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ارگان کمیـته مرکزی حزب دمکرات کردستان ایران

تـأمین حقوق ملی خلق کرد در چهارچوب ایرانی دمـکراتیک و فـــدرال
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سخن       دیپلماسیراسان،
دروازههایاروپاراگشود

دبیر کل حزب دمکرات کردستان 
کشورهای  به  سفر  در  ایران 
با  متعددی  دیدارهای  اروپایی، 
مقامات  و  سازمان ها  نهادها، 
و  داده  انجام  مختلف  سیاسی 
ضمن تشریح اوضاع کردستان و 
ایران از دیدگاه حزب دمکرات، 
مرحله ی  آغاز  اهداف  و  دالیل 
دمکرات  حزب  مبارزات  نوین 
)راسان( را به اطالع آنان رساند 
و خواستار پشتیبانی سیاسی آنان 
از جنبش  رهایی بخش ملت کرد 
و تالش های آزادیخواهان ایران 
جهت سرنگونی رژیم جمهوری 
اسالمی و رهایی ملیت های ایران 
از سلطه ی این سیستم سرکوبگر، 
گردید.   بشری  ضد  و  واپسگرا 
مصطفی هجری، دبیر کل حزب 
 26 دوشنبه،  روز  دمکرات 
در  خورشیدی   1395 مهرماه 
کنفرانس  در  و  اروپا  پارلمان 
فراکسیون سوسیال دمکرات های 
"پروگرسیو  و  پارلمان  این 
آغاز  سخنانی،  طی  آلیانس" 
حزب  مبارزات  نوین  مرحله ی 
تحلیل  از  ناشی  را  دمکرات 
خواست  و  حزب  رهبری 
نمود. توصیف  کردستان  مردم 
در  دمکرات  حزب  دبیرکل 
همچنین  خویش  سخنرانی 
با  و  ما  دید  "از  افزودند: 
ساله ی   37 تجربه ی  به  عنایت 
رژیم،  این  علیه  مبارزاتمان 
از  تنها  مطالباتمان  و  حقوق 
شد: خواهند  برآورده  راه  دو 
نابودی  و  سرنگونی  نخست: 
یک  برقراری  و  رژیم  این 
حکومت دمکراتیک با مشارکت 
ایران. ملیت های  تمامی 
ایران  آزادیخواهان  تمامی  دوم: 
به ویژه ملیت های تحت ستم در 
گسترده،  مبارزه ی  یک  جریان 
نیرو و توان خویش را گرد هم 
را  رژیم  این  حاکمیت  و  آورده 
سازند". مواجه  جدی  تهدید  با 
 1395 مهرماه   26 دوشنبه  روز 
از حزب  هیأتی  نیز  خورشیدی 
به  ایران  کردستان  دمکرات 
هجری،  مصطفی  سرپرستی 
پارلمان  مقر  از  حزب  دبیرکل 
نمود  دیدار  بروکسل  در  اروپا 
و به طور جداگانه با "جارومیر 
اروپا  پارلمان  عضو  ایستتینا" 
نایب  و  اروپا  فراکسیون  از 
دفاعی  و  امنیتی  کمیته ی  رئیس 
کیلئام"  "تونی  پارلمان،  این 
فراکسیون  از  پارلمان  این  عضو 
عضو  و  اروپا  خلق"  "احزاب 

کمیته ی امور خارجی اتحادیه ی 
امنیتی  امور  کمیته ی  و  اروپا 
"الرس  و  پارلمان  دفاعی  و 
آداکتوسون" عضو پارلمان اروپا 
خارجی  امور  کمیته ی  عضو  و 
اتحادیه ی اروپا و عضو کمیته ی 
مزبور  پارلمان  بشر  حقوق 
پرداخت. گفتگو  و  دیدار  به 
مهرماه   27 سه شنبه  روز  صبح 
دبیرکل  نیز  خورشیدی   1395
ایران  کردستان  دمکرات  حزب 
سازمان  کاری  روز  دومین  در 
با  که  آلیانس"  "پروگرسیو 
رئیس  شولتز"  "مارتین  حضور 
پارلمان اروپا، فدریکا موگرینی 
و ده ها تن از رهبران و مقامات 
بلندپایه ی این سازمان در پارلمان 
نمود. شرکت  شد،  آغاز  اروپا 
صبح  دیدارها،  این  ادمه ی  در 
نیز  مهرماه   28 چهارشنبه  روز 
به  دمکرات  حزب  از  هیأتی 
هجری،  مصطفی  سرپرستی 
دبیرکل حزب در دیدار با هیأتی 
از "دفتر پرونده ی ایران و حقوق 
خارجی  روابط  مؤسسه ی  بشر 
با  رابطه  در  اروپا"،  اتحادیه ی 
مبارزات حزب دمکرات، مبانی 
فکری و زمینه های عملی راسان 
روابط  تأثیر  و  ایران  کردستان 
ایران  رژیم  با  اروپا  اتحادیه ی 
پرداخت. گفتگو  و  بحث  به 
با  حزب  هیأت  روز،  همین  در 
پارلمان  عضو  بوچنر،  کالوس 
و  سبزها  فراکسیون  از  اروپا 
خارجی  روابط  کمیته ی  عضو 
نمود. دیدار  پارلمان  این 
پنجشنبه  روز  صبح  همچنین 
29 مهرماه 1395 هیأت حزب 

سازمانملل:رژیماسد3بارسالح
شیمیاییعلیهمخالفان

بهکاربردهاست
تحقیقات شورای امنیت سازمان ملل 
متحد نشان می دهد که رژیم اسد 3 
با  را  مخالفان  مسکونی  مناطق  بار 
گاز سمی مورد حمله قرار داده است.

متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
چهارمین  در  اکتبر   22 شنبه  روز 
منع  سازمان  تحقیقاتی  گزارش 
شیمیایی  سالح های  گسترش 
 13 که  ملل  سازمان  نظارت  تحت 
کرد،  اعالم  انجامید،  طول  به  ماه 
 16 تاریخ  در  اسد  رژیم  نیروهای 
»قمیناس«  منطقه   2015 مارس 
در استان ادلب را با گازهای سمی 
دادند.  قرار  هجوم  مورد  کشنده 
امنیت  شورای  تحقیقاتی  کمیته 
تحقیقات  »ابزار  تیم  به  موسوم 
اعالم  خود  گزارش  در  مشترک«، 
رژیم  نظامی  هیلکوپترهای  که  کرد 
سرمین  و  تلمنس  شهر  دو  سوریه 
غربی  شمال  در  ادلب  استان  در 
و   2014 آوریل  در  را  سوریه، 
گاز  با   2015 مارس   16 در  نیز 
داده اند. قرار  هجوم  مورد  سمی 

سه  در  آسوشیتدپرس،  گزارش  به 
مختلف  مناطق  در  نیز  دیگر  مورد 
بکار  شیمیایی  اسلحه  سوریه 
تحقیقات  کمیته ی  اما  شده،  گرفته 
هنوز  می گوید،  متحد  ملل  سازمان 
دست  در  روشنی  و  کافی  دالیل 
از  یک  کدام  کند  ثابت  که  ندارد 
این  مسئول  درگیری،  طرف های 

است. بوده  دیگر  حمله ی  سه 
این کمیته گفته است این سه مورد از 
معمواًل  که  آتش زا  بمب های  طریق 
پرتاب  را  آن  نظامی  هلیکوپتر 
می کند، استفاده شده و با توجه به این 
دسترسی  هلیکوپتر  به  مخالفان  که 
می تواند  اسد  رژیم  تنها  ندارند، 
باشد. اسلحه  این  کاربرد  به  متهم 

شیمیایی  حمالت  این  از  یکی 
 2014 آوریل   28 تاریخ  در 
واقع  زیتا"  "کفر  منطقه ی  در 
افتاد. اتفاق  حماه  استان  در 

به  »کلر«  سمی  گاز  از  استفاده 
عنوان یک سالح شیمیایی کشنده از 
سال 1997 ممنوع اعالم شده است. 
رژیم سوریه در سال 2013 با تهدید 
کنوانسیون  به  شد  مجبور  آمریکا 
بپیوندد. شیمیایی  سالح های  منع 

که  کلر  گاز  استنشاق  است  گفتنی 
هیدروکلریک  اسید  نوعی  دارای 
است، باعث سوزاندن و نابودی کامل 
خفقان  به  نتیجه،  در  و  شده  ریه ها 
منجر به مرگ انسان منتهی می شود.

مارینو  با  دیدار  در  دمکرات 
سازمان  دبیرکل  بوسداچی، 
ضمن  بی دولت"  "ملت های 
تشریح اوضاع سیاسی و امنیتی 

کردستان ایران بر لزوم تقویت و 
هماهنگی  و  همکاری ها  تحکیم 
بیشتر میان ملیت های تحت ایران 
جهت افزایش توان تأثیرگذاری 

تحوالت  بر  ملیت ها  این 
نمود.  تأکید  ایران  داخلی 
دیدار،  این  در  بوسداچی  اقای 
مبارزات حزب دمکرات و ملت 
برای  مناسبی  الگوی  را  کرد 
توصیف  ایران  ملیت های  سایر 
نقش آفرینی  خواستار  و  نموده 
در  دمکرات  حزب  بیشتر 
ستم  تحت  ملل  تمامی  ترغیب 
به مبارزات رهایی بخش گردید.
حزب  دبیرکل  روز،  همین  در 
با  هیأتی،  رأس  در  دمکرات 
خارجه ی  وزیر  پایت،  اورماس 
و  استونی  کشور  پیشین 
سیاست  کمیته ی  کنونی  عضو 
امنیتی  کمیته ی  و  خارجی 
از  اروپا  پارلمان  دفاعی  و 
نمود. دیدار  لیبرال ها  فراکسیون 
مشروح کامل اخبار و گزارشات 
مربوط به دیدارهای دیپلماتیک 
و  سفر  این  در  حزب  دبیرکل 
ایشان  سخنرانی  متن  همچنین 
صفحات  در  اروپا  پارلمان  در 
است. آمده  شماره  این  بعدی 

سرزمینسوخته

نبردی جهانی و منطقه ای که در  در 
موصل جریان دارد و در آینده تا رقه 
و شاید تا حلب و ادلب نیز کشانده 
شود، نیروهای و جریانات گوناگونی 
با منافع مختلف، با یکدیگر در نبرد 
و  روسیه  منافع  ویژه  به  و  هستند 
قرار  یکدیگر  با  تضاد  در  آمریکا 
را  خود  میان  نیابتی  جنگ  و  دارد 
گرچه  کرده اند.  تفویض  دیگران  به 
گفته می شود جنگ موصل به زودی 
نشانه ها  لیکن  یافت،  خواهد  خاتمه 
جنگ  این  که  است  آن  از  حاکی 
و  اشکال  در  و  بود  طوالنی خواهد 
شیوه های متفاوتی ادامه خواهد یافت 
موازنه ی  و  قوا  توازن  که  زمانی  تا 
قدرت های  و  شده  برقرار  منافع، 
از  نوعی  به  منطقه ای  و  جهانی 
از  بیش  دیگر  که  برسند  قوا  توازن 
کسب  برای خود  منافعی  نتوانند  آن 
آنان  زدن  ضربه  هزینه ی  یا  نمایند 
به منافع یکدیگر به حدی برسد که 
علیه خود آنان تبدیل به تهدید شود.

جمهوری  جایگاه  و  نقش  لیکن 
در  جنگ  این  در  ایران  اسالمی 
می شود  فراموش  مواقع  از  بسیاری 
در  حتی  و  ارزیابی  و  تحلیل  در  و 
می شود  گرفته  نادیده  قوا  موازنه ی 
سرسپردگان  سوی  از  گاه  که 
به  عامدانه  اسالمی  جمهوری 
نیز  گاه  و  می شود  سپرده  فراموشی 
نقش  مسائل،  پیچیدگی  دلیل  به 
ایران در غبار رویدادها گم می شود.
اندیشه ی  با  ایران  جمهوری اسالمی 
صدور  طمع  به  و  فقیه  والیت 
ایدئولوژی اش و با تعریف تهدیدات 
می خواهد  خویش،  حاکمیت  علیه 
بدهد. منطقه  به  دیگری  سیمای 

پس از عقب نشینی نیروهای آمریکا 
گفتگوهای  دنبال  به  و  عراق  از 
و  اسالمی  جمهوری  و  غرب  میان 
اسالمی  جمهوری  برجام،  توافق 
و  کرده  پیدا  مانور  برای  مجالی 
می برد  بهره  آن  از  گونه ای  به  عمال 
در  را  خود  استراتژیک  منافع  که 
اتصال قم به دریای مدیترانه می بیند. 
از  تهران،  بجای  قم  از  گفتن  سخن 
تهران  نبریم  یاد  از  که  روست  آن 
برای  اجرایی  پایتخت  یک  صرفًا 
است. قم  مطامع  و  نیات  تحقق 

مدیترانه،  دریای  به  قم  پیوستن 
وسیع  منطقه ی  از  عبور  مستلزم 
گاهًا  و  سنی  عرب  پرجمعیت  و 
کردنشین است و مردمی که در این 
مناطق زندگی می کنند، مسیر مطامع 
قم را ناهموار خواهند کرد. از همین 

متنسخنرانیمصطفی
هجری،دبیرکلحزب

درپارلماناروپا
درجواب

چریکهایفدایی
خلقایران

راسانوصفبندیها!

پیشمرگههایحزبدمکرات
درسقز

یورشمزدورانرژیمرا
درهمشکستند
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کاوهآهنگریدرگفتگوبا
کوردستان
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دومینروزکاریپروگرسیو
آلیانسدرپارلماناروپا
باحضورمصطفیهجری

برگزارشد

نامهیحزبدمکراتکردستان
ایران،

بهاحمدشهید،نمایندهی
حقوقبشرسازمانملل

درامورایران
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پیشمرگههایحزبدمکراتدرسقز
یورشمزدورانرژیمرا

درهمشکستند
دمکرات  حزب  پیشمرگه های 
حین گشت  در  ایران  کردستان 
سقز  در  تشکیالتی  ـ  سیاسی 
ضد  نیروهای  یورش  مورد 
جمهوری  اشغالگر  رژیم  خلقی 
گرفتند. قرار  ایران  اسالمی 
به گزارش رسیده به وب سایت 
شامگاه  میدیا،  کوردستان 
مهرماه،  سوم  و  بیست  جمعه 
پیشمرگه های  میان  درگیری 
کردستان  دمکرات  حزب 
در  رژیم  مزدوران  و  ایران 
مکانی  در  سقز  سرشیو  منطقه 
داد. روی  "کوته رش"  نام  به 
میدیا  کوردستان  خبرنگار 
یک  طی  داد:  گزارش 

از  شماری  درگیری،  ساعت 
هالکت  به  رژیم  نیروهای 
نیز  دیگر  تعدادی  و  رسیدند 
شمار  از  که  گردیدند  زخمی 
اطالع  زخمی ها  و  کشته  
نمی باشد. دسترس  در  دقیقی 

در  میدیا  کوردستان  خبرنگار 
از  پس  داشت:  اظهار  پایان 
اینکه نیروهای ضد خلقی رژیم 
پیشمرگه های  با  درگیری  در 
تلفات  متحمل  دمکرات  حزب 
پیشمرگه های  شدند،  سنگین 
حزب به سالمتی محل درگیری 
فعالیت های  به  و  ترک  را 
خود  تشکیالتی   – سیاسی 
دادند. ادامه  منطقه  در 

مصطفیهجری:آغازمرحلهینوینمبارزاتحزبدمکرات
بنابهتحلیلرهبریحزبوخواستمردمکردستانبودهاست

مصطفی هجری، دبیر کل حزب 
طی  ایران  کردستان  دمکرات 
اروپا،  پارلمان  در  سخنانی 
مبارزات  نوین  مرحله ی  آغاز 
از  ناشی  را  دمکرات  حزب 
تحلیل رهبری حزب و خواست 
نمود. توصیف  کردستان  مردم 
روز دوشنبه، 26 مهرماه 1395 
حزب  هیأت  خورشیدی، 
به  ایران  کردستان  دمکرات 
هجری،  مصطفی  سرپرستی 
کنفرانس  در  حزب  دبیرکل 
فراکسیون سوسیال دمکرات های 
"پروگرسیو  و  اروپا  پارلمان 
نمود. شرکت  آلیانس" 
در جریان این کنفرانس، مصطفی 
هجری، دبیرکل حزب دمکرات 
سخنان مهمی به زبان انگلیسی 
کرد  ملت  اوضاع  با  رابطه  در 
نمود. ایراد  ایران  کردستان  در 
نشست  از  پس  و  آغاز  در 
کنفرانس،  برگزاری  کمیته ی 
سخنرانی  با  نخست  پانل 
و  خاورمیانه  احزاب  مقامات 
دبیرکل  جمله  از  آفریقا  شمال 
کردستان  دمکرات  حزب 
نمود. کار  به  آغاز  ایران 

پانل نخست کنفرانس به بررسی 
اوضاع سیاسی کنونی خاورمیانه 
اختصاص یاقته بود که طی آن، 
شخصیت های  و  مقامات  این 
سیاسی به ایراد سخن پرداختند:
دبیرکل  هجری"  "مصطفی 
حزب دمکرات کردستان ایران،  
دبیرکل  برغوتی"  "مصطفی 
اینسیاتیو ملی فلسطین، سعدی 
سیاسی  دفتر  عضو  پیره،  احمد 
کردستان،  میهنی  اتحادیه ی 
نماینده ی  شطاح"  نبیل  "دکتر 
حکومت فلسطین و جنبش فتح، 
دبیرکل  جعفر"  بن  "مصطفی 
تونس،  کاتول"  "اتا  حزب 
"حوشیر اوزوی" معاون رئیس 
دمکراتیک  حزب  مشترک 
خلق ها )HDP( و عضو پارلمان 
"خانم کتی پری" عضو  ترکیه، 
"جیاکومو  اروپا،  پارلمان 
دبیرکل  معاون  فیلیبک" 
اروپا. سیاسی  احزاب  گروه 
در این پانل، اوضاع خاورمیانه 
مورد  سخنرانان  دید  از 
گرفت.  قرار  بررسی  و  بحث 
دبیرکل حزب  مصطفی هجری، 
به  نیز  ایران  کردستان  دمکرات 
پانل،  سخنران  نخستین  عنوان 
انگلیسی  زبان  به  سخنانی 
ایراد نمود و در ابتدای سخنان 
مبانی  به  اشاره  ضمن  خویش 
رژیم  ایدئولوژیک  و  فکری 
مدت  طی  اسالمی  جمهوری 
صدور  زمامداری اش،   37
منطقه  کشورهای  به  انقالب 
عمده ی  مبانی  از  را  جهان  و 
برشمرد.  رژیم  سیاست 
بحث  ضمن  همچنین  ایشان 
آشوبگرانه ی  و  منفی  نقش  از 
ثبات  زدن  هم  بر  جهت  رژیم 
داشت،  اظهار  منطقه،  امنیت  و 
نیز  کشور  داخل  در  رژیم 
حقوق و آزادی های ملیت های 
به  و  نموده  سلب  را  ایران 
ستم  سیستماتیک،  طرزی 
تمامی  در  را  دیکتاتوری  و 
سرتاسر  بر  عرصه  ها  و  زوایا 
است. نموده  حکمفرما  کشور 
دبیرکل حزب دمکرات همچنین 
افزودند: " از همین رو، از دید 
به تجربه ی 37  با عنایت  و  ما 
این  علیه  مبارزاتمان  ساله ی 
رژیم، حقوق و مطالباتمان تنها 

از دو راه برآورده خواهند شد:
نخست: سرنگونی و نابودی این 
رژیم و برقراری یک حکومت 
مشارکت  با  دمکراتیک 
ایران. ملیت های  تمامی 
دوم: تمامی آزادیخواهان ایران 
به ویژه ملیت های تحت ستم در 
گسترده،  مبارزه ی  یک  جریان 
نیرو و توان خویش را گرد هم 
را  این رژیم  آورده و حاکمیت 
با تهدید جدی مواجه سازند".
ادامه ی  در  حزب  دبیرکل 
ارائه ی  ضمن  خویش،  سخنان 
از  موشکافانه ای  ارزیابی 
کردستان  در  کرد  ملت  اوضاع 
تحلیل  شفاف سازی  به  ایران، 
حزب دمکرات از مسائل منطقه 
کردستان  داخلی  اوضاع  و 
به  را  حزب  که  پرداخت  ایران 
این نتیجه رساند که با حمایت 
کردستان،  مردم  پشتیبانی  و 
مبارزات  از  نوینی  مرحله ی 
خویش را آغاز نموده و نیروهای 
سطح  در  حزب  پیشمرگه ی 
ارتباط  برقراری  جهت  وسیعی 
مستقیم  تشکیالتی  و  سیاسی 
افشای  و  مردم  توده های  با 
داخل  به  رژیم  سیاست های 
شوند. اعزام  ایران  کردستان 
راستای  در  هجری  آقای 
تشریح  به  محور،  همین 
تحت  نوین  جنبش  اهداف 
رهبری حزب دمکرات موسوم 
اطالع  جهت  "راسان"  به 
حاضران در کنفرانس پرداخت.
پانل دوم با همکاری نمایندگان 
پارلمان  در  سیاسی  احزاب 
از  تعدادی  و  شد  برگزار  اروپا 
احزاب  عضو  پارلمانترهای 
اروپایی  مختلف  سیاسی 
بررسی  به  زمینه  این  در 
هماهنگی  و  همکاری  نحوه ی 
عضو  پارلمانترهای  بیشتر 
پرداختند. سیاسی  احزاب 
نحوه ی  با  رابطه  در  سوم  پانل 
انتخاباتی  کمپین  سازماندهی 
طی  و  شد  برگزار  تبلیغاتی  و 
سیاسی  کارشناس  چندین  آن، 
سیاسی  احزاب  مقامات  و 
پرداختند. سخن  ایراد  به 
مسأله ی  به  نیز  چهارم  پانل 
یافتن  چگونگی  و  اقتصاد 
سالمتر  جهانی  سوی  به  راهی 

دبیرکلحزبدمکرات
بادبیرکلUNPOدیدارنمود

دیپلماتیک  دیدارهای  ادامه ی  در 
کشور  در  دمکرات  حزب  دبیرکل 
هجری  مصطفی  آقای  بلژیک، 
دبیرکل  با  هیأتی  رأس  در 
نمود. گفتگو  و  دیدار   UNPO

 1395 مهرماه   29 پنجشنبه،  روز 
پایتخت  "بروکسل"  شهر  در 
دمکرات  از حزب  هیأتی  بلژیک، 
سرپرستی  به  ایران  کردستان 
حزب،  دبیرکل  هجری،  مصطفی 
بوسداچی،  مارینو  با  دیدار  در 
سیاسی  اوضاع   UNPO دبیرکل 
و امنیتی کردستان ایران، زمینه های 
فکری و عملی راسان و چگونگی 
میان  بیشتر  هماهنگی  و  همکاری 
را  ایران  ستم  تحت  ملیت های 
داد. قرار  بررسی  و  بحث  مورد 

بوسداچی  آقای  رابطه،  این  در 

حزب  که  شد  آن  خواستار 
زمینه ها  تمامی  در  دمکرات 
ایران  ستم  تحت  ملل  دیگر  با 
بتوانند  نیز  آنان  تا  کند  همکاری 
تحوالت  بر  بیشتری  تأثیرگذاری 
باشند. داشته  ایران  داخلی 

افزودند:  آقای بوسداچی همچنین 
حزب  و  کرد  ملت  "مبارزات 
برای  مناسبی  الگوی  دمکرات 
و  است  ایران  ملیت های  سایر 
است  ضروری  دلیل  همین  به 
شکل  هر  به  دمکرات  حزب  که 
نماید  همکاری  آنان  با  ممکن 
را  الزم  تأثیرگذاری  بتوانند  تا 
تحوالت  و  خویش  مناطق  بر 
باشند. داشته  ایران  سراسر 

تقدیر  ضمن  نیز  هجری  آقای 
این  بر   ،UNPO تالش های  از 

حزب  که  نمود  تأکید  واقعیت 
دمکرات تا آنجا که در توان داشته، 
ایران همکاری  با سایر ملیت های 
نموده و این ملیت ها نیز از طریق 
فدرال،  ایران  ملیت های  کنگره ی 
و  می کنند  همکاری  یکدیگر  با 
در  هماهنگی  و  همکاری  این 
یافت. خواهد  تداوم  نیز  آینده 
جانب  از  همچنین  هجری  اقای 
امیدواری  اظهار  دمکرات،  حزب 
ایران  کردستان  راسان  که  نمود 
دیگر  بر  مثبتی  تأثیر  بتواند 
تمامی  و  گذاشته  ایران  مناطق 
مبارزات  با  ایران  ملیت های 
یکدیگر  دوشادوش  و  مشترک 
تحقق  جهت  مبارزه  تقویت  به 
خواست ها و حقوق خود بپردازند.

اسالمی  جمهوری  برای  رو، 
ضروریست که این منطقه کاماًل 
ویران شده و مردم آن ژینوساید 
خویش  سکونت  محل  از  و 
جمهوری  تا  گردند  آواره 
قدس،  سپاه  طریق  از  اسالمی 
حشد شعبی، ارتش شیعی  شده ی 
مدافعان  لبنان،  حزب اهلل  عراق، 
وابسته  نیروهای  سایر  و  حرم 
دلخواه  به  را  شهرها  خود،  به 
و  نهد  بنیان  نو  از  خویش 
دگرگون  را  آنها  جمعیتی  بافت 
سازد و اکثریت جمعیت آنها را 
هواداران ایدئولوژی قم تشکیل 
دهند تا اندیشه های قم از جلوال 
و  بعقوبه  طریق  از  و  سعدیه  و 
داقوق و کرکوک به موصل برسد 
و از آنجا به رقه و حلب کشانده 
طرطوس  و  الذقیه  تا  و  شده 
امتداد یافته و از ساحل دریای 
شوند! خیره  اروپا  به  مدیترانه 

ادامهسخن

یافته  اختصاص  عادالنه تر  و 
از  مقاماتی  پانل  این  در  بود. 
هندوستان،  سیاسی  احزاب 
آلمان  و  سوئد  اکوادور،  گینه، 

پرداختند. سخنرانی  ایراد  به 
در  دمکرات  حزب  هیأت 
کنفرانس  فعالیت های  حاشیه ی 
و  مقامات  از  شماری  با 

در  حاضر  احزاب  هیأت های 
کنفرانس دیدار و گفتگو نموده 
کردستان  تحوالت  و  اوضاع  و 
ایران را برای آنان تشریح نمود.
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دبیرکلحزبدمکرات
باسهعضوپارلماناروپادیدارنمود

دمکرات ص حزب  دبیرکل  هجری،  مصطفی 
دیدارهای  ادامه ی  در  ایران  کردستان 
با سه عضو  بلژیک،  دیپلماتیک خود در 
با  رابطه  در  و  نمود  دیدار  اروپا  پارلمان 
نقش  همچنین  و  ایران  کردستان  راسان 
امور  در  ایران  رژیم  مداخالت  و  منفی 
افزایش  همچنین  و  منطقه  کشورهای 
پس  ایران  داخل  در  خشونت  و  فشار 
 5+1 گروه  عضو  کشورهای  توافق  از 
اتمی رژیم  برنامه ی  با  رابطه  در  ایران  با 
حزب  سیاست های  و  مواضع  ایران، 
نمود. تشریح  آنان  برای  را  دمکرات 

روز دوشنبه 26 مهرماه 1395 خورشیدی 
کردستان  دمکرات  حزب  از  هیدتی 
هجری،  مصطفی  سرپرستی  به  ایران 
در  اروپا  پارلمان  مقر  از  حزب  دبیرکل 
این  عضو  سه  با  و  نمود  دیدار  بروکسل 
پرداخت. گفتگو  و  دیدار  به  پارلمان 

"جارومیر  با  ابتدا  دمکرات  هیأت حزب 
ایستتینا" عضو پارلمان اروپا از فراکسیون 
امنیتی  کمیته ی  رئیس  نایب  و  اروپا 
نمود. دیدار  اروپا  پارلمان  دفاعی  و 

دمکرات  حزب  دبیرکل  دیدار،  این  در 
مختصری  اشاره ی  ضمن  ایران  کردستان 
آزادیخواهانه ی  مبارزات  تاریخچه ی  به  
تشریح  به  ایران،  کردستان  در  کرد  ملت 
تأمین  راه  در  دمکرات  حزب  مبارزات 
پرداخت. کرد  ملت  دمکراتیک  حقوق 

آقای هجری همچنین مبانی سیاسی رفتار 

قبال  در  ایران  اسالمی  جمهوری  رژیم 
حقوق  کلیه ی  انکار  و  ایران  ملیت های 
قرار  اشاره  مورد  را  رژیم  سوی  از  آنان 
داد. دبیرکل حزب در ادامه اظهار داشت: 
دو راه برای ملت کرد در ایران باقی مانده 
است، یا باید مطیع و تسلیم خواست های 
حقوق  تمامی  مطالبه ی  از  و  شده  رژیم 
اینکه مبارزه علیه  یا  بردارند  خود دست 
که  نماییم  گسترده تر  و  جدیتر  را  رژیم 
حزب دمکرات راه دوم را برگزیده است. 
دمکرات  حزب  دبیرکل  رابطه،  این  در 
عوامل  و  علل  تشریح  به  دیدار  این  در 
حزب  مبارزات  نوین  مرحله ی  آغاز 
دمکرات تحت عنوان "راسان" پرداخت.

