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 یوسف اردالن

 
!(انشعابی خورشیدی متنی بین دو تشکیالت سیاسی کردستان ایران[حزب ومله 1391اواخر مرداد 

حزب دمکرات  ازاین حزب بنام ایران (بخشی دیگر کردستاندمکرات) وحزبلهاست از جریان کومه
ای تازه طرفین امضاءکننده حاوی ھیچ نکته گفته بنا به امضارسید که کند)] بهکردستان فعالیت می

سال این دو جریان وجود  سالھای  در برنامه نبود، این متن حاوی خواستھا و شعارھائی بود، که
 است. داشته

بر  سرپوشی  اند که اشان ھستند، خواستهای ازحزب اولیهھرکدام پاره شاید این دو تشکیالت که
 دالیل و سبب ھای آن رویداد ھارا روشن کنند. ای دردناک بگذارند بدون اینکهگذشته

 درتوھم رھبری پرلتاریا با پشت ، در رھبری تشکیالتی بود کهزمانی یکی ازآن دو نفرامضاکننده
را  بود، و طرف مقابلخود درکردستان را یافته جایگاه 1* صورحکمت" تئوری ھای!"من بستن به

تاریخی"  سرانجام رساندن"ضرورت دید، وکردستان را ھم، میدان بهتام وتمام بورژوازی می نماینده
اش منبعث از تک حزبی " اساسنامهپنداشت!ودیگری درتوھم حزب یگانهنبرد پرلتاریا با بورژوازی می

 ابانداشت که کرد و ازتکرار این جملهدگر کوتاھی نمیای ازتحقیر آنلحظه " در کردستانشوروی بود
دی قابل شمارش نیستند و باید محوشان کرد! "اگر امروز "سیر میشوند و عد"ُدلمه آنھا بایک قابلمه

دیگر  شویم"! مبارک است، کهھای سنندج حریفشان نمیپس کوچه نکنیم فردا در کوچه نابودشان
 بر مصلحت زمان وتاکتیک که نه سخنان مندرج در متن امضاشده گویند و امیدوارباشیم کهچنین نمی

جرم باشد.وازین پس دلخوش داریم به بر مبنای درک دمکراسی و ضرورت تاریخ صورت گرفته
جایگاھشان در تداوم دگراندیشی سرمان برباد نخواھدرفت.وشاید بنا بر مصلحت زمان و تثبیت 

) ویا آلترناتیو و ابتکاربرنارد ھانری لوی(درفرانسه دیدارھای دیپلماتیک!، باراھنمائیعلیرضا نوریزاده
 باشد.  این توافق صورت گرفته 2* سوپر دمکرات (دراستکھلم)و...  سازیھا با سازگاراھا وشاھزاده

______________________ 

را در   لهجایگاه کومه گوید: او بود که" در اوصاف منصور حکمت میزندهای بنام"تاریخوشتهحسین مراد بیگی در ن - 1* 
 معنی)  کردستان نشان داد(نقل به

مردم توضیح  کردارشان به"احزاب باید در باره است که:  ھائی بیان کردهمصاحبه آقای مھتدی در سلسله  -  2* 
 شیوه دمکراتیک بیایند و به شیوهبه ھمین دلیل براین باوریم که ای باشد انتقاد را قبول کنند، بهبدھند، اگر کوتاھی

دراین ھیچ شکی  اند)اندوبودهکردهباشند(که ھا بودهگذار تودهباشد ویاخدمتھزار کار انجام داده دمکراتیک بروند، اگرچه
 ،دربرابرمردم مسئول باشندو، ھا گوش فرادھندحرف تودهبه بایدپیروزی بدست آمد،  ازاینکهنیست،ولی پس 



مھتدی"  از کتاب"پنج سال با عبدهللا ( بر گرفته، باید این چھار شرط را دارا باشند"قابل تغییروشفاف باشند وجوابگو 
 است) .تاکیدھا از نگارنده223ص 2010زبان کردی چاپ سعید بھمنی کتاب به کنندهمصاحبه

 
حزب دمکرات کردستان ایران و سازمان  نامهمتن توافق با مشاھده است کهفوق آنچیزی مقدمه

بود. چند روز از بازتکثیر این متن در  نظرم رسیده"! بهلهایران" حزب کومهکردستانانقالبی زحمتکشان
در  ناگھان غوغائی بر پاشد، گفتارتلویزیونی ای مشمئزکننده بود، که تارنماھا و فیس بوک نگذشته

مشاور و رابط دیپلماتیک آقای مھتدی ...و   3*جعلی یا غیر جعلی شد، نامهشنیده تلویزیون اندیشه
تارنماھا و فیس  ای آشناو مدعی مروج دموکراسی عرصهای وتوماری از اسمھسرانجام، اطالعیه

ای مثل بی.بی.سی و رادیو  وشنونده کرد. پس ازآن تلویزیونھا ورادیوھای پر بینندهبوک را مزین
را تکمیل کردند وازکاه،  آوردن میزگردھائی این ھنگامه ای جدی بافراھمبعنوان مسئله فرانسه

جعلی یا واقعی نوریزاده بود( یعنی مطرح شدن  آرزو وھدف نامه که آنچهشد. درواقع کوھی ساخته
مراد  امور به قرار براین نیست که واقعیت پیوست.اما ازآنجا که این دو جریان سیاسی کردستان ) به

ای برای ابراز نظرات کنند بگردد، متعاقب این برخوردھا، فضا و عرصهفیل ھوا می دل کسانیکه
صحبتھا و  دراین چندساله نگارنده آمد. ازآنجا کهملی درایران بوجود  در مورد مسئلهسیاسی 

 ، برآن شد کهاست، پس از فروکش التھاب بوجود آمدهو نگاشته ملی گفته مسئله ھائی در بارهنکته
کردستان ایران" را وحزب دمکرات  لهحزب کومه نامهجمعی درمورد توافق با "بیانیه نکاتی چنددررابطه

 قلمی کند.
است. " صورت گرفتهبی محتوای "تجزیه کلمه غریبی در بارهھراس افکنی از ھمان آغاز بیانیه

 اید کهستم ملی. آیا ھرگزازخود پرسیده است در برابر اعتراضبهچماقی بوده ھمواره ای کهکلمه
در معنای سیاسی آن نپذیرفتن دولت مرکزی است، در آن  منظوری؟ اگر تجزیه چهوبه از چه تجزیه

کشورھای دیگر راباید  تمام فراریان ازحاکمیت جمھوریاسالمی وپناھندگان به صورت میبینیم که
بودن درھرحال اگر ارزش آنچنان  دراین دوران پناھنده کهطلبان بحساب آورد!، درحالی جزئی از تجزیه

مراتب بیشتراز کثرتی بهمردمانی با است بهصورت چگونهی نباشد ارزش منفیھم نیست، دراینباالئ
عمال)نبودن تحت  کنید خواھان نهحکومت اسالمی، و خواھان(توجه ھنوز اسیر در چنبره پناھندگانکه

نین بر میآید شما" این چ طلبی افتد؟. از" تجزیهمی چنین واویال براهحاکمیت اسالمی ھستند، این
آسمان  اگر ملتی خواست دولت مستقلی جدا از دولت فعلی ایرانتشکیل دھد، گویا زمین به که

ھم دردنیای الخالق! آندارد و مردمان این کشورازھم جدا میشوند! جلرود و زمین ترک بر میمی
 اید کهن را دادهخود زحمت ای است. ھیچ بهگسستن روابط انسانھا دیگرغیر ممکن شده امروز که

 تواند بازدارندهگرائی بشر، ھیچ مرزی نمیفکرکنید درشرایط برابری حقوقی انسانھا و خصلت جمع
داری مرزھارا در سرمایه اکنون دیری است کهامتزاج انسانھا باشد؟ ازسوسیالیسم نترسید ! ھم

منع ارتباط  حتی با نصب دیوار بازھم قادر به بینید که، اسرائیل را مینوردیدھاست. در شھر غزه
کیلومتر از  سوی دیوار نمی شود، در ایران اسالمی موردحمایت شما ھم دھھافلسطینیان با آن

اند، ولی وای ھمین دیوارھا با ھمین طرح و شکل و شمایل در مرزھای غربی کشور نصب کرده
 گردد، تان نمیدیگر چرخ تاریخ بر وفق مراد برشما و حکومتتان که

جھل و نادانی ومرگ  خواه و مبارز وجود دارد رودر روئی با جرثومهمیان انسانھای آزادی پیوندی که
نسلھای  شماو نه من نه نه محصور بودن در مرزھائی که حکومتی بنام جمھوری اسالمی است، نه

یکی از امضاکنندگان  ل حداقل از شخص محترمی مث اند. البتهپیش ازما ھیچ دخالتی درآن نداشته
چنین واویالئی بعید  قول رفیقشان فرخ نگھداربا افکار"خاک وخونی" در دفاع از حکومت مرکزی به

 . 4* بنظر نمی رسد

______________________ 

 درآن به که نوشته تلویزیون اندیشه گرداننده فروزنده به گویا علیرضا نوریزاده ای درتارنماھا منتشر شد کهنامه - 3* 
، زودباور صحبت کند چون کردھا آدمھای ،ساده تندی در مخالفت با متن امضاشدهبه که سفارش کرده فروزنده

پشتیبانی از آن دو حزب تحریک خواھند شد، و موضع آنھا در  ) و بهھستند در مخالفت با (تلویزیون اندیشه واحساساتی
 را تکذیب کرد. نوشتن این نامه نوریزاده شود. بال فاصلهکردستان محکم می

دولت برسر کار دمکراتیک باشد یامستبد،دفاع خواھیم  که...ماازکشور ایران وتمامیت ارضی آن، مستقل ازاین - 4* 
فرخ نگھدار.  بابک امیر خسروی به از نامهبرگرفته -ھا نسل پیش ازما چنین کردن.ھا وصدهصده ھمان گونه کرد.به

است بدستم رسیده ام متنی کهنوشته صدھا را صده تکذیب نشود، ازاینکه نوریزاده بعدھا مثل نامه (امیدوارمکه
صحت این تفکر را  خسروی در پانل ھای بی.بی.سی و رادیو فرانسهلحن صحبتھای آقای بابک امیر  چنین بود) البتهاین

 کند.تائیید می



مرزھای غیر قابل روئیت  وجود دارد مرزھای رسمی وجغرافیائی نیست، بلکه ای کهوجدائی فاصله 
ازبرآمدی ای شود، واین نشانهترھم میھر روز پررنگ آزادیخواھی و ارتجاع و استبداد است که

