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آلترناتیو
رسانه ی آزاد خلق

ارگان حزب حیات آزاد کوردستاننشریه ی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی

خرداد 1391| ژوئن 2012

 شماره ی 20

است عدالت  فهمیدن، 

در این شماره خواهید خواند:

كدامین راه ما را به ساحل امن  آزادي خواهد رسانید؟

گفتگو

نامه ای به بیست و چهارمین كنگره ی كورد در واشنگتن

نگاهی گذرا به وضعیت كنونی خاورمیانه و تز »ملت دموكراتیک«
 یا »ملِت ملت ها«

كنفرانس ملی كورد آری یا نه؟

كنگره ي واشنگتن مجالی برای انتقاد از نظم سابق جهانی،  تعریف كنفرانس ملی زنان كورد، دستاوردها و چالش ها
استراتژی مشخص در رابطه با خلق ها و نظم نوین جهانی

آیا با برگزاري کنفرانس ملي این تهدیدها به تمامي رفع 
خواهد شد؟

آیا ملت کورد مي تواند پیشاهنگي دموکراتیزه کردن خاورمیانه البته نه به 
شیوه ي غربي آن بلكه با توجه به واقعیات منطقه را به انجام برساند؟

عدم شرکت برخي از سازمان هاي زنان شرق کوردستان 
در کنفرانس، چه لطمه اي به اتحاد ملي به ویژه در شرق 

کوردستان خواهد زد؟ 
آیا وقت آن نرسیده ملت کورد با یك ستاتوي مشحص در منطقه و جهان به موضوعات مورد توافق در کنفرانس چه مواردي بودند؟

فعالیت و سیاست بپردازد؟ پس چرا در آمریكا؟

نمایندگی شرق کوردستان را چه جناح هایی به عهده 
خواهند گرفت و چرا برخی از احزاب خود را نماینده ي 

شرق جلوه داده و دیگران را رد می نمایند؟ 
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بیش  ملی  کنفرانس  برپایی  مقطع  این  در  چرا   •
حزب  به مثابه ي  شما  و  است  اهمیت  حائز  پیش  از 
حیات آزاد کوردستان بر این امر تأکید مي ورزید؟ 

حتی  و  کوردی  احزاب  جناح ها،  از  برخی  هرچند 
برخی از شخصیت ها با نگرشي تنگ نظرانه به مسئله ي 
کنفرانس و ضرورت اتحاد می نگرند و بیشتر در پی 
البه الی  در  و  سیاسی اند  کوتاه مدت  منافع  کسب 
قدرت طلبانه  برخوردهای  آنان  از  برخی  مفاهیم 
نهان باشد اما مسئله ي اتحاد و همبستگی خلق کورد 
کوتاه مدت  منافعی  به  محدود  و  ساده  موضوعی 
سیاست های  و  برنامه  از  فراتر  حتی  امر  این  نیست. 

احزاب، الزامي است تاریخي. 
تحوالت  و  تغییر  خاورمیانه  و  جهانی  سطح  در 
عظیمی در جریان است و این دگرگوني ها مستقیما 
بود.  خواهد  تاثیرگذار  منطقه  ملت های  آینده ي  بر 
هدف اساسی مرحله ي آغازشده، ایجاد نظم جدید 
از  پس  که  جهانی  گذشته ي  نظم  است.  جهانی 
بایستی  شد،  ترسیم  جهانی  دوم  و  اول  جنگ های 
جانب  از  مداخالتی  راستا  این  در  و  می یافت  تغییر 
ملت  گرفت.  صورت  خاورمیانه  در  غربی  نیروهای 
کورد و برخی از ملت های کهن این منطقه از قبیل، 
آشوریان، سوریانی ها و ارمنی ها نیز در مقطع زماني 
برپایی نظم قدیم، با سیاست نسل کشي و انكار و امحا 
در  ملت های جدید  دولت ـ  تشكیل  روبه رو گشتند. 
آن مقطع بر پایه ي انكار دیگر خلق ها ایجاد گشتند. 
خلق آشوری که یكی از خلق های کهن منطقه بود 
با نسل کشي مواجه گشت و جایی برای اسكان این 
ارامنه  نماند.  منطقه  این  جغرافیایی  چینش  در  خلق 
نیز با نسل کشی مواجه شدند. ملت کورد نیز در بین 
چهار دولت ـ ملت تشكیل شده تجزیه گشت و هدف 
و  امحاء  و  انكار  نوع  بی رحمانه ترین  و  شدیدترین 
از  بسیاري  برای  آسیمیالسیون شد. چنین سرنوشتی 
اتفاق  منطقه  این  در  موجود  اتنیسیته هاي  و  ملت ها 
با خود بحران های عظیمی را در  این موضوع  افتاد. 
منطقه به همراه آورد و از آن مرحله تاکنون خاورمیانه 
شاهد جنگ ها، خون ریزی ها و تراژدی های بزرگ 
و  اشك  در  خاورمیانه  ملت هاي  است.  بوده  انسانی 
به  هم  مقطع،  آن  در  ملت کورد  خون غرق شدند. 
دولت ها  طرح ریزي شده ي  ازقبل  سیاست های  دلیل 
جنبشی  نبود  دلیل  به  هم  و  مداخله گر  نیروهای  و 
پیشاهنگ و عدم وجود اتحاد و همبستگی قادر نشد 
که از موجودیت خود دفاع نموده و به ایفای نقش 

تاریخی اش بپردازد. 

اینكه  آن  و  مي آید  میان  به  پرسشي  این جا  در   •
نیروهای  تعیین شده ی  ازقبل  سیاست های  به رغم 
کوردستان ـ  تجزیه ي  به  تصمیم  ـ به ویژه  مداخله گر 
بود  قادر  مبارزات،  اتحاد و وجود  آیا در آن مقطع 

سرنوشت تحمیلی را دگرگون نماید؟!
 

ضرورت  آن  جواب  اساسا  و  است  مهمی  پرسش 
جهانی  در  متاسفانه  می نماید.  آشكارتر  را  اتحاد 
اصول  پایه ي  بر  سیاسی  منافع  که  می کنیم  زندگی 
دموکراسی تعیین نمی شوند. در سده ي گذشته که به 
هیچ وجه چنین وضعی حاکم نبود و در حال حاضر 
از اخالق و مبادی دموکراسی و  نیز سیاست عاری 
اقتصادی  و  ایدئولوژیك  منافع  به  وابسته  نهایت  تا 
مبدل  نقابی  و   شعار  به  دموکراسی  است.  حاکمان 
در  چپاول.  و  پلیدی  چهره ي  الپوشاني  براي  شده 
مشاهده ي  صورت  در  نیرومندترها  دنیایی،  چنین 
بی رحمانه ترین  با  دیگران  نیرومندی  عدم  و  ضعف 
میان  از  آنان را  متفاوت  شیوه هاي  به  و  شكل 
مي بردارند. بدین گونه در صدد آنند تا شاید شریكی 
کسب  منافع  از  بیشتری  سهم  و  شده  کم  شرکا  از 
دنیای  در  که  گفت  می توان  خالصه  به طور  نمایند. 
امروز، عناصر فاقد نیروي سازماندهي شده و ناتوان با 
سرنوشت بی رحمانه ي حذف و پاک سازی روبه رو 
از  نیرومندترها  انتظاری که شاید  خواهد شد. چنین 
روی ترحم و دوستی و مبادی دموکراسی نظری بر 
ضعیفان بیافكنند و آنان را از زیر ستم دیگر نیروها 
ایجاد  نابسامانشان  حال  بر  فرجی  و  نمایند  خارج 
نیست.  بیش  خود فریبی ای  و  ساده لوحی  نمایند، 
تعریف  گوناگون  انحای  به  می توان  را  نیرومندی 
قبول  عدم  یا  و  قبول  سر  بر  بحث  اینجا  در  نمود. 
تشریح  به  مبرمی  احتیاج  نیست.  جهانی  جدید  نظم 
محتوای نظم جدید جهانی وجود دارد ولی با توجه 
به تجربیات تاریخی، واقعیت آن است که ملت کورد 
نیروي  و  توان  تمام  با  مقطع  این  در  صورتی که  در 
دیگر  شاید  نپردازد  موجودیتش  از  دفاع  به  خویش 
شانسي برای این موضوع وجود نداشته باشد. در طول 
نظم گذشته، ملت کورد با مبارزاتی گسترده)حال با 
تا حدودي  توانست  نادرستي(،  یا  و  متد درست  هر 
در مقابل سیاست انكار و امحا از مرگ رهایی یابد. 
تفاوت  گذشته  مراحل  با  حدی  تا  کنونی  مرحله ي 
دارد. ملت کورد اکنون در تمامي مناطق کوردستان 
مي نماید  از گذشته عمل  سازمان یافته تر  تا حدودی 
نقص  مبارزه اند.  حال  در  زیادی  سیاسی  احزاب  و 
اساسی، عدم یكپارچگی و هم گرایي مابین احزاب 
تمامي شان  پیروی  و  احزاب  این  گردهمایی  است. 
از سیاستی ملی در عرصه ی جهانی جهت براندازی 
سیاست آنتی کورد و دست یابی ملت کورد به حقوق 
برحقش گامی بجا و کارا خواهد بود. یعنی در مقطع 
زمانی کنونی که بار دیگر تالش برای ایجاد نظمی 
تكرار  از  جلوگیری  جهت  است،  جریان  در  نوین 
ملت  یكپارچگی  و  همبستگی  وجود  تلخ،  تاریخ 

کورد از اهمیتی تاریخی برخوردار است. 

به  تهدیدها  این  ملي  کنفرانس  برگزاري  با  آیا   •
تمامي رفع خواهد شد؟

به  دستیابی  ملی جهت  کنفرانس  برگزاری  چند  هر 
چنین سطحی کافی نیست اما می تواند به عنوان گام 
اول مثمر ثمر واقع گردد. این گامي مستحكم خواهد 

بود براي نیرومندي ملت کورد.

• شما از نیرومند نمودن ملت کورد بحث می نمایید. 
آیا نیرومندی ملت کورد نمی تواند برای به قول شما 

ضعیف ترهای دیگر تهدید محسوب شود؟! 

ملت  نیرومندی  از  به خوبی هدف  بایستی  اینجا  در 
سلطه گری،  ذهنیت  وجود  نمود.  تعریف  را  کورد 
غارت و استعمارگری در هر جایی همیشه تهدیدی 
اما ملت کورد  ایجاد خواهد کرد.  برای دیگران  را 
استعمار  یا  و  کشورگشایی  بر  مبنی  خواسته ای 
داشت.  نخواهد  و  نداشته  را  دیگری  مملكت  هیچ 
که  است  سال  صدها  کورد  ملت  و  کوردستان 
تمامي  و  بوده  گوناگوني  دولت های  مستعمره ي 
مبارزاتش در راستای رهایی از استعمار انجام گرفته 
است. هدف نهایی ملت کورد آزاد زیستن و دستیابی 
نیرومند شدن ملت  به حقوق مشروع خود می باشد. 
کورد، در راستاي دفاع از موجودیت و آزادی هایش 
می باشد. به رغم همه ي قتل عام ها و عملكردهای غیر 
انسانی ای که علیه ملت کورد انجام گرفته اما بارها 
در  کورد،  ملت  آزادی خواهی  جنبش  و  ملت  این 
کورد  مسئله ي  حل  جهت  فروتنی  و  تواضع  کمال 
را  آشتی  دست  دموکراتیك  راهكارهای  طریق  از 
نموده  استعمارگران و حتي جالدانش دراز  به سوی 
از  صلح طلبانه اي  تالش های  چنین  بار  هر  اما  است. 
عنوان  به  استعمارگران  دید  از  کورد،  ملت  سوي 
ضعف و ناتواني ارزیابي شده است و فرصتی برای 
یورشی وحشیانه تر. از دیگرسو ملت کورد یكی از 
تجربه ي  از  و  بوده  خاورمیانه  ملت های  کهن ترین 
با  مسالمت آمیز  زندگی  هزاران ساله ي  فرهنگی 
اتنیسیته هاي منطقه برخوردار است؛  دیگر ملت ها و 
متوجه  را  تهدیدی  خلق  این  آزادی  هیچ گاه  لذا 
ملت هاي دیگری نكرده است. تنها زیانی که اتحاد 
منافع  به  زیان  آورد،  خواهد  همراه  به  کورد  ملت 
ناانسانی استعمارگران و سلطه طلبانی است که از این 

راه منافع کالنی کسب کرده اند. 

• جهت اینكه کنفرانس از محتوایی ملی برخوردار 
باشد بایستی چه معیارهاي رعایت شود؟ 

احزاب  و  جناح ها  همه ي  بایستي  چیز،  هر  از  پیش 
کوردي، حساسیت و اهمیت مقطع کنونی را به نیكي 
تاریخی  مسئولیتی  احساس  با  بایستي  کنند.  ادراک 

كنفرانس ملی كورد 

آری یا نه؟
گفتگویی با رفیق ریزان جاوید عضو کوردیناسیون پژاک

گفتگو



3 20خرداد91

June 9-2012

در مقابل ملت و به ویژه شهدای راه آزادی خواهی در 
قبال آینده ي ملت کورد، در این کنفرانس شرکت 
جویند. موضوع اتحاد ملی موضوعی فراحزبی بوده 
و منافع ملی را مد نظر قرار می دهد. از این رو محدود 
به منطقه ای خاص از کوردستان و یا بخش خاصی 
از این سرزمین نیست. بینش سیاسی ـ ایدئولوژیك و 
خط مشی مبارزاتی احزاب، به هیچ وجه در هم گرایي 
و توافق بین احزاب نبایستي به عنوان مانع تلقی گردد. 
جهت  دموکراتیك  ذهنیتی  وجود  است  مهم  آنچه 
تحمل یكدیگر و ایده هاي متفاوت است. با نگاهی 
گفتمان  و  برنامه  در  احزاب،  شعارهای  و  برنامه  به 
به طرزي  بیان  تمامي احزاب، دموکراسی و آزادی 
بسیار آشكار مشاهده می شود. نبایستي دموکراتیك 
بودن تنها در سطح گفتمان باقی ماند. باقي ماندن آن 
در  آناني که  است.  عوام فریبی  تنها  شعار،  سطح  در 
نخستین گام ها قادر به قبول دیگران نباشند، چگونه 
بود.  خواهند  جامعه  در  دموکراسی  برپایی  مدعی 
در  بود  نخواهند  قادر  هیچ وجه  به  جناح هایی  چنین 
ملت  بدون شك  و  بردارند  گام  ملی  منافع  خدمت 
کورد و به ویژه تاریخ این ملت، چنین عملكردهایی 
را از یاد نخواهد برد. امیدواریم که در بین احزاب، 
وجود  که  چرا  نگردد.  مشاهده  برخوردهایی  چنین 
تنگ نظرانه ي  منافع  نشان دهنده ي  ذهنیتی  چنین 
حزبی، منطقه ای و حتی شخصی است. چنین نگرش 
و برخوردي به هیچ وجه با روح اتحاد ملی همخوانی 

ندارد. 

• آیا در این کنفرانس صرفا احزاب سیاسی بایستی 
شرکت داشته باشند یا حضور شخصیت های سیاسی 

و روشنفكر نیز ضروری است؟ 

روشنفكران  مبارز،  و  حضور شخصیت های مجرب 
کنفرانس  روند  در  شهدا  خانواده ي  حتی  و  مسئول 
غناي  و  تنوع  موضوع  این  بود.  خواهد  ثمر  مثمر 

خاصی به کنفرانس خواهد بخشید. 

برگزاری  مورد  در  بحث  نیز  گذشته  مراحل  در   •
کنفرانس ملی در جریان بود. چرا گاها این موضوع 
به بحث گذاشته و بعد از چندی به فراموشی سپرده 

می شد؟ 

احساس  عدم  علت  به  گذشته  مراحل  در  متاسفانه 
مسئولیت برخی از جناح ها و درک ناقص از مسئله ي 
تعویق می افتاد  به  یا  این کنفرانس  برگزاری  کورد، 
به فراموشی سپرده می شد. دولت های منطقه و  یا  و 
تمامي  در  کوردستان  بر  حاکم  دولت های  به ویژه 
راهكارهای  از  کورد  ملت  تضعیف  جهت  مراحل 
متفاوتی استفاده نموده اند. به ویژه پس از عقد پیمان 
لوزان بازی های سیاسی عدیده ای جهت به کارگیری 
در  منطقه  دولت های  مقابل  در  کوردی  احزاب 
جریان بود. در بسیاري از مواقع، یك دولت حاکم 
بر کوردستان خلق کورد را در جنگ با دولت هاي 
مبدل  خویش  سیاست های  اجراي  ابزار  به  دیگر 
نیز همان بازی را در مقابل  کرده اند و طرف مقابل 
دولت های  از  یكی  نیز  گاها  است.  داده  انجام  آنان 
حاکم بر کوردستان جهت از میان برداشتن مبارزاتی 
که در راستای آزادی ملت کورد در آن بخش انجام 
کالسیك  احزاب  سیاسی،  ترفندهای  با  می گرفت 

در  دیگری  احزاب  یا  و  کوردستان  مناطق  دیگر 
وادار  هم  با  به جنگ  را  از کوردستان  منطقه  همان 
شدید  جنگ های  سیاست ها  نوع  این  می نمودند. 
داخلی را سبب شدند. به گونه اي که رفته رفته شكاف 
مسئله  به سطحی می رسید که صورت  احزاب  میان 
بستن  امید  چشم  که  البته  می شد.  فراموش  کلی  به 
استعمارگر  دولت های  از  یكی  از  دوستی  انتظار  و 
منطقه ي  در  کورد  ملت  آزادی  جهت  کوردستان 
بیش  سیاسی  ساده لوحی ای  کوردستان،  از  دیگری 
نخواهد بود. در چنین حالتی بروز جنگ داخلی امری 
بدون شك  وضعیتی  چنین  در  است.  اجتناب ناپذیر 
بحث بر سر اتحاد ملی و همبستگی احزاب به نتیجه 
نخواهد رسید. هر چند که در سال هاي اخیر تمامي 
داخلی  دیگر جنگ  رسیده اند  نتیجه  این  به  احزاب 
اما نكته ي حائز  نیست،  از جناح ها  نفع هیچ یك  به 
این  از  سیاست هایی  بر  به خوبی  که  آنست  اهمیت 
اجازه ي  و  بود  به هر شكل و سیاق آن واقف  قبیل 
زمانی که  تا  نداد.  را  عرصه اي  هیچ  در  آن  تكرار 
نشود،  درک  خوبی  به  آن  ابعاد  و  کورد  مسئله ي 
و  نمي گیرد  قرار  منافع  همه ي  راس  در  ملی  منافع 
منطقه اي  تفرقه انداز دولت هاي  از سیاست  نمي توان 
الزمه  نتایج  به  و  نماییم  جلوگیری  فرامنطقه اي  و 
دست یابیم. یگانه راه امید ملت کورد، مسیر اتحاد 
و همگرایي است. امیدوار بودن به دیگران و ذهنیت 
منجي پرور قطعا شكست را با خود به همراه خواهد 
عملكرد  اختالف  آن  در  که  نكته ای  اساسا  آورد. 
تعویق  به  اصلی  دلیل  است.  همین  نیز  دارد  وجود 
افتادن و یا به دست فراموشی سپردن اتحاد ملی نیز 
از این موضوع نشات می گیرد. امیدواریم که در این 
رویكردها  و  برخوردها  نوع  این  از  بتوانیم  مرحله 

رهایی یابیم. 

جناح هایی  چه  را  کوردستان  شرق  نمایندگی   •
احزاب  از  برخی  چرا  و  گرفت  خواهند  عهده  به 
نماینده ي شرق جلوه داده و دیگران را رد  خود را 

می نمایند؟ 

همان گونه که در پرسش هاي قبلی نیز بدان اشاره شد، 
مسئله ي اتحاد ملی و پیروی از سیاستی ملی، محدود 
تا  نیست.  کوردستان  از  بخشي  یا  و  حزبی  منافع  به 
زمانی که این موضوع به نیكي درک نشود و احزاب 
نتیجه  نبخشند، کسب  این مفاهیم رهایی  از  خود را 
مشكل خواهد بود. احساس مسئولیت همه ي احزاب 
در تمامي مناطق کوردستان در مقابل کلیه ي احزاب 
است  شرطي  کوردستان،  دیگر  مناطق  تمامي  و 
را  احزاب مي بایست خود  ما همه ي  نظر  به  اساسی. 
نماینده و پیشاهنگ تمامي مناطق کوردستان بدانند. 
نمود.  قبول  را  ملت  این  بر  تحمیلی  سرنوشت  نباید 
با  وجود چنین ذهنیت و رویكردي ضروری است. 
توجه به شرایط مبارزاتی کنونی و با توجه به برنامه 
و  به شكلی جداگانه  مبارزات  احزاب،  استراتژی  و 
در  ما  نظر  به  است.  جریان  در  جداگانه  مناطق  در 
که  جنبش هایي  و  احزاب  تمامي  کوردستان  شرق 
این  بایستی در  به خلق کورد هستند  مدعی خدمت 
خود  نظرهاي  بتوانند  تا  جویند  شرکت  کنفرانس 
اینكه  باشند.  سهیم  تصمیمات  در  و  نموده  بیان  را 
می پردازند  احزاب  دیگر  رد  به  احزاب  از  برخی 
صالحیت  حزبی  هیچ  نیست.  قبولی  قابل  موضوع 

آن را ندارد که موجودیت حزبی دیگر را زیر سوال 
برد. رد دیگران نه تنها کامال با دموکراسی مغایرت 
خارج  احزاب  اختیارات  محدوده ي  از  بلكه  دارد 
چنین  البه الی  در  منفوری  خودبزرگ بینی  است. 
برخوردهایی  چنین  اساسا  است.  نهان  برخوردهایی 
شكاف  و  است  واقعیت  از  ترس  و  ضعف  از  نشان 

فاحشی با اصول دموکراتیك دارد. 

