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حزب دمکرات توضیحات 
کردستان ایران 

پیرامون...

ارگان کمیـته مرکزی حزب دمکرات کردستان ایران

تـأمین حقوق ملی خلق کرد در چهارچوب ایرانی دمـکراتیک و فـــدرال

سخن

دیپلماسی 
»حکومت منطقه ای 

کردستان« با
 جمهوری اسالمی 

ایران

د.هاشم احمدزاده 
در گفتگو با 
»کوردستان«

وقاحت 
تروریستی
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الجبیر، ترور میکونوس را به یاد رژیم ایران آورد

تروریست های وابسته به ایران، 
 سه آمریکایی را ربودند

طی کمتر از دو سال، ۱۹ هزار غیرنظامی در عراق 
کشته شده اند

است، نتیجه گیری کرده که در پیامد این 
افراطی  گروه های  از  تهــران  رویکرد، 
لبنان،  خشــونت طلب نظیر حــزب اهلل 
فرقه گرا  یمن و شبه نظامیان  حوثی های 

در عراق حمایت می کند.
الجبیر در بخشی از مقاله ی خود با 
اشاره به جنایت تروریستی میکونوس که 
طی آن دکتر صادق شرفکندی، دبیرکل 
حزب دمکرات کردستان ایران و جمعی 
تروریست های  توســط  همراهانش  از 
اعزامی رژیم ایران به شهادت رسیدند، 
نوشت: »ایران مسئول بمبگذاری در مقر 
تفنگداران دریایــی آمریکا در بیروت 

این مقاله پاسخ داده و گفته که کشورش 
قربانی تروریسم از سوی حامیان ایران 
شده است. الجبیر در این مقاله می گوید 
که ایران به جای مقابله با انزواطلبی اش 
کــه خودش مســبب آن بوده اســت، 
کنار گذاشــتن »سیاست های خطرناک 
توســعه طلبانه و فرقــه ای« و همچنین 
حمایت از تروریسم، اتهام های واهی و 
بی اساس علیه پادشاهی عربستان طرح 
می کند.عادل الجبیر ســپس با اشاره به 
پیروزی انقالب بهمــن ۵۷ در ایران و 
اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  تنظیم 
که در آن خواهان »صدور انقالب« شده 

خارجه ی  امور  وزیر  الجبیر،  عادل 
عربســتان با یــادآوری زنجیره ای از 
ترورهای جمهوری اســالمی از جمله 
تــرور میکونوس، رژیــم ایران را یک 

رژیم تروریستی خواند.
انتشــار  از   یــک هفتــه پــس 
مقالــه ی وزیر خارجــه ی رژیم ایران 
در روزنامــه ی نیویــورک تایمــز که 
عربســتان را به حمایت از »افراطیون 
همتای  بود،  کرده  متهم  خشونت طلب« 
عربستانی او روز سه شنبه ۲۹ دی ماه با 
چاپ یادداشتی تحت عنوان »آیا ایران 
می تواند تغییر کند؟« در این روزنامه، به 

در ســال ۱۹۸۳، انفجار مقر الخبر در 
عربســتان سعودی در ســال ۱۹۹۶ و 
ترور »ناراضیان سیاسی« در رستوران 
میکونــوس در برلین در ســال ۱۹۹۲ 
اســت. »همچنین از سال ۲۰۰۳ به این 
ســو، یک هزار و ۱۰۰ نفر از نیروهای 
آمریکایی در عراق از ســوی نیروهای 
مورد حمایت ایران کشته شده اند«.وزیر 
خارجه ی عربستان در بخش دیگری از 
مقاله اش به این واقعیت اشاره نموده که 
به سفارتخانه های  از حمله  ایران  رژیم 
خارجی بــه عنوان ابزاری در مســیر 
اســتفاده می کند. سیاست خارجی اش 

جبیر خطاب به ایران گفته اســت: »ما 
در فهرست دولت های حامی تروریسم 
نیستیم، ولی ایران هســت. ملت ما به 
خاطر حمایت از تروریسم در فهرست 
ولی  نیســت،  بین المللی  تحریم هــای 
ایران هســت. مقام های کشــور ما در 
نیستند، ولی  تروریسم  فهرست حامیان 
ایران هســت. این مأمور ما نبود که به 
خاطر توطئه ی قتل ســفیر عربستان در 
واشــینگتن در ســال ۲۰۱۱ از سوی 
دادگاه فــدرال نیویورک به ۲۵ ســال 
زندان محکوم شــد، ایــن مأمور ایران 

بود«.

سه شــهروند آمریکایی که هفته ی 
ربوده شــدند، در  بغداد  گذشــته در 
دســت گروهی از شبه نظامیان شیعه ی 
مورد حمایت رژیم ایران هستند.شبکه 
العربیه، وابســته به عربستان سعودی، 
هفته گذشــته خبر داد که سه پیمانکار 
آمریکایی همراه با مترجم شان از سوی 
»الدوره«  محله  در  مسلح  شبه نظامیان 
بغداد ربوده شــده اند.مقام های عراقی 
می گویند که افراد مســلح ناشــناس 
این اتبــاع آمریکایــی را روز جمعه 
از یک منزل مســکونی در این محله 
واقع در جنوب شرقی بغداد ربوده اند.

خبر  پیشتر  آسوشیتدپرس  خبرگزاری 
داده  بود که آدم ربایــان قربانیان خود 
را به شهرک شیعه نشــین صدر منتقل 
از  یکی  رویتــرز  نوشــته  کرده اند.به 

منابع اطالعاتــی عراقی در بغداد روز 
سه شــنبه گفت که این افــراد »به این 
خاطر ربوده شدند که آمریکایی هستند 
نه به خاطر دالیل شــخصی یا مالی«.
یک منبع آگاه به رویترز گفته  است که 
سه شهروند آمریکایی از کارمندان یک 
شــرکت کوچک خدمات فناوری های 
به کمپانی آمریکایی  ارتباطات وابسته 
جنرال داینامیکز هستند.حدود یک ماه 
پیش ۲۶ شــهروند قطری در جنوب 
عراق از سوی شبه نظامیان ربوده شدند 
که گفته می شــد ربایندگان از شیعیان 
عراق بوده اند. هنوز خبری از این ۲۶ 
تن به دست نیامده  است.در شهریورماه 
گذشته هم ۱۸ شهروند ترکیه در بغداد 
از سوی افراد مسلح شیعه ی وابسته به 
جمهوری اسالمی بازداشت شده بودند.

از آغاز ســال ۲۰۱۴ تا پایان 
اکتبر ۲۰۱۵ همزمــان با نبرد بین 
نیروهــای دولتی و گروه »خالفت 
اسالمی« حداقل ۱۸ هزار و ۸۰۰ 
غیرنظامی در عراق کشــته و بیش 
از ۳۶ هزار نفر نیز زخمی شده اند.

خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
متحد  ملل  آسوشیتدپرس، سازمان 
گزارشی  در  ۲۹ دی  روز سه شنبه 
عــالوه بــر تلفــات غیرنظامیان، 
شواهد و آمارهای مربوط به سایر 
اشــکال نقض حقوق بشر از جمله 
بردگی حدود سه هزار و ۵۰۰ نفر 
اسالمی«  »خالفت  گروه  سوی  از 

را منتشر کرد. 
نفر  هزار  چند  این  اعظم  بخش 

کــه »خالفت اســالمی« آن ها را 
زنان  کرد،  اســیر   ۲۰۱۴ تابستان 
ایزدی هســتند که از ســوی این 
گــروه جهادی به بردگی جنســی 

وادار شدند.
در این گزارش گفته می شــود 
کــه حدود ۸۰۰ تــا ۹۰۰ کودک 
نیز از شــهر موصل به زور برای 
ربوده  نظامی  و  دینی  آموزش های 

شده اند. 
طبق شــواهد جمع آوری شده 
تعــدادی از ایــن پیکارجویــان 
خردســال که در جریان نبردهای 
اخیر در اســتان انبــار از جبهه ها 

می گریختند،
 از ســوی گروه داعش به قتل 

ملل  سازمان  گزارش  رســیده اند. 
متحــد در عین حــال روش های 
گوناگــون گروه داعــش برای به 
قتل رســاندن مخالفــان خود، از 
زیر  قطع ســر در مأل عام،  جمله 
بولدوزر،  توســط  قربانیان  گرفتن 
زنده ســوزاندن و پرتــاب کردن 
آن هــا از ســاختمان های بلند را 

تشریح کرده است.
رعد  زید  همیــن حــال،  در   
حسین، کمیســر عالی حقوق بشر 
ســازمان ملل متحــد گفت تعداد 
قربانیــان غیرنظامــی در عــراق 
این  از  بیشتر  بســیار  ممکن است 

باشد. رقم 

حزب دمکرات و
 حکومت دمکراتیک

کریم پرویزی

تأســیس جمهوری ُکردســتان در 
۷۰ ســال قبل، جهانی را تغییر داد که 
پیــش از آن ملت ُکرد محو می شــد و 
سلطه ای فاشیســتی به دنبال برافکندن 
موجودیت ملتــی از بیــخ و بُن بود. 
جمهوری ُکردستان دارای ابعاد مختلف 
سیاسی، فرهنگی، تاریخی، استراتژیک 
و جامعه شناختی است که هر یک ملزم 

به خوانشی ژرف و متفاوت می باشد.
در این بین، نقــش وجودی حزب 
دمکرات کردســتان به عنوان بنیانگذار 
این جمهــوری، نقشــی تعیین کننده و 
می رود.تعیین کننده  شمار  به  شناساننده 
به این معنــا که بدون یک حزب مدرن 
و دمکراتیک، احتمال تأسیس حکومتی 
مترقی و پرافتخــار همچون جمهوری 

ُکردستان بسیار ضعیف بود. 
شناساننده به این معنی که هر موقع 
از حکومت ُکردســتان در سال ۱۹۴۶ 
ســخن رانده می شــود، برای معرفی و 
شناسایی این حکومت، باید به تعاریف 
این  برنامه های حــزب دمکرات که  و 
جمهوری را بنا نهاد، متوســل گردید.
تاریخ  که در مرور ســریع  پرسشــی 
درهــم تنیده ی جمهوری ُکردســتان و 
حزب دمکــرات مطرح می شــود این 
اســت که اگر حزب دمکــرات وجود 
قرار  که  نمی داشت، حکومت خیالی ای 
بود تأســیس شــود، چگونه حکومتی 
می بود نمونــه و تجربیات ملل دیگر و 
ملت ُکرد نشــان داده که در فقدان یک 
حزب دمکرات چگونه حکومتی ایجاد 
خواهد شــد.هرچند حــزب دمکرات 
جدیدالتأســیس بــود و فرصت این را 
نداشت که در همه زوایای زندگی مردم 
میان  غــور کند و برنامه هایــش را در
مردم اشــاعه دهد، اما در مدت زمان 
۳۳۰ روز حاکمیت جمهوری ُکردستان 
جهانی از افتخــارات دمکراتیک خلق 
کرد است که نسل های بعد از جمهوری 
ُکردستان همچون خط مشی بدان توجه 

دارند.
اما در فقدان یک حزب دمکراتیک، 
ابتدا مشروعیت  حکومت ها هرچند در 
انقالبی هم داشــتند، امــا بعدها و در 
نبود  ســبب  به  حکمفرمایی  جریــان 
یک حــزب دمکرات در قــدرت، راه 
را در پیش  اســتبداد  دیکتاتــوری و 
گرفتنــد و در نهایــت برخــی از این 
حکومت ها گوی سبقت را از حکومت 
اسالف خود ربودند، به نحوی که مردم 
آرزوی بازگشــت بــه وضعیت قبل از 
انقالب و حکومــت غیردمکراتیک را 
طلب کرده اند.در اینجاســت که عالوه 
بــر نقش حزب دمکرات در تأســیس 
سازمانی  وجود  ُکردســتان،  جمهوری 
دمکراتیک که دیدگاه انســانی و مدرن 
و دمکراتیــک برای حیــات اجتماعی 
و سیاســی مردم قائل باشد، ضرورتی 

انکارناپذیر است .
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توضیحات دبیرخانه ی حزب دمکرات کردستان ایران
پیرامون فرایند اتحاد با رفقای پیشین حزب

دبیرخانه ی حزب دمکرات کردستان 
با رفقای  اتحاد  فراینــد  پیرامون  ایران، 
نمود.  ارائه  توضیحاتی  حزب،  پیشــین 

متن این توضیحات به شرح زیر است:
سخنی چند در باب روند اتحاد

اعضــای  از  شــماری  جدایــی 
رهبری، کادرها، پیشــمرگان و اعضای 
حــزب دمکرات از صفــوف حزب در 
مورخــه ی ۱۳۸۵/۹/۱۵ خورشــیدی 
برابر بــا ۲۰۰۶/۱۲/۶ میــالدی و به 
دنبال کنگــره ای »قانونی، مشــروع و 
دمکراتیــک«)*( و نهــادن نام حزب 
دمکرات بر خویش به گونه ای نامشروع 
که تکرار اشــتباه دو انشعاب پیشین در 
حزب دمکرات بود، ضربه ی سنگینی بر 
پیکر حزب دمکرات کردســتان ایران به 
عنوان عمده ترین حزب اپوزیسیون ُکرد 
ایران در تقابل با رژیم جمهوری اسالمی 
و همچنین بر جنبش کرد در کردســتان 

ایران وارد نمود. ایــن ضربه تنها از آن 
جهت نبود که کســانی صفوف حزب را 
ترک نمودند، بلکه بیشتر ضربه ای بود که 
مردم این بخش از کردســتان را در بهت 
و ناباوری فرو بــرد، روحیه ی آنان را 
تضعیف نمود و آنان را به سوی ناامیدی 
سوق داد و در صفوف متحد آنان شکاف 
ایجاد نمــود، عالوه بــر آن، جمهوری 
اســالمی و مخالفان حزب دمکرات را 
نیز خوشحال نمود و به آنان روحیه داد 
تا بتوانند با صراحت بیشــتری به تبلیغ 
علیه حزب بپردازند و به خیال خویش، 
ایران  فاتحه ی حزب دمکرات کردستان 
را در گوش مردم دلشکسته و خشمگین 
کردستان بخوانند.ما که ضربه ی ناشی از 
دو انشــعاب دیگر در صفوف حزب را 
پس از روی کار آمدن جمهوری اسالمی 
ایران بر پیکر حزب احســاس نموده  و 
انشعابات  این  زیان های گســترده ی  به 
واقف هستیم، بســیار کوشیدیم که اگر 
نتوانســته ایم از انشعاب جلوگیری کنیم، 
دســت کم تمامی تالش خــود را برای 
اتحاد مجدد پس از جدایی آنان به خرج 
دهیــم. در ایفای ایــن وظیفه ی خطیر، 
شــماری از هم میهنان دلسوز، نیروها و 