 طلب است.ھائی بشر از نکبت شوینیسم عظمتازرویش نھال آزادی خواھی و ر
برحکم مرزھای  دھند، نهرا تشکیل میاکثریت جمعیت چامعه ھای محروم و زحمتکش کهتوده

فرسای کارگاھھا و کارو زندگی طاقت در صحنه مورددفاع ویا تبعیت از فالن حکومت مستبد، بلکه
نفت،تا ھا وگرگاھھای شرکتکنند. ازبندرگاهمشترک پیدا می ھمبودی و مبارزهتمایل به ھاکارخانه

ھای گرگان ومازندران، ھاومزارع دشتخودرو تا کارگاهھای ایران،ازکارخانهتپهکشتزارھاینیشکر ھفت
، و نیاز کنندھای آجر پزی و فضای مھوع مرغداریھا پیوند مییابند، درد مشترک را درک میدرکوره

حرکت توامان برای حل مشکالت زندگی است . کارگران و  ھمبودیشان ناشی از نیاز مشترک به
ھستند، ھر روزاز  اکثریت بسیار باالی جامعهبگیران کهکشان، جمعیتب انبوه بیکاران، تاحقوقزحمت

ھای محروم و توده شود. زندگی، سرنوشت و مبارزهقدرت خرید مایحتاج زندگیشان کم می
 شناسد وجدائی پذیر نیست.حاکم، مرزنمی در تقابل با حکومت دینی جھل وسرمایه ستمدیده

 وادهھم خودش وھم برادر ُکردش بتوانند نزد خان در آنجا کارگر بلوچ شادمان خواھد شد که
باشند ، اما ممکن است برای دوستان و ھم  ونزدیکانشان زندگی ای درفراخور یک انسان داشته

درتھران و شھرھای بزرگ ھستند، خوشایند  ای )ھای پارسی گوی کهطبقه(ببخشیدھم بی طبقه
 کاھش یابد، چون گذاری نباشد، سیل بیکاران "اقوام ایران زمین"!بسوی مراکززیست وسرمایه

کوچکی  ممکن است کلفت نوکرھاو خدمتگزاران ونیروی کار ارزان را ازدست بدھند. نمونه
بینی ھای باستانی و مرزھای کنونی مقدس،را در خودبزرگ به العمل مردمان عادی آلودهازعکس

 شود دید،ھم حساب کنید ایرانی ترند! می اعتبار شاھنامه به با مردمان آنسوی مرزکهرفتاری که
 سوی مرز مقدس! نیستند چگونهاینصرف اینکهمصیبت زدگان بدخشان وسمنگان وکابلستان، به

اند!. وقتی شما کنند چون ازآنسوی مرز مقدس آمدهمی 5* شوند، حتی" لینچشان" تحقیر می
مرزھای مقدس حکومتتان  خواندگان قوم، اینچنین نسبت بهاصطالح فرھیختگان و درسبه

شود انتظار داشت. آیا بازھم تفکرات شما ھم بیشتر ازاین نمی به آشوبید،ازمردمان آلودهبرمی
 جوابی برای این مرزمقدس دارید؟ 

 انسان برقراری نظامی دمکراتیک است، وبدون حل مسئله حداقل شرایط برای زندگی شایسته
 شوخی شباھت خواھد داشت. اینچنین است که بیشتر بهملی درایران صحبت کردن از دمکراسی 

درجھت سرنگونی جمھوری  است، کهای ازاین مبارزهبرحق ملت کرد درایران ھم جزء برجسته مبارزه
کردگان صاحب رغم امضای استادان و تحصیل، علیکند. عجبا در متن امضاءشدهمیاسالمی عمل

ای " مجموعهnation-آید: مگر "ملتاند این سوال پیش میت نوشتهکرا "قوم" را به کلمه تیتر وغیره
با سریشم دولت مفخم پھلوی  است کهاقوام کھنه ای ازازاقوام است؟ وکشورایران، مجموعه

 است؟و افتخار آفرین شده وسپس اسالمی بھم چسبیده

 ملت، جدیداست و مربوط به ھای ھمین امضاکنندگان، پدیده ھا وترجمهطبق بسیاری از نوشته 
 اجتماعی مثل طایفهداری و ازبین رفتن مناسبات وارتباطات و ممیزی ھای کھنه سرمایه پدیدار شدن
 است، "ملت" بهمنظور نظربیانیه رسد، یا "ملت" ایرانی کهولی چنین بنظر می است. وقوم وغیره

دارید. است!. ویا شما عمدی در بکار بردن این کلمه ممالک محروسه و ھمان"ناسیون" نیست مثابه
پائین تری  گویا ملت باالتراست و قوم دررتبه عمدی درکار است، آیدکهازقراین امر بر می

 قراردارد،وشما پارسی گویان ملت ھستید و مثال کردھا "قوم"!. 

______________________ 
کشند و صلیب می پوست) را به قربانی(سیاه کشتار نژاد پرستان سفید پوست آمریکائی است که لینچ شیوه - 5* 

 میسوزانند زنده زنده
 

بیا این بار  آھای پدرسوخته سرائی، باربری را صدا میزند کهگویند در شھری، مردی بر در کاروانمی
تو خواھم داد، مرد باربر درجواب است، یک قران اجرت بهباالی آن کوه ای کهکلبه به منی را ببرده

دلیلی من چه نزدیکت یا پول زیادت به راه بار سبکت، به حرف شیرینت، بهگفت :آخر مردحسابی به
دوممش  بین، درجهاین بار را ببرم؟ حاال حکایت ملت ُکرداست با شما شوینیستھای خودبزرگ

تان طلبانهدارید، با تبلیغات مستمرفرھنگی عظمتدانید، درفقر و ستم اقتصادی نگھش میمی
 شما که ترسیدمی دوقورت و نیمتان ھم باقی است. ازچه درتالش خلع ھویتش ھستید، تازه

 گوئید:می
رازنای زمین تشکیل دادند، ازھمین کردستان و آذربایجان برخاستند. در د"مادھا، که دولت درایران

خورشیدی)ھرگز جنبشی با مضمون جدائی 1324ایران،تا پس از جنگ جھانی دوم(تاریخ



در متنی  ترازاین جملهای پوچاست" (بدون اغراق تاکنون جملهنشده ازسوی اقوام ایرانی دیدهطلبانه
کنند بازھم  بلدند دولت در ایران زمین درست گفتم خوب آنھا کهام،اگر اھل مزاح بودم میجدی ندیده

 درست خواھندکرد اشکالی دارد؟). 
را حفظ ھم در درازنای تاریخ! آنھا وصدھا نسل آنقول شما سدهبه ایران زمینی که در عجبم که

ھم درحال بحران و انشقاق، برای رھائی از با امضای دو حزب آن جای نگرانی است که اند، چهکرده
خطر افتد!؟. یا ایران زمین شما باکمال معذرت خیلی  به انددهمعضل تشکیالتیشان سندی را امضا کر

است؟. درآورده لرزه زمینتان را بهایران نازک نارنجی است!؟ یا آن دو حزب خیلی قوی!ھستند که
چسبانید آنھا میشما به ادعائی که آن قدرت را دارند و نه، نهراستش را بخواھید، طرفین امضاکننده

 گیر دارد!،  این ایران زمین تخیلی شماست که است. درنتیجهدرست 

درکشورایران در برابر حکومت جھل  مردمی که شما ھیچ ارتباط و سنخیتی بامردم ایران و توده
با یک امضا  قرار دارند،ندارید، شما دراوھامتان ساکن ایران زمینی واھی ھستید که ومرگ اسالمی

در  اند! کهکورش بوده گوئید گوئیا غزنویان نوادهازنای تاریخی سخن میدر افتد. شما ازخطرمیبه
زبان  اندکهبوده دبیری کردن زبان پارسی نقش بسزائی داشتند. و سلجوقیان ازتبارخشایار شاه

بالفصل داریوش  اند. ویا تیموریان از نوادهھای سند گسترش دادهپارسی را از آسیای صغیر تاکرانه
 اند. و شاید دبیرانی که قرار داده در ھند زبان فارسی را زبان حکومتی شان  اند، کههبزرگ بود

زمانھا با کتابت پارسی  گوی بودند درآناند و پارسیکردهدردربار خلفای اسالم کتابت عربی می
 اند!؟.اند ازانیران بودهکردهمخالفت می

توانسته  که شاید از برکت این خصوصیت بوده ای نبودهو قبیله زبان فارسی، زبان ھیچ قوم و طایفه
استبداد  جای زبان عربی بنشیند. اما متاسفانه ای پھناور بهزبان دبیری درعرصه است اینچنین به

ھای فاشیستی خاک وخونی و گیر نشاند. واندیشهگرد زور وسرکوب براین زبان ھمه رضاشاه کریه
طلب ایرانی این زبان شد. شوونیستھای عظمت مھری نسبت بهبی العملتمدن بزرگی سبب عکس

ھای  ازگذشته گویا زبان پارسی ازآن آنان است!. و حتی سنتھا و اعیاد مانده نمایانند کهآنچنان می
نمایانند! و باایجاد این توھمات، کاری جز دورساکنین فالت ایران تا آسیای مرکزی را ملک خود می

کاذب ایران باستانی! وایجاد نفاق ملی، جز جدائی مردمان وملتھای گوناگون ثمر  تولید ارزشھای
طلبھا"، را درمیان  نویسان "تجزیه قول بیانیهاورند. ازاین منظر جدائی خواھان یا بهبار نمیدیگری به

مخدری که شوینیستی  با بوجود آوردن خلسه شوینیستھای عظمت طلب باید جستجوکرد که
 افزایند. گردان دیگری بر مخدرات تعصبات دینی میاست، روان گونه مذھبی

اف، حیدرخان، کشید؟ بزرگانی چون آخوندف، طالبکسانی میرخ چهو ثمرات آن را به مشروطه
قانون برقرار  ملتی برآمدند که-خود بودند، ودر تالش ایجاد دولت فرزندان زمانه وغیره  زادهسلطان

قرابتی با  اسیراستبداد پادشاھی شاید روی رھائی ببینند. شمارا چه بشود و مردمان محروم و
 نوری را به هللامرتجعی مثل شیخ فضل میرزاچھانگیر خان صور اصرافیل ھست؟ پیشگامان مشروطه

ترین مستبد بزرگهللا، یعنی شیخ فضل لیسی شاگردپا بوسی و کاسه دارآویختند، اما شما به
آن بزرگان باشما امضاکنندگان  خمینی رفتید. لطفا تاریخ را مخدوش نکنید هللاوجالد تاریخ معاصر، روح