حال  به   تا  نود  دهه ي  از  می دانید  که  همان گونه   •
رهبر  طرف  از  کوردی  احزاب  همبستگی  موضوع 
شد  گذاشته  بحث  به  اوجاالن  عبداهلل  کورد  خلق 
از طرف  موضوع  این  که  می شود  ادعا  اکنون  ولی 
آقای مسعود بارزانی پیشنهاد شده است. نظر شما در 

این باره چیست؟ 

از قبل از دهه ي نود نیز گفته هاي رهبر آپو در مورد 
مناطق کوردستان وجود دارد. در  تمامي  بین  اتحاد 
اوایل دهه ي نود نیز ایشان پیشنهاد دادند که کنگره ي 
ملی با شرکت همه ي احزاب برگزار گردد. در سال 
99 نیز وی پیشنهاد داد که کنگره ي ملی کوردستان 
افتتاح شود. بر همین مبنا نیز برخی از شخصیت های 
ایشان،  پیشنهاد  این  به  جواب  در  مسئول  و  مبارز 
KNK را تشكیل داده و  کنگره ي ملی کوردستان 
ادامه  فعالیت های خود  به  کنگره  این  نیز  حال  به  تا 
می دهد. نكته ي مهم در این باره این است که در این 
که  امیدواریم  و  شود  برگزار  ملی  کنفرانس  مقطع 
عمل  وظایفش  به  این باره  در  بارزانی  مسعود  آقای 

نموده و به نوبه ي خود در این راستا گام بردارد. 

• نظر شما در مورد اعالن دولت مستقل کوردی در 
چنین  برای  شرایط  آیا  چیست؟  کوردستان  جنوب 

گامی مهیاست؟ 

ما مخالف اعالن دولت کوردی در جنوب کوردستان 
مسائلی  و  دارد  این باره وجود  در  نیستیم. مشكالتی 
چون مناطق جداشده از اقلیم کوردستان وجود دارد 
اعالن  البته در صورت  بایستی چاره یابی گردد.  که 
و یا عدم اعالن این دولت، برخورد مسالمت آمیز با 
بایستی  و  است  اهمیت  حائز  منطقه  ملت های  دیگر 
اصرار  نكته  این  بر  بایستي  شود.  داده  قرار  نظر  مد 
از  منطقه اي  دستاوردهای  و  منافع  حفظ  که  نمود 
به  مستقیما  به ویژه جنوب کوردستان،  و  کوردستان 
گسترش مبارزات در دیگر مناطق کوردستان بستگی 
صورت  در  هم  و  کنونی  حالت  در  هم  لذا  دارد؛ 
یاری رسان  بایستی  اقلیم  حكومت  دولت،  تشكیل 

مبارزات در مناطق دیگر کوردستان باشد. 
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ـ رفیق اوین زیالن به عنوان کمیته ي تدارکات دومین 
کنفرانس ملي زنان اندکي از روند فعالیت هاي این 

کمیته برایمان بحث بفرمایید؟ 
رهبر  به  را  ملي  کنفرانس  این  برگزاري  نخست، 
کوردستان،  مناطق  تمامي  در  زنان  همه ي  آپو، 
تمامي شهیداني که در راه آزادي جان خود را فدا 
تبریك  کورد  مادران  همه ي  به  به ویژه  و  کرده اند 
مي دانید  که  همان طور  مي کنم.  عرض  تهنیت  و 
شهر  در   2010 سال  در  زنان  ملي  کنفرانس  اولین 
روز هاي  مابین  هم  کنفرانس  این  شد.  برگزار  آمد 
برگزار گردید.  نفر  با مشارکت 210  تا 4 خرداد   2
مي بایست این کنفرانس پارسال برگزار مي شد، ولي 
متأسفانه بنا به عللي، به ویژه کنژکتور سیاسي موجود 
فرصت ها  منطقه،  این  در  بحران  و  خاورمیانه  در 
کنفرانس  این  برگزاري  براي  مناسب  زمینه هاي  و 
بي شك  گشت.  موکول  امسال  به  و  نگردید  فراهم 
بحران موجود در خاورمیانه و کوردستان، وضعیت 
علي رغم  داد.  قرار  تأثیر  تحت  نیز  را  کورد  زنان 
تمامي این شرایط زنان کورد در تالش بودند که این 
باید گفت  گردد.  برگزار  وقت  اسرع  در  کنفرانس 
این تالش، گامي تاریخي براي زنان کورد مي باشد. 
طي تالش هایي بیش از دو ماه، زنان کورد توانستند 
علي رغم تمامي کم و کاستي ها و بي تجربگي ها، این 
تا سطحي  این تالش ها  نمایند.  برگزار  را  کنفرانس 
توانست پاسخگوي خواسته ها و مطالبات زنان کورد 

باشد.
موانعي وجود داشت؟ آیا  تدارکات چه  ـ در روند 
ایجاد  موانعي  کنفرانس  برگزاري  در  مسائل  این 

نمود؟ 
داشتند.  وجود  مشكالتي  تدارکات  اثناي  در  بلي؛ 
کوردستان  مناطق  تمامي  سوي  از  نارضایتي هایي 
در مورد روند تدارکات کنفرانس صورت گرفت. 
علت این نارضایتي ها، نادموکراتیك بودن کنفرانس 
تبادل نظرهایي در مورد  این رابطه، بحث و  بود. در 
کنفرانس  این  در  مشارکت  و  برگزاري  چگونگي 
داشتیم  تأکید  مورد  این  بر  ما  به ویژه  گرفت.  انجام 
که مي بایست این کنفرانس، کنفرانسي ملي باشد که 
همه ي زنان کورد بتوانند در آن نقش داشته باشند. 
برگزار  کوردستان  جنوب  در  کنفرانس  این  اگر 
مي گردد، بدین معنا نیست که بیشتر شرکت کنندگان 
همه ي  از  افرادي  باید  بلكه  باشند؛  منطقه  این  از 

نهادهاي  و  سازمان ها  تمامي  و  کوردستان  مناطق 
در  مستقل  روشنفكر  شخصیت هاي  همچنین  زنان، 
این نكات،  نمایندگاني مي داشتند. عدم رعایت  آن 
لطمه   برابري کنفرانس  به دموکراتیك بودن و روح 
وارد خواهد کرد و تك بُعدي شده و تنها نمایندگان 
قشري محدود از زنان را در خود جاي خواهد داد. 
صاحب اصلي این پروژه یعني کنفرانس ملي زنان، 
ولي  بود   KJB به ویژه  زنان  آزادي خواهي  جنبش 
 KJB قبال  در  تبعیض آمیز  برخوردهایي  متأسفانه 
مشارکت  نبود.  هم  ما  قبول  مورد  داشت که  وجود 
ندادن نمایندگان KJB در روند تدارکات کنفرانس 
از  بعد  مسائل  این  مي دانستیم.  ناعادالنه  امري  را 
و  شدند  برطرف  حدي  تا  تبادل نظرهایي  و  بحث ها 

که نتایجي جهت رسیدن به توافق به بار آورد. 
خود  دلخواه  نتایج  به  شما  کنفرانس  این  در  آیا 

رسیدید؟
اهداف مورد خواست  تمام  به  بگویم که  نمي توانم 
داشتند.  وجود  موانعي  کردیم.  پیدا  دست  خویش 
ازجمله تأثیر احزاب بر روند برگزاري کنفرانس بارز 
بود. ولي به علت اینكه هدف اصلي ما در کنفرانس 
کورد  زنان  میان  همبستگي اي  و  اتحاد  که  بود  این 
در  نیز  و تالش مان  تمامي سعي  باشد،  داشته  وجود 
مسائلي  رو  این  از  بود.  هدف  این  پیشبرد  راستاي 
اتحاد و یكدلي مي شد را  این  از  مانع  حاشیه اي که 
به کناري نهادیم. چرا که در غیر این صورت ما زنان 

نمي توانستیم به نتیجه اي دست یابیم. 
نفر  چند  کنفرانس  این  در  شرکت کنند گان  تعداد 
برخي  همچنین  کردند؟  مشارکت  کجا  از  و  بود 
این  کوردستان  شرق  زنان  نهادهاي  و  سازمان ها  از 
کنفرانس را بایكوت کردند، علت آن چه بود و چه 

خواسته هایي داشتند که برآورده نشد؟ 
از  نمایندگاني  کنفرانس،  تدارکات  کمیته ي  در 
اروپا،  ساکن  کوردهاي  کوردستان،  مناطق  تمامي 
داشتند.  وجود  قزاقستان  و  روسیه  لبنان،  آمریكا، 
شمال  بود:  ذیل  شرح  به  شرکت کنندگان  تعداد 
کوردستان  غرب  نفر،   5  KJB نفر،   50 کوردستان 
17 نفر، شرق کوردستان 24 نفر، جنوب کوردستان 
آمریكا  و  اروپا  روسیه،  و کوردهاي ساکن  نفر   78
و  افراد  این ها،  از  غیر  به  بودند.  نفر   12 لبنان  و 
شخصیت هاي فعال حقوق زن نیز مشارکت نمودند. 

از شرق کوردستان ما به عنوان اتحادیه ي زنان شرق 
»سازمان  همچنین  نمودیم.  مشارکت  کوردستان 
شرق  از  سربه خویي«  پارتي  و  رزگاري  سپاه  پاک، 
کوردستان مشارکت کردند. ولي متأسفانه بعضي از 
بایكوت  را  کنفرانس  این  کوردستان  شرق  احزاب 
که  داشتند  اعتراض  مورد  این  به  نخست  کردند. 
تعداد نمایندگانشان در کنفرانس کم است. در این 
مورد بحث هایي صورت گرفت و پروتكل هایي هم 
شرق  نمایندگان  عنوان  به  حتي  رسیدند.  امضاء  به 
کنفرانس  تدارک  کمیته ي  در  نفر  سه  کوردستان، 
این  این ها،  همه ي  به رغم  ولي  مي گرفتیم.  جاي 
به  مشارکت  و  کرده  بایكوت  را  کنفرانس  احزاب 
نیز همه ي تالش ها  دقایق  تا آخرین  نیاوردند.  عمل 
کنفرانس  این  در  آن ها  که  بود  این  بر  ما  اصرار  و 
شرکت جویند. اما آن ها کنفرانس را نادموکراتیك 
مي توانستند  داشتند  انتقاداتي  هم  اگر  مي خواندند. 
زبان  بر  را  موارد  آن  کنفرانس  خود  در  و  بیایند 
بیاورند. انتقاد نمودن در مكاني خارج از کنفرانس، 
هیچ ارزش و فایده اي براي آن ها و روند کنفرانس 
به روشني  نیز  انتقادها  این  علت  متاسفانه  نداشت. 
آشكار نگردید. من بر این باورم که مشكالت باید 

در محیط کنفرانس مطرح و چاره  یابي مي شد. 
شرق  زنان  سازمان هاي  از  برخي  شرکت  عدم 
اتحاد ملي  به  کوردستان در کنفرانس، چه لطمه اي 

به ویژه در شرق کوردستان خواهد زد؟ 
زنان  سازمان هاي  از  برخي  مشارکت  عدم  بي شك 
در  بتوان  که  شد  خواهد  آن  مانع  کوردستان  شرق 
به گونه اي  همبستگي  و  اتحاد  از  کوردستان  شرق 
بایسته و شایسته سخن گفت. همچنین مانعي خواهد 
بود در برابر اتحاد ملي در همه ي مناطق کوردستان. 
هیچ  کنفرانس  از  ماندن  خارج  که  دانست  باید 
نخواهد  زنان  براي  به ویژه  ملي  اتحاد  براي  سودي 
به ویژه  کوردستان  شرق  خلق هاي  که  چرا  داشت. 
کوردها در این مرحله ي حساس نیازي مبرم به اتحاد 

و هم گرایي دارند. 
در این کنفرانس چه مواردي به بحث گذاشته شد؟ 

قرار  بحث  مورد  اساسي  ماده ي  سه  کنفرانس،  در 
سیاسي  وضعیت  تحلیل  به  ماده،  اولین  گرفت. 
و  مرحله  این  در  زنان  مشارکت  موجود، چگونگي 
باشد  باید مشارکت ملي زنان در چه سطحي  اینكه 

كنفرانس ملی زنان كورد

دستاوردها و چالش ها
گفتگویی با رفیق اوین زیالن عضو کوردیناسیون پژاک

گفتگو
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زنان  سازماندهي خود  و  بر وضعیت  آن  تأثیرات  و 
مي پرداخت. 

مناطق  تمامي  در  زنان  مشكالت  ماده،  دومین 
مورد  را  آن ها  چاره یابي  راه حل هاي  و  کوردستان 

ارزیابي قرار مي داد. 
سومین ماده در این مورد بود که چگونه مي توان در 
بیرون از کنفرانس، زنان کورد را گرد هم  محیطي 
آوریم؛ تا به گونه اي مداوم در ارتباط باشند و بتوانند 
مشكالتي که از آن ها سخن به میان آمد را مطرح و 
چاره یابي کنند. مي تواند به شكل نهاد یا مجلسي نیز 
باشد. در آخر به این نتیجه رسیدیم که کمیسیون یا 
کمیته اي تاسیس شود که از تمامي مناطق کوردستان 
نمایندگاني داشته باشد تا بتوانند پروژه ها و مواردي 
ارزیابي  را  گرفته اند  قرار  کنفرانس  بحث  مورد  که 
کرده و در برابر پراکتیزه نمودن تصمیمات کنفرانس 

مسئول مي باشد. 
کورد  زنان  کنوني  مسائل  نیز  اختتامیه  بخش  در 
در  حاضران  نظر  و  سمع  به  بود،  ماده   8 شامل  که 

کنفرانس رسید. 
آیا در مورد صاحب اراده بودن زنان در کنفرانس یا 

مستقل بودن آن ها از احزاب شك دارید؟
کنفرانس  این  در  هم  مستقل  زنان  آنكه  به رغم 
مشارکت نموند اما به هر حال بیشتر مشارکت کنندگان 
اینكه  بودند.  احزاب مختلف کوردستان  نمایندگان 
یك  در  مختلف  احزاب  نمایندگان  به منزله ي  زنان 
کنفرانس مشارکت نمایند، چندان مساله ساز نیست. 
احزاب مختلف موجود  در  آیا  است که  این  مساله 
واقعا  جامعه  از  نیمي  به عنوان  زنان  کوردستان  در 
از  احزاب  این  آیا  نه؟  یا  هستند  اراده  از  برخوردار 
قرار  مردساالر  افكار  تاثیر  تحت  ایدئولوژیك  نظر 
دارند یا خیر؟ نباید راه را بر جناح بندي هاي حزبي، 
اثناي  در  کرد.  باز  اقتدارگرایي  و  عشیره گرایي 
کنفرانس نیز تالش هایمان بر این بود که حضور این 
نوع ذهنیت ها را کم رنگ تر نموده و جایي براي این 
نوع افكار وجود نداشته باشد و سعي بر ارتقاي سطح 

ملي آن بنماییم. 
و  بحث  مورد  کنفرانس  در  که  مواردي  بیشترین 

تبادل نظر قرار گرفتند کدام موارد بودند؟
در مورد نقش زنان در اتحاد ملي بحث هایي وجود 
کمك  ملي  اتحاد  به  مي توانند  زنان  آیا  که  داشت 
مورد چگونگي  نه؟ همچنین در  یا  برسانند  یاري  و 
پیشاهنگي زنان در پیشبرد کنفرانس ملي آینده بحث 
شد. تصمیم بر این شد که تعداد شرکت کنندگان زن 
کنفرانس ملي باید چهل درصد از کل اعضا باشد؛ 
کنفرانس.  خود  در  هم  و  تدارک  کمیته ي  در  هم 
همچنین دولت کوردي در این کنفرانس مورد بحث 
دولتي  مي تواند  کوردستان  آیا  اینكه  گرفت.  قرار 
مستقل باشد یا نه؟ البته میان همه ي شرکت کنندگان 
در این مورد توافقي وجود نداشت. بر سر موضوعاتي 
که  سال هاست  کورد  خلق  چرا  اینكه،  قبیل  از 

ولي صاحب  مي دهد،  ادامه  را  بي وقفه اي  مبارزه اي 
باید کوردها صاحب  و  نیست  دولت کوردي  یك 
بتوانند خود را به شكل  یك دولت مستقل شوند و 

فدرال اداره کنند، اختالف نظر وجود داشت. 
چه  کوردستان  شرق  زنان  اتحادیه ي  عنوان  به  شما 

نگرشي در این باره دارید؟
مورد  این  موافق  دیگر  سازمان هاي  از  برخي  و  ما 
خلق  آزادي  معناي  به  دولتي بودن  که  چرا  نبودیم. 
آپو  رهبر  مي دانید  که  همان طور  نمي باشد.  کورد 
نظرهایي  دولت  از  خارج  سیستمي  مورد  در  نیز 
گران بها دارند. به ویژه اگر دولت دار شدن را مساوي 
با قدرت بنامیم، قدرت نیز همان خشونتي است که 
زنان بیشترین قربانیان آن هستند. ببینید اعراب داراي 
25 دولت هستند ولي آیا امروزه مشكل اعراب حل 
آیا  است.  منفي  پاسخ  حتم  طور  به  است؟  گردیده 
دولت ـ  سیستم  با  خاورمیانه  در  موجود  مشكالت 
خلق هاي  نه.  که  البته  است؟  شده  چاره یابي  ملت 
مدرنیته ي  سیاست هاي  اسیر  بیشتر  هرچه  خاورمیانه 
شده اند.  آن ها  به  وابسته  نیروهاي  و  کاپیتالیستي 
بي هویتي  و  ازخودبیگانگي  ظلم،  جز  نظام ها  این 
ارمغان  به  براي خلق هاي خاورمیانه  را  چیز دیگري 
به ویژه  این همه جنگ و خونریزي  نیاورده اند. علت 
در  که  نسل کشي  و  قتل عام  سیاست هاي  پیشبرد 
دولت  شده اند، خود  گذاشته  اجرا  به  کوردها  برابر 
زنان  نیز  سیاست ها  این  قربانیان  بیشترین  مي باشد. 

کورد بوده  و هستند. 
کوردستان  شرق  زنان  اتحادیه ي  به مثابه ي  شما 
خودمدیریتي  و  دموکراتیك  کنفدرالیسم  پروژه ي 
به  را  مي باشد  آپو  رهبر  پروژه ي  که  دموکراتیك 
کنفرانس ارائه کردید؟ آیا در کنفرانس استقبالي از 

این پروژه شد؟
 صحیح است؛ پروژه ي ما به ویژه براي زنان سیستم 
این  بود.  کنفدرال  و  دموکراتیك  خودمدیریتي 
و  توانایي ها  همه  ي  که  دولت  بالعكس  سیستم 
و  مي نماید  قبضه  مرکز  در  را  جامعه  خالقیت هاي 
نظامي  مي بندد،  تفاوت ها  و  تكثر  و  تنوع  بر  را  راه 
است دموکراتیك که تمامي اقشار جامعه را در خود 
جاي مي دهد. باید دانست که دولتي شدن پدیده اي 
زنان  به ویژه  و  کورد  خلق  جوهره ي  از  دور  به 
مي باشد. تنوع و غناي فرهنگ جامعه ي کوردستان 
ندارد.  سازگاري  مرکزیت محور  سیستمي  با  نیز 
فرهنگي  غناي  این  سرکوب  به معناي  دولت گرایي 
مي باشد. نمي توان گفت هر کس در این مورد اقناع 
شد و هنوز هم بر وجود یك دولت کوردي، یك 
رهبر و یك پرچم تأکید داشتند؛ و کساني نیز بودند 
سیستم  پیشنهاد  و  نبودند  موافق  دیدگاه  این  با  که 
کنفدرالیسم را قبول کردند. براي قبول و مورد پسند 
قرار دادن این پیشنهاد، بایستي مبارزاتي بي وفقه در 
داد.  انجام  مناطق کوردستان  و  تمامي جوامع  سطح 
همه ي  و  کورد  خلق   همه ي  به  را  سیستم  این  باید 

خلق هاي خاورمیانه بشناسانیم. 