ایران  کردستان  دمکرات  حزب  هیأت 
پارلمان  از  خود  دیدارهای  ادامه ی  در 
اروپا، با "تونی کیلئام" عضو این پارلمان 
و  اروپا  خلق"  "احزاب  فراکسیون  از 
اتحادیه ی  خارجی  امور  کمیته ی  عضو 
دفاعی  و  امنیتی  امور  کمیته ی  و  اروپا 
نامبرده  نمود.  گفتگو  و  دیدار  پارلمان 
است. کرد  ملت  دلسوزان  و  دوستان  از 

به  هجری  مصطفی  آقای  دیدار،  این  در 
ایراد سخنانی در رابطه با اوضاع سیاسی 
و امنیتی کردستان ایران و جوانب مختلف 
ایشان  پرداخت.  ایران  کردستان  راسان 
پرداخت  مسأله  این  از  بحث  به  همچنین 
اروپایی  کشورهای  از  برخی  مواضع  که 
با  مغایر  ایران،  رژیم  با  روابطشان  در 

واقعیت و ماهیت حقیقی این رژیم است. 
"برخی  افزودند:  همچنین  هجری  آقای 
می خواهند  اروپایی  پارلمانترهای  از 
با  رابطه  در  پیش نویسی  زودی  به 
بگذارند  رأی  به  رژیم  کلی  وضعیت 
می شود  داده  نشان  چنین  آن  طی  که 
زمینه ی  در  رژیم  سیاست های  که 
است". کرده  تغییر  بشر  حقوق  و  اقتصاد 
نمود  تأکید  دیدار  این  در  حزب  دبیرکل 
از  عده  این  پافشاری  دلیل  به  اگر  که 
پیش نویس  اروپا،  پارلمان  اعضای 
یک ضعف  این  برسد،  تصویب  به  مزبور 
برای پارلمان اروپا به شمار می رود و با 
به  ایران  آزادیخواهان  نارضایتی  و  انتقاد 
ویژه ملیت های ایران مواجه خواهد شد، 
با  مغایر  پیش نویس  این  محتوای  زیرا 
است. ایران  جامعه ی  واقعیت های  تمامی 

نگرانی  کیلئام"  "تونی  دیدار،  این  در 
برخی  چشمپوشی  با  رابطه  در  را  خود 
از سیاست های  اروپا  پارلمان  اعضای  از 
و  نموده  ابراز  ایران  رژیم  مخاطره آمیز 
افزود: "در گذشته همواره بر لزوم استقرار 
تمامی  برای  ایران  در  عدالت  و  حق 
سیاست  واقعیت های  افشای  و  گروه ها 
و  داخل  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
آینده  در  و  نموده  تأکید  از کشور  خارج 
نیز همین موضع را اتخاذ خواهم نمود".
دمکرات  حزب  هیأت  روز،  همان  در 
مصطفی  سرپرستی  به  ایران  کردستان 

"الرس  با  حزب  دبیرکل  هجری، 
و  اروپا  پارلمان  عضو  آداکتوسون" 
اتحادیه ی  خارجی  امور  کمیته ی  عضو 
بشر  حقوق  کمیته ی  عضو  و  اروپا 
نمود. گفتگو  و  دیدار  مزبور  پارلمان 

ایران  رژیم  مداخالت  دیدار،  این  در 
ایجاد  در  رژیم  این  نقش  و  منطقه  در 
بحث  دیگر مورد  بی ثباتی در کشورهای 
وضعیت  سپس  گرفت.  قرار  بررسی  و 
حزب  مبارزات  و  ایران  کردستان  کنونی 

دومینروزکاریپروگرسیوآلیانسدرپارلماناروپا
باحضورمصطفیهجریبرگزارشد

"پروگرسیو  کاری  روز  دومین 
با  اروپا،  پارلمان  در  آلیانس" 
حضور مصطفی هجری، دبیرکل 
کردستان  دمکرات  حزب 
اروپا،  پارلمان  رئیس  ایران، 
خارجی  سیاست  مسئول 
تن  چندین  و  اروپا  اتحادیه ی 
از رهبران و مقامات بلندپایه ی 
شد. برگزار  سازمان  این 
مهرماه   27 سه شنبه  روز  صبح 
روز  دومین  خورشیدی   1395
آلیانس" در  "پروگرسیو  کاری 
پارلمان اروپا آغاز به کار نمود. 
کنفرانس،  کار  روز  دومین  در 
"مارتین شولتز" رئیس پارلمان 

و  موگرینی  دریکا  اروپا، 
مقامات  و  رهبران  از  تن  ده ها 
"پروگرسیو  سازمان  بلندپایه ی 
نمودند. آلیانس"شرکت 
سخنان  با  مزبور  نشست 
گروه  پیتال"رئیس  "جیانی 
دمکرات های  و  سوسیالیست ها 
یافت.  گشایش  اروپا  پارلمان 
رئیس  شولتز،  مارتین  سپس 
در  سخنانی  اروپا  پارلمان 
هماهنگی  و  همکاری  با  رابطه 
جهان  مترقی  نیروهای  میان 
از  سرشار  دنیایی  ایجاد  برای 
نمود. ایراد  صلح  و  عدالت 
کار  از  دیگری  بخش  در 

موگرینی"  "فدریکا  کنفرانس، 
خارجی  سیاست  مسئول 
اتحادیه ی اروپا به ایراد سخنرانی 
پناهجویان  مسأله ی  پیرامون 
پیش  موانع  و  فرصت ها  و 
پرداخت. ثبات  و  صلح  روی 

دومین  کار  ادامه ی  در 
کنفرانس  کاری  روز 
آلیانس"  سازمان"پروگرسیو 
با  رابطه  در  جداگانه  پانل  دو 
برگزار  جداگانه  موضوعات 
شخصیت های  آنها  طی  و  شد 
اروپا،  از  بلندپایه ای  سیاسی 
به  آسیا  و  آمریکا  آفریقا، 
پرداختند. سخنرانی  ایراد 

دورهیمقدماتی22١پیشمرگهطی
ویژهمراسمیدرمرزهایکردستان

ایرانبهپایانرسید
جوانان  پیوستن  ادامه ی  در 
دمکرات،  راسان حزب  به  کرد 
جوانان  از  دیگری  شمار 
میهن پرست کردستان به صفوف 
دمکرات  حزب  پیشمرگه های 
پیوستند. ایران  کردستان 
میدیا  کوردستان  خبرنگار 
ایران  کردستان  مرزهای  در 
جمعه  روز  داد:  گزارش 
مراسم  مهرماه،  سوم  و  بیست 
مقدماتی  دوره ی  اختتامیه 
مناطق  در  پیشمرگه   221
و  ایران  کردستان  میان  مرزی 
گردید. برگزار  کردستان  اقلیم 
ملی  سرود  با  مراسم  این 
دقیقه  یک  و  رقیب"  "ای 
راه  شهیدان  احترام  به  سکوت 

شد. آغاز  کردستان  آزادی 
امید  مراسم،  این  ابتدای  در 
آموزشگاه  معاون  مندومی، 
حزب  آموزش  کمیسیون 
ضمن  ایران  کردستان  دمکرات 
و  مراسم  مهمانان  به  خیرمقدم 
تبریک به شرکت کنندگان دوره، 
مبارزات  پیرامون  را  سخنانی 
کردستان  دمکرات  حزب  نوین 
در  پیشمرگه  وظایف  و  ایران 
این مقطع مبارزه را ایراد نمود.
محمودی،  طاهر  سپس 
حزب  مرکزی  کمیته ی  عضو 
پیامی  ایران  کردستان  دمکرات 
نمود. تقدیم  مناسبت  بدین 
این  از  دیگری  بخش  در 
دوره  آموزشی  پیام  مراسم، 

اهلل ویسی  شورش  سوی  از 
سید  همچنین  و  گردید  قرائت 
اعضای  از  یکی  احمدی  خالد 
دوره ی  پیام   221 دوره ی 
نمود. قرائت  را   221 مقدماتی 
اهداء  با  مراسم،  این  ادامه  در 
در  که  پیشمرگه های  از  جایزه 
اخالق"  و  "درس  زمینه  دو 
کرده  کسب  را  برتر  رتبه های 
آمد. بعمل  تقدیر  بودند، 
مراسم،  این  پایان  در 
شرکت کنندگان دوره با دریافت 
پیشمرگه  شناسایی  کارت 
صفوف  به  رسمی  شیوه ی  به 
دمکرات  حزب  پیشمرگه های 
پیوستند. ایران  کردستان 

هیأتی از حزب آزادی کردستان 
حزب  نمایندگی  دفتر  از  ترکیه 
ایران  کردستان  دمکرات 
نمود. دیدار  پاریس  در 
به  رسیده  گزارش  اساس  بر 
میدیا،  کوردستان  وب سایت 
مهرماه،  سیزدهم  شنبه   سه   روز 
آزادی  حزب  از  هیأتی 
سرپرستی  به   ترکیه ،  کردستان 
این  دبیرکل  اوزچلیک  مصطفی 
حزب، از دفتر نمایندگی حزب 
دمکرات در پاریس دیدار نمود.
شاهو  سوی  از  مهمان  هیأت 
حزب  نماینده ی  حسینی 
کشور  از  خارج  در  دمکرات 
نماینده ی  عبداللهی  خسرو  و 
فرانسه   در  دمکرات  حزب 

گرفت.  قرار  استقبال  مورد 
نشستی  در  طرفین  سپس 
نظر  تبادل  به   ساعته   یک 
منطقه ،  وضعیت  پیرامون 
چهار  در  اوضاع  ویژه   به 

پرداختند.  کردستان  بخش 
بخش دیگری از کار نشست به 
 تنظیم و گسترش همکاری های 
دو حزب در کشورهای اروپایی 
بود. شده   داده   اختصاص 

کردستان  از  بخش  این  در  دمکرات 
گرفت. قرار  بحث  مورد  تفصیل  به 

هجری،  مصطفی  آقای  رابطه،  این  در 
اسالمی  "جمهوری  داشت:  اظهار 
می کوشد  زمینه ها  تمامی  در  ایران 
و  ناامنی  خود  پیرامون  کشورهای  در 
سیاسی  بی ثباتی  به  و  کند  ایجاد  آشوب 
بزند. دامن  کشورها  این  در  امنیتی  و 

عراق  سوریه،  در  ایران  رژیم  اقدامات 
واقعیت هاست.  این  بیانگر  یمن  و 

در  اسالمی  جمهوری  فرقه گرایی 
کشورهای  که  است  شده  باعث  منطقه 
در  خاورمیانه  منطقه ی  سنی مذهب 
بایستند. اسالمی  جمهوری  مقابل 

سؤاالت  و  ابهامات  آداکتوسون"  "الش 
خود در رابطه با مبارزات حزب دمکرات 
جویا  حزب  هیأت  از  را  ایران  کردستان 
شده و دبیرکل حزب توضیحات مفصلی در 
پاسخ به این پارلمانتر اروپایی ارائه نمود. 

دیداردبیرکلحزبآزادی
کردستانترکیهازدفترنمایندگی

حزبدمکراتدرپاریس
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متنسخنرانیمصطفیهجری،دبیرکلحزب
درپارلماناروپا

حزب  دبیرکل  هجری،  مصطفی 
در  ایران  کردستان  دمکرات 
پارلمان اروپا به ایراد سخنانی به 
اوضاع  پیرامون  انگلیسی،  زبان 
متن  نمود.  ایراد  ایران  کردستان 
دبیرکل  فارسی سخنان  برگردان  
می آید: زیر  در  دمکرات  حزب 

به  آن  رویکرد  و  ایدئولوژی 
ملیت ها  با  آن  رفتار  جهان، 
دگراندیشان،  و  کشور  داخل 
سلطه جویی در خارج از کشور 
انقالب و  در چهارچوب صدور 
در همین راستا نیز تالش چندین 
برای دستیابی  این رژیم  ساله ی 
از  بسیاری  و  اتمی  سالح  به 
برنامه های دیگر رژیم جمهوری 
 37 خالل  در  ایران  اسالمی 
داده  نشان  زمامداری اش  سال 
که  می پندارند  آنان  که  است 
حق و حقیقت به طور کامل نزد 
نماینده ی  آنان  زیرا  است،  آنان 
زمین  بر  خداوند  حکومت 
به  مردم مکلف  بقیه ی  و  هستند 
اطاعت محض از آنان می باشند 
و  رهنمودها  طبق  بر  بایستی  و 
نمایند. رفتار  آنان  دستورات 

زمامداری،  از  نوع  این  ثمره ی 
آزادی،  فقدان  بی حقوقی ،  فقر، 
آسیب های  روزافزون  گسترش 
فساد  مردم،  میان  در  اجتماعی 
بی حد و مرز و منازعه ی قدرت 
بیشتر  هرچه  تاراج  منظور  به 
سطوح  در  کشور  درآمدهای 
داخل کشور،  در  قدرت  فوقانی 
جنگ های  روزافزون  گسترش 
فرقه ای، ترور، گرسنگی، ویرانی 
در  ویژه  به  رژیم  مداخالت  و 
به  است.  خاورمیانه  منطقه ی 
همین دلیل، می گوییم که با بودن 
سر  بر  اسالمی  جمهوری  رژیم 
و  صلح  روی  خاورمیانه  کار، 
دید. نخواهد  خود  به  را  ثبات 

از  ایران  مردم  حقوق  تأمین 
مشخصات  این  با  رژیمی  سوی 
و  عبث  انتظاری  برشمردیم،  که 
ما  برای  ویژه  به  است،  بیهوده 
کردها که از همان ابتدا جمهوری 
مخالف،  دید  به  را  ما  اسالمی 
دشمنان  مزدور  انقالب،  ضد 
نگریسته  کافر  حتی  و  ایران 

صادر  جهاد  حکم  ما  علیه  و 
از  رو،  همین  از  است.  نموده 
تجربه ی  به  عنایت  با  و  ما  دید 
37 ساله ی مبارزاتمان علیه این 
تنها  مطالباتمان  و  حقوق  رژیم، 
برآورده خواهند شد: راه  دو  از 

نابودی  و  سرنگونی  نخست: 
یک  برقراری  و  رژیم  این 
حکومت دمکراتیک با مشارکت 
ایران. ملیت های  تمامی 

ایران  آزادیخواهان  تمامی  دوم: 
به ویژه ملیت های تحت ستم در 
گسترده،  مبارزه ی  یک  جریان 
نیرو و توان خویش را گرد هم 
را  رژیم  این  حاکمیت  و  آورده 
سازند.  مواجه  جدی  تهدید  با 
تجربه ی  دو  شاهد  تاکنون  ما 
زانو  به  و  درماندگی  از  عملی 
درآمدن رژیم در هنگام مواجهه 
بوده ایم.  سرنگونی  خطر  با 
از: عبارتند  تجربه  دو  این 

به  عراق:  و  ایران  جنگ  1ـ 
میان  جنگ  سال  هشت  دنبال 
تلفات  متعاقب  و  عراق  و  ایران 
جانی و خسارات مادی فراوان، 
هنگامی که رژیم خطر سرنگونی 
احساس  جدی  طور  به  را 
 598 قطعنامه ی  خمینی  نمود، 
ملل  سازمان  امنیت  شورای 
متحد را پذیرفت و به قول خود 
کشید. سر  را  زهر  جام  وی، 

غنی سازی  با  رابطه  در  2ـ 
به  دستیابی  منظور  )به  اورانیوم 
تأثیر  که  هنگامی  اتمی(:  سالح 
متحد  ملل  سازمان  تحریم های 
ایران،  بر  جهانی  جامعه ی  و 
از  هراس  که  شد  اندازه ای  به 
فقیه  ولی  بر  رژیم  سرنگونی 
به  مستولی شد، وی حاضر شد 
جامعه ی  خواسته های  و  شرایط 
توافق  و  نهاده  گردن  بین المللی 
موسوم به برجام را امضا نماید.