خواه بودند و شما اھم تالشتان حفظ وتقویت استبداد قرابتی ندارند، آنھا آزادی ... ھیچگونهبیانیه
ھای ملت سازی د تاریخ سازی یکی ازپدیدهگفتند، ھرچنموجوداست. آنھا ازایران باستان سخن نمی

پارسیان ھند، در نبود جنبش اقتصادی اجتماعی فکری درآنزمان  شدهافکارعتیقه است، اما متاسفانه
علی چپ نزنید، ویا  کوچهکشورراه پیدا کرد. تک تک شما امضاکنندگان میدانید،اگر خود را بهاین به

اقتصادی الزم برای  فقدان زمینه دانید کهباشد، می ن را نبستهادراکتا بینی دریچهاحساس خودبزرگ
بر محور زبان پارسی و دولت موجودآن  ملتی که-داری و تحکیم بوجود آمدن دولت رشد سرمایه

درقالب حکومت بظاھر مدرن رضاشاھی متوقف  ایران(پرشیا) شکل گرفت  زمان، ممالک محروسه
خاک بود را در گورستان دیکتاتوری خود به مانده ز انقالب مشروطها شد و رضاخان اندک نیروئی که

 داری بست، ودراین روند است کهرا بر گسترش سرمایه اقتصادی بورژوا مالکی راه سپرد، زمینه
 رسما بنام ایران رسمیت یافت، نتوانست به 1935/ 1314درسال  گیری دولت ملتی کهشکل
گوی آن بعنوان ملت ایران یل شود و قسمت پارسیکشور ایران) تبد ملتی واقعی(در برگیرنده دولت 

کلمات، پارس، فارس(بجزاستان فارس) پرشیا و ھر  وبر ھمین مبنا است که است خودنمائی کرده
خوردمان دادند. پارس باستان تبدیل "ایران" تبدیلش کردند وبه رد بجز ایرلند بهنشانی از "ایر" دا آنچه

 ھای آن ھستیم.اکنون دچار عارضهھم و نیرنگ دیگر که ایران باستان! و ھزار خدعه میشود به
پا خاستن زندگان است. مشروعیت اکنون زمان به ھا بسپارید کهمرده تاریخ دروغین باستانی را به

ھست)توان و ای ھست(کهگرفت، اگر مبارزه بر گذشتهتوان باتکیهرا نمی خواھی آزادی مبارزه
 است. نھفته مشروعیتش درموجودیت کنونیش برای ساختن آینده

و بنام  آب تطھیر اسالمی برسرش ریخته است، کهگری تاریخ یزدگردییکی ازعوارض زیانبار ایرانی
، جوانان را از درک تاریخ یا ناآگاھانه مان دادند. با این ترفند آگاھانهبخورد تاریخ ھجری شمسی 

وقایع ایران را جدا از تاریخ ووقایع جھان می بیند و از  ایرانی تاریخ و خواندهمحروم کردند جوان درس



کودتای  تواند درک کند کهنمی ماند،گیری درست تاریخی درمیودر نتیجه نتیجه و مقایسه مقارنه
درپیش چشم  رضاخان مقارن پایان جنگ اول جھانی است ومعادالت سیاسی آنزمان را بال فاصله

 درمقابل نظرات مطروحه "حق تعیین سرنوشت ملل" پیشنھادی لنین که بشود کهبیاورد، ویا متوجه
اگر واماھائی این دوران است. درمتن ویلسن دست استعمارگران با گیرد مربوط بهقرار می ویلسون 

گیرد. جوان دبیرستانی نمیتواند انقالب شود ومبنای حقوق بشر قرار میمی بازگذاشته
ببیندو قرارداد 1905ازژاپن شکست روسیه لرزهخورشیدی) را در پس1285قمری، 1324(مشروطه

را خورشیدی) 1299است( سال تاریخ قبل از کودتای رضاشاه شانزده که1919و  1907،1915ھای،
روی نمی داد 1917اگر انقالب اکتبر  شود که باشرایط قبل ودوران جنگ جھانی اول تصورکند و متوجه

ازکشوری بنام  اینچنین نبود، نه شد، جغرافیای خاور میانه ازآنھا اسم برده دراجرای قرار دادھائی که
برسر این درازنای تاریخ  وقت چهنفعلی نشانی. خودتان قضاوت کنید آ از ترکیه ونه بودایران اثری می

 است، می آمد؟. میالدی رسمیت یافته 1935 وباستانی بودن! ایرانی که
 گیری و ادامهونشانی از شکلزد، می انقالب درکردستان جوانه ھای ادامهجلوه1357ازھمان سال 

سیاسی دست مرتجعین اسالمبه متاسفانهرفت، کهانتظارش می شاه با سرنگونی  انقالبی بود که
سنندج بیاید و انحالل  شورای انقالب مجبور شد به 1358در سراسرایران متوقف شد. در نوروز 

صدر ھم بگذارد (بنی  شھر بدست شورای شھر صحه اداره ھای اسالمی را امضاکند و بهکمیته
قانون  اسم شورای شھر به ث شد کهمھم مدنی باع جزوامضاکنندگان بود) ھرچند این حادثه

جای به اساسی جمھوری اسالمی ایران راه پیداکند و بعداز بیست سال آنرا بصورت سروپاشکسته
 احزاب به حکومتیان ونه برزبان یا قلم نه اسمی ازآن پروسه اجرا بگذارند، اما ھرگزشھرداری به

مریوان رفت، مردم شھر  قصد لشکر کشی بهچمران به1358اصطالح ایرانی نیامد؟ در تابستان 
خواھیم ولی تسلیم کردند وتنھا یک شعار داشتند ، ماجنگ نمی اعتراض شھر را تخلیه مریوان به
آنرا نمیشود یافت  در "درازنای تاریخ ایران" نمونه شویم!. این حرکت عظیم و بدیع مدنی کهھم نمی

حساب بیاورند ھای باصطالح ایرانی!، کردستان را جزو ایران بهاگر شوینیست شد، البتهگرفته ،نادیده
ای، راھپیمائی ھای عظیم از آمیزوتوده، در پشتیبانی ازاین حرکت تاریخی مدنی غیر خشونت

وقایع تاریخی درمقابل سد  این  گرفت، اما متاسفانهشھرھا ی دیگر کردستان بسوی مریوان صورت
واکثریت وعداوت کور شوینیسم ایرانی در  ارتجاع حکومت دینی، نابخردی احزابی چون توده

 این بخش جزو این کشور نیست!.  ایران بازتاب نداشت، گوئی که  پھنه
د،ھرچند کن با ھیئت نمایندگی خلق ُکرد مذاکره دولت جمھوری اسالمی پذیرفت که 1358در پائیز 

معنای حقوقی  میتواند به تشکیل شد، اما خود این واقعه بی نتیجه وآنھم  فقط یک جلسه که
امضاکنندگان محترم ازاین برسمیت  پذیرش دوفاکتو موجودیت خلق ُکرد درایران تلقی شود،آیا

ابا دارند،  دُکرجمعی...از پذیرش موجودیت خلقاند؟ اگر امضاکنندگان بیانیهشناختن اطالع داشته
تراز آش داغ است، اینان کاسهحکومت مورد پشتیبانیشان خود، این امر را پذیرفتهبینید کهمی

 ھستند.
پیشمرگ(نیروی مسلح احزاب سیاسی) در شھر ھای کردستان  کهدرحالی 1358در اواخر آذرماه 

مرتکب قتل پنج  مسلح ای جوان غیرعده سنندج پاسداراھا درتیراندازی به حضورداشتند، در شھر
روز اعتصاب  15نفرشدند، این امر سبب درخواست اخراج پاسداران از شھر سنندج شد، بیش از

 ای منجر بهتوده این حرکت اعتراضی عظیم  عمومی مردم شھر سنندج و تعویض دواستاندار باالخره
ی و وابستگان آنھا اخراج(ھرچند موقت)پاسداران از شھر سنندج شد. درآن زمان نشریات حکومت

 بودند و اکنون باقیمانده ای بستهواکثریت، چشم براین حرکت بزرگ اعتراضی توده حزب توده ازجمله
دارھای آن یکی از استان گمان نگارنده زنند!.(بهآمیز میغیر خشونت ھای آنھا دم از حرکت مدنی و

متولد کردستان بودند، خودنشان  استاداران کهزمان جزو امضاکنندگان است، فرستادن این نوع 
اکنون  کردستان بود که لوحی حکومت وقت از مسئله اندیشی ویا بھتر بگویم ساده ساده دھنده

اطالعاتی دیروز و اپوزیسیون امروز مثل اکبر گنجی -پاسدار ھا وچهملی مذھبی ھم در گفتار چه
 بازتاب دارد.).

شھرسنندج، صدربهسرکردگی بنی مجدد ارتش حکومت جمھوری اسالمی به در حمله 1359در بھار 
را در"درازنای تاریخ " مورد  مقاومت کرد، ھرگزنظیراین دفاع قھرمانانه تنھائی، یک ماهاین شھربه

اسالمی اگر نگویم ارتش اشغالگر جمھوری  60و 59توان یافت. درسالھای ... نمیادعای بیانیه
اگر نویسندگان  ولی تمام شھرھای کردستان را با نبردھای خونین اشغال کرد، پس  روستا روستا به

 عاریت گرفته"رھائی بخش " را به سھوکلمه، (درواقع دوستان اندکی نامھربان شما)بهنامهتوافق
ارتش جمھوری اسالمی ایران  شاید بدلیل انعکاس ھمین واقعیت است که باشند، وبکار برده

"رھائی بخش" برای رھائی از تراز کلمهو زیبنده گر است، اشغال معنی واقع کلمهبه درکردستان
  ندارد.اشغال نظامی وجود

در تداوم  یک؟، کسانی کهطلب" را پیداکنیم ، کدام"تجزیه دراین میانه قضاوت مشکل نیست که
دریوزگی ارتجاع واستبداد دینی رفتند؟. باکتمان تداوم انقالب به پیمودند یا آنھائی که انقالب راه می

، شاید شده درکردستان استفاده گرفتن روند مبارزه ای برای نادیدهاز تاکتیک کھنه دراین بیانیه



گرفتن  برای نادیدهکهممکن است بکار رود، وآن ھم این است در ھرجائی  تاکتیک عمومی است که
را درتوان دارند بکار  کنند، و ھرآنچه می مردم، جناح یا جناحھائی را برجسته زهموجودیت مبار

ھستند.  مبارزه یا چھره نماینده باشند کهفقط این جناح یا جناحھا می چنین بنمایانند که برند کهمی
انھائی را کردن است وعمدتا ھم جناح یا جری ممکن است با تائید باشد ویا مخالفت، مھم برجسته

جعلی یا واقعی  در نامه پنھان وآشکار سر وّسر سیاسی باآنھا دارند.(تاکتیکی که کنند کهمی عمده
 شد).آن اشارهبه

آورد، میان می حکومت اسالمی فقط اسم از حزب دمکرات به ھم ھمواره59 -58-1357در سالھای
سرکوب درکردستان فقط  وانمود کنند که هدیگری وجود ندارد، بلک تنھاھیچ جریان سیاسی  گوئی نه
حزب  جنبش مردمی. درحالی که بایک  مقابله بامخالفت با یک حزب سیاسی است ونه دررابطه

 ترین ونهمندقدرت ، تنھا نیروبود، نهوجود داشت ولی نه ای بود کهدمکرات نیروی سیاسی
خواھد افکار عمومی را می این ھمان تاکتیکی است که کنم کهجنبش. یاد آوری می کل  نماینده

شود و وقایع وحقایق را مخدوش و جو سازی می موفق به ای اوقات ھم پاره منحرف کند و متاسفانه
 کند.پنھان می

میزان تاثیر این  د که، کمک میکنای از امضا کنندگان این بیانیهموقعیت سیاسی پاره گذرائی به نگاه
 را درمیان مردم حدس بزنیم. بیانیه

دیروز واپوزیسیون امروز. وشاید ھم  ھا واکثریتی ھای پریروز، اصالح طلب شدهایطیفی از توده -1
 ای.امروز توده

 اصالح طلبان دیروز و اپوزیسیون امروز.  -2
 گویم بهملی. می اصطالح جبھه مذھبی. بازھم منفردین به-اصطالح منفرد ملیتعدادی به-3

ملی  نیست، جبھه از نام مصدق چیزدیگری  ازاین نام جز سوء استفاده اصطالح چون استفاده
شد پذیرفت، چون درزمان حیات خود مصدق بود. اما بعد ازآن جای ای میگونه) رابه1341تا1338دوم(

 ھزار اگر و اما دارد.
دامانی رضاپھلوی دیروزو بهپریروز، دستپسشدهشاپور بختیاریحداقل بکنفر رنجبرانی قدیم،  -4

 .ملی"! شدهاصطالح "جبھهامروز به
 صدر...زمان ابوالحسن بنی(مضحک)کل قوای آنتر فرماندهشاخص واز ھمه -5
رفتار  حکم میدھند!. کسانی که دھند بلکه.این طیف در مورد کردستان و سرنوشتش نظرنمی6

 اند. ا قبال نشان دادهسیاسیشان ر
کاندید ووکیل مجلسشان خلخالی بود، موضعشان در مورد کردستان  ای واکثریتی ای کهاز توده
ھمکار حکومت  وھست. بی گمان در کردستان کسانی که درجھت حکومت اسالمی بوده  ھمواره

م ببخشید بی (بازھھستند، ویا بطورکلی ھم طبقه  ھستند با این امضاکنندگان ھم عقیده
 اندک ولی وجود دارند. )ای ھای آنھا ھم در میان ملت کرداگرچهطبقه

درزمان قدرت دولتیشان(حکومت بازرگان) مسئول جنگ درکردستان ھستند،  ملی مذھبی ھا که
قدرت نداشتند و خمینی  من غریبم بازی اینکه دادند، ننهکشوریشان را ھم نشان  قدرت اداره

 کند. گذاشت اندکی از بار مسئولیتشان کم نمینمی
رو ای ازاین مطلب ازآنشود،گوشه عملکرد فردی یا سازمانی امضاکنندگان پرداختهبه الزم نیست که

ھای اینان را  شود، مردم کردستان ومردم سایر بخشھای ایران چراباید گفته نشان داده شد کهآورده
 جدی بگیرند؟ 

منتظرند تغاری بشکند و ماستی بریزد و امضائی واسمشان درجائی که کسانی ھم ھستند،
خودشان فقط امضایشان ازآن آنان است! و در  بگفته منعکس شود.واما در مورد کسانی ھم که

اند، امضاکرده متن را ندیده است کهشده اند ویا حتی گفتهبودهای روابط رودربایستی گیر کردهپاره
ای گذشت، نوشتهمی : متعصب مردی شیعی، ازجائی کند کهزاکانی را تداعی می حکایتی از عبید

انداخت، آب بود ازشدت تعصب تفی برنوشته شدهاسم ابوبکروعمروعثمان وعلی برآن نوشته دید که
ای. غرض با اینھا نشسته دھان بر نام علی افتاد، مردک گفت علی جان تقصیر خودت است که

 اند، متاسفانهبینی می دھد را امضاکردهطلبی وخودبزرگبوی عظمت مطلبی را که اگر پای اینکه
 گیرد.عواقبش ھم باکمال رودربایستی دامنشان را می

 آورم،بدون اینکهیکی از امضاکنندگان محترم(آقای سعید پیوندی) می نقل قولی از نوشته درخاتمه
با موضع سیاسی  فقط منظور نشان دادن تعارض این نوشته درتوافق یا تعارض محتوای آن باشم 

 این نوع ازاساتید باشد. تواند دلیل خوبی در بی اعتمادی مردم بهمی است، که نویسنده
 

باشند تاحدی ھویت خود را حفظ کنند، درصورت تمایل  توانستهھای ملی که{"...اقوام و اقلیت
، تبت، سیک، کرس، مردم کبک، اریتره نیستند؟ آیا مبارزه برخورداری از یک کشورمستقل ایستهش

تواند کاتولون، ودیگر اقلیتھای ملی وقومی کمتراز یھودیان مشروع و برحق است؟ کدام منطق می



با برخورداری از خصوصیات مشترک و آگاھی ووجدان جمعی خواھان حفظ ھویت  قوم و ملتی که
ازطریق زندگی درشرایط برابر بادیگران ویا حق تشکیل یک کشور مستقل باشند را  ی وقومی خودمل

 وحدت ملی بشمارآورد؟(تاکید از من است) گرو برھم زنندهطلب، آشوبجدائی
خود آنھا  بدین خاطر وجود دارد که این مسئله کردکهمییھودیان تاکید سارتر درمورد مسئلهپلژان
وخواست اقلیتھابرای تامین  زبانی روشنتراراده ) به62،ص57 شمارهpouvoirنقل ازد(بهخواھنمی

چنین  رود.اینکهدر شناسائی و حقوق آنھا بشمار می خواستھای خودشان عامل تعیین کننده
 به شناسائی بصورت ھمزیستی درکنار دیگران یا تاسیس یک کشور مستقل ویا حتی پیوسته

 63،64گردند ....ص،صاوضاع و شرایط مربوط می به مسائلی ھستند که ن شود،کشور مادر تامی
............................................................................................................................. ....... 

 
ھویت ھمبودھای  باید بدون ترس دائمی ازامکان جدائی این یا آن منطقه است کهدیگر این مسئله-

حق مشروع مردم این  آن احترام گذاشت. وبهرسمیت شناخت، بهواقلیت ھارا به انسانی خودویژه
را بصورت امری  دارد،نباید این مسئله تمامیت ارضی ایران  اھمیتی که مناطق تن درداد. باھمه

زیست  توان با تفاھم وصلح گرساخت. تنھا درکشوری میجلوه مقدس وھدفی عالی وباالتر از ھمه
توان درچارچوب مرزھای کشور نگهی درآن باشند. بزور کسی ر ا نمیمردم خواھان زندگ ھمه که

امروز مردم است، این مردم میتوانند امروز  شناسی و ارادهومھم است روان اساسی داشت. آنچه
ھا راھی باشند، اما برای دمکرات گول خورده کنند، تحت تاثیراین یا آن نیروی خارجی باشند،اشتباه

ونفرت  ای جز درگیری، کینهاین خواست وجود ندارد. عدم پذیرش این واقعیت نتیجهبهجز گردن نھادن 
اساسی  ریزی و جنگ نخواھد داشت. زبان نو وانسانی چپ دراین اندیشهاعتماد وحتی خونوعدم
ھیچکس  ھیچ امری مقدس تراز انسان وآزادی او وجود ندارد واین خود او و نه است کهنھفته

 82زند}. "صمیھای انسانی را ازطریق مشارکت مستقیم رقم سرنوشت ھمبودی دیگراست که
از کتاب" برخی دیدگاھا در  اقلیتھا درایران (برگرفتهاسی، تمامیت ارضی ومسئلهسعید پیوندی/دمکر

 )1385:محمدعلی حسینی؛نشر گردون/برلین/چاپ اول/ملی"؛ گردآورنده مسئله باره
متفاوت است.واما  فوق کامال با موضع بیانیه شود، نوشته نشان دادهتوضیح نیست که احتیاج به

در پس ظاھر ھر  است، و ھموارهشده ارزشھا باژگونه ھمه دراین دنیای وا نفسا که کالم آخر اینکه
کنندگان تھیه رسد کهپنھان را کشف کنی، اینچنین بنظر می کرد تا نکته حرفی باید اندکی تامل 

 قول طرفین امضاکنندهبه که تعیین سرنوشت " فدرالیسم وغیره... از کلماتی نظیر "حقمتن بیانیه
در صدر متن مورد  این است که تازه نکته نیستند، بلکه گویند برآشفتهاند وباز میسالھاست گفته

دموکراسی و احقاق حقوق اسالمی، برقراری است: "بدون سرنگونی جمھوری توافق دو حزب آمده
 تھیه خط قرمزی است که ملت کرد، امکان پذیر نیست". گمان میرود این جمله بویژه ملتھای ایران

 تابند. ...، عبورازآن را بر نمیکنندگان متن بیانیه

آقای بابک  فرخ نگھدار ارجاع می دھم که آقای بابک امیر خسروی به نامه خوانندگان را به
 کس یا کسانی به است وطبیعی است که درغم کروبی و موسوی عزا گرفته امیرخسروی چگونه

باشد) بگسلند آنچنان  اگر اثری ازآن مانده اصطالح جنبش سبز (البتهصراحت پیوندشان را با به
 برخواھد آشفت. 

در متن  کرد بنا بر این بدون اینکه اشاره دونکته وستی نشان دادم بهد فوق را به بعدالتحریر: نوشته
در مورد ناسیونالیستھای ایرانی  گویا این ھمه افزایم. اول اینکهمی تغییری بدھم چند سطر برنوشته

 هکرد یا پاراگرافی را ک اشاره ام. ودوم اینکهام ولی درمورد ناسیونالیستھای کرد چیزی نگفتهگفته
 ام حذف کنم ویا خودم را معرفی کنم، گفتم: من نویسندهای از امضاکنندگان نوشتهدرمورد پاره

پردازی؟ استداللش درست کسان دیگر می جایگاه به تو چیست که مطلبم، گفت مگر جایگاه این 
خواھم  اشاره چند نکته فھرست وار به نمیخواستم آن بخش را بردارم دراین رابطه بود وازآنجا که

 کرد.
بینی" تنھامخصوص ناسیونالیستھای ام چون "خود بزرگناسیونالیستھای کرد ھم پرداخته به -1

ھمین دلیل آن دو سازمان را  ایرانی نیست این خصوصیت تمام ناسیونالیستھای دنیاست وبه
با  شناسم کهاینان کسانی می ام چرا؟ چون آنان را ھم چون نامھربان اینان توصیف کردهدوستان 

 کافی مطلب روشن است (البته اندازه شدن" دارند. بهویا رقابتی در"چلبی روابط پنھانی مسابقه
ل مستقیم العمای از افکار ناسیونالیستی در میان کردھا عکسپاره دیگر اینکه ازنظر خودم) ونکته

با افکار  در مبارزه ایرانی است و در واقع یکی ازمشکالتی که شوینیسم عظمت طلب 
آب  است. کهایرانیان امضا کننده ناسیونالیستی در کردستان وجود داردھمین عظمت طلبی این نوع 

کار با اف دھد، بنا براین برای مبارزهتطھیر یا مجوزی برای ناسیونالیستھای کرد بدست می
 راجع به طلب حاکم پرداخت. واگر قرار باشد کهشوینیسم عظمت میبایست شدیدا به شوینیستی 

مرض روانی "خاک و خون"مردم ایران سخن بگوئیم بخشی ازآن ھم نصیب ناسیونالیستھای کرد 
نمیدانم حاالھم  خوبی با پان ایرانیستھا داشت، خواھد شد، حزب دمکرات کردستان ایران رابطه



بود، سرود ای  برنارد ھانری لوی ترتیب داده کهای. جناب مھتدی ھم در پاریس در جلسهدارند یانه
نگران نباشند! آنھا ھم مثل خودشان حرف و  میکردند. امضاکنندگان متن بیانیه ایران را زمزمه

 آن اندازه بهکنند ونهامضاء کنندگان تصور می کرد ھستند که آن اندازهبهعملشان یکی نیست. نه
شرایط واوضاع  دانم) ھم کهزنند. ایرانی بودنشان(تر وخشکش را نمیرا میالفش قوی و پرنفوذ که

 داند.جوی می
 بودم که ساله خودم مشکل است، بتوانم ادعائی بکنم. ازھمان دوران جوانی ھجده واما درباره -2

دانشجویان سازمان صنفی دانشگاه پیوستم، در مخالفت با  دم و در بدو ورود بهوارد دانشگاه ش
اولین بازداشت وزندان حکومت سلطنتی را 1341آذر 16دانشگاه و شرکت در  ورود نیروی انتظامی به

در  ام، وباالخرهام، وبعد ازآن ھم بارھا (شش بار) بازداشت ومحکومیت داشتهکرده تجربه
ام. در است کردهازدستم برآمده ، آنچه لهاز زندان آزاد شدم و مجددا ھمراه رفقا کومه1357 انقالب 

جزو منتخبین شورای  سنندج این افتخار را داشتم که اولین شورای شھرایران یعنی شورای شھر
رج در خا لهکومه  ام و مدتی نمایندهشھر باشم، در ھیئت نمایندگی خلق کرد افتخار حضور داشته

گرفتم و تاکنون  ام و پس از تاسیس "حزب کمونیست ایران" ازحزب کمونیستش کنارهازکشوربوده
ودلی برای تپیدن برای آزادی از قید  است، با ھرآنکس دستی برآتش مبارزهبوده درتوانم  ھرآنچه

رھائی مردم  است، وبرایم روشن است کهاست، دست دوستیم درازبودهاستثمار انسانھا داشته
آن باشد، تا  اسالمی درتمامیت سلطنت و نفی جمھوری ایران نمیتواند خارج از یادآوری دوران سیاه

را برای رسیدن به دوران محو استثمار فرد ازفرد، ورشد  راه بتواند دمکراسی ای بیافریند که
 سرمایه بگشاید. شخصیت انسان فارغ ازحاکمیت 

 1391م مھردھ 2012پاریس اول اکتبر 

 م. ايل بیگی] -[ در رابطه با اين نوشته ، افزوده ھای زير را ببینید 
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 نامه کومله و حزب دمکراتبیانیه جمعی در مورد توافق
 
  

حزب “نامۀ مشترک رھبرِی دو سازمان توافق  حفظ استقالل و تمامیّت ارضی ایران، سرآغاز ھر کارپایۀ سیاسی است!
منتشر شد، ما امضاکنندکان این بیانیّه را بر آن داشت  ۲۰۱۲، که به تاریخ اول ژوئن ”کومله“و ” دموکرات کردستان ایران

 ای برای تجزیه و تالشی [...]نامه، که آشکارا زمینهقکه مرزبندی روشن و قاطعِ خود را با این تواف

  ! حفظ استقالل و تمامیّت ارضی ایران، سرآغاز ھر کارپایۀ سیاسی است

 
منتشر  ۲۰۱۲، که به تاریخ اول ژوئن ”کومله“و ” حزب دموکرات کردستان ایران“نامۀ مشترک رھبرِی دو سازمان توافق

ای نامه، که آشکارا زمینهشد، ما امضاکنندکان این بیانیّه را بر آن داشت که مرزبندی روشن و قاطعِ خود را با این توافق
 برای تجزیه و تالشی ایران است اعالم کنیم.

نامۀ مشترک حزب دموکرات کردستان ایران و کومله، با طرحِ برخی از مباحث، بی ھیچ کنندگان توافقباور ما، تدوین به
بخش ملت کرد در جنبش رھایی“اند. طرح تزھایی مانند پوشی چارچوبِ نظری و سیاسی تجزیۀ ایران را ارائه کردهپرده

و از آن » ُکرد که در رأس آنھا حق تعیین سرنوشت قرار دارد حقوق سیاسی ملت«و این نظر که: ” کردستان ایران
ھای ایران ملیت“با تکیه بر ” شعار اصلی و برنامۀ سیاسی“به عنوان ” جغرافیایی –فدرالیسم ملی “تر، پیشنھاد روشن
 گواھی بر این طرز فکر است.” فدرال

ھای ُکرد و آذری و ترکمن و بلوچ و عرب و فارس و احیاناً چند ملت دیگر نامه بر آنند که ایران ملتکنندگان توافقگویا تدوین
ھاِی گوناگون، آشکارا با وجود یگانگی ملی مردم ایران و به طریق ھا و ملیّتگیرد! اما تقسیم ایران به ملّترا در بر می

 اُولی، با دولت واحد کشور ایران در تضاد است.

حّق جدایی واحدھای “الجرم به شناسایی و پذیرش ” تعیین سرنوشت خویشحق ملل در “روشن است که تکیه بر 
بخش جنبش رھایی“نامه از انجامد. تصادفی نیست که نویسندگان توافقھای ساختگی می”دولت“تا تشکیل ” ملی
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ر را به گرده ھایی است که یوغ استعمانامه یادآور شرایط ملتھای توافقبندیاند. برخی از فرمولسخن گفته” ملت کرد
ھا ھیچگاه دولتی منبعث از رغم وجود نارسایی ھای بسیار در رفتارھای حاکمیتکشند، در حالیکه در ایران علیمی

 دیده نشده است.” ھای زیرسلطهملت یا ملت“گروھی قومی در رأس 

ند. آنھا برای حفظ کیان و تمامیت اھا در کنار ھم زیسته و ملت واحد ایران را پدید آوردهاقوام ساکن فالت ایران، طی قرن
اند. در این سرزمین ھیچ قومی بر ارضی زادوبوم مشترک خود، تاریخی سرشار از فداکاری و جانبازی پشت سر گذاشته

جنبش “آن نبوده که اقوام دیگر را با قھر و لشکرکشی، به زیر سلطۀ خویش در آورد، بنابرین طرح تزھایی مانند 
 واند پایه و اساس معقولی داشته باشد.تنمی” بخش ملیرھایی

مادھا، که دولت در ایرانزمین تشکیل دادند، از ھمین منطقۀ کردستان و آذربایجان، برخاستند. در درازنای تاریخ ایران، تا 
خورشیدی) ھرگز جنبشی با مضمون جدایی طلبانه از سوی اقوام ایرانی دیده نشده  ۱۳۲۴پس از جنگ جھانی دوم (

شناختند و ھرگز به دنبال دولتی مستقل با سرشت ک اقوام پیوندھای ملی خود با ھمدیگر را به خوبی میاست. یکای
و ” فرقۀ دموکرات آذربایجان“ھا بودند که با اھداف استعماری، زمینه تشکیل قومی نبودند. نخستین بار این روس

را خالی ” جنبش ملی“تاه مدت خود، پشت این دو را پدید آوردند. آنھا به محض رسیدن به منافع کو” جمھوری مھاباد“
 را بر دار کنند.” قاضی محمد“کردند تا دشمنان تمام ملت ایران، رادمردانی چون 

برد. تقسیم ھایی طرح شده که خواه ناخواه یکپارچگی ملی ایران را زیر سؤال مینامه دو سازمان کرد ایدهدر توافق
و ” ھاملت“، جز جداسری این ”اصل حق ملل در تعیین سرنوشت خود“ھای گوناگون و سپس تکیه بر ایران به ملت

به تعداد اقوام ساکن ایران، فرجامی ندارد. چنین اقدامی بیش از ھر چیز دیگر، مجوزی برای ” دولت ملی“تشکیل چندین 
خواھی است که در کردستان کراسیتشدید سرکوب خواھد بود و ھدف اصلی آن منزوی کردن نیروھای سیاسی دمو

 حضور دارند تا این دو گروه ھژمونی خود را بر سایرین غالب کند.

ھای با توجه به این درک نادرست و خطرناک از مسئله ملی است که ما امضاکنندگان این بیانیّه، از ھمۀ سازمان
ھا، با ھرنوع ی این گونه تالشخواھیم که ضمن افشاسیاسی آزادیخواه، محافل فرھنگی و تشکالت مدنی می

 طلبی قاطعانه مرزبندی کنند.جدایی

کنند. به نظر ما سیستم فدرال با امضاکنندگان این بیانیّه از یک دولت ملی مرکزی با ساختارغیرمتمرکز دفاع می
غیرمتمرکز،  ھای تاریخی و سیاسی کشور ما ھمخوانی ندارد. ما برای رسیدن به یک ساختار سیاسی متعادل وواقعیّت

کنیم. به ھای گرانبھای نھضت مشروطه، دفاع میھای ایالتی، یکی از میراثاز احیای ایده اصیل و ایرانی تشکیل انجمن
ھای قومی، در بر ھای ایران را بدون توجه به رنگ و نشاننظر ما این ایده با تکیه بر تقسیمات کشوری، ھمه ایالت

 گیرد.می

ھای اصلی آن در زبان و ه احترام به ھویّت قومی ـ تباری ھمه شھروندان ایران را که شناسهامضاکنندگان این بیانیّ 
داند. لذاسیاست خشن و سرکوب گر و تبعیض آمیز دولت فرھنگ و کیش این اقوام نمایان است، وظیفه ھر ایرانی می

یژه درزمینۀ مذھب و زبان مادری به فرھنگِی ساکن ایران را، به و –جمھوری اسالمی علیه اقوام واقلیّت ھای دینی 
شدت محکوم می کنیم. در ایران فردا، ھر دولت مردمی موظف است که بھترین شرایط را به شکل عادالنه و برابر برای 

 بالندگی ھمه اقوام ایرانی فراھم سازد.

ابوالفضل اردوخانی؛ کمال ارس؛ محمد دکتر ماشاءهللا آجودانی؛ دریادار ھوشنگ آریان پور؛ دکتر سیروس آرین پور؛ 
آزاد؛ بابک ارسی؛ اردوان ارشاد؛ حسین اسدی؛ محمود ارگی؛ دکتر ایرج اشراقی؛ کورش افطسی؛ ارژنگ برھان

امیرخسروی؛ محمد امینی؛ مھدی امینی؛ دکتر کاظم ایزدی؛ دکتر مھران براتی؛ دکتر محمد برقعی؛ دکتر بھروز بیات؛ 
ھنام؛ بیژن پورمندی؛ حبیب پرزین؛ دکتر امیر پیشداد؛ دکتر سعید پیوندی؛ دکتر نصرهللا جمشید بیاتی؛ بیژن پورب

جھانشاھلو افشار؛ مھندس رضا حاجی؛ بھرام چوبینه؛ محسن حیدریان؛ مھدی خانبابا تھرانی؛ اسماعیل ختائی؛ دکتر 
؛ دکتر حمید زنگنه؛ لھراسب زینالی؛ مھرداد درویش پور؛ شیرین دخت دقیقیان؛ ھوشنگ رمضان پور؛ دکتر ماندانا زندیان

پرویز سروش؛ اسدهللا سرخیل؛ دکتر محمد سھیمی؛ علی شاکری؛ مھندس منوچھر صالحی؛ حمید صدر؛ رامین صفی 
زاده؛ پرويز ضرغامی؛ دکتراسفندیار طبری؛ دکتر اسدهللا طیورچی؛ دکتر ضیا عابدی؛ بھرام عباسی؛ نازی عظیما؛ شھرام 

سرھنگ فروزین؛ دکتر فرھنگ قاسمی؛ کامبیز قائم مقام؛ دکتر محسن قائم مقام؛ دکتر سیاوش  فداکار؛ فرھاد فرجاد؛
قائنی؛ دکتر مصطفی قھرمانی؛ دکتر عزیز کرملو؛ علی کشتگر؛ دکتر بھزاد کشاورزی؛ علی کشگر؛ حمید کوثری؛ رضا 

ری؛ داریوش مجلسی؛ ملیحه گوھرزاد؛ حسن لباسچی؛ علی لیمونادی؛ مھندس بھمن مبشری؛ دکتر ھدایت متین دفت
محمدی؛ فرخنده مدرسی؛ تراب مستوفی؛ دکتر مھدی ممکن؛ بیژن مھر؛ بھجت مھرآسا؛ دکتر محمدعلی مھرآسا؛ 

مھدی موبدی؛ دکتر اکبر مھدی؛ فرید مھران ادیب؛ محمود مھران ادیب؛ دکتر ھمایون مھمنش؛ مھران میرفخرائی؛ علی 
 نوربخش؛ سیروس ھوشنگی؛ حسن یوسفی اشکوری نادری؛ رضا نافعی؛ نقی نقاشیان؛ مھدی

به امضاء کنندگان گرامی عرض می کنم که بنا نداشته ام و ندارم اعتراضیه ھا و بیانیه ھا و فراخوان ھا را امضاء کنم. • 
بر تجزیه  اال اینکه پای استقالل ایران و آزادی مردم ایران به میان است. این اعتراضیه و نقد و ھر اعتراضیه و نقد دیگری

طلبی را برحق می دانم و با این و آنھا موافقم. تحول از طریق مردم و با شرکت و به دست مردم، با تجزیه طلبی 
ناسازگار است. مراجعه به قدرت خارجی محور کردن آن در سیاست داخلی و باز کردن دست آن در امور کشور و بستن 

 ئی است و ھمگان را به این ھمگرائی فرا می خوانم.دست مردم است. در عوض، ھمگرائی در درون توانا
 ابوالحسن بنی صدر
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 امضای توافق نامه ھمکاری میان حزب کومله کردستان ایران و حزب دمکرات کردستان ایران پس از سه دھه

 ی مشترک بیانیه

در ادامه دیدارھا و نشست  ھای مشترک حزب دمکرات کردستان ایران و حزب کومله کردستان ایران به 
مرتبط با ایران و کردستان، ھمچنین در ادامه گفتگوھا به منظور بحث و بررسی پیرامون مسائل مھم منطقه و مسائل 

ھایی از ھر دو طرف برای آن ای مشترک برای ھمکاری میان دو حزب که از مدتھا قبل، ھیئتمنظور تدوین توافقنامه
 0122آگوست  21خورشیدی برابر با  1391مرداد  31مأمور کرده و بر روی آن کار کارشناسی می کردند، روز سه شنبه، 

میالدی، ھیأتی از رھبری دو حزب در مقر دفتر سیاسی حزب دمکرات به سرپرستی آقایان عبدهللا مھتدی، دبیرکل 
 کومله و مصطفی ھجری، دبیرکل حزب دمکرات تشکیل جلسه داد.

دو ھیأت در یک نشست پنج ساعته، ضمن بحث و بررسی پیرامون مسائل مھم منطقه، ایران و کردستان به ادامه 
مابین ادامه داده و این فرایند را به نتیجه نھایی گوھای صورت گرفته در رابطه با تدوین توافقنامه ھمکاری فیگفت

 رساندند. سپس متن توافقنامه به امضای آقایان مصطفی ھجری و عبدهللا مھتدی رسید.

ه تر میان نیروھای سیاسی ایران طرفین ھمچنین ابراز امیدواری کردند که محتوای این توافق نامه زمینه ھمکاری گسترد
 و کردستان فراھم کند.

 حزب کومله کردستان ایران

 حزب دمکرات کردستان ایران

 خورشیدی 31/5/1391

 میالدی 21/8/2012

ی مشترک توافقنامه  
کردستان ایران امضاء گردیده و از این پس در ھر جایی از  کومله این توافقنامه میان حزب دمکرات کردستان ایران و حزب

 آید، منظور این دو سازمان است.این توافقنامه نامی از کومله و حزب دمکرات به میان می
 مقدمه:

ی پرفراز و نشیب خود را ھای متمادی از مراحل متفاوت مبارزهبخش ملت کرد در کردستان ایران، سال جنبش رھایی 
طی نموده است. مقاومت ملی و فداکاری و به شھادت رسیدن ھزاران فرزند فداکار در راه اثبات ھویت و حقوق 

دارد، واقعیتی انکارناپذیر است.ی آنھا حق تعیین سرنوشت قرار سیاسی ملت کرد که در رأس ھمه  

ی ملت کرد در عصر حاضر و در این وضعیت، ھم تغییرات گوناگون جھانی و ھم تحوالت اخیر خاورمیانه،  برای مبارزه
ھای ملی مردم کرد و ھا و معادالت نوین این عرصه، بیش از ھمیشه زمینه را جھت طرح خواستهھمچنین توازن ابرقدرت

ی خواھی فراگیر در منطقه قوق خویش در سطح جھانی را مھیا ساخته است. موج تغییر و دمکراسیتأکید بیشتر بر ح
ھا را به سوی فروپاشی سوق داده است. دیر یا زود دیکتاتوری ھای دیکتاتوری خاورمیانه، پرتوانتر از ھر زمان دیگری پایه

ی راسخ مبارزان راه آزادی، غیر از گسترش بحران و ارادهھای مردم ی تودهجمھوری اسالمی ایران نیز، با تداوم مبارزه
 رو ندارد.ی اقتصادی و سیاسی و رفتن به سوی سرنگونی کامل، افق دیگری پیشجانبهھمه

اپوزیسیون ایرانی، گروھھا و جریان ھای مخالف جمھوری اسالمی در خارج از کشور، در دو سه سال گذشته، پس از 
اند. در این میان، ای از گفتگو و نشست مشترک و فعالیت را آغاز نمودهایران، دور تازه ظھور و افول جنبش سبز در
ھا، در مواردی درک متقابل و نزدیکی بیشتری نسبت به گذشته میان آنان ایجاد شده و علیرغم تفاوت نظر و دیدگاه
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یر رژیم در مقایسه با گذشته مقبولیت ی دمکراسیخواھی با شعار تغیی اتحاد و نوعی تالش برای تشکیل جبه هاندیشه
 بیشتری یافته است.

ی کردستان ایران، به عنوان دو جریان سیاسی مشروع که در این مدت در حزب دمکرات کردستان ایران و حزب کومله
و ھا ی روند رو به رشد ھمکاریاند، در ادامه و اقدامات مشترکی انجام داده رابطه با برخی مسائل مھم ھمکاری

ای از نقاط اساسی مشترک در چھارچوب این نزدیکی بیشتر بر این باورند که در چنین شرایطی توافق بر سر مجموعه
 طرح ضرورتی انکارناپذیر است.

ترین دستور کار سیاسی در برابر تغییر و تحوالت سیاسی معاصر، در واقع بیانگر این پالتفورم مشترک به عنوان اصلی
 ن این دو جریان سیاسی است.پیمانی میانوعی ھم

 ی مشترک که از سوی رھبری ھر دو حزب مورد تأیید قرار گرفته، مبنای کار مشترک ھر دو حزب در زمینهاین توافقنامه
کند. در ھمان حال، مبنای فعالیت مشترک به منظور ای و ... را تدوین میھای سیاسی، دیپلماتیک، تبلیغاتی، رسانه

 .ھای بیشتر در میان دیگر نیروھای سیاسی کردستان ایران استه و تحقق ھمکاریگسترش این توافقنام
 الف) اصول کلی:

 ایران، ھایملیت ملی حقوق و دمکراسی تحقق اسالمی، جمھوری رژیم سرنگونی بدون که باورند این بر طرف دو -1 
 است الزم ایران آینده سیاسی نظام که باورند این بر طرف دو ھمچنین .یافت نخواھد تحقق کرد ملت ویژه به

 اپوزیسیون با خود ھاینشست در طرف دو ھر که ضروریست رو، ھمین از .باشد فدرال و دمکراتیک سکوالر، سیستمی
 .ورزند اصرار نکات این بر کشور از خارج ایرانی

 شک بدون انتخاباتی چنین در و دارند کردستان مردم توسط آزاد انتخابات به کامل اعتقادی دمکرات حزب و کومله -2
 آزاد یجامعه نمودن دمکراتیزه اساسی اصل و سیاسی ھایجریان تمام مشروعیت منبع تریناصلی را رأی ھایصندوق

 .دانندمی

 قانون و کردستان آینده حاکمیت که باورند این بر و دارند دولت از دین نھاد جدایی به کامل اعتقاد طرف دو ھر -3
 .گردد تدوین کردستان ملی و سیاسی حقوق و بشر حقوق جھانی منشور دمکراسی، اصول یپایه بر کشور اساسی
 .دانندمی کردستان ساکنان تمام انکارناپذیر و مشروع حق را کردستان در مختلف اعتقادات و مذھبی آزادی ھمچنین

 فرھنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، ھایزمینه تمام در مردان با زنان حقوق کامل برابری بر طرف دو ھر -4
 برای و دانندمی زمینه این در انسانی و مترقی و مدرن قانون مدافع را خود و ورزندمی تأکید جامعه در ... و خانوادگی

 .کرد خواھند تالش آن تصویب

 سیاسی، ھایسازمان تأسیس آزادی مطبوعات، آزادی قلم، آزادی بیان، آزادی مدافع را خود دمکرات و کومله حزب -5
 در و دانندمی ... و معلمان و جوانان دانشجویان، زنان، کارگران، ھمچون صنفی و مدنی ھایسازمان نھادن بنیان آزادی

 .کرد خواھند قانونی حمایت آنان از جامعه

 در موضوعات این گنجاندن و کردستان زیست محیط حفظ و اجتماعی عدالت به را خود پایبندی و پشتیبانی طرفین -6
 .نمایندمی اعالم اساسی قانون

 و آرام سیاسی، یشیوه به و دیالوگ طریق از فیمابین سیاسی مسائل و مشکالت حل به را خود پایبندی طرف دو -7
 کردستان سیاسی نیروھای یکلیه برای را روش این ھمچنین .نمایندمی اعالم طلبی خشونت گونه ھر از دور به

 .کنندمی تالش کردستان سراسر در اصل این تثبیت جھت و دانسته ضروری

 حل برای خود سیاسی یبرنامه و اصلی شعار عنوان به را جغرافیایی -ملی فدرالیسم کومله، و دمکرات حزب -8
 اشتراک به آن تحقق و تثبیت برای و دانسته شعار این پرچمدار را خود و برگزیده کردستان در ملی ستم یمسئله

 .پردازندمی مساعی

 نکرده، وارد طرفین از یک ھیچ ایرسانه و دیپلماتیک سازمانی، سیاسی، استقالل اصل به یاخدشه نامهتوافق این -9
 پالتفورم این در شده یاد مشترک اھداف راستای در را آنان میان نظر وحدت و ھماھنگی که نمود خواھد تالش بلکه

 .نماید تأمین

 رژیم سرنگونی و سیاسی تغییرات از پیش وظایف (ب

 برای سیاسی حمایت کسب و المللیبین یجامعه به ایران کردستان در کرد ملت مطالبات و مشکالت شناساندن -1
 از دیدار و جھانی سطح در مشترک دیپلماتیک اقدامات سازماندھی مثال، عنوان به کرد، ملت بخش رھایی جنبش
 .ھدف این راستای در المللیبین مراکز

 و حقوق بر تأکید و قبلی مشورت و ھماھنگی با ایرانی، اپوزیسیون نیروھای با مشارکت عدم یا مشارکت در وحدت -2
 و ھاکنفرانس در مشترک مواضع اتخاذ طریق از کرد ملت جایگاه تقویت منظور به کردستان مردم خواستھای



 ملیتھای یمسأله حل راه عنوان به فدرالیسم شعار بر طرف دو تأکید .زمینه این در ھماھنگی و گوناگون سمینارھای
 .اسالمی جمھوری مخالف شخصیتھای و ایران اپوزیسیون مختلف ھایگفتمان میان در ایرانی

 معرفی و سازمان این از صیانت و فدرال ایران ملیتھای یکنگره در ملی یترقیخواھانه گفتمان و مشترک مواضع تقویت
 اساسی اصول تجلی که ایرانی اپوزیسیون سطح در مشترک سیاستی تدوین برای تالش .جھانیان عمومی افکار به آن

 .باشد ... و کردستان مردم دمکراتیک – ملی جنبش

 که باورند این بر حالعین در و نموده پشتیبانی کردستان ھایبخش تمامی در کرد مردم برحق یمبارزه از طرف دو -3
 ھمین در .است زیانبار و نسنجیده سیاستی ھا،بخش سایر امور در کردستان ھایبخش یکی جانب از مداخله ھرگونه
 سیاستی تعقیب و ایران کردستان در کرد ملت برای ترمناسب جایگاھی کسب و روابط تحکیم منظور به راستا،

 .کرد خواھند برگزار کردستان اقلیم سیاسی نیروھای و اقلیم حکومت با مشترکی نشستھای لزوم، صورت در مشترک،

 سیاسی احزاب میان در مشترک مبارزات استحکام و ایران کردستان در ملی انسجام و اتحاد دمکرات حزب و کومله -4
 سر بر موجود مواضع بردنبین از منظور به مناسب کاریراه یافتن برای و دانسته خود اصلی رسالت را ایران کردستان

 .کرد خواھند تالش ھمبستگی و اتحاد راه

 ایی برنامه طبق عملی گامھای راستا این در .بخشند استحکام و توسعه را فیمابین ھایھمکاری که برآنند طرف دو -5
 با رابطه در مشترک یبیانیه انتشار ای،رسانه زمینه در طرف دو یمربوطه ارگانھای میان ھمکاری قبیل از مدون و منظم

 حرکت ھرگونه یا اسالمی جمھوری رژیم بشری ضد سیاستھای افشای برای مشترک اقدامات و مھم سیاسی حوادث
 .بردارند سیاسی، و مدنی

  

 ایران کردستان کومله حزب               ایران کردستان دمکرات حزب

 دبیرکل                   دبیرکل

 مھتدی عبدهللا                ھجری مصطفی

 خورشیدی 1391 مردادماه

 میالدی 2012 اوت
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مابین را مثبت ھای دو حزب دمکرات و کومله کردستان ایران توافقنامه منعقده فیکوردستان میدیا: ھیأت
 ا چگونگی تعامل با اپوزیسیون رژیم ایران را بررسی کردند.ارزیابی و در این راست

 
ھای حزب دمکرات کردستان ایران به ھیأت ۱۳۹۱ماه آبان ٤شنبه سایت کردستان میدیا، روز پنجبه گزارش وب

سرپرستی مصطفی ھجری دبیر کل و حزب کومله کردستان ایران، به سرپرستی عبدهللا مھتدی دبیر کل در مقر دفتر 
 سیاسی کومله با ھم دیدار بعمل آوردند.

 
در این دیدار دو ھیأت در مورد مسائل روز از جمله بازتاب توافقنامه اخیر میان دو حزب، تحوالت مربوط به ایران و کردستان، 

 ویژه احزاب ُکرد به تبادل نظر پرداختند.وضعیت اپوزیسیون سراسری و به
 

ا مثبت ارزیابی نموده و بر لزوم اجرای آن تأکید کردند و در این راستا نیز نحوه شرکت مابین ردو ھیأت انعقاد توافقنامه فی
 ھای اپوزیسیون را بررسی نمودند. و حضور دو حزب در نشست
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 پاسخی کوتاه به تبلیغات مسموم علیه مردم کردستان
 

توافقنامه مشترک حزب دموکرات کردستان ایران و حزب کومه له کردستان ایران و در در روزھای اخیر و به دنبال انتشار 
کنار تأییدھا و استقبالھای گسترده، موجی از تبلیغات رسانه ای ناروا و گمراھکننده نیز در قبال این توافقنامه به راه 

 کار عمومی مردم ایران ضروری میسازد.افتاده است که توضیحاتی را از جانب ما امضاکنندگان این توافقنامه برای اف
پارەای از این تبلیغات رسانه ای چنان دروغپردازانه و مشمئزکننده و چنان نازل و آمیخته به عوامفریبی است که 

شایسته یک جوابگوئی جدی از جانب ما نیست. به کسانی که از والیت فقیه طلب توبه کرده و او را برای سرکوب خلق 
د و اعالم میدارند که حاضرند در ھمگامی با این سرکوب به آستانبوسی رژیم سرکوبگر حاکم بروند تا کرد ستایش میکنن

به خیال خود جلوی تجزیه ایران را بگیرند، چه جوابی میتوان داد؟ مردم کردستان از این توھینھا و تھدیدھا بسیار شنیده 
نی است که بخشی از نخبگان روشنفکری و سیاسی ایران و آنرا نادیده گرفتەاند. تأسف ما اما از شمشیر کشیدن کسا

پردازند و فضای را تشکیل میدھند و اکنون با بیانیەای سرتاپا غیرواقعی به ھراس افکنی و گمراه کردن افکار عمومی می
 بدگمانی و دشمنی را در میان مردم ایران دامن میزنند.

از تمامیت ارضی" و "مبارزه با تجزیه طلبی" یعنی حربھای که تاکنون  امضاکنندگان بیانیه از ھمان قدم اول با شعار "دفاع
توجیه گر تمام سرکوبھای رژیم حاکم در کردستان بوده وارد میدان میشوند. خود تیتر بیانیه آنھا یعنی "حفظ استقالل و 

گذارد. به اعتقاد ما می تمامیت ارضی ایران، سرآغاز ھر کارپایه سیاسی"، بنا را بر یک اصل وارونه و غیردموکراتیک
سرآغاز ھر کارپایه سیاسی که بتواند امروز مبنای اتحاد اپوزیسیون دموکراسیخواه و فردا مبنای قانون اساسی ایران قرار 

گیرد، دموکراسی، حقوق بشر، پلورالیسم و برسمیت شناختن حقوق ملیتھا و تعھد به عدم خشونت در مناسبات 
قیقا رعایت و پایبندی به این اصول است که میتواند به بھترین نحو وحدت ایران و استقالل داخلی مردمان ایران است و د



واقعی کشور را، که ما نیز به طیب خاطر آنرا پاس میداریم، تأمین و تضمین کند. جای تأسف است که دوستان 
و از آن سرمایەای برای خود  دموکراسیخواه ما که در سایر موارد به راحتی دموکراسی را مورد ستایش قرار میدھند

میسازند، به کردستان و حقوق ملی کردھا که میرسد دفاع از دموکراسی را چنین دشوار مییابند و درعوض چنین 
شوند و بدون ھیچ دغدغه اخالقی خود را با نامسئوالنه به تحریک احساسات و چرخاندن چماق تھدید متوسل می

صدا و ھم شعار قرار میدھند. ھمین پدیده به روشنترین نحو ثابت میکند که در تیمسارھای دیروز و سرداران امروز ھم
کشور کثیرالملله ایران برخورد صحیح به مسأله ملیتھا و به رسمیت شناختن حقوق آنھا چه سنگ محک مھمی برای 

 بازشناسی دموکراسیخواھی واقعی است.
کننده بیانیه با وجود آشنائی نزدیک با جنبش کردستان و برای ما بویژه مایه تأسف است که تعدادی از دوستان امضا

احزاب کرد و اطالع از باورھا و مواضع و عملکرد دھھا ساله ما و پس از عمری که خود با مبارزان کرد حشر و نشر داشته 
ز یاد برده با و چه بسا در گذشته خود مدافع حق تعیین سرنوشت و نظام فدراتیو برای ایران بودەاند، حال ھمه چیز را ا

ترجیع بند "تجزیه طلب اعدام باید گردد" دم گرفتەاند. آیا این دوستان نمیدانند که ایجاد پانیک غیرواقعی در مورد تجزیه 
ایران آبی است که مستقیما به آسیاب رژیم جمھوری اسالمی ریخته میشود و تنھا به ایجاد تفرقه و دلسردی در صفوف 

ان خدمت میکند؟ آنھم در شرایطی که بیش از ھر زمان ملیتھای ایران به منظور سرنگون جنبش عمومی آزادیخواھی ایر
 نمودن رژیم جمھوری اسالمی و ساختن ایران آینده احتیاج به اتحاد و برنامه مشترک دارند.

مجدد بر  ما امضاکنندگان توافقنامه مشترک حزب دموکرات کردستان ایران و حزب کومه له کردستان ایران، ضمن تأکید
مفاد این توافقنامه اعالم می داریم که ھدف ما تأمین خواستھای برحق مردم کرد در چھارچوب یک ایران آزاد، 

دموکراتیک، فدرال و سکوالر است. ما این موضع را نه برای خوشامد این و آن بلکه بر اساس باورمان و در راستای برنامه 
. ما به صراحت بر لزوم برقراری یک نظام فدرال در ایران تأکید میکنیم و سیاسی دھھا ساله احزابمان اتخاذ کردەایم

برآنیم که یک چنین نظامی نه فقط خواست خلق کرد و سایر ملیتھا را به بھترین نحو تأمین میکند، بلکه گام بزرگی در 
انت حفظ ھمبستگی درونی راه دموکراتیزه کردن ایران و ساختار سیاسی دولت در این کشور و ھمچنین نیرومندترین ضم

جامعه ایران، ھمزیستی مسالمت آمیز مردمان آن و حفظ وحدت کشور ایران است. جنبش کرد ھرگز کینه و نفرت قومی 
را دامن نزده و تأیید نکرده بلکه از محتوائی کامال دموکراتیک و مترقی برخوردار است. خواستھای ملی کردھا نیز که 

ان میشود ازنرمھا و استانداردھای دموکراتیک و پذیرفته شده جھانی تبعیت میکند و علیه امروزه در شعار فدرالیسم بی
ھیچ قومیت و زبان و فرھنگی نبوده بلکه علیه ساختار غیردموکراتیک و فوق متمرکز دولت در ایران است و پیروزی خود را 

 بخش دیگر جامعه ایران میبیند.نیز در ایجاد تغییرات دموکراتیک در کشور و نه در ایجاد خصومت با ھیچ 
ما به اتکای عملکرد دھھا ساله خود تأکید میکنیم که کردستان پایگاه مستحکم آزادیخواھی و دموکراسیخواھی در ایران 

ترین شرائط نیز از ھیچ نوع دوستی و ھمکاری با مبارزان سراسر ایران دریغ نورزیده بلکه بوده و میباشد و در سخت
ھمه آزادیخواھان ایران بوده است. امروز نیز نزدیکی و ھمکاری فشرده احزاب باسابقه کرد که از  گاهھمواره تکیه

بزرگترین پایگاه مردمی و اعتماد تودەھای وسیع برخوردارند در قالب این توافقنامه مشترک، به سھم خود جبھه مبارزه 
ور محکمی در ایجاد ھر ائتالف اپوزیسیون علیه اسبتداد حاکم در ایران را تقویت میکند و میتواند ھمچون مح

دموکراسیخواه ایرانی عمل کند و بنابراین بحق باید با استقبال اپوزیسیون دموکراسیخواه سراسر ایران روبرو شده و به 
 فال نیک گرفته شود.

 
و خواستھای برحق ما ضمن قدردانی عمیق از ھمه دوستانی که در مقابل اینگونه ھجوم ھای ناروا به دفاع از خلق کرد 

آن و به دفاع از احزاب کردستان برخاستەاند، آژیتاسیون خصمانەای را که علیه مردم کرد و احزاب آن به راه افتاده است 
محکوم میکنیم و معتقدیم این نوع زبان و تبلیغات نامسئوالنه و غیردموکراتیک تنھا فضای سیاسی را مسموم و متشنج 

ه سو تقویت میکند، جنبش آزادیخواھی و ضداستبدادی عمومی در ایران را تضعیف مینماید. کرده و افراط گری را در ھم
بنابراین از ھمه روشنفکران و شخصیتھا و نیروھای سیاسی میخواھیم ضمن تقبیح این ھیاھوی تبلیغاتی مسموم 

 یند.کننده به تأمین فضای مناسب برای یک دیالوگ سازنده و متین و توأم با احترام کمک نما
 

 حزب دمکرات کردستان ایران
 

 حزب کومه له کردستان ایران
 

 ۱۳۹۱شھریور ماه  ۲۲

  

http://melimazhabi.com 
بیانیه سازمان جمھوری خواھان ایران : پیرامون توافقنامهء حزب دمکرات کردستان ایران 

 ء کردستان ایران و حزب کومله

 ؟»!حاکمیت آینده کردستان«سخن از ایران است یا 
 

وکرات و حزب کوموله کردستان ایران، سازمان جمھوری خواھان ایران طی بیانیه به دنبال انتشار توافقنامه اخیر حزب دم
 انتقادی به اعتراض نسبت به مفاد گوناگونی از این بیانیه پرداخته است . –ای تحلیلی 

 
در بخشی از این تحلیل آمده است: تناقض در گفتمان سیاسی این دو حزب ناگزیر به این گمان دامن می زند که 

تنھا پله ای برای تشکیل حکومت ھای قومی است تا در گام بعد با تکیه به حق تعیین سرنوشت راه ” یسمفدرال“
 جدایی و استقالل را در پیش گیرند.
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و نیز در قسمت دیگری از این بیانیه گفته شده است: جای تاسف است که آقای عبدهللا مھتدی دبیر کل حزب کومله نیز 

ال به راھبرد ھای حزب دمکرات پیوسته است. راھبردی که بخواھد با شورش در کردستان و با امضای این توافقنامه عم
حمایت نیروھای خارجی آغاز گردد نه تنھا به ایرانی دمکراتیک نخواھد انجامید بلکه با ایجاد جنگ داخلی به تضعیف 

 جنبش دمکراسی خواھی و تحکیم استبداد منجر خواھد شد.
 

 مذھبی قرار داده شده ، در زیر آمده است: -ه نسخه ای از آن در اختیار سایت ملیمتن کامل این بیانیه ک
 

ء کردستان ایران انتشار یافته است که با عبارات زیر اخیرا توافقنامه ای میان حزب دمکرات کردستان ایران و حزب کومله
ی پرفراز و ی از مراحل متفاوت مبارزهھای متمادبخش ملت کرد در کردستان ایران، سالجنبش رھایی” آغاز میشود : 

نشیب خود را طی نموده است. مقاومت ملی و فداکاری و به شھادت رسیدن ھزاران فرزند فداکار در راه اثبات ھویت و 
 ”ی آنھا حق تعیین سرنوشت قرار دارد، واقعیتی انکارناپذیر است.حقوق سیاسی ملت کرد که در رأس ھمه

 
ھردو در گفتمان سیاسی بر معنای معینی داللت می کنند و به مبارزهء ملل ” بخش رھاییجنبش ” و ” مقاومت ملی“

زیر سلطهء استعمار یا اشغالگران خارجی باز می گردند. حق تعیین سرنوشت نیز بر ھمین متن و یا زمانی مطرح می 
ھای اخیر در کانادا یا انگلستان شود که بخشی از مردم کشوری خواھان جدایی و استقالل اند و ھمانطور که در نمونه 

دیده ایم، به ھمه پرسی برای جدایی یا ابقای پیوندھای موجود روی می آورند. اگر حزب ھای نامبرده خواھان حفظ … 
ھستند دیگر سخن از جنبش رھایی بخش و  -ولو در سیستمی فدرال –کردستان در پیوند ملی و سراسری مردم ایران 

نه توجیه می کنند؟ شکل نظام سیاسی آینده ایران را نیز مجموع مردم ایران تعیین می تعیین حق سرنوشت را چگو
کنند و از باصطالح حق تعیین سرنوشت ھیچ قومی در ایران منتج نمی شود. تناقض در گفتمان سیاسی این دو حزب 

ومی است تا در گام بعد با تنھا پله ای برای تشکