  آغاز  زمان  آن  از  مدرن  ترمی 
افزوده  ارزش  این  آمد.  دست  به  افزوده 
تحمیل  را  زبانی  آموزشی،  خدمات  نام  به 
سرکوب  به  ملی«  »امنیت  نام  به  و  کرد 
قضایی  دستگاه  پرداخت.  اعتراضی  هرگونه 
سیاسی  فعالیت  و  انتقاد  که  سرسپرده ای 
انطباقی  کوچکترین  کــرد،  جرم نگاری  را 
نیروهای  رسالت  و  نداشت  »عدالت«  با 
مسلحی که ایجاد شد، در واقع پاسداری از 
نهاد سلطنت و نهاد روحانیت را شامل شد 
و دقیقا در نقطه مقابل عاملیت فرد و جمع 

ج از درباریون و اهالی بیت، عمل کرد. خار
بنابراین چنانچه در پی خلق یک ایران به 
لزوما  هستیم،  همزیستی  ظرف  یک  مثابه 
و  دینی  فاشیستی  سلطه  نهاد  دو  از  باید 
قومی عبور کنیم و فراموش نکنیم که فاشیزم 
آمد.  خواهد  همه  ســراغ  روزی  باالخره 
همانگونه که خود رضا قزاق در تبعیدگاهش 
و  سپرد  جان  بیماری  با  موریس  جزیره  در 
نابودی  برای  تالشش  تمام  با  بنی صدر 

کوردستان، در اوج انزوا دنیا را ترک گفت.

کوردستان  دموکرات  زنان  »اتحادیه  گفت: 
ایران بر مبنای تاسیس جمهوری کوردستان به 

فعالیت های خود ادامه می دهد«.
»روناک فتحی« افزود: »انقالب ژینا توانست 
با حضور زنان شجاع ایران و کوردستان، مرزها 
را درنوردد و مطالبات و حقوق زنان را به گوش 

کشورهای اروپایی و جهان برساند«.
که  کــرد  نشان  خاطر  هـــمچنین  وی 
انحراف کشاندن  به  برای  تالش  در  جریاناتی 
انقالب بودند، اما زنان آگاه و شجاع ایران در 
انقالب  انحراف کشاندن  به  اجازه  داخل کشور 

نیروهای  توسط  معترض کـــــورد   ١٣٤ تاکنون  ژینا  انقالب  ابتدای  از 
ایران شهید  و  سرکوبگر جمهوری اسالمی در شهرهای مختلف کوردستان 
سپاە  مـــــوشکی  و  پهپادی  حمالت  جریان  در  همچنین  شدەاند. 
تــــروریست پاسداران و هدف قرار دادن مراکز و کمپ های احزاب کورد 

اپوزیسیون رژیم، دست کم ٢١ عضو این احزاب شهید شدند.
تاریخ  در  »ههنگاو«  تحقیقات  تیم  توسط  شدە  منتشر  آمار  اساس  بر 
شلیک  با  خیابان های کوردستان  معترضان  از   )٪٨٥( مورد   ١١٤ مارس،   ١١
مســــــــتقیم نیروهای سرکوبگر رژیم، ٩ مورد بر اثر شکنجه، ٦ مورد بر 
اثر ضربات باتوم، یک مورد بر اثر ضربات چاقو، یک مورد بر اثر خفگی با گاز 
اشک آور، یک مورد بر اثر زیر ماشین گرفتن، یک مورد اعدام و یک مورد هم 

به دالیل نامعلوم توسط نیــــروهای رژیم به شهادت رسیدەاند.
 ٤٣ )سنندج(  سنه  استان  در  و  ژینا  انقالب  جریان  در  آمار  این  طبق 
معترض، در ارومیه ٤٩ معترض، در ایالم ٢ معترض، در خراسان رضوی ٢ 
معترض، در تـــــهران ٢ معترض، در قزوین یک مـــــعترض، همدان 
یک معترض، در استان مرکزی یک معترض و در استان البرز ٦ معترض 

کورد توسط نیروهای سرکوبگر جمهوری اسالمی شــــــهید شدەاند. 

را ندادند.
در بخش دیگری از ســـمینار، »مژگان علیپور«، 
را  سازمان  این  پیام  زنان،  اتحادیه  دبیر  جانشین 
تقدیم حضار کرده و گفت که از زمان تاسیس این 
فراوان،  مشکالت  و  موانع  وجود  علیرغم  سازمان، 
حضور  مستمر  بصورت  مبارزات  جریان  در  زنان 

داشته اند.
در پایان این سمینار، »شنه درودگر«، دبیر اتحادیه 
اتحادیه  ساالنه  یادبود  ایراد سخنانی،  زنان، ضمن 
زنان موســـــوم به یادبود »مینا خانم« را به زنان 
مبارز، شجاع و ازخودگذشته انقالب ژینا اهدا نمود.
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