واضح است که سیستم کنفدرالیسم دموکراتیك از 
سوي تمامي جامعه ي کوردستان آن طور که شایسته 
است شناخته نشده است، علت آن چیست؟ گویا در 
سیستم  این  از  صحیح  شناختي  فقدان  نیز  کنفرانس 

وجود داشته است؟
مبارزات خلق کورد در طول تاریخ همواره با خیانت 
و سرکوب روبه رو مانده است. جنبه اي ملي به خود 
نگرفته است. این نیز براي کوردها به ویژه در شرق 
به  است.  آورده  بار  به  مخرب  اثراتي  کوردستان 
همین علت این کژفهمي که »کوردها تنها با صاحب 
یابند«  نجات  این وضعیت  از  مي توانند  دولت شدن 
امروزه  است. وضعیتي که  یافته  اذهان شان سلطه  بر 
در جنوب کوردستان وجود دارد آشكار مي کند که 
دولت براي حل مسئله ي کورد چاره یابي اي بنیادین 
نیست. در مورد جایگزین کردن سیستم کنفدرالیسم 
دموکراتیك و شناساندن آن، ما به نوبه ي خود داراي 
را  مناسب  بستري  باید  بوده ایم.  کاستي هایي  و  کم 
براي پذیرش این سیستم در کوردستان فراهم آوریم. 
پاسخگوي  در طوالني مدت  است که  سیستمي  این 
و  خاورمیانه  خلق هاي  خواست هاي  و  نیازها  تمامي 
خواهد  بحران هایشان  و  معضالت  برطرف کننده ي 
بود. در صورتي که خلق کورد داراي سیاستي مستقل 
و با اراده باشد، خواهد توانست بنیان این سیستم را به 

شكلي صحیج پایه گذاري کند. 
پیش زمینه اي  کنفرانس  این  که  گفت  مي توان  آیا 
براي ایجاد اتحاد ملي بود؟ نتایجي که مورد رضایت 
کامل شما باشد در این کنفرانس به وقوع پیوست؟  

دلخواه  نتایج  به  گفت  نمي توان  تمامي  به  خیر؛ 
مبارزه اي  سرآغاز  کنفرانس  این  رسیدیم.  خویش 
بي امان براي زنان کورد مي باشد. همه ي مشكالت را 
نمي توان در چند روز برگزاري کنفرانس حل و به 
نتایجي دست یافت. نباید این پروژه ها روي کاغذها 

بماند بلكه باید پراکتیزه شوند. 
مواردي  چه  کنفرانس  در  توافق  مورد  موضوعات 

بودند؟
هم  این  داشت.  وجود  زیادي  فكري  چالش هاي 
موردي عادي مي باشد. ولي اشتراک و اتحاد به رغم 
اهمیت  حایز  امري  تنوعات،  و  تفاوت ها  همه ي 
نیز  زنان  واقعي  هویت  مي باشد.  کورد  زنان  براي 
و  رنگ  با  کس  هر  که  مي یابد  نمود  بدین گونه 
نماید.  وجود  ابراز  بتواند  خویش  جامعه ي   فرهنگ 
به همین خاطر همه ي تالش هاي ما هم این بود که با 
احترام به تمامي تنوعات، هویت واقعي زنان را نشان 
دهیم. به ویژه هویت و ملیت زني که در طول تاریخ 
تحت استعمار درآمده است. خصوصا در کنفرانس 
رابطه  این  در  و  شد  تاکید  زنان  آزادي  مسئله ي  بر 

مباحثي صورت گرفت.
شما به عنوان اعضاي YJRK، زنان گریالیي بودید 
که از کوهستان در کنفرانس شرکت کرده بودید، 

چگونه استقبالي از شما شد؟

دستاوردها و چالش ها
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از  به ویژه  داشتند  خوبي  استقبال  که  بودند  کساني 
KJB و از ما که از کوهستان هاي قندیل مشارکت 
البته معنادار بود زیرا زناني که سال ها  کرده بودیم. 
براي خلق  مبارزه  و  در کوهستان ها در حال جنگ 
خود و زنان بوده اند، در چنین کنفرانسي مشارکت 
نموده و حتي تا حدي هم پیشاهنگي این کنفرانس 
کنفرانس  در  گریال  حضور  گرفتند.  عهده  بر  را 
در  همچنین  بود.  داده  کنفرانس  به  مقاومت  رنگ 
شهید  همچون  شهیدي  گریالي  زنان  از  کنفرانس 
شیالن  شهید  کوردستان،  از شرق  علم هولي  شیرین 
از  قاسم  لیال  و  ویان  شهید  و  کوردستان  غرب  از 
جنوب کوردستان و شهید زیالن و بریتان از شمال 

کوردستان، به مثابه ي سمبل شهیدان شناخته شدند. 
تاسیس  مورد  در  پیشنهاداتي   KJB هم  و  شما  هم 
در  آیا  داشتید،  زنان  براي  ذاتي  دفاع  نهادهاي 
زنان  گردید؟  اتخاذ  تصمیماتي  هم  مورد  این 
شرکت کننده در این کنفرانس چه موضع گیري هایي 

در این مورد داشتند؟
کنفرانس  در  ذاتي  دفاع  اهمیت  گسترده  طور  به 
مورد ارزیابي قرار گرفت. بر این مورد تاکید گردید 
ملي  ارزش هاي  از  دفاع  براي  باید  کورد  زنان  که 
خویش داراي مكانیسمي دفاعي باشند. این دفاع تنها 
بلكه جنبه هایي  نمي باشد،  نظامي  به شیوه ي  محدود 
اجتماعي، سیاسي و اقتصادي و... را شامل مي شود. 
زناني که بدون دفاع بمانند در برابر هرگونه خشونت 
و هجومي، آسیب پذیر خواهند بود. ولي چگونگي 
پیشبرد این امر در عمل به طور کلي روشن نگردید. 
محسوس  گام هایي  نیز  آتي  روزهاي  در  بایستي 
زنان  امروزه  که  نقشي  شود.  برداشته  مورد  این  در 
گریال نیز بر عهده دارند همین است. بایستي علت و 
ضرورت وجود گریالي زن در کوردستان به خوبي 

ادراک گردد. 
ترکیه  مانند  دولت هایي  که  جوي  در  کنفرانس 
زنند و  برهم  را  بودند که آن  ... درصدد  و  ایران  و 
نتایجي  به  بتوانند  کورد  زنان  که  شوند  آن  از  مانع 
دست یابند برگزار گردید. ولي زنان کورد توانستند 
علیرغم همه ي این ها این کنفرانس را برگزار نمایند. 
در این مورد چه نظري دارید؟ آیا کنفرانس تسلیم 

خواسته ها و سیاست هاي دشمن خلق کورد شد؟
یكي از عللي که خلق کورد نمي  توانند در محیطي 
این  مداخله ي  نیز  بیایند  هم  گرد  دموکراتیك 
نیروهاي اشغالگر مي باشد. برگزاري کنفرانس خنثي 
در  حتي  بود.  پروواکاتیو  سیاست هاي  این  نمودن 
اثناي برگزاري کنفرانس نیز موضع گیري هایي مبني 
بر بي تاثیر کردن این کنفرانس و نرسیدن به نتیجه ي 

نهایي وجود داشت؟
این سیاست هاي پرواکاتیو چه بودند؟ 

تبلیغاتي  ضد  به  دست  مطبوعات  راه  از  به ویژه 
گسترده علیه جنبش آزادي خواهي زنان زده بودند. 
ترکیه  دولت  سوي  از  زندان  سال  ده  حكم  صدور 

مورد  بود.  موارد  این  از  یكي  نیز  زانا  لیال  براي 
دیگري که مطرح شد این بود که چرا KJB اجازه 
نداده که مردان نیز در این کنفرانس مشارکت کنند؟ 
 KJB یا اینكه هولیر، قندیل دوم شده است و تأثیر
بر روند کنفرانس بیشتر است و... نمونه هایي از این 
سیاست هاي پرواکاتیو بودند. از طریق  این تبلیغات 
شرکت کنندگان  میان  چالش هایي  مي خواستند 
این  که  گفت  باید  خوشبختانه  بیاورند.  به وجود 
سیاست ها راه به جایي نبرد و زنان کورد به آن سطح 
به رغم همه ي کم و  فكري و آگاهي رسیده اند که 
هوشیارانه  سیاست ها  این  برابر  در  کاستي هایشان 
اهداف خویش  تحقق  زمینه ي  بتوانند  و  کنند  عمل 
را مهیا سازند. مي توان گفت دومین کنفرانس ملي 

زنان با موفقیت به پایان رسید. 
شعار کنفرانس چه بود؟

اتحادي  براي  یك رنگي  و  یك صدایي  همبستگي، 
مبارزه  با  تنها  که  بود  امر  این  همچنین  بود.  ملي 
پراکتیكي  و  حقیقي  جنبه اي  شعار  این  به  مي توان 

بخشید. 
آیا عدم مشارکت مردان در کنفرانس تصمیم زنان 

بود؟ 
دولت ترکیه و بیشتر نیروهاي اشغال گر ادعا داشتند 
کنفرانس  در  مردان  مشارکت  از  مانع   KJB که 
بارزاني ـ شده است.  ـ به ویژه مشارکت آقاي مسعود 
بر  زنان  ما  همه ي  بود.  پوچ  ادعایي  این  آنكه  حال 
این راي بودیم که تنها رنگ زنان در این کنفرانس 
وجود داشته باشد. چرا که همیشه فعالیت هاي زنان 
بوده  مردساالر  و  کالسیك  احزاب  سایه ي  تحت 
است. الزم بود کنفرانس دور از افكاري مردساالرانه 
بر  مبني  پیشنهاداتي  کنفرانس  در  مي شد.  برگزار 
اینكه مرداني که فعال حقوق زنان هستند مشارکت 

کنند. ولي این موضوع مورد قبول واقع نگشت.
به  تناقضاتي  بر سر موضوعي  نیز  اختتامیه  در بخش 
به ویژه در مورد وضعیت رهبر آپو که  وجود آمد، 
از سازمان ها سالن کنفرانس را ترک  شما و بعضي 
توافقي  به  نهایت  در  آیا  و  بود  چه  علت  کردید؟ 

دست یافتید؟
نقش  از  شرکت کنندگان  بیشتر  کنفرانس  اثناي  در 
بحث  زنان  آزادي خواهانه ي  مبارزه ي  در  آپو  رهبر 
نمودند. رهبر آپو بخش زیادي از مبارزات خویش 
مورد  این  در  و  است  نموده  زن  آزادي  صرف  را 
مشهود  کوردستان  شمال  در  مبارزه  این  تاثیرات 
است. به ویژه در شرایط سخت سیزده سال گذشته در 
ارزنده در مورد آزادي  امرالي، دیدگاه هایي  زندان 
زنان بیان داشته اند. وضعیت انزوا و ایزوالسیون علیه 
انساني  و  اخالقي  موضوعي  به عنوان  باید  آپو  رهبر 

به ویژه براي هر زني مورد اعتراض قرار گیرد. 
آیا پروژه ي کنفرانس ملي هم براي زنان و هم تمامي 
این  بر  ایشان  بود چون  آپو  پروژه ي رهبر  کوردها، 

امر بسیار تأکید مي ورزیدند؟

درست است این پروژه  اي است که رهبر آپو براي 
پیشنهاد کردند. در  ملي در کوردستان  اتحاد  ایجاد 
که  بود  آپو  رهبر  متمادي  سالیان  مبارزات  نتیجه ي 
و  آییم  هم  گرد  توانسته  ایم  کورد  زنان  ما  امروزه 
به  را  مسائل خویش  تمامي  آزادانه  به شكلي  بتوانیم 
از آرزوهایي  دانست که یكي  باید  بگذاریم.  بحث 
بزرگ رهبر آپو این بود که روزي زنان کورد بتوانند 
دور هم جمع شوند و با اراده ي آزاد براي آینده ي 
خویش تصمیم بگیرند. این کنفرانس، آرزوي رهبر 
آپو بود. در کنفرانس بر این مورد تاکید شد که رهبر 
آپو فراتر از یك رهبر حزبي است و نباید به عنوان 
به وجود آورنده ي یك  به مثابه ي  بلكه  یك شخص، 
ایدئولوژي نوین براي آزادي نگریسته شود که در راه 
برداشته  آزادي زنان گام هایي تاریخي و بي همتایي 
است. قرار بر این بود که در بخش پایاني در یكي از 
بود  ماده ها که همانا آزادي همه ي زندانیان سیاسي 
ولي  گردد.  اشاره  نیز  آپو  رهبر  انزواي  وضعیت  به 
از شرکت کنندگان مورد  از سوي بعضي   این مورد 
قبول واقع نشد. در آخر به این نتیجه رسیدیم که ما 
انزواي رهبر  به وضعیت  نسبت  اعتراض خود  زنان، 
حقوق  جهاني  سازمان  به  نامه اي  صورت  به  را  آپو 
مسعود  طالباني،  آقایان  به  و  اروپا  اتحادیه ي  و  بشر 
بارزاني و نچیروان بارزاني بفرستیم تا آن ها نیز براي 
آزادي رهبر آپو دست به تالش هایي بزنند. در این 

رابطه کمیته اي تشكیل شد. 
کنفرانس سوم کي و کجا برگزار خواهد شد؟

دو سال بعد در شهر قامشلي واقع در غرب کوردستان 
برگزار خواهد شد.

نویدبخش  کنفرانس  این  که  گفت  مي توان  آیا 
کنفرانس ملي بود؟

بلي، یقینا. چرا که راه رسیدن به اتحاد ملي از اتحاد و 
هم گرایي زنان کورد امكان پذیر خواهد بود. 

به  را  کنفرانس  این  برگزاري  دیگر  بار  یك  هم  ما 
شما تبریك مي گوییم. در آخر چه پیامي دارید؟

اینكه  براي  بود  سرآغازي  کنفرانس  این  متشكرم. 
آگاه  همدیگر  فعالیت هاي  از  بیشتر  کورد  زنان  ما 
براي  بود  پلي  بشناسیم.  بهتر  را  همدیگر  و  شویم 
تمامي  در  کورد  خلق  همبستگي  و  اتحاد  ایجاد 
براي  بود  پیش زمینه اي  همچنین  کوردستان.  مناطق 
اتحاد زنان. یعني مشكالت زنان در هر یك از مناطق 
کوردستان، مشكل زنان دیگر بخش هاي کوردستان 
نیز مي باشد. باید با ارتقاي روح مسئولیت پذیري در 
پرداخت.  مشترک  مبارزه اي  به  مشكالت  این  برابر 
پایان یك  بایستي موضع گیري مشترک داشت. در 
زنان  به همه ي  را  کنفرانس  این  برگزاري  دیگر  بار 

کورد تبریك عرض مي کنم. 

گفتگو
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هدف شما از مشارکت در این کنگره چه بود؟ فضاي 
آن  برگزاري  روند  مورد  در  و  بود  چگونه  کنگره 

توضیحاتي بدهید؟
به  هیئتي  به مثابه ي  ما  مي،  ماه   13 و   12 روزهاي  در 
کوردستان)پژاک(  آزاد  حیات  حزب  از  نمایندگي 
اهمیت  آوردیم.  عمل  به  مشارکت  کنگره  این  در 
و  خاورمیانه  موجود  شرایط  و  کنوني  زماني  مقطع 
موج تغییراتي  که از کشورهاي آفریقایي شروع و به 
خاورمیانه ي کشیده  به ویژه کشورهاي  دیگر کشورها 
شده و اکنون نیز بیش از پیش به کوردستان و مناطق 
است.  مشهود  بسیار  است،  نزدیك تر شده  کوردنشین 
باعث شد که حزب مان  موارد  این  دادن  قرار  نظر  مد 
به این نتیجه برسد که بر اساس تغییرات به وجود آمده 
خلق هاي  مبارزاتي  درتاریخ  نویني  مرحله ي  بایستي 
خاورمیانه و به ویژه ملت کرد آغاز گردد. این مرحله 
تا  مي آورد  به وجود  را  نویني  فرصت هاي  خود  با 
بیست و یكم  سده ي  آغاز  در  بتواند  کورد  خلق  اینكه 
قرن  در  که  شكست هایي  و  مشكالت  تمامي  به رغم 
دموکراتیك  چاره یابي  یك  به  شده  متحمل  بیستم 
دست یابد. اما تنها موردي که به وجودآورنده ي بستر 
خلق  براي  فرصت ها  این  از  استفاده  جهت  مناسب 
کورد مي باشد، چیزي جز اتحاد ملي در تمامي مناطق 
به ویژه  هم آوایي و هم صدایي در شرق  کوردستان و 
گفتماني  با  مشترک  ایجاد یك جبهه ي  و  کوردستان 
امكان  که  است  راه حلي  تنها  این  و  نبوده؛  هماهنگ 
مي آورد.  به وجود  را  مشترک  اهداف  به  دست یابي 
کلیه  ي  در  گرفته  حزب مان  که  تصمیمي  اساس  بر 
نشست ها، گردهمایي ها،کنفرانس ها و پالتفرم هایي که 
به هم گرایي و نزدیكي هرچه بیشتر و ایجاد یك صدایي 
در راستاي اتحاد ملي بیانجامد، شرکت خواهیم کرد تا 
ما نیز بتوانیم وظیفه ي خود را در این رابطه یعني ایجاد 
احزاب  و  سازمان ها  ترغیب  و  هم آوایي  هماهنگي، 
هم راي  گفتماني  با  تشكل  ایجاد یك  کوردي جهت 
و  معضالت  با  رابطه  در  وگفتگو  بحث  همچنین  و 
مشكالت موجود در پیوند با مسئله ي کورد به شیوه اي 
نوین به جاي بیاوریم. در واقع این مبنا و برنامه ي کاري 
ما در نهاد روابط خارجي پژاک است و بر این اساس 
ما هم در کنگره ي ملي کورد که در شمال آمریكا  و 
شهر واشنگتن برگزار گردید و تا کنون )از سال 1988( 
نقش مهمي در ایجاد اتحاد ملي و مباحثه بر سر مسائل 
و مشكالت کورد، هم براي کوردهاي مقیم آمریكا و 
هم براي سایرجنبش ها داشته و درکل پالتفرمي ارزنده 
طرف  از  آمده  عمل  به  دعوت  اساس  بر  البته  است. 

هیئت برگزاري، ما نیز مشارکت کردیم.

قالب  در  را  حزب تان  موضع  کنگره  این  در  شما 
نكات  و  مضمون  طورکلي  به  دادید.  ارائه  مقاله  یك 
گنجانده شده در آن شامل چه مواردي بود؟ پیشنهادات 
شما به مثابه ي حزب حیات آزاد کوردستان چه بود؟ و 
درکل این کنگره تاکنون چه فعالیت هایي در زمینه ي 
اتحاد ملي انجام داده و چه گام هاي عملي اي برداشته 

است؟
بخش  چند  داراي  دادیم  ارائه  آنجا  در  راکه  مبحثي 
به  بود  مربوط  بخش ها  از  یكي  بود.  ویژه  و  کلي 
به وجود آمدن مشكل دموکراسي در  بحث درباره ي 
خاورمیانه و ریشه یابي آن. یعني به برآمدگاه مشكل و 
دالیل آن پرداختیم. همچنین تالش نمودیم که در این 
رابطه مواردي از قبیل ژینوساید، استثمار، انكار هویت، 
به حاشیه راندن اننیسیسته ها و ملت ها درساختار سیاسي 
و توازنات منطقه اي  را مورد بحث و گفتگو قرار دهیم.
کورد  ملت  به  مربوط  مسائل  تنها  کنگره  این  در  آیا 

مورد بحث قرار گرفت؟
ابتدا کلیه ي خلق هایي که در این مقطع مورد  البته در 
قبیل آشوري ها،  از  قرار گرفته اند  ژینوساید  و  قتل عام 
ارمني ها و پیروان ادیان و مذاهب مختلف مورد بحث 
این مسئله که کورد و سرزمین  به ویژه  قرار گرفتند و 
رو  روبه  قتل عام هایي  و  معضالت  چه  با  کوردستان 
اساس  بر  و  تاریخي  لحاظ  از  نخست  است.  مانده 
برداشت ما از تاریخ کوردستان به بیان مسئله پرداختیم 
و دربخش دوم از گفتار ارائه شده به این موضوع نگاهي 
مسئله ي  در  قدرت ها  و  کشورها  کدام  که  انداختیم 
معضالت  بروز  در  و  داشته اند  دخالت  تاکنون  کورد 
با به  و مشكالت موجود سهیم هستند. چون در رابطه 
وجود آمدن مشكل کورد، قبل از هر کس کشور هاي 
غربي و به ویژه اروپایي ها داراي نقشي اساسي بوده اند. 
این  تاسیس دولت ـ ملت در  هم در مسئله ي  خصوصاً 
به  تقسیم سرزمین کردستان  در  و هم  از جهان  منطقه 
چهار منطقه که در نهایت باعث جنایات و قتل عام هاي 
هم  اروپایي  کشورهاي  از  بعد  است.  گردیده  زیادي 
بیشتر عمیق  ایاالت متحده ي آمریكا در هرچه  کشور 
شدن موضوع و به بن بست رسیدن و همچنین دوام آن 

نقش داشته  است.
آیا شیوه ي ارائه ي گفتار به این صورت یعني بر اساس 
گنگره،  در  جامعه شناسانه  و  تاریخي  جمع بندي  یك 

شیوه اي نوین بود و مورد عالقه حضار قرار گرفت؟
داراي  ما  طرف  از  ارائه شده  گفتار  شك  بدون 
زیربناي  از  موضوع  این  و  بود  خاصي  ویژگي هاي 

مي گیرد.  سرچشمه  پژاک  ایدئولوژکي  و  فكري 
را  خود  گفتار  ایدئولوژیك     واقعیت  این  اساس  بر 
بر  سعي  یا  و  داشته  طرفي  هیچ  از  ترسي  اینكه  بدون 
یك  خاطر  به  یا  باشد  داشته  وجود  خودسانسوري 
را در  مواردي  معادالت سیاسي تالش شود که  سري 
ارائه  نیاوریم،  بر زبان  را  پنهان کرد و واقعیت ها  لفافه 
آزادي خواها نه ي  تالش هاي  که  همان گونه  دادیم. 
نیروهاي گریال وکلیه ي نهادها و ارگان هاي پژاک در 
کوهستان هاي کوردستان به صورت مستقل و بر اساس 
اراده اي آزاد جهت مشارکت در کار سازماندهي خلق 
پژاک هم خارج  دیپلماتیك  انجام مي رسد، بخش  به 
و  تفكر  همین  از  برگرفته  و  نبوده  چهارچوب  این  از 
شیوه ي  همین  براي  شد.  گفته  که  است  اندیشه اي 
خطابت ما طرزي التماس واري جهت چاره یابي نبوده و 
یا خواهش و تمنا براي اینكه وضع کورد مورد بررسي 
قرار گیرد. ما بر این باور نیستیم که ملت کورد، ملتي 
بیچاره بوده و قادر به حل مشكالت خود نیست. از این 
رو معتقد به آن نیستیم که بایستي نیرویي خارجي در 
کورد  خلق  اراده ي  و  نماید  اقدام  مسئله  حل  راستاي 
مد نظر را قرار ندهیم. کاماًل بر عكس؛ ما بر این باوریم 
که  ملت کورد ملتي است با سابقه ي تاریخي چندین 
هزار سال که با توجه به واقعیت هاي موجود و به شرط 
قبولي این مصادیق و تالش درجهت سازماندهي خود 
مشكل  چاره یابي  به  قادر  تنها  نه  اراده اش،  بر  تكیه  و 
ملت کورد است بلكه مي تواند در راستاي بسترسازي 
پیاده کردن آن  جهت ایجاد یك دموکراسي واقعي و 

