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کوردیناسيون حزب حيات آزاد کردستان پژاک در خصوص خطر اعدام زندانی 
سياسی کرد حبيب اهلل لطيفی بيانيه ای را جهت تنویر افکار عمومی صادرکرد

اثبات  همواره  ُكرد  خلق  آزاديخواهي  جنبش 
عمل  كنوني  جهاني  نظم  برخالف  كه  نموده 
رويدادهاي  طي  به ويژه  را  نكته  اين  مي نمايد. 
به وقوع  خاورميانه  و  جهان  سطح  در  كه  اخيري 
قضيه ي  كرد.  مشاهده  به وضوح  مي توان  پيوست 
كه  مقاصدي  از  ويكي ليكس صرفنظر  افشاگريهاي 
جهاني  نظام  پليد  چهره ي  بود  پنهان  آن  پشت  در 
عنوان  آنچه  كه  گشت  آشكار  نهاد.  نمايش  به  را 
واقع  در  ميگردد  اطالق  آن  بر  دولتي«  »ديپلماسي 
ارزشهاي  و  معيارها  از  كه  است  دادوستد  نوعي 
ميان  سياسي  پيماننامه هاي  ميباشد.  عاري  اخالقي 
بر  تنها  و  اخالقي اند  مفاهيم  فاقد  ملتها  ـ  دولت 
اين  طرفين  كه  به گونه اي  استوارند.  مالي  منافع 
و  نموده  هم  به  پشت  راحتي  به  ديپلماسي ها  نوع 
نوع  اين  زيرا  مياندازند.  راه  به  توطئه  يكديگر  عليه 
منافع  و  دموكراسي  اصل  بر  مبتني  ديپلماسي ها 
قرار  بنيان  با  آزاديخواهي  جنبش  اما  نيست.  خلقها 
گزيدن  دوري  و  خلق  دموكراتيك  سياست  دادن 
همواره  تاكتيكي  منفعت پرستانه ي  رويكردهاي  از 
اصرار  خلق محور  سياست  و  اخالقي  ارزشهاي  بر 
مسئله ي  نيز  و  ويكي ليكس  قضيه ي  است.  نموده 
كه  داد  نشان  تركيه  در  ناتو  موشكي  سپر  استقرار 
ايران  براي  استراتژيكي  هم پيمان  و  دوست  تركيه 
سود  امتيازگيري  جهت  فرصتي  هر  از  و  نيست 
عمل  منوال  همين  بر  نيز  عربي  دول  مي جويد. 
نيز  اروپايي  دولتهاي  سياسي  زدوبندهاي  كردند. 
هر  نيز  سايرين  و  آمريكا  داشت.  را  ماهيت  همين 
سياست هاي  از  كوچكي  چند  هر  گوشه هاي  كدام 
مختلف  كشورهاي  و  خلقها  حق  در  رياكارانه 
آشكار شد. تنها جنبش آزاديخواهي خلق ُكرد بود 
و  منفعت پرستي  و  حيله گري  پي  در  داد  نشان  كه 
نيز  پژاك  اينكه  نيست.كما  سودجويانه  عملگرايي 
كه  داد  نشان  خود  مــاده اي  هفت  دكلراسيون  در 
نيروي  هيچ  دست  ابــزار  است؛  ُحسن نيت  داراي 
مطالبات  پيشبرد  براي  را  الزم  توان  و  نيست  بيگانه 
زيرا  داراست.  ُكرد  خلق  به ويژه  و  ايران  خلقهاي 
اخالقي  دموكراتيك  سياست  يك  از  ــژاك  پ
مبتني  تنگ نظرانه ي  منافع  به جاي  است.  برخوردار 
دارد  باور  خلقها  راستين  دموكراسي  به  دورويي  بر 
پي  در  به  حاضر  ُكــرد  مسئله ي  حل  جهت  در  و 
دموكراتيك  مسالمت جويانه،  رويكردي  گرفتن 
اساسي،  موضوعات  ديگر  از  اســت.  اصولي  و 
در  )به ويژه  ُكرد  خلق  فعاليتهاي  دامنه ي  اوج گيري 
شمال كردستان ( جهت ايجاد سيستم خودمديريتي 
دموكراتيك است. مبارزه در جهت صيانت از زبان 
گرفته  اوج  كردستان  بخش  چهار  هر  در  ُكردي 
ُكرد در شمال  بازداشت شده ي  است. سياستمداران 
كردستان دستگاه قضايي تركيه را به زانو درآوردند 
پرداختند. كمپين  از خود  دفاع  به  ُكردي  زبان  با  و 
نيز  ُكردي  زبان  به  آموزش  جهت  مدرسه  تاسيس 
بيشتر  مختلف  طيف هاي  و  اقشار  ميان  در  روز  هر 
نشان داد كه  بدين ترتيب خلق ُكرد  قوت مي گيرد. 
به اندازهاي كه بر حل دموكراتيك و صلح طلبانه ي 
نيز  اندازه  همان  به  مي ورزد  اصرار  ُكرد  مسئله ي 
فرهنگي  اجتماعي ـ  سياسي ـ  سيستم  تأسيس  امر  در 
مهم  اين  از  ذّره اي  و  كوشاست  خود  اقتصادي  و 

كوتاه نمي آيد.
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اوجاالن: الزم است خودمدیریتی دموکراتیک 
                 شهادت 2 گریالي نیروهاي شرق کردستان )HRK( سلماس                                           با توجه به همه ابعادش مورد بررسی قرار گیرد 
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       قندیل    

جزئيات خبري

        خلق کرد مي تواند
   از هویت خود 

صيانت کند 

وکيل حبيب اهلل لطيفی از اجراي
حکم اعدام وی در روز یکشنبه

  5 دیماه خبرداد

خصوص  در  پژاك  كردستان  آزاد  حيات  حزب  كورديناسيون 
آخرين رويدادها بيانيه ای صادر نمود. در اين بيانيه آمده است امسال 
به دنبال اعدام رفقای پيشاهنگمان ،فرزاد كمانگر، شيرين علم هولی، 
فرهاد وكيلی، و علی حيدريان در زندان اوين تهران ،مرحله توقف 
با آمادگی كامل  نموديم، همزمان  اعالم  را يكطرفه  نظامی  عمليات 
برای حل مسئله كرد و ديگر  جهت آفرينش فضای مناسب و آرام 

منشور  ــران  اي خلقهای 
ــيــك را  ــل دمــكــرات ح
عمومی  افكار  به  تقديم 
ــم  ـــا رژي ــم، ام ــودي ــم ن
خالف  بر  كامال  ايــران 
اقدامات مثبت ما با ادامه 
 ، مي ی نظا نها سيو ا پر ا
زندانيان سياسی  بر  فشار 
به  آموزش  ممنوعيت   ،
دستگيری  كردی،  زبان 
مدنی  و  سياسی  فعاالن 
ــودی  ــاب ن همچنين  و 
درخواست  به  فرهنگی 
صلح طلبانه ما پاسخ داده 

است. همه اين اقدامات رژيم ايران نشان از اصرار آن بر ادامه جنگ در 
كردستان است. پژاك با اشاره به اينكه رژيم به دنبال انتشار منشور حل 
دمكراتيك مسئله كرد از طرف پژاك بر ادامه جنگ اصرار می ورزد 
و با همكاری مزدوران محلی در مناطق سلماس 2 نفر از رفقايمان را 
شهيد كردند. پژاك در ادامه می نويسد: با توجه به اين سياست رژيم 
سياسی زندانيان  دارند  نظر  در  اينكه  مورد  در  نظر  دقت  همچنين  و 

حبيب اهلل  لطيفی،  حبيب اهلل   ، جالليان  زينب  خضری،  حسين  ويژه  به 
در  نيز  گذشته  روز  و  نمايند  اعدام  را  حسينی  سامی  سيد  گلپری پور، 
پژاك  يافت.  انتشار  لطيفی  حبيب اهلل  حكم  اجرای  احتمال  خبر  رسانه ها 
اعالم می دارد كه اين سياستهای رژيم نه تنها هيچ مشكلی را با خود حل 
گفت  می توان  و  نموده  عميق تر  را  بحرانها  برعكس  كامال  بلكه  نمی كند 
در  است  الزم  ايران  می دهد.  سوق  ديگری  مرحله   به  را  حكومت  كه 
سياستهای خود در قبال خلق كرد 
ادامه  ،همچنين  نموده  نظر  تجديد 
سياسی  زندانی  هر  اعدام  سياست 
نابودی  معنای  به  رفقايمان  و  كرد 
ما  و  می باشد  كرد  خلق  امحاء  و 
آزاديخواهی  حركت  همچون  نيز 
در  ــان  كــردســت شــرق  در  كــرد 
نظر  تجديد  ــود  خ تصميمات 
ادامه  همچنين  پــژاك  می كنيم. 
عمليات  توقف  مرحله  ميدهد: 
اين  به  حزبمان  طرف  از  نظامی 
حكومت  اگر  كه  نيست  مفهوم 
و  سياسی  نابودی  سياستهای  به 
دهد  ــه  ادام كــرد  خلق  فرهنگی 
و  نشسته  ساكت  ما  نمايد  پافشاری  اعــدام  سياست  ادامــه  بر  ،خصوصا 
تمامی  از  پژاك  پايان  در  ننمائيم.  استفاده  خود  مشروع  دفاع  حق  از 
و  كردستان  ديگر  بخشهای  در  همچنين  و  كردستان  شرق  در  كرد  خلق 
همزمان از همه آزاديخواهان و تمامی طرفها ،احزاب، سازمانها، خصوصا 
اعتراضات  ممكن  شيوه   هر  به  كه  مينمايد  درخواست  كردی  سازمانهای 
دارنــد. اعــالم  كرد  مدنی  و  سياسی  زندانيان  اعــدام  به  نسبت  را  خود 
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ر روز چهارشنبه با وکالیش هب تحلیل تحوالت احتمالی  لله اوجاالن رد دیدا    رهبر خلق کرد عبدا
لت و توسعه رب  رد جهت حل مسئله کرد رپداخت، اوجاالن خاطرنشان ساخت که حزب عدا
این باور بود که ات سال 2005 جنبش آزادی خواهی خلق کرد را تصفيه خواهدکرد. اما حال هب این 
نتیجه رس��ی��ده اس��ت ک��ه چنین چيزی ممکن نمی باشد، اوج����االن تصريح ک��رد ب��ا توجه هب موضع گيری 
لله اوجاالن  لت و توسعه، تنها ات ماه ژوئن می توان صبر کرد. رهبر خلق کرد عبدا حزب عدا
لت و توسعه ات س��ال 2005 و ع��دم موفقيت  اظهار داش���ت با توجه با موضع گيری ح��زب عدا
آن رد تصفيه ی جنبش آزادی خ��واه��ی خلق کرد،این حزب با گالدیوی رتکيه هب توافق رسید. 
اوج����االن اع���الم ک���رد ک��ه ارت���ش رد ای���ن ت��واف��ق ربای قتل ع���ام ح��س��اب ب���از ک���رده ب���ود و حزب 
ر خود را رد نظر گرفته بود. اوجاالن ربکناری دنيز بایکل از رهبری  وم اقتدا لت و توسعه نيز تدا عدا
ح��زب جمهوری خلق رتکيه را نيز رد چارچوب همین توافق ارزی��اب��ی ک��رد و گفت: رب اساس 
این توافق، با سران گالدیو ربخوردی صورت نگرفت. آاننی هم که بازداشت شدند کسانی 
هستند که رد سطح پایین رتی رد گالدیو مشغول هب فعاليت بودند. پس از این توافق با ژرنال ›بیوک 

انت‹ فرمانده سابق ارتش رتکيه و دو ژرنال دیگر بنامهای ›اروی گور‹ و ›تولون‹ رب اساس 
لت و توسعه و گالدیو با هم  توافقات یاد شده نيز ربخوردی صورت نگرفت؛ زمانیکه حزب عدا
هب توافق رسیدند، حزب حرکت ملی و حزب جمهوری خواه خلق هب نوعی  با بن بست مواجه گشتند، 
چ��را که ات آن زم��ان بین ح��زب جمهوری خ��واه خلق و گالدیو توافقاتی وج��ود داش��ت. هب دنبال 
لت و توسعه رواب��ط ارت��ش و حزب جمهوری خ��واه خلق ازه��م گسست.  توافق با حزب عدا
حال این حزب رد صدد است از طریق ›کمال قلیچ دار اوغلو‹ رهبر جدید این حزب، خود 
لت و  را از بحرانی که رد آن قرار دارد، نجات دهد .اوجاالن با اشاره هب اینکه گالدیو و حزب عدا
کاری را بدین صورت تشريح کرد: بعد از توافق  کاری می کنند، این هم توسعه عليه کرداه با هم هم
لت و توسعه دیگر ب��دون اط��الع ای��ن ح��زب، گالدیو دس��ت هب هیچ جنایتی  گالدیو و ح��زب عدا
لت و توسعه خواهد  می انجام گيرد با اطالع و دستور حزب عدا نخواهد زد؛ رد صورتی که چنین اقدا

بود. اوجاالن موضع گيریها رد قبال تلوزيیون روژ را نيز رد چارچوب فشار اهی گالدیو رد سازمان 
د کرد و سیاست گالدیو عليه خلق کرد را هب چهار مرحله تقسیم کرد و مورد ربرسی قرار داد.  انتو قلمدا

رب این اس��اس دشمنی با جبنش آزادی خواهی خلق کرد ازس��ال 1985 ش��روع شده است.  
ی س���ال 1990 از ط��ری��ق › اتن��س��و چیلر‹ سیاستهای دش��م��ن��اهن  ی چندجانبه را رد دس��ت��ور کار  رد اب��ت��دا
خ��ود ق���رار دادن����د؛ ات آن زم���ان گ��الدی��وی انت��و ،گ��روه��ی را ک��ه  متشکل از ›اتن��س��و چیلر‹ و ›دوغ���ان 
گورش‹ بود، هب تمامی تحت کنترل خود رد آورده بود، سال 1998 آنها رب این باور بودند که جنبش 
آزادی خ��واه��ی خلق ک���رد ضعیف و انت����وان ش���ده و هب همین دل��ی��ل نيز مابین س��ال��ه��ای 2002 و 
2004 سیاست ايجاد انشقاق و چنددستگی رد ح��زب، رد دستور ک��ار آنها ق��رار گرفت، اوج��االن 
کلی توامان آغاز شدند  ر هب ش تصريح کرد که پس از سال 2006 تالشها ربای از بین ربدن و دی��دا
لله اوج��االن ردای��ن ارتباط نيز گفت: دول��ت متوجه شد که این روش  .رهبر خلق کرد عبدا
موفقيت ردربنخواهد داش��ت، هب همین خاطر نيز ربای حل مسئله ات ح��دودی ازخ��ود رنمش نشان 
ر داد:   داد. اوج����االن مرحله چ��ه��ارم را خطرانکترین مرحله ع��ن��وان نمود و هب ای��ن ص���ورت ه��ش��دا

)ادامه ادر صفحه 3(

 1٩٨1 ماس   21 تاريخ  در  لطيفی  حبيب اهلل  
به  جهان  ، در شرق كردستان ديده   در شهر سنه  
گشود .حبيب اهلل  در سال 2001 در دانشگاه ايالم 
اين  از  صنايع  مهندسی  مدرك  اخذ  به   موفق 
مداوم  بطور  كرد  دانشجوی  .اين  شد  دانشگاه 
زيست  محيط  و  حوزه های مدنی،فرهنگی  در 
فعاليت داسته  و نيز عضو انجمنهای محيط زيستی 
لطيفی  حبيب اهلل   است.  بوده   »شاهو«  و  »ژيانه وه » 
مورخ 2٣ اكتبر 2007 در خيابان ادب استان سنه ، 
توسط 11 نفر از نيروهای اداره  اطالعات دستگير 
شديدترين  ــورد  م مــاه    4 بمدت  سپس  و  شد 
سلولهای  در  رژيم  امنيتی  نيروهای  شكنجه های 
لطيفی  گشت.  شهرسنه   اطــالعــات  ــفــرادی  ان
خونريزی  بخاطر  دستگيريش  روز  نهمين  در 
سنه   شهر  اجتماعی  تامين  مركز  به   كليه هايش 
انتقال يافت ،همينطور در ناحيه از سر ش اثرات 
بيماری  به   وی  ميخورد  بچشم  جراحت  و  زخم 
برونشيت مبتال گشته  بود كه  باعث عفونت دهان 
و دندانهايش شده  بود. لطيفی در تاريخ ٣0 ژوئن 
شهر  نقالب  ا  دادگاه  يك  شعبه   در   200٨ سال 
بدون حضور  دقيقه ای  چند  دادگاه   در يك  سنه  
خانواده اش با قضاوت ،قاضی بابايی به  اتهام اقدام 
 1٩1،1٩0،1٨6،1٨٣ مواد  بر   ، ملی  امنيت  عليه  
گرديد.  محكوم  اعدام  به   اسالمی  جزای  قانون 
در  حكم،  اين  صدور  به   نسبت  اعتراض  از  پس 
حكم  ديگر  باری   200٩ سال  ژانويه    2٩ مورخ 

دادگــاه  طــرف  از  كــرد  دانشجوی  ايــن  ــدام  اع
مورخ  در  حكم  اين  و  گرديد  تائيد  تجديدنظر 
5 آپريل سال 200٩ يكبار ديگر مجددا از طرف 
بحث  شايان  گشت.  تائيد  كشور  عالی  ديــوان 
سياسی  زندانی  اعدام  حكم  اجرای  هنگام  است 
همراه  لطيفی  حبيب اهلل    ، فتاحيان«  »احسان  كرد 
به   دست  كرد  مدنی  و  سياسی  زندانيان  ساير  با 
اعتصاب غذا داده  بود. حبيب اهلل  لطيفی در اواسط 
 4 بمدت  ديگر  ،يكبار  گذشته   سال  ژانويه   ماه 
شكنجه    ، فشار  مورد  انفرادی  سلولهای  در  رۆز 
سفر  هنگام  همزمان  گرفت.  قرار  بازجويی  و 
اطالحات  اداره  نيروهای   ، سنه   به  شهر  خامنه يی 
و  برده   حمله   كرد  دانشجوی  اين  منزل  به   شبانه  
خامنه يی  زمانيكه   تا  بودند  كرده   تهديد  را  آنها 
در سنه  است ، حق خروج از منزلشان را ندارند .

كرد  ساله ی   2٩ دانشجوی  لطيفی  حبيب اهلل  
بسر  سنه   شهر  مركزی  زندان  در  هم اكنون  كه  
 26 يكشنبه   روز  صبحگاه  است  قــرار   ، ميبرد 
دسامبر مصادف با پنجم ديماه در زندان مركزی 
ــد. درآي ــرا  اج به   وی  ــدام  اع حكم  سنه   شهر 

فشارعليه اقليت هاي مذهبي 
دولت ايران در ادامه فشار بر اقليتهای مذهبی 
و  رهبران  بر  را  خود  فشارهای  اكنون  ايران  در 
نيروهای  است.  داده  افزايش  ياری  آئين  پيروان 
امنيتی پس از مراسم سالگرد سيد خليل عالی نژاد 

ــدادی  ــع ت
فعاالن  از 
و رهبران 
ــــــل  اه
حـــق و 
يارسان 
در  را 

ي  ها شهر
صحنه  قصرشيرين،  كرمانشاه،  جمله  از  مختلف 
بازداشت  برای ساعاتی تحت  تهران احضار و  و 
و بازجويی قرار دادند. اين بازجوييها كه توسط 
اين  رهبران  از  تعدادي  عليه  امنيتي  نيروهاي 
نصرالدين  »سيد  آن  بزرگ  رهبر  جمله  از  آيين 
آيين  كه  است  گفتني  برگرفت.  در  حيدري«را 
ياري كه آيين بخشي از كردهاي شرق و غرب 
است  توانسته  مي دهد  تشكيل  را  كردستان 
و  اعتقادات  لحاظ  از  زيادي  حدود  تا  را  خود 
و  آسيميالسيون  مقابل  در  خود  رسوم  و  آداب 
داخلي  فرهنگي  تهاجمات  و  سياستها  تاثيرات 
در  دليل  به همين  نمايد،  محافظت  خارجي  و 
بر  ــت  دول جانب  از  متعددي  حمالت  ــران  اي
مي شود. داشته  روا  آيين  اين  رهبران  و  پيروان 

مبارزات  سي  ساله ي  تاريخ  به  توجه  با   .1
سركوبگرانه ي  سياستهاي                    برابر  در  كردي  احزاب 
ديالوگي كه شما  تفاوت  اسالمي،  دولت جمهوري 
گذشته  در  كه  ديالوگهايي  با  هستيد  آن  خواستار 

انجام گرفته است را در چه مي دانيد؟
تمامي  جانب  از  كرد  خلق  حقوق  كه  سالهاست 
طور  به  خلقمان  و  گرفته  قرار  انكار  مورد  دولتها 
مداوم در حال مبارزهاي جهت دستيابي به حقوقش 
بوده است. با روي كار آمدن نظام اسالمي ايران اين 
تالشها و مبارزه شديدتر شده و البته كه همه ي اينها 
متعاقب فشار و ستمي بوده است كه دولت ايران بر 
خلق كرد روا داشته است. احزاب كردي در آغاز بر 
اين بودند كه مسئله را هم از طريق مبارزه ي مسلحانه 
و هم از طريق ديالوگ چاره يابي نمايند، اما از يك 
طرف دولت از موضع قدرت مي نگريست و بر اين 
باور بود كه مسئله اي به نام كرد را با حذف نمودن 
چنان سطح  در  احزاب كردي  هم  و  نمايد  آن حل 
مي خواهند  كه  را  آنچه  بتوانند  كه  نبودند  نيرويي 
قرار  مبنا  نظامي  شيوه هاي  تنها  بياورند.  دست  به 
مي توانست  سطح  اين  در  تنها  خلق  و  مي گرفت 
و  بوده  انفكاك  دچار  احزاب  شود؛  سازماندهي 
اگر  تبع  به  نداشت.  وجود  آنها  ميان  توافق  و  اتحاد 
شكل  دولت  و  حزب  مابين  داشت  وجود  ديالوگي 
نمي شد.  داده  قــرار  مبنا  خلق  منافع  و  مي گرفت 
صورت  آشكارا  اوقات  بعضي  اگرچه  ديالوگ ها 
به  و  داشت  مخفيانه  صورتي  غالبا  اما  مي گرفت 
نمايد  قتل عام  را  خلق  توانست  دولت  داليل  همين 
و راهكار ديالوگ به نتيجه اي ختم نشود. هم اكنون 
با خلقهاي ديگر  خلقمان در شرق كردستان همگام 
از  را  خود  حقوق  كه  رسيده اند  سطحي  چنان  به  
دموكراتيك  و  صلح طلبانه  شيوه ي  به  ايران  دولت 
بيان  همزمان  و  هم صدا  مطالبات  اين  نمايند.  مطالبه 
داشته مي شود و سطح آگاهي به حدي رسيده است 
استفاده  مورد  مبارزه  راه هاي  و  شيوه ها  تمامي  كه 
قرار گرفته و بديل داده مي شود. براي اينكه زمينه ي 
بايستي مسئله ي  از هر چيز  قبل  ديالوگ آماده شود 
معنا  اين  به  به رسميت شناخته شود.  و  تعريف  كرد 
واقع  قبول  مورد  تمامي جوانب  از  مسئله ي كرد  كه 
تمامي حقوق  به  فرهنگي  و  شده و خلق كرداجتماعي 
شرق  كه  سالهاست  دولت  متاسفانه  يابد.  دست  خود 
منطقه اي  به  را  كردستان  و  نموده  مليتاريزه  را  كردستان 
جنگي تبديل كرده است. با اين كار نيزكساني كه جهت 
را  مينمايند  فعاليت  خويش  مشروع  حقوق  به  دستيابي 
شكنجه   ... و  تروريست  تجزيه طلب،  محارب،  اتهام  به 
است  در حالي  اين  اعدام محكوم مي كند.  به  و  مي كند 
كه ايران سرزميني است متشكل از خلقها و فرهنگ هاي 

متنوع و بايستي واقعيت خلق كرد و ديگر خلقهاي ايران 
از طرف دولت مورد قبول واقع گردد. جهت اينكه بستر 
مسئله ي  چارهيابي  راستاي  در  و  گردد  مهيا  ديالوگ 
و   برداشته  شوند وضعيتي آرام  ايران گامهايي  خلقها در 
تاكنون  باشد.  سازنده  مي تواند  كه  البته  تنش  از  دور  به 
در  چه  كردستان،  شرق  در  خلقمان  تالشهاي  تمامي  به 
داده شده  با خشونت جواب  نظامي  بعدي سياسي و چه 
سطحي  چنان  به  مشروع  دفاع  مكانيسم  امروز  اما  است. 
رسيده كه گريالهاي ما با تكيه بر نيروي ذاتي خويش از 
خلقمان و دستاوردهاي آن صانيت به عمل مي آورند. ما 
نيز خواستار آنيم كه زمينهي الزم جهت چاره يابي صلح 
اينرو  از  و  مهيا شود  مسئله ي كرد  و دموكراتيك  طلبانه 
ــد به  ــاي ــه مــســائــل ب ــم ك ــردي ـــالم ك آشــكــارا اع
شوند. ــي  ــاب ــاره ي چ ــره  ــذاك م و  ــوگ  ــال دي شيوهي 
دولـــت  بـــا  ـــوگ  ـــال دي و  گــفــتــگــو  ــار  ــي ــع م  .2
امــتــيــازگــيــري  ــي و  ــازده ــي ــت ام اســــاس  بــر  ــــران  اي
ــت؟  داش خــواهــد  ــگــري  دي مبناي  اينكه  ــا  ي ــت  اس
مبناي  بر  گيرد  انجام  دولت  با  ديالوگي  اگر  قطعا   
همچنين  و  خلقمان  مشروع  و  حقه  حقوق  مطالبه ي 
در  ايران  خلقهاي  ديگر  مسئله ي  چارهيابي  بر  مبتني 
ديالوگ  اين  يعني  بود.  خواهد  كرد  خلق  مساله ي  كنار 
حقوق  و  نيست  امتيازگيري  و  امتيازدهي  مبناي  بر 
تمامي  مي دهيم.  قرار  مبنا  را  كرد  خلق  دموكراتيك 
فعاليتي  و  مبارزه  تا  راستاست  اين  در  تالشهايمان 
خلقمان  خدمت  در  گرفته است  انجام  تاكنون  كه 
ايران  وضعيت  واقعبينانه  به شكلي  اگر  گيرد.  قــرار 
بررسي  مورد  ايران  خارجي  چه  و   داخلي  نظر  از  چه 
ساير  و  كرد  خلق  نفع  به  نه  وضعيت  اين  دهيم،  قرار 
دليل  به  ايران.  دولت  نفع   به  نه  و  است  ايران  خلقهاي 
دخالتهاي  براي  زمينه  دموكراسي  نبود  و  امنيت  فقدان 
ميشود. فراهم  پيش  از  بيشتر  روز  هر  ايران  در  خارجي 
برعكس  يا  و  چارهيابانه  اقدامي  صــورت  ٣.در   
و  شما  موضع  ايران  دولت  سوي  از  پاسخگويي  عدم 
كرد  مسئلهي  چارهيابي  بر  ما  بود؟  خواهد  چگونه  خلق 
به شكلي دموكراتيك و مسالمت آميز مصريم و مطالبات 
در  است.  بوده  چارچوب  اين  در  هميشه  نيز  كرد  خلق 
گامي  برنداشتن  و  مذكور  وضعيت  ــداوم  ت صــورت 
دولت،  سوي  از  مسئله  اين  چارهيابي  راستاي  در  جدي 
بايستي بر اين امر واقف بود خلق كرد امروز به سطحي 

نمايد  محافظت  خويش  از  كه  است  رسيده  آگاهي  از 
خواستار  نيز  ما  بيابد.  خود  مسائل  حل  براي  رهيافتي  و 
چاره يابي مساله به شكلي شكلي مسالمت آميز مي باشيم. 
اما اگر موجوديت خلق كرد با تمامي واقعيات آن مورد 
قبول واقع نشود و بخواهند همچون گذشته رفتار نموده 
نيز  كرد  خلق  كه  البته  باشند،  خلق  اين  انكار  پي  در  و 
كه  است  وضعيتي  در  و  بوده  خويش  آلترناتيو  داراي 
است.  خويش  موجوديت  و  هويت  از  صيانت  به  قادر 
اگردولت همچنان بر تداوم سياستهاي سركوب گرانه اش 
نموده،  عمل  چنين  تاكنون  همچنانكه  ورزد،  اصــرار 
گرفته ايم  پيش  در  كه  را  راهكاري  و  سياست ها  ناگزيز 
مورد بازنگري قرار خواهيم داد. به همين جهت، مواضع 
دولت ايران بعد از اعالن دكلراسيون را مدنظر قرار داده 
به عبارتي  نمود؛  خواهيم  رااتخاذ  الزمه  سياست هاي  و 
استراتژي دفاع مشروع.  يا  و  يا  حل دموكراتيك مساله 
افكار  روشنفكران،  كرد،  خلق  از  شما  خواست   .4
عمومي از طرفي و دولت ايران از طرف ديگر چيست؟ 
و  عمومي  افكار  براي  علناً  را  خلقمان  و  خود  مطالبات 
دولت مطرح نموديم. همانگونه كه بارها اشاره كرده ايم، 
بر چاره يابي به شيوه يي دموكراتيك اصرار مي ورزيم و 
مبارزه  نموديم.  اعالم  نيز  را  منشوري  راستا  همين  در 
با  و  بوده  داراي  منشور  اين  چارچوب  در  ما  فعاليت  و 
كس  هر  است  الزم  مي نگريم.  بدان  استراتژيك  ديدي 
اين واقعيت را دريابد كه  مباني و اصول جنگ و صلح 
را  كرد  خلق  تنها  ما  منشور  ميباشند.  روشن  و  واضح  ما 
شامل  نيز  را  ايران  خلق هاي  ديگر  بلكه  درنظرنگرفته، 
مي شود. به هين جهت نيز خواستار اين هستيم كه تمامي 
خلقهاي ايران و بويژه خلق كرد، همچنين روشنفكران و 
به حقوق  دستيابي  براي  را  تالشهاي خود  تمامي  فعالين 
بكار  دموكراتيك  شيوهاي  به  خلقها،  بنيادين  و  مشروع 
گيرند. در عين حال الزم است كه دولت ايران اين گام 
بحران  نظرگرفتن  در  با  و  نموده  ارزيابي  به خوبي  را  ما 
تالشش  هم خارجي،  و  داخلي  نظر  از  هم  ايران  كنوني 
را بر اين معطوف سازد كه چارهيابي در داخل مرزهاي 
ايران مطرح شود. چرا كه در صورت ادامه ي اين روند 
وضعيت بحراني ايران هر روز عميقتر شده و اين امر نيز 
براي دخالت قدرتهاي خارجي و  بيشتر  را هر چه  زمينه 
نيروهاي رانتگرا بازتر خواهدنمود. محرز است كه تداوم 
اين امر منفعت هيچ يك از طرفين را دربر نخواهد داشت.

بند  در  ُكرد  سياسي  فعال  گلپري پور  حبيب اهلل 
نامه اي  طي  مي برد،  سر  به  اروميه  زندان  در  كه 
اشتباهات  شريك  خامنه اي خواست  از  سرگشاده 
و بي عدالتي هاي اِعمال شده عليه وي نشود. وي در 

نحوه ي  بيان  به  خود  نامه ي 
مهاباد  در  شدنش  دستگير 
مسائل  و   1٣٨٨ ســال  در 
دستگيري  دوران  از  بعد 
به  همچنين  پـــرداخـــت. 
اِعمال شده  شكنجه هاي 
و  پــاســداران  سپاه  توسط 
اداره ي اطالعات جمهوري 
شيوهاي  بــه  كــه  اســالمــي 
وحشيانه يك دست و يك 
پاي او را شكسته و چندين 
نموده اند  آويزان  پا  از  روز 
و با به كارگيري شوكرهاي 
را  او  شالق  و  الكتريكي 
اشــاره  نمودند،  شكنجه 

از چگونگي  ادامه  در  كرد. حبيب اهلل گل پري پور 
اين مسئله بحث مي كند كه در دادگاهي فرمايشي 

قاضي  خدادادي  توسط  هويتش  از  پرسش  بدون 
»طناب دار  كه  اين  بيان  با  مهاباد  انقالب  دادگاه 
چرا  ميكنم  اعدامت  و  مي آويزم  گردنت  بر  را 
پاسداران  سپاه  و  اطالعات  نيروهاي  با  تو  كه 
ــاي؟!«  ــرده ــك ــاري ن ــك ــم ه
همچنين  مي گردد؛  محاكمه 
شهر  در  ديگر  دادگاهي  در 
سنه در يك روند مخالف با 
امنيت  عليه  اقدام  »اتهام 
سپس  و  محاكمه  مــلــي« 
تومان  ميليون  ده  ــرار  ق با 
آزادي اش  حكم  وثيقه 
نامهي  اين  با  ميگردد.  اعالم 
تضاد  به  ايشان  سرگشاده 
از  صادره  احكام  تناقض  و 
مختلف  دادرســي  دو  سوي 
و  ايــران  قضايي  سيستم  در 
بشر  حقوق  آشكار  نقض 
به  مجدد  رسيدگي  خواستار 
مستقل شد. و  دادگاهي صالح  در  پروندهي خود 

.

  دادگاه عالي عراق كشتن كردهاي فيلي عراق 
را ژينوسايد تلقي نمود.

كاسبكار  سه  ايــران  دولت  نظامي  نيروهاي   
ديگر كرد را كشت ويك نفر ديگر را نيز زخمي   

كردند.
آزادي  خواستار  فرانسه  كمونيست  حزب   
اوجاالن از زندان و خارج نمودن PKK از ليست 

ترور شد.
مسئله ي  با  ارتباط  در  بارزاني   : ويكي ليكس   

كركوك به نفع تركها عقب نشيني كرده است.
در  مجلس  نمايندگان  به  نژاد  احمدي  توهين   
نژاد)علي  احمدي  سابق  وزير  استيضاح  با  ارتباط 

كردان(.

 PUK MIDYA سايت  ــزارش  گ به  بنا   
 KCK سوي  از  نظامي  عملياتهاي  توقف  عليرغم 
توپ بارانها  و  نظامي  عملياتهاي  به  تركيه  ارتش 
ياسين  بنام  رابطه شخصي  ادامه مي دهد. در همين 
عيسي ياسين 40 ساله حين شكار در مناطق مرزي 
توپخانه  آتش  اثر  بر  كردستان،  جنوب  و  تركيه 
ارتش تركيه جانش را از دست داده است. نامبرده 
سناتي  روستاي  نزديكي  در  پساغا  كوهستان  در 
ارتش  توپخانه  حمالت  هدف  زاخو  شهرستان 

تركيه قرار گرفته است.

ویکي ليکس 
اثبات دیگریست نسبت 
به  ناکارا بودن سياستهاي 

منطقه اي و جهاني

رجزخوانی رتکيه رد مقابل اريان!