لیســت فیکس و با توافق طرفین تعیین 
شــوند تا هیچ یک از دو طرف قادر به 
حذف دیگری نباشــد یا نتواند به میزان 
بکاهد،  آن  اعضای رهبــری  از  زیادی 
نســبت اعضای رهبــری دو طرف بر 
اساس نســبت اعضای رهبری منتخب 
کنگــره ی ســیزدهم که هــر دو طرف 
مشــروعیت آن را تصویب نموده بودند، 
یا بر اساس نســبت اعضای رهبری دو 
طرف پس از وقوع انشــعاب باشــد و 
حتی بــرای گفتگوی بیشــتر درباره ی 
این نســبت ها نیز آمادگی خود را اعالم 
نمودیم.ـ ما موافقت نمودیم برای اینکه 
مفاد اساســنامه ی داخلی و آیین نامه ی 
کمیته ی مرکزی تبدیل به مانعی بر ســر 
راه اتحاد مطلوب مورد نظر هر دو طرف 
نشــود، مدیریت تمامی امور حزب )از 
مدیریت حزب تا امور کنگره و بازنگری 
و تهیه ی آیین نامه ی کمیته ی مرکزی( با 

توافق هر دو طرف انجام گیرد.
ـ در رابطه با به رســمیت شناختن 
نامی که پس از انشعاب بر خود نهاده اند، 
علیرغم اینکه چنین اقدامی مغایر با هر 
گونه اصول کار حزبی می باشــد، با این 
حال و به منظور نشان دادن حسن نیت، 
هیأت حــزب پذیرفت که بیانیه ی اتحاد 
حزب به گونــه ای تدوین گردد که مفاد 

آن چنین هدفی را تأمین نماید.
ـ نکته ی دیگری که در این نشست 
هیأت حــزب موافقت خــود را با آن 
اعالم نمود، اعالم به رســمیت شناختن 
سابقه ی فعالیت این رفقا پس از جدایی 
آنان از حزب بود. این مســأله به عنوان 
یکی از خواســت های رفقای پیشین در 
بسیاری از مواقع در نشست های مشترک 
فیمابین، از سوی آنان مطرح می گردید.
البته مواردی که بدان ها اشاره شد، نکات 
عمده ای هســتند کــه در رابطه با روند 
اتحاد مطرح می باشــند، لیکن عالوه بر 
اینها موارد و نــکات دیگری در رابطه 
با جزئیات امــور نیز وجود دارند که از 
طریق توافق حل شــده و مانعی ایجاد 
نخواهند کرد.موافقت هیأت حزب با این 
نکات، مایه ی خشــنودی اغلب اعضای 

دفتر سیاســی در این نشست گردید. در 
جریان اعالم نتایج این نشست نیز پس 
از اتمام نشســت، دبیرکل های دو طرف 
با خوش بینی کامل به اظهار نظر در این 
رابطه پرداخته و نســبت به تداوم و به 
نتیجه رساندن این روند اظهار امیدواری 
نمودند، لیکن متأسفانه پس از مشورت 
دفتر سیاســی رفقای پیشین با کمیته ی 
مرکزی خودشان، یک بار دیگر موانع و 
بهانه هایی بر سر راه رسیدن به هدف که 
با  ایجاد گردید.ما  اتحاد می باشد،  همانا 
اینحال نیز از تداوم این راه ناامید نشده و 
علیرغم تمامی موانعی که بر سر راهمان 
قرار می گیرند، اهمیــت حل و فصل و 
رفع این موانع بر سر راه مبارزاتمان در 
کردستان ایران را وظیفه ی اصلی خویش 
دانســته و به تالش هایمان در این راستا 

ادامه خواهیم داد.
گرچــه ممکــن اســت در جریان 

تالش هایمان در این مدت برخی موارد 
حاشیه ای و ســوء تفاهماتی پیش آمده 
باشــند که این نیز در جریان گفتگوی 
دو طرف امری غیر طبیعی نیست، با این 
حال آنچه که مهم اســت، اراده ی یافتن 
راه حل مناســب و نیل به اهدافمان در 
راستای منافع ملت کرد است.لیکن طرف 
مقابل علیرغم بــه راه انداختن هیاهوی 
تبلیغاتی پیرامون مسأله ی اتحاد، از همان 
روز پس از اعالم انشعاب مشخص بود 
که نسبت به وقوع اتحاد، دچار تشویش 
و تناقض اســت. به همیــن دلیل، حتی 
زمانی که پیشنهاد و درخواست های آنان 
مورد قبول قرار می گرفت، درخواســت 
دیگری را مطــرح می نمودند، پیامد این 
امر نیــز تاکنون این بوده اســت که از 
یک ســو در تبلیغات و رســانه ها خود 
را هوادار آشــتی و اتحاد نشان می دهند 
و از ســوی دیگر می کوشند تا اتحاد در 
عمل به نتیجه نرسد. چنین رفتاری این 
گمان را تقویت می کند که همان اراده ای 
که به خاطر منافع گروهی، کینه جویی و 
حفظ قدرت خود بــه هر قیمتی، حزب 
دمکرات را دچار انشــعاب نمود، اکنون 
نیز در هراس و نگرانی از اتحاد اســت 

و می تواند تالش ها و کوشش هایی را که 
در این راستا به عمل آمده، عقیم نماید.

از همین رو، شــرایط ایجاب می کند 
که تمامی کادرها، پیشمرگان و اعضایی 
کــه اعتقادی بــه اتحاد و انســجام در 
صفوف مبارزات کردســتان ایران داشته 
و بــر ایــن باورند که پیشــمرگه بودن 
در یک حزب دمکرات نیرومند بســی 
افتخارآمیزتــر از عضویــت در رهبری 
حزبی کوچکتر می باشــد، الزم است که 
با مروری بر ســابقه ی بیش از ۹ سال 
اخیر حــزب دمکرات و آینده ی جنبش 
کرد در کردستان ایران در ورای تحوالت 
جاری، در راه حل و رفع این مشــکل، 

تالش جدی به عمل آورند.
در پایان ضروری می دانیم که مراتب 
تقدیر و سپاسگزاری خود را نثار آن عده 
از اعضای رهبری، کادرها، پیشمرگان و 
در  که  نماییم  منشــعب  اعضای جریان 

روند این گفتگوها و در راه اتحاد، تالش 
وافری به خرج دادنــد و امیدواریم این 

تالش ها همچنان ادامه داشته باشند.
و  انشــعابات  که  نکنیم  فرامــوش 
جدایی ها بسی آســانتر از ایجاد اتحاد 
و انسجام هســتند، لیکن با صرف نیرو 
و همــت و تالش اتحادطلبان، این زخم 

عالج خواهد شد.
حزب دمکرات کردستان ایران

دبیرخانه
۱۵ دیماه ۱۳۹۴ خورشیدی

)*( تمامــی امــور و کارهای این 
کنگــره )کنگره ی ۱۳( بــر طبق برنامه 
و اساســنامه ی داخلــی، در اوضاع و 
احوالی انجام گرفت که طرف منشــعب، 
در رهبری حزب اکثریت را در دســت 
داشت، کار کنفرانس ها به منظور انتخاب 
نمایندگان کنگره، تدوین گزارش کنگره 
و ســایر امور، تحت نظارت و فعالیت 
جریان منشــعب برگزار گردید. اعضای 
کنگره به اتفاق آرا، مشروعیت کنگره را 
تصویب نمودند، گزارش سیاسی کمیته ی 
مرکزی نیز پس از بحث و بررسی مورد 

تصویب قرار گرفت.

جریانات سیاســی کــرد و غیر کرد نیز 
یاور و مشوق ما بودند.

نتیجه ی این تالش و کوشش این بود 
که رفته رفته و پــس از فروکش نمودن 
تالطم اولیه ی انشــعاب، گام هایی برای 
عادی سازی روابط فیمابین برداشته شد. 
پــس از مدتی و پیرو یکی از تصمیمات 
رهبــری حزب کــه بعــداً در کنگره ی 
پانزدهم حــزب )۸ـ۱۴ مهرماه ۱۳۹۱ 
خورشــیدی برابر با ۲۹ ســپتامبر تا ۵ 
اکتبر ۲۰۱۲ میالدی( به تصویب رسید، 
کمیته ی مرکزی موظــف گردید که این 
به منظور »عادی سازی روابط،  روند را 
انجام مذاکره و نهایتًا اتحاد« ادامه دهد.

رهبــری حزب دمکرات بــه دنبال این 
توصیه ها، بخش چشــمگیری از انرژی 
و توان خویش را به پیشــبرد این برنامه 
اختصاص داد و در این چهارچوب برای 
اثبات حسن نیت خویش، برای نخستین 

بار هیأتی از رهبری حزب به سرپرستی 
دبیرکل حــزب، از مقر دفتر سیاســی 
رفقای پیشــین دیدار نمود. به دنبال این 
دیــدار، طی ده ها دیــدار دوجانبه میان 
هیأت های  و  سیاســی  دفتر  دبیرکل ها، 
رهبری طرفین، اهمیت مسأله و مکانیسم 
اتحاد مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

اینکه هدف رفقایمان در طرف  علیرغم 
تبلیغات  بیشتر  این نشست ها  مقابل، در 
و نمایش وحدت طلبی و مسالمت جویی 
خویش به توده های مردم کردستان بود 
که مشــتاقانه منتظر شنیدن خبر خوش 
اتحاد بودند، ما نسبت به تداوم این روند 
و مذاکره با آنان دلسرد نشدیم و حتی دو 
بار در این رابطه هیأت ها موافقت نمودند 
که تا زمانی که به توافق نرســیده اند، از 
انتشار خبر نشســت ها خودداری کنیم، 
لیکن آنان بالفاصله پس از نشســت، با 
همان هدفی که بدان اشاره شد، اقدام به 

انتشار خبرهای مربوطه نمودند.
جزئیــات نشســت های این مدت، 
مفصل اســت و در اینجــا نمی توان به 
شرح کامل آن پرداخت، لیکن هم اینک 
که بیش از ۹ ســال از این انشــعاب و 
تــالش در راه اتحاد می گذرد، ضروری 

دانستیم که نکاتی را در باب واقعیت های 
این نشســت ها و کوشــش صادقانه ی 
خویــش در راه اتحــادی واقعی بیان 
نماییم که هر دو طرف در آن احســاس 
پیروزی و افتخار نماینــد و مجدداً در 
کنار یکدیگر و بدون توجه به رقابت ها، 
انتقامجویــی و تخریب یکدیگر،  حس 
حزب دمکرات نیرومندتری را پایه ریزی 
نماییم که مطلوب تمامی دلسوزان حزب 
دمکرات اســت تا بتوانیــم در صورت 
وقوع هرگونه تحول سیاســی در منطقه 
و ایران، دســتاوردی سیاسی برای مردم 
کرد در کردســتان ایران کســب نماییم.

به دنبال وقفــه ی چند ماهه ای در دیدار 
میان هیأت های دو طرف در ابتدای سال 
میالدی(،   ۲۰۱۵( خورشــیدی   ۱۳۹۴
نشست هیأت های دفتر سیاسی دو طرف 
با حضور هر دو دبیــرکل در مورخه ی 
دفتر  مقر  در  ۱۳۹۴/۷/۵ خورشــیدی 

سیاسی رفقای پیشین برگزار شد.در این 
دیدار، دفتر سیاسی ما با مجموعه بندها 
و پیشنهادات جدیدی در نشست حاضر 
شــده بود که پیش از این، بخشــی از 
مطالبات طرف مقابل بودند. در نشست 
مزبور یک بار دیگر این نکته به تصویب 
رسید که اتحاد تحت عنوان و نام »حزب 
دمکرات کردستان ایران« صورت گیرد. 
هیأت حزب موافقت خود را با نکات و 

موارد زیر اعالم نمود:
ـ اتحاد پیش از کنگره ی شــانزدهم 
صورت خواهد گرفت و تا زمان برگزاری 
کنگــره، هیأت مشــترکی از رهبری دو 
مرکزی(  کمیته ی  و  )دفتر سیاسی  طرف 
به صورت توافقی، مدیریت امور حزب 
را بر عهده خواهند گرفت. به دنبال این 
نشســت و به منظور اعتمادسازی بیشتر 
میان طرفین، دفتر سیاســی ما موافقت 
کــرد که طی ایــن مدت، آقــای خالد 
عزیزی به عنوان جانشین دبیرکل حزب 

به انجام وظیفه بپردازند.
ـ به منظور رفع نگرانی طرف مقابل 
و ایجاد اطمینان نســبت به آینده، هیأت 
حزب موافقت کــرد که اعضای رهبری 
حزب در کنگره ی شــانزدهم، بر اساس 
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بیانیه ی دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران
در رابطه با انتخابات مجلس در ایران

گلیــم خــود درازتر کننــد.در میان 
نهادهای رژیم، مجلس رژیم از همگی 
آنان پوشالی تر اســت. تا آنجا که در 
که  تبلیــغ می کنند  دارند، چنین  توان 
متفاوتی  باندهای  و  گروه ها  جناح ها، 
در درون رژیم وجود دارند که گویا بر 
سر کرسی های مجلس رقابت می کنند، 
لیکن مجلس صرفــًا تبدیل به محلی 
برای تجمع باندها و دستجات مختلف 
افراد  برای  مادی  امتیازات  و کســب 
شــده و حــق ندارنــد از قوانین و 
کنند  تصمیمات سرنوشت ساز صحبت 
و اگر خدای ناکرده! روزی از روزها 
مجلس بخواهد قانونی را تصویب کند 
که ذره ای بــا خواســت رهبر رژیم 
مجلس  همانند  باشــد،  داشته  تفاوت 
ششم با صدور حکمی به سکوت وادار 
می شوند و رئیس مجلس نیز می گوید: 
»حکم حکومتی صادر شــده و نباید 
بیش از ایــن در چنین موردی بحث 

کرد«.تمامی اینها حدود اختیارات این 
انتخابی رژیم والیت  نهاد به اصطالح 
فقیه هستند که بر اساس قوانین رژیم و 
عــرف حکومتــی و روال زمامداری 
آنان، هیچ گونه مجال و فرصتی برای 
تبلور اراده ای متفاوت از اراده ی ولی 
فقیــه در آن باقی نمی ماند و هر زمان 
که الزم بدانند، سپاه پاسداران با توپ 
و تشر در صدد بر جای خود نشاندن 
و  انحرافــی  صداهــای  صاحبــان 
آنان  بــه  »بصیــرت«  بازگردانــدن 
نهادها،  این  ناتوانی  بر  برمی آید.عالوه 
وجود شــورای نگهبان کــه به جای 
ایران فکر می کند و  ملیت های  تمامی 
از  تصمیم می گیرد، حلقــه ی دیگری 
سلب اختیار و تهی نمودن نهادهای به 
اصطالح انتخابی ایران تحت حاکمیت 
والیت فقیه از محتوا می باشد. شورای 
نگهبــان بر طبــق قوانین نامشــروع 
جمهوری اسالمی دارای حق »نظارت 
اســتصوابی« اســت که به موجب آن 
می تواند هم بر روند انتخابات نظارت 
کنــد، هم نامزدها را تعیین نماید و هم 
برنده ی نهایی انتخابات را تعیین کند و 
در حقیقــت، انتخابات در ایران، نه به 
بلکه  مردم،  نمایندگان  انتخاب  معنای 
دلخواه  مهره های  گمــاردن  معنای  به 

ندارد.کسانی  جایی  اسالمی  جمهوری 
که بــا حکومت جمهوری اســالمی 
آشنایی دارند، می دانند که این رژیم بر 
مبنای والیت فقیه تأســیس شده که 
نماینده ی مردم نیســت، بلکه خود را 
قیم و مالــک مردم می داند و این ولی 
فقیه است که از طریق ارعاب و فشار 
سپاه پاسداران و نهادهای اطالعاتی و 
قبضــه نمودن ثروت و ســرمایه های 
کشــور و توزیع آن بر مبنای نیازهای 
رژیــم و همچنین از طریق شــبکه ی 
رسانه ای گسترده ی خود از صداوسیما 
گرفتــه تا منبرهای مســاجد، قدرت 
خویش را تحمیــل نموده و به حیات 
خویش ادامه می دهــد و در حقیقت، 
تمامی منابع اساسی قدرت و حکومت 
در نهادهای انتصابی متمرکز گردیده و 
منحصــراً در اختیار ولــی فقیه قرار 
گرفته اند و بر طبق قوانین نامشــروع 
جمهوری اسالمی، رهبر رژیم، صاحب 

اختیار و قیم مــردم و صاحب اصلی 
قدرت و مرجع تصمیم گیری اساســی 
در درون سیستم است.بنا بر این، بحث 
از انتخاباتی حقیقی در ایران، از اساس 
اصلی  کانون هــای  زیرا  نابجاســت، 
قرار  انتخابــات  معــرض  در  قدرت 
تنها مناصب حاشیه ای و  نمی گیرند و 
فاقد اختیارات هستند که در سناریویی 
ســاختگی، نمایش انتخابات در مورد 
آنان انجام می گیرد. در همین راســتا 
ریاست  انتخابات  که  می کنیم  مشاهده 
جمهــوری در ایران تحــت حاکمیت 
جمهوری اســالمی برگزار می شــود، 
لیکــن تمامی رؤســای جمهوری در 
پایان به این نتیجه می رسند که به قول 
خاتمی، تأثیرگذاری آنان از حد یک 
اجــرای  جهــت  در  تدارکاتچــی 
خواســت های رهبر فراتــر نمی رود.

همچنین انتخابات مجلس خبرگان نیز 
برگزار می شود که بر طبق قوانین رژیم 
نیز بایستی بر فعالیت های رهبر نظارت 
کنند و آنان رهبر را تعیین کنند، لیکن 
حتی اگر به طور خفیفــی، نه تنها از 
رهبر، بلکــه از نهادهای تحت فرمان 
رهبر نیز سخنی به میان بیاورند، تهدید 
و به ســکوت وادار می شوند تا مبادا 
روزی به این فکــر بیافتند که پا را از 

دمکرات  حــزب  سیاســی  دفتر 
کردســتان ایران  با صــدور بیانیه ای، 
را  ایران  در  آینده ی مجلس  انتخابات 
تحریم نمود. متن این بیانیه به شــرح 

زیر است:
رژیم جمهوری اســالمی در صدد 
برگــزاری دهمیــن دوره ی انتخابات 
مجلس به اصطالح شورای اسالمی و 
مجلس  دوره ی  پنجمیــن  همچنیــن 
خبــرگان در مورخه ی ۷ اســفندماه 
۱۳۹۴ خورشــیدی اســت و در این 
راســتا، از اواخــر آذرمــاه ثبت نام 
نامزدهای عضویت در این دو مجلس 

را آغــاز نموده اســت.رژیم به روال 
همیشــگی خود طــی فرایندی چند 
ماهه، هم پیش از آغاز ثبت نام و هم 
پــس از ثبت نــام و بحــث از فیلتر 
گذراندن نامزدهــای انتخابات تا انتها 
با خاتمه ی  نمایشنامه  که پرده ی آخر 
انتخابات و دســتکاری صندوق ها به 
روی صحنــه می رود، بــه انجام یک 
برای  و  می پــردازد  تکــراری  بازی 
تشویق مردم به حضور در این نمایش 
و گرم کردن تنور انتخابات، موضوعات 
و مباحث گوناگونی را مطرح می نماید 
و با ایجاد فضایی احساسی در مجامع 
و محافل و در میان گروه های مختلف 
در ایران، می خواهد مردم را به گونه ای 
دچــار این توهــم نماید که شــاید 
انتخابات این بار متفاوت باشد.اگرچه 
از همان ابتدای روی کار آمدن رژیم، 
بود،  برای آگاهان سیاســی مشخص 
لیکــن تجربه ی چند دهــه حکومت 
خودکامه ی جمهوری اســالمی جای 
هیچ ابهامی باقی نگذاشته و به وضوح 
نشــان داده اســت که ایــن رژیم از 
ابــزاری جهت  عنوان  بــه  انتخابات 
خویش  کاذب  مشــروعیت  بازتولید 
اســتفاده نموده و انتخابات حقیقی و 
دمکراتیک در ایــران تحت حاکمیت 

نهادهایی فرمالیته و  به مدیریت  رژیم 
صوری اســت.در جریان انتخابات و 
تبلیغات نامزدهای تأیید شده از سوی 
شــورای نگهبان نیز باز هم نهادهای 
نظامی، امنیتی، اقتصادی، رســانه ای و 
منبرهای مساجد تحت کنترل رژیم به 
کار می افتند تا از بین نامزدها نیز مردم 
به دور افرادی جمع شــوند که بیشتر 
مطلوب رهبر رژیم و دار و دسته ها و 
باندهای درون رژیم هســتند، و رأی 
تحریف شــده ی مردم در خدمت آنان 
قرار گیرد. در پایان انتخابات نیز این 
شورای نگهبان است که به شمارش آرا 
می پردازد و هیچ ناظر بیطرفی در میان 
نیست تا حداقل آرای مردم به درستی 
شمارش شوند و در نتیجه، کسانی را 
بــه عنوان برنده ی این صحنه ســازی 
معرفی می کنند که مورد نظرشان باشد 
و وجود آنــان را برای خود ضروری 
بدانند.به همین دالیل است که مسأله ی 

انتخابــات در ایران بــا هیچ یک از 
مالک ها و معیارهــای آزاد، حقیقی و 
دمکراتیک همخوانی ندارد و مردم نیز 
اعتمادی به آن ندارند. رژیم در تمامی 
با بحرانی  انتخابات هایش  به اصطالح 
به نام بحــران رویگردانــی مردم از 
رو،  از همین  است.  مواجه  صندوق ها 
در تمامــی مراحــل مربــوط به ۳۱ 
انتخابات مختلفی کــه تاکنون برگزار 
نموده، همواره به دسیسه چینی مشغول 
بوده و برای حضور مردم در انتخابات 
دست و پا زده اســت.از دسیسه های 
رژیم در این راســتا می توان به انتشار 
شــایعات گوناگون در راستای القای 
این امر کــه در این انتخابات وضعیت 
جدیــدی پیش خواهد آمــد و ایجاد 
رقابتی غیر واقعی در میان مردم اشاره 
نمود تــا گروه ها، اقشــار، طبقات و 
ســالیق گوناگــون گمــان کنند که 
انتخاب  را  واقعی خــود  نماینــده ی 
می کننــد و اگر آنان این کار را نکنند، 
گروه رقیبشــان سهم آنان را تصاحب 
خواهد کرد. عالوه بر این، به هر نحوی 
که بتوانند با تشــویق، تطمیع و تهدید، 
مردم را به پای صندوق ها بکشانند.در 
ایــن دوره از به اصطــالح انتخابات 
مجلس شــورای اســالمی و مجلس 

خبرگان نیز پس از شکســت بزرگ 
آنان در زمینه ی پرونده ی هسته ای که 
در برابر غرب تســلیم شده و به زانو 
درآمدند، هم برای کتمان شکسســت 
خود و هم برای بازارگرمی انتخاباتی، 
شایعاتی در میان مردم منتشر نموده اند 
که نشــانی از حقیقت در آنها به چشم 
نمی خورد، زیرا اساسًا در ایران تحت 
ســلطه ی جمهوری اسالمی تغییری از 
و  نمی شــود  انتخابات حاصل  طریق 
مجالــی بــرای مشــارکت حقیقی و 
دمکراتیک مردم در تعیین سرنوشــت 
نــدارد.  وجود  کشــور  و  خویــش 
تصمیمــات سرنوشت ســاز در جای 
دیگری گرفته می شــوند که نهادهای 
انتخابی را به تمســخر گرفته است.در 
کردستان نیز رژیم چندین برابر تمامی 
این تبلیغات دروغینی را که در ســایر 
مناطــق ایران انجام می دهــد، به راه 
می اندازد و برای کشاندن مردم به پای 

صندوق هــا از هیچ توطئــه ای دریغ 
نمی کنــد و در شــهرهای مختلــف 
کردســتان، نامزدهــای مختلفی را به 
میدان می آورد تا رقابتی غیر واقعی در 
فضای جامعه و افکار عمومی کردستان 
ایجــاد نماید و متأســفانه در برخی 
موارد، موفقیت هایی نیز در این زمینه 
حاصــل نمــوده و از تمامی امکانات 
اطالعاتی،  دســتگاه  پاسداران،  سپاه 
کمیته ی امداد، حراســت دانشگاه ها و 
ادارات و تهدید به قطع مزایا و مواجب 
و ... بهره می گیرد تا مردم کردستان را 
به پای صندوق های رأی بکشاند.لیکن 
این  می باشــد،  تأمل  مایه ی  که  آنچه 
است که با وجود تمامی بحث هایی که 
در مورد وضعیت نهادهای به اصطالح 
انتخابی در ایران داشتیم و با توجه به 
تجربه ی گذشــته ی رژیم، آیا تاکنون 
هیچ تغییر مثبتی به سود مردم حاصل 
شده و کاری از دست این به اصطالح 
نماینــدگان مجلس برآمده اســت که 
مردم را به انتخابات فرمایشی این بار 
امیدوار نماید؟ بدیهی اســت که وجود 
پارلمان و مجلسی که نماینده ی اراده ی 
مردم باشد، از اســاس منتفی است و 
مجلس تنها محل تجمع اعضای نهادی 
است که شورای نگهبان به آنها اجازه 

داده اســت تا در آن حضــور یابند و 
قدرتــی غیر از مشــروعیت دادن به 
دیکتاتوری جمهوری اسالمی ندارنددر 
معجزه ای  اگر  چنین شــرایطی، حتی 
روی دهد و مجلس از افراد انقالبی و 
میهن پرستی پُر شود که به فکر حقوق 
مردم هســتند، باز هم کاری از پیش 
نخواهند برد و تمــام تالش و تقالی 
آنــان با صدور یک حکم حکومتی به 
هــدر خواهــد رفت.بــا توجــه به 
موضوعات و مباحث فوق و با در نظر 
گرفتن گذشــته و تجربیاتی که مورد 
اشاره قرار گرفت، اعتقاد داریم که در 
نمایش این بار رژیم نیز همچون سایر 
نمایش های آن، نشــانی از معیارها و 
صبغه های یک انتخابات دمکراتیک و 
آزاد به چشم نمی خورد و نتیجه ی آن 
هر چه باشــد، به ســود مــردم تمام 
نخواهد شــد و فرصت و امکان ایجاد 
هیچگونه تغییری به سود مردم، در آن 

پیــش نخواهــد آمــد. از همین رو، 
انتخابات این بار را نیز نامشــروع و 
نادرست دانسته و تحریم می نماییم.از 
مردم آگاه و حق طلــب ایران به ویژه 
تا در  ملت آزادیخواه کرد می خواهیم 
انتخابات غیــرآزاد و غیر دمکراتیک 
در  و  نکنند  اسالمی شرکت  جمهوری 
بر ســر صندوق ها  روز رأی گیــری 
حضور نیابند و به جای رأی دادن در 
چنیــن فرایندی، در منــازل خویش 
بمانند.درخواست ما از کلیه ی مبارزان 
ملتمان و تمامی آزادیخواهان و کلیه ی 
مبارزان دمکرات این اســت که به هر 
نحو ممکن و بــا تمامی توان خویش 
جهت افشای توطئه های رژیم و برای 
تشــویق مردم به عدم حضور در پای 
تالش  و  فعالیت  رأی،  صندوق هــای 
نمایند و یک بار دیگر به رژیم بگویند 
که دسیسه ها و صحنه سازی های آنان 
در نظر مردم پوچ و بی معنا شده است.