مردم ایران غیر از این دو گزینه، 
به  دستیابی  برای  سومی  راه 
کسانی  ندارند.  خویش  حقوق 
نیز که دل به این خوش کرده اند 
مدنی  مبارزات  طریق  از  که 
ملل  سازمان  از  دادخواهی  و 
حقوق  نقض  با  رابطه  در  متحد 
جمهوری  رژیم،  سوی  از  بشر 
عقب نشینی  به  وادار  را  اسالمی 

در  نمایند،  سیاست هایش  از 
سر  به  بیهوده  و  عبث  انتظاری 
مجالی  رژیم  زیرا  می برند، 
باقی  مبارزه  از  نوع  این  برای 
نگذاشته است. عبث از آن رو که 
روزبه روز بر میزان و گستردگی 
می شود  افزوده  حقوقشان  نقض 
و فضا امنیتی تر و خشونت بارتر 
که  رو  آن  از  بیهوده  و  می گردد 
حقوق  به  اعتقادی  اساسًا  رژیم 
شناخته شده  و  مرسوم  انسانی 
که  توسعه یافته  کشورهای  در 
شورای امنیت سازمان ملل متحد 
شناخته  رسمیت  به  را  آن  نیز 
خواستار  بتوان  تا  ندارد  است، 
شد. رژیم  سوی  از  آن  رعایت 

مردم  خواست  و  تحلیل  این 
کرد در کردستان ایران از حزب 
مجدد  آغاز  برای  دمکرات 
مبارزه ای جدیتر، رهبری حزب 
را به این نتیجه رساند که ضروری 
مردم  میان  در  پیشمرگه  است 
باشد  داشته  پررنگتری  حضور 
تا آنان نیز برای ابراز نارضایتی  
مبارزه  در  و شرکت  رژیم  علیه 
آماده  پیشمرگه  دوشادوش 
باشند و در این راستا، پیشمرگه 
شهرها  مبارزات  روحیه بخش 

گام  شهرها،  ترتیب  بدین  باشد، 
به گام زمام مبارزه را در دست 
به  حزب  و  پیشمرگه  و  گیرند 
پشتیبان  و  سازمان دهنده  عنوان 
نقش  ایفای  به  شهر  مبارزات 
مبارزان  گونه،  بدین  و  بپردازند 
شهر  و  )پیشمرگه(  کوهستان 
دست در دست یکدیگر بگذارند.

را  پیام  این  دیگر،  سوی  از 
رژیم  که  برسانیم  جهانیان  به 
جزیره ی  آن  اسالمی  جمهوری 
ادعای  خود  که  نیست  آرامی 
آن را دارد تا شرکت های عظیم 
سرمایه گذاری  به  را  بین المللی 
نماید، همچنین  در آنجا ترغیب 
بطالن این ادعای رژیم را ثابت 
مدعی  سال هاست  که  کنیم 
احزاب  از  اثری  که  هستند 
باقی  ایران  کرد  اپوزیسیون 
راهی  مردم  و  است  نمانده 
سیاست  به  که  آن  جز  ندارند 
گردن  رژیم  ارعاب  و  سرکوب 
واپسگرایانه  قوانین  از  و  نهاده 
نمایند  اطاعت  آن  و ضد خلقی 
ناامیدی  بذر  ترتیب،  بدین  و 
بکارد. مردم  دل های  در  را 

نیروی  و  امید  روند،  این  تداوم 
جدیدی به آزادیخواهان و فعاالن  

سیاسی به ویژه فعاالن عرصه ی 
آنان  و  بخشیده  ملیت ها  حقوق 
در  مستقیمتر  مشارکت  به  را 
مبارزه ترغیب می نماید و از این 
طریق، روزبه روز جبهه ی مبارزه 
شد. خواهد  تقویت  رژیم  علیه 

دمکرات  حزب  نوین  مبارزات 
با  و  شده  آغاز  منظور  بدین 
توده های  گسترده ی  حمایت 
جوانان  ویژه  به  کردستان  مردم 
هراس  و  نگرانی  و  شده  مواجه 
زیادی را برای رژیم ایجاد نموده 
مقامات  دلیل  همین  به  است، 
و  پاسداران  سپاه  از  اعم  رژیم 
نظر  اظهار  به  آنان  سیاسیون 
در  و  پرداخته اند  رابطه  این  در 
ایراد  به  جمعه  نماز  و  مجلس 
پرداخته اند  آن  درباره ی  سخن 
و روزنامه ها و سایر رسانه های 
به  گسترده ای  طور  به  آنان 
پرداخته اند  وضعیت  این  تحلیل 
واکنش ها  اینگونه  تمامی  در  و 
)همان گونه که انتظار می رفت(، 
را  مبارزات  این  مجدد  آغاز 
اسرائیل،  آمریکا،  به  وابسته 
قلمداد  و...  سعودی  عربستان 
بودن  بی اساس  گرچه  نموده اند. 
رژیم  سوی  از  اتهامات  این 

اغلب  برای  اسالمی  جمهوری 
با  است،  رسیده  اثبات  به  مردم 
شهروندان  از  برخی  حال،  این 
رسانه های  تأثیر  تحت  ایرانی 
ابراز  به  رژیم،  جمعی  ارتباط 
پیامدهای  با  رابطه  در  نگرانی 
این مبارزه پرداخته اند، به همین 
دلیل ما در اینجا یک بار دیگر 
مجدد  آغاز  که  می کنیم  اعالم 
تحلیل  به  بنا  صرفًا  مبارزه  این 
و  دمکرات  حزب  رهبری 
و  بوده  کردستان  مردم  خواست 
برای  مهمی  پشتوانه ی  می تواند 
آزادیخواهان  تمامی  مبارزات 
باشد،  دیکتاتوری  علیه  ایران 
داریم  انتظار  رو،  همین  از 
نیروی  تقابل  جریان  در  که 
آزادیخواهی  و  دمکراسیخواهی 
جمهوری  استبدادی  رژیم  با 
و  نگذارید  تنها  را  ما  اسالمی، 
باشید  مبارزاتمان  یاری دهنده ی 
مبارزه ای  با  همگی  بتوانیم  تا 
پایمال شده ی  حقوق  یکپارچه، 
یا  آورده  دست  به  را  خویش 
لکه ی ننگ موجودیت این رژیم 
را از پیشانی مردم ایران بزداییم و 
حکومتی دمکراتیک را بنیان نهیم 
باشد. مردم  واقعی  نماینده ی  که 

مصطفیهجری
بایکپارلمانتروکمیسیونروابطخارجیاتحادیهیاروپادیدارنمود

در ادامه  ی دیدارهای دبیرکل حزب 
اروپا  پارلمان  اعضای  با  دمکرات 
اتحادیه  ی  به   وابسته   سازمان های  و 
دمکرات  حزب  از  هیأتی  اروپا، 
هجری،  مصطفی  سرپرستی  به  
اعضای  از  یکی  با  را  نشستی 
روابط  کمیسیون  و  اروپا  پارلمان 
نمود. برگزار  اتحادیه   این  خارجی 

هیأتی  مهرماه،   28 چهارشنبه   روز 
ایران  کردستان  دمکرات  حزب  از 
ایران  پرونده ی  "دفتر  از  هیأتی  با 
روابط  کمیسیون  بشر"  حقوق  و 
سه   از  که   اروپا  اتحادیه  ی  خارجی 
درباره ی  بودند،  شده   تشکیل  نفر 
دمکرات،  حزب  نوین  مبارزات 
پیامدهای  و  ایران  کردستان  راسان 
رژیم  با  اروپا  اتحادیه  ی  روابط 
کرد. دیدار  اسالمی  جمهوری 
این  در  دمکرات  حزب  دبیرکل 
دیدار، ضمن تشریح جوانب مختلف 

مبارزات حزب دمکرات  در داخل 
داشت:  اظهار  ایران،  کردستان 
"حزب دمکرات نزدیک به  دو سال 
پیشمرگه ها  حضور  به   تصمیم  قبل 
تا  گرفت  ایران  کردستان  داخل  در 
به  مردم کردستان و  دادن  با روحیه  
ایران، عزم آنان را در مبارزات مدنی 
و  راسختر  رژیم،  این  برابر  در  خود 
نماید. جدیتر  را  آنان  تالش های 
سال  افزودند،  همچنین  ایشان 
میان  نظامی  خورد  و  زد  گذشته  
نیروهای پیشمرگه  و نیروهای نظامی 
زیرا  نداد،  روی  اسالمی  جمهوری 
که   بود  داده   فرمان  دمکرات  حزب 
حمله   رژیم  نیروهای  به   نیروهایش 
نمایند،  دفاع  خود  از  تنها  و  نکنند 
چندین  رژیم  نیروهای  امسال  اما 
حمله   پیشمرگه   نیروهای  به   بار 
از  شدند  مجبور  نیز  آنها  و  کردند 
باوریم  این  بر  ما  نمایند.  خود دفاع 

که  متأسفانه  این زد و خوردها ادامه  
زیرا حزب دمکرات  خواهد داشت، 
و  می دهد  ادامه   خود  مبارزه  ی  به  
ماهیت ایدئولوژیک و رویکرد رژیم 
نخواهد  اجازه   کردستان  مسائل  به  
داد که  مردم کرد آزادانه  خواست ها 
و حقوق ملی خود را مطرح نمایند.
اروپا  اتحادیه  ی  روابط  درباره ی 
از  بعد  ایران،  اسالمی  جمهوری  با 
هجری  مصطفی  هسته ای،  توافق 
اسالمی  جمهوری  که   نمود  تأکید 
روابط  این  از  تا  است  تالش  در 
استفاده ی ابزاری نماید، برای نمونه ، 
از یک سو برخالف تصور جامعه ی 
جهانی، فشارها بر ملت کرد و سایر 
نقض  و  ایران  حق طلب  ملیت های 
و  شده   بیشتر  ایران  در  بشر  حقوق 
از سوی دیگر ایران نفوذ و دخالت 
همسایه   کشورهای  در  را  خود 
جنگ  بروز  و  فتنه انگیزی  جهت 

است. نموده   بیشتر  کشورها  میان 
باور است  این  بر  جمهوری اسالمی 
اعمال  این  از  جهانی  جامعه ی  که  
چشم پوشی کرده  و هم در عرصه ی 
در عرصه ی خارجی،  هم  و  داخلی 
وسیع تری  بُعد  در  را  رفتارها  این 
رو،  همین  از   . داد  خواهد  انجام 
رابطه  این  در  نباید  اروپا  اتحادیه  ی 
نماید. اختیار  انفعال  و  سکوت 
کرد  اعالم  همچنین  هجری  آقای 
که  طی 37 سال گذشته ، کشورهای 
مختلف  حالت های  در  اروپایی 
تالش وافر نموده اند که  با جمهوری 
رژیم  اما  نمایند،  سازش  اسالمی 
ارتباطات  که   است  داده   نشان  عماًل 
شیوه ی  به   اروپا  اتحادیه  ی  با  آنها 
برای  تا  بوده   موقتی  و  تاکتیکی 
کشور  داخل  در  خفقان  گسترش 
خاورمیانه ،  منطقه  ی  در  نفوذ  و 
نماید. ابزاری  استفاده ی  آنها  از 

کمیسیون  هیأت  نشست  این  در 
اروپا  اتحادیه  ی  خارجی  روابط 
اشاره  نمود که  آنها در میان خودشان 
مسائل  درباره ی  مختلفی  نظرات 
اسالمی  با جمهوری  مرتبط  مختلف 
راه  از  که   و در تالش هستند  دارند 
دیالوگ و گفتگو تمامی این مسائل 
نمایند. فصل  و  قدم حل  به   قدم  را 

حزب  هیأت  روز،  همان  در 
 ، بوچنر"  "کالوس  با  دمکرات 
فراکسیون  از  اروپا  پارلمان  عضو 
همچنین  و  پارلمان  این  سبز های 
این  خارجی  روابط  کمیته  ی  عضو 
نمود. گفتگو  و  دیدار  پارلمان، 

ضمن  هجری  آقای  دیدار،  این  در 
تشریح اصول و مبانی فکری و عملی 
موضوع  این  به   کردستان،  "راسان" 
در  کردستان  مردم  که   نمود  اشاره  
مبارزات  از  این مرحله   ابعاد  تمامی 
نوین علیه جمهوری اسالمی شرکت 