اخبار کوتاه   حبيب اهلل گل پري پور
 طي نامه اي سرگشاده خامنه اي را مورد خطاب قرار داد

در  ـــده  درج ش مطالب  اخير  ـــاي  روزه در 
مطبوعات  داغ  بحث  به  ليكس  ويكي  وب سايت 
اسناد  اين  در  آنها  نام  كه  گرديده  دولتهايي  و 
كه  است  اين  مهم  موضوع  است.  گرديده  ذكر 
چه  داراي  اسناد  اين  در  منتشرشده  ــاي  داده ه
بيانگر  سياسي_امنيتي  لحاظ  از  و  بوده  هدفي 
براي  را  ــنــده اي  آي چه  و  اســت  وضعيتي  چه 
ذكر  اسناد  زد.  خواهد  رقم  بين المللي  ديپلماسي 
پرده ي  پشت  اسرار  شده  فاش  به تعبيري  يا  شده 
بودن  ذروه  در  نمايانگر  كه  را  دولتها  ديپلماسي 
به   را  مي باشد  فرامنطقه اي  و  منطقه اي  بحران 
بر  داد؛ هر چند كه خلق ها همواره  نشان  همگان 
اين مورد واقف بوده اند كه اين ديپلماسي هرگز 
سويي  از  نمي باشد.  آنها  منافع  دربرگيرنده ي 
افزايش  اساسي  عامل  داد  نشان  اسناد  اين  ديگر 
تنش و بحران در خاورميانه سياست هاي اتخاذي 
آمريكا   به ويژه  و  غربي  كشورهاي  ســوي  از 
خلق چيز  همه   منافع  معادله ي  در  كه  مي باشد 
 ها را قرباني اين منافع مي كنند. اين سياست ها 
انحصارگرايان  و  اقتدار  صاحبان  منافع  هميشه 
مدنظر قرار داده و هيچ گونه تطابقي با خواسته ها 
اين  نيز  جهت  به همين  ــدارد.  ن خلق ها  منافع  و 
بحرانهاي  به  جوابگويي  توان  تنها  نه  سياست ها 
ندارند،  را  امنيتي  و  اقتصادي  سياسي،  اجتماعي، 
براي  زمينه ا ي  بــودن،  بحران زا  بر  عالوه  بلكه 
در  اتنيكي  جنگهاي  و  تنشها  آمــدن  به وجود 
منطقه نيز مي باشند. به هرحال نكته اي كه مي توان 
راند  زبان  بر  منطقه  در  موجود  نظام هاي  براي 
از  اعم  نظام ها  اين  مصرف  تاريخ  كه  است  اين 
به اتمام  خانداني  و  اوليگارشيك  تئوكراتيك، 
رسيده؛ نظام هايي كه به هيچ وجه توانايي تضمين 
آينده اي بدون جنگ را براي منطقه و مردمان آن 
كاپيتاليستي  مدرنيته ي  چند  هر  همزمان  ندارند. 
بايستي  اما  دارد،  را  يگانه بودن  و  سرآمد  ادعاي 
تمامي  تفكيك ناپذير  بخش  خود  كه  دانست 
بحرانها بوده و با ذهنيتي كه از تمامي ويژگي هاي 
منطقه  اين  تاريخي  سابقه ي  و  اجتماعي  طبيعت 
براي  مي باشد.  بحران  خودكانون  است،  به دور 
نمونه با بررسي وضعيت دولتها و اسرار فاش شده 
جنبش  بودن  مشروع  ويكي ليكس،  قضيه ي  در 
به   PKK پيشاهنگي  به  كرد  خلق  آزاديخواهي 
اين جنبش  وضوح ديده شد و محرز گرديد كه 
ندارد،  تروريسم  و  ترور  با  ارتباطي  هيچ  نهتنها 
است  تــرور  پشتيبان  كه  تركيه  دولــت  با  بلكه 
متفق  و  همپيمان  كه  دولتي  مي باشد؛  نبرد  در 
علي رغم  همچنين  است.  ناتو  ائتالف  در  آمريكا 
موفقيت  به  وانمود  احمدي نژاد كه  ادعاي دولت 
با  رابطه  در  متبوعش  دولت  خارجي  سياستهاي 
ويكي ليكس  اسناد  دارد،  را  عربي  كشورهاي 
عربي  كشورهاي  همين  كه  ساخت  آشكار 
منطقه اي  تهديد  بزرگترين  به عموان  را  ايــران 
نياز  مسئله  اين  مي كنند.  ارزيابي  فرامنطقه اي  و 
كه  ـ  نوين  سيستم  يك  به  جهاني  جامعه ي  مبرم 
باشد  صلح جويانه  و  انسان محور  ذهنيتي  بنيان  بر 
اخالق  از  كه  نظامي  يعني  مي سازد؛  عيان  را  ـ 
باشد  نشده  گسسته  خــود(  فلسفي  معناي  )در 
ممكن  را  خلق ها  مسالمت آميز  زندگي  و 
ــارزه ي خلق  ــب م چــارچــوب  ــن  اي در  ــد.  گــردان
آپو  رهبر  فلسفي  فكري ـ  پيشاهنگي  به   ُكــرد 
تبديل  توانايي  تنها  نه   كه   اســت  مشي  خط 
ــروزه   ام بلكه   داراســت  را  ســوم  خط  به   شــدن 
و  شــده   تبديل  نيز  كنوني  نظام  آلترناتيو  به  
دارد.  همراه  به   خود  با   را  روشن  فردايي  نويد 

انن ریوار آبدا

اگر با دیدی سطحی هب رتافیك شدید دیپلماتیكی که رد سطح خاورمیاهن میان کشوراهی منطقه و دولت اهی 
ربی وجود دارد نگریسته شود، شاید ربخی هب این اشتباه بیافتادند که این دولت اه هب روابط حسنه ی استراژتیكی  غ
دست یافته اند. اما هب وژيه طی چند هفته ی اخير دست تمامی این دول��ت اه ربای همدیگر رو شده است. 
دارد  رتکيه رد خفا ط��رح شومی ربای اريان ردس��ر  داد  رتکيه که نشان  انت��و رد  قضيه ی استقرار سپر موشكی  هم رد 
و هم قضيه ی جنجال ربانگيز افشاگری اهی سایت ویكی لیكس نشان داد که دولت اهی خاورمیاهن چه دورو 
زی  ربان���دا ط��رح  خفا  رد  ام��ا  می گویند  خوشامد  ه��م  هب  ضیافت اه  رد  دول  ای��ن  سفيران  منفعت رپست اند.  و 
خواهد  کشیده  نيز  جهانی  سطح  هب  حتی  منطقه ای  ردگ��ي��ری  ب��ی كش  یابد  وم  ت���دا رون��د  ای��ن  اگ��ر  می کشند.  را  یكدیگر 
شد.  دولت رتکيه و اريان که ربای تصفيه ی آرمان اهی آزادی خوااههن ی خلق کرد هیچ تبانی و امتیازدهی 
کار شد. رتکيه ای که رد کنار  و معامله ای نمانده که نكرده باشند رد این اواخر ماهيت شان ربای یكدیگر هب خوبی آش
مقابله  رد  اريان  همراه سازی  بهای  کند)هب  حمایت  اريان  هسته ای  فعاليت اهی  از  ات  گرفت  ق��رار  ربزي��ل 
خطرانک  دول���ت اهی  ليست  را از  م���زوراهن اريان  م��ی  ب��ا اق��دا و سپس  خلق ک��رد(  دموکراتیك  مطالبات  ب��ا 
لله  خارج ساخت، اینك رد خطرانک رتین موقعيت ربای اريان قرار گرفته است. گفته ی صريح عبدا
ک اه  کره و تحريم، نشان داد که رترُ کار مذا گول مبنی رب انگزري بودن حمله هب اريان رد صورت هب نتیجه رنسیدن راه
هنوز دشمنی اهی دريینه ی خود با اريان را از یاد نبرده اند. همچنین رد یكی از اسناد افشاشده توسط ویكی لیكس 
آم���ده ک��ه ربخ��ی از دول���ت م���ردان رتک)داووداوغ����ل����و( ه���وای ردس��ت ک��ردن ام��پ��راط��وری عثمانی م��درن��ی رد 
سر دارن��د. سخنان گول و داووداوغ��ل��و یك رجزخوانی تمام عیار رد ربارب اريان ب��ود. معلوم است ربای 
لت و توسعه رد پی آن است، هیچ  پ��اهي رزيی یك نظام اسالم گرای میاهن روی ليبرال که حزب عدا
ق��درت  ی��ك  هب  م��ب��دل ش��دن  ربای  رتک��ي��ه  ع��ب��ارت��ی،  هب  ن��ي��س��ت.  تضمین  اقب���ل  اريان  ب��ا  دیپلماتیكی  راب��ط��ه ی 
طرح اه  سرلوحه ی  رد  رتک اهس���ت،  ربای  صفوی  دوران  عی گر  تدا هنوز  که  را  اريان��ی  تضعیف  منطقه ای، 
��رب��ی نيز اگ��رچ��ه هب ب��ه��اهن ی مقابله ب��ا اس��رائ��ی��ل ات ح���دودی خ��ود را هب  و ربانم��ه اهی��ش ق���رار داده اس���ت. دول ع
ک���رده  باشند ام��ا معلوم گ��ردی��د ک��ه هب هیچ وج��ه ربای اريان اقب��ل اع��ت��م��اد نيستند. ات ج��اي��ی ک��ه تنها  اريان زندی���ك 
ی��ا اینکه با  ی��ا اص���رار رب س��ی��اس��ت اهی محكوم هب شكست كنونی اس��ت  گزینه اه ربای دول��ت جمهوری اس��الم��ی 
رب ربایش  ربی و رتکيه و غ بنیان قرار دادن اراده ی ذاتی خلق اهی اريان خود را از خطر دامی که دول ع
داهی جالب توجه رد این اواخر این بود که سیاست اهی افشيستی  رک دیده اند نجات دهد.  از دیگر رویدا تدا
رس ممنوع اعالم  ربخی دولت مردان)مظفر رستمی وزري آموزش رپورش سقز که زبان کردی را رد مدا
کرده بود( هب واسطه ی واکنش اهی خلق و کمپین اهی ردخواست آموزش هب زبان ماردی محكوم هب شكست 
گردید   و حتی خود وی علنًا از موضع پيشین خود عقب نشينی کرد. با این حال، الزم است فعاليت اهی 
دامنه ی  کرد  خلق  علی الخصوص  و  اريان  خلق اهی  فرهنگی  حقوق  رسمی سازی  راستای  رد  دموکراتیك 
گ��س��ت��رده رتی ی��اب��د ات ج��ام��ع��ه ب��ت��وان��د رد ربارب س��ی��اس��ت اهی دول��ت��ی ک��ه ق��ت��ل ع��ام ف��ره��ن��گ��ی � زب��ان��ی را ع��ل��ي��ه خ��ل��ق اه رد 
سرلوحه قرار داده، بایستد. شرايط بحرانی نظام جهانی و دولت اهی منطقه ای نشان می دهد که هن مدرنيته ی 
س��رم��اهي داری و س��رم��اهي ی گلوبال آن می تواند ده��ك��ده ی جهانی اش را هب میل خ��ود بسازد و هن دول��ت اهی 
م و سركوب و کشتار، خلق اه را هب سكوت وادارند. اوج گيری جریان  منطقه می توانند با سیاست اهی اعدا
را  خ��ود  خلق اه  دموکراتیك  خودمدريیتی  هب شکل  انمید  س��وم  خط مشی  ی��ا  آلترانتیو  را  آن  م��ی ت��وان  ک��ه  اتزه ای 
ربجسته ساخته اس��ت. خلق  ک��رد رد شمال کردستان رد ای��ن ای��ام م��ی رود ات سرنوشت خ��ود را با دستان خود 
رقم زند. يعنی دیگر چشم هب انصاف دولت ندوخته و خود نظام سیاسی � فرهنگی � اقتصادی  � دافع مشروع 
خود را پاهي رزيی می کند.  اگرچه جریان تحول خواهی اريان هنوز تحرکاتی انجام می دهد اما مشخص گردیده ات 
اسالم  ليبرال �  خط مشی  دوگانگی  از  را  خود  نمی تواند  ننماید  مطرح  جدی  و  بی واهمه  هب ط��ور  را  خلق اه  مطالبات 
گاهن راه این  سیاسی راه س��ازد. زريا هر دوی اینها با اصل آزادی و رباربی و دموکراسی خلق اه رد تضادند. ی
است که گفتمان خلق اه را رد چارچوبی سیاسی مطرح کنند. چشم امید نباید هب دیپلماسی بین المللی بست. چه 
آنکه رد پس رپده دولت مردانی که از اسالم و ايمان صحبت می کنند هب راحتی رب کشوراهی هب  قول خودشان 
��رب��ی و رتک��ي��ه ب��ا اريان چنین ن��م��ودن��د. زريا بنیان  دوس����ت، چ���وب ح���راج م��ی زن��ن��د. ک��م��ا ای��ن��ک��ه دول����ت اهی ع
رباردی  و  رباربی  و  ل���ت  ع���دا و  آزادی  هن ت��ن��ه��ا  ک���ه  اس����ت  زدوب����ن����داهي����ی  ه��م��ی��ن  دول�����ت  خ����ود  س���ی���اس���ت اهی 
بخش اهی  همه ی  رد  ک��ه  داد  نشان  نيز  ک��رد  خلق  م��ی زن��د.  آن اه  رد  را  اول  ح��رف  منفعت  بلکه  نمی آفریند 
زب��ان  هب  رس  م���دا تأسيس  هم اكنون  کمپین  اس��ت.  یافته  دس��ت  دموکراتیك  سیاسی  آگ��اه��ی  هب  کردستان 
پيشوازی  رد جنوب کردستان  خلق مان  چشمگيری از س��وی  ک��ه هب ط��ور  شمال ک��ردس��ت��ان،  و  ش��رق  رد  ک��ردی 
گ���ردی���د ن��ش��ان داد ک���ه رد ربه�����ه ای ق����رار داري�����م ک���ه ب��ي��ش از ه���ر زم����ان دی���گ���ری ربای ربگ������زاری ک���ن���گ���ر ه ای ملی 

ن، سركوب و کشتار اصرار کنند  آماده ايم. دولت اه هرچقدر هم رب دستگيری، زندا
...)ادامه از صفحه ٣(
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              متن  دیدار   رهبر خلق کرد )عبداهلل اوجاالن(     
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ن س���ت���ا د ک���ر ل  ش����م����ا ر  د ه���ا  ش���ه���ر ل���س  م���ج���ا ش  گ���س���ت���ر
خودمديريتي  برقراري  منظور  به   KCD دموكراتيك  جامعه  كنگره 
برقراري  به  تصميم  از  پس  نمود.  اتخاذ  مهمي  تصميمات  دموكراتيك، 
دموكراتيك(  جامعه  )كنگره   KCD كميسيون   دموكراتيك،  خودمديريتي 
طي سفرها و ديدارهايي كه از مناطق مختلف كردستان داشته است، تالشهاي 
خود را جهت برقراري خودمديريتي دموكراتيك افزايش داده است.  بر اساس  
اساسي ترين  از  يكي  شهرها  مجالس  اوجاالن  عبداهلل  كرد  خلق  رهبر  تزهاي 
آن  ارتقاي  و  افزايش  لزوم  و  بوده  دموكراتيك  خودمديريتي  مدل  در  عوامل 
در  و  شده  تقويت  بايد  موجود  مجالس  بنابراين  ميباشد.  اجتناب ناپذير  امري 

شهرهايي كه فاقد مجلس مي باشند، بايستي تشكيل يابند. از همين رو تالش هاي 
بي وقفه اي در جهت پيشبرد سيستم ياد شده در شمال كردستان اينرو در شمال 
به  خود  از  را  همه جانبه اي  حضور  كرد  خلق  و  مي خورد  چشم  به  كردستان 
قياس  قابل  اين سيستم  در  مجالس شهرها  است كه  است. گفتني  نهاده  نمايش 
با ديگر مجالس شهري مرسوم در دنياي امروز نبوده و بسيار گسترده تر از آنان 
مي باشد و اعضاي آن نه تنها اقشار روشنفكر و متوسط، بلكه تمامي اقشار جامعه 
را دربرمي گيرد. اين رويكرد در راستاي سازماندهي دموكراتيك خلق مي باشد 
و متدها و رويكردهاي مرسوم طبقاتي و دولتي در آن جايي نخواهند داشت..

                 ادامه مصاحبه آلترناتيو با شيرزاد کمانگر عضو کوردیناسيون پژاک
PJAK  ماده یکم  منشور هفت ماده اي

محمدصالح نيکبخت، و کيل دانشجوی کرد 
حبيب اهلل  لطيفی

موکلش روز یکشنبه  آینده  در 
 اعالم کرد که  حکم اعدام 

زندان مرکزی شهر سنه  به  اجرا درخواهد آمد
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ابتداي  همان  از  ايران  رژيم 
تابه حال  خويش  كارآمدن  روي  
سعي  ابزاري  نوع  هر  بكارگيري  با  و  نحوي  هر  به 
خويش  سلطه ي  برقراري  و  حاكميت  ايجاد  بر 
در  رژيم  اين  به ويژه  مي نمايد.  ايران  خلقهاي  بر 
و  ديني  ـ  اتنيكي  تمايزات  و  تفاوتها  بكارگيري 

دارا  را  خاصي  مهارت  مذهبي 
بوده و در پيشبرد تفرقه و ايجاد 
طرق  از  خلق ها  ميان  دشمني 
بسياري  تجارب  از  مختلف 
موضوع  اين  است.  برخوردار 
ايران  در  سلطه گري  تاريخ  در 
بعنوان  و  درآمــده  سنتي  بسان 
در  دولتي  و  حكومتي  تجارب 
حكومتهاي  و  سلسله ها  ميان 
شده  دست  به  دست  مختلف 
فرهنگي  غناي  متاسفانه  است. 
فــراوانــي  حتي  و  اتنيكي  و 
به  ــران  اي در  ــان  ادي و  مذهب 
بستري  بعنوان  آنكه  ــاي  ج

ارزيابي  مورد  دموكراتيك  نظامي  جهت  مناسب 
حاكم  حكومتهاي  اكثريت  جانب  از  گيرد،  قرار 
حكومت  و  تفرقه افكني  زمينه ي  به  كشور  اين  بر 
است.  گرديده  مبدل  شده  ايجاد  تنشهاي  بر  كردن 
يا  و  خانواده  چند  يا  دو  بين   اختالف  ايجاد  از 
ملي  هويتهاي  بين  اختالف  ايجاد  تا  گرفته  عشيره 
تنش  نوع  هر  ايجاد  از  مذاهب  و  اديان  و  اتنيكي   ـ 
عملكردهايي  چنين  است.  نزده  باز  سر  تضادي  و 
اخير،  مقطع  در  بويژه  و  كنوني  رژيم  جانب  از 
شكلي  به  دولتمردان  و  گرفته  بخود  زيادي  شدت 
فضاي  گسترش  صدد  در  غيرمستقيم  و  مستقيم 
بر  پيش  از  بيش  را  تا سلطه گريشان  پرتنشي هستند 
خلقهاي ايران تحميل نمايند. علي الخصوص دولت 
به  مخالفان  تعدد  در صورت  دارد كه  آن  بر  سعي 
توجه  با  بپردازد.  ديگري  طريق  از  يكي  سركوب 
اينكه در مقطع تاريخي اخير در داخل و خارج  به 

از ايران مخالفت هاي شديدي عليه نظام كنوني 
وجود دارد، در سياستهاي داخلي نظام چنين 
مشاهده  مي توان  وفور  به   را  عملكردهايي 

مخالفت هاي  از  عظيمي  بخش  ــرد.  ك
كرد  خلق  جانب  از  نظام  عليه  شده  ايجاد 
اين  آزادي خواهي  جنبش  پيشاهنگي  به  و 

عرصه ي  در  لذا  مي گيرد.  صورت  خلق 
چنين  ــران  اي ــم  رژي كردستان،  شــرق 
منطقه ي  هر  از  بيش  را  عملكردهايي 
بازيهاي  و  داده  افزايش  ايران  از  ديگر 
است.  نموده  آغاز  را  جديدي  سياسي 

دركنار  شناخت كافي از تفاوتها و غناي 
كردستان،  شرق  جامعه  در  تمايزات 
عملكردهاي  و  سياستها  به  آگــاه 

و  جدي  تدابيري  اخذ  راهگشاي  مي تواند  رژيم 
عرصِه شرق  در  دموكراتيك گردد.  نظام  به  گذار 
كردستان مي توان قوميتها و تمايزات اتنيكي ـ ديني 
مثال  بعنوان  نمود.  را مشاهده  و مذهبي گسترده اي 
هويتهايي  قرابت  كردستان  شرق  جغرافياي  در 
نمود.  مشاهده  را   ... و  فارس  آذري،  كرد،  چون 
مسيحيت،  اسالم،  چون  ادياني 
آيين  و  ــي  زردشــت يــهــوديــت، 
در  ديد.  مي توان  را   ... و  ياري 
مذاهب  مي توان  مسلمانان  ميان 
مشاهده  را   .... و  شيعه  سني، 
لهجه هاي  ميان كردها  در  نمود. 
عليا،  كرمانجي  قبيل  از  متفاوتي 
گوراني  و  سفلي  كرمانجي 
)هورامي ـ كلهري ـ لكي و لري 
كردهاي  درميان  دارد.  وجود   )
شاهد  سني  مذهب  با  مسلمان 
فرقه  هايي متفاوتي چون شافعي، 
اخوان  مفتي،  حنفي،  حنبلي، 

و  المسلمين 
.... هستيم كه 
از  پيروانشان 
مختلف  طرق 
بــــه شــكــلــي 
راديـــكـــال و 
به  ــه رو  ــان ــي م
تبليغ باورهاي 
ايدئولوژيكي 
خـــــويـــــش 
مــي پــردازنــد. 
ــن  ــي ــن ــمــچ ه
طــريــقــتــهــاي 

جاي  در   .... و  قادري  و  نقشبندي  چون  متفاوتي 
وجود  كردستان  از  بخش  اين  جاي 
در  شد  ذكر  كه  همانگونه  دارند. 
ــورداري از  ــرخ ــورت ب ص
دموكراتيك  ذهنيتي  
ــوان تــفــاوت هــا و  ــي ت م
را  فوق الذكر  تمايزات 
بي نظير  غنايي  بعنوان 
قادر  كه  نمود  قلمداد 
پويايي  تــعــالــي  ــه  ب
ــاشــد.  جــامــعــه مــي ب
وجــود  صـــورت  در 
سلطه گرانه  برنامه اي 
تـــحـــكـــم گـــرا،  و 
ــا و  ــه ــاوت ــف ــــن ت اي
ـــاي  ـــه ـــت ـــاورداش ب
همچون  مختلف 

بستر مناسبي جهت نفاق و از هم گسيختگي جامعه 
به  كنوني  دولت  مي گيرند.  قرار  سوءاستفاده  مورد 
هر شكل ممكن سعي بر اخالل گري و تفرقه افكني 
دولتهاي  حتي  و  جناحها  و  نيروها  خلقها،  بين  در 
نيز  دارد. در عرصه شرق كردستان   منطقه و جهان 
متفاوت  فرقه هاي  و  مذهب  و  دين  بكارگيري  با 
بين  در  كه  زني هايي  دوبه هم  و  يكديگر  مقابل  در 
بشكلي  و  متفاوت  طرق  از  مختلف  باورداشتهاي 
اعتقادات  آن  پيروان  كه  آنگونه   ( حرفه اي  كامال 
در  ننمايند(  را  دسيسه هايي  چنين  وجود  احساس 
مسلمين  بين  در  و  اسالم  عالم  در  كه  است  صدد 
از  برخي  متاسفانه  كند.  ايجاد  گسست  و  نفاق 
اخيرا  كه  راديــكــال  مذهبي  ـ  ديني  تحركات 
به  توجه  بدون  نيز  داده اند  را گسترش  فعاليتهايشان 
نه چندان صحيح  راهكارهاي  با  و  دسيسه اي  چنين 
به چنين دامي گرفتار آمده و به دشمني با يكديگر 
واقعيات  دارند.  ديگري  بر حذف  سعي  و  پرداخته 
خلق  و  كردستان  جغرافيايي  حتي  و  ملي  فرهنگي، 
كرد را مورد توجه قرار نداده و دست به تحركاتي 
با آيين اسالم  نه  مي زنند كه 
نه  و  دارد  مطابقت  راستين 
براي  را  روشني  آيــنــده ي 
مي آورد.  ارمغان  به  خلقمان 
طلبانه  خشونت  راهكارهاي 
تبليغاتيشان  متد  و  شيوه ها  و 
و  ــفــكــر  ت طـــرز  ــي  ــت ح و 
ــان          ) كه  ــوردش ــرخ ب
به هيچ وجه با شرايط زماني 
نداشته  سنخيت  مكاني  و 
عديده اي  نواقص  دچــار  و 
زيانهاي  بــه  منجر  ــت(  اس
ارتباط  نحوه ي  در  ــادي  زي
ميان آنان با ديگر مذاهب و 
فرقه ها گشته وحتي عرصه ي 
فعاليتي خود را نيز محدود و مسدود نموده اند. اين 
در حاليست كه در افكار حضرت محمد، اسالم دين 
صلح و برابري بوده و متدهاي ايشان جهت جذب 
و هدايت جامعه متدهايي كامال صلح جويانه و اقناع 
و  نيروها  ازاين  برخي  ناآگاهي  است.  بوده  كننده 
دموكراتيك  ذهنيتي  از  برخورداري  عدم  همچنين 
در ميان برخي سران و پيروان شان موجب گشته كه 
هم اتحاد بين شان تضعيف گردد و هم به دشمني با 
يكديگر بپردازند و به اين شكل جامعه را با مخاطره 
كه  مي گردند  موجب  مهمتر  همه  از  روبرو  سازند. 
مابين  و  كرده  سوء استفاده  تضادها  اين  از  رژيم 
كردها نفاق ايجاد نمايد. رويدادهاي اخيردر شرق 
فرقه هاي  بين  در  ايجاد شده  مشكالت  و  كردستان 
بخوبي  را  واقعيت  اين  مختلف  مذاهب  و  اسالمي 
حساسيت  هوشياري،  مستلزم  كه  مي دهد  نشان 
از  بايستي  كه  است  بسياري  مسئوليت  احساس  و 

جانب همه نيروها مورد دقت قراگيرد. 

ــي  ــت ــري ــدي ــــــروژه ي خــودم پ
بحث  موضوع  به  ــا  روزه ايــن  كه  دموكراتيك 
تركيه  عمومي  افكار  جمله  از  و  محافل  از  بسياري 
هيچ  بدون  كه  است  پــروژه اي  است،  شده  مبدل 
شك و شبهه اي تنها راهكار و رهيافت جهت حل 
مساله ي كرد و ساير خلقها،  اقليتهاي ديني و مذهبي 
و آييني در هر چهار بخش كردستان ]و به عبارتي 
بدون دست زدن  بود؛ وآن هم  خاورميانه[ خواهد 

روي  بر  خط كشي شده  مرزهاي  به 
خلق  گويي  كردستان.  پيكره ي 
تاريخي اش  نقش  ديگر  بار  كرد 
را  مهرش  و  نمود  خواهد  ايفا  را 
خواهد  خاورميانه  تاريخي  سير  بر 
و  بانيان  عــنــوان  بــه  كــردهــا  زد. 
انساني  و  ذهنيتي  انقالب  خالقان 
جامعه ي  كه  نئولتيك)نوسنگي( 
معناي  در  را  سياسي  و  اخالقي 
ژرف آن زيسته اند و خاطره ي آن 
دارند،  ذهن  در  هم  امروز  به  تا  را 
اين  ايفاي  راه  تنها  هم  باز  امروز 
اخالقي  جامعه ي  احياي  را  نقش 
همان  يعني  مي دانند.  سياسي  و 
براي  جايي  آن  در  كه  جامعه اي 

جنسيت گرايي  و  پدرساالر  هيرارشيِك  ذهنيت 
بحث  روياها  و  يوتوپيا  از  ندارد.  وجود  اجتماعي 
نمي كنم، كردها در پرتو فلسفه و پارادايم جامعه ي 
آزادي  بر  مبتني  و  اكولوژيك  دموكراتيك، 
ايزدبانوان  فرهنگ  ارزشهاي  جنسيتي،  تمامي 
ارزشمند  و  انساني  رئاليته هاي  و  معيارها  با  را 
را  جهاني  سنتزي  و  پيوند   يكم  و  بيست  سده ي 
ـ  دولت  ذهنيت  آنكه  از  پيش  زد.  خواهند  رقم 
صدا،  يك  رنگ،  يك  از  است  عبارت  كه  ملت 

بسيار  چه  و  پرچم  يك  زبــان،   يك 
ســده ي  اوايـــل  در  ديــگــر،  يكهاي 
پاره   و  تجزيه  را  خاورميانه  بيستم 
هــزاران  مدت  به  كردها  كند،  پــاره 
شرايطي  هر  تحت  و  هميشه  ســال 
و  ژئواستراتژيك  موقعيت  دليل  به 
به  را  جامعه شان  خويش  ژئوپوليتيك 
مديريت  خودگردان)اتونوم(  شكلي 
خلق  ايــن  ــراي  ب فاجعه  مي نمودند. 
تن  استثمارگران  كه  شد  آغاز  زماني 
كردستان را شرحه شرحه كرده و هر 
اختيار  در  دامي  همچون  را  تكه اش 
در  ــروز  ام و  نهادند.  ملتها  ـ  دولــت 
هنوز  خلق  اين  يكم  و  بيست  سده ي 

حق  فرهنگش،  زيستن  حق  از  است  هنوز  كه  هم 
تصميم گيري  حق  ــادري اش،  م زبان  به  آمــوزش 
بسيار  چه  و  جمعي  صورتي  به  هم  آن  امورش  در 
بسا آنجا كه حتي  حقهاي ديگر محروم است. چه 
رابطه  همديگر  با  خويش  زبان  به  هم  حيوانات 
بايستي  كرد  خلق  وضعيت  اين  مي كنند،  برقرار 
مايه ي ننگ و شرمساري سده اي باشدكه در آن از 

حقوق بشر و دموكراسي بحث مي گردد!  نكته اي 
كه بايستي آن را مورد مداقه قرار داد اين است كه 
اين خلق به هر بهايي هم كه شده باشد، هرگز در 
و  نياورده  فرو  تعظيم  سر  اقتدارگرا  نيروهاي  برابر 
را  آن  و  بوده  پشتگرم  بدان  هميشه  كه  چيزي  تنها 
برگزيده، كوهستانهاي  مأمنش  و  تكيه گاه  همچون 
سركش و آزادش بوده است. اين خلق در حالي پا 
مبارزه ي  سال    40 نتيجه ي  در  نهادكه  اين سده  به 
كامال  ديگر   PKK پيشاهنگي  به  شرافتمندانه 
به  اوست  شايسته ي  كه  آنچنان  و  آمد  خويش  به 
هويت و نقش تاريخي اش پي برد. اين خلق ديگر 

رنج ها،  تمامي  ببرد  پي  كه  است  آگاه شده  آنقدر 
متحمل  كه  تبعيضاتي  و  ناعدالتي ها  نابرابري ها،  
شده نتيجه ي ذهنيت دولتي و شكل برهوت زاي آن 
اگر دولت  ـ ملت است، چنانكه حتي  يعني دولت 
را به سان سيبي در طبق زرين در اختيارش نهند آن 
را رد خواهد نمود. بنابراين مي خواهد سيستمش را 
با دستان خويشتن بسازد. سيستمي كه در آن جايي 
براي گرايشات ليبرالي يا دگم، تبعيض ها و به ويژه 

وجود  فاشيسم    و  يكدست سازي ها  براي  جايي 
رنگها  تمامي  آن  در  كه  سيستمي  داشت.  نخواهد 
آن  در  و  مي كنند  پيدا  وجود  ابراز  حق  صداها  و 
از  شايد  ندارد.  وجود  اقتدار  و  دولت  براي  جايي 
خلقها  خوش شانس ترين  را  خلق  اين  بتوان  جهتي 
را  دولتي  ساله ي  پنج هزار  سيستم  كه  چرا  دانست 
جمعي،   روح  هميشه  آن  مردمان  بين  در  و  نزيسته  

چيزي  تنها  است.  داشته  وجود  تعاون  و  همكاري 
نگه  دور  آن  از  آگاهانه  صورتي  به  خلق  اين  كه 
نيز  را  آن  و  بوده  سازماندهي  مساله ي  داشته  شده ، 
بديلهاي  كه  عشق  همطراز  مبارزه ا ي  نتيجه ي  در 
به دست آورده  نموده،   فدا  راه آن  نيز در  بسياري 
نمي خواهد  وجه  هيچ  به  ديگر  خلق  اين  است. 
اين  ببينند.  آمــوزش  بيگانه  زباني  به  فرزندانش 
با  را  آييني اش  و  ديني  مراسم  مي خواهد  خلق 
امور  نمايد. مي خواهد همه ي  برگزار  زبان خويش 
جمعي مربوط به خويش را با دستان خود مديريت 
نيست  گريزان  سياست  از  ديگر  خلق  اين   نمايد. 
دموكراسي  كه  است  آن  پي  در  و 
را  خويش  بالواسطه ي  و  مستقيم 
مي خواهد  خلق  اين  آري  بيافريند. 
يك بدن يعني خودمديريتي و يك 
به  را  دموكراتيك  ملت  يعني  روح 
را  ديگر  تولدي  و  زند  پيوند  هم 
اين است  و  زند.  در خاورميانه رقم 
دموكراتيك  خودمديريتي  پروژه ي 
به  ديگر  ــار  ب كردها  ــرد.  ك خلق 
نمود  اثبات خواهند  جهانيان  همه ي 
مي توان  هم  دولت  بدون وجود  كه 
زندگي اي  آن هــم  نمود؛  زندگي 
مهمتر  همه  از  و  سياسي  اخالقي  ، 
بخواهيم در چند جمله  اگر  انساني . 
پروژه  اين  جان مايه ي  و  جوهره  از 
كه  اساسي  نكته ي  چند  به  مي توانيم  نماييم  بحث 
نماييم:1ـ  اشاره  مي دهد  تشكيل  را  آن  شالوده ي 
كه  است  چيزي  همان  پــروژه  اين  ساختاربندي 
مي گوييم.  دموكراتيك  كنفدراليسم  سيستم  بدان 
عناصر  و  بافت ها  از  مجموعه اي  و  شبكه  يعني 
به هم پيوسته ي يك ارگانيسم كه با هم در ارتباطي 
همچون  كه  خودمديريتي  دارند.  قرار  تنگاتنگ 
در  مي باشد،  سيستم  اين  محسوس  شكل  و  بدن 
نقش  دولت،   + دموكراسي  فرموالسيون 
رابطه ي  بيانگر  يعني  مي كند؛  ايفا  را   )+(
است.  دولت  با  ستاتو  نظر  از  سيستم  اين 
2ـ در اين پروژه يكي از مهمترين اهداف 
از  سازماندهي  اين  مي باشد.  سازماندهي 
سطح  پايين ترين  در  كانونها  و  كمونها 
يعني  سطح  باالترين  تا  و  مي شود  آغاز 
پيش      دموكراتيك  كنگره ي جامعه ي 
مي رود. هدف، آن است كه هيچ كسي 
در جامعه بدون سازماندهي نماند. ٣ـ در 
اين پروژه به هيچ وجه جايي براي نگرش 
يك اتنيسيته و يك جغرافيا وجود ندارد. 
وطن  دموكراتيك،   ملت  آن  نگرش 
دموكراتيك  جمهوري  و  مشترك 
سياسي،   آكادمي هاي  خلق،  مجالس  4ـ  مي باشد. 
عناصر  جزو  مشروع  دفاع  مساله ي  و  تعاوني ها 
پروژه  اين  5ـ  مي باشند.  پروژه  اين  تفكيك ناپذير 
اجتماعي،  فرهنگي،  حقوقي،  سياسي،  ابعاد  داراي 
ديپلماسي، اكولوژي و بعد دفاع ذاتي مي باشد كه 
نوشتاري  در  مي توان  نيز  را  ابعاد  اين  از  كدام  هر 

ديگر به صورتي مفصل شرح داد.

غناي فرهنگِي کردستان  
و 

    تفرقه افکني جمهوري اسالمي ایران

  

پروژه ي خودمدیریتي دموکراتيك   
قاچاق، 

معضلي سياسي
ر با   رهبر خلق کرد ادامه ی چكیده  ی متن   دیدا

لله اوجاالن( سيروان آريو ليالخ)عبدا

به گونه اي  ملت ها  اقتصادي دولت ـ  سياست هاي 
وابسته بوده كه جامعه را به چرخه ي توليد  مركزي 
در  را  آن  و  به نموده  خـــدمـــت 

اين  از  مي گيرد.  كار  به  قدرت مدارانه ي خود  منافع 
دولت  كه  اقتصادي  سياست  پروسه ي  هدف  منظر 
خدمت  در  جامعه  به كارگيري  مي گيرد،  درپيش 
خلق  نگه داشتن  فقير  با  مي باشد.  دولت  مقاصد  به 
مي خواهند جامعه اي ضعيف كه ارزش هاي اخالقي 
دهند.  تشكيل  را  داده  دست  از  را  خود  سياسي   و 
جوانب  كليه  جامعه اي  چنين  در  اقتصادي  مسئله ي 
مي دهد،  قــرار  تحت الشعاع  را  آن  افــراد  زندگي 
بنابراين با نگرشي صرفا اقتصادي به مسائل نگريسته 
دولت  خواسته ي  راستاي  در  رويكرد  اين  مي شود. 
امتيازات  اعطاي  با  دولتي  نهادهاي  سپس  مي باشد. 
در  را  جامعه  افراد  كه  برمي آيند  درصدد  اقتصادي 
اماكن دولتي از جمله بسيج، دستگاههاي اطالعاتي، 
جذب   ... و  جامعه  عليه  سركوب  و  فشار  مراكز 
نمايند و يا با استخدام آنها در ادارات دولتي پيوسته 
اقتصاد  از  دهند.  قرار  خود  كنترل  تحت  را  آنها 
درجهت  اقتصادي  مسائل  حل  بــراي  نه  ــازار  ب و 
نمودن  محتاج  براي  بلكه  جامعه،  نيازهاي  بر آوردن 
دولت  قبضه ي  و  انحصار  به  كه  اقتصادي  به  جامعه 
را  قاچاق  معضل  البته  مي نمايند.  استفاده  درآمده، 
فرهنگي  اجتماعي،  معضلي  به مثابه ي  آنكه  از  بيش 
بايستي  نماييم  بررسي  و  محسوب  اقتصادي  و 
مشكل  اين  چون  برشماريم.  سياسي  معضلي  آنرا 
جانب  از  اِعمال شده  سياسي  رويه ي  از  نشأت گرفته 
ديگر  كرد  خلق  عليه  تبعيض  سياست  است.  قدرت 
تمام  ديني،  و  مذهبي  قومي،  اقليت هاي  خلق ها، 
اقتصادي، فرهنگي،  از جمله  جنبه هاي زندگي آنان 
برگرفته  در  را   ... و  اجتماعي  بهداشتي،  آموزشي، 
شده،  عرصه ها  اين  در  بحران هايي  ايجاد  باعث  و 
كه  همان گونه  مشكالت  ايــن  تمام  ريشه ي  امــا 
هميشه  برمي گردد.  سياسي  مسائل  به  نموديم  ذكر 
اين  جلوه دادن  اقتصادي  صرفا  در  سعي  مسئوالن 
انجام  وعيِد  و  وعــده  دادن  با  و  داشته اند  مشكل 
طرح هاي توسعه ي اقتصادي سعي در فريفتن خلق ها 
و  كارخانه  چند  احداث  با  معضل  اين  اما  دارنــد. 
در  بايد  دولت  بلكه  نمي شود  چاره يابي  كارگاه 
نگرش خود نسبت به جامعه و به ويژه طبقاتي كه در 
حاكميت نظام جاي نمي گيرند تجديد نظر مي نمايد. 
گذشته  ســال هــاي  در  ــت  دول اقتصادي  سياست 
خدمت  به  و  نبوده  فقرزدايي  راستاي  در  هيچگاه 
منافع طبقه ي فرادست جامعه كه كامال خود را اسير 
خواست هاي دولت نموده درآمده است و اين مقوله 
است.  شده  جامعه  آسيب پذير  قشر  فزوني  موجب 
به ويژه  و  ايران  خلق هاي  مورد  در  كه  تبعيض هايي 
خلق ُكرد انجام مي پذيرد تأثير اين شرايط سخت را 
دو چندان مي نمايد. شرايط در ديگر نقاط ُكردستان 
براي  شغلي   امكان  هيچ  است.  منوال  همين  به  نيز 
خلق ُكرد درنظر نگرفته اند و در راه كساني هم كه 
اين  بين بردن  از  برداشتن گامي در راستاي  خواستار 
براي  اقتصادي  مناسب  شرايط  مهيانمودن  و  معضل 
بهانه ي  به  نموده اند.  مشكل تراشي  مي باشند،  خلق 
ُكردها،  به  انگ جدايي طلبي  با زدن  و  امنيت  نبودن 
نيامده  فراهم  ُكردستان  در  سرمايه گذاري  امكان 
به  دولتي اي  خدمات  هيچ گونه  سو،  يك  از  است. 
قوانين  وضع  با  ديگرسو  از  و  نمي گردد  ارائه  خلق 
جامعه  اقتصادي  نهادهاي  تشكيل  از  دست وپاگير 
مي شود. شرط  ممانعت  نباشند،  دولت  به  وابسته  كه 
اصلي فعاليت در اين زمينه همكاري بي چون وچرا با 
جامعه ي  روحيات  و  فرهنگ  با  كه  مي باشد  دولت 
فرهنگ وحيات  با  مي باشد.  منافات  در  آزادي خواه 

و جامعه ي آزادي خواه در منافات مي باشد.
قاچاقچي ها  از  ــســيــاري  ب قــصــد  ــي شــك  ب  
)قاچاقچياني كه اقالم ضروري زندگي و مايحتاج 

گ��ي��ری  م���وض���ع  هب  ت���وج���ه  ب���ا  ن���م���ود.  خ��واه��ی��م  ص��ب��ر  م����ارس  م����اه  اول  روز  ات  م���ا    :) از صفحه٣  )ادامه   
ل���ت و ت��وس��ع��ه م���ی ت����وان ات م���اه ژوئ����ن ه���م ص��ب��ر ک����رد؛ اگ���ر م��س��ئ��ل��ه ح���ل و ف��ص��ل ن��ش��ود ردك��وه��س��ت��ان��ه��ا ردگ��ي��راهي��ی رخ  ح���زب ع���دا
مردم  منتخب  که  شهردارانی  دستگيری  شوند.  رتکيه  نظامی  نيرواهی  و  گریال  صداه  کشته شدن  هب  منجر  می توانند  که  داد  خواهند 
م��ی ب��اش��ن��د، اص���رار رب ج��ن��گ اف���روزی اس���ت. هب ای��ن ص���ورت م��ا را م���ورد آزم��ای��ش ق���رار م��ی ده��ن��د . ای��ن دس��ت��گ��ي��ری��ه��ا باید 
رد ك��واته رتی��ن زم���ان م��م��ک��ن پ��ای��ان ی��اب��ن��د. اوج���االن ج��ه��ت خ��ن��ث��ی س��ازی ای��ن م��وض��ع گ��ي��ری��ه��ا خ���وااهن اي��ج��اد س��ي��س��ت��م روس��ای 
د ش���ود؛ اگ��ر مسئله  ر وی ن��ب��ای��د هب ع��ن��وان ت��ه��دی��د ق��ل��م��دا م��ش��ت��رک ربای ش��ه��رداری��ه��ا ش��د، ای��ش��ان ب��ار دی��گ��ر اتک��ی��د ک��رد ک��ه ای��ن ه��ش��دا

ح���ل و ف��ص��ل ن���ش���ود ج��ن��گ زبرگ�����ی رد ان���ت���ظ���ار م���اس���ت ک���ه هب ه��ی��چ ع���ن���وان اقب����ل م��ق��ای��س��ه ب���ا دی���گ���ر ج��ن��گ��ه��ا ن���خ���واه���د ب�����ود. اوج�����االن 

چ���اڕج���وب  رد  خ���ل���ق  از  دافع  ن���ي���روی  ب���ا  راب���ط���ه  رد  رتک���ي���ه  رس���ان���ه���ه���ای  رد  م���وج���ود  ب���ح���ث اهی  هب  س��خ��ن��ان��ش  از  دی���گ���ر  ب��خ��ش��ی  رد 
دمكراتیك  خلقی  اي��ج��اد  ممکن  ش��ی��وه         ی  ه��ر  هب  ک��رد  خ��ل��ق  خ��واس��ت  گ��ف��ت:  اوج���االن  داد.  پ��اس��خ  دم��ك��رات��ی��ك  خ��ودم��دريی��ت��ی 
اس���ت. اوج����االن خ��واس��ت��ار آن ش��د ک��ه خ���ود م��دريی��ت��ی دم��ك��رات��ی��ك ب��ا ت��م��ام��ی اب���ع���ادش م���ورد ب��ح��ث و ربرس���ی ق���رارگ���ي���رد، چ��را 
ق���رار گ��ي��رد ربداش����ت انردس��ت��ی از آن ص���ورت خ��واه��دگ��رف��ت. ره��ب��ر خ��ل��ق ک��رد  ک��ه اگ���ر ف��ق��ط از ی��ك زاوهي م���ورد ب��ح��ث 
هب ب��ح��ث��ه��ای م��وج��ود رد رس��ان��ه��ه��ای رتک��ي��ه رد راب��ط��ه ب��ا خ��ود م��دريی��ت��ی دم��ك��رات��ی��ك پ��اس��خ داد و گ��ف��ت: ربداش���ت انردس��ت��ی از ای��ن 
خودمدريیتی  و  است  دمكراتیك  خلق  رپوژه ی  می باشند،  آن  انجام  پی  رد  کرداه  که  آنچه  است.  گرفته  صورت  مسئله 
بیان  ص��ورت  این  هب  را  دیدگاهش  نيز،  مسئله  این  با  رابطه  رد  اوج��االن  اس��ت.  رپوژه  این  سیاسی  تعريف  دمكراتیك 
داش���ت: م��ا م��ی خ��واه��ی��م خ��ل��ق دم��ك��رات��ی��ك را هب ه��ر ش��ی��وه    ی م��م��ک��ن م��ت��ح��ق��ق ن��م��ای��ی��م،ج��ن��ب��ش دم��ك��رات��ی��ك م��ا ت��م��ام��ا م��ت��ك��ی هب خلق 
اس���ت، ب��ای��س��ت��ی خ��ودم��دريی��ت��ی دم��ك��رات��ی��ك ب��ا ت��وج��ه هب ه��م��ه ی اب���ع���ادش م���ورد ربرس���ی ق���رار گ��ي��رد، چ���را ک��ه اگ���ر هب ص���ورت ج��ز هب 
ب���اورم رد م��ط��ب��وع��ات و رس��ان��ه��ه��ا م��ورد  گ��ي��رد، ردک صحیحی از آن ص��ورت ن��خ��واه��د گ��رف��ت. ربای��ن  ق��رار  ج��ز م��ورد ربرس��ی 
تنها  ای��ن  م��ی ش��ود،  صحبت  خلق  دافع  ن��ي��روی  از  گ��ي��رد.  م��ی  ان��ج��ام  آن  از  انردس��ت��ی  ربداش��ت  ام��ا  میگيرد،  ق��رار  بحث 
سیاسی،   ، ،اجتماعی  ،فرهنگی  اقتصادی  نظير  دمكراتیك  خودمدريیتی  دیگر  ابعاد  است،  دمكراتیك  مدريیتی  خود  از  جزئی 
ن��ي��ز، وج��ود دارن���د. ای��ن رپوژه ب��ای��د ب��ا ه��م��ه ی اب��ع��ادش م��ورد ربرس��ی ق��رار گ��ي��رد. اوج���االن ب��ا اتک��ی��د رب تسريع  ح��ق��وق��ی و غ��ي��ره 
نتیجه  هب  ت��وان  م��ی  مشترک  زن��دگ��ی  و  س��ازم��ان��ی ش��دن  ربای  تالشها  ب��ا  گ��ف��ت:  خلق  از  دافع  ن��ي��روی  تشكیل  جهت  تالشها 
پ��ي��ش��رف��ت ش��ه��ر گ��ور و ح��رک��ت رو هب جلو  رس��ی��د و رد ای��ن راب��ط��ه ش��ه��ر گ��ور رد اس��ت��ان ج��ول��م��رگ را م��ث��ال زد و گ��ف��ت : همچناکه ک��ه 
نيست  چيزی  نماید،  اراده  خلقی  اگر  رسید.  موفقيت  هب  توان  می  مشترک  زندگی  و  باسازماندهی  میدهد،  نشان  شهر  این  رد 
مدريیت  اما  آماداهند،  دی  رویدا هر  ربای  گور  ساکنین  دهند،  قرار  خود  الگوی  را  گور  شهر  باید  نقاط  ساري  دهد،  انجام  نتواند  که 
کالت  مش كواتهی  زمان  ردمدت  داشته باشند،  وجود  گور  همچون  دیگر  نقطه  چندین  اگر  است،  کاستی اهیيست  دارای  آنجا 
ح��ل خ��واه��ن��د ش���د. اوج����االن اتک��ی��د ک���رد ک��ه اي��ج��اد خ��ل��ق دم��ك��رات��ی��ك وظ��ی��ف��ه ک��ن��گ��ره ی ج��ام��ع��ه ی دم��ك��رات��ی��ك اس���ت؛ ای��ن 

مارکس  ک��ارل  از  که  اس��ت  خویش  ن��وع  رد  بی نظير  مدلی  سسيتم  ای��ن  ش��ود،  می  تشكیل  دمكراتیك  سيستمی  بنیاد  رب  رپوژه 
ق��رار  ان��ت��ق��اد  تحت  را  مرتبط  مسئولین  راب��ط��ه،  ای��ن  رد  م��وج��ود  ک��ن��دی  دل��ی��ل  هب  سخنانش  ادام��ه  رد  اوج���االن  م��ی ن��م��ای��د.  ر  گ��ذا نيز 
ملزومات  بایستی  می هند  انجام  سیاسی  فعاليت  که  ح��ال  شوند؛  اتسيس  بی ردنگ  شهراه  مجالس  باید  ک��رد:  اش��اره  و  داده 
تشكیل  سريع  بصورتی  مجالس  این  نيز،  زبرگ  شهراهی  رد  باید  ربسانند؛  انجام  هب  را  کار  این  و  کنند  نيز،فراهم  را  کار  این 
می شوند،  مواجه  مردم  شور  رپ  استقبال  با  می روند  که  جا  هر  هب  می آورم،  زبان  رب  را  مسائل  کهاین  است  سال   12 شوند، 
خواهد،  می  خلق  که  آنچه  نمایند،  مدريیت  ردستی  هب  را  خلق  نمی توانند  کنند؛  نمی  استفاده  مناسب  کلی  هب ش نيرو  ای��ن  از  ام��ا 
مطالبات  که  است  این  نيز  مسولین  وظیفه ی  می خواهد،  تضمین  خود  حقوق  و  حق  ربای  خلق  است،  کار  آش و  واضح 
اتحاد  هب  سخنانش  پایانی  بخش  رد  اوج��االن  دهند.  ق��رار  حكومت  و  دول��ت  عمومی  کار  اف اختیار  رد  و  ک��رده  فرموله  را  خلق 
د ن��م��ود و رد  1071 م��ی��الدی را ه��م��چ��ون آغ���از ت��واف��ق ک���رداه و رتک��ه��ا ق��ل��م��دا اتري��خ��ی ک���رداه و رتک��ه��ا رپداخ����ت. اوج����االن س�����ال
ف��ش��ار  ��گ��ام خ��ل��ق ک���رد رد ج��ن��وب ت��ح��ت  خ��ص��وص وض��ع��ي��ت س��ی��اس��ی آن زم����ان ای���ن ت��ح��ل��ی��الت را ان���ج���ام داد: رد آن ه��ن
���رب ت��ح��ت ف��ش��ار ق���رار داش���ت���ه و رد ش��راي��ط��ی س��خ��ت  ن��ي��ز رد غ ش���دی���دی ق���رار داش��ت��ن��د و  رد خ��ط��ر انب����ودی ق���رار داش��ت��ن��د؛ رتک��ه��ا 
انقالب  یك  اصل  رد  توافق  این  رسیدند.  توافق  هب  هم  با  بيزانس  حمالت  با  مقابله  رد  رتک  و  کرد  نيروی  دو  هر  بودند، 
توافق  ای��ن  پيشبرد  خ��وااهن  ما  نيز  ام��روز  می باشد.  خلق  دو  ای��ن  بین  رباردی  و  دوستی  مبنای  ساله  ه��زار  توافق  ای��ن  ب��ود. 
 1789 س��ال  از  که  خلقها  دمكراتیك  انقالبهای  خصوص  رد  ک��رد  خلق  رهبر  می باشیم.  دمكراتیك  و  یكسان  صورتی  هب 
ب��ورژوازی  اما  بودند،  خلق  دمكراتیك  انقالب اهی  آغاز  رد  انقالب اه  این  نمود.  جدیدی  ارزیابیهای  گشتند،  آغاز 
دادند.  خلق سوق  دولت  طرف  و هب  ساخته  دور  خویش  ف  را از اهدا ماسورنی این انقالبها  نویسندگان  دی از  تعدا و 
انقالب اه  این  دیگر  نيرواهی  از  بخشی  و  بورژوازی  اما  نمودند،  متحقق  را  خود  دمكراتیك  انقالب اهی  خلقها  رب  غ رد 
ب��ا اش����اره هب ای��ن��ک��ه  ه��ي��ت��ل��ر وارد ص��ح��ن��ه ش��دن��د. اوج����االن  ���رب ره��ب��ران��ی ه��م��چ��ون  ن��ق��الب ت��ب��دي��ل ن��م��ودن��د و س��پ��س رد غ را هب ض��دا
نتیجه ی  رد  هن  ک��ار  ای��ن  ک��رد:  تصريح  اس��ت،  ربخ��وردار  خاصی  اهميت  از  اروپ��ا  رد  ملت اه   � دول��ت   ر  اق��ت��دا ک��ردن  م��ح��دود 
ان��ق��الب ک��ه ب��ا گ��ذش��ت زم���ان ص���ورت گ��رف��ت .وی ه��م��چ��ن��ی��ن ت��ش��ك��ی��ل ات��ح��ادهي ی اروپ���ا را م��ه��م ارزی��اب��ی ن��م��وده و اظ��ه��ار 
اتحاد  این  دنبال  هب  ساخت  خاطرنشان  اوج��االن  ک��رد.  نخواهند  ،پيشرفت  نورزند  اص��رار  اتحاد  این  رب  اگر  داش��ت: 
م��ح��دود نمیگشت،  م��ل��ت اه رد اروپ���ا  ر و ح��اک��م��ي��ت دول��ت���  ده اس��ت؛ اگ��ر اق��ت��دا ن���دا 60 س��ال اس��ت ک��ه رد اروپ���ا جنگی روی 
اح��ت��م��ال وق����وع ج��ن��گ ج��ه��ان��ی دی���گ���ری وج����ود م���ی داش���ت. اوج�����االن ع��ق��ب��م��ان��دگ��ی خ���اورم���ی���اهن را ن��ي��ز ب���ا ای���ن م��س��ئ��ل��ه رد ارت��ب��اط 
از  ه��م��ه  اف��غ��ان��س��ت��ان  رد  ط��ال��ب��ان  جنگهای  ��رافت،  ع ح��ك��وم��ت  ح��م��اس،  دول��ت  فلسطین،  اس��رائ��ی��ل،   : گ��ف��ت  و  دان��س��ت 
م  صدا آفریدن  خاورمیاهن  رد  ملت  دول��ت-  دیگر  پیامداهی  از  هستند؛  میاهن  خ��اور  رد  موجود  ملت  اهی  دول��ت-  نتايج 
همچنین  اوج��االن  گ��ردد.  محدود  شدیدا  ملت اه  دول��ت-  ر  اقتدا بایستی  خاورمیاهن  دمكراتيزاسیون  جهت  ميباشد.  حسین 

توافق  و  سعید  شیخ  عليه  سپس  اما  بود،  گشته  آماده  کرداه  مدريیتی  خود  اقنون   1922 سال  مارس   10 رد  که  ساخت  نشان  خاطر 
م��رب��وط��ه رد ای���ن م���ورد از اقن���ون اس��اس��ی زدوده ش���د. اوج���االن  ت��وط��ئ��ه��ای چ��ی��ده ش��د و ه��م��ه ی م���واد   1925 ف���ورهي س���ال   15
ه��م��ه ی  هب  اوج������االن  پ���ای���ان  رد  ک����رد.  د  ق���ل���م���دا  1925 س����ال  ت��وط��ئ��ه  ادام�����ه  ه��م��چ��ون  را   1999 س����ال  ف����ورهي   15 ت���وط���ئ���ه ی  ه��م��چ��ن��ی��ن 

بیافرینند. نوینی  دستآورداهی  و  بنویسند  نموده،  مطالعه  گسترده  طور  نمود که هب  ردخواست  آانن  و از  فرستاد  ردود  نیان  زندا
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اريان  نظامی  روابط  همچنین  رتکيه  و  اروپايی  دولت اهی  پنهانی  روابط  از  هب خوبی  کرد  خلق  اما  بود  نشده  منتشر  اسناد  این  هنوز  بخوانند.  را  آن اه  دست  بتوانند  نباشد  میان  رد  نيز  ویكی لیكسی  اگر  حتی  خلق  که  گردیده  شرم ربانگيز  و  سیاه  رپونده اهیشان  آن قدر  اما    )٣ از صفحه  ....)ادامه 
پيشاهنگی  که  آزادی خواهی  جنبش  و  کرد  خلق  نمی نشيند.  پای  از  خود  حقه ی  حقوق  و  آزادی  هب  رسیدن  ات  کرد  خلق   که  می دهد  نشان  گردیده  ردج  ژپاک  هفت ماده ای  منشور  رد  که  مفادی  کارند.  آش و  صريح  مطالباتش  کرد  ربداشت.خلق  رپده  می گيرند،  صورت  بازرگانی  نقاب  زري  که  رتکيه  و 
خبر  آن  ذات��ی  توانمندی  از  م��ی آورد  زب��ان  رب  ��ک��ارا  آش را  خ��ود  مطالبات  ام��روزه  ک��رد  خلق  اینکه  می کشند.  پيش  را  بحث  ای��ن  ص��اداقهن  نيز  واق��ع��ًا  می کنند  بحث  ک��رد  مسئله ی  دموکراتیك  حل  و  ک��ره  م��ذا ربای  آم��ادگ��ی  از  وقتی  نيستند؛  دورو  دول��ت اهی  همچون  می نماید  را  دموکراتیك  م��ب��ارزه ی  ای��ن 
کنند  آب  زري  را  همدیگر  سر  آنکه  ربای  اینان  زريا  رسیده  بن بست  هب  خله گر  مدا نيرواهی  و  منطقه  دولت اهی  منفعت طلباهن ی  سیاست اهی  که  می دهد  نشان  اخير  هفته اهی  احوال  و  اوضاع  حال  هب هر  نمی شود.  هم  تسلیم  و  نمی کند  دورويی  است.  اخالقی  سیاستی  خلق،  سیاست  زريا  می دهد. 
اروپا  می بينیم  اینکه  کما  می باشند.  شكست  هب  محكوم  نيز  کنند  جهت دهی  ��راق  ع و  اريان  رتکيه،   رد  را  خلق اه  دموکراسی طلبی  جریان  دارن��د  سعی  که  متوسط  طبقات  خ��رده ب��ورژوای  گرایشات  دارد.  انتوانی   و  بی چارگی  از  نشان  دیپلماسی اه  این  اصل  رد  اما  می کنند.  بحث  خود  نيرومند  دیپلماسی اهی  از 

بس.  و  است  خلق  دموکراتیك  سیاست  هماان  پيروزی  هب  محكوم  و  نيرومند  گزینه ی  تنها  گيرودار  این  رد  رو  همین  از  است.  داده  نشان  خود  ليبراليسم  رد  آن اه  ذوب  و  اروپا  هب سوی  اقشار  این  ربای  گرزي  را  سبز  چراغ 

انجام  به  مجبور  زندگي  براي گذران  تنها  كه   ) آن  امثال  و  مخدر  مواد  قاچاقچيان  نه  مي كنند  تامين  را  خلق 
مي باشد.  سيرنمودن شكم شان  تنها خواست شان  و  نيست  اقتصادي كشور  سيستم  به  مي شوند، ضربه زدن  امر  اين 
تنها  اوضاعي  چنين  در  مي شوند.  روبرو  سنگيني  جرم هاي  با  كشور  اقتصادي  امنيت  عليه  اقدام  جرم  به  آنها  اما 
نان آور خانواده كه نمي تواند از لحاظ اقتصادي خانه را اداره نمايد به زندان مي افتد. سپس سعي مي شود خانواده 
اين  كه  آزادانديشي  افراد  نمايند.  و سركوب گران  اطالعاتي  دستگاه  با  همكاري  به  مجبور  را  زنداني  و شخص 
امر را قبول نمي كنند. نيز به شدت از جانب رژيم مجازات مي شوند. البته نمي توانيم منكر تأثيرات منفي پديده ي 
قاچاق شويم و قصد مشروعيت بخشي به اين موضوع را نداريم. كردها بايد با تأسيس نهادهاي اقتصادي خود در 
بيشتر  سود  به دست آوردن  براي  نه  و  احتياجات شان  برطرف نمودن  براي  و  دموكراتيك  چارچوب خودمديريتي 
بر همه واضح و مبرهن  بر جامعه مي گذارند كه  نيز  منفي  تأثيراتي  قاچاقچيان  يابند. چون  اين معضل چيرگي  بر 
است. ذهنيت جامعه را به زندگي مادي گرايي، تجاري و دالل گونه تبديل مي نمايند كه اين خود باعث تضعيف 
احساس مسئوليت در قبال جامعه مي شود و يا با روي آوري به سوداگري موادمخدر بر معضالت جامعه مي افزايند 
و خواسته يا ناخواسته آب به آسياب دشمنان خلق مي ريزند. چنين انسان هايي كه غرق در منافع خود مي شوند به انجام آن حريص تر مي شوند؛ چنانكه دست برداشتن از 
آن ناشدني مي نماياند. دولت نيز كه هدفش گسست و فروپاشي جامعه است نه تنها هيچ اقدام بازدارنده اي در اين راستا انجام نمي دهد بلكه خود آنرا سازماندهي مي نمايد 
و از آنان حمايت به عمل مي آورد. مهره هاي گماشته شده ي رژيم خود بانيان گسترش اين امر مي باشند. خلق هاي ايران بايد آگاه باشند و چشمان  خود را بر سياست هاي 
دولت در اين مقوله نبندند و در مسيري كه دولت براي آنها مشخص مي نمايد حركت ننموده و با اساس گرفتن نيرو و توانايي هاي خود، راهكاري براي گذار از اين 
مشكالت بيابند. بي شك تنها راه گذار، اتحاد و يكپارچگي خلق و سازماندهي نمودن خود در برابر اين برخورد سياسي رژيم مي باشد و بدين  طريق مي تواند برنامه ها و 
اقدامات عملي آنها را نقش برآب نمايند. كساني كه خواهان تك بعدي كردن مسئله، يعني تنها اقتصادي نشان دادن آن هستند و منكر جنبه ي سياسي آن مي شوند بر آنند 

كه با ريشه يابي نادرست، راه را بر چاره يابي آن از جانب خلق بگيرند. بنابراين بايد با ديدي سياسي به مسئله ي قاچاق نگريست تا در امر ريشه يابي آن به بيراهنه نرويم.

ريزان جاويدب.روژ.بريتان



ادامه ي کتاب مساله  ي شخصيت در 
کردستان

نویسنده: عبداهلل اوجاالن
مترجم: شهيد رامان جاوید

ــرش و  ــگ ــه ي ن ــزل ــن بـــه م
كه  ديديم  الزم  باورداشتمان 
خويش  مسئوليت  احساس 
و  ملي  رهايي  قبال  در  را 
چنين  توسط  جامعه مان 
آوريـــم؛  بــجــاي  كتابي 
كتاب  اين  در  همچنين 
چگونه  كه  دهيم  نشان 
ـ  ماركسيسم  ميخواهيم 
به  را  آن  )كه  را  لنينيسم 
راهنماي  يگانه  منزله ي 
در  مي بينيم(  عملياتي 
فردي سازماني  حيات 
نوشته  اين  در  هم چنانكه  دهيم.  بازتاب  خويش 
و  ملي  رهايي  چگونگي  از  نمايي  يا  و  مسير 
و  پيشنهادات  دادهــايــم،  نشان  را  جامعه مان 
ارائه  خصوص  اين  در  را  خويش  نگرش  طرز 
را  خود  هويت  صراحتاً  آن  با  همگام  و  داده 
ارائه ي  با  همزمان  همچنين  ساخته ايم؛  مشخص 
باوريم  ايــن  بر  عصرمان،  موضوع  مهمترين 
انقالبي  نيروهاي  همه  نواقص  رفع  بــراي  كه 
اين  بر  بود.  خواهد  مهمي  ابزار  ترقي خواه،  و 
همزمان  كرده ايم  سعي  نوشته  اين  در  اساس 
نيز  و  سازنده  شخصيت هاي  كاراكتر  تحليل  با 
شرايط  از  مشكل سازكه  شخصيت هاي  كاراكتر 
اين  به  نيز  ما  و  گرفته  نشأت  خلقمان  اجتماعي 
گذار  شخصيت ها  ايــن  از  ــم  داري تعلق  خلق 
شخصيت هاي  نقش  فعالسازي  جهت  و  نموده 
بر  نماييم.  ارائه  پيشنهاداتي  ما  عصر  در  سازنده 
مساله  اين  تحليل  در  ما  راهكار  كه  باوريم  اين 
و  داشته  مطابقت  لنينيسم  ماركسيسم   ـ    روح  با 
راهكاري صحيح و كارساز خواهدبود. بر اساس 
را  مردمي  نيروهاي  همه  خود،  باورداشت  اين 
فرامي خوانيم كه در گستره ي اين حقايق، هويت 
خويش را ابراز داشته و اقدام به شناخت يكديگر 
همراه  شخصيتي  معضل  نمايند.  همبستگي  و 
انسانيت  تاريخ  در  اجتماعي  انقالبهاي  بروز  با 
مورد  شخصيت  اكثراً  اســت.  گرديده  مطرح 
ويژگيهاي  از  اجتماعي،  انقالبهاي  از  قبل  بحث 
اجتماعي  از شرايط  ميانه رو، ساده و سطحي كه 
برخوردارست.  مي گيردـ  نشأت  مرحله  هر  در 
جامعه اي  به جاي  انقالب   مراحل  زمانيكه  اما 
در  شخصيتي  معضل  ]حل[  ميشود،  آغاز  ايستا 
قبل  ميگيرد.  جامعه  قرار  ديگر  برنامه هاي  رأس 
كه  فلسفي ديني  انديشه هاي  طريق  از  انقالب  از 
هنجارهاي  همچنين  و  گشته  قدرتمند  رفته رفته 
سوي  از  كه  محضي  قوانين  و  سنتي  اخالقي، 
ميشود.  اداره  شده،  ايجاد  گوناگون  نهادهاي 
نهادهاي  حاكميت  تحت  ]جامعه[  كلي،  به طور 
اقتصاد  از  شكلي  توسط  كه  روبنايي  و  سياسي 
مرسوم و مشروع ايجاد شده، اداره مي شود. همه 
اين موارد به عنوان قوانين و ضوابط تغييرناپذير و 
ابدي تلقي شده كه در ذهنيت و شخصيت انسانها 
مشروعيت بخشي  راهكارهاي  و  زور  به  توسل  با 
سوي  از  ترتيب  بدين  شده اند؛  حك  قوانين،  به 
فلسفه  دين،  است.  شده  پذيرفته  جامعه  و  فرد 
درآمده،  موجود  نظام  خدمت  به  كه  اخالقي  و 
تحول  و  تغيير  عدم  از  خود  تبليغات  در  همواره 
در جامعه و دنيا دم مي زنند. در واقع نقش خالق 
گستردگي  به علت  فرد  اجتماعي  نقش  يا  و  فرد 
حد  آخرين  تا  مؤسسه ها،   و  نهادها  اين  ابعاد 

محدود گشته است.

نوشته  کتاب  این  که  مقطعي  در  توضيح: 
شده هنوز خط مشي مارکسيسم � لنينيسم در 
جنبش آزادي خواهي خلق کرد سرلوحه قرار 
از  متفاوت  پارادایمي  اکنون  اما  مي شد  داده 

سوي رهبر آپو ارائه گردیده است.

پویش سال اول)دوره  ي جدید( - شماره 2                                     اندیشه                       شنبه 4 دي 1٣٨٩  / 25 دسامبر 2010           سال اول )دوره  جدید( - شماره  2                                        زن و جوان                 شنبه 4 دي 1٣٨٩  / 25 دسامبر 2010     کتاب

اجتماعي  موجوديتي  انسان 
است كه در سايه ي نيروي خرد اجتماعي زندگيش 
به  اين مهم  اگر  بسا  پيدا مي كند. چه  معنا و مفهوم 
نحوي صحيح  به  تكامل وي  مي شد،  مختل  نحوي 
امكانپذير نمي بود. البته اين روند با انحرافي فاحش و 
ضدفرهنگي در 5000 سال پيش و حاكم گردانيدن 
رويــه اي  با  و  هيرارشيك  و  اقتدارگرا  پارادايم 
و  گرديده  مواجه  اخير  سده ي  دو  در  لوياتان وار 
اجتماعي  بر  عظيمي  ضربات  خود  قهقرايي  سير  با 
سايه ي  در  سلطه گران،  است.  آمده  وارد  بودن 
عوامفريبي هايي كه از زبان شمانها و كاهنان سومر 
آغاز شده است سيستم خود را با عنوان نمايندگان 
آن خدايان  از  نيابت  به  و  خدايان حاكم گردانيده 
خواهش هاي  مسلخ  به  را  انسانها  شيوهاي  هر  با 
در  كرده اند.  قرباني  و  فرستاده ا ند  غيراخالقي خود 
واقع ميتوان گفت هدف اين ذهنيت كسب سود و 
تنها  نه  اين  و  مي باشد  افزونه  ارزش  با غصب  بهره 
عرصه  جنون آميز  سرعتي  با  بلكه  نگرديده  اصالح 
است.  نموده  تنگ تر  ديگران  و  برخود  را  حيات 
با  سومري  راهبان  و  شمانها  شد  گفته  كه  همانطور 
استفاده از تجارب گذشته و تحليل وقايع و كسب 
دانشهاي مختلف براي فراهم سازي زمينهي سلطه ي 
عذاب  چون  را  حيات  مشكالت  و  مصائب  خود، 
آنها و  پايان  براي  و  نموده  معرفي  و خشم خدايان 
و  مسلخ  به  را  انسانها  خداوند  رضايت  اصطالح  به 
قربانگاه برده اند. گويي كه اين سرنوشت شوم حق 
عدهاي است و در اساس براي قرباني خدايان خلق 
از  پائين تر  درجه ي  در  انسانها  بيشتر  زيرا  شده اند. 
خدايان قرار داده شده اند و اين موجود هيچ حقي 
بردگي  او  نصيب  و  ندارد  اراده ي خود  بروز  براي 
وضعيت  اين  از  نجات  براي  البته  است.  بندگي  و 
كه  تك خدايي  اديــان  ظهور  مرحله ي  ــاك  دردن
فرا  ستم  و  ظلم  و  عذاب  خدايان  عليه  بود  انقالبي 
نقاب  دروغين،  خدايان  تابوي  شكستن  با  و  رسيد 
آنها  راستين  چهره ي  و  برداشته  را  سلطه گران 
به  سلطه  و  حاكميت  تخت  از  و  نمودند  برمال  را  
آشكار  را  انحرافي  ذهنيت   اين  و  كشاندند  پائين 
ابراهيم،  نوح،  چون  پيامبراني  به  مي توان  ساختند. 
عيسي، موسي و محمد اشاره كرد كه با سازماندهي 
براي  مساعد  شرايطي  ايجاد  در  ستمديده  انسانهاي 
زندگي اجتماعي اقدامات قابل توجهي نمودند كه 
هم  امروز  ميباشد.  زندگي  حقيقي  مسير  امتداد  در 
اين مباني و مفاهيم با وجود برخي انحرافات كه در 
آنها ايجاد شده، در بطن جامعه در قالب ارزشهاي 
امروز  به  تا  امر  اين  معنوي زنده است و  اخالقي و 
است.  كرده  تضمين  را  انسانيت  بقاي  و  پايندگي 
پارادايم ضد  برابر  در  مي توان گفت  به طوري كه 
اخالقي  پارادايم  منفعت خواه،  اقتدارگراي  اخالقي 
و ارزشي در جريان است. اما در كنار تمام ويژگيها 
قابل  ايران  در  كه  آنچه  شده،  ذكر  خصوصيات  و 
آن  بر  حاكم  رژيم  و  سياسي  سيستم  است  توجه 
نام  با  و  ايدئولوژيك  رويكردي  با  كه  مي باشد 
سياسي،  اجتماعي،  عرصه هاي  تمامي  دين ساالري 
است.  داده  قرار  تحت تأثير  را  اقتصادي  و  فرهنگي 
حاكميت  و  سومر  دوران  همان  در  گويي  چنانچه 
جامعه  در  خدايان  نماينده ي  به عنوان  كه  كاهنان 
بدانند  الزم  كه  شيوه اي  هر  با  و  مي كنند  حكومت 
مي دارند،  روا  آن  خلقهاي  بر  را  مشقت  و  عذاب 
تئوكراتيك  ــه اي  روي با  نظام  اين  مي برد.  سر  به 
يعني با نام دين ساالري و با اساس گرفتن تك دين 

سيستم  يك  ايجاد  شكل  به  آنهم  تك مذهب  و 
تنگ  آن  خلقهاي  بر  را  عرصه  شيعه  ملت  دولت ـ 
اسالم  دين  از  ناخوشايند  چهره اي  و  است  نموده 
مطلق گرا  و  انعطاف  بدون  سيستمي  قالب  در  را 
ايرانيان  بر  را  دردناكي  مصائب  و  نهاده  نمايش  به 
بيشتر  مدت  در  كه  به گونه اي  است.  كرده  تحميل 
گسترده ي  موج  نظام  اين  حكومت،  سال  سي  از 
از جمله  احكامي  اجراي  تبع آن  به  و  دستگيري ها 
زندان، اعدام، سنگسار و قطع عضو را به نام موازين 
عدم  نيز  مسئله  اين  دليل  است.  داده  انجام  شرعي 
خودجوش  جنبش هاي  و  انديشان  دگر  تحمل 
اين  البته  ميباشد.  مختلف  عرصه هاي  در  مردمي 
سياسي  اســالم  نــام  با  آنهم  و  حكومت  شيوه ي 
در  كه  داشته  عرضه  را  اسالم  از  كريه  چهرهاي 
اسالم  است.  محمد  دوران حضرت  اسالم  با  تضاد 
ارزشهاي  بر  مبتني  اسالم كه دين  سياسي، حقيقت 
كشانيده  انحراف  به  را  است  همزيستي  و  اخالقي 
به  راستين  اسالم  محمد  حضرت  زمان  در  است. 
گونه اي متفاوت از امروز در شهر مدينه اجرا شده 
است. مجازاتها و تنبيه هايي كه به نام دين صورت 
اسالم  و  راستين  اســالم  با  تضاد  در  گيرند  مي 
اِعمال احكام اعدام و قطع عضو  ميباشند.  فرهنگي 
و  ناپسند  عملي  شرايطي  هر  تحت  و  عنوان  هر  به 
غير اخالقي است و از جانب هر كسي كه صورت 
و  بحث  آنچه جاي  اما  است.  قبول  قابل  غير  گيرد 
عوامل  و  علل  كه  است  پرسش  اين  دارد  گفتگو 
عضو  وحشتناك  قطع  با  آيا  چيست؟  بزه  و  گناه 
نياز  امر  اين  آيا  است؟  شده  مسئله حل  انسان  بدن 
به تحليل علل و عوامل روحي و رواني، اجتماعي 
به جاي  اين  آيا  نمي سازد؟  برجسته  را  اقتصادي  و 
نيست؟  كردن  پاك  را  مسئله  صورت  مسئله  حل 
درسي  كتب  در  اسالمي  جمهوري  نظام  چرا  پس 

مدارس اين شعر سعدي را گنجانده است:
بني آدم اعضاي يكديگرندكه در آفرينش 

ز يك گوهرند
به درد آورد روزگار دگر عضوها  چو عضوي 

را نماند قرار 
ــــا عــمــل يعني گفته و شعار  ب

و  نيست  يكسان 
عظيم  تناقضي 

دارد.  وجــود 
بيانگر  اين  البته 

سيستم  حــقــيــقــت 
است  ــرا  ــت گ دول

چه آييني و چه 
كه  ( ئيك ال
ــــه  ــــت ــــب ال
ــم و  ــس ــي الئ

روي  دو  ديــن گــرايــي 
چه  ســـكـــه انـــد(،  يـــك 
چه  و  جمهوري خواه 
ــازات  ــج ســلــطــنــتــي. م
و  عضو  قطع  اعــــدام، 

سلطه گرانه اي  ذهنيت  بازنمودكننده ي  سنگسار 
يا  شخص  منافع  به  رسيدن  در  كه  است  كساني 
در  و  مي زنند  اقدامي  هر  به  دست  خاص  گروهي 
عثماني  امــوي،  سالطين  حالت  خوش بينانه ترين 
جنايات  تاريخ  كه  مي كند  تداعي  را  صفوي  و 
و  خونين  جنگهاي  و  است  عيان  همگان  بر  آنها 
منفعت طلبانه ي آنها با نام جهاد و تصاحب ممالك 

رنگ  هر  با  سلطه گري  مي كند.  زنده  را  گوناگون 
چنين  باشد.  مي  انساني  اصول  مخالف  لعابي  و 
انسان  كرامت  و  ارزش  واقــع  در  مجازات هايي 
بخواهد  كه  جامعه اي  بنابراين  مي كند.  پايمال  را 
چنين  پذيرش  به  تن  مي بايست  كند  زندگي  آزاد 
بايستي  بزند.  مقاومت  به  دست  و   ندهد  تنبيهاتي 
حفظ  بر  اخالقي  ـ  سياسي  جامعه اي  به  نيل  براي 
كنيم  اصرار  فرهنگي(  اسالم  فرهنگي)نظير  اديان 
و  خشونت  نوع  هر  به  دست  كه  سياسي  اسالم  و 
در  نماييم.  طرد  را  مي زند  جامعه  عليه  سلطه گري 
و  وجود  تمام  با  فرد  هر  سياسي  ـ  اخالقي  جامعه 
به ارزشهاي اخالقي در  پايبندي  با  از سر رغبت و 
جامعه ابراز وجود مي كند و با بهره گيري از توانايي 
جامعه  افراد  ساير  كنار  در  خويش  استعدادهاي  و 
به شكلي هماهنگ در حل مشكالت زندگي وارد 
عمل مي شود. بنابراين نيازي به چنين مجازات هاي 
با  تنها  نمي ماند.  باقي  وحشيانه  و  انساني  غير 
ارزش هايي  كه  اسالم  فرهنگي  ارزشهاي  بر  تاكيد 
مقابل گرايشات شوونيستي  در  ميتوان  اجتماعي اند 
كرامت  و  ايستاد  سياسي  اسالم  و خشونت طلبانه ي 
از  تا بدين  وسيله در هيچ جايي  بازستاند.  انسان را 
اين كره ي خاكي و به خصوص ايران شاهد سرهاي 
باالي چوبه ي دار و دست هاي قطع شده نباشيم. اين 
خاطر  به  را  نكته  اين  اينكه  مگر  نيست  امكانپذير 
نباشد حتي  سازماندهي  در جايي كه  باشيم:  داشته 
مقابل  در  يعني  نمي جنبد.  هم  درخت  برگ  يك 
مقاومت  به  دست  بايد  انساني  غير  اعمال  چنين 
با  هستيم  كه  جا  هر  در  بنابراين  بزنيم.  مبارزه  و 
قبال  در  مسئوليت پذيري  و  همنوع  به  دادن  ارزش 
و  دهيم  قرار  بنيان  را  جمع گرايي  بايستي  يكديگر 
با  پيشرو  مشكالت  بر  غلبه  براي  شرايطي  هر  در 
گسترش ارزشهاي اخالقي ـ سياسي جهت دستيابي 
به راه حل اقدام نمائيم. بدانيم كه اگر امروز دست 
فردي قطع ميشود يا سري باالي چوبه ي دار مي رود 
و زني سنگسار ميشود به معناي آن است كه همه ي 
آن جامعه مورد حمله و قتل عام واقع شده و چه بسا 
بايستي  بنابراين  برسد.  ما  به عزيزان  نوبت  فردا هم 

دادن  قرار  سرلوحه  با 

عاري  جامعه اي  آفريدن  و  آزاد  زندگي  فلسفه ي 
بزنيم  دموكراتيك  سازماندهي  به  دست  جالد،  از 
اين  در  كنيم.  ايجاد  را  نويني  اجتماعي  سيستم  و 
ارزش  يك  همچون  مذاهب  و  ــان  ادي سيستم 
گرايشات  سلطه گري  از  و  شده  نگريسته  فرهنگي 
خود  تداوم  در  سعي  مجازات  با  كه  سياسي  ديني 

دارند خبري نخواهد بود.

اسالم سياسي، مجازات و تنبيه!
نظام تئوکراتيك ایران و تبعات      

سياسِت سرکوب و اختناق

جاری  سال  در  ايران  دولت  رسمی  آمار  طبق 
265 نفر كه اكثرا به جرم »تهديد عليه امنيت ملی« 
دادگاهی شده اند به مرگ محكوم شدند. اين تنها 
آمار رسمی دولت است آمار واقعی تعداد اعدام ها 
در ايران بيشتر از آن است كه دولت اعالم نموده 
است. هنوز هم دولت نتوانسته داليل قانع كننده ای 
سركوبگرانه ي  سياست  و  خشونت  اعمال  برای 
را  فالكت  ايــن  خــود  چند  هر  كند.  پيدا  فعلي 
و  جامعه«  اصالح  و  ملی  امنيت  »حفظ  همچون  
ايران  خلقهای  كل  بر  ليكن  كنند  عنوان  هم  غيره 
تابلوی  اين  ترسيم  از  انگيزه  كه  است  آشكار 
وحشتناك ترس و هراس جلوگيري از اعتراضات 
موضع  در  دولت  اما  است.  ايران  در  دموكراتيك 
گيری خودش عليه دموكراسی و حقوق بشر اصرار 
می ورزد. اصرار بر سياست استبداد و خودكامگی 
در  و  دموكراتيك  اعتراضات  موج  حال  عين  در 
چون  گردد.  مي  موجب  را  مقاومت  بروز  نتيجه 
اعدام  فشار،  با  تاكنون  جامعه ای  هيچ  حقيقت  در 
می توان  نشده؛  اصالح  دولتها  ميل  به  كشتار  و 
واقع  در  خواند.  قتل عام  را  دولت  كنونی  عملكرد 
آنچه بايد اصالح شود اين سياست دولتي است نه 

بازپس گيری  تكاپوی  در  ايران  دولت  اگر  جامعه. 
مشروعيت از دست رفته اش است، تنها گزينه عدم 
دروازه های  نمودن  باز  و  بيان  آزادی  از  پيشگيری 
دموكراسي جهت بيان خواست و طلب  گروه های 
همچنين  و  اپوزسيون«  »نيروهای  سياسی،  مختلف 
و  فرهنگی  مذهبی،  قومی،  تفاوت های  به  احترام 
آنهاست.  شناختن حقوق  رسيمت  به  نيز  و  سياسی 
مستقل  شكلی  به  دموكراسی  صورت  اين  غير  در 
كرد.  خواهد  ظهور  دولت  اراده ی  از  خارج  و 
ايران  حقيقتا درك آمارهای سرسام آور اعدام در 
امكان  خردمندی  و  باوجدان  انسان  هر  طرف  از 
را  مشكلی  هيچ  سياست گزاری  اين  پذيراست. 
حل نخواهد كرد. اساسا عنوان نمودن سياست های 
اعدام به شكل اصالح جامعه و فرد و حفظ امنيت 
ملي به غير از عوامفريبی هيچ معنا و مفهومی ندارد. 
بلكه  جامعه  نه  بوده  اصالح  به  محتاج  آنكه  چون 
نژاد  احمدی   و  ايران  رسيده ی  بن بست  به  دولت 
دليل  به  نفر  صدها  ساالنه  كشوری  در  اگر  است. 
قرن  در  شوند)آنهم  می  اعدام  عقايدشان  و  افكار 
21( لزوم دامنه دار كردن و مستمر نمودن فرهنگ 
نيروهايی  و  احزاب  برای  دموكراتيك  مقاومت 
ايمان دارند  – سياسی  به آزادی های اجتماعی  كه 
شرايط  اين  در  اســت.  اجتناب ناپذير  وظيفه ای 
نيروهای  بر  متكی  دموكراتيك  سياست  پيشبرد 
خلق، واقع گرايانه ترين و پر شانس ترين آلترناتيوي 
ضد  و  اخالقي  ضد  سياست  مقابل  در  كه  است 

انساني اعدام قد علم می كند.

جغرافيايي  در  منطقه  زنان  ما 
روزگاري  كه  مي كنيم  زندگي 
نقش گهوارگي را براي انسانيت 
اما امروز به باليي بر  ايفا نموده، 
روزگاري  كه  ما  است.  گشته  مبدل  انسانيت  سر 
آفريديم،  را  جغرافيا  اين  ارزشهاي  اصيل ترين 
وضعيتي  در  تاريخي  برهه ي  هر  از  بيش  امــروز 
به  محكوم  مي بريم.  سر  به  غم انگيز  و  اسفناك 
ما  از  را  آزادي  آن  در  كه  گشته ايم  زندگي اي 
از هرگونه حق و حقوقي محروم  سلب كرده اند و 
مي باشيم. نظام هاي اقتدارگرا كه از طريق خصومت 
و ضديت با زنان و جامعه شاكله بندي مي گردند و 
خصوصيت پيدا مي كنند، همچنان با سرطاني كردن 
خويش  تداوم  در  سعي  طبيعت  و  اجتماعي  بدنه ي 
دارند. ايران نيز يكي از اين سيستم ها مي  باشد. اين 
نظام كه از طريق هويت اسالم سياسي اش جامعه را 
برابر  تخدير مي كند، هر ساعت و لحظه ي حياتش 
نظام  جامعه.  شدن  سرطاني  تصاعدي  سير  با  است 
دموكراتيزاسيون  روند  برابر  در  كه  ايران  اسالمي 
نمايش مي گذارد،  به  از خويش  را  مقاومتي شديد 
قي  خــون  كــه  گفت  مــي تــوان  باشد  به جا  اگــر 
مرزي  و  ايران حد  در  زنان  عليه  مي كند. خشونت 
با  نمي شناسد. همه روزه زنان را سنگسار مي كنند. 
آن،  تشويق  و  حمايت  با  يا  و  دولت  خود  دستان 
مورد  مي گردند.  ستد  و  داد  ابژه ي  به  مبدل  زنان 
مي رسند.  قتل  به  و  مي گيرند  قرار  اذيت  و  آزار 
زمان  تعيين  با  هم  آن  مي شود؛  داده  كرايه  بدنشان 
بر سر  و  دلبخواهانه. شكنجه مي گردند  به صورتي 

چوبه هاي دار مي روند. 
شكلي  به  ايران  دولت 
ــده  ــي ش ــده ــان ــازم س
بــرنــامــه ريــزي شــده  و 
را  زنان  عليه  خشونت 
كرده  آغاز  خانواده  از 
جامعه  در  را  آن  و 
ــد.  ــي ده گــســتــرش م
كه  را  مــردي  نــظــام، 
خشونت  به  زنان  عليه 
مرد  نــگــردد،   متوسل 
ــي آورد.  ــم بــه شــمــار ن
را  ـــرد  م ــي  ــگ ــردان م
ــا كــاربــرد  ــرداف ب ــت م

به  خشونت مي داند. هميشه مردي را كه عليه زنان 
خشونت متوسل مي شود، به حق و زن را نيز گناهكار 
مي شمارد. بدين ترتيب از طرفي خشونت عليه زنان 
از  و  مي بخشد  مشروعيت  به آن  و  داده  تعالي  را 
طرف ديگر نيز مردي را كه دولت او را مبدل 
اقتدار  متمادي سازي  راستاي  در  ابزاري  به 
خويش كرده،  از انسانيت دور مي سازد. 
نتيجتا مردي كه عليه زنان به اعمال 
مرد  از  مي پردازد،  خشونت 
بودن و زني كه با 

خشونت مواجه مي گردد،  از زن بودن دور شده و 
دولت  اين  بين  اين  در  و  مي گردند؛  بي شخصيت 
است كه نيرومندتر مي گردد. اينكه جامعه در برابر 
خشونتي كه عليه زنان و تمامي جامعه به كار گرفته 
مي شود،  تا اين حد بدون واكنش مانده، ريشه در 
تربيت آن از طريق خشونت دارد. امروز هر مردي 
راستاي  در  دولت  كه  را  حمله  روشهاي  تمامي 
همان  به  مي برد،  كار  به  جامعه  رمه كردن  و  برده 
زن  ضد  بر  كاستي اي  هيچ  بدون  هم  آن  شكل، 
جامعه ستيز  حمالت  تمامي  دولت  مي كند.  اعمال 
ايدئولوژيك،   حمالت  آنها  راس  در  و  خود 

سياسي، رواني  و فيزيكي را در شخص »دولت 
مي كند.  فرهنگ سازي  مرد،   يعني  كوچك« 

يك  مي آيد  پديد  كه  آنچه  و 
است.  تجاوز  شايع  فرهنگ 

و  فكر  ذهـــن،  كــه  زنــي 
تجاوز  مورد  انديشه اش 

ــع مــي گــردد،  واق
حافظه  بــدون 

زنــــدگــــي 
مـــي كـــنـــد. 

كه  ــــي  زن

قــرار  تــجــاوز  مـــورد  احساساتش 
و  مي ماند؛  اراده  بدون  مي گيرند، 
قرار  تجاوز  مــورد  بدنش  كه  زني 
بي اعتماد  چيز  همه   به  مي گيرد، 
مي آيد  به ميان  كه  آنچه  مي گردد. 
و  شخصيتي  عظيم  چالش  يك  نيز 
اتحاديه ي  است.  بي هويتي  مساله ي 
كه   YJRK كردستان   شرق  زنان 
را  زنان  آزادي خواهانه ي  مبارزات 
مبارزه اي  مي دهد،  پيشبرد  ايران  در 
زنان،  آزادي  راستاي  در  را  جدي 

در  ويــژه  به  و  ــران  اي در  عموما  
آغــاز  كردستان  ــرق  نـــمـــوده اســـت.  ش

ريشه ي  كــه   YJRK خـــشـــونـــت
عليه  ـــده  ـــال ش ـــم ــــان اع زن

و  ــــام  ــــظ ن در  هنيت را  ذ
ــد،  ــي دان اقــتــدارگــرا م

زنان  رهايي  ايدئولوژي 
گذار  راستاي  در  را 

نظام  اين  از 

است  واقعيت  يك  اين  است.  داده  قرار  سرلوحه 
در  اجتماعي  جنسيت گرايي  و  تجاوز  فرهنگ  كه 
صورتي از بين خواهند رفت كه از نظام و فرهنگ 
اقتدار گذار صورت گيرد؛ چرا كه اين دو نتيجه ي 
نيز،  دليل  همين  به  مي باشند.  نظام  و  ذهنيت  همان 
جامعه  دموكراتيزاسيون   YJRK مبارزات  محور 
مي  باشد.  دموكراسي  به  دولت  نمودن  حساس  و 
كنفدرال  نظام  نهادن  بنياد  نيز  راستا  ايــن  در 
آن  اساس  بر  و  دموكراتيك 
شكل  به  ــان  زن سازماندهي 
ـ كه  را   مجالس  و  كمون ها 
دموكراسي  را  آن  مي توان 
در  ــدـ  ــي ــام ن ــم  ه مستقيم 
خويش  مبارزات  سرلوحه ي 
به  زنان  اگر  است.  داده  قرار 
بپردازند  خويش  سازماندهي 
دموكراتيك  اتحادي  و 
نهند، قادر  بنيان  را 
چاره يابي  بــه 
مسايل  تمامي 
ـــژه  ـــه وي ب و 
مــــســــايــــل 
ــي  ــاع ــم ــت اج
بود.  خواهند 
ــــر هــمــيــن  ب
اســـاس زنــي 
داراي  كـــه 
شــده  اراده 
خــويــش  و  
سازد،  آزاد  را 
دولت  پلشت  سياستهاي  بود  خواهد  قادر  به راحتي 
دهد.  تغيير  را  دولتي  ذهنيت  و  ساخته  بي تاثير  را 
و  حاكميت  رد  زنان  آزادي  در  كليدي  نقطه ي 
بردگي مي  باشد. زني كه بردگي را رد نمايد، ديگر 
رد  با  هر چيزي  از  پيش  آزادي  بود.  نخواهد  برده 
بردگي« آغاز مي گردد.  ـ  »برده  قيد و شرط  بدون 
مبادي  و  اصول  اساسي ترين  از  يكي  سازماندهي 
اين ردكردن مي باشد. نكته ي بعدي اراده و نيروي 
است  عبارت  هم  مورد  سومين  و  مي باشد؛  ذاتي 
شخصيت  در  را  اصل  سه  اين  كه  زني  مبارزه.  از 
قادر  ــازد،  س يكپارچه  خويش 
نظام  هرگونه  از  گــذار  به 

هر  با  هم  آن  دولتي، 
 . شكل

آزادي با رد بردگي آغاز مي گردد
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ی اتريخ نهفته، اتريخ   حقیقت  ما   رد ابتدا

نيزرد امروز ما
نرشیه ی           سیاسی،        اجتامعی  و فرهنگی

pjak صاحب امتیاز : مركز مطبوعات حزب حیات آزاد کرد ستان

مدیر مسئول : هیأت تحریریه  آلرتناتيو

از  بعد  و   1٩72 ســال  در  )...ادامه( 
نادموكراتيك  قوانين  اين  اجرايي شدن  و  قبول 
و  احــزاب  ــان،  آن حقه ي  حقوق  پايمال نمودن  و 
سازمان هاي تاميلي تصميم به اتحاد و يكپارچه گي 
مي گيردند. بعد از گفتگو و نشست هاي فراواني در 

تحت  را  خود  اتحاد   ،1٩76 مي  ماه 
آزادي خــواه  ببرهاي  »سازمان  عنوان 
در  سازمان  نمودند.  اعــالن  تاميل« 
تأسيس  را  بيان نامه، هدف خود  اولين 
شرقي  شمال  در  تاميلي  مستقل  دولت 
از  نمونه  چند  نمود.  اعالم  سريالنكا 
عليه  سينهالي ها  فاشيستانه ي  اعمال 
به  هيچ وجه  به  1.تاميلي ها  تاميلي ها: 
محسوب  پايتخت  شهروند  عنوان 
مي كردند  اخراج  را  آنها  و  نمي شدند 
را  تبعيض آميز  سياست  اين  دولت  و 
 .2 مي كرد.  اجرايي  آنــان  مــورد  در 
در  تاميلي ها  نمودن  كار  از  ممانعت 
و  قهوه  كشاورزي  زمين هاي  و  باغ ها 
چاي كه تنها محصوالتي بودند كه از 
 .٣ مي نمودند.  معاش  امرار  آن  طريق 
تصويب قانون تبليغ و گسترش مذهب 
مي باشد  سينهالي ها  دين  كه  بوزيت 

فرادست  راستاي  در  دولت  عملي  نهادن  گام  و 
مذهب شان  و  تاميلي ها  به  حقارت  و  آنان  نمودن 
آن.4.  گسترش  و  شناساندن  از  جلوگيري  و 
و  ساختن  براي  امكان  نمودن  فراهم  و  زمينه سازي 
مراكز  در  سينهالي ها  براي  مسكوني  مناطق  تشكيل 
آن  بومي  و  اصلي  ساكنان  تاميلي ها  كه  مناطقي  و 
برضد  مسلحانه  5. شدت گرفتن هجوم هاي  بودند. 

تاميلي ها.
زندگي  بر  را  عرصه  دولت  اقدامات  اين   6.با 
فشار  و  مي نمود  تنگ تر  ـــه روز  روزب تاميلي ها 
سال  در  بدين خاطر  مي شد.  بيشتر  وسركوب ها 
را  خود  مسلحانه ي  فعاليت هاي  تاميلي ها   1٩76
نمودن  بيشتر  با  و  دادند  گسترش  و  نموده  آغاز 
جوانان  خود،  خلق  ميان  در  سازماني  فعاليت هاي 
فوق العاده  نيرويي  و  پيوستند  گريال  صفوف  به 
آلفرد   1٩75 ژانويه ي   25 در  آوردند.  گردهم  را 

از  دورايپاي فرماندار شهر كافنا 
سوي مليتان هاي سازمان ببرهاي 
تاميل كشته شد و اين سرآغازي 
فعاليت هاي  انجام  ــراي  ب بــود 
عليه  گــروه  ــن  اي مسلحانه ي 
عمليات،  اين  انجام  با  دولــت. 
و  نيروها  تعداد  بر  نيز  دولــت 
كه  افــزود  خود  سپاه  امكانات 
را  سركوب  و  فشار  سياست 
شيوه اي  به  كشور  سراسر  در 
مي نمودند.  اِعــمــال  ــه  ــدان درن
پيشرفت  تاميل  ببرهاي  سازمان 
و  نمود  كسب  را  توجهي  قابل 
خود  كمي  زمان  مدت  درطول 
مطرح  جهان  عمومي  افكار  را 
با  سازماني  به  تبديل  و  نمود 
منطقه  سطح  در  مسلح  نيروهاي 

هواپيماي  و  سنگين  جنگي  سالح هاي  به  مجهز  و 
جنگي و قدرت اقتصادي فراوان شد. در ماه اكتبر 
سال 1٩77 و در پي انجام هجومي گسترده از سوي 
سپاه سريالنكا، هزاران نفر از افراد غيرمسلح تاميلي 
مناطق  و  روستاها  دادنــد.  دست  از  را  خود  جان 

زمين هاي  و  شدند  سوزانده  و  تخريب  مسكوني 
اثر  كشاورزي را تبديل به ويرانه اي نمودند كه در 
اين حمله ي به دور از انسانيت حدود 50 هزار تاميلي 
مجبور به ترك ديار خود و كوچ به مناطق شمالي 
داخلي  جنگ  با  همزمان  تاميل  گريالهاي  شدند. 

دنيا  نقاط  تمام  در  سريالنكا،  دولتي  نيروهاي  عليه 
سازماندهي  را  آنها  و  ساخته  خود  براي  حامياني 
را  نيرومندي  فشار  اهرم  بدين شيوه  و  بودند  نموده 
داده  تشكيل  مرزها  از  در خارج  مركزي  دولت  بر 
اروپا و  از آمريكا،  مناطق  تمام  تاميلي ها در  بودند. 
آسيا گرفته تا استراليا در هرجايي با تأسيس سفارت 
افكار  نمودن  بيدار  براي  تالش  در  نمايندگي  و 
خواسته هاي شان  به  رسيدن  راستاي  در  عمومي 
كمك هاي  كشور،   40 در  حداقل  سازمان  بودند. 
جمع آوري  را  پناهنده  تاميلي هاي  خيرخواهانه ي 
سازمان  علل،  اين  به  بار  اروپا چندين  در  مي نمود. 
را  اعضاي شان  و  توقيف  آنرا  به  وابسته  نهادهاي  و 
سي  مدت  در  نمودند.  زندان  روانه ي  و  بازجويي  
اختيار  در  كه  اقتصادي  منابع  از  استفاده  با  سال 
شرايط  و  انساني  نيروي  بكارگيري  با  و  داشتند 
جغرافيايي مناسب، به نيروي عظيم ارتشي و سياسي 

ببرهاي  طرف  از  كلينُچي  شهر  بودند.  رسيده 
شده  انتخاب  پايتخت  عنوان  به  تاميل  آزادي خواه 
زميني،  )نيروهاي  ارتشي  تشكيالت  بر  عالوه  بود. 
اجتماعي،  مديريت  نهادهاي  هوايي(،  و  دريايي 
نيروي پليس، بانك، زندان، بيمارستان، ارگان هاي 
گمرك و ماليات گيري، سيستم آموزشي، نهادهاي 

محلي  مديريت هاي  خلق،  به  خدمت گزاري 
تأسيس  را  است  الزم  دولتي  هر  اداره ي  براي  كه 
نموده بودند . بعد از حوادث 11 سپتامبر در امريكا، 
براي جذب حمايت و گردآوري  فعاليتي همه گير 
نيرو عليه ترور و تروريست انجام گرفت و به علت 
بسياري  مابين دولت ها،  منافع مشترك 
به  از خلق هايي كه خواهان دست يابي 
بودند  خود  حقه ي  حقوق  و  آزادي 
مانند تروريست قلمداد شدند و بالطبع 
ترور  مانند  نيز  تاميل  خلق  تالش هاي 
از  سريالنكا  دولــت  شد.  داده  نشان 
طلب  با  و  نموده  استفاده  مرحله  اين 
و  امپرياليست  دولت هاي  از  مساعدت 
سازمان هاي وابسته به آنان، خواهان آن 
شد كه ببرهاي تاميل را در ليست ترور 
خود قرار داده و در از بين بردن شان به 
را  فعاليتهاي شان  و  رسانند  ياري  آنها 
ممنوع و دارايي و اموالشان را توقيف 
دولت  از  ُكلمبو  حكومت  نمايند. 
فعاليتي  مركز  بزرگ ترين  كه  انگليس 
و  سازماندهي  سياسي،  )اقتصادي، 
و  مراكز  كه  خواست  بود  آنــان   )...
روابط  مركز  باالخص  و  تاميل  دفاتر 
نمايد. آمريكا  پلمب  لندن  آنان در شهر  بين المللي 
سازمان هاي  هم پيمانان شان،  ديگر  و  انگليس  و 
داده  قرار  ترور  ليست  را در  تاميل  به گروه  وابسته 
همه جانبه  تحريمي  دولت ها  ديگر  بر  فشار  با  و 
با  سريالنكا  دولت  نمودند.  عملي  را  آنها  عليه 
طرح ريزي  و  مختلف  دول  نيروي  پشتيباني  كسب 
حمله اي  انــجــام  ــراي  ب خــود  نقشه ي  اجــراي  و 
را  نو  مرحله اي  تاميلي ها  تصفيه ي  براي  همه جانبه 
سازمان  زمان  اين  در  آنكه  جالب  و  نمود  آغاز 
كامل  استقالل  جاي  به  تاميل  آزادي خواه  ببرهاي 
خواهان  بود،  قبلي اشان  خواست هاي  اساس  كه 
جهان  عمومي  افكار  در  و  بودند  خودمختاري 
تالش هاي بسياري براي تبرئه ي خود از اين ادعاي 
نيستند  اثبات حقانيت خود كه تروريست  كذب و 
استثمارشده و  نمايندگان خلقي  و  اراده  و صاحب 
آزادي خواه مي باشند، انجام دادند. در ابتداي سال 
2001، سازمان فوق به صورت 
اعالن  را  آتش بس  يك طرفه 
مشكل  حل  خواستار  و  نموده 
با مذاكره و رسيدن به مصالحه 
 5 انتخابات  با  هم زمان  بــود. 
ويكران  رانيل   2001 دسامبر 
رهبر  و  نخست وزير  سينگهه، 
شعار  با  ملي«  اتحاد  »حــزب 
جنگ  بــروز  از  جلوگيري 
در  ــورش،  ــش ك در  نــــژادي 
انتخابات  از  پيش  تبليغات 
را  مسئله  كه  مي داشت  اظهار 
چاره يابي  گفتگو  و  مذاكره  با 
بود  حالي  در  ايــن  مي كند، 
هرگونه  انتخابات  از  بعد  كه 
حل  و  نشست  براي  پيشنهادي 
كرد.  رد  مسئله  دموكراتيك 
پادرمياني و وساطت دولت نروژ در سال 2002  با 
محدوديت  بــدون  آتش بس  پيمان  نخست وزير 
نوامبز  نيز در 1  تاميل  ببرهاي  زماني را امضا نمود. 
براي  را  خود  برنامه هاي  اعالميه اي  طي   200٣
ماندگار كردن آتش بس اعالم نمودند. به مفاد اين 

اعالميه در ذيل اشاره مي كنيم: )ادامه دارد...(

چاپ خانه ي آزادي   

قرارگاه مركزی نيروهای شرق كردستان 
2 گريالی خود  هويت  بيانيه ای  انتشار  با   HRK
را كه هفته گذشته درمنطقه سلماس طی عمليات 
همكاری  با  و  اسالمی  جمهوری  پاسداران  سپاه 
مزدوران جان خود را از دست داده بودند، اعالم 
كردستان  شرق  نيروهای  مركزی  نمود.قرارگاه 
خود  گريالی   2 جان باختن  درخصوص   HRK
بيانيه ای منتشر نمود. HRK در بيانيه خود آورده 
از  است  مديدی  مدت  اينكه  وجــود  با  اســت، 
اعالم  نظامی  عملياتهای  توقف  حزبمان  طرف 
صلح طلبانه  تالشهای  به  حزبمان  همچنين  و  شده 
اما  می دهد،  ادامه  كرد  مسئله  حل  جهت  خود 
اصرار  درگيری  و  جنگ  ادامه  بر  جنگ طلبان 
ورزيده و می خواهند كردستان همواره در جنگ 
و خونريزی به سر برد. قرارگاه مركزی نيروهای 
چگونگی  خصوص  در   HRK كردستان  شرق 
است:  نوشته  چنين  خود  گريالی  دو  جان باختن 
كه  حزبمان  گريالی  ،دو   2010. ٩.دسامبر  روز 
روستای  اطراف  در  حزبی  امورات  انجام  جهت 
اثر  بر  داشتند،  حضور  سلماس  توابع  از  ملحم 
انجام عمليات نيروهای سپاه پاسداران با همكاری 
نيروهای  با  درگيری  به  مجبور  محلی  مزدوران 
ما  گريالی  دو  هر  نتيجه  در  كه  اند  شده  رژيم 
شرق  نيروهای  مركزی  قرارگاه  می شوند.  شهيد 
را  شهيد  گريالی   2 هويت   HRK كردستان 
›زينال كابانك‹  نمود. گريال  اعالم  بدين صورت 
آمد  ليجه  از   1٩72 متولد  آمد‹  ›روژهات  كد  با 
بود.  پيوسته  گريال  صفوف  به   1٩٩٣ سال  كه 
سرحد‹  ›باهوز  كد  با  كاتورانی‹  ›فرشيد  گريال 
به   2007 سال  در  كه  سنه  شهر  از   1٩٨4 متولد 
مركزی  قرارگاه  بود.  پيوسته  گريالها  صفوف 
نيروهای شرق كردستان HRK در پايان بيانيه به 
را  خود  تسليت  پيام  گريال   2 جانباختن  مناسبت 
خصوصا  باخته  جان  گريالهای  خانواده  تمام  به 
2 گريالی اخير فرستاده و اعالم می دارد كه آنان 
در چهارچوب دفاع مشروع اين عمليات را بدون 

پاسخ نخواهد گذاشت.

ن  شهیدا
سرزمينند این  حقیقی  صاحبان 

» رهبرآپو   «

دست نوشته اهی  از 

علم هويی شيرین  شهید 
خورشید رهروان 

ببرهاي تاميل توطئه اي تراژیك...! )... ادامه(