ســرنگون باد رژیم آزادی ســتیز 
آن  از  اســالمیپیروزی  جمهــوری 

ملیت های آزادیخواه ایران
حزب دمکرات کردستان ایران

دفتر سیاسی
۲۰ دیماه ۱۳۹۴ خورشیدی
۱۰ ژانویه ی ۲۰۱۶ میالدی
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از جنگ نیابتی تا احتمال جنگ مستقیم ایران و عربستان

وقاحت تروریستی

زمینــه ی  تنش میــان ایران 
وعربستان سعودی را به  جرأت 
می توان به  ابتدای ورود اســالم 
از شــبه  جزیره ی  عربســتان به  
سرزمینی که  امروز  ایران نامیده  
می شود ربط داد )حداقل در بعد 
مذهبی آن(. به  اقتضای زمان و 
مکان تنش ریشــه دار در بستر 
تاریخ، در روابط بین دو کشور 
در شکل های متفاوت گاه  بروز 
و گاهی نیز فروکش کرده ، ولی 
هیچــگاه  از بین نرفته  اســت. 
اختالفاتی که  گاه می توان آن را 
کرد  تشبیه   فرسایشی  جنگی  به  
و در مراحلی سبب قطع رابطه ی  
مقطعی بین دو کشور شده  است، 
امروز به  حد بی ســابقه ای باال 
گرفته  و مناسبات بین دو کشور 
را بــه  تعطیلی کامل کشــانده   
اســت. این دو کشور عالوه  بر 
ایدئولوژیــک،  درگیری هــای 
دینی، مذهبــی و اقتصادی، در 
سال های اخیر یک جنگ نیابتی 
در کشــورهای جنگ زده ی   را 
همســایه  بــه راه انداخته و هر 
می افزایند.  آن  شــدت  بر  روز 
افزایــش این تنش ها بود که  در 
هفته های اخیر سبب قطع کامل 
بین دو کشور  مناسبات سیاسی 

شد. با توجه  به  بحرانی تر شدن 
اوضاع منطقه  و استیالخواهی و 
هژمون طلبی مذهبی، چه  بسا که  
در آینده ای نــه  چندان دور دو 
کشور منافع سیاسی و اقتصادی 
همدیگر را نیز هدف قرار دهند 
و در نهایت بــه  جنگی بزرگ 
بزنند.ایران  دامن  خاورمیانه   در 
بیش از ســه  دهه اســت که  در 
راســتای برنامه  ی خمینی برای 
ثروت  با صرف  انقالب،  صدور 
ملی مردم کشــور توانسته  است 
متحدانــی از نــوع مذهبی در 
منطقه  و جهــان با خود همگام 
نماید. این در حالیست که  بیش 
از بیســت میلیون نفر ایرانی در 
زیر خــط فقر زندگی می کنند و 
بیش از پنج میلیــون نفر مبتال 
همچنین  هستند.  مخدر  مواد  به  
آمار بیــکاری جوانان و طالق 
ازهم پاشــیدگی  روزافــزون و 
خانواده هــا بــه  علــت فقــر 
بحران  با  را  کشــور  اقتصادی، 
عمیــق اجتماعــی روبرو کرده  
اســت. از بعد سیاسی و آزادی 
عقاید و افکار اگــر بنگریم، با 
یک مثال ساده  می توانیم واقعیت 
آزادی را در ایــران چنین بیان 
سمت  روزی  که   »کسانی  کنیم: 
رئیس جمهوری، نخست وزیری 
و یا ریاست مجلس را بر عهده  
داشتند، امروز به  خاطر انتقاد از 

که بسیجی ها و نیروهای وابسته 
اطالعات ســپاه  به حفاظــت 
پاســداران در مشــهد و تهران 
برای بار دیگر به کنسولگری و 
حمله ور  عربستان  سفارتخانه ی 
شــدند و چهــره حقیقی رژیم 
ایران را به جهانیان نشان دادند 
انســانی  با دنیای مترقی و  که 
ناسازگار بوده و فقط فرهنگ به 
آتش کشیدن، رعب و وحشت و 

سرکشی در آن حاکم می باشد.

این رویــداد،  دنبــال  بــه 
عربســتان به همراه چند کشور 
عربی، روابط خــود با ایران را 
قطع نموده و یــا کاهش دادند 
و شــورای امنیت سازمان ملل 
نیز اقــدام رژیم تهــران را به 
شــدت محکوم کــرد. در این 
کــه رژیم جمهوری  بود  زمان 
که همچون  متوجه شد  اسالمی 

عملکرد دولــت ممنوع التصویر 
شــده  و یا در حصر خانگی با 
بدترین شــرایط به  سر می برند. 
با این توصیــف نیازی به  بحث 
در مورد وضعیت دگراندیشان و 
مخالفان رژیم جمهوری اسالمی 
به  می توان  جملــه  نمی ماند.لز 
اهل  علمای  زنجیره ای  قتل های 
تسنن بین ســال های ۱۳۷۲ تا 
که   نمود  اشاره  ایران  ۱۳۸۰ در 
در جریــان آن  بالــغ بر هفتاد 
تن از علمای اهل سنت به قتل 
با  رســیدند. جمهوری اسالمی 
قتل فجیع عبدالعزیز کاظمی، امام 
جمعه ی  اهل تســنن به  بهانه ی  
انتقاد از سریال تلویزیونی »امام 
علی« و داشــتن ده ها نمونه  از 
این ترورها در پرونده  ی ســیاه 
اعدام  بهانه ی   بــه   امروز  خود، 
در  شــیعه  مذهب  شهروند  یک 
تشنج  دوباره   همســایه   کشور 
سیاســی در منطقه  را به  نقطه ی  
انفجار رســانده  است. عالوه  بر 
تشنج ناشــی از اعدام شیخ نمر 
النمر و چهار تن از شــیعیان که  
به  خاطر اقدام علیه  امنیت ملی 
عربســتان اعدام شــدند، ایران 
آشــکارا اقدام به  ترویج والیت 
فقیه و تشکیل گروه های جدید 
حزب الهی در منطقه  نموده  و در 
داخل کشور با به  آتش کشیدن 
عربستان  کنسولگری  و  سفارت 

عادت همیشــگی، مواضع غیر 
منطقی اتخاذ کــرده و اقدامات 
تفرقه افکنانــه اش دامن خودش 
را گرفتــه و بعــد از آن همه 
در  عقب نشــینی  و  امتیازدهی 
برون رفت  برای  اتمی  پرونده ی 
از انزوا، اکنــون مجدداً به دلیل 
مواضــع و ســخنان دیوانه وار 
انزوا  به چــاه  غیرمنطقــی،  و 
بین  این  افتاده اســت.آنچه در 
برخی  اهمیت می باشــد،  حائز 

از رســانه های وابسته به رژیم 
پاسداران،  ســپاه  به  نزدیک  و 
برای دلخوشــی هوادارانشان و 
تهدید کردن و بی اهمیت نشان 
دادن موضع کشــورهای عربی، 
اشــاره  میکونوس  حادثه ی  به 
می کنند و در اوج گســتاخی و 
گذشته  تروریســم  از  وقاحت 
دفــاع کرده و خــود را پیروز 

عماًل این کشــور را به  مصاف 
می خوانــد. چرا که  بر کســی 
اعدام   اهمیت  که  نیست  پوشیده  
کسی که  تا هنگام اعدامش نامی 
از او شنیده  نشــده  بود، بسیار 
کمتــر از حادثه ی  تجــاوز به  
جوانان ایرانی در فرودگاه  جده  
و کشــتار صدها تن از حاجیان 
اعتراضی  بود کــه  حتی  ایرانی 
ســاده  را هم در پی نداشت. با 
توجــه به  تحوالت ســریع در 
منطقه  و سرنگونی صدام حسین 
توسط آمریکا، موازنه ی قوا در 
عراق به  نفع شیعیان همرکاب با 
ایران به هم خورد. دخالت های 
همــه ی   در  ایــران  آشــکار 
کشــورهای جنگ زده ی  منطقه  
از یک ســو و اقدام به  تشکیل 
شعبی  حشــد  مانند  گروه هایی 
در عراق، حــزب اهلل  در نیجریه  
و ..... و از ســوی دیگر توافق 
بر سر مســأله ی  اتمی با غرب 
ظاهراً ایران را در موقعیتی برتر 
در معادالت منطقه ای قرار داده  

است. 
از این رو بعید نیست که  هیأت 
حاکمه ی عربستان تا حدی خود 
را در حالت انزوا ببیند و بخواهد 
میدانداری جدید ایران را به  نفع 
کار  به  استراتژیک خود  مصالح 
ببرد. ترس عربســتان از طرح 
هالل شــیعه  که  در سال ۲۰۰۴  

حوادث آن موقع نشان می دهند.
در ســال ۱۳۷۱، در شهر برلین 
آلمان، تروریست های جمهوری 
اســالمی ایران در رستورانی به 
شرفکندی  دکتر  میکونوس،  نام 
گلوله  هــدف  را  رفقایــش  و 
قرار داده و آنها را به شــهادت 
رســاندند. بعــد از آن رویداد، 
سراغ  به  آلمان  قضایی  دستگاه 
آمران و عامــالن این فاجعه ی 
تروریســتی رفت و پس از ۵ 

را  خود  تاریخی  حکم  ســال، 
صادر و جمهوری اســالمی را 
در باالترین ســطح بــه عنوان 
از  کرد.بعد  معرفی  تروریســت 
این حکم، کشــورهای اروپایی 
با  خود  دیپلماتیک  روابــط  یا 
رژیم ایران را قطع کرده و یا به 
نازل ترین ســطح کاهش دادند. 
بعدها که رژیم جمهوری اسالمی 

پادشاه  عبداهلل«،   »ملک  توسط 
اردن مطرح شد و با اقدام ایران 
است،  رویت  قابل  عماًل  امروزه  
همچنین نداشــتن یک جبهه ی  
متحد  اعراب ســنی، سبب شد 
که  این کشــور برای جلوگیری 
ایران،  تندروانه تر   اقدامــات  از 
کشــورهای  بین  در  ائتالفــی 
عربی و اســالمی تشکیل دهد 
که  در آینده  می تواند برای ایران 
مشکل ساز و شاید هم خطرناک 

باشد.
هدف  کــه   نیســت  بعیــد 
عربســتان از ایجــاد ائتالف و 
اعمــال تدابیــر و راهکارهای 
امنیتی جدید در منطقه،  نخست 
پاسخ به  سیاست نادرست غرب 
نادیده   ایران،  قبال  در  امریکا  و 
گرفتــن دســت اندازی، تجاوز 
و شــرارت های ایــن رژیم در 
منطقه  و کشــورهای همســایه  
به ویژه  همــکاری با این رژیم 
در جبهــه  به اصطــالح جنگ 
با گروه تروریســتی داعش در 
نباید تالش  باشــد. ولی  عراق 
برای حفــظ منافع اقتصادی در 
بحران زده ی  خاورمیانه  منطقه ی  
را نیز نادیده  گرفت . در هر حال 
آمادگــی برای واکنــش به  هر 
کنش و حرکتی از ســوی  ایران 
در منطقه  مد نظر عربستان است 
و ایــن خود می توانــد احتمال 

در برابر خواست غربی ها تسلیم 
گردید، به ویژه با تعهد به خاتمه 
دادن به دخالت هــا و اقدامات 
تروریستی در غرب، کشورهای 
ایران  با  اروپایی روابط خــود 
را عــادی کردند.اکنــون رژیم 
و  امنیتی  نهادهای  و  اســالمی 
ترویستی اش، بار دیگر حوادث 
می کنند  مطــرح  را  میکونوس 
تمام تر،  بی شــرمی هرچه  با  و 
هم خود را پیــروز رویداد جا 

به گذشــته ی  هم  و  می زننــد 
افتخار  خویــش  تروریســتی 
می کننــد.در رویداد میکونوس، 
هرچنــد جنبــش آزادخواهی 
ضربه ی  دمکرات  حزب  و  کرد 
رهبر  این  شهادت  بابت  سختی 
گردید،  متحمل  تاریخی  بزرگ 
اما حکم دادگاه میکونوس یک 
می رود  شمار  به  تاریخی  حکم 

رویارویی مستقیم بین دو کشور 
دهد.کشــورهای  افزایــش  را 
اســالمی و در صدر آنها ایران 
و عربســتان امروز در شرایطی 
قــرار گرفته اند که  اروپا در قرن 
هفدهــم و در مرحله ی پس از 
جریان جنگ هــای جهانی اول 
و دوم در آن به ســر می برد که  
در آن قدرت هــا بــا اصرار بر 
نظامی،  از طریق  حل مســائل 
در  دخالت  خونریزی،  و  جنگ 
امور داخلی کشــورها و برپایی 
جنگ های نیابتــی و فرقه ای و 
مذهبی ســعی در ایجاد توازن 

قدرت داشتند.
 ولــی کشــورهای اروپایی 
با گذشــت زمــان دریافتند که  
تنها راه نجــات از این وضعیت 
امنیت  یــک  ایجاد  بحرانــی، 
مشترک با رعایت حقوق همه ی  
رنگ ها،  ملت هــا،  اقلیت هــا، 
گروه هــای اتنیکــی، مذهبی و 

قومی است. 
به  شیوه ای که  آنها رقابت های 
گذاشته   کنار  را  ویرانگر  نظامی 
زمینه  های  در  ســالم  رقابت  و 
فرهنگی، اقتصادی و دیپلماتیک 

را جایگزین آن کنند. 
صولی با وجود رژیمی چون 
جمهوری اســالمی در ایران و 
منطقه  این امکان جزو محاالت 

است.  

کــه در یک کشــور مترقی و 
اسالمی  جمهوری  دمکراتیک، 
تروریست  باالترین سطوح،  در 
خواست  به  و  شــد  شــناخته 
غربی ها تن در داد و شکســت 
بزرگی در تاریخ حاکمیت پلید 

والیت فقیه محسوب می شود.
و  پاســداران  ســپاه  اینکه 
دستگاه اطالعاتی و رسانه های 
وابســته در این مقطــع زمانی، 
از تکــرار رویــداد میکونوس 

ســخن به میان می آورند، تنها 
مگر در اوج گســتاخی، تهدید 
تروریســت پروری  و  ترور  به 
نمایند و بــار دیگر این نکته را 
به اثبات رســانند که حامی و 
منبع تروریســم هستند، چراکه 
در دادگاه میکونــوس پیروزی 
چندانی کسب نکردند که امروز 

به تکرار آن بنازند.

ابراهیم قاسمی زاد

کریم پرویزی

درپی اعدام یک شیخ تندروی 
ضــد حکومت ســعودی و ۴۶ 
تن دیگــر که عربســتان آنها را 
تروریســت معرفی و یا به انگیزه 
رژیم  بود،  کرده  متهم  تروریستی 
هرچه  قدرت  با  ایران  اســالمی 
تمام تر و با عصبانیت بدان واکنش 
حکومتی  ســران  و  داد  نشــان 
در تمامــی ســطوح و با مواضع 

عربســتان  اقدام  تحریک آمیــز 
سعودی را محکوم کردند. 