دارند و حزب دمکرات بر این باور 
است که  موظف بوده  با تمام نیرو و 
توان خود از مردم کردستان حمایت 
اروپا  پارلمان  اعضای  از  و  نموده  
را  خود  حمایت  که   می خواهیم 
کرد  ملت  برحق  خواست های  از 
نمایند. ابراز  ایران  کردستان  در 
خاطر  به   همچنین  هجری  آقای 
درخواست  و  مدام  پیگیری های 
در  سیاسی  زندانیان  برای  آزادی 
نمود. تشکر  بوچنر  آقای  از  ایران، 
نمود  اشاره   نشست  این  در  بوچنر 
که  وی به  همراه چندین عضو دیگر 
که   نموده اند  تالش  اروپا  اتحادیه  ی 
روابط این اتحادیه  با ایران مشروط 
باشد و اگر در آینده  مثاًل قراردادی 
بازرگانی با ایران عقد شود، یکی از 
نقض  که   باشد  این  باید  آن  شروط 
ملیت های  و  اقلیت ها  بشر،  حقوق 
یابد. خاتمه   ایران  در  ستم  تحت 
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درجواب
چریکهایفداییخلقایران

در  ایران  خلق  فدایی  چریک های 
شهریورماه    207 شماره   فدایی  پیام 
همانند  نوشتار،  یک  طی   1395
خود  نظر  ایرانی  سازمان های  دیگر 
را در مورد مرحله ی  نوین مبارزات 
ایران  کردستان  دمکرات  حزب 
این  که   آنچه   اما  است!  کرده   ابراز 
بیانیه های  و  مطالب  از  را  مطلب 
مشابه  متمایز می کند، دو چیز است:

دمکرات  حزب  اسم  آوردن   .1
این  که   هجری"  "جناح  عنوان  به  
ارگان  این  خصومت  از  نشان  خود 
اسم  که   چرا  است!  حزب  این  با 
اساسنامه ،   و  برنامه   طبق  این حزب 
ایران"  کردستان  دمکرات  "حزب 
کار  به   هجری!  جناح  نه   است 
از  نشان  هجری"  "جناح  بردن 
شده   نوشته   مطلب  پشت  نیت 
است! فدایی  چریک های  توسط 
مورد  که   روزنه ای  از  وارد شدن   .2
آن  و  است،  کردستان  مردم  حمایت 
علیه   مسلحانه   مبارزه ی   تأیید  هم 
مبارزه ی   سازمان  این  است.  رژیم 
مسلحانه  را ظاهراً رد نمی کند و آن 
در  دمکراسی  به   رسیدن  راه   تنها  را 
"واقعیت  می گوید:  و  می داند  ایران 
این است که مطالعه ی قانونمندی های 
جامعه ی تحت سلطه ی ما و شناخت 
آن  بر  حاکم  دیکتاتوری  ماهیت 
تاریخی  تجارب  تمام  به  اتکاء  با 
جمهوری  که  می دهند  نشان  موجود 
نظام  حافظ  رژیم  مثابه  به  اسالمی 
سرمایه داری وابسته جز از راه اعمال 
از  مسلحانه  مبارزه ی  و  انقالبی  قهر 
شرایط  در  واقع  در  نمی رود.  بین 
از  مبارزه  قهرآمیز  اشکال  ایران، 
دالیل  به  مسلحانه  مبارزه ی  جمله 
اقتصادی  از جمله ساختار  و  متعدد 
حاکم،  وابسته ی  نظام  اجتماعی   -
تشکیل دهنده ی  عریان  دیکتاتوری 
باالخره  نظام و  این  روبنای سیاسی 
توده ها،  مبارزاتی  تاریخ  و  سنت ها 
و  مرسوم  شکل  یک  همواره 
می باشد". و  بوده  مبارزاتی  رایج 
مبارزه ی   سر  بر  بحث  که   وقتی  اما 
شک  است،  کردستان  در  مسلحانه  
تالش  و  می شود!  شروع  گمان ها  و 
را  مبارزه   این  سایرین  مانند  می کند 
که   دهد. چرا  ربط  ایران  به  دشمنان 
که   کردستان  در  مسلحانه   مبارزه ی  
خواهان تأمین حقوق ملی ملت کرد 
مرکزگرا  سازمان های  برای  است، 
تمامیت  مبادا  که   است  شک برانگیز 
این  بیفتد!  خطر  به   کشور  ارضی 
سازمان می پرسد که : "آیا )می توان( 
از  مسلحانه  عملیات  نوع  هر  به 
چارچوب  در  که  نیرویی  هر  سوی 
با  مخالفت  نام  به  سیاستی  هر 
جمهوری اسالمی سالح بر می دارد، 
مورد  را  آن  و  بخشید  مشروعیت 
تایید نیروهای مردمی قرار داد؟" بنا 
در  که   است  شبهه   و  همین شک  به  
ادامه  می گوید: "این عملیات نظامی 
دمکرات  حزب  پاسخ  خاطر  به  نه 
خلق  جنبش  مبارزاتی  نیازهای  به 
نوین"  "زندگانی  ساخت  یا  و  ُکرد 
و "به دور از زیردستی و محرومیت 
تحت  توده های  برای  حقوق"  از 
پاسخ  در  بلکه   ، ُکردستان  ستم 
جنگ طلبانه ی  سیاست های  به 
می گیرد". صورت  امپریالیستی 
نیز  سازمان  این  بیانیه   این  در 
دیگر  و  اسالمی  جمهوری  مانند 
دمکرات  ایرانی، حزب  سازمان های 
را متهم به  همدستی با "امپریالیسم" 
مانند  بیانیه   طول  در  و  می کنند 
همدستی  اتهام  شده   یاد  جریان های 
و  اسرائیل  با  دمکرات  حزب 
عربستان تکرار می شود! این سازمان 
می پرسد که : " آیا رِژیم صهیونیست 
و جنایتکار اسرائیل بدون اطمینان از 
اپوزیسیون  "احزاب  فعالیت  که  این 
مردم  توده های  نفع  به  نه  ایران" 
خلق  مشخص  مورد  این  در  )و 
پیشبرد  جهت  در  بلکه  ُکرد(  دالور 

خواهد  امپریالیستی  سیاست های 
بود، هرگز حاضر به حمایت از آنها 
مورد  در  رابطه   همین  می گردد؟"در 
که :  می گوید  هم  سعودی  عربستان 
جنگ  فضای  روزمره ی  "گسترش 
ناامنی در سطح خاورمیانه، خطر  و 
امکان سرایت شعله های جنگ و  و 
بحران به سایر کشورهای منطقه، از 
امکان واقعی  به یک  ایران را  جمله 
چارچوب  در  است.  نموده  تبدیل 
سیاست امپریالیستی فوق، تنش های 
ماجراجویانه با ماهیت ضد خلقی و 
ارتجاعی نیز بین رژیم های وابسته به 
امپریالیسم جمهوری اسالمی ایران و 
روز  هر  و  آمده  وجود  به  عربستان 
این  از  یک  هر  و  می گردد  تشدید 
ایجاد  جهت  در  می کوشند  رژیم ها 
دیگری  در خاک  بی ثباتی  و  ناامنی 
دست به تالش هائی بزنند. درست در 
چهارچوب این سیاست امپریالیستی 
عربستان  دولت  امروز  که  است 
از  اپوزیسیون  نیروهای  برخی  با 
جمله مجاهدین و حزب دمکرات به 
برقرار  ارتباط  علنی  و  آشکار  طور 
کرده و ما شاهد برخی از نمودهای 
از  یکی  شرکت  از  ارتباطات  این 
عربستان  سیاستمداران  منفورترین 
)ترکی الفیصل( در مراسم مجاهدین 
حزب  نماینده ی  حج  سفر  تا  گرفته 
می باشیم.  عربستان  به  دمکرات 
که  است  زمینه ای  آن  تالش ها  این 
امکان  و  فضا  دمکرات  حزب  به 
بستر آن  بر  داده و  تحرک مسلحانه 
محدودیت های پیشین بر امر تسلیح 
دمکرات  حزب  نظامی  تحرکات  و 
ُکردستان ایران گام برداشته شده و این 
سیاست های  چهارچوب  در  حزب 
نظامی  عملیات  امکان  امپریالیستی 
کرده  پیدا  را  ایران  خاک  داخل  در 
عربستان  دولت  تماس های  است. 
از  اپوزیسیون  نیروهای  برخی  با 
دمکرات  حزب  و  مجاهدین  جمله 
طبیعی  نتایج  از  یکی  نشاندهنده ی 
تشدید  امپریالیستی  سیاست  تداوم 
بین رژیم های مزدور منطقه و  تنش 
از این طریق گسترش فضای جنگ 
ستم  تحت  توده های  علیه  ناامنی  و 
به جیب  نهایتًا  آن  که سود  می باشد 
می رود". امپریالیستی  قدرت های 
این  به   باید  را  چیز  یک  اینجا 
مبارزات  که   کرد  گوشزد  سازمان 
ملت کرد، مبارزاتی بر پایه ی  حقوق 
مبارزه  علیه   بر اساس  نه   ملی است 
امپریالیسمی که  این سازمان مد نظر 
دارد، مبارزه ی علیه  امپریالیسمی که  
انقالب بسیاری  اوایل  باعث شد در 
جمله   از  ایرانی  چپ  احزاب  از 
چریک های فدایی، پشت سر خمینی 
به   خمینی  چراکه   کنند  صف آرایی 

خیال آنها ضد امپریالیسم بود! بنابر 
این حزب دمکرات مانند چریک های 
ایدئولوژیک  سازمان  یک  فدایی 
خط  روابط،  برقراری  در  که   نیست 
را  نبودن  یا  بودن  امپریالیست  قرمز 
داشته  باشد، چرا که  اگر داشت اوایل 
دیگر  احزاب  مانند  را  خود  انقالب 
در پشت سر خمینی می دید! روابط 
منافع  پایه  ی  بر  دمکرات  حزب 
دمکراتیک  همزیستی  و  کرد  ملت 
شده   پایه ریزی  ایران  در  ملت ها 
است، در هر کجای جهان روزنه ای 
و  کرد  ملت  منافع  به   رسیدن  برای 
مسأله ی   پیشبرد  به   کمک رسانی 
ایران  در  واقعی  دمکراسی  و  کرد 
آنجاست!  دمکرات  حزب  باشد، 
خواه   باشد  ریاض  خواه   مکان  این 
مانعی  دیگر،  کشور  هر  یا  اورشلیم 
وجود  به  روابط  برقراری  سر  بر 
می تواند  که   چیزی  تنها  نمی آاورد، 
برقراری  از  را  دمکرات  حزب 
بازدارد، زیان  با کشور دیگر  روابط 
تداوم  توجیه  و  کرد  ملت  منافع 
است! ایران  در  متمرکز  دیکتاتوری 
سازمان  فوق الذکر،  دالیل  طبق 
نامبرده  به  ذکر چندین سؤال پرداخته  
زاویه ی   در  پایان  در  نیز  خود  و 
جواب  آنها  به   خود  ایدئولوژیک 
سازمان  یک  دیدگاه   از  البته   داده ، 
از   .1970-1980 دهه ی   چپی 
قابل  "کاماًل  که :  می پرسد  جمله  
تازه ای  فاکتور  چه  که  است  تعمق 
جاری  تضادهای  و  معادالت  در 
پدیدار شده که چنین تغییر آشکاری 
دمکرات  حزب  سیاست های  در 
است؟  کرده  ایجاد  ایران  ُکردستان 
چگونه چنین فضایی در اختیار این 
مهمتر  آن  از  و  جریان گذاشته شده 
به حزب  را  نظامی  فعالیت  اجازه ی 
ایران داده است؟  دمکرات ُکردستان 
این کدام قدرت واقعی است که اکنون 
بعد از 20 سال تمام محدودیت های 
موسوم  تشکیالت  توسط  اعمال شده 
به  و  برچیده  را  اقلیم  حکومت  به 
این حزب اجازه می دهد  پیشمرگان 
از داخل خاک عراق و مناطق مرزی 
تحرکات  و  رفته  ایران  داخل  به 
نگاهی  گیرند؟  سر  از  را  نظامیشان 
می دهد  نشان  سیاسی  صحنه ی  به 
که این فاکتور چیزی جز صالحدید 
نیست  امپریالیستی ای  سیاست های 
توازن  و  منطقه  سیاسی  آرایش  که 
منافع  مطابق  را  موجود  نیروهای 
در  درگیر  بزرگ جهانی  قدرت های 
کرده اند.  تعیین  و  داده  شکل  منطقه 
های  رژیم  که  سیاست هائی  همان 
منطقه  در  امپریالیسم  به  وابسته 
بخصوصی،  نقش  ایفای  با  یک  هر 
می برند". پیش  را  آن  فعاالنه 

خلق  فدایی  چریک های  سازمان 
ساکن  خود  اینکه   وجود  با  ایران 
است  "امپریالیستی"  کشورهای 
یاری  مزبور  کشورهای  از  خود  و 
می جوید و همه ی  تشکیالت سیاسی 
خود را در این کشورها ساکن کرده  
است و زندگی در زیر سایه  ی پرچم 
حرکت  هرگونه   توان  امپریالیسم 
اما  است!  گرفته   آنها  از  را  انقالبی 
بازیچه   به   متهم  را  دمکرات  حزب 
امپریالیسم  دست  در  گرفتن  قرار 
اینکه   دلیل  به   سازمان  این  می کند! 
گذاشته   خود  روی  چریکی  اسم 
مبارزه ی   میدان  در  باید  طبیعتًا  و 
نمی تواند  ظاهراً  باشد،  مسلحانه  
اما  کند،  رد  را  مسلحانه   مبارزات 
مبارزه  ی مسلحانه ی  حزب دمکرات 
می گوید:  و  می کند  محکوم  را 
یک  در  نقش  ایفای  از  بخشی   ..."
باید  که  است  مردمی  ضد  پروژه ی 
و  گشته  محکوم  قاطعانه  و  یکصدا 
این  ورای  خلقی  ضد  سیاست های 
این  شوند".  افشاء  نظامی  تحرکات 
خود  سازمان  این  که   حالیست  در 
در  نه   می برد  به  سر  فرج  انتظار  در 
حال آن مبارزه  ی چریکی ای که  در 
است! کرده   اشاره   بدان  مطلب  این 
اگر  که   می آید  پیش  سؤال  اینجا 
"رسیدن به آزادی و دمکراسی تنها 
و  قهرآمیز  مبارزه ی  یک  در جریان 
خواهد  محقق  انقالبی  مسلحانه ی 
فدایی  چریک های  سازمان  شد". 
سازمان  یک  عنوان  به   خود  چرا 
و  نمی شود  عرصه   وارد  چریکی! 
بیانیه نویس  سازمان  یک  به   تبدیل 
مبارزات  به   واقعا  آیا  است؟  شده  
اگر  دارد!  باور  رژیم   علیه   قهرآمیز 
محقق شدن آزادی و دمکراسی تنها 
رژیم  علیه   قهرآمیز  مبارزه ی   راه   از 
سازمان  این  چرا  است،  امکانپذیر 
بیانیه   به   تنها  سازمان ها  دیگر  مانند 
این  اگر  است؟  کرده   اکتفا  نوشتن 
آن  از  دوری جستن  است،  راه   تنها 
نشانه ی   راه   تنها  این  نکردن  اجرا  و 
چریکی  ژست  گرفتن  آیا  چیست؟ 
و  اروپا  رستوران های  و  کافه ها   در 
مبارزه ی   به   منجر  می تواند  آمریکا 
اسالمی  جمهوری  علیه   قهرآمیز 
شود؟ واقعیت این است که  بین شعار 
بین  فاصله  ی زیادی هست،  و عمل 
مجلل  رستوران  یک  در  که   کسانی 
در یک کشور "امپریالیستی" نشسته  
حزب  و  می کنند  قلمفرسایی  و 
عربستان  همدستی  به   را  دمکرات 
به   جنگ  کشاندن  برای  اسرائیل  و 
حزب  تا  می کنند  متهم  ایران  داخل 
مبارزه   میدان  در  عماًل  که   دمکرات 
است،  اسالمی  جمهوری  رژیم  علیه  
فرسنگ ها فاصله  وجود دارد! چون 

میدان  در  عماًل  دمکرات  حزب  که  
هزینه   رژیم  علیه   در جنگ  و  است 
می دهد، ولی این سازمان در خواب 
هنوز  و  رفته   فرو  کهف  اصحاب 
سرد  جنگ  دوران  ادبیات  با  هم 
زمان  از  گویی  می کند،  صادر  بیانیه  
استالین به  این سو در خواب است!
با  اما  دیگر،  طریق  از  سازمان  این 
جریانات  و  سازمان ها  هدف  همان 
دوباره ی   خیزش  می خواهد  دیگر 
حزب دمکرات را وابسته  و بی معنی 
می گوید  رابطه   این  در  بدهد،  جلوه  
مسلحانه ای،  مبارزه ی  "آن  که : 
مترقی، قابل تأیید و پشتیبانی است 
که در جهت بسیج توده های محروم 
منظور  به  ستم  تحت  خلق های  و 
اجتماعی  انقالب  دادن یک  سازمان 
علیه دشمنان مردم، یعنی امپریالیسم 
یابد".  جریان  وابستگانش  و 
معناست  بدین  این  اول  نگاه   در 
غیر  دمکرات،  حزب  مبارزات  که  
در  و  مردم  منافع  علیه   و  مردمی 
در  است!  "امپریالیسم"  خدمت 
که   می یابیم  در  عمیقتر  نگاه   یک 
این سازمان خواستار عدم پشتیبانی 
دمکرات  حزب  از  کردستان  مردم 
و  اسرائیل  همدست  که   چون  است 
مردم  می خواهد  و  است!  عربستان 
منتظر چریک های فدایی خلق ایران 
بمانند تا انقالبی توده ای و مبارزه  ی 
حاکم  طبقه  ی  علیه   را  قهرآمیزی 
میان  در  نه   هم  آن  بیندازند!  راه   به  
بلکه  در کلوپ ها و  توده های مردم، 
که   چون  آمریکا!  و  اروپا  کافه های 
آنها توان دست برداشتن از امکانات 
را  آمریکا  و  اروپا  زندگی  لذایذ  و 
به   که   این  به   برسد  چه   تا  ندارند 
مبارزه ی   و  برگشته   ایران  شهرهای 
قهرآمیز راه اندازی کنند! این سازمان 
می خواهد  مزورانه   طریق  این  از 
خیزش  از  پشتیبانی  از  را  مردم 
بازدارد،  دمکرات  مسلحانه ی  حزب 
چرا که  به  قول آنها این خیزش به  نفع 
امپریالیسم  کاًل  و  اسرائیل، عربستان 
قابل  مسلحانه ای  مبارزه ی   و  است 
سازمان  نظر  طبق  که   است  تأیید 
چریک های فدایی ایران باشد و گرنه  
مبارزات چریکی جریان های دیگر، 
است! دیگر  کشورهای  با  همدستی 

و  سازمان  این  بیانیه  ی  شاه بیت 
ایران  دیگر  تشکل های  و  احزاب 
این است که  حزب دمکرات چرا از 
اسرائیل طلب کمک کرده  است؟ چرا 
سعودی  عربستان  با  روابط  پی  در 
است؟ حال یک سؤال دیگر توسط 
آن  به   فدایی  چریک های  سازمان 
حکومت  چرا  که   است  شده   اضافه  
دمکرات  حزب  به   کردستان  اقلیم 
اجازه ی  عبور از مرزها را می دهد؟ 

یا چرا بعد از 20 سال یک بار دیگر 
به  مبارزه ی  مسلحانه  روی آوردید؟

ایران  کردستان  دمکرات  حزب 
است،  پراگماتیک  حزب  یک 
و  کرده   پیشه   را  پولیتیک  رئال 
برای  است،  مبارزه   میدان  در  عماًل 
مالی  کمک  به   نیاز  مبارزه   ادامه  ی 
تمامی  همانند  دارد!  تسلیحاتی  و 
چیزی  این  و  دنیا!  انقالبی  احزاب 
نیز  حزب  کل  دبیر  و  نیست  پنهان 
سیاست  دنیای  کرده !  اشاره   آن  به  
است  دنیایی  نیست،  ثابتی  دنیای 
سیال. دوست امروز، دشمن فرداست 
فرداست!  دوست  امروز،  دشمن  و 
برای  یعنی روشی  که  سیاست  چون 
حزب  چرا  که   این  منافع!  تأمین 
دمکرات با اسرائیل و عربستان رابطه  
حکومت  چطور  و  می کند  برقرار 
به   گذشته   برخالف  کردستان  اقلیم 
نیروهای حزب اجازه  عبور می دهد 
دمکرات  حزب  که  شده   چه  یا  و 
مبارزه  ی  به   دوباره   سال   20 از  بعد 
دنیای  در  آورده ،  روی  مسلحانه  
و  هستند  بچگانه   سؤاالتی  سیاست 
این  طرح  با  سیاسی  سازمان  یک 
را  خود  حد  این  تا  پرسش ها  گونه  
چریکی  نیروی  یک  نمی کند!  تحقیر 
روابط  تمامی  باید  پیروزی  برای 
دشمن با کشورهای دیگر را مطالعه  
خود  نفع  به   اختالفات  از  و  کند 
روی  دست  اینکه   نه   کند  استفاده  
باشد!  دست بگذارد و منتظر معجزه  
می کنیم  نگاه   سازمان  اسم  به   وقتی 
اسمی چریکی است، ولی هیچ کدام 
از قواعد چریکی را نمی داند! چراکه  
چریکی  مبارزه ی   که   نمی داند  هنوز 
در  و  نیست  خیالی  مبارزه   یک 
پشت  به   نیاز  و  است  واقعی  دنیای 
جبهه  دارد! پشت جبهه  برای مبارزه  
اسالمی  جمهوری  علیه   مسلحانه  
و  سوریه   روسیه ،  نمی تواند  ایران، 
کشورها  این  که   چرا  باشد!  عراق 
دوست و هم پیمان استراتژیک رژیم 
ایران هستند! پس برای برپایی یک 
پیدا  دنبال  باید  مسلحانه   مبارزه ی  
کردن دشمنان و آن دسته  از کشورها 
گشت که  تضعیف و نابودی جمهوری 
اسالمی را در برنامه  خود دارند! چرا 
که  برای جنگ مسلحانه  نیاز به  سالح 
کمک های  و  دارو  پول،  مهمات،  و 
پزشکی هست! و بدون این کمک ها 
جهان  در  چریکی ای  مبارزه ی   هیچ 
این  میان  این  در  نمی گیرد!  صورت 
به   خود  منافع  پایه ی   بر  کشورها 
اما  می کنند،  کمک  دمکرات  حزب 
دمکرات  حزب  که   است  این  مهم 
کار  به   را  کمک ها  این  چگونه  
دمکرات  گذشته  حزب  در  می گیرد! 
که   حسین  صدام  با  مستقیم  رابطه ی  
ولی  داشت!  می جنگید  هم  ایران  با 
بر  هنوز هم کوچکترین مدرکی دال 
حزب  شدن  صدام  دست  بازیچه ی  
است!  نیامده   دست  به   دمکرات 
تمامی  که   زمانی  در  عکس  بر  اما 
عراق  در  دمکرات  حزب  نیروهای 
بودند حزب دمکرات پیشنهاد می کند 
مسأله ی   اسالمی  جمهوری  اگر  که  
دمکرات  حزب  کند،  حل  را  کرد 
تمامی نیروهایش را به  کم جمهوری 
به   صدام  نیروهای  علیه   و  اسالمی 
اگر  فرستاد!  خواهد  جنگ  جبهه  
دمکرات  حزب  صدام  کمک های 
حزب  این  می کرد،  وابسته   را 
نمی گرفت! موضعی  چنین  هرگز 
خلق  فدایی  چریک های  سازمان 
حتی  فاقد  خود  اکنون  هم  که   ایران 
و  اعضا  تمام  و  است  چریک  یک 
اروپایی  کشورهای  در  آن  رهبران 
هستند،  خود  زندگی  و  کار  مشغول 
علیه   بیانیه   صدور  با  که   بدانند  باید 
حزب دمکرات، کوچکترین ضربه ای 
این  بلکه   نمی رسد،  حزب  این  به  
ضربه   که   است  سازمان  این  خود 
پیش  سؤال  این  زیرا   می خورد، 
می آید که  سازمان چریک های فدایی 
دوباره  ی  خیزش  علیه   که   زمانی 
بیانیه  صادر می کند،  دمکرات  حزب 
خودش کجاست و مشغول چیست؟

جمیل کالهی
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راسانوصفبندیها!

اشغال  سالهای  درازی  به 
کردستان توسط حاکمان مستبد 
منطقه، "پیشمرگ" نماد رهایی 
جامعه  عموم  برای  آزادی  و 
هر  می باشد.  و  بوده  کردستان 
گفتمانی بری از وجود مؤلفه ای 
بدون  پیشمرگ  نام  به  پایه ای 
نمیتواند  و  نتوانسته  شک 
گفتمانی درخور و مقبول برای 
هر  در  کرد  ستم  تحت  ملت 
بخش از کردستان بوده و باشد. 
نیروهای  کنش  و  حضور 
با  آنها  تقابل  و  پیشمرگ 
رژیمهای  نظامی  نیروهای 
نویدبخش طلوع آزادی  حاکم، 
شعف  و  شور  گسترانیدن  و 
است،  کردی  جامعه ی  بین  در 
سالهاست  که  جهت  آن  از 
را  خویش  امید  و  پناه  کردها 
می دانند  گفتمانی  و  پیشمرگان 
پیشاهنگ  را  پیشمرگ  که 
می کند. معرفی  آزادیخواهی 
اراده ی  نماد  پیشمرگ 
پیکره ی  بر  لرزه  که  انقالبیست 
و  می افکند  غاصب  حاکمیت 
تمامی  با  رژیمها  این  همانا 
و  نابودی  درصدد  امکانات 
آنند.  از  مشروعیت زدایی 
اشغالگر  و  پیشمرگه  بین  نزاع 
در حافظه ی تاریخی مردم کرد 
خیر  بین  باستانی  نزاعی  تمثیل 
و شر است و این نزاع همچنان 
ادامه دارد. حامالن روشنایی و 
استوار  همچنان  آفتاب  کاشفان 
تاریکی  و  سیاهی  برابر  در 
نابودی  طبل  و  ایستادهاند 
آورده اند. در  صدا  به  را  آن 
استراتژیای  و  پروژه  "راسان" 
دبیرکل  هجری،  مصطفی  که 
ایران  کردستان  دمکرات  حزب 
را  آن  آغاز  امسال  نوروز  در 
سکوت  فضای  نمود،  اعالم 

در  را  ایران  کردستان  بر  حاکم 
هم شکست و بار دیگر منادیان 
آزادی ـ پیشمرگان کردستان ـ 
میان  و  کردستان  در  با حضور 
مردم امید را در دلها زنده کرده 
و عدم مشروعیت رژیم اشغالگر 
بار  را  کردستان  در  آخوندی 
دادند. نشان  همگان  به  دیگر 
نقطه ی  راسان  که  نیست  شکی 
آخوندی  رژیم  وجود  مقابل 
و  توحش  تداوم  علیه  و 
در  رژیم  آن  وحشیگری 
و  است  ایران  و  کردستان 
بارها  حدکا  دبیرکل  چنانچه 
دشمنی  پیشمرگه  نموده،  اعالم 
اسالمی  جمهوری  از  غیر 
صف بندی ها  ولی  نمی شناسد، 
و جبهه گیری های علیه راسان و 
جنبش آزادیخواهانه ی کردستان 
اقمارش  و  رژیم  مرزهای 
اصطالح  به  و  نوردید  در  را 
همان  بر  نیز  رژیم  اپوزیسیون 
کوبیده  رژیم  که  کوبیدند  طبلی 
و از سفرهای ارتزاق نمودند که 
بود. کرده  پهن  برایشان  رژیم 
این  چرایی  به  اینجا  در 
با  مخالفت  و  جبهه گیری ها 
راسان و تجدید حیات مبارزات 
کردستان  در  پیشمرگان 
عصر  در  که  آنچه  می پردازیم. 
اراده ی  برابر  در  و  مدرن 
جریانی  برخاسته،  انقالبیگری 
محافظه کاری  عنوان  تحت 
اصالح طلبانه بوده است. اراده ی 
اراده ی  به  با توسل  انقالبیگری 
خود  که  است  درصدد  انسانی 
را به دست قضا و قدر نسپارد 
و بر جامعه غلبه کند و دنیایی 
مقابل،  در  و  نهد  بنیان  را  نو 
اصالح طلبانه  محافظه کاری 
ارادهی  و  نمی اندیشد  چنین 
و  دانسته  محدود  را  انسانی 
غیرممکن  را  جامعه  بر  تسلط 
اپوزیسیون  میان  در  می داند. 
که  جریاناتی  بسیارند  ایرانی 
نام و عنوان گروه اول را یدک 

کرداری  عمل  در  اما  میکشند، 
در  دارند.  دوم  گروه  شبیه 
شکست خوردگان  آنان  واقع 
سیاسی هستند که دیگر امیدی 
همیشه  و  نداشته  پیروزی  به 
و  دیگرند  شکستی  انتظار  در 
مسیری  را  خویش  آینده ی 
به  باید از شکستی  می دانند که 
همین  بر  بروند.  دیگر  شکستی 
شروع  با  اینان  که  است  منوال 
دمکرات  حزب  نوین  مبارزات 
و  شده  بیدار  خواب  از  دوباره 
قلمفرسایی  و  سخن پراکنی  به 
میپردازند، اینان به عدم توانایی 
خویش ایمان آورده و رژیم را 
و  می دانند  جاودان  و  ماندگار 
بهترین راه حل برای اینان از دور 
نشستن و نظاره گر بودن است.

نیروهای  اکثر  گفتمانی  ماهیت 
مرکزگرای اپوزیسیون رژیم در 
ملت های  مسأله ی  با  برخورد 
ویژه  به  و  ایران  در  ستم  تحت 
با  آنچنانی  تفاوتی  کرد  ملت 
گفتمان رژیم آخوندی ندارد و 
بیشتر  تحرکات  و  قدرت گیری 
شک  بدون  کردستان  جنبش 
می نماید  آنچنان شوکه  را  آنان 
تریبون های  در  حاضرند  که 
خامنه ای  پابوس  به  خویش 
کنار  در  را  خود  و  بروند 
کردستان  جنبش  علیه  و  رژیم 

بشناسانند.
اپوزیسیون  هم  و  رژیم  هم 
مرکزگرا  سکوالر  اصطالح  به 
و  متفق القولند  مسأله  یک  در 
نام  به  رؤیایی  برپایی  هم  آن 
این  است،  پارسی  امپراطوری 
تحت  و  که  هر  را  امپراطوری 
آنان  برای  کند  بنا  عنوان  هر 
ارزشمند می باشد و هر حرکت 
و جریانی را که در صدد تضعیف 
گسترش  وخواهان  مرکزگرایی 
ایران  در  واقعی  دمکراسی 
می دانند.  خویش  علیه  باشد، 
به  جریاناتی  اینان،  سوای 
نیز  خود  که  چپگرا  اصطالح 

نامهیحزبدمکراتکردستانایران،
بهاحمدشهید،نمایندهیحقوقبشرسازمانملل

درامورایران
ایران  کردستان  دمکرات  حزب 
با ارسال نامه ای به احمد شهید، 
کمیسیون  ویژه ی  نماینده ی 
متحد  ملل  بشر سازمان  حقوق 
توضیحاتی  ایران،  امور  در 
نامبرده  اخیر  گزارش  پیرامون 
در رابطه با وضعیت حقوق بشر 
نمود. ارائه  ایران  کردستان  در 
متن این نامه به شرح زیر است:
شهید،  احمد  آقای  جناب 
کمیسیون  ویژه ی  نماینده ی 
ملل  سازمان  بشر  حقوق 
بر  نظارت  برای  متحد 
ایران! در  بشر  حقوق 
درود با 

جنابعالی  اخیر  گزارش  در 
مقایسه  در  بارزتری  طرز  به 
کردستان  وضعیت  گذشته،  با 
در  بشر  حقوق  نقض  و  ایران 
آنجا از سوی جمهوری اسالمی 
بود،  گرفته  قرار  توجه  مورد 
دانستیم  الزم  رو،  همین  از 
و  فعالیت ها  از  رابطه  این  در 
و  تقدیر  جنابعالی  تالش های 

باور کرده اند که به تاریخ سپرده 
شده و دیگر دورانشان به پایان 
گرفته  پدرمآبانه  ژستی  رسیده، 
نصیحت  و  اندرزگویی  به  و 
فعالیت ها  تداوم  از  منع  و 
پرداختند.  بدون شک پذیرش 
حزب  فرهنگ  سازنده،  انتقاد 
می دهد،  تشکیل  را  دمکرات 
طبل  همان  بر  نیز  اینان  ولی 
از  شماری  کوبیدند،  رژیم 
که  انقالبی  اصطالح  به  چپهای 
رسالت خویش را سالهاست که 
به فراموشی سپرده و از هویت 

آنها چیزی غیر از نامشان باقی 
کنج  به  که  سالهاست  نمانده، 
محافظه کاری خزیده و نظاره گر 
تمام رویدادهای ناخوشایند در 
ایران بوده و بزرگترین هنر آنها 
تنها نوشتن بیانیه ای است و بس.
و  مشهود  راسان  تأثیرات 
جامعه ی  بر  هم  است،  آشکار 
و  رژیم  بر  هم  کردستان، 
رژیم. اپوزیسیون  بر  هم 
راسان هنوز در آغاز راه است، 
پذیرای  شک  بدون  که  راهی 
بیشتری  مصائب  و  سختیها 

آرمانی  و  هدف  البته  و  است 
متولد شده  آن  برای  راسان  که 
آن  مجریان  به  اراده ای  چنان 
بخشیده که استوارتر از گذشته 
برمیدارند.  آینده گام   به سوی 
در  را  که خود  آنان  است  امید 
صف اپوزیسیون رژیم می بینند، 
آسیاب  به  آب  آنکه  جای  به 
رژیم بریزند، به صفوف مبارزان 
رهایی  برای  و  بپیوندند  واقعی 
آخوندی،  رژیم  و ستم  از ظلم 
که  زیرا  شوند  راسان  حامی 
آینده اند. سازندگان  اینان 

موفقیت  و  نموده  سپاسگزاری 
وظایف  و  کارها  انجام  در 
نماییم. آرزو  برایتان  را  محوله 
در گزارش از جمهوری اسالمی 
از  که  بود  شده  خواسته  ایران 
و  غیرنظامی  شهروندان  کشتار 
توپ باران و خمپاره باران مناطق 
این  که  نماید  پرهیز  مسکونی 
است. خرسندی  مایه ی  مسأله 
در این رابطه ضروری است به 
عنوان حزب دمکرات کردستان 
را  همگان  و  جنابعالی  ایران، 
پیشمرگه های  که  نماییم  مطلع 
هیچ  آغازکننده ی  ما  حزب 
رژیم  این  بلکه  نبوده اند،  تنشی 
است  ایران  اسالمی  جمهوری 
شهروندان  و  آزادیخواهان  که 
و  کردستان  مناطق  غیرنظامی 
ُجرم  به  را  پیشمرگه  نیروی 
مردم خویش،  میان  در  حضور 
امر  این  می دهد،  قرار  هدف 
ناشی از این واقعیت است که در 
جمهوری  سلطه ی  تحت  ایران 
هیچ  فرصت  و  امکان  اسالمی، 

عنوان  هیچ  به  فعالیتی  گونه 
این،  تنها  نه  ندارد.  وجود 
حق طلب  منتقد،  هیچ  به  بلکه، 
ابراز  اجازه ی  آزادیخواهی  و 
کمترین  و  نمی شود  داده  عقیده 
مشروعی  درخواست  و  انتقاد 

شدیدترین  با  آنان  سوی  از 
می گردد  روبرو  مجازات ها 
امنیتی  کاماًل  فضایی  رژیم،  و 
مردم  زندگی  بر  پلیسی  و 
حکمفرما نموده است و از اعدام 
آزادیخواهان  محاکمه ی  بدون 

و  کاسبکاران  کشتار  و 
ندارد. ابایی  کولبران 
در چنین اوضاعی، تمامی مردم 
ملت  فرزندان  ویژه  به  ایران، 
کرد که بیش از سایرین، حقوق 
با سرکوب  پایمال شده و  آنان 
انتظار  هستند،  مواجه  مضاعف 
بشر  کمیسیون حقوق  که  دارند 
خود  و  متحد  ملل  سازمان 
بیش  جهانی،  سازمان  این 
تحت  را  ایران  رژیم  پیش  از 
کشتار  از  تا  دهند  قرار  فشار 
و  شهرها  کردن  ویران  و  مردم 
اجتناب  کردستان  روستاهای 
نموده و امکان فعالیت آزادانه ی 
و  سیاسی  نیروهای  و  احزاب 
نماید.  فراهم  را  NGOها 
جمهوری  که  واقعیت  همین 
و  جنابعالی  به  ایران  اسالمی 
شما  همانند  شخصیت هایی 
نزدیک  از  که  نمی دهد  اجازه 
توسط  بشر  حقوق  نقض  بر 
و  نمایید  نظارت  رژیم  این 
و  اعدام ها  آمار  افزایش  از 

بیشتری  اطالع  بازداشت ها 
سندی  خود  نمایید،  حاصل 
است  مسائلی  بودن  حقیقی  بر 
شد. اشاره  آنها  به  مختصراً  که 

می  نماییم  اعالم  خاتمه  در 
دمکرات  حزب  مبارزه ی  که 
مبارزه ای  ایران،  کردستان 
حقوق  رعایت  راه  در  برحق 
در  دمکراسی  تأمین  بشر، 
کرد  ملت  ملی  حقوق  و  ایران 
و  ایران  ملیت های  سایر  و 
برابری زن و مرد در جامعه و 
در خانواده و عدالت و برابری 
مبارزه  این  جریان  در  و  است 
مصوب  اصول  همواره  نیز 
حقوق بشر مد نظر قرار گرفته 
گردید. خواهد  رعایت  و 
با آرزوی موفقیت بیشتر برای 

جنابعالی
حزب دمکرات کردستان ایران

دفتر سیاسی
20 اکتبر 2016 میالدی
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کاوهآهنگریدرگفتگوباکوردستان:

گسترشوتعمیقفعالیتدراستانهایجنوبیکوردستان،برای
حزبدمکراتحیاتیوغیرقابلچشمپوشیاست

مصاحبه: شهرام میرزایی

جنبش رهایی بخش کوردستان در عصر 
معاصر به علت تغییر و تحوالت بین المللی  
و تغییر ساحت بازی سیاسی باالجبار با 
تغییرات گسترده در تاکتیک و بازتعریف 
روبرو  مدرن  مفاهیم  ایجاد  یا  و  مفاهیم 
شده است و برای حفظ موجودیت خود 
رژیم های  حذفی  سیاست های  مقابل  در 
به  نیازمند  را  خود  کوردستان  بر  حاکم 
از  که  دانسته  جدیدی  دنیای  شناخت 
سده ی  یک  طی  بود.  گشته  محروم  آن 
با  ایران  مرکزگرای  حکومت های  اخیر 
اجرایی کردن برنامه های گسترده ی کشتار 
کورد  ملت  فرهنگی  ژینوساید  و  جمعی 
متأسفانه توانسته اند بخش های وسیعی از 
کوردستان را از این جنبش جدا و نسبت 
به آن بیگانه کنند. ژینوساید، آسمیالسیون 
وسیع و مدون و ایجاد تفرقه های مذهبی 
در این مناطق از جمله برنامه های اصلی 
بوده  ایرانی  حکومت های  فاشیستی  و 
کوردهای  افتادن  دور  در  که  می باشد  و 
آزادیخواهی  جنبش  از  استان ها  این 
آن  اصلی  عامل  و  تأثیرگذار  کوردستان 
اما در شکل گیری هر  محسوب می شود. 
گونه فاکت سیاسی-اجتماعی فارغ از هر 
نیز  درونی  عوامل  به  باید  بیرونی  عامل 
و  تداوم  در  بی شک  که  چرا  کرد  توجه 
استمرار و موفقیت بیش از حد هر عامل 
تأثیرگذار  داخلی  عوامل  نبود  خارجی، 
دارد. بسزایی  و  اساسی  نقش  کنشگر  و 

حزب دمکرات کوردستان ایران به عنوان 
حزب  و  کوردی  مدرن  حزب  اولین 
حزبی  و  کوردستان  جمهوری  مؤسس 
که از همان ابتدای تأسیس، خواست های 
احقاق  بر  و  نموده  بیان  را  کوردها  ملی 
نقش  و  بوده  مصر  امروز  به  تا  آن ها 
پیشاهنگ جنبش رهایی بخش کوردستان 
به،  و  کرده  ایفا  اخیر  سال  هفتاد  طی  را 
بخش عظیمی از تاریخ مبارزاتی کوردها 
تاریخ  با  را  آزادی  به  دستیابی  برای 
خاطر  همین  به  است.  زده  پیوند  خود 
عدم  دالیل  شدن  روشن  راستای  در 
رهایی بخش  جنبش  مطلوب  فراگیری 
جنوبی  بخش های  در  کوردستان 

انجام  به  اقدام  زاگروس،  و  کوردستان 
سیاسی  فعالین  با  مصاحبه هایی  مجموعه  
و حزبی نموده ایم که در هر شماره تقدیم 
خوانندگان روزنامه ی کوردستان می شود.

از  و  سیاسی  فعال  آهنگری"  "کاوه 
ایران  کوردستان  دمکرات  حزب  اعضای 
وضعیت  تحلیل  و  تجزیه  راستای  در 
ملی-دمکراتیک  جنبش  موقعیت  و 
زاگروس،  جنوبی  مناطق  در  کوردستان 
مهمان این شماره ی " زاگروس جنوبی" 
دالیل  به  سخنانش  ابتدای  در  او  بود. 
جنبش  تأثیرگذاری  سطح  بودن  پائین 
ملی-دمکراتیک کوردستان در استان های 
جنوبی کوردستان ایران اشاره کرد و گفت: 
کوردستان  جنوب  از  می خواهیم  وقتی 
سخن بگوئیم، باید به طور ویژه به تاریخ 
شاهد  منظر  این  از  بپردازیم.  آن  سیاسی 
رهبر  شخصیت های  وجود  و  جنبش ها 
نفوذی هستیم که کم و بیش همراه  و پر 
جنبش ملی- دمکراتیک کوردستان بطور 
منطقه  دراین  سیاسی  راهبر  یا  و  کلی 
ابراهیم خان  حضور  مثال  بطور  اند.  بوده 
نادری در جمهوری کوردستان، قیام بانو 
قدم خیر، سردار مریم بختیاری و ... غیره.

شدن  علنی  با  و   57 انقالب  از  بعد 
کوردستان  دمکرات  حزب  فعالیت 
توانست  کوردستان  از  منطقه  این  ایران، 
و  جنبش  ارتقاء  در  مهمی  بسیار  نقش 
به  کوردها  ملی  سیاسی-  کیان  از  دفاع 
باشد.  داشته  دمکرات"  "حزب  رهبری 
بزرگ  و  مهم  گردان های  مثال  بعنوان 
متعلق  ''بیستون''  و  ''داالهو''  "شاهو"، 
به این منطقه بوده اند. با این حساب، ما 
در  منطقه  این  همراهی  و  شرکت  شاهد 
نظر  در  با  اما  هستیم،  نظر  مورد  جنبش 
این  استراتژیک  اهمیت  و  وسعت  گرفتن 
آینده ی  و  اکنون  گذشته،  برای  منطقه 
کوردستان، به باور من کم و کیف حضور 
حزب دمکرات در این منطقه مورد انتقاد 
است. به عنوان مثال شاید بتوان گفت که 
زمان  در  چه  مهاباد،  شهر  بودن  پایتخت 
جمهوری کوردستان و چه در اوان انقالب 
زمان  آن  در  که  ایران  ملیت های   57
شهری کوچک و عمدتًا سنی مذهب بوده، 
در چگونگی گسترش مبارزات و رهبری 
آن در سطح و عمق تأثیر داشته است. به 
سنندج  مهاباد،  جای  به  اگر  دیگر  زبانی 

عنوان  به  است،  نزدیکتر  کرماشان  به  که 
حزب  نظامی  و  اداری   – سیاسی  مرکز 
انتخاب می شد، بدون تردید چنین انتخابی 
مناطق  با  جنبش  روابط  چگونگی  بر 
گذاشت. می  تأثیر  کوردستان  جنوب 

تحوالت  به  گفتگو  این  ادامه ی  در 
نقش  و  اهمیت  و  منطقه ای  گسترده ی 
جنبش  در  کوردستان  جنوبی  مناطق 
که  پرداختیم  کوردستان  ملی-دمکراتیک 
"کاوه آهنگری" در این باره معتقد بود که: 
نه فقط با در نظر گرفتن تغییر و تحوالت 
منطقه در حال و آینده ی دور و نزدیک، 
بلکه به باور من تاریخ کرماشان و ایالم و 
برای  استراتژیک  اهمیتی  دارای  لورستان 
به همین خاطر هم  بوده و هست،  منطقه 
مورد  استان ها  این  قدیم االیام  از  که  بود 
و  بریتانیا  هوشمندانه ی  بسیار  توجه 
گرفته  قرار  ایران  مرکزی  حکومت های 
در  دمکرات،  حزب  من  باور  به  است. 
این خصوص کمتر از نیروهای ذکرشده ی 
کوردستان  از  بخش  این  به  منطقه ای، 
از  منطقه  این  اهمیت  است.  پرداخته 
کوردستان هم به فاکتوری غیر قابل انکار 
به  منطقه ای  و  بین المللی  معامالت  در 
به  و  تاکنون  که  برمی گردد  ''انرژی''  نام 
گمان من در قرن 21 نیز به عنوان فاکتور 
کاتالیزور در صحنه ی سیاسی جهانی باقی 
خواهد ماند و همچنین از طرفی دیگر، اگر 
به وسعت خاک این منطقه و جمعیت آن 
نگاهی بیندازیم، می بینیم که بیش از نصفی 
شامل  را  کوردستان  جمعیت  و  خاک  از 
می شود. در این حالت اگر به سه فاکتور 
'' انرژی''، ''وسعت خاک'' و ''جمعیت'' 
نگاهی بیندازیم، اهمیت این مناطق برای 
هر فعال سیاسی کرد روشن خواهد شد.

اجازه می خواهم همین جا به چند نمونه 
آمار  طبق  کنم.  اشاره  خصوص  این  در 
احتساب  بدون  ایران  آمار  مرکز  رسمی 
کوردهای همدان جمعیت کوردها در دو 
استان ارومیه و سنندج بالغ بر 3033933 
و مسکن  نفوس  )سرشماری  نفر می شود 
استان  سه  جمعیت  و  ایران(  سال 1390 
بر  بالغ  لرستان   و  ایالم  کرماشان، 
خصوص  در  می شود.  نفر   4257069
مساحت  احتساب  بدون  باز  مساحت؛ 
کل  همدان،  استان  کردنشین  مناطق 
مساحت استان های ارومیه و سنندج بالغ 

استان های  و   مربع  کیلومتر   47842 بر 
کرماشان، ایالم و لرستان بالغ بر 73435 
دیگر  سویی  از  می شود.  مربع  کیلومتر 
شد،  اشاره  انرژی  فاکتور  به  که  همچنان 
به  انرژی  در خصوص  ایالم  و  کرماشان 
و  ارومیه  استان  دو  با  گاز  و  نفت  ویژه 
اگر بخواهم  نیستند.  قابل مقایسه  سنندج 
فلسفه ی  به  است  الزم  کنم،  خالصه 
وجودی حزب دمکرات اشاره ای داشته 
باشم و آن این که اساسًا حزب دمکرات 
متوجه اداره ی سرزمین و دولتداری است، 
دموگرافی  ایدئولوژیک  ریختگری  نه 
کوردستان، پس بهتر است رهبری حزب 
توجه ویژه ای به جنوب کوردستان داشته 
کرماشان،  اگر  دیگر،  طرفی  از  باشد. 
تاریخ  به دالیلی در  بنا  لورستان  ایالم و 
اندازه ی  به  دمکرات  حزب  مبارزات 
کافی مورد توجه نبوده اند، ولی به عنوان 
استراتژیکترین بخش کوردستان غیر قابل 
جان  مثابه  به  است  الزم  و  چشم پوشی 
طرفی  از  باشد.  کرد  مبارز  هر  اندیشه  و 
دیگر این قسمت از میهنمان میتواند نقشی 
و  کند  ایفاء  کوردستان  آزادی  در  حیاتی 
حیات  شکوه  و  شأن  و  آزادی  اهمیت 
نماید. دوچندان  را  کوردستان  سیاسی 

در بخش دیگری از مصاحبه، نظر "کاوه 
گسترش  راه های  مورد  در  آهنگری"را 
ملی- جنبش  بیشتر  هرچه  تعمیق  و 

کوردستان  از  منطقه  این  در  دمکراتیک 
و  مهمترین  را  سؤال  این  او  شدم.  جویا 
چالشبرانگیزترین پرسش در حال حاضر 
مطلب  این  من  باور  "به  و گفت:  دانست 
موضوع  چالش برانگیزترین  و  مهمترین 
چالش  چرا  اما  ماست،  حاضر  حال 
نیز  موضوع  این  من  باور  به  برانگیز؟  
در  می تواند  و  برمی گردد  آن  اهمیت  به 
ایرانی  کوردستانی،  حزبی،  درون  سطح  
و حتی شاید منطقه ای و بین المللی )به 
قابل  منطقه(  در  حاضر  قدرت های  ویژه 
پاسخ  در  باشد.  رقابت  و  مناقشه  بحث، 
قبلی به اهمیت این منطقه برای بریتانیا و 
حکومت مرکزی اشاره ای کردم، به همین 
دمکرات  حزب  که  باورم  این  بر  دلیل 
نهادن  گردن  به  ناچار  ایران  کوردستان 
و پذیرش این دوئل نفس گیر برای کم و 
کیف حیات سیاسی- اقتصادی کوردستان 
در آینده خواهد شد. برای باال بردن میزان 

موفقیت، الزم است که به مردم این منطقه 
از کوردستان مراجعه شود، برای مردمان 
که  است  مهم  لورستان  و  ایالم  کرماشان، 
بدانند متعلق به کدام جغرافیای سیاسی- 
امر،  این  تحقق  برای  و  هستند  هویتی 
حزب دمکرات به یک برنامه به مثابه یک 
چاره  راه  است.  نیازمند  مشخص  آدرس 
ای که حداقل بیست سال پیش می بایستی 
از  قبل  پس  می دادیم،  انجام  و  می یافتیم 
''سرعت  که  باشد  یادمان  چیزی  هر 
عمل'' بسیار مهم است. باید هرچه بیشتر 
اعتیاد،  بیکاری،  مانند  بحران هایی  روی 
و  معضل  ده ها  و  کار  کودکان  فقر،  ایدز، 
این  مردمان  گریبانگیر  که  دیگر  مشکل 
مطالعه  است،  شده  کوردستان  از  منطقه 
مبارزاتی  متناسب  سیاست های  و  نماییم 
طرفی  از  گردد.  ریزی  طرح  آنها  برای 
رابطه  در  روشنگری  به  باید  هم  دیگر 
کوردستان  از  خطه  این  ظرفیت های  با 
به  نسبت  مردم  کردن  آشنا  پرداخت. 
آنان  حقه ی  حقوق  داراییها،  تواناییها، 
داشته  آنان روا  بر  که  با ستم هایی  همراه 
شده، می تواند سائق و سرچشمه ی انگیزه 
برای حرکت های فردی و جمعی در جهت 
کوردستان  دمکرات  حزب  استراتژی 
باشد.    منطقه  این  با  رابطه  در  ایران 
کورد و کوردستانی بودن و ماندن زاگروس 
و  حیاتی  دمکرات  حزب  برای  جنوبی، 
به  اگرچه  است.  چشمپوشی  قابل  غیر 
قدرت و سرعت عمل حزب دمکرات در 
اجرایی  و  مبارزاتی  پالن های  خصوص 

در این منطقه ایراد وارد است، اما این به 
استراتژیک  اهمیت  از  چشم پوشی  معنی 
ایران  کوردستان  جنوب  سوق الجیشی  و 
برای جنبش ملی- دمکراتیک ما نخواهد 
بود. ملت ما در کرماشان ، ایالم و لرستان 
سیاسی،  محرومیت  و  تحقیر  متوجه 
فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  هویتی، 
خود به ویژه در صد سال اخیر از سوی 
هستند  ایران  رسمی  مذهب  و  حکومت 
مبارزاتی  پالن  یک  فقط  من  گمان  به  و 
اهمیت  می تواند  هویت طلبانه  مدرن 
ملی  جنبش  به  را  منطقه  این  شایسته ی 
دمکراتیک کورد در ایران برگرداند. مردم 
این منطقه دارای رنج و محنت خاص و 
دست  عمیقی  و  ویژه  آالم  با  روز  شبانه 
و پنجه نرم می کنند. وضعیت زن ایالمی، 
انفال سفید )معتاد کردن جوانان  پروژه ی 
کرد( در کرماشان، برنامه های کم و بیش 
موفق هویت زدایی از لورستان و کرماشان 
تصویری  دیگر،  جدی  بحران  چندین  و 
قرن  تراژیک  فاجعه ی  یک  از  روشن 
میهنمان  در  ما  که  است  یکمی  و  بیست 
شاهد آن هستیم. در آخر باید بگویم که 
که  است  میهن دوستی  کورد  هر  وظیفه ی 
این خطه از میهن را با جان و خرد دریابد.

نظرات و سخنان مصاحبه شوندگان، 
لزومًا بیانگر سیاست های روزنامه ی 

"کوردستان" نیست.

افزایشآمارطالق
درکرماشان

استان  در  ازدواج ها  25درصد 
کرماشان به طالق ختم می شود.

حکومتی  خبرگزاری  گزارش  به 
امور  دفتر  معاون  امیری،  مهر، 
کرماشان  استانداری  اجتماعی 
اشاره  با  خبری   نشستی  طی 
سیر  و  ازدواج  نزولی  روند  به 
استان  در  طالق  صعودی 
تعداد  گذشته  سال  "در  گفت: 
واقعه ی   352 و  هزار   685
 765 و  هزار   163 و  ازدواج 

است". ثبت شده  واقعه ی طالق 
بیانگر  "آمار  داشت:  اظهار  وی 
گذشته  سال  در  که  است  این 
استان  در  ازدواج   3.9 هر  از 
طالق  به  مورد  یک  کرماشان 
دیگر  عبارت  به  و  انجامیده 
صورت  ازدواج های  درصد   25
به طالق شد". وی  منجر  گرفته 
کرماشان جایگاه  افزود  همچنین 
نهم کشور در آمار طالق را دارد.

اقتصادی  بنیان های  نابودی 
متوازن،  توسعه ی  عدم  استان، 
سرمایه گذاری  از  پیشگیری 
آمار  زاگروس،   استان های  در 
باالی بیکاری، شیوع بی سابقه ی 
اعتیاد در میان جوانان که دست 
آن  پس  در  ایران  رژیم  پنهان 
سطح  کاهش  و  می شود  دیده 
دستاوردهای  از  زندگی  به  امید 
حاکمیت رژیم ایران بر زاگروس، 
می باشد.  کرماشان  ویژه  به 
منابع  لحاظ  از  که  کرماشان 
از  روزمینی  و  زیرزمینی 

کودککرماشانی
تندیسمسابقهیبینالمللینقاشیراازآن

خودکرد

هفت ساله ی  هنرمند  کیا"  سپهری  "هانا 
زیبای  اثر  با  توانست  کرماشانی 
تندیس  و  اول  جایزه ی  خود 
نقاشی  بین المللی  مسابقه ی  افتخار 
دهد. اختصاص  خود  به  را  بلغارستان 

ایران،  خبرگزاری های  گزارش  به 
موضوع  با  که  مسابقات  از  دوره  این 
مردم  سنتی  رقص های  و  "موسیقی 
حضور  شاهد  شد،  برگزار  من"  کشور 

بود. مسابقات  این  در  جهان  کشور   33
توانست  کرماشانی  کودک  هنرمند  این 
و  تندیس  خود  زیبای  بسیار  اثر  با 
بین المللی  مسابقه ی  افتخار  دیپلم 
بلغارستان  کشور  نقاشی»مونتانا«ی 
کند. خود  آن  از  را   2016 سال  در 
علیرغم  کرماشانی  نوجوانان  و  کودکان 
بر  شده  اعمال  محرومیت های  تمامی 
مرکزگرای  رژیم  سوی  از  زندگی شان 

ایران و سیاست های فاشیستی رژیم های 
آینده ی  نابودی  جهت  ایران  بر  حاکم 
هنری  زمینه های  در  توانسته اند  آن ها، 
منطقه ای  کشوری،  سطح  در  ورزشی  و 
گسترده ای  موفقیت های  به  بین المللی  و 
و  فقر  علیرغم  کرماشان  یابند.  دست 
آن،  بر  شده  تحمیل  توسعه نیافتگی 
و  هنر  قطب  عنوان  به  را  خود  توانسته 
ورزش در کوردستان و ایران معرفی کند.

کوردستان  غنی  استان های 
غارت  با  می شود،  محسوب 
دست  به  منابع  این  گسترده ی 
رژیم مرکزگرای ایران روبروست 
که تداوم این استعمار و استثمار 
بنیانهای  اخیر  سال  یکصد  طی 
مردمان  این  اقتصادی-اجتماعی 
و  کرده  مواجه  نابودی  با  را 
و  معضالت  روزافزون  افزایش 
این  در  اجتماعی  آسیب های 
است. داشته  پی  در  را  استان 
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