در خاورمیانه نقش پیشاهنگ را داشته باشد.
ـ آیا ملت کورد مي تواند پیشاهنگي دموکراتیزه کردن 
خاورمیانه البته نه به شیوه ي غربي آن بلكه با توجه به 

واقعیات منطقه را به انجام برساند؟
در بخش سوم از گفتار ارائه شده به کنگره ، ما به انتقاد 
کشورهاي  از  تعدادي  و  آمریكا  متحده ي  ایاالت  از 
مداخله کننده  کشورهاي  سایر  و  روسیه  مانند  دیگر 
به خاطر  زیرا در حال حاضر  پرداختیم.  در خاورمیانه 
یك سري منافع به حمایت از دول محافظه کار منطقه 
مشروع  خواست هاي  قبول  به   حاضر  هیچ وجه  به  که 
رویكردي   چنین  با  مي پردازند.  نیستند  کورد  ملت 
با  چاره یابي  ایجاد  زمینه ي  هرگونه  که  شده اند  باعث 
منطقه  کشورهاي  دیگرسو  از  گردد.  روبه رو  بن بست 
ناسیونالیستي  و  شوونیستي  فاشیستي،  سیاست هاي  بر 
را  مشي  خط  این  و  مي نمایند  پافشاري  ملت  دولت ـ 
ادامه مي دهند. در سوي دیگر، کشورهاي فرامنطقه اي 
نقش  که  دارند  وجود  آمریكایي  و  اروپایي  یعني 
امروزه ي  مشكالت  آمدن  وجود  به  در  اساسي اي 

كنگره ي واشنگتن مجالی برای انتقاد از نظم سابق جهانی

  تعریف استراتژی مشخص در رابطه با خلق ها و نظم نوین جهانی

گفتگویی با رفیق َشمال بشیری مسئول روابط خارجی پژاک
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هیچ گونه  حاضر  حال  در  ولي  دارند.  کوردستان 
معضل  این  چاره یابي  قبال  در  را  تعهدي  و  مسئولیت 
که  دارند  آن را  داعیه ي  آنكه  حال  نمي نمایند.  قبول 
خاورمیانه را دموکراتیزه مي نمایند. این را به عنوان هدیه  
و ارمغاني براي ملت هاي خاورمیانه عنوان مي کنند و بر 
رعایت حقوق بشر و معیارهاي آن پافشاري مي نمایند. 
براي همین در اینجا باید توجه کرد که نوعي تناقض 
وجود دارد. از یك سو پافشاري بر رعایت حقوق بشر 
و از طرف دیگر حقوق بشري که حقوق ملت کورد 
دموکراسي  ایجاد  موضوع،  اگر  نمي گردد.  شامل  را 
است پس چرا اراده ي خلق کورد مد نظر قرار گرفته 
خاورمیانه  در  تغییراتي  که  است  قرار  اگر  نمي شود؟ 
صورت گیرد چرا ملت کورد نبایستي در این تغییرات 
انتقاد  رو  این  از  مثبت(؟  به صورت  گردد)البته  سهیم 
بر این مبنا استوار بود  که اگر قرار است پروژه اي در 
منطقه به اجرا درآید به همان اندازه که ملت هاي دیگر 
خاورمیانه در آن مشارکت مي نمایند و داراي جایگاه 
نیز خارج  بایستي ملت کورد  و هویت سیاسي هستند 
در  نقش  ایفاي  اجازه ي  و  نگیرد  قرار  پروژه  این  از 
بر  خاورمیانه  سیاست گذاري هاي  و  دموکراتیزه کردن 

اساس اراده ي ملت کورد به وي نیز داده شود.
آیا  انتقاد از سیاست هاي کشورهاي ابرقدرت خصوصا 
آمریكا در قبال ملت کورد تنها از سوي پژاک صورت 
این  بیان  به  نیز  کنگره  در  حاضرین  دیگر  یا  گرفت 
انتقادات پرداختند؟ آیا این شیوه اي نوین در برخورد 

با مسائل بود؟
این موضع گیري نه تنها در این مجمع یا کنفرانس بلكه 
به طور کلي و در طول حیات حزبي ما یك خط مشي 
متاسفانه  است.  بوده  سیاست گذاري هایمان  در  کلي 
بر  کوردي  احزاب  خارجي  سیاست  در  حاکم  روند 
این پایه استوار بوده که بدون برخورداري از حمایت 
که  نموده اند  سعي  ملي  اراده  گرفتن  اساس  و  مردمي 
بر اساس توازنات سیاسي منطقه اي و کمك گرفتن و 
جایگاهي  خود  براي  فرامنطه اي  کشورهاي  مساعدت 
قول  به  راه  این  از  و  بیابند؛  سیاسي  چهارچوب  در 
امر  این  بپردازد.  کورد  معضل  چاره یابي  به  خودشان 
کورد  ملت  آزادي خواهانه ي  حرکت  شده  باعث 
رویكردي منتقدانه در قبال سیاست هاي نظام جهاني در 
پیش نگیرد و بیشتر در جهت مشروعیت بخشي به این 
سیاست ها عمل کند. حتي در جهت الپوشاني بسیاري 
از قتل عام هایي که بر ملت کورد روا داشته شده، عمل 
خط   عنوان  به  که  روند  این  همین  براي  است.  نموده 
بر  است  مطرح  کوردستان  در  نو  انقالبي  نسل  مشي 
تمدن دموکراتیك اصرار مي ورزد و سعي مي نماید که 
نوین در عرصه هاي سیاسي  اندیشه ي  و  فلسفه  با یك 
منطقه اي و جهاني به فعالیت و مبارزه بپردازد. تنها این 
جمع ـ به عنوان معتقدین به این فلسفه ي نو در سیات 
خارجيـ   هستند که تالش مي نماید در گفتمان سیاسي 
خود خطابتي انتقادي داشته باشند و با این موضع گیري 
در پالتفرم ها و همایش هاي بین المللي مشارکت نماید. 
در این کنفرانس هم این شیوه و رویكرد  تنها محدود 
دیگر  گروه هاي  سوي  از  ما  از  غیر  و  بود  پژاک  به 

مطرح نگردید. 
برگردیم به پرسش قبلي در مورد محتواي گفتار؛ باید 
از کشورهاي  تعدادي  آن،  سوم  بخش  در  که  بگویم 

فرامنطقه اي از قبیل چین و روسیه به جهت حمایت شان 
رویكرد  دوام   و  محافظه کار  منطقه اي  دول  این  از 
به  که  اروپایي  کشورهاي  همچنین  و  آن ها   سیاسي 
انتقاد  مورد  نیز  آمریكا  و  مي نمایند  عمل  شیوه  همان 
بودن  ابرقدرت  ادعاي  آمریكا  چون  گرفتند.  قرار 
خاورمیانه  دموکراتیزه کردن  عنوان  تحت  و  دارد  را 
این  در  سیاست  اجراي  و  مداخله  به  حاضر  حال  در 
ملت  با  قطعا  مورد  این  مي پردازد.  جهان  از  منطقه 
از  بخشي  و  دارد  رابطه  کوردستان  سرزمین  و  کورد 
مي شوند.  اعمال  کورد  ملت  روي  بر  سیاست ها  این 
زمینه ي  در  مربوط  ادعاهاي  تمامي  به رغم  تاکنون  اما 
دموکراسي و آزادي، پروژه و برنامه  اي شفاف و روشن 
مناطق  از  یك  هیچ  در  کورد  مسئله ي  حل  قبال  در 
کوردستان ارائه نشده است. این امر باعث مي شود که 
ملت کورد همچنان در تردید و دودلي بوده و با دیدي 
مملو از شك و گمان به این سیاست ها بنگرد. لذا پیام 
ما بدین صورت بود که اگر بر ادامه ي همین رویكرد 
مجبور  یابد، کورد  ادامه  موجود  روند  و  تاکید گردد 
نیست  به بخشي از سیاست هاي بلوک غرب و یا اروپا 
تبدیل شود. در عین حال به همان صورت که به بخشي 
از سیاست هاي غرب تبدیل نخواهد شد، حامل این پیام 
کشورهاي  سیاست  چارچوب  در  که  بود  خواهد  نیز 
جاي  مي گردد،  تحمیل  کورد  ملت  بر  که  منطقه اي 
جز  چاره اي  کورد،  خلق  این رو  از  گرفت.  نخواهد 
حرکت بر اساس خط مشي سوم نخواهد داشت. خطي 
دموکراتیك  اتحاد  حزب  پیشاهنگي  به  هم اکنون  که 
و  نمونه  بهترین  این  مي پر دازد.  فعالیت  به  سوریه  در 
به  نه  بار  براي نخستین  بزرگ ترین دستاورد است که 
و  مي شود  مبدل  مداخله گرانه  سیاست هاي  از  قسمتي 
یعني خویش  درمي آید.  داخلي  استبداد  به خدمت  نه 
را به ابزار قدرت و قدرت گرایي مبدل ننموده و حتي 
اهدافش نیز با آن همسویي ندارد. از طریق یك ایستار 
به خلق و ملت کورد، در  اراده اي متكي  با  و  انقالبي 
تالش است تا خود را سازماندهي نموده و با توسعه ي 
سازماندهي در میان جامعه تالش مي نماید تا گام هاي 
با  بدین گونه  بردارد.  داخل  در  را  دموکراتیزاسیون 
را  اجازه  این  کورد،  ملت   خواست هاي  بر  اصرار 
فرامنطقه اي،  و  منطقه اي  نیروي  هیچ  که  داد  نخواهیم 
ما  براي  و  کند  مشخص  ما  براي  را  مبارزه  نحوه ي 
به مثابه ي یك جنبش  ما  مبارزاتي بكشد.  نشان  خط و 
سیاسي ـ اجتماعي و ایدئولوژیك در عرصه ي مبارزاتي 
مبارزاتي مان  مسیر  مستقل  اراده اي  با  شرق کوردستان 
را تعیین مي نماییم. در این میان به مثابه ي حزب حیات 
چاره یابي  براي  تالش  در  کوردستان)پژاک(،  آزاد 
آشتي جویانه  و  سیاسي  راه حل هاي  از  کورد  مسئله ي 
فضایي  در  که  است  این  ما  تالش  تمام  هستیم. 
آشتي خواهانه و مسالمت آمیز و در یك روند مشترک 
با سایر خلق هاي منطقه، گام هایي جهت رسیدن به یك 
دموکراسي واقعي را برداریم. در این میان ما آمادگي 
خواستي  که  جبهه اي  یا  قطب  هر  با  که  داریم  آن را 
منطبق با معیارهاي فوق الذکر جهت حل مسالمت آمیز 
برداریم.  مشترکي  گام هاي  باشد  داشته  کورد  مشكل 
این پیام را به تمامي حضار در گنگره تقدیم نمودیم و 
در همان حال از همه ي احزاب و جنبش هاي کورد در 
کوردي  احزاب  خصوصا  و  کوردستان  مناطق  تمامي 
شرق کوردستان دعوت به عمل آوردیم تا از این روند 
سیاسي که در سوریه به وجود آمده تجربه گرفته شود. 

براي جنبش هاي کوردي حاوي  زیرا تجربه ي سوریه 
از آن اشاره  نمونه  اي  به  بود که مي توان  نكات مهمي 
کنیم: تنها زماني قادر خواهیم بود که از یك چاره یابي 
از  مي توانیم  زماني  متعاقبا  و  نماییم  بحث  واقع بینانه  
از  بتوانیم  که  کنیم  استفاده  نحو  بهترین  به  فرصت ها 
تفاهمي  و  اتحاد  البته  گردیم.  بهره مند  رویه  وحدت 
نه به مرکزیت استانبول بلكه هماهنگي و همگرایي بر 
متكي  و  کورد  ملت  و  کوردستان  جامعه ي  محوریت 
بر اراده ي سیاسي جامعه ي کورد. احزاب کورد مقیم 
سوریه  ملي  انجمن  عنوان  تحت  استانبول  در  سوریه، 
گرد هم آمدند و به مدت یك سال در راستاي خدمت 
نهایت  در  اما  نمودند.  حرکت  ترکیه  سیاست هاي  به 
آقاي غلیون رهبر انجمن ملي سوریه اعالم داشت که 
چیزي به نام کورد یا مشكل کورد را قبول نداریم. بر 
این اساس  ترکیه طرح هاي سیاسي اي را در سوریه به 
مرحله ي عمل در آورد که مبتني بر انكار هویت خلق 
پیش بیني  قابل  قبل  از  این شكست سیاسي  بود.  کورد 
بود و مورد بحث و گفتگو قرار داده شد. اما بسیاري از 
طرفین حاضر به قبول این واقعیت نشدند و در نهایت 
برخورد  شیوه ي  که  معترفند  نكته  این  به  که  مي بینیم 
تجربه اي  با  همین،  براي  است.  نبوده  صحیح  مزبور 
از مورد سوریه گرفته شد، الزم است که احزاب  که 
یك  خواهان  واقعا  اگر  کوردستان   ـ  شرق  سیاسي 
و  هستند  کورد  معضل  دموکراتیك  حل  و  چاره یابي 
ادعاي کسب نتیجه  از راه حل سیاسي را دارندـ  بدانند 
که این امر با محوریت خودمان صورت گیرد و سعي 
نماییم که با ایجاد اتحاد و هماهنگي و هم گرایي در بین 
جنبش هاي کورد حاضر در این منطقه از کوردستان بر 
خواسته هایمان پافشاري نماییم. بدین گونه مي توانیم از 
هرج و مرج، تشتت آرا و انشقاق دوري گزینیم و از 
اینكه هر حرکتي با نفي عملكرد سایر حرکت ها و هیچ 
انگاشتن آن ها از کانالهاي جداگانه بخواهد جایگاهي 
کنیم.  خودداري  جدا  کند،  پا  و  دست  خود  براي 
شخصي  و  حزبي  محدود  و  سطحي  منافع  از  بایستي 
دست برداریم. این نوع سیاست، سیاستي منسوخ بوده 
رویكردهاي  کوردستان  جامعه ي  نه  بعد،  به  این  از  و 
سیاسي این چنیني را قبول خواهد کرد و نه این روش 
به یك راه حل اساسي خواهد شد. هیچ حرکتي  ختم 
نخواهد  تبدیل  سیاسي  وزنه ي  یك  به  شیوه  این  با 
به آن اشاره کردم نمونه ي سوریه  شد. همان گونه که 
بهترین مثال در این رابطه است. از این رو فراخوان ما 
نه  این بود که  به مثابه ي حزب حیات آزاد کوردستان 
تنها در گفتار بلكه به صورت عملي و پراکتیكي براي 
مشارکت در هر نوع گردهمایي، کنفرانس و گنگره اي 
که در خدمت به جامعه و ملت کورد و اتحاد، هم آوایي 

و هماهنگي اش باشد، اعالن آمادگي مي نماییم.
مستقل  سیاست  پیشاهنگي یك  پژاک  اینكه  یعني  ـــ 
را در منطقه بر عهده گرفته و عالوه بر پیشنهاد آن در 
عرصه ي عمل هم مي خواهد که سیاستي راهبردي را 
باشد  کورد  ملت  به  خدمت  در  که  نماید  نمایندگي 
توازنات سیاسي  یا  نه سیاست هاي کشورهاي دیگر و 

قدرت ها؟
احتمال  بگویم  بایستي  پیشاهنگي  موضوع  مورد  در 
مي خواهد  پژاک  که  مورد  این  از  بعضي ها  که  دارد 
تا  بگیرد،  برعهده  را  نوین  شیوه ي  این  پیشاهنگي 
پیشاهنگي،  واقع،  در  شوند.  رنجیده  و  عصباني  حدي 

گفتگو
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که  نمایند  ادعا  خیلي ها  شاید  مي یابد.  تجلي  عمل  در 
ما هم سال هاست فراخوان هایي در این رابطه به عمل 
و  اتحاد  و خواستار  نموده   پیشاهنگي  بر  آورده ، سعي 
در  آیا  که  است  این  مهم  مورد  اما  هستیم؛  همگرایي 
به آن موفق بوده اند؟ آیا جهت یك بسترسازي  عمل 
توانسته اند  آیا  و  نموده اند؟  تالش  همه جانبه  و  سالم 
را  گفتگو  زمینه ي  و  بنشانند  هم  کنار  در  را  طرفین 
خواست  برخالف  کلي  روند  متاسفانه  آورند؟  فراهم 
رابطه  این  در  ادعایي  که  هرچند  است.  بوده  همگان 
بیشتر دور  اما آنچه مشهود است هرچه  باشد،  موجود 
گشتن و انشقاق در سیاست و عملكرد بوده که گسست 
در احزاب و حرکت ها را به دنبال داشته است. ما تنها 
جنبشي هستیم که توانستیم مستقل عمل نماییم و نهایتا 
و  انشقاق  از  و  داده  نشان  خود  از  را  مناسب  ایستاري 
ازهم پاشیدگي به دور باشیم. برعكس توانسته ایم روز 
به روز سطح فعالیت ها و مبارازت مان را ارتقا بخشیم و 
بخشیم.  استحكام  را  سیاسي خود  و  سازماني  زیربناي 
عالوه بر تحكیم مواضع حزبي، گام هایي نیز در راستاي 
و  برداشته  کوردي  احزاب  کردن  نزدیك تر  هرچه 
همواره ابتكار عمل را در این راستا حفظ کرده ایم. چه 
در زمینه ي سیاسي یا روشنفكري و اجتماعي و چه در 
از  دیگر  زمینه هاي  در  یا  بزرگ داشت ها  و  یادواره ها 
سطح  این  بوده ایم.  ثابت قدم  همواره  رسانه اي،  جمله 
است.  ما  جنبش  افتخار  و  مباهات  مایه ي  پیشاهنگي 
یكي از نكات روشن و برجسته ي در کارنامه ي فعالیت 

ملي پژاک همین پیشاهنگي در همگرایي است.
هم  کنفرانس  در  و  گفتید  شما  که  همچنان  ــ 
موضوعیت یافت، نیاز به حساب خواهي از کشورهاي 
امر  این  اهمیت  دارد.  وجود  منطقه اي  و  فرامنطقه اي 
به  نیروها  این  از  بعد  به  این  از  بایستي  ملت کورد  که 
آمدن  پدید  در  وسیاست هایشان  موضع گیري ها  علت 
و بغرنج تر شدن مسئله ي کورد حساب خواهي نماید و 
مسئله  و چاره یابي  نوعي درگیر حل  به  را  حتي آن ها 
گرداند را بیان کردید. چگونگي این بحث را براي ما 

بازگو  کنید؟
این  بر  ما  پرداختم.  مسئله  این  به  حدي  تا  هم  قبال 
و  خودباوري  از  سطحي  به  کورد  خلق  که  اعتقادیم 
هوشیاري سیاسي و ملي رسیده است که از این به بعد 
بداند که چگونه مبارزه نماید و به چه صورت به فعالیت 
خاورمیانه  خلق هاي  تاریخ  به  اگر  بپردازد.  سیاسي 
بیاندازیم و مبارزه ي آن ها در راه دموکراسي،  نگاهي 
کسب حقوق دموکراتیك و گذار از موقعیت کنوني 
دهیم،  قرار  بررسي  مورد  را  سیاسي شان  و  اجتماعي 
داشته  وجود  ملت  یك  تنها  که  شد  خواهیم  متوجه 
که به صورت مداوم و بي وقفه در عرصه هاي سیاسي، 
اجتماعي، فرهنگي، فكري و روشنگري پیكار نموده و 
امر نشان دهنده ي آن  این  آن ملت، ملت کورد است. 
نیرومندترین  از  یكي  امروزه  ملت مان  که  بود  خواهد 
و  شعور  درک،  لحاظ  به  که  است  خاورمیانه  جوامع 
فهم از سیاست و مبارزه، داراي افق هاي روشني است. 
همچنین بر این موضوع هم صحه مي گذارد که دیگر 
جامعه ي کورد یكي از واقعیت هاي موجود در منطقه 
است؛ لذا مادامي که این گونه است انكار عدم توجه و 

بي تفاوتي در قبال آن ناممكن خواهد بود.
حجم فعالیت هاي رسانه اي و سیاسي که انجام مي شوند 

چه در سطح منطقه و چه در سطح جهان بي نظیر است. 
لذا هر قدرت بومي و فرامنطقه اي چنانچه بخواهد در 
این سرزمین به فعالیت بپردازد و سعي بر ایجاد تغییرات 
و اصالحات کند، محكوم به قبول این واقعیت است. 
براي همین ما بر این باوریم که جامعه ي کورد بایستي 
از التماس کردن و استعانت دست بردارد و سازماندهي 
با  بتواند  که  دهد  ارتقا  به سطحي  را  مبارزات خود  و 
اراده اي محكم خواهان پروژه هاي اجرایي و چاره یابي 
باشد.  منطقه  در  مداخله کننده  کشورهاي  از  اصولي 
در  کورد  جامعه ي  که  آمده  سر  به  آن  وقت   دیگر 
سپر  دیگر  باشد.  قدرت ها  سایر  سیاست هاي  خدمت 
بالي آن ها نخواهد بود و به آلت دست طرفین درگیر 
در جبهه هاي جنگ قدرت مبدل نمي شود. این موضوع 
آشكار شده که دیگر جامعه ي کورد حاضر به مزدوري 
سیاست هاي  پیشمرگي  یا  و  منطقه  دولت هاي  براي 
اکنون  بود.  نخواهد  غربي  و  فرامنطقه اي  کشورهاي 
و  است  این  بر  راي  کوردستان  جوامع  سطح  در  که 
احزاب  سیاست  لذا  راستاست،  این  در  عمومي  نظر 
خواست  این  با  هم سو  جهتي  در  بایستي  هم  کوردي 
ملت کورد باشد. براي همین کشورهاي خارجي اي که 
خواهان اتحاد و یا هم پیماني هستند بایستي به این مورد 
داراي  في مابین  توافقات  و  قرادادها  که  نمایند  توجه 
شفافیت سیاسي و بر اساس احترام متقابل باشد. دیگر 
نبایستي تجارب به دست آمده ي سال هاي 91 و 92 در 
مناطق  در  نه  و  منطقه  این  در  نه  کوردستان،  جنوب 
به  وعیدهایي  و  وعده  شوند.  تكرار  کوردستان  دیگر 
کوردها داده شود، در بحبوحه ي جنگ قرار گیرند و با 
به کارگیري کوردها در بازي هاي سیاسي منطقه آن ها 
دیگر  مواجه سازند.  و فالکت  آوارگي  قتل عام،  با  را 
خلق ما شایان اینگونه برخوردهاي تراژیك  نیست و 
لیاقت یك چاره یابي بر اساس واقعیت هایش را دارد. 
لذا بایستي از این به بعد ایستار و موضع گیري ما در این 
تغییر و مداخله در  نیروِي خواستار  باشد که هر  راستا 
پیش شرط  این  بومي،  غیر  چه  و  بومي  چه  خاورمیانه، 
یعني شفافیت در سیاست هاي خود در قبال ملت کورد 
مورد  این  در  را  خود  حل  راه  بایستي  نماید.  قبول  را 
موضوعي  به  بایستي  مورد  این  با  رابطه  در  کند.  ارائه 
علمي  سطح  اساس  بر  بیستم  قرن  در  نمایم؛  اشاره 
موجود در آن زمان، هدف اصلي در سیاست، استقرار 
نظم  یك  که  شد  آن  بر  سعي  این رو  از  بود.  ثبات  و 
جهاني بر این مبنا به وجود آید. براي رسیدن به این نظم 
هدف اصلي عبارت بود از استقرار یكي ارتش نیرومند 
به  وابسته  اطالعاتي  سیستم  یك  همچنین  و  مرکزي 
دولت مرکزي. با این برداشت از امنیت سعي بر نابودي 
مختلف  رنگ هاي  همچنین  و  تفاوت ها  و  تنوع هاي 
وجود  به  را  این  زمینه ي  نمودند.  فرهنگي  و  سیاسي 
و  ناسیونالیست  دولت هاي  از  مجموعه اي  که  آوردند 
فاشیست در خاورمیانه بر سر کار بیایند و سكان قدرت 
را به دست گیرند. این نوع برداشت از سیاست و امنیت 
در نهایت منجر به این شد که در پایان سده ي بیستم، 
حتي آسایش و امنیت پایه گذاران سیستم هم به خطر 
بیافتد. حوادث یازده ي سپتامبر و سایر حوادث از این 
دست، محصول همین طرز تفكر هستند. این حوادث 
کم کم در کشورهاي اروپایي نیز گسترش یافت و نه 
تنها استقرار و امنیت منطقه اي به وجود نیامد بلكه در 
سطح بین المللي هم با مشكل مواجه شدند. اما قبل از 

به وجود آمدن وضع کنوني موارد بسیاري از قتل عام و 
نسل کشي به وقوع پیوستند. ما در این کنگره سعي بر 
برجسته نمودن این مورد نمودیم که اگر بحث از یك 
نظام نوین جهاني در میان باشد و باز هم شرط اساسي 
امنیت ثبات سیاسي قرار داده شود، لذا بایستي با توجه 
به پیشرفت هاي علمي و با استفاده از تجربه هاي گذشته 
مفاهیم، دیدگاه و نحوه ي برخورد با مسئله ي امنیت و 
که  هستیم  مرحله اي  در  هم اکنون  یابند.  تغییر  استقرار 
احتیاج به بازبیني در ذهنیت و عملكرد سیاسي و برنامه 
و پروژه هاي سیاسي منطقه اي و بین المللي وجود دارد. 
امنیت  مسئله ي  هم  خواستیم،  دیدگاه  این  به  توجه  با 
و هم ثبات را بازتعریف نماییم. امنیت چه زماني مهیا 
تمامي  و  جوامع  و  ملت ها  تمام  که  وقتي  شد  خواهد 
و  سازماندهي  مذهبي حق  و  دیني  اتنیكي،  گروه هاي 
و  ستاتو  اساس  بر  طرفي  هر  بیابند.  موجودیت  حفظ 
ساختاري مشخص در پروسه ي سیاسي مشارکت نماید 
از حقوقي دموکراتیك برخوردار باشد. این امر باعث 
در  دموکراتیك  و  آزادانه  مشارکتي  که  شد  خواهد 
پدید  جامعه  عرصه هاي  تمامي  در  و  اقتصاد  سیاست، 
آید. همین امر باعث به وجود آمدن ثبات خواهد شد. 
نخواهد  وجود  بماند  دایره  از  خارج  که  طرفي  زیرا 
با  برخیزد.  مقابله  به  وضع  این  مقابل  در  تا  داشت 
مشارکتي آزادانه و دموکراتیك و اعتراف به واقعیت 
خلق ها و یك چاره یابي آشتي خواهانه و دموکراتیك 
براي مشكالت موجود و به ویژه مشكل کورد، مي توانیم 
امنیت  این  میان آوریم.  به  منطقه اي صحبت  امنیتي  از 
و  به همراه مي آورد  با خود  را  ثبات سیاسي  منطقه اي 
این ثبات سیاسي در سطح منطقه اي در نهایت به امنیت 
بین المللي و ثبات جهاني کمك خواهد کرد. حال که 
امنیت و ثبات در سطح منطقه اي بر این موارد در سطح 
که  نیستیم  ما  تنها  پس  بود،  خواهد  تاثیرگذار  جهاني 
محتاج نیروهاي فرامنطقه اي هستیم؛ بلكه در جهان اگر 
مانند  اینكه  براي  باشد،  میان  در  جهاني شدن  روندي 
همیشه مناطق فداي سیاست هاي جهاني نشوند بایستي 
در سطح بین المللي تجدید نظري نسبت به سیاست هاي 
آشتي  چون  گیرد.  صورت  آن  مشكالت  و  منطقه اي 
صلح  یك  از  نشات گرفته  یا  نتیجه   جهاني  صلحي  و 
منطقه اي مي باشد و ثبات جهاني از ثبات منطقه اي منتج 
خواهد شد. با این دیدگاه، دیگر جنبش هاي منطقه اي 
خاورمیانه و به ویژه خلق کورد بایستي از این منظر، به 
موضوع بنگرند و تالش نمایند تا در تعاملي دیپلماتیك 
بپردازند.  سیاست  به  جهاني  و  منطقه اي  کشورهاي  با 
بایستي خود را از این ذهنیت که تنها ما محتاج آن ها 
هستیم و همواره در حال التماس و خواهش باشیم، رها 
کرده و بر اساس واقعیت هاي خود رویكرد و عملكرد 

سیاسي مان را برگزینیم.
تاکنون  که  دادید  قرار  بحث  مورد  را  موضوع  این  ــ 
و  بوده  باطل  تسلسل  یك  دچار  کوردها  سیاست 
بازهم  اما  نیرویي خارجي داشته است؛  به  همیشه نگاه 
آیا  رسید.  انجام  به  آمریكا  مثل  جایي  در  کنگره  این 
ملت  کردید  بحث  که  همان گونه  نرسیده  آن  وقت 
به  جهان  و  منطقه  در  مشحص  ستاتوي  یك  با  کورد 
آیا  آمریكا؟  در  چرا  پس  بپردازد؟  سیاست  و  فعالیت 
و  کوردستان  در  امر  این  که  ندارد  وجود  آن  امكان 
یا یكي از مناطق آن برگزار شود و اتحاد خود را در 
همین جغرافیا نشان دهند؟ همچنین این پرسش مطرح 

گفتگو
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است که آمریكا عالوه بر سرزمین خودشان در اینجا 
هم حضور دارند، پس بایستي این اتحاد در همین جا 
و در حضور آن ها نشان داده شود؛ شما چگونه به این 
هم  باز  پرسش ها،  این  بر  عالوه  مي نگرید؟   موضوع 
برخي از نیروهاي کورد حاضرند بدون برنامه و پروژه 
آن ها  خدمت  در  و  بنشینند  مذاکره  به  نیرویي  هر  با 

باشند؛ نظر شما در باره ي این موارد چیست؟
موافقم  نظر  این  با  هستند.  جداگانه   موضوعاتي  این ها 
که ملت کورد قبل از اینكه از پالتفرم هاي بین المللي 
کورد  مسئله ي  حل  در  خود  دیدگاه هاي  ابراز  جهت 
و  داخلي  سطح  در  نخست  بایستي  نماید،  استفاده 
و  جنبش ها  تمامي  حضور  با  و  کوردستان  خود  در 
زمان  کمترین  در  حضور  امكان  احزاب)همچنان که 
موجود است( اقدام به ایجاد اتحاد و همگرایي بنماید. 
پالتفرم هاي  از  مي توان  گام  این  برداشتن  از  بعد 
به  حال  به  تا  مورد  این  کرد.  استفاده  هم  بین المللي 
فعالیت هایمان  و  سیاست ها  در  نقصان  یك  صورت 
خانه ي  در  نتوانسته  کورد  ملت  زیرا  مي شود.  دیده 
خودشان  عمل  ابتكار  با  کوردستان  در  یعني  خودش 
بین جنبش ها و احزاب این مهم را به انجام برساند. این 
یك بُعد مسئله است و بُعد دیگر آن این است که ملت 
کورد درنتیجه ي این سیاست هاي کشورهاي غربي از 
از کشورها پراکنده شده اند.  پاشیده و در بسیاري  هم 
براي همین تعدادي در حدود 40 تا45 هزار فرد کورد 
به ایاالت متحده  مهاجرت کرده اند. این افراد بخشي از 
جامعه ي کوردستان هستند و در آنجا هم مجموعه اي 
از فعالین سیاسي و مدني، روشنفكران، آکادمسین ها و 
هم حضور  سیاسي  احزاب  و  مدني  نهادهاي  همچنین 
از  مي کنند.  فعالیت  بین المللي  سطح  در  که  دارند 
پالتفرم ها و مشارکت آن ها  نوع  این  برگزاري  این رو 
در  اما  بود.  خواهد  بجا  امري  کورد  ملي  سیاست  در 
طرفین  که  کرد  توجه  مورد  این  به  بایستي  آن  کنار 
کورد بایستي در کوردستان گام هاي الزم را بردارند، 
بنمایند و  از این پالتفرم ها  بتوانند نهایت استفاده را  تا 
از فرصت هاي بین المللي به نحو احسن استفاده کنند. تا 
به حال ما نتوانسته ایم به این امر جامه ي عمل بپوشانیم 
و این نقطه  ضعفي است. اما نكته اي مهم که بایستي به 
آن اشاره مي کردیم این موضوع است که کشورهاي 
فرامنطقه اي در بحران کنوني کورد دست داشته اند. اگر 
امروزه مشكلي به نام مسئله ي کورد وجود دارد حل و 
چاره یابي آن تنها برعهده ي احزاب کوردي و جامعه ي 
کوردستان نیست بلكه دولت هایي که در شكل گیري 
و  وظیفه  باید  داشته اند  دست  بحران  و  کائوس  این 
رسانند.  انجام  به  چاره یابي  جهت  را  خود  مسئولیت 
یك  بلكه  نیست  ملت  یك  مشكل  صرفا  این  چون 
مشكل اخالقي انسانیت است و در همان حال مشكلي 
بایستي  از چه دیدگاهي  بین المللي مي باشد.  و  جهاني 
که  منظر  این  از  دانست؟  بین المللي  و  جهاني  آن را 
دولت ها و پالتفرم هاي جهاني از ارزش ها و معیارهاي 
جهاني و کیهاني بحث مي نمایند. این معیارها کدامند؟ 
اعتراف و اعتقاد به حقوق فردي و اجتماعي، بها دادن 
به ارزش هاي انساني و دفاع از این ارزش هاي اشتراکي 
بدین شكل جامعه ي کورد هم بخشي  انساني.  جوامع 
از این جامعه ي انساني و بخشي از این بها و ارزش هاي 
جوامع است که در سطح جهاني از آن بحث مي شود. 
حتي اگر به صورتي عمیق تر و وسیع تر به آن بنگریم، 

براي نخستین بار این ارزش ها و معیارها در کوردستان 
نمود یافتند. حال که واقعیتي به این صورت وجود دارد 
بایستي  لذا  دارند،  مبنا  این  بر  ادعایي  کشورها  این  و 
وظیفه و مسئولیت خود را در قبال آن به انجام رسانند.

ـــ به غیر از موضوعات و اهدافي که در کنگره مورد 
بحث قرار گرفت مي خواهم این پرسش را مطرح کنم 
که آیا امكان برگزاري چنین کنگره اي در کوردستان 

هم وجود دارد؟ 
بتواند  که  است  این  کنگره  اهداف  از  یكي  بي گمان 
همچنین  و  آمریكا  در  ساکن  کورد  جامعه ي  دیدگاه 
احزاب و نهادهایي که در آمریكا و در سطح بین المللي 
فعالیت دارند را مطرح نماید و آن ها هم بتوانند مواضع 
نقاط جهان که کوردها  مانند سایر  را  اهداف خود  و 
در آن حضور دارند، بیان کنند و انتقاداتشان را مطرح 
نمایند. حتي اگر انتقادي از سیاست هاي آمریكا دارند 
نمایند. در همان حال اگر پروژه اي  در همانجا مطرح 
جامع و کلي از لحاظ سیاسي هم وجود دارد به بحث 
اهداف  از  نیز بخش دیگري  این  موارد  گذاشته شود. 

کنگره بود.
کورد  ملي  کنگره  ي  ما،  بحث  موضوعات  از  یكي 
به  توجه  با  مي پردازند.  به آن  محافل  است که همه ي 
شدن  مطرح  حتي  و  آمریكا  در  کنگره  این  برگزاري 
این پرسش از سوي ملت کورد،  آیا امكان برگزاري 
این  در  شما  است؟  آمده  به وجود  در کوردستان  آن 

راستا چه فعالیت هایي انجام داده اید؟
بیان  کوردستان  آزاد  حیات  حزب  به مثابه ي  را  این 
مي دارم که؛ حزب ما یكي از احزابي بوده که از همان 
بدو تاسیس یعني سال 2004 و بعد از کنگره                ي یكم طي 
نامه هاي سرگشاده و چندین بار هم از طریق مكاتبات 
و  احزاب  تمامي  با  ارتباط  ایجاد  در  سعي  غیرعلني، 
یك  در  بتوانیم  تا  است  نموده  کوردي  سازمان هاي 
فضاي مناسب مبتني بر برابري و احترام متقابل دور هم 
گرد آمده و جهت ارزیابي و چاره یابي مسئله ي کورد 
به تبادل نظر بپردازیم و تالش نماییم در راستاي اتحاد 
و هم آوایي به نتیجه اي مثبت دست یابیم. همچنین در 
از راه شخصیت هاي  سال 2007 هم سعي نمودیم که 
سیاسي  و  اجتماعي  پایگاه  داراي  روشنفكر  و  سیاسي 
را  مكاتباتي  کوردي،  سازمان هاي  و  احزاب  میان  در 
انجام داده و خواست مان را مبني بر اتحاد و همگرایي 
همان گونه  داریم.  بیان  کورد  سیاسي  احزاب  بین  در 
ملي  کنگره ي  در  تاسیس،  بدو  همان  از  گفتم  که 
تمام  در  و  داریم  عضویت  کوردستان)ک.ن.ک( 
فعال  مشارکتي  کرده ایم  تالش  آن  مجامع  و  جلسات 
داشته باشیم. بدین گونه در صدد بودیم که درخدمت 
است  داده  قرارد  خود  روي  پیش  کنگره  که  اهدافي 
کنفرانس  برگزاري  یعني  ـ  مي ورزد  اصرار  آن  بر  و 
کورد  سازمان هاي  و  احزاب  تمامي  مابین  کورد  ملي 
و مشخص نمودن ارزش ها و معیارهاي مشترک ملي، 
تعیین خطوط قرمز جهت مناسبت احزاب و سازمان ها و 
بر این اساس ایجاد یك آشتي ملي است ـ قرار بگیریم.

تاسیس  سالگرد  در جریان  و  در سال جاري  همچنین 
برگزار  قندیل  تاریخ 4.4. 2012 که در  حزب مان در 
روز  صورت  به  تنها  مراسم  این  خواستیم  گردید، 
با  روز  این  در  کردیم  سعي  نباشد.  پژاک  تاسیس 

تمامي احزاب کوردي و به ویژه  احزاب کوردي شرق 
و  بنشینیم  به گفتگو  مناسبات  ایجاد  کوردستان جهت 
از این فرصت نهایت استفاده را بنماییم. در این راستا 
چه تالش و مساعدتي که از دست ما برآمده باشد را 
دریغ نكرده و نمي کنیم. از طرف رفقاي ما در سطح 
مدیریت هم به این نكته اشاره شده که شاید در سطح 
خودانتقادي  همین  براي  و  باشیم  نشده  ظاهر  انتظار 
این تالش  و کوشش  به حال هم  تا  به عمل آوردیم. 
جهت هم گرایي و نزدیگ تر شدن به احزاب کورد و 
طرفین حاضر در مسئله ي کورد با جدیت تمام نه تنها 
دارد.  ادامه  مناطق  تمام  در  بلكه  کوردستان  شرق  در 
تمام تالش مان در این راستا است که بتوانیم در سطح 
کوردستان و پالتفورمي مشترک به بررسي مشكالت 
و راه هاي چاره یابي مشكل کورد بپردازیم و با اتحاد و 
هم گرایي مابین خود با نیروهاي منطقه اي و فرامنطقه اي 
به مراودات سیاسي جهت پیشبرد راه  حل بپردازیم. در 
میان  در  خاضعانه  برآید  ما  دست  از  چه  هر  راه  این 

مي گذاریم. 
جهت  مشخص  استاتویي  تعیین  به  نسبت  پایان  در  ــ 
نظرات  به صورتي مختصر  فرامنطقه اي  قواي  با  تعامل 

خود را براي ما بیان فرمایید؟
روابط  نهاد  و  حرکت  به  عنوان  ما  چیز  هر  از  قبل 
هستیم  فعالیت هایي  تمام کننده ي  تنها  پژاک،  خارجي 
که خلق کورد در تمامي کوردستان به انجام مي رساند. 
بر این نكته اصرار مي ورزم که ما مانند برخي احزاب 
نیستیم که معتقد به این باشیم که تنها از طریق گفتگو با 
عده اي از نیروهاي منطقه اي و جهاني قادر به حل بحران 
خواهیم بود. به مثابه ي یك جنبش نوین سیاسي کورد 
در شرق کوردستان بر این باوریم که فعالیت اساسي ما 
که آن را به عنوان پیامي براي خلق مان بیان مي دارم این 
است که چاره یابي نهایي زماني محقق مي شود که در 
سطح جامعه ي کوردستان به مرحله ي خودآگاهي ملي 
این  در  تالش   و  این باره  در  تفحص  و  تحقیق  برسیم. 
بین  اتحاد و همگرایي در  راستا روبه فزوني گذارد و 
جوامع کوردستان حكم فرما شود و سازماندهي قبل از 
هر چیز قرار گیرد. وقتي که این موارد عملي گردید 
توانست  خواهیم  آمد،  وجود  به  فعاالنه  مشارکتي  و 
به مثابه ي ملت کورد خواست مشروع خود را در مقابل 
تمامي قواي منطقه اي و جهاني به کرسي بنشانیم و با این 
ایستار خود مانع رسیدن به منافع سودجویانه ي اقتصادي 
و سیاسي آن ها شویم. بدین صورت آن ها را مجبور به 
بر  نهایت چاره یابي اي  قبول واقعیت ملت کورد و در 
نماییم.  پایدار  و  شرافت مندانه  و صلحي  آشتي  اساس 
این دیدگاه و پارادایم ایدئولوژي ـ سیاسي ما نسبت به 
این مسئله است. در همان حال که به مثابه ي پژاک در 
تمامي عرصه هاي  مبارزات اجتماعي از قبیل فعالیت در 
عرصه ي زنان، جوانان و همچنین فعالیت هاي رسانه ي 
مشارکتي  مشروع  دفاع  عرصه ي  در  و  روشنگري  و 
بین المللي جهت  داریم، در عرصه ي  فعال داشته ایم و 
دیپلماتیك  به وجودآمده ي  فرصت هاي  از  استفاده 
براي تكمیل اثرگذاري فعالیت ها به عنوان نهاد روابط 
پایان  خارجي در پالتفرم ها شرکت خواهیم کرد. در 
باید بگویم که تنها با اتكا بر توانایي هایمان و با اراده اي 
استوار خواهیم توانست در مراودات منطقه اي و جهاني 
جهت رسیدن به یك آشتي و چاره جویي مسالمت آمیز 

و دموکراتیك به موفقیت دست یابیم.

گفتگو
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طرح مسئله
بیافكنیم  اگر نگاهی به تحوالت امروزه ي خاورمیانه 
بی درنگ متوجه خواهیم شد که خاورمیانه ی پیر اما 
آغازین  دهه ی  چند  از  پس  سرنوشت ساز،  همچنان 
ترافیك  تحول،  و  تغییر  شاهد  هیچ گاه   20 سده ی 
دیپلماتیك، زد و خورد و درگیری به مانند آنچه که 
امروز شاهدش هستیم، نبوده است. اما به راستی همه ی 
این عوامل ریشه در چه دارند؟ آیا شاهد ترسیم هاي 
نوین سیاسی و حتی جغرافیایی در این منطقه خواهیم 
بود؟ سرنوشت خلق ها را چه کسانی رقم خواهند زد؟ 
خود و یا دیگران؟ برای پاسخ به پرسش هایی از این 
دست کافی است نگاهی گذرا به اوایل سده ي بیست 

داشته باشیم. 
اگرچه آغاز مداخالت جدی مدرنیته در خاورمیانه به 
یا طراحی[  اما دیزاین ]و  برمی گردد  سده ی نوزدهم 
تمام  سال  یك صد  که  منطقه  جغرافیایی  و  سیاسی 
دولت ـ  از  ناشی  معضالت  و  مسائل  در  غرق  آن را 
با  تقابل  در  را  خلق ها  همه ی  و  نمود  ملت گرایی 
می باشد.  بیست  به سده ی  مربوط  داد،  قرار  یكدیگر 
چندین  و  گشت  تكه تكه  عثمانی  بیمار  امپراتوری 
قاجار  سلسله ی  برآوردند؛  سر  آن  از  دولت ـ  ملت 
فروپاشید و رضاخان میرپنج عامل و نه پدر »دولت ـ  
چه  »دولت ـ  ملت«گرایی  برآورد.  سر  ملت«گرایی 
حمله ی  نوعی  نتیجه ی  ترکیه  در  چه  و  ایران  در 
بود  فرانسه محور  غربی  انتلكتوئلیسم  یا  و  روشنگرانه 
که پوزیتیویسم و یا تجربه گرایی مبنای آن را تشكیل 
می داد. بی گمان مدرنیته هرگاه در صدد ایجاد تغییر و 
تحوالت اساسی و بنیادین در خاورمیانه برآمده باشد 
انجام  قالبی ذهنیتی  پیش از هر چیز این حمله را در 
مستثنی  قاعده  این  از  نیز  بیست  سده ی  است.  داده 
نیست. تجددخواهی چه در ایران و چه در ترکیه به 
تاثیرگذاری شدید  قابلیت  از  دو کشوری که  عنوان 
بر همه ی خاورمیانه برخوردار بوده و هستند، نتیجه ی 
همین حمله ی روشنگری از سوی مدرنیته بوده است. 
بوده  مكمل  نقش  در  و  گام  آخرین  نظامی  حمله ی 
است؛ البته در خاورمیانه این قاعده تا حدودی صدق 
نمی کند. در خاورمیانه، سیاست تابعی است از قدرت 
نظامی و نه برعكس. جنگ های جهانی اول و دوم نیز 
مابین  تقسیم سهم  از  بودند  عبارت  ذات خویش  در 

ابرقدرت ها و نه چیزی بیشتر. 
تقسیمات  از  سال  صد  گذشت  از  پس  اکنون 
شاهد  دیگر  بار  خاورمیانه  در  سیاسی  و  جغرافیایی 
که  تغییراتی  می باشیم.  منطقه  در  بنیادین  تغییراتی 
و  سده  یك  تا  را  منطقه  سیاسی  دیزاین  می توانند 
اگرچه  دهند.  قرار  خویش  تحت الشعاع  بیشتر  حتی 
خلق های  واکنش  نتیجه ی  خاورمیانه  اخیر  تحوالت 
اقتصادی  به ستوه آمده از وضعیت سیاسی، اجتماعی، 
اما  می باشند  موجود  متغیرهای  دیگر  از  بسیاری  و 

باشند  قیام ها  این  اصلی  متضرر  خلق ها  اینكه  امكان 
که  است  عریانی  نمونه ی  مصر  باالست.  بسیار  نیز 
»قیام ـ  چرخه ی  گویی  دارد.  قرار  دیدگان  برابر  در 
خیزش های  همه ی  سرنوشت  به  شكست«  انقالب ـ 
است.  شده  مبدل  خاورمیانه  در  به خصوص  مردمی 
در  اخیر  سال  یك  تحوالت  به  گذرا  نگاهی  حتی 
سوریه می تواند دلیلی باشد بر این مدعا. این خلق ها 
سرنگونی  قبال  در  را  هزینه ها  باالترین  که  هستند 
اما چه کسی می تواند  پرداخت می کنند  دیكتاتوری 
امثال  برهان غلیون و  تضمین کند فردا کسانی چون 
او که تنها کارشان لفاظی های سیاسی است و معلوم 
به  را  خلق ها  اراده ی  کسانی اند،  چه  مهره ی  نیست 
اگرچه  که  است  این  واقعیت  بله  نگیرند؟  سخره 
تمامي این تحوالت ناشی از اراده و خواست مردمی 
بوده و هستند، اما مدرنیته ی کاپیتالیستی و ابرهژمون 
آن آمریكا از بسیاری جهات ابتكار عمل را به دست 
گرفته و به نوعی خواستار مدلی جهانی در خاورمیانه 
اگر  نماید.  تامین  را  آن  درازمدت  منافع  که  است 
دیكتاتورها)حسنی  سرنگونی  قبال  در  جهانی  نظام 
این دیكتاتورها و آخرین نسل  بارز  نمونه ی  مبارک 
آن  خود  دست نشانده ی  و  عامل  که  بود(  فراعنه 
سرنگونی  از  حتی  و  می کند  اختیار  سكوت  بوده اند 
از  ناشی  امر  این  می آورد،  عمل  به  حمایت  آن ها 
نظم  نیست.  آن  آزادی خواهی  و  دموکراسی خواهی 
سابق موجود در خاورمیانه دیگر نمی تواند پاسخگوی 
نیازهای کنونی نظام باشد. آنچه نظام جهانی بدان نیاز 
از مدیریت های سیاسی است که  نوینی  دارد اشكال 
در عین کوچك بودن، بتوانند زمینه را جهت گردش 
نظام  مالی  بحران  نمایند.  فراهم  سرمایه  آزادانه ی 
این صورت هستی  غیر  است. در  امری  نیازمند چنین 
آن می تواند در خطر نابودی و اضمحالل قرار گیرد. 
سیاسی  ساختارهای  از  نوعی  خواستار  نظام  به عالوه 
توازن قدرت  به جهت دهی،  قادر  به راحتی  است که 
و حتی حذف آنان باشد. می توان همه ی این اقدام ها 
کوچك تر  و  ملت ها  دولت ـ  بازسازی  نوعی  به  را 
کردن آن ها عنوان کرد. عراِق پس از 2003 نمونه ي 
بارز و برجسته ی این استدالل می باشد. اگر کمی از 
به راحتی  باشیم  درایت سیاسی و تاریخی برخوردار 
و  تكاملی  روند  که  ببریم  پی  نكته  این  به  می توانیم 
گام به گام تحوالت سیاسی و جغرافیایی عراق پس 
از فروپاشی در حال پیشروی به سوی نوعی ساختار 
نوعی  از  برخوردار  اما  ملت«ی  »چنددولت ـ  سیاسی 
آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  است.  سیاسی  انعطاف 
چنین ساختاری می تواند مطالبات خلق ها را برآورده 
نمونه ی  است.   بزرگ«  »نه ي  قطعا یك  نه،  یا  سازد 
حتی  که  رسانید  اثبات  به  را  امر  این  به خوبی  عراق 
نمی تواند  می شود  گفته  فدرالیسم  بدان  که  مدلی 
مسائل و معضالت موجود چاره یابی نماید. فدرالیسم 

ملت  میكروشده ی همان دولت ـ   قدرت محور حالت 
است و در ذات خود نادموکراتیك. این مدل به رغم 
می کاهد  مرکز  قدرت  از  بسیاری  به میزان  آنكه 
حل  به  قادر  اما  می کند  تفویض  پیرامون  به  آن را  و 
ملیت های  و  فرهنگ ها  نیست که  مناطقی  در  مسائل 
کرکوک،  موصل،  شده اند.  تنیده  درهم  جداگانه 
مورد  مناطق  عنوان  به  و...  کالر  مندلی،  خانقین، 
مناقشه ی کوردها و حكومت مرکزی عراق و الینحل 
ماندن سرنوشت این مناطق به خوبی نشان می دهد که 
و  نبوده  خلق ها  مسائل  چاره یابی  به  قادر  فدرالیسم 
به همدیگر را  با احترام  توام  همزیستی مسالمت آمیر 
به میان نخواهد آورد. تغییرات روی داده در این بخش 
از خاورمیانه قطعا پایان کار نخواهد بود. نمونه ی عراق 
مدلی است که به احتمال بسیار در تمامی خاورمیانه 
گسترش  و  بسط  کیفی  و  کمی  تفاوت  اندکی  با 
را  تغییری  چنین  جهانی  نوین  نظم  یافت.  خواهد 
حیاتی می داند. بر این اساس می توان تحوالت ایران، 
جهان  سوی  از  آن  انزوای  و  سیاسی  کشمكش های 
بایستی بر  را هرچه بهتر درک نمود. قبل از هر چیز 
این نكته واقف بود که در ساختار نظام جهانی مبتنی 
کشوری  از  نمی توان  هیچ وجه  به  دولت ـ  ملت،  بر 
بحث  و  استقالل  اصطالح  کرد.  بحث  مستقل  کامال 
است.  روانی  تخدیر  و  خودفریبی  نوعی  تنها  آن  از 
مرزهایش  گستره ی  در  ملتی  دولت ـ   هر  همچنان که 
پدر  حتی  و  ملت  تمامی  همانند  و  هم طراز  را  خود 
آن  در  که  می نامم  ملت  پدر  را  آن  این رو  ملت)از 
و  ندارد  وجود  آزاد  زن  هویت  و  اراده  برای  جایی 
نمی تواند وجود داشته باشد( می نامد، در نظام جهانی 
نیز »دولت ـ ملِت دولت ـ  ملت ها« و یا همان ابرهژمون 
با  مخالفت  برای  جایی  ساختار  این  در  دارد.  وجود 
باشد  داشته  اگر وجود  ندارد. حتی  ابرهژمون وجود 
هم نمی تواند نقشی فراتر از یك فرزند یاغی را ایفا 
نماید. وضعیت کنونی ایران هم از بسیاری جهات به 
خواهان  که  فرزندی  می ماند.  نظام  یاغی  فرزند  این 
هژمونی و استقالل است. بله، این یك واقعیت است 
که فرهنگ خلق های ایران به دلیل ریشه داربودنش از 
نوعی اصالت تاریخی برخوردار است که با فرهنگ 
یا بی فرهنگی مدرنیته چالش هستی شناختانه دارد؛  و 
باید  که  آنچنان  آنكه  دلیل  به  کنونی  چالش  اما 
کانالیزه نشده است، توانانی آن را ندارد که بتواند در 
خارج از مرزهای نظام قرار بگیرد و بتواند نقش نوعی 
هژمونی طلبی  دلیل  همین  به  نماید.  ایفا  را  آلترناتیو 
باشد.  داشته  بر  در  نتیجه ای  هیچ  نمی تواند  هم  آن 
واقعا  هدف  اگر  حتی  هسته ای  برنامه ی  بر  اصرار 
عراق  سوریه،  در  مداخله  نباشد،  هسته ای  سالح  هم 
خلیج  به  معطوف  سیاسی  مانورهای  افغانستان،  و 
فارس و کشورهای عربی این حوزه، چالش و تقابل 
بیانگر  همگی  و...  اسرائیل  و  ایران  ماتادوری  مانند 

نگاهی گذرا به وضعیت كنونی خاورمیانه و تز »ملت دموكراتیک« یا »ملِت ملت ها«
باران روژ.بریتان
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هژمونی طلبی نظام جمهوری اسالمی ایران می باشند. 
اما حتي همه ی این عوامل نیز نمی توانند این نظام را 
با شرایط کنونی نجات دهند. در شرایط کنونی تنها 
با  بایستی  یا  می گیرند.  قرار  آن  برابر  در  راه حل  دو 
نظام جهانی به سازش دست یابد و این امر به معنای 
مطالبات و حتی  و  بسیاری خواسته ها  از  کوتاه آمدن 
رد برخی اصول ذاتی نظام است و یا آنكه با مداخله ی 
راه حل سومی هم  اما  مواجه خواهد شد.  ابرهژمون 
است.  بیگانه  نظام  کنوني  نگرش  با  که  دارد  وجود 
این راه حل نه تنها در خارج از مرزهای نظام جهانی 
قرار دارد بلكه در تناسب و هماهنگی کامل با تاریخ 
است  بازگشتی  و  بوده  ایران  خلق های  همزیستی  و 
خلق های  تاریخی  و  فرهنگی  ارزش های  به  دوباره 
خاورمیانه که هزاران سال همزیستی مشترک خلق ها 
را در برمی گیرد. این رهیافت را رهیافت و یا تز »ملت 
دموکراتیك« می نامیم که می تواند جمهوری اسالمی 

را از بن بست کنونی خارج سازد. 
رهیافت

تز ملت دموکراتیك
نظری  اصول  دربرگیرنده ی  دموکراتیك«  »ملت 
خلق های  تاریخی  حافظه ی  که  است  عملی ای  و 
این  واقع  در  نیست.  بیگانه  آن  از  چندان  خاورمیانه 
یا  و  نوین  جامعه ای  برساختن  ادعای  هیچ وجه  به  تز 
مقابل  نقطه ی  تز  این  ندارد.  را  اجتماعی  مهندسی 
تغییر  درصدد  هیچ وجه  به  اما  است  دولت ـ  ملت 
نیست  سیاسی  از ساختار  نوع  این  مرزهای ساختگی 
که بیش از صد سال است بدنه ی اجتماعی، فرهنگی، 
است.  کرده  تجزیه  را  خاورمیانه  خلق های  اقتصادی 
از اصول اساسی آن تكثر است و مناسب ترین  یكی 
از  متشكل  موزاییكی  جغرافیای  یك  برای  گزینه 
دینی  اقلیت های  و  اتنیسیته ها  و  ملیت ها  فرهنگ ها، 
ملت  برای  جایی  رهیافت  این  در  است.  مذهبی  و 
برتر و یا ملت حاکم وجود ندارد. چندزبانی بودن و 
چنداتنیسیته ای بودن شالوده ی آن را تشكیل می دهند. 
ایجاد هژمونی  از ساختارهای موجود حق  هیچ یك 
ایدئولوژیك بر دیگران را ندارد. به جای ملت برتر، 
و  همگرایی  در  را  اساسی  نقش  که  ملت ها  ملِت 
جغرافیای  می گیرد.  قرار  مبنا  می کند،  ایفا  هم آوایی 
عملی نمودن  جهت  نمونه  مناسب ترین  ایران  کنونی 
اصطالح  جای  به  نمونه  برای  می باشد.  رهیافت  این 
جمهوری اسالمی ایران، که از نظر مفهومی بسیاری 
می توان  دربرنمی گیرد،  را  غیرمسلمان  خلق های  از 
را  ایران  دموکراتیك  ملت  یا  و  جمهوری  اصطالح 
به کار برد که فرهنگ اسالمی نیز  بخش جدایی ناپذیر 
آن است. هنگامی که از جغرافیایی به نام ایران بحث 
ملت  متوجه  ناخودآگاه  ذهن مان  نباید  می شود، 
به عنوان  ایران  یا همان خلق فارس زبان شود.  حاکم 
فارس،  از  اعم  ملیت ها  همه ی  می تواند  ملت ها  ملِت 
هزاره،  گیلك،  مازنی،  بلوچ،  عرب،  ترک،  کورد، 
بدون  برگیرد؛  در  ...را  و  ارمنی  آسوری،  تالشی، 
باشد،  جغرافیایی  دوباره ی  ترسیمات  به  نیازی  آنكه 
ملیت ها  این  همه ی  مسالمت آمیز  همزیستی  می توان 
از  می توانند  ساختارها  این  همه ی  آورد.  به میان  را 
مادری شان  زبان  به  آموزش  و  خودسازماندهی  حق 
به جای  فارسی  زبان  حال  عین  در  باشند.  برخوردار 
و  سیاسی  هویت  یك  قالب  در  را  خلق ها  آنكه 
فرهنگی ذوب کند و ابزاری باشد برای هویت سازی 

تمامی  میان  ارتباطی  کانال  نقش  می تواند  کاذب، 
دیگر  از  برتر  هیچ وجه  به  اما  نماید.  ایفا  را  خلق ها 
هیچ وجه  به  باشد.  هم  نمی تواند  و  نیست  زبان ها 
کرد.  بحث  فرهنگی  و  زبانی  خلوص  از  نمی توان 
هر زبان و فرهنگی در عین اینكه دارای ویژگی های 
مختص به خویش می باشد، نقاط مشترک بسیاری با 
دیگر زبان ها و فرهنگ ها دارد. می توان فرهنگ ها را 
هیچ وجه  به  فرهنگی  ارزش گزاری  اما  نمود  مقایسه 
جایگاه  دارای  فرهنگی  هر  نیست.  صحیحی  راه کار 
و ارزش های مختص به خویش بوده و دربردارنده ی 
کالم  یك  در  و  آرزو  درد،  تجربه،  سال  هزاران 
بر  تكیه  است.  خویش  به  منسوب  خلق  ذهنیت 
بسیاری  هم  هنوز  که  زبانی  و  فرهنگی  خودخواهی 
از گروه های اپوزیسیون ایرانی  فارس محور و آقایان 
تنها  یابند،  رهایی  آن  از  نتوانسته اند  کراوات پوش 
نتیجه ای که برای خلق های ایران در طول یك سده ی 
اخیر به همراه داشته آسیمیالسیون و ازخودبیگانگی 
این  از  بسیاری  که  است  حالی  در  این  است.  بوده 
و  میثاق ها  از  برخی  به  پایبند  را  خود  ظاهرا  گروه ها 
کنوانسیون های حقوق بشری هم می دانند. به هر حال 
نبایستی فراموش کرد آسیمیالسیون جرم علیه بشریت 
و  نابودی  مستلزم  که  چرا  است؛  واقعي  معناي  در 
را  خودسازماندهی  فرهنگ هاست.  دیگر  امحای 
کرد.  پی ریزی  مردمی  مجالس  قالب  در  می توان 
این مجالس می توانند روستاها، شهرک ها، شهرها و 
این  در  نمایندگی  دوره های  برگیرند.  در  را  استان ها 
و  باشد  شایستگی  و  لیاقت  مبنای  بر  بایستی  مجالس 
خواستند  که  زمان  هر  نیاز  صورت  در  بتوانند  مردم 
خطیری  امر  برای  نباید  دهند.  تغییر  را  نمایندگان 
چون نمایندگی که عرصه ی نمود اراده است، قالب 
زمانی غیرقابل تغییر قائل شد. این امر همیشه می تواند 
پتانسیل سوءاستفاده از مسئولیت را در پی  داشته باشد. 
دولتی  ساختار  در  موجود  پارلمانتاریسم  نمونه  برای 
این  در  اساسی  نكته ی  است.  نقیصه ای  چنین  دارای 
با  سازماندهی  از  شكل  این  چالش  عدم  رهیافت 
نهادها)نهادهای  این  دوی  هر  است.  دولتی  نهادهای 
دولتی و مردمی( می توانند در کنار هم فعالیت نمایند 
بدون آنكه همدیگر را رد کنند. زمان، کارآمدی و 
کارکردی بودن آن ها را تعیین خواهد کرد. روزآمد 
نمودن الیحه ی انجمن های ایالتی و والیتی که هرگز 
و  نپوشید  ایران جامه ی عمل  معاصر  تاریخ  در طول 
راستا  این  در  اولین گام  اجرایی  نمودن آن می تواند 
نیز  وطن  اصطالح  دموکراتیك«  »ملت  تز  در  باشد. 
نیازمند بازبینی و تعریفی دوباره است. برای مثال در 
بر  عالوه  ایران  ایران«،  دموکراتیك  »ملت  اصطالح 
آنكه می تواند نقش ملِت ملت ها را ایفا نماید، از نظر 
جغرافیایی بایستی بتواند نقش »وطن مشترک«یا وطن 
دموکراتیك را هم ایفا کند. وطن دموکراتیك، وطنی 
است که در صورت به کارگیری آن نباید یك اتنیسیته 
ایران  وقتی  چنانچه  نماید.  تداعی  را  زبان  یك  یا  و 
گفته می شود نبایستی فورا خلق فارس و زبان فارسی 
بایستی  میهن پرستی  جای  به  نماید.  خطور  اذهان  به 
میهن دوستی و تعلق به خاک و اکولوژی و پیشرفت 
بیشتر را مد نظر قرار داد. میهن پرستی آمیخته  هرچه 
با فاشیسم و شوونیسم، در واقع نوعی آیین دین مانند 
بنیادگرا و حتی قاطعانه تر از چنین دین و مذهبي است 
و فاناتیسم، تعصب خشك و بیجا و بدور از شعور و 

رمه ای شدن از نتایج فاجعه بار آنند. بایستی شور ناشی 
از ملی گرایی و فاشیسم را به شعور توام با احترام به 
استوار  بر شعور  باید  دیگران مبدل نمود. تعصب مان 
باشد و نه مبتنی بر عواطف و احساسات ساختگی که 
فرهنگ  دارای  دیگراِن  و  نادیده  انگارد  را  تمایزات 
خود  ملی گرایی  سازد.  ازخودبیگانه  را  متفاوت 
اساسی ترین عامل تجزیه و بیگانگی ست. اپوزیسیون 
فارس محور که فوبیای تجزیه ی ایران بزرگ سرتاسر 
وجودش را در برگرفته به جای آنكه بر طبل ایرانیت 
و ایرانی بودن موهوم خویش بكوبد، بایستی بداند که 
دورشدن  و  ایران  تجزیه ی  عامل  اساسی ترین  خود 
خلق ها از یكدیگر است. ایران وطنی است مشترک 
که به همه ی خلق های ساکن در آن تعلق دارد. تنها 
کاری که بایستی بدان مبادرت ورزید احترام متقابل 
توام با همزیستی است. آنانی که به دموکراسی راستین 
تحمیل  راه  از  نه  که  می دانند  دارند  ایمان  خلق ها 
اراده ی یك جانبه ی خویش بر دیگران بلكه با توسل 
به »همبستگی و پذیرش ضمن احترام به تفاوت مندی« 

می توان به دموکراسی دست یافت. 
نتیجه  

دوران  پرتالطم ترین  از  گذار  حال  در  خاورمیانه 
توازنات  است.  اخیر  سده ی  یك  طول  در  خویش 
آنچنان  تغییر  این  موج  و  تغییرند  حال  در  منطقه ای 
خواه  منطقه  ستاتوگرای  رژیم های  که  است  شدید 
اگرچه  شد.  خواهند  مواجه  تحول  و  تغییر  با  ناخواه 
این تحوالت در آغاز هم رژیم های ستاتوگرا و هم 
نخواهد  اشتباه  اما  کرد  شوک  دچار  را  جهانی  نظام 
بود اگر بگوییم قدرت های هژمون جهانی تا حدودی 
مصر  یمن،  تونس،  گرفتند.  دست  به  را  عمل  ابتكار 
نیز  سوریه  بی گمان  مدعایند.  این  مصداق  لیبی  و 
قدرت  معادالت  درخواهدآمد.  پای  از  زود  یا  دیر 
را  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  مستقیما  سوریه  در 
مثابه ی آخرین  به  ایران  تاثیر قرار خواهد داد.  تحت 
قلعه در صفحه ی شطرنج خاورمیانه است که تغییر در 
وضعیت سیاسی آن تصویر نوین خاورمیانه را در برابر 
دیدگان قرار خواهد داد. وضعیت کنونی خاورمیانه 
نمونه ی کامل یك میان دوره ی بحرانی است که در 
آن تشكل های سیاسی سابق به تدریج از بین خواهند 
سیاسی  آینده ی  از  دقیق  تصویری  نمی توان  رفت. 
می برد  به سر  بغرنج  وضعیتی  در  هم اکنون  که  عراق 
در  ایران  سرخورده ی  اپوزیسیون  نمود.  پیش بینی  را 
خارج از کشور نیز در انتظار عراقیزه شدن این کشور 
است. نمی توان امید چندانی به این اپوزیسیون داشت. 
دموکراتیك  برنامه ای  و  انسجام  اراده،  از  چراکه 
به ویژه در قبال دیگر خلق های موجود در جغرافیای 
تفكر  از  را  خود  نتوانسته  و  نیست  برخوردار  ایران 
این  دیگر  سوی  از  برهاند.  مرکزگرا  ناسیونالیستی 
خلق های  واقعیت  از  بودن  دور  دلیل  به  اپوزیسیون 
ذهنیت گرایی  نوعی  دچار  موجود  وضعیت  و  ایران 
با واقعیت  تطابق چندانی  یا سوبژکتویسم شده که  و 
ندارد. آنچه که اکنون ایران بدان نیاز دارد و می تواند 
باشد،  موثر  فرامنطقه ای  حتی  و  منطقه ای  سطح  در 
اراده مندی  مبنای  بر  دموکراتیك  است  چرخشی 
این  ایران.  جغرافیای  در  موجود  خلق های  همه ی 
این  دهد)که  انجام  بایستی  نظام  خود  یا  را  چرخش 
ایران  خلق های  یا  و  می رسد(  نظر  به  بعید  بسیار  امر 

سرنوشت شان را با دستان خویش رقم خواهند زد.
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ماحصل ورود نظام مدرنیته ي سرمایه داري به خاورمیانه 
طي دویست سال اخیر، دولت ـ ملت هایي بود که جز 
همراه  به  منطقه  خلق هاي  براي  چیزي  اشك  و  خون 
نداشت. اینك که موج تازه اي از مداخالت نیروهاي 
بیشتر  روزبه روز  دردها  و  آالم  این  گشته،  آغاز  نظام 
شعار  با  این بار  مداخله گر،  نیروهاي  مي شوند.  نمایان 
آوردن دموکراسي و حمایت از جنبش هاي اعتراضي 
و مردمي)شكوفا کردن بهار عربي( به میدان آمده  اند. 
تنش هاي  و  بحران ها  مداخالت،  این  نتیجه ي  در 
منطقه اي شدت گرفته و مسائل خلق ها به سطحي حاد 
رسیده اند، مرزبندي هاي سیاسي موجود در حال تغییر 
دیگري  پي  از  یكي  منطقه   ملت هاي  دولت  ـ  و  هستند 
تفاصیل،  این  همه ي  با  مي باشند.  ریزش  حال  در 
مي کنند  وافري  تالش  اسالمي  دولت مردان جمهوري 
تا موج تحوالت اخیر را ناشي از الهام گیري خلق هاي 
منطقه از انقالب 57 معرفي کنند! اما واقعیت این است 
ایران  خلق هاي  سوي  از   57 انقالب  از  پس  آنچه  که 
الهام بخشي به دیگر خلق هاي  تجربه شد، چیزي براي 
طیف هاي  ایران   57 سال  انقالب  در  ندارد.  منطقه 
مخلتفي  ملیت هاي  و  لیبرال  چپ،  اسالمي،   مختلف 
یك  اما  داشتند.  حضور  آذري ها  و  کوردها  نظیر 
منجر  که  طیف ها  همگرایي  این  انقالب،  از  بعد  سال 
از  هژمونیك  گرایش  یك  با  شد  انقالب  پیروزي  به 
سوي اسالم گرایان از میان رفت و حذف چپ گرایان، 
از صحنه آغاز  فرهنگي  و  لیبرال  اسالمیون  کوردها و 
و  اعدام  دارهاي  تیرباران ها،  نظامي،  محاکمات  شد. 
را  گذشته  رژیم  استبداد  و  خفقان  فرهنگي،  انقالب 
دوباره زنده ساخت. بدین ترتیب یك نظام تك حزبي 
و با محوریت اسالم سیاسي شكل گرفت که با هر نوع 
اندیشه و تنوع هویتي، سیاسي و فرهنگي در ایران، به 
واقعي  ماهیت  از  جمهوري  بنابراین  مي پردازد.  ستیزه 
پیمان  از  راستین  جمهوري  یك  زیرا  افتاد،  دور  خود 
نه  است  متشكل  مختلف  طیف هاي  دموکراتیك 
سرکوب گر.  و  تك محور  گرایش  یك  جوالندهي 
تجزیه طلبي  انگ  زدن  با  اسالمي  اما حزب جمهوري 
یا  لیبرال  اسالم گرایان  منحرف خواندن  کوردها،  بر 
چپ گرایان،  ارتداد  اعالم  و  فقیه  والیت  مخالف 
میان  از  را  دموکراتیك  اجتماعي  پیمان  یك  زمینه ي 
برد و جمهوري را با صفت اسالمي تحت هژموني خود 
کشیدن  پیش  در  کورد  سازمان هاي  ضعف  درآورد. 
یك پروسه ي مبارزاتي سیاسي دموکراتیك که بتواند 
پروژه اي کارآمد براي حل مسئله ي کورد ارائه نماید نیز 
در تشدید این وضعیت تأثیرگذار بوده است. چپگرایان 
شكل گیري  پروسه ي  خود،  جزم اندیشانه ي  نگرش  با 
ضدسرمایه داري  روند  یك  را  اسالمي  جمهوري 
هنگامي  درآمدند.  آن  خدمت  به  عمال  و  انگاشته 
با  و  شده  دیر  بسیار  دیگر  که  شدند  وضعیت  متوجه 
شدند.  رویارو  پاکسازي ها  از  خشونت آمیزي  موج 
آناني که قرائتي فرهنگي از اسالم داشتند نیز یا به اجاي 
لیبرالیسم  سمت  به  شرقي،  و  بومي  هویت  به  استناد 

غرب درغلتیدند و عمال در جامعه فاقد تأثیر ماندند یا 
رانده شده و  به حاشیه  اسالمي  نظام جمهوري  توسط 
در حصر قرار گرفتند)نظیر آیت اهلل منتظري(. این دقیقا 
چیزي بود که به میل نظام مدرنیته ي سرمایه داري بود. 
ایراني  دموکراتیك  جمهوري  یك  شكل گیري  زیرا 
باشد.  جهاني  نظام  براي  بالقوه  خطر  یك  مي توانست 
از همین رو جمهوري اسالمي هرچند در ظاهر با نظام 
سرمایه داري در چالش قرار دارد اما در اصل با اعدام 
نظام  این  به  را  خدمت  بزرگترین  دموکراسي،  کردن 
نمود. واضح است خطري که یك دولت ـ ملت قاطع 
افزون طلب براي نظام مدرنیته ي سرمایه داري دربر دارد 

در قیاس با نظامي دموکراتیك بسیار ناچیز است. 
جمهوري اسالمي با این وضعیت خود نمي تواند تداوم 
یابد. تنها دستیابي به ویژگي دموکراتیك مي تواند آن 
طریق  از  نیز  این  که  دهد؛  نجات  کنوني  بحران  از  را 
ابتدایي  مقطع  نظیر  دموکراتیك  فضاي  یك  ایجاد 
از  کشیدن  دست  یعني  است.  ممكن  انقالب  پیروزي 
زمینه  مساعدسازي  و  ایدئولوژیك  هژموني خواهي 
براي مشارکت همه ي نیروهایي که در پیروزي انقالب 
57 شرکت داشتند؛ از اسالمیوني که قرائتي فرهنگي از 
دین دارند تا چپ گراها، سازمان هاي خلق هاي مختلف 
سایرین.  و  آذري ها  بلوچ ها،  عرب ها،   کوردها،  نظیر 
این امر جمهوري را دموکراتیك مي نماید. جهت این 
امر اقدام به ایجاد یك قانون اساسي دموکراتیك که 
و  امري حیاتي  باشد  اجماع کل جامعه  توافق و  مورد 
گامي  هیچ  فعال  وجود،   این  با  بود.  خواهد  تحول ساز 
و  نشده  برداشته  راستا  این  در  نظام  سران  سوي  از 
و  مي شود  کاسته  تحولي  چنین  احتمال  از  روزبه روز 

نظام را به سمت قهقرا مي کشاند. 
برخورد  اسالمي،   جمهوري  رویكرد  از  گذشته 
مستلزم  و  است  تأمل  قابل  امري  نیز  ایراني  اپوزیسیون 
که  ایراني  اپوزیسیون  اساسي  ویژگي  بررسي.  و  نقد 
براي  آنها  سوي  از  چاره یاب  رهیافتي  ارائه ي  از  مانع 
حل بحران موجود مي شود را مي توان به چند فاکتور 

اساسي نسبت داد:
1ـ ملي گرایي: در ایران، پیشینه ي ملي گرایي در معناي 
این  بازمي گردد)اگرچه  رضاخان  دوران  به  مدرن،  
ملي گرایي، بن مایه هایي تاریخي دارد و هرگاه دولتي 
اندیشه ي  داشته   سعي  آمده  پدید  ایران  در  مرکزگرا 
برخورد  در  امر  این  گرداند.  غالب  را  فرادست  ملت 
چشم گیر  به طور  صفوي  و  ساساني  هخامنشي،  شاهان 
زیر  را  ملت پرستي  زمینه هاي  و  بوده  مشاهده  قابل 
پوشش دین رسمي، فراهم آورده است(. مي دانیم که 
شیفته ي  او  داشت.  گرایش  نازي  آلمان  به  رضاخان، 
میل  او  دیگر  سوي  از  بود.  وي  رفتارهاي  و  هیتلر 
شدیدي به تقلید از آتاترک و دولت  ـ ملت مدرن ترک 
آسیمیالسیون  و  فارس گرا  ناسیونالیسم  موج  داشت. 
ایران در همین  زبان ها، هویت ها و فرهنگ هاي دیگر 
دوره آغاز شد. نظام ایلي و عشیره اي خلق هاي مختلف 
برخوردار  بومي کنفدرال  مدیریت  نوعي  از  ایران که 

است  معلوم  گشت.  مواجه  شدید  سرکوب  با  بودند 
که مدل دولت ـ ملت آلمان به الگویي براي وي مبدل 
نشر  به  پهلوي  دولت  که  نیست  بي جهت  بود.  شده 
ایراني گري افراطي که مبتني بر فرادستي ملت فارس و 
استحاله ي فرهنگِي دیگر ملت هاي ایران بود، پرداخته 
و این گرایش را به نیرویي اصلي جهت تمرکز قدرت 
اجتماعي عمال در  داروینیسم  مبدل کرده است.  خود 
و یكدست سازانه که دولت  ـ  سیاست هاي تك گرایانه 
ملت ایراني طرح ریزي و اجرا مي کرد، رخ مي نمایاند. 
تنها ملت، گروه و طبقه اي از حق و حقوق برخوردار 
بود که قدرت مندتر مي بود. فاشیسم موجود در دولت ـ 
مسئله  همین  از  اسالمي  جمهوري  و  پهلوي   ملت هاي 
ایران  چپ گراي  جریان  زمان  آن  در  مي گیرد.  ریشه 
به عنوان نیرومندترین اپوزیسیون، به دلیل عدم دقت به 
فاشیسم  با  مقابله  مبناي  بر  ظاهر  در  هرچند  مسئله  این 
ملي گرایي،  از  نیز  خودش  اما  یافت  ظهور  آلماني 
نكرد.  گذار  مرکزگرایي  و  مدرنیسم  دولت گرایي، 
ایده هاي  از  ستمدیده  خلق هاي  پیشوازي  رغم  به  لذا 
ارمغان  به  را  آزادي  و  دموکراسي  آن،   سوسیالیستي 
جریانات  پیشرفت  براي  را  زمینه  رفته رفته  و  نیاورد 
سرمایه داري  واگذار کرد)مدرنیته ي  اسالمي  رادیكال 
با جریان چپ گرایي در خاورمیانه و  مقابله  نیز جهت 
بازگذارد(.  را  اسالمي  جریانات  دست  ایران،  ازجمله 
در دوران هر دو پهلوي تقدس بخشي الوهي به عناصر 
نمود.  رخ  سطح  گسترده ترین  در  ایراني  نژادگراي 
فرهنگ ها  یك شكل سازي  جهت  آموزشي  مراکز 
تأسیس شدند و زیر جالي مدرن شدن،  بافت اخالقي 
نظامي گري رشد  و سیاسي جامعه را فرسوده ساخت. 
مقابل  اصلي دولت در  زبان  به  باتوم و گلوله  و  یافت 
مطالبات جامعه مبدل شد. این وضعیت همچون سنتي 
تشدید  و  ادامه  اسالمي  جمهوري  دوران  در  منحوس 
با  تقابل  در  همیشه  اگرچه  ایراني  اپوزیسیون  یافت. 
قدرت و دولت موجود قرار داشته اما به دلیل اتكاکردن 
بر ناسیونالیسم ایراني و رد هویت هاي ملي دیگر، هرگز 
زیر  را  ایران  خلق هاي  دموکراتیك  مبارزات  نتوانسته 
هنوز  ایراني،  اپوزیسیون  آورد.  گردهم  چتر  یك 
مسائل  حل  براي  اعتمادي  قابل  پروژه ي  نتوانسته  هم 
پیشنهادي  مدل هاي  حتي  نماید.  ارائه  ایران  خلق هاي 
چندان  نیز  مي شوند  ارائه  فدرالیسم  قالب  در  که  آن 
مدل هایي  چنین  نتیجه ي  زیرا  نیست.  رویارو  اقبال  با 
دید  مقابل  در  به وضوح  عراق  به ویژه  و  خاورمیانه  در 

همگان قرار گرفته است.
2ـ به جاي آنكه به رهیافتي اجتماعي براي حل مسائل 
خلق ها باور داشته  باشند به فكر قدرت یابي خود هستند. 
طبقه ي  بر  اتكا  دلیل  به  ایراني  اپوزیسیون  نیروهاي 
گروهي،  قشري،  منفعت طلبي  از  نتوانسته اند  متوسط 
جنسیتي و طبقاتي گذار کنند. از همین رو تاکنون قابل 

اعتماد نبوده اند.
حاکم  شدیدا  آن ها  در  پوزیتیویستي  جزم اندیشي  3ـ 
است. به اندازه اي که جزم اندیشي دیني خطرناک است 

كدامین راه ما را به ساحل امن  آزادي خواهد رسانید؟

ریوار آبدانان
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پیش از هر چیز خوشحالي خویش را از مشارکت در 
نموده  ابراز  کورد  ملي  کنگره  ي  چهارمین  و  بیست 
درک  باشد جهت  گامي  کنگره  این  که  امیدوارم  و 
مساله ي  و چاره یابي  مساله ي کوردستان  بیشتر  هرچه 
آزاد  حیات  حزب  حزبمان،  از  نمایندگي  به  کورد. 
کوردستان امید موفقیت و پیروزي را براي این کنگره 

داریم. 
مساله اي  ظهور  دالیل  به  خالصه  طور  به  مي خواهم 
دموکراسي  بحران  ضمن  در  و  کورد  مساله ي  نام  به 
در خاورمیانه پرداخته و همچنین نحوه ي گذار از این 
منطقه ي  مهمترین  در  دموکراسي  برقراري  و  مسایل 

جغرافیایي جهان از منظر حزبمان را در میان نهم. 
دچار  خاورمیانه  هستید  مستحضر  هم  شما  همچنانكه 
امر  این  و  بوده  بسیاري جدي   بحرانهاي  و  معضالت 
نیازمند یك ارزیابي نوین در چارچوب نگاهي دوباره 
منطقه،  امروزین  بحرانهاي  که  چرا  است؛  تاریخ  به 
مقاطع  در  که  دارند  برنامه هایي  و  حوادث  در  ریشه 

گذشته عملي شده اند. 
سده ي  اواخر  سیاسي  برنامه هاي  این  نتیجه ي  در 
جنگهاي  در  که  نیروهایي   20 سده ي  اوایل  و   19
جهاني اول و دوم پیروز میدان شدند، باتوجه به منافع 
تنگ نظرانه ي سیاسي و اقتصادي خویش نظام و دیزاني 
نوین در خاورمیانه را به وجود آوردند. دولت ـ ملتهاي 
تاریخي،  واقعیات  گرفتن  نظر  در  بدون  جداگانه اي 
به  و  شده  تشكیل  منطقه  خلقهاي  دیني  و  فرهنگي 
مرکزیت آنها مرزهایي ساختگي شكل گرفتند. عدم 
راندن  به حاشیه  و  منطقه  تاریخي  واقعیت  به  توجه 
بخشي از غناهاي موجود از طریق ایجاد دولت ـ ملتها، 
خلقهاي منطقه را با رویدادهایي حزین و تراژدي هاي 
هژمون گراي  نیروهاي  کرد.  رودررو  انساني  بزرگ 
دچار  را  خاورمیانه  نظامي  چنین  ایجاد  با  بین المللي 
چالش و بحرانهاي بسیار ژرف اتنیكي، دیني، مذهبي 

نوعي  را  اقدامات  این  مي توان  و  نمودند  فرهنگي  و 
از  بخشي  کرد.  عنوان  تاریخي  قتل عام  و  ژنوساید 
ارمنیان،  نمونه  براي  منطقه  دیرین  ادیان  و  خلقها 
با ضرر  و...  میسحیان  و  کوردها، آسوریان، سریانیان 
و زیانهاي بسیار مواجه شده و به نوعي به قربانیان این 
برخوردار  ارمنیان  آنكه  به رغم  شدند.  مبدل  سیاستها 
خویش  حقوق  از  بودند،  منطقه  در  کهن  تاریخي  از 
و  شده  مواجه  فیزیكي  قتل عامهاي  با  مانده،  محروم 
مجبور  آنها  از  تن  میلیونها  و  شده  تارومار  منابعشان 
کاشانه ي خویش شدند؛ کوردها  و  خانه  از  به کوچ 
این  سوي  از  و  شده  تقسیم  دولت ـ ملت  چهار  مابین 
دولت ـ ملتها با بدترین شیوه ي همگون سازي، انكار و 
برایشان در  و هیچ گونه حقوقي  مواجه شده  قتل عام 
با حمله مواجه  نشد؛ آسوریان و سریانیان  نظر گرفته 
بخش  کردند؛  سلب  آنها  از  را  زندگي  و حق  شدند 
نابودي و  با خطر  منطقه  ادیان و مذهبهاي  از  بزرگي 

پاک شدن از صفحات تاریخ مواجه شدند.
در  هژمون گرا  نیروهاي  سوي  از  دیزاین  این  تعیین 
خاورمیانه از یك سو و عملكرد دولت ـ ملتهاي دسپوت 
تعمیق  امر  در  دیگر  سوي  از  منطقه  خلهاي  برابر  در 
بحرانها مكمل یكدیگر بوده اند. دولت ـ ملتهاي منطقه 
هر نوع اقدام غیردموکراتیك و مستبدانه در رابطه با 
خلقها را مباح شمردند. جهت تداوم قدرت خویش از 
هیچ تالشي در راستاي از میان بردن تفاوتمندي هاي 
امحا،  و  انكار  قتل عام،  با  نورزیدند.  دریغ  موجود 
اشاعه ي  و  بیكاري  ممنوعیت،  اعمال  همگون سازي، 
اتنیسیته ها، دین  ملتها،  تا تمامي  برآمدند  فقر درصدد 
و مذاهبي که در چارچوب قدرتشان قرار نمي گرفت، 
نارضایتي  نوع  هر  دادن  قرار  مدنظر  با  ببرند.  بین  از 
خلقها،  آزادي خواهانه ي  مطالبات  کوچكترین  و 
با  شدیدترین سیاستهاي سرکوب را اجرایي نموده و 
مطالبات خلقها  اقدامات ضدانساني جواب  و  قتل عام 

و منجر به استبدادي از نوع جمهوري اسالمي مي شود، 
نیز خطرناک است و  جزم اندیشي پوزیتیویستي علمي  
پوزیتیویسم  فاشیسم مي گردد.  به مرکز گرایي و  منجر 
فرهنگي،  تنوعات  آن ها  که  است  شده  آن  از  مانع 
متفاوت  هویت هاي  و  مختلف  سیاسي  ساخت هاي 
تك گرا  آنها  نمایند.  اعتراف  بدان ها  و  دیده  را  ایران 
عنوان  زیر  را  قدرت  فرادست  طبقه ي  هویت  هستند. 
دارند  قصد  و  رسانده  الوهیت  حد  به  فارس  و  شیعه 
همه چیز را قرباني آن کنند. از ایراني بودن دم مي زنند، 
رسمیت  به  و  آن  فرهنگي  تنوعات  پذیرش  با  نه  اما 
و  استحاله  و  راه جذب  از  بلكه  آنها؛  اراده ي  شناختن 
مطیع  را  همگان  مي خواهند  دیگري«  به  »مبدل سازي 
سازند. از نظر آنها کوردها،  عرب ها، بلوچ ها، آذري ها 
و سایرین در حكم یك ماده و شيء هستند که هر طور 
بخواهند حق دارند آن را جهت دهي، تخریب و مورد 
پوزیتیویسم  خصلت  دهند.  قرار  دستكاري  و  دستبرد 
همین است. همه چیز را به دید پدیده،  جزئي و مادي 
مي نگرند. با این بینش علمي نمي توان به فرهنگ هاي 
کوردي، عربي، بلوچ، آذري، ترکمن، مازني،  گلیكي 
را  چیز  همه  دیدگاه  این  گذاشت.  احترام  سایرین  و 
هر  و  کلید کرده  بحث  غیرقابل  و  مرکزي  قدرت  در 

گفتمان متفاوت را انگ مي زند. 
با  گرفت:  نتیجه  مي توان  چنین  بحث  این  از  بنابراین 
برخالف  اسالمي  جمهوري  کنوني،  وضعیت  تداوم 
سلطه ستیزي  ایستار  نمي تواند  مي کند  ادعا  آنچه 
از خود  سرمایه داري  نظام جهاني  برابر  در  صادقانه اي 
و  سیاست ها  آسیب شناسي  زیرا  گذارد.  نمایش  به 
اسالمي  جمهوري  که  مي دهد  نشان  ما  به  رفتارهایش 
به واسطه ي اتكا به دولت  ـ ملت مرکزگرا، ضمیمه اي از 
نظام سلطه گر جهاني است که به واسطه ي عملكردهاي 
نیروهاي  سوي  از  هژموني طلبانه اش  و  زیاده خواهانه 
آن  حذف  درصدد  و  نبوده  تحمل  قابل  ابرهژمون 
بنیادین  خصلت هاي  نیز  ایراني  اپوزیسیون  برآمده اند. 
کرده  کسب  سرمایه داري  مدرنیته ي  نظام  از  را  خود 
ایران  خلق هاي  نیازهاي  براي  پاسخي  نمي تواند  و 
دولت گراي  رهیافت  دو  برابر  در  بنابراین  کند.  ارائه 
تنها  که  تنش زا  فدرالیستي  رهیافت  و  یكدست ساز 
رهیافت  باید  است،  متوسط  قشر  منافع  ضمانت گر 
بر  مبتني  رهیافت  رهیافت،   این  کرد.  ارائه  را  دیگري 
ملت دموکراتیك است. یعني رهیافتي که نه براندازي 
دولت را مبنا قرار مي دهد و نه استحاله شدن در دولت 
یا روش هاي دولتي را. چیزي که خلق هاي ایران به آن 

نیاز دارند تا بتوانند مسائل عدیده ي سیاسي،  اجتماعي، 
همین  کنند  چاره جویي  را  خود  دفاعي  و  فرهنگي 
رهیافت ملت دموکراتیك است که مي تواند با اتكا بر 
وطن مشترک دموکراتیك به همه ي تنوعات فرهنگي 
و هویتي موجود در ایران امكان ابراز وجود و آزادي 
بدهد. در این رهیافت، کنفدرالیسم دموکراتیك شكل 
نه  آن  در  مي دهد.  تشكیل  را  جامعه  سیاسي  مدیریت 
مرکز گرایي  ایدئولوژیك،  هژموني خواهي  از  خبري 
ناسیونالیسم،  نه  و  است  دولتي  یكدست سازي  و 
قدرت طلب  جریانات  تك گرایي  و  طبقه گرایي 
اپوزیسیون. بنابراین تشدید بحران ها و عدم جوابگویي 
اهمیت  روزبه روز  فدرالیستي،  و  دولتي  راهكارهاي 
گوشزد  را  دموکراتیك  ملت  رهیافت  حیاتي بودن  و 
که  آزادي  و  دموکراسي  امن  ساحل  مي نمایند. 
خلق هاي ایران در جستجوي آنند، تنها با در پي گرفتن 
و  مقاومت ها  تاریخ  گشت.  خواهد  پیدا  رهیافت  این 
را  حقیقتي  چنین  همگي  ایران،  خلق هاي  مبارزات 
خود  تاریخ  به  کافیست  مي کنند.  زمزمه  ما  گوش  در 

رجعت کنیم.

نامه ی مسئول روابط خارجی پژاک به بیست و چهارمین 
كنگره ی ملی كورد در واشنگتن

یکی از اصول اولیه ی سیاست دموکراتیک 
یا  و  حزب  هیچ  است.  عمل  در  شفافیت 
تنگ نظرانه ی  منافع  منی تواند  سازمانی 
از حقوق  اما  دهد  قرار  اولویت  در  را  خویش 
بحث  کورد  خلق  دموکراتیک  و  ملی 
با  تضاد  در  نه تنها  دو  این  آورد.  به میان 
نوعی  از  حکایت  بلکه  می باشند  یکدیگر 
فرصت طلبی دارند که در ادبیات سیاسی و 

انقالبی بدان اپورتونیسم نیز می گویند. 
کوردستان)پژاک(،  آزاد  حیات  حزب 
پیشاهنگ  را  خود  که  حزبی  به منزله ی 
کوردستان  شرق  در  دموکراتیک  سیاست 
برای  را که  می داند، هرگز مبانی اخالقی ای 
پا  زیر  کرده  تعریف  سیاست  از  نوع  این 
ننهاده و هر گام و عملکردش را با شفافیت 
متام با خلقمان در میان نهاده است. پژاک بر 
منطقه  کنونی  وضعیت  در  است  باور  این 
از هر نظر جهت رسیدن خلق  که شرایط 
مهیاست  سیاسی  ستاتوی  یک  به  کورد 
دیپلماسی  که  امکانات  متامی  از  بایستی 
برد.  را  استفاده  نهایت  آنهاست،  از  یکی 
اخالقی  معیارهای  نیازمند  نیز  امر  این  اما 
در امر سیاست و پایبندی به مبانی و اصول 
اولیه است که هماهنگی کامل با منافع 
خلق کورد داشته باشد. ارائه ی این نامه به 
در  کورد  ملی  کنگره ی  چهارمین  و  بیست 
واشنگنت و شرکت در این کنگره نیز یکی از 
اقداماتی است که در چارچوب منافع ملی 
با شفافیت  را  آن  و حزمبان  بوده  خلق کورد 

متام با خلق کورد در میان نهاده است. 
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ستاتوگراي  رژیمهاي  به ویژه  و  نظام  این  داده اند.  را 
منطقه به چنان سطحي رسیده که به هیچ وجه از سوي 
بایستي اظهار داشت  نیست.  قابل قبول  خلقهاي منطقه 
در شرایط کنوني این رژیمها در برابر نظم نوین جهاني 
مانع  و  خطر  بزرگترین  هم  جهاني  نیروهاي  منافع  و 

مي باشند. 
که  توازناتي  داشت  اظهار  مي توان  مبنا  همین  بر 
واقعیت  با  چالش  در  و  آمده  وجود  به  خاورمیانه  در 
خلقهاي منطقه قرار دارد، دیگر قابل قبول نیست. تغییر 
در خاورمیانه موضوعي اجتناب ناپذیر و نیازي تاریخي 
طریق  از  هم  حدودي  تا  تغییرات  این  بي گمان  است. 
و  شده  آغاز  جهاني  نیروهاي  سوي  از  که  مداخالتي 
از  که  قیامهایي  راه  از  هم  و  دارند  تداوم  نیز  تاکنون 
سوي خلقهاي منطقه و به ویژه قیامهایي که خلق عرب 
پیشاهنگي آن را برعهده داشته و هنوز هم در بخشي از 

کشورهاي عربي ادامه دارند، آغاز شده اند.
نه تنها  منطقه  در  تغییرات  که  است  این  محرز  مورد 
همراه  به  خود  با  نیز  را  درگیریها  بلكه  بوده  دشوار 
تغییرند  ایجاد  صدد  در  که  نیروهایي  چون  داشته اند. 
درس  باید  که  آنچنان  تاریخي  تجارب  از  هم  هنوز 
برنامه اي مشخص  از  به واقعیت منطقه  باتوجه  نگرفته، 
برایشان  نبوده و منافع تنگ نظرانه ي سیاسي  برخوردار 
به  منطقه  از دولت ها در  برخي  دارد.  قرار  اولویت  در 
رژیمهاي  از  خویش،  اقتصادي  و  سیاسي  منافع  خاطر 
و  قتل عام  و  آورده  عمل  به  حمایت  منطقه  دسپوت 
را  مي شود  اعمال  خلقها  مورد  در  که  را  کشتارهایي 

نادیده مي انگارند. 
ایاالت متحده ي آمریكا و اتحادیه ي اروپا  که با شعار 
مداخله  منطقه  در  تغییر  ایجاد  هدف  با  و  پیشاهنگي 
نموده اند، تغییرات محدود به منافعشان در منطقه نسبت 
قرار دارد.  اولویت  بنیادین در  تغییرات  به چاره یابي و 
موضوع مهمي که مي بایست بدان اشاره کرد این است 
که برنامه اي اساسي جهت حل بحرانها در میان نیست. 
مي کند؛  صدق  خاورمیانه  تمامي  با  رابطه  در  امر  این 
به ویژه در رابطه با چاره یابي مساله ي کورد مي توان این 

موضوع را به وضوح مشاهده کرد. 
نظام  این  خویش  اراده ي  با  کورد  خلق  امروز  به  تا 
نظام  این  از  ناشي  ستاتوي  است.  نپذیرفته  را  ستاتو  و 
به  و  اورپاست  به ویژه  خارجي  کشورهاي  محصول 
همین دلیل بایستي این کشورها در امر چاره یابي مساله 
به ایفاي نقش خویش بپردازند. این یك واقعیت است 
که آمریكا از دولتي نیرومند برخوردار است. به همین 
دلیل این نیرو مي بایست عادالنه در خدمت چاره یابي 

این بحرانها قرار گیرد. 
خلق کورد به منزله ي یكي از کهن ترین خلقهاي منطقه 
بحران حال حاضر خاورمیانه کفه ي  امر چاره یابي  در 
سنگین را تشكیل مي دهد. خلق کورد و کوردستان که 
مطابق با دیزاین سابق منطقه در میان چهار دولت ـ ملت 
محروم  خویش  حقه ي  حقوق  تمامي  از  شده،  تقسیم 
و  ستاتوگرا  رژیمهاي  سوي  از  موجودیشان  و  گشته  
نیروها  این  سوي  از  مي شود.  انكار  منطقه  دسپوت 
شده اند.  مواجه  امحا  و  همگون سازي  نوع  بدترین  با 
به رغم تمامي این حمالت و برنامه ها خلق کورد ده ها 
را  خویش  آزادي خواهانه ي  مبارزات  که  است  سال 
که  داده  نشان  بین المللي  سطحي  در  و  داده  پیشبرد 
توانایي الزم جهت تداوم موجودیت خویش را داشته 
و این امر حاکي از پتانسیل نیرومند موجود در این خلق 

مي باشد. 
کلي  صورت  به  نه  تغییر،  به  محكوم  خاورمیانه ي  در 
و نه در چارچوب کشورها نمي توان از هیچ پروژه اي 
که هدفش چاره یابي مسایل باشد، بحث نمود. مساله ي 
به شیوه اي  تداوم داشته و در سیاستهاي روزانه  کورد 
تاکتیكي با آن برخورد مي شود. مي توان این رویكرد 

به خوبي مشاهده کرد.  با کوردها هم  مناسبات  را در 
بخشهاي  از  یك  هر  در  شده  اجرایي  سیاستهاي 
صحیح ترین  بي گمان  متفاوتند.  کامال  کوردستان 
تفاوتمندي ها  تمامي  به رغم  که  است  این  رویكرد 
استراتژیك  معین  پروژه ي  یك  و  یكسان  متدي  با 
از  بخشي  پذیرش  گیرد.  صورت  تعامل  کوردها  با 
پذیرش  عدم  دیگر  طرف  از  و   سویي  از  کوردها 
بخش دیگر نه تنها چاره یابي بنیادین را با خود به همراه 
نخواهد داشت بلكه کوردها را هرچه بیشتر تضعیف و 
تجزیه خواهد نمود. چنین رویكردي به معناي ضمیمه 
نمودن کوردها به دیزاني دیگر و تكرار تاریخ بوده و ما 
از این سیاستها و برنامه ها انتقاد داریم. ایاالت متحده ي 
آمریكا تنها در صورت مدنظر قرار دادن این واقعیت 
خواهد  و  بوده  تاریخي  نقشي  از  برخوردار  مي تواند 
در  آورد.  به دست  را  طرفین  تمامي  توانست حمایت 
با  سیاستهایش  نمودن  اجرایي  در  صورت  این  غیر 
دشواري بسیار جدي مواجه شده و این امر در تضاد با 

منافع این کشور خواهد بود. 
مهمترین نكته در رابطه با تغییر و تحوالت خاورمیانه، 
پروژه ي  و  استراتژیك  رویكردي  از  برخورداري 
به  بایستي  کنوني  رژیمهاي  است.  بنیادین  چاره یابي 
شكلي اساسي با تغییر مواجه شوند. در شرایط کنوني 
به نظامي دموکراتیك نیاز داریم که قادر باشد تمامي 
صورتي  به  بتوانند  همه  و  دربرگیرد  را  تفاوتمندي ها 
آزادانه در آن جاي بگیرند. تنها در این صورت است 
که بحرانهاي خاورمیانه چاره یابي خواهند شد و ثبات 
به منطقه باخواهد گشت. بي گمان ثبات در خاورمیانه 
یك،  این  و  بوده  جهاني  سطح  در  ثبات  معناي  به 
بنیادین  تغییر  با  رابطه  در  استراتژیك.  است  موردي 
به  که  است  این  ما  اساسي  رویكرد  منطقه،  رژیمهاي 
صورتي دموکراتیك و مسالمت آمیز بحرانها چاره یابي 
شوند. رژیمهایي که جهت تغییرات بنیادین باز باشند، 
بایستي مورد پشتیباني قرار گرفته و جهت این امر هرچه 
بیشتر تشویق گردند. اما اگر برخي بر ستاتو و دسپوتیزم 
اشكال  نپذیرند،  را  بنیادین  تغییرات  و  ورزند  اصرار 

دیگر مبارزه در برابرشان مشروعیت مي یابد. 
و  تاریخي  نظر  از  هم  اسالمي  جمهوري  رژیم 
و  دسپوت  نظامهاي  میان  در  موجود  وضیعت  هم 
را  سنگین  کفه ي  و  بوده  بارز  نمونه ي  دیكتاتور، 
نوع  از هر  با جلوگیري  تشكیل مي دهد. رژیم کنوني 
افكار آزادي خواهانه و تالش در راستاي از میان بردن 
تنگنایي  در  را  ایران  خلقهاي  تفاوتمندي ها  همه ي 
جدي قرار داده است. خلقهاي کورد، عرب، بلوچ و 
نابودي  با خطر  ادیان و مذاهب غیراسالمي از هر نظر 
مواجه اند. این رژیم نه تنها در داخل برخوردار از  چنین 
سیاستهایي است و درصدد تثبیت پایه هاي دیكتاتوري 
خویش است بلكه در سطحي منطقه اي هم مي خواهد 
گسترش  را  خویش  ایدئولوژیكي  و  سیاسي  هژموني 
پیشبرد شیعه گرایي دولت مدار و تحریف شده  با  دهد. 
مي خواهد جنگ و چالشها را در میان ادیان و مذاهب 
ایجاد  با  موجود در منطقه تعمیق نموده و بدین شكل 
را  قدرتش  پایه هاي  بي ثباتي،  و  ناآرامي  از  موجي 
از  عظیمي  بخش  آنكه  بر  عالوه  نماید.  مستحكم 
مي شود،  نظامي  هزینه هاي  صرف  ایران  درآمدهاي 
خلقهاي  تمامي  هسته اي،  برنامه ي  پروژه ي  پیشبرد 
منطقه را با خطرات بسیار جدي مواجه خواهد ساخت. 
در  دموکراتیك  و  آزادي خواهانه  مبارزه ي  بي گمان 
برابر رژیم ایران معناي بزرگي دارد. نمي توان به هیچ 
صورتي رژیم کنوني را پذیرفت. اگر تغییر و تحوالتي 
بنیادین در ساختار این رژیم صورت نگیرد، هیچ کس 
قادر نخواهد بود از دموکراسي و آزادي در این کشور 

بحث به میان آورد. 
در پایان بایستي اظهار داشت  در ساختار پیشین جهاني 

بدون  مي شد  اصرار  ثبات  ایجاد  بر  اشكال  همه ي  به 
قرار  مبنا  بشر  فاکتورهاي دموکراتیك و حقوق  آنكه 
گرفته شوند. این سیاست و پارادایم راه بر مجموعه اي 
نتیجتا  و  گشوده  ناسیونالیست  و  فاشیست  دولتهاي  از 
صفحات تاریخ انسانیت ماالمال از تراژدي چه در سطح 
منطقه اي و چه در سطح جهاني شده  است؛ فاجعه ي 11 
از  گذار  جهت  واقعیت.  این  از  است  بخشي  سپتامبر 
فجایع منطقه اي و جهاني بایستي در امر پي ریزي نوین 
دو  هر  با  رابطه  در  رویكردها  و  نگرش  جهاني،  نظام 
اصطالح ثبات و امنیت با تغییر مواجه شوند. امنیت تنها 
در صورتي به میان خواهد آمد که ثبات در میان باشد. 
بي گمان ثبات نیز تنها در صورت مشارکت برابر، آزاد 
و دموکراتیك همه ي خلقها در ساختار سیاسي تحقق 
نوین  ثبات  که  معناست  بدان  این  پذیرفت.  خواهد 
منطقه باید بر مبناي دموکراسي و ارزشهاي بین المللي 
ثبات  به تحقق  قادر  این صورت  تنها در  باشد.  استوار 
در منطقه خواهیم بود و اگر امنیت در سطح منطقه اي 
برقرار شود، مي توان اظهار داشت امنیت بین المللي نیز 

به میان خواهد آمد.
در همین چارچوب کوردها نقشي حایز اهمیتي برعهده 
قرار  مدنظر  را  دین  ایدئولوژیكي  تاثیرات  اگر  دارند. 
دهیم، مي توان کاراکتر دموکراتیك و غیرفوندامنتالي 
واقعیت خلق  این  برشمرد.  بزرگ  امتیازي  را  کوردها 
دموکراسي،  به  دستیابي  جهت  تالشهایش  و  کورد 
برقراري  خوهان  که  منطقه  خلقهاي  همه ي  براي 
تا  مي باشد.  امتیاز  و  امكان  نوعي  منطقه اند  در  ثبات 
جنگ  جهت  بهانه اي  به  همیشه  واقعیت  این  امروز  به 
مبدل شده و دولتهاي ضدکورد آن را به کارگرفته اند. 
آزادي خواهانه  و  دموکراتیك  مطالبات  که  امروز  اما 
درمیان مي باشند، بایستي این واقعیت را به کارگرفت و 
کشورهاي غربي نیز باید در رابطه با چاره یابي مساله ي 
باشند. اگر  استراتژیك  از رویكردي  کورد برخوردار 
را  واقعیت  این  منطقه اي  و  اجتماعي  تاریخي،  ابعاد 
مدنظر قرار دهیم، پي خواهیم برد که تجزیه ي کورد 
و کوردستان یك واقعیت را در میان مي نهد و آن این 
نگردد،  چاره یابي  کورد  مساله ي  تازمانیكه  که  است 
مطالبه ي  اگر  کرد.  نخواهد  تجربه  را  آرامش  منطقه 
جهت آزادي و آسایش خلقها در میان است این مطالبه 
بایستي کوردها را هم دربرگیرد و این مساله چاره یابي 

شده و کوردها بار دیگر قرباني نگردند. 
در  بدانیم که  و  داده  قرار  مدنظر  را  مورد  این  بایستي 
و  کوردستان  شرق  در  هم  کنوني  حساس  مرحله ي 
و  کورد  خلق  اتحاد  منطقه اي  سطح  در  هم  و  ایران 
و  تاریخي  است  ضرورتي  کورد  مختلف  جناحهاي 
منطقه جناحهاي  سابق  دیزاین  در  آنكه  به رغم  فوري. 
اتحاد  اما عدم  انگاشند  نادیده  را  خارجي خلق کورد 
و عدم برخورداري از سازماندهي منسجم خلق کورد 
نیز در خدمت همان سیاستها قرار گرفت و این خلق را 
با سرنوشتي خطرناک مواجه ساخت. بي گمان بایستي 
تفاوتمندي ها را همچون غنا در نظر گرفت و بدون مانع 
شمردن آنها مبارزه اي مشترک و اتحادي مستحكم را 
در میان خلق کورد محقق ساخت. به عالوه اتحاد میان 
پیشبرد  جهت  ایران،  چارچوب  در  جداگانه  ملیتهاي 
ویژه  اهمیتي  ایران  رژیم  برابر  در  مشترک  مبارزه اي 
دارد. واقعیت تاریخي و تكثر فرهنگي، اتنیكي، دیني، 
رژیمهاي  تلخ  تجربه ي  و  ایران  تمامي  ...در  و  مذهبي 
نظامي  پیشبرد  و  تاسیس  مرکزي،  و  یكدست ساز 
دموکراتیك و غیرمرکزي که همه ي تفاوتمندي ها را 
بي گمان  اجتناب.  غیرقابل  است  ضرورتي  دربرگیرد، 
باتوجه به همه ي این واقعیات ایده آلترین و مناسب ترین 
این  در  دموکراتیك  کنفدرالیسم  نظام  تاسیس  نظام، 

کشور خواهد بود.
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