مقامات حکومتی ایران تهدید 
کردند کــه این اقدام عربســتان 
بی پاســخ نخواهد بــود و حتی 
پاســداران،  ســپاه  و  خامنه ای 
عربســتان را به حمله و نابودی 

تهدید کردند.
در ادامه ی چنین تهدیداتی بود 
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پیام کمیته ی مرکزی حزب دمکرات کردستان ایران به مناسبت  
هفتادمین سالگرد تأسیس جمهوری کردستان

می نماییم:
نخســت: جمهوری کردستان، 
کرد در  ملی  نخســتین حکومت 
نقطه ی  که  بود  شــکل جمهوری 
عطفی تاریخی در اراده ی سیاسی 
کردســتان و ملت کرد محسوب 
می شد. تا پیش از ۱۹۴۶، ملت کرد 
در بخش های مختلف کردســتان 
مقاطــع جداگانه ی  از  برخی  در 
تاریخی، دارای حکومت منطقه ای 
خویش بوده و در نتیجه ی برخی 
حکومت هایــی  جنبش هــا،  از 
تأســیس نموده بود.لیکن تمامی 
این حکومت ها مبتنی بر ساختار 
بود  پادشاهی  و  میرنشینی  سنتی، 
و در آخرین نمونــه از این قبیل 
زنده یاد شــیخ محمود حفید  نیز 
در ســلیمانیه به عنوان پادشــاه 
ســلطنتی  حکومتی  کردســتان، 
اعالم نمود، لیکن در مهاباد برای 
بار یک حکومت کردی  نخستین 
در شکل جمهوری پا به عرصه ی 

وجود نهاد.
جمهــوری  تأســیس  دوم: 
 ۱۳۲۴ ســال  در  کردســتان 
در  تجربه  نخســتین  خورشیدی 
بود که  مبارزات ملت کرد  تاریخ 
تحت مدیریــت و رهبری حزبی 
دمکراتیک و مدرن انجام گرفت. 
گرچه حزب دمکرات برای انجام 
چنیــن کاری، کم تجربه و نوبنیاد 
بود، لیکن خود همین گام تاریخی 
تبدیل به تجربه ای مهم در مدیریت 
وجود  گردید.  مردمــی  و  مدرن 
حزبــی دمکراتیــک و امروزی، 
ضرورتــی انکارناپذیر اســت تا 
بتوانــد نماینده ی خواســت های 
حقیقی ملت باشــد و از حرکت 
حکومت ملی  ُکرد در مسیر ظلم و 
جلوگیری  خودکامگی  و  استبداد 

نماید.
ســوم: جمهوری کردســتان، 
نمادهای الزم برای تعریف هویت 
ملی و شــناخت اراده ی سیاسی 
ملت کرد را فراهم نمود که تاکنون 
نیز جنبش حقیقــی ملت کرد در 
برای  کردستان  بخش های  تمامی 
گرد هم آوردن اراده های مختلف 
حول محوری نیرومند از آنها بهره 
می بــرد. این نمادهــا عبارتند از 
پرچم کردستان، سرود ملی، تعیین 
فرزندان  برای  »پیشــمرگه«  نام 
تعیین زبان کردی  فداکار خلق و 

به عنوان زبان رسمی.
چهارم: در جمهوری کردستان 
کردســتان  پیشــمرگه ی  نیروی 

تشکیل  برای  و  تأســیس شــد 
نیرویــی نظامــی جهــت حفظ 
دستاوردها و موجودیت ملت کرد 
تالش به عمــل آمد که تحت امر 
حکومت باشــد، نه تحت فرمان 

شخصیت ها و رؤسای عشایر.
پنجم: جمهوری کردســتان با 
آغوشــی باز از کردهای ســایر 
بخش های کردستان پذیرایی نمود 
و آنــان را در باالترین ســطوح 
داد  مشارکت  جمهوری  مدیریتی 
و بدیــن ترتیب عماًل اثبات نمود 
چند  میان  کردســتان  اگرچه  که 
کشور تقسیم شده و ملت کرد در 
هر یک از این بخش ها سرنوشت 
جداگانــه ای در پیش روی دارد، 
لیکــن در نهایت یک ملت و یک 

سرزمین واحد است.
ششــم: جمهوری کردســتان 
به دام شوینیســم نیفتاد و با ملت 
تــرک در آذربایجــان ائتــالف 
نمود. این ائتالف نشان داد که به 
ایجاد تضاد و منازعه میان  جای 
ملت ها، می تــوان راه همکاری و 
اتحاد را در پیش گرفت تا تمامی 
ملت های منطقه در راه پیشرفت و 
تعالی با یکدیگر همکاری نمایند. 
کوتاه مدت  حکومــت  ایــن 
متأســفانه در ۲۶ آذرماه ۱۳۲۵ 
خورشــیدی نتوانســت در برابر 
هجــوم ارتش پهلــوی مقاومت 
کند و به دســت نیروهای نظامی 
تهــران و با همــکاری نیروهای 
بیگانه ســقوط کــرد. جمهوری 
کردســتان همانند هــر پدیده ی 
انسانی و سیاســی دیگر بری از 
نقص و کاســتی نبــود و از میان 
نقاط ضعف آن می توان به موارد 
جمهوری  نمــود:ـ  اشــاره  زیر 
کردســتان تنها بخش کوچک و 
محدودی از خاک کردســتان را 
در بر گرفت و نتوانست در عمل 
تمامی خاک کردســتان را تحت 
سیطره ی سیاسی خویش درآورد. 
مدیریتی،  لحاظ  از  این جمهوری 
کوتاه مــدت و کم تجربه بود و از 
کادرهــای متخصــص و مجرب 
الزم برای حکومــت و مدیریت 
اوضاع برخــوردار نبود.ـ گرچه 
برای تشــکیل یک نیروی نظامی 
ملی کوشــش به عمل آمد، لیکن 
داشــته  بافت عقب  نگه   دلیل  به 
 شــده ی جامعه ی کردســتان، در 
نیروی  نیافت و  توفیــق  امر  این 
نظامــی وســیع آن در حد یک 
ماند و در  باقی  نیروی عشیره ای 

تنگنای بحــران از این جمهوری 
پشــتیبانی ننمود.با وجود تمامی 
کاســتی ها و مشکالت جمهوری 
کردســتان، این حکومت ملی در 
مقطعی  کردســتان  و  کرد  تاریخ 
پرافتخار و برهه ای زرین اســت 
که طــی آن، آرزوهای یک ملت 
از طریــق اراده ای انقالبی عملی 
به تشــکیل یک  منجر  گردید و 
موجودیت سیاســی گردید و از 
آن زمان تاکنون، تأســیس مجدد 
ایــن موجودیت ملــی تبدیل به 
رؤیــا و آرمــان ملت کــرد در 
تمامــی بخش هــای کردســتان 
جمهوری  از  است.نمی توان  شده 
لیکن  گفت،  ســخن  کردســتان 
فداکاری هــا و مبارزات کردهای 
ســایر بخش های کردســتان را 
که به قبله گاهشــان مهاباد روی 
آورده بودنــد، فرامــوش نمود و 
از آنها ســخن نگفت. خدمات و 
و  آن همه سیاســتمدار  زحمات 
تمامــی بخش ها و  از  کرد  فعال 
آن همه نویســنده، روشــنفکر و 
فرهنگی کرد که به این جمهوری 
روی آورده و بــه جنبــش کرد 
فراموش ناشدنی  نمودند،   خدمت 
و قابل تقدیر اســت.در این میان 
به ویژه بایســتی از کوشش های 
مال  زنده یاد  رهبری  به  بارزانی ها 
مصطفی یاد نمود که همه گونه در 
خدمت جمهوری کردستان بودند، 
همچنین باید از افســران ُکرد یاد 
نمود که از کردســتان عراق آمده 
کردســتان  حکومت  به  تا  بودند 
متأســفانه  بعدها  و  کنند  خدمت 
بغداد اعدام شدند.از  توسط رژیم 
زمان تأسیس جمهوری کردستان 
تاکنون دشمنان ملت کرد به ویژه 
حکومــت تهران چــه در دوران 
ســلطنتی و در دوران جمهوری 
اســالمی، این جمهوری را متهم 
نموده اند که ساخته  و آلت دست 

روس ها بوده است. 
برخــالف اینگونــه اتهامات 
دشــمنان ملت کــرد، جمهوری 
کردســتان نه تنها ساخته ی دست 
بیگانه نبود، بلکه ملت کرد دارای 
یــک اراده ی ملی بــرای نیل به 
حقوق خویش بوده و هســت و 
در این دوران با استفاده ی صحیح 
و بــه موقع از شــرایط جهانی و 
منطقه ای و فرصت های سیاســی، 
تأسیس  را  خویش  سیاسی  کیان 
نمود.ایــن در حالیســت که در 
شاهنشــاهی  رژیم  موقع،  همان 

طی توافقی با روس ها، با اعطای 
امتیاز نفت شمال به آنان نشان داد 
که رژیمی وابســته به بیگانگان و 
اشغالگران بوده و حاضر به دادن 
هــر گونه امتیازی بــه بیگانگان 
است تا بقای حکومت خودکامه ی 

خود را تضمین نماید.
نزدیک  نتیجه ی  در  نیز  اکنون 
به چهار دهه حکومت خودکامه ی 
جمهوری اســالمی، برای همگان 
روشــن شــده اســت که رژیم 
دیکتاتــوری تهران بــرای تداوم 
به اعطای  ستمگری هایش حاضر 
هر گونه امتیازی به بیگانه است. 

اگر جمهوری اســالمی زمانی 
شــعار پر زرق و برق »نه شرقی، 
نه غربی« را ســر می داد، اکنون 
از طریق ســازش با غرب بر سر 
بزرگترین  هم  اتمی اش،  پرونده ی 
امتیازات را بــه غرب می دهد تا 
بقای رژیمش را تأمین نماید، هم 
به طور کامــل تبدیل به دنباله رو 
و تابع روس هــا در منطقه تبدیل 
شــده و هــم از منافع روســیه 
ایران  پاسداری می کند، در داخل 
ثمن  به  را  نیز سرمایه های کشور 
سرازیر  آنان  جیب های  به  بخس 
می نمایــد، تنها بدیــن منظور که 
چند روزی بر بقای حاکمیت شوم 
خویش بیفزاید.اینک با گذشــت 
هفتاد ســال از تأسیس جمهوری 
کردســتان، ما فرزندان ملت کرد 
کردســتان  بخش های  تمامی  در 
این حکومــت را مایه ی مباهات 
می دانیــم، آن را شناســه ای مهم 
از هویت ملــی خویش ارزیابی 
انسانی  واال،  آرمان های  می کنیم، 
و ملی آن را زنده نگاه داشــته و 
در راه تحقق آنها به مبارزه، تالش 
و فداکاری خویش ادامه می دهیم.
در پایان، یاد هفتادمین ســالگرد 
کردســتان  جمهوری  تأســیس 
کردســتان،  مردم  تمامی  بــه  را 
ملت کــرد در تمامی بخش های 
کردســتان و در سرتاسر جهان و 
کردستان،  پیشــمرگان  تمامی  به 
خانواده های شــهیدان و زندانیان 
سیاسی شادباش می گوییم.با امید 
بــه تحقق دوبــاره ی آرمان ها و 
آرزوهــای بنیانگذاران جمهوری 

کردستان
حزب دمکرات کردستان ایران

کمیته ی مرکزی
۳۰ دیماه ۱۳۹۴ خورشیدی
۲۰ ژانویه ی ۲۰۱۶ میالدی

۳۳۰ روز درخشان در تاریخ 
ملت کرد در کردســتان ایران به 
فرزانه   رهبرانی  و  مبارزان  دست 
ثبت گردید. این ۳۳۰ روز نه تنها 
نقطه ی تمایز میان دوران پیش و 
پس از این رویداد مهم بود، بلکه 
تبدیل بــه خمیرمایه ی بازتعریف 
یک ملت از خــود و بیانگر یک 
اراده ی مهم و ارزشــمند انسانی 
و ملی گردید.در بهمن ماه ســال 
۱۳۲۴ خورشــیدی، نخستین ماه 
از سال ۱۹۴۶ میالدی و درست 
هفتاد سال پیش در چنین روزی، 
جنبش ملی کــرد به رهبری یک 
سازمان مدرن و به روز، به رهبری 
پیشــوایی فرهیخته و فداکار در 
شــهر مهاباد به قلــه ی مبارزات 
خویش نائل شــد. از آن زمان به 
بعد با تأسیس جمهوری کردستان، 
تاریخ  در  جدیــدی  صفحــه ی 
این جنبش گشــوده شد و پیامد 
سیاســی آن این بود که ملت کرد 
تاریخی  و  فرهنگی  جغرافیای  از 
به عرصه ی جغرافیای سیاسی  پا 
نهاد و صاحب یک کیان و قلمرو 
بهمن ماه  دوم  گردید.روز  سیاسی 
ژانویه ی   ۲۲ بــا  برابــر   ۱۳۲۴
۱۹۴۶ در میــدان چوارچــرای 
مهاباد، پیشوای زنده یاد با صدایی 
را  کردستان  دولت  تأسیس  رسا، 
به جهانیــان اعالم نمود و آنهایی 
را که دیروز و تا قبل از جمهوری 
نام  به  ملتی  موجودیت  کردستان 
ملت کرد را انــکار می کردند، با 
کردستان  دولت  تأســیس  اعالم 
و ایجــاد یک واحد سیاســی به 
در شوک  کردستان  نام جمهوری 
فرو برد.در تاریخ معاصر کشــور 
ایران،  انــکار  از ظلم و  ماالمال 
بــه ویژه پس از رســیدن امواج 
از  برخی  منطقه،  به  مدرنیزاسیون 
به اصطالح روشنفکران وابسته به 
با دریافت  ایران  ملیت فارس در 
جامه ی  شوینیســتی،  نظریــات 
سیاسی بر قامت آن ها پوشاندند. 
این پوشــش سیاسی بعدها منجر 
به شــکل گیری حکومت سرکش 
و ســرکوبگر پهلــوی گردید و 
و  ملیت ها  انکار ســایر  سیاست 
تبعیضات ملــی و فرهنگی را در 
ایران پایه ریزی نمود. در حقیقت، 
کشوری را ویران نمودند که پیشتر 
اگر ظلم در آن وجود داشت دست 
کم انکار و حاشــا نمودن در آن 
به چشــم نمی خورد. بر پایه های 
ساختگی  ملت  یک  ویرانه  همین 
به نام »ملت ایران« را با توســل 
به قــوه ی قهریه بر روی کاغذ به 
وجود آوردنــد و در واقع، برای 
تشــکیل این ملت خیالی، خون 
از فرزندان ملیت های  هزاران تن 
غیر فارس  ایــران را ریختند و 
بــه زور، گذاشــتن کاله پهلوی 
را بــه مردم تحمیــل نمودند.در 
این اوضاع ســلطه ی شوینیسم و 
که جمهوری  ملیت هاست  امحای 
به عرصه ی وجود  پا  کردســتان 
بدیــن گونه ملت  می گــذارد و 
کرد به ســخن می آید و به تمامی 
ملیت هــای ایــران و زمامداران 
مرکزنشــین و حاشیه ستیز اعالم 
می کند که ســتمکاری و کشتار و 
قلع و قمع، ملــت کرد و جنبش 
برحق آن را بــه زانو در نخواهد 
آورد و ملتــی که آماده ی مبارزه 
و فــداکاری در راه آرمان هــا و 
تنها محو و  نه  باشد،  آرزوهایش 
مضمحل نخواهد شــد، بلکه ستم 
ســتمگران، گام های آن را در راه 
احقاق حقوق و پیگیری مطالبات 
و  نمود  خواهد  استوارتر  خویش 
مناسب،  تاریخی  فرصت  در یک 
جنبش آن شــکوفاتر خواهد شد 
و گامی فراتر از گذشــته به پیش 
خواهــد نهاد و تا حد تأســیس 
پیش  به  مســتقل خویش  دولت 
جمهوری  که  رفت.زمانی  خواهد 

کردستان تأســیس شد، ایران از 
رضاخان  دیکتاتوری  ســلطه ی 
رها شده بود، لیکن تحت سلطه ی 
چکمه هــای اشــغالگر نیروهای 
متفقین اداره می شد. از همین رو، 
حکومتی که در تهران مستقر بود، 
محصول منافع مشترک اشغالگران 
خواســت های  و  بــود  ایــران 
می کرد. نمایندگی  را  بیگانــگان 

ارتش ســرکوبگری که رضاخان 
بنیان نهــاده بود و بســیار بدان 
مباهــات می نمــود، حتی یارای 
یــک روز ایســتادگی در برابر 
حملــه ی خارجی را نداشــت و 
همان گونه که پیشــوای زنده یاد 
بدان اشــاره نمود، ارتشی بود که 
بیدفاع،  مردم  ســرکوب  در  تنها 
توانمند بــود و در جنگ واقعی، 
پشت به دشــمن و رو به میهن، 
فرار را بر قرار ترجیح داد. در آن 
اشغال  ایران تحت  زمان سرتاسر 
بیگانــه بود. در چنین شــرایطی 
کردســتان بــه رهبــری حزب 
دمکرات کردستان، یک حکومت 
نمود.  تأسیس  ملی و خودگردان 
در دوران اشــغال ایران، تنها در 
کردســتان و حکومت همسایه ی 
آن یعنــی آذربایجان، یک دولت 
ملــی و میهنی حکمفرمــا بود.

ثمره ی  که  کردســتان  جمهوری 
مبــارزه و فــداکاری ملت کرد 
خاورمیانه  کــه  دورانی  در  بود، 
از اســتبداد زمامــداران خود و 
اشــغالگران می نالیــد، تبدیل به 
حکومتی منحصر بفرد در سراسر 
منطقه شــد، زیرا یگانه حکومت 
دمکراتیک بود که به پشــتیبانی 
تأســیس  و  بوده  متکــی  مردم 
آن در میــان شــور و هلهله ی 
توده های مردم اعالم شــده بود.

جمهوری کردستان که برای ملت 
کرد نمونه ی بــارز و عملی برای 
اثبات موجودیــت ملی و تجلی 
واقعــی اراده ای ملی بود، اهمیت 
آن صرفًا جنبه ی نمادین نداشــته 
و برای ملت کرد تنها یک اســم 
یا عنوان نیســت، بلکه در دوران 
علیرغم  کوتاه مدت  حکومت  این 
مهمی  اقدامات  کاستی ها،  تمامی 
انجــام گرفت و دســتاوردهای 
بزرگــی تحقق یافت کــه از آن 
مبارزات  راهنمای  تاکنون،  زمان 
ملت کــرد در تمامی بخش های 
اینجا  در  اســت.  بوده  کردستان 
اشــاره ای کوتــاه بــه برخی از 
مهمتریــن اقدامات این جمهوری 
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در  کردســتان  خودمختار  منطقه ی 
چارچوب عراق فدرال به صورت رسمی 
به دنبال سقوط رژیم بعث در سال ۲۰۰۳ 
و نیــز به نوعی پیش از آن در آغاز دهه 
۹۰ میالدی به صورت خودگردان اداره 
می شد. این خودمختاری در نظام عراق 
فــدرال از یک نوع حمایت بین المللی و 
توافق سیاســی بر اساس قانون اساسی 
عراق فــدرال میان نیروهای سیاســی 
خودمختار  منطقه ی  می باشد.  برخوردار 
کردستان در چارچوب عراق فدرال، به 
عنوان یک دولت فــدرال قومی )ملی( 
با تأکید، قبول و به رســمیت شــناختن 
تفاوت های ملی، نژادی و زبانی شــکل 
گرفته است. این دولت فدرال، تفاوت ها 
را بــه نوعــی در ایدئولــوژی و مبانی 
سیاســی و حکومتی خود  لحاظ نموده 
اســت. حکومت خودمختار کردســتان 
با وجــود رســمی بودن در ســاختار 
حکومت فدرال عراق، بر اســاس قانون 
اساســی عراق فدرال ونیز بهره گیری از 
اختیارات  فدرال،  رژیم های  ویژگی های 
بودجــه، سیاســت  در موضــوع،  آن 
خارجی و سیاســت دفاعی تا اندازه ای 
تابع سیســتم عراق فدرال بوده، اما در 
اســتثناهای خاص  با  دیگر  بخش های 
خود از توان، اختیارات و قدرت بیشتری 
برخوردار می باشد. دالیل آن به ویژگی 
کشــور عراق از لحاظ تاریخی  شامل 
ناهمگونی،  بــودن،  غیر سیســتماتیک 
خونین  کودتاهای  استبداد،  دیکتاتوری، 
و نقــش مبارزاتی و مقاومتــی کردها 
عراق،  پیدایش  ســال های  سرتاسر  در 
به عنوان یک کشــور مصنوعی ساخته 
این  می گــردد.  بر  بــزرگ  قدرت های 
وضعیت و گذشته عراق، به کردها توان 
و قدرت مانور بیشــتر از یک منطقه ی 
خودمختار بخشیده است. به عنوان یک 
بازیگر در سطح منطقه و نیز تا اندازه ای 
در سطح فرامنطقه ای نیز می توان به این 
منطقه چشم دوخت. به دلیل ویژگی های 
بســیار زیاد، این منطقه از اســتعداد و 
دیپلماســی  باالیی در حوزه ی  ظرفیت 
عمومی برخوردار می باشد که بر اساس 
منابع و بســترهای این نوع دیپلماســی 
دیپلماســی  تأمین  و  می تواند جبــران 
رسمی و بین المللی را برای کردها داشته 
باشد. آنان بر اساس قانون اساسی فدرال 
عراق، پرچم، زبان، خــط و نیز نیروی 
امنیتــی و نظامی خــود را تحت عنوان 
دســتگاه آســایش و وزارت پیشمرگه  
اســتخراج،   کشــف،  دارند.  اختیار  در 
انتقال و فــروش نفت با مشــارکت و 

به دنبال رفــع تحریم ها علیه 
ایران در هفتــه ی اخیر که  رژیم 
متعاقب انجــام تعهدات رژیم در 
عرصــه ی توافق اتمی به دســت 
جمهور  رئیــس  روحانی  آمــد، 
ایران اعالم نمود که با برداشــتن 
تحریم ها و آزادسازی دارایی های 
رژیم، برنامه ی کاهش وابستگی به 
فروش نفت و همچنین اصالحات 
اقتصادی را در دست دارند. لیکن 
بر اساس تحلیل سیاسی مبتنی بر 
تئوری بازی، اصالحات اقتصادی 
روحانــی  دولــت  دوران  در 
نیســت.روزنامه ی  امکانپذیــر 
در  تحلیلی  مقالــه ای  گاردیــن 
بــاره ی اوضاع اقتصــادی ایران 
قــوا در درون رژیم  موازنه ی  و 
منتشــر نموده که نگارنده در آن 
تحلیل  بــازی،  تئوری  مبنای  بر 
نقاط ضعف  بــا  رابطه  در  دقیقی 
و قوت اقتصاد ایران و گروه های 
نفوذ در ایــن رابطه و منافع آنان 
و همچنیــن بازیگران خارجی و 
عوامــل منطقه ای ارائــه نموده و 
بدین نتیجه رسیده است که انجام 
اصالحــات در اقتصاد ایران غیر 
ممکن است.نگارنده می نویسد که 
پس از توافق هسته ای، آزادسازی 
به یکصد میلیارد دالر از  نزدیک 
ســرمایه های ایران که در خارج 
مسدود شده بود، نشانه ای از رشد 
می شــود.  نمایان  بازار  معامالت 
لیکــن از آنجا کــه اقتصاد ایران 
به عنوان اقتصادی فاســد و غیر 
شفاف شناخته شــده و در میان 
۱۷۵ کشــور در رتبه ی ۱۳۶ از 
است،  گرفته  قرار  شفافیت  لحاظ 
راه رشد اقتصادی همچنان سخت 
و دشوار بوده و فساد همچنان به 

قوت خود باقی خواهد ماند.
نویسنده در ادامه می گوید اگر 
چه عده ای به این مطلب اشــاره 
می کننــد که هتل هــای تهران از 
بازرگانان خارجی پُر شده و این 
اقتصادی  سریع  رشد  از  نشانه ای 
است، لیکن پُر شدن چند هتل در 
ایران  میلیونی   ۷۵ جمعیت  مقابل 
گزارش  اســت.این  ناچیز  امری 
نشــانه های  می افزاید  تحلیلــی 
اصالحات اقتصادی بسیار ضعیف 
و ناچیزنــد و بر اســاس عوامل 
و  ایران  داخــل  در  تأثیرگــذار 
بهره جســتن از تئوری بازی، در 
می یابیم که نــه تنها اقتصاد ایران 
نخواهد رفت،  دگرگونی  به سوی 
بلکه برعکس، اصالحات ظاهری 
پیشــین نیز از میان خواهد رفت.

نویســنده در ادامــه می گوید که 
شدن  روشــن  برای  می توانیم  ما 
عامل  چهار  اقتصادی،  چشم انداز 
مهم را که بر سیاســت روحانی و 
اقتصاد ایــران تأثیرگذارند، مورد 
ارزیابــی قرار دهیــم. این چهار 
امنیتی  عامل عبارتند از: وضعیت 
حاکم بر مردم، ایدئولوژی، تصویر 
اصالحات  و خواســت  منطقه ای 
اقتصادی.عوامــل داخلــی خود 
به چهار بخش تقســیم می شوند: 
تندروهــا، میانه روها، تجار بازار 
بازیگران  همچنیــن  خامنه ای.  و 
قبیل روســیه، چین،  از  خارجی 
اتحادیــه ی اروپــا و آمریکا نیز 
اقتصادی  بر حســاب اصالحات 
ادامه  در  تأثیرگذارند.نویســنده 
بــه تفصیــل از تمامــی عوامل 
داخلی، منطقه ای و خارجی بحث 
با توجه بــه تمامی این  نموده و 
ارزیابی ها و تحلیل ها بدین نتیجه 
افراط گرایی،  عامل  که  می رســد 
فســاد و عدم شفافیت در اقتصاد 
ایــران نیرومندتر بــوده و امکان 
اصالحات اقتصادی بسیار ضعیف 

است.
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تندروها راه اصالحات 
اقتصادی را می بندند

زنه رو

آرام    پرویز جباری  

دیپلماسی »حکومت منطقه ای کردستان« با
 جمهوری اسالمی ایران)بخش سوم(

بســتن قراردادهای نفتی با شرکت های 
زمینه ی ســرمایه گذاری  در  خارجــی 
)هر چند این مســأله موجب اختالف و 
چالش جدی میان بغداد و اربیل اســت( 
ویژگی و منحصر بودن خاصی را به این 
منطقــه ی خودمختار در چارچوب نظام 
فدرال عراق بخشــیده اســت. تا آنجا 
که در بســیاری از مناســبات و روابط 
همچون  مختلف،  کشورهای  با  خارجی 
یک کشــور مســتقل عمــل می نماید. 
منطقــه ی خودمختار کردســتان، نه به 
عنوان یک کشــور مستقل و به رسمیت 
شناخته شــده در نظام بین الملل، بلکه به 
عنوان بخشــی از کشــور عراق فدرال، 
بنا به ویژگی های خود، شــرایط امروز 
عراق، پیشــینه ی مبارزاتــی کردها در 
عراق و دیپلماســی آنان برای شناسایی 
بیشــتر در میــان بازیگــران جهانی و 
منطقــه ای اهمیــت خاصی پیــدا کرده 
از  این جغرافیای سیاسی، بخشی  است. 
یک حوزه ی تمدنــی، فرهنگی، زبانی، 
تاریخــی و ملی مردمانی اســت که در 
طول تاریــخ »کرد« و ســرزمین آنان 
کردستانی  می شوند.  نامیده  »کردستان« 
که بنا به توافقات و معادالت قدرت های 
بــزرگ و منطقه ای در قرن گذشــته به 
بخش های مختلفی تقســیم شــده است        
استراتژیک    فضای  و  سیاسی  جغرافیای 
حکومــت اقلیــم به عنوان بخشــی از 
کردســتان بزرگ، بعد از سال ها مبارزه 
و مقاومــت، در چارچوب عراق فدرال 
توانســته است به یک نوع خودمختاری 
کامل در بسیاری از بخش ها برسد. این 
منطقه به دلیــل ویژگی های ژئوپولیتیک 
و جغرافیای سیاسی تابع محدودیت ها و 
با  دشواری های مختلف در روابط خود 
همسایگان می باشد. اساسًا باید یادآوری 
که کشــورها و جغرافیای سیاسی  کرد 
آنان همچون انســان دارای یک سری 
مشــخصه ها و کدهای نامتغیر می باشند 
تا جایی که می توان آنــان را به عنوان 
ویژگی ها و مشــخصه های ثابت و غیر 
قابل تغییر کشــورها و مناطق سرزمینی 
نام بــرد. منابع آب، رودخانه ها، بندرها، 
دریاها، دریاچه ها، کوهستان ها، مرزهای 
خشــکی و دریایی و غیره بــه عنوان 
عوامل و پدیده های طبیعی و جغرافیایی 
به عنوان منابع مشــترک انرژی و محیط 
زیست جهت بهره برداری از منابع ثابت 
و غیــر قابل تغییر جغرافیایی سیاســی 
کشورها می باشــند. این پارامترها، خود 
به عنوان منابع ارتباط، دوستی، دشمنی 
و تعارض در نظم و روابط دیپلماسی به 
کار گرفته می شوند. این منابع پایدار در 
سرزمین ها، تابع عوامل طبیعی و جغرافیا 

می باشند که در سرنوشت و موقعیت یک 
کشــور در یک حوزه جغرافیایی، غیر 
منطقه ای  تغییر هســتند. حکومت  قابل 
کردستان با در اختیار داشتن، اشتراک و 
منافع مشــترک داشتن در این نوع منابع 
با همسایگان خود  طبیعی و جغرافیایی 
محدودیت ها و مشــکالتی دارد که در 
بســتر دیپلماســی باید به آنها بپردازد. 
این همســایگان به صورت  هرچند که 
حقیقی کردها و بخشــی از ســرزمین 
می باشــند،  خود  تاریخی  و  مشــترک 
ولی در امر واقع و رســمی کشورهایی 
هســتند که بر کردستان حاکم می باشند. 
اینجاســت که دیپلماسی برای حکومت 
خودمختار کردســتان پیچیده و دشوار 
می شود. به دلیل جوش خوردن با عنصر 
هویت ملی و مبارزه مشــترک در سایر 
در  دیپلماسی  کردســتان،  سرزمین های 
اینجا ضربه پذیرتر می گردد. شناســایی، 
تقویت و مدیریت این مشخصه ها، منجر 
به موفقیت، پیشــرفت و یا کسب امتیاز 
کشــور یا ناکامی، شکســت و از دست 
دادن امتیــاز در مناســبات و ارتباط با 
سیاســی  قدرت های  و  بازیگران  دیگر 
می گردد. کشورها و یا مناطق خودمختار 
کــه در چارچوب یک قانون اساســی 
دارای رسمیت می باشــد، نیز می توانند 
دارای این ویژگی و کدهای ژئوپولیتیک 
باشــند. در تعریف با ســایر بازیگران 
منطقه، همســایگان و نیــز قدرت های 
بــزرگ و صاحــب منافــع در منطقه.         
واقع گرایان سیاســی در روابط بین الملل 
بر این عقیده اند که در بسیاری از موارد 
موقعیت و جغرافیای سیاسی یک کشور، 
در بسیاری مواقع محدود کننده رفتار و 
عملکرد سیاسی آنها در برابر همسایگان 
و ســایر بازیگران می شود. این وضعیت 
در چهره و حالتی دیگر به عنوان مزیت، 
توان فعالیت و عنصــری از منافع ملی 
بازشناســی می شود. بر اساس تعریف و 
استراتژی سیاست خارجی، با بهره گیری 
از زمینه هــا و بســترهای ژئوپولیتیکی 
بازیگران  با همسایگان و سایر  می توان 
سیاســی که تعارض یا همپوشانی منافع 
دارند به کســب امتیــاز پرداخت. این 
واقع گرایــی سیاســی که خــود تابعی 
از موقعیــت ژئوپولیتیکی یک کشــور 
متصدیان  می باشــد، سیاســتگذاران و 
سیاست خارجی و دیپلماسی یک کشور 
را به  جهتی ســوق می دهد، که رفتار و 
مناسبات سیاسی خود را تابعی از شرایط 
و موقعیــت جغرافیای تعریــف نمایند. 
براساس توانمندی ها، ابزارها، ظرفیت ها، 
شرایط و تحوالتی که صورت می گیرد، 
از راه مدیریت و دیپلماســی خود منافع 

ملی را حفظ، کسب یا تأمین می نمایند.                                                                            
در همین فضــای جغرافیای سیاســی 
کشورهاســت، که ائتالف هــا، اتحادها، 
منافــع، جنگ هــا، رقابت ها،  تأمیــن 
دوستی ها و دشــمنی ها شکل می گیرند، 
زاده می شــوند و نیز از بین می روند، اما 
بــرای هر بازیگری در ایــن جغرافیای 
سیاسی که منافعش در آن درگیر می باشد. 
نیز بررسی  ارتباط، رابطه و  شــناخت، 
مــداوم پارامترهایی که بنــا به اوضاع 
مختلف پایدار و یا ناپایدار هســتند بر 
سیاستگذاران  و  خارجی  سیاست  عهده 
و مدیران سیاســی یک کشور می باشد                                                                                                                          
به عنوان  حکومت منطقه ای کردســتان 
فــدرال در مواردی  از عراق  بخشــی 
چــون بودجــه، سیاســت خارجی و 
نیز تــا انــدازه ای سیاســت دفاعی و 
دیپلماسی شــرایط ناپایداری را در طی 
این ســال ها تجربه کرده است. این در 
داخلی،  که در بخش هــای  حالیســت 
امنیت، سرمایه گذاری، انتخابات، مجلس 
محلی، احــزاب و ائتالف ها، اشــتغال، 
دولت محلی، قانون اساســی، مطبوعات 
و رســانه، آموزش، توریسم، بازسازی، 
عمران و موارد دیگر نســبت به مناطق 
دیگر عراق از کارنامه ی بســیار موفقی 
برخوردار می باشــد. هرچند که به دلیل 
بر ســاختار  کمــاکان حزبی  حاکمیت 
اقتصادی و غیره در  سیاسی، اجتماعی، 
این منطقه خودمختار، همچنان نارسایی، 
ضعف، ناکارآمدی، فساد و مواردی دیگر 
همواره گزارش می شود. به این معنی که 
نارضایتی، شــکایت و اعتراض به این 
وضعیت نیز به صورت های گوناگون در 
بسترهای سیاســی، فرهنگی، رسانه ای، 
مطبوعاتی، حزبی و مردمی خود را نشان 
داده است. اما جبر ژئوپولیتیک حکومت 
خودمختــار در برابر همســایگانش به 
چه صورت می باشــد و ایــن وضعیت 
چه تأثیراتــی در ابعــاد مختلف برای 
دســتیابی به تأمین منافع ملی دارد؟ این 
وضعیت به چه شــکلی می تواند منبع و 
فرصت کســب منافع ملــی و یا تهدید 
بــرای حکومت منطقه ای باشــد؟     با 
یــک نگاه کلی به موقعیــت جغرافیایی 
بیشــتر  کردســتان،  منطقه ای  حکومت 
و بهتــر می توانیم بــه مزیت ها، معایب، 
دشــواری ها و زمینه هــای تهدیــد و 
پی  خودمختار  منطقه  این  فرصت سازی 
ببریم. این جغرافیای سیاســی به عنوان 
منطقه  برای  بــازی  یا کارت های  کدها 
بســتگی  و  می کنند  خودمختــار عمل 
به تــوان، قدرت، دیپلماســی و نیروی 
مدیریــت و هدایــت سیاســی جامعه، 
حکومــت منطقــه ای و بازیگران مقابل 

دارد. حکومت منطقه ای به عنوان بخشی 
از کردســتان و در قالب عراق فدرال از 
می باشد  برخوردار  امتیازات  سری  یک 
و نیز به دلیــل جغرافیای خود، محکوم 
به موضعگیری یک نوع سیاســتی است 
که تبعاتــی را  برای ســایر کردها در 
سرزمین های دیگر در پی دارد. حکومت 
منطقه ای کردســتان همچون یک بخشی 
از نظام فدرال عراق، از لحاظ حقوقی و 
سیاست خارجی، دفاع و مسأله ی پول و 
نظام  تابع سیاست کلی  موضوعات ملی 
فدرال می باشــد. مثل هر نظام فدرال، با 
یک ســری تفاوت ها که نیز حاصل از 
هویت ملت های سازنده فدرال، موقعیت 
منطقه ای،  بحران هــای  عراق،  کشــور 
رقابت هــا و دخالت هــای قدرت های 

بزرگ و منطقه ای می باشد. 
منطقه ی کردستان در وضعیت رسمی 
آن بیــرون از مــاده ۱۴۰ که حکومت 
منطقه ای کردستان نامیده می شود، شامل 
ســلیمانیه  دهوک،  اربیل،  اســتان های 
و حلبچه می باشــد. اگــر مناطق مورد 
اختالف کردها با دولت مرکزی را به آن 
اضافه کنیم در عمل، وســعت این بخش 
از کردستان دو برابر وسعت آن در حال 

حاضر می باشد.
 البته در پی بحران تابســتان ســال 
۲۰۱۴  داعش در عــراق این بخش از 
کردســتان، امروز در حــوزه نفوذ و در 
دست دولت منطقه ای کردستان می باشد. 
هر چند به صورت رســمی به این 

وضعیت پرداخته نشده است. 
با  خودمختار  )منطقــه  کردســتان 
مناطــق مــورد اختالف و بــدون این 
مناطــق( در هــر دو حالــت از منطقه 
حاصلخیز برای کشاورزی و دارای منابع 
دارای سرزمین ها و  کافی می باشد،  آب 
دامپروری  برای  مراتع خوب کوهستانی 
می باشد، سرسبز و مناطق بسیار دیدنی 
برای گردش و توریسم، در عین حال از 
منابع کانی و فلزات بســیاری برخوردار 

می باشد. 
برخوردار  کافی  انســانی  نیروی  از 
می باشد. )هرچند در بسیاری موارد فاقد 

تخصص و آموزش( می باشد
.بــا این حــال مراکــز و نهادهای 
آموزشــی و تخصص در حــال تأمین 
نیــروی متخصــص، آموزش دیــده و 

تحصیلکرده هستند.
در ایــن زمینــه، بخشــی عظیم از 
نیروهای آموزش دیــده و متخصصان و 
ایران،  از کشــورهای  صاحبان مشاغل 
ترکیــه و کشــورهای اروپایــی تأمین 
می شوند. کردهای ایران در این زمینه ها، 

نیروی بسیار قابل توجهی هستند.
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قرن بیستم در روسیه، ایران و ترکیه، 
انقالب های ۱۹۰۵ روســیه، ۱۹۰۶ 
ترکیــه   ۱۹۰۸ و  ایــران   ۱۹۱۱ ـ 
مهم  رویدادهای  ســرآغاز  عثمانی، 
قرن جدید می شــوند.تمامی مناطق 
زیر ســلطه ی ایــن امپراتوری ها به 

قابله ی انقالبی نیاز داشــتند تا نظم 
نوینی متولد شــود. مناطق کردنشین 
دو امپراتوری قاجــار و عثمانی از 
علی رغم  نبودند.  مستثنی  قاعده  این 
امپراتوری،  دو  ایــن  تفاوت هــای 
جنبش هــای اجتماعی و سیاســی 
آنها بر یکدیگر تأثیر داشــتند. نظم 
تحمیلی پــس از جنگ جهانی اول 
نیز به ایجــاد نظام های دمکراتیکی 
به عنوان  ُکردها  از حقوق  که برخی 
مهــم جمعیتی  از گروه های  یکــی 
منطقــه در آنها محقق شــود، منجر 
نگردیــد. بدیــن ترتیب اســتمرار 
تالش ها جهت تحقق خواســت های 
ملی ـ دمکراتیــک تا جنگ جهانی 
دوم بطول انجامید، جنگی که تالش 
داشــت بــار دیگر جهــان را میان 
قدرت هــای حاضر تقســیم نماید. 
بدون شــک این سیاست جهانی بر 
تمامی گروه هــا و جغرافیایی و ملل 
تأثیرگــذار خواهد بــود. تأثیر این 
و  ماهیت رشــد  در  گفتمان جهانی 
شــکوفایی جنبش اجتماعی ُکرد در 
همین  چارچوب  در  ایران  ُکردستان 
ســازوکار کلی بــود. یعنی زمینه ی 
فرهنگی،  حقوق  تحقق  برای  مبارزه 
سیاســی و اجتماعی جنبش ُکرد در 
فرصت بدســت آمده فراهم گردیده 
و خــود را نمایان می کند و به پیش 
می رود. گفتن اینکه جنبش ملی ُکرد 
فقط »واکنشی« بوده، همه حقیقت را 

بیان نمی کند.
تا  »کؤمار«  اصطالح  کوردستان: 
چه حد با خواســت ملی ُکردها در 
آن دوران برای »اســتقالل« مرتبط 
جدایی گذاشتن  نوعی  یا  و  اســت؟ 
میان جمهوری ُکردستان با حکومت 

ملی آذربایجان محسوب می شود؟
هاشــم احمدزاده: در حقیقت و 
بنــده مطلعم، اصطالح  که  تا جایی 

همچون  ُکردســتان  جمهــوری 
رنســانس سیاســی ـ اجتماعی در 
برهه ی  خاورمیانه،  منطقــه  و  ایران 
به شــمار  ُکرد  تاریخــی ملت  مهم 
مــی رود که پــس از ۷۰ ســال 
پتانســیل تبدیل شــدن به الگو و 
سیاســی،  فکری،  »ُمثُــل«  حتی 
اداری و اجتماعی را در دورنمای 
حق تعیین سرنوشت ملی ُکردستان 

را داراست.
مدتــی قبل وب ســایت رادیو 
برنامه ای تحت عنوان  فردا سلسله 
تأسیس  ســالگی   ۷۰ در  »فرقه« 
»حکومــت ملــی آذربایجــان« 
بخــش گردید که در کنار آن افراد 
و تحلیلگــران ُکــرد و غیرُکرد در 
بــه »جمهوری  زوایــای مختلف 
بهانه ی  به  پرداختند.  ُکردســتان« 
روزنامــه ی  نظراتــی،  چنیــن 
»کوردســتان« مصاحبه ای با دکتر 
و  پژوهشــگر  احمدزاده،  هاشــم 
کارشناس تاریخ و سیاست ترتیب 

داده که متن آن چنین است:
کوردستان: وقتــی که موضوع 
تأســیس جمهوری ُکردســتان به 
میان می آیــد، نقش اتحاد جماهیر 
و سیاست های  شــوروی ســابق 
دولــت مرکزی ایــران در ارتباط 
بنیانگذاری این واحد سیاســی  با 
پرســش  می گردد.  برجســته  نیز 
اینجاســت که آیــا ملی گرایی در 
این بخش از ُکردســتان و منطقه ی 
ُمکریان، صرفًا واکنشی به تحوالت 

خارجی از این دست بود؟
شرایط  احمدزاده:  هاشــم 
ســال های جنگ جهانــی دوم بر 
بســیاری از زمینه های منطقه ای و 
به  نیز  ایران  تأثیر گذاشت.  جهانی 
عنوان یکی از کشورهای همسایه ی 
اتحاد جماهیر شــوروی از چنین 

تأثیراتی بــه دور نبود، به ویژه آنکه 
ابتدا  این کشور در  سیاست خارجی 
به سمت و ســوی کمک و همراهی 
سال های  داشــت.  گرایش  نازی ها 
جنگ جهانی دوم در ســطح جهانی 
و گفتمــان رایج سیاســی و فکری 
بــه دوره ی جنگ جبهــه ی آزادی 
استعمار  اســتثمار و  برابری علیه  و 
انگاشته می شــود. هرچند در برخی 
مناطق نوعی دلبستگی برای سیاست 
نازیسم مشاهد می گردد، به ویژه در 
کشور ایران که حس افسانه ی آریایی 
و ضدیهود تا حدودی، ولو کم، رواج 
داشــت و هرچه جنگ بــه مراحل 
حامیان  شمار  می شد  نزدیک  پایانی 
جبهه ی سوسیالیســم و آزادی بیشتر 
رشــد و گســترش می یافت.جنبش 
ُکردســتان نیز در درون دایره ی این 
قواعد کلــی جای گرفت. اما نقطه ی 
عطــف تبییــن هرگونــه جنبش و 
پدیده ای عبارت از تدقیق و کشــف 
کارکرد و ســازوکار درونی و حکم 
نهایی جنبش یا پدیده می باشــد. به 
عبارتی دیگر پیدایش و رشد جنبش 
ملی ُکرد در شــرق ُکردستان قبل از 
آنکه علت و انگیزه ی رشــد و تعالی 
نیروهای اتحاد  خود را از حضــور 
جماهیر شوروی سابق در بخشی از 
جغرافیای ُکردســتان کسب کند، در 
نهاد خویــش حامل عناصر آنچنانی 
بود که در بستر و چارچوب خود به 
دنبال تغییرات اجتماعی، سیاســی و 
هویتی باشد. این رویه در حقیقت از 
ابتدای قرن بیستم در شرف آغاز بود 
امپراتوری ها  جغرافیای  و  جایگاه  و 
به تدریــج در حال افــول و زوال 
بودند و نســیم تغییــرات فرهنگی، 
اقتصــادی، طوفــان  و  اجتماعــی 
انقالبــات در امپراتوری ها را دمید. 
این تصادفی نیســت کــه در ابتدای 

تأسیس »دولت  »کؤمار« در دوران 
جمهوری ُکردســتان« رایج نبوده و 
بعدها مرسوم شــده است. نبود این 
اصطــالح هم از اراده و خواســت 
ُکردهــا بــرای آزادی و اســتقالل 
عرصه  ی  پژوهش هــای  نمی کاهد. 

اجتماعــی، سیاســی و فرهنگی در 
ُکردستان،  جمهوری  تأسیس  دوران 
بعدهــا در ذهن و  اصطالحی کــه 
مؤید  گرفت،  جــای  ُکردی  گفتمان 
این امر اســت که خواست استقالل، 
عالوه بــر شــکل آن، در برنامه و 
موقعیت  ُکردی  جنبش  دســتورکار 
اصلی و عمدی داشــت. گرچه بنابه 
اجتماعی  فرهنگی، سیاسی و  دالیل 
نیز معادالت قــدرت منطقه ای و  و 
برنامه  در  تغییــرات  برخی  جهانی، 
ُکرد  احیاء  جمعیت  اساســنامه ی  و 
)ژ.کاف( صــورت گرفت اما ذات و 
جوهر آزادی خواهانه و رهایی بخش 
به  و  یافت  تــداوم  همچنان  جنبش 
نقطه ی تحولی در تاریخ جنبش ملی 

ـ دمکراتیک ُکرد مبدل گشت.
از  شما  ارزیابی  کوردســتان: 
شــخصیت و منش قاضی محمد در 
آن دوران که اقدام به هنجارشــکنی 
در مواردی نظیــر آموزش دختران 
و همراهی با قشــر روشنفکر نمود، 

چیست؟  
قاضی  منش  احمدزاده:  هاشم 
دیالکتیک  از  نمونه ی روشنی  محمد 
تغییــرات اجتماعــی و نقش فرد و 
شــخصیت در این تغییرات می باشد. 
اگر جنبش ُکرد در ُکردســتان ایران 
در دوران جنــگ جهانی دوم پیامد 
منطقه ای و جهانی  داخلی،  تحوالت 
بود، قادر نیســت که همچون تمامی 
رهبرانش  تأثیــرات  از  جنبش هــا 

مصون باشد. 
شــخصیت  مختلف  زوایای  بازتاب 
سیاســی،  گفتمان  در  محمد  قاضی 
اجتماعــی و فرهنگی عصر خود و 
بعدهــا و حتی در عصــر حاضر که 
۷۰ سال از زمان تأسیس جمهوری 
از  نشان  ُکردستان ســپری گردیده، 
منش کاریزماتیــک و مورد اعتماد 

قاضی محمد می باشــد. در هر برهه 
و زمانه ای، شــرایط عینی به ظهور 
جنبش های معینی منجر می گردد که 
بعدها ویژگی هــا و رفتار رهبرانش 
در ماهیــت و مشــخصات جنبش 
تجلی می یابد. پس در اشتباه نیستیم 

اگر بگوییم شــخصیت قاضی محمد 
در رهبری جنبش ملی ـ دمکراتیک 
ملت ُکــرد در اوایــل دهه ی چهل 
قرن بیســتم، آیینه ی تمام قد کلیه ی 
خصوصیــات جمهوری ُکردســتان 
بودنــد. وجــه مهم و برجســته ی 
شــخصیت  و  محمد  قاضی  رهبری 
و  روش  بــه  ایشــان  کاریزماتیک 
شیوه تعامل قاضی محمد در فردای 
شکســت جمهوری باز می گردد. در 
حقیقت مرگ پُــر افتخار این رهبر 
فرزانه ی ُکردستان به سرمشق تداوم 
و دفاع ملی گرایی ُکرد از خواســت 
و رهایی  آزادی  بــرای  اراده اش  و 
ملی منتهی گردید. به بیراهه نرفته ایم 
که هرگونه سرنوشتی  کنیم  ادعا  اگر 
برای قاضی محمــد، برخالف آنچه 
به وقوع پیوســت، روند رخدادهای 
مراحل  ُکردســتان و  عصر جهوری 
بعدی را نیز به سمت و سویی دیگر 

سوق می داد.
کوردســتان: در حکمرانی ۱۱ 
آن  ُکردســتان،  جمهوری  ماهــه ی 
چیــزی که تحــت عنــوان حقوق 
شــهروندی مطرح می شود تا حدی 
بســیار خوبــی محفــوظ می ماند. 
گفتمــان جمهــوری ُکردســتان و 
مقوله ی  بــه  آن  رهبــران  رویکرد 
ناسیونالیســم از چــه منظری قابل 

بحث است؟
مطالعه ی  احمدزاده:  هاشــم 
دوران  در  ُکــرد  جنبــش  امروزی 
نشــان  ُکردســتان  جمهوری  کوتاه 
می دهد که علی رغم کاستی هایی در 
ســاختار و گفتمان آن دوره، سطح 
قابل توجهی از شــهامت، مسئولیت، 
طرح و برنامه جهت برآورد و تعیین 
دستاوردهای ملت ُکرد موجود بوده 
اســت. خواندن و نوشــتن به زبان 
ُکردی، تأســیس رادیو و نشریات و 

از  ُکردهای خارج  دادن  مشــارکت 
در  ملت  ـ  دولت  مرزهای رســمی 
مدیریت و محافظــت از جمهوری، 
حاکی از اعتقاد به حقوق شهروندی 

و تحقق آنها دارد.
جمهوری  کالن  مدیــران  تعامــل   

ُکردستان با شهروندان غیرُکرد ساکن 
جمهوری و همســایه ی آذری شان، 
ســطح عزت و باور دمکراتیک این 
واحد سیاســی کوتاه مدت، اما مؤثر 
در فردای خاموشی شمع حیاتش را 

نشان می دهد.
کوردســتان: چه چیزی باعت 
می شــود کــه حکومــت ۱۱ ماهه 
جمهوری ُکردســتان بعد از ۷۰ سال 
مردم  تاریخی  حافظه ی  در  همچنان 

جای گیرد؟
هاشــم احمدزاده: چگونگی 
رویدادهای  از  ما  ارزیابی  و  دیدگاه 
تاریخی بیــش از آنکه با ماهیت و 
در  پدیده ها  خــود  عینــی  ویژگی 
گذشــته ی تاریخی مرتبط باشد، به 
چگونگی فهم کنونی ما بستگی دارد. 
به عبارت دیگر، وفاداری به اهداف 
این  احیاء  علت  ُکردستان  جمهوری 

حافظه ی تاریخی می باشد. 
ذهنیــت انســان چه فــردی و چه 
کنونی،  تفکر  مبنای طرز  بر  گروهی 
رویدادهــای تاریخی را ســبک و 
سنگین می کند و ســپس تصمیم به 
فراموشــی »کی و چــی؟« و احیاء 

»کی و چی؟« می گیرد.
 تحقق اهداف جمهوری ُکردســتان 
و ضــرورت تحقق ایــن مطالبات، 
ســازوکار اصلی جهــت ماندگاری 
رویدادهــای گذشــته در حافظه ی 
تاریخی ملت ُکرد اســت، و این هم، 
بر ســر راه  علی رغم موانع موجود 
جنبش ُکردی، موجب زنده نگه داشتن 
مبــارزه ُکردها جهت دســتیابی به 
حقوق ملی ـ دمکراتیک شده است. 
جنبش ُکردی طی ۷۰ ســال گذشته 
تنها برای مدت کوتاهی، در حقیقت 
کمتــر از چند ســال، توانســته در 
فضایی آزاد نفس بکشد، اما علیرغم 
با مانع مواجــه گردیده، ولی  اینکه 

جنبش از مبارزه و فعالیت خود باز 
نایستاده است. این تداوم و پافشاری 
یکی از علل زنده ماندن جنبش ملی 

و دمکراتیک به شمار می رود. 
بدیهــی اســت که جنبشــی از این 
نوع، از ناحیه ی گذشــته ی تاریخی 
خویــش حمایت می شــود و برای 
تقویــت خویــش از ریشــه های 
اعماق  ظهور و رشــد خویش در 
شــاهرگ  و  می جوید  بهره  تاریخ 
هیچ  بــدون  تاریخ  ایــن  نیرومند 
شکی، جمهوری ُکردستان می باشد. 
جنبش های  تمامــی  حقیقــت  در 
ناسیونالیستی برای توجیه خود، به 
تاریخ دور و نزدیک خود مراجعه 
میان  مقایسه ی ساده ای  با  و  نموده 
برخی جنبش هــای ملی گرایانه  در 
می توان  جهانی،  و  منتطقه ای  سطح 
ملت  تاریخی  حافظــه ی  که  گفت 
ُکــرد، علی رغم برخی نقاط قوی و 
مشــخص، خیلی هم قوی نبوده و 

نیست.
شــما  ارزیابی  کوردســتان: 
درباره ی عوامل شکست جمهوری 
ُکردســتان که مباحث ژئوپولیتیک 
منطقه و خیانت عشــایر را به میان 

می آورد، چیست؟
که  همچنان  احمدزاده:  هاشم 
نخست عرض  پرســش  پاسخ  در 
کردم، دیالکتیــک تأثیرات عوامل 
داخلی و خارجــی پدیده ها به ما 
عوامل  این  که آخرســر  می گویند 
داخلی هســتند که در سرنوشــت 
پدیده هــا و جنبش هــای تاریخی 
این  می گیرنــد.  تصمیم  سیاســی 
حقیقــت قابــل کتمان نیســت که 
برخی  ُکردستان  سیاسی  جغرافیای 
شــاخص ها و افق دید معینی برای 
جنبش ملــی ـ دمکراتیک ُکرد در 
بر دارد اما همــواره تأثیرات منفی 
نخواهد داشت و در برخی موارد به 
سمت بار مثبت نیز سنگینی می کند. 
و  سیاسی  شــرایط  اگر  نمونه  برای 
نبود،  ُکردســتان  ویژه ی  جغرافیایی 
تالش مســتمر دشــمنان ملت ُکرد 
در منطقــه برای نابــودی هویت و 
موجودیت ایــن ملت قرین موفقیت 

می شد. 
ُکردها تا حدودی توانسته اند ویژگی 
جغرافیــای سیاســی را برای حفظ 
بــکار گیرند.  موجودیــت خویش 
ُکردستان  جمهوری  تأسیس  احتمااًل 
تا حد بســیار باالیی از اســتفاده ی 
اصولــی و شــجاعانه ی رهبــران 
جنبــش ُکردی از ایــن فاکتورهای 
ژئوپولیتیک ناشــی شــده باشــد.
به شکســت جمهوری  که  تا جایی 
ُکردستان باز می گردد، گرچه به باور 
بنده عوامل خارجی نقش اساسی را 

ایفا کردند، 
امــا این ترکیب رهبــران جمهوری 
ُکردستان و عدم اســتحکام گفتمان 
علل ســقوط  که  بود  ُکردهــا  ملی 
جمهوری ُکردســتان را پدید آورد. 
البتــه در برخی موارد علل خارجی 
تأثیرات بســزایی در روند تحوالت 

دارند. 
در شکســت جمهوری ُکردستان نیز 
این حقیقت به خوبی نمایان می شود. 
اگــر نیروهــای اتحــاد جماهیــر 
و  بودند  نکرده  عقب نشینی  شوروی 
زورآزمایــی و رقابت جبهه ی غرب 
و شرق به نفع غرب و همپیمانانشان 

پایان نمی یافت،
 بدون شــک جمهوری ُکردســتان 
تجربه ی  بــه  ســادگی  ایــن  بــه 

شکست خورده ای مبدل نمی شد. 
این هم می توانــد درس مهمی برای 
جنبــش ملی ُکــرد در عصر حاضر 
باشد که برای خلق معادالت معین و 
داخلِی  و  عوامل خارجی  میان  کارا 

رشد و تعالی خود کوشش کند.   

م: غالب حبیبی

د.هاشم احمدزاده در گفتگو با »کوردستان«:
منش قاضی محمد نمونه روشنی از دیالکتیک تغییرات اجتماعی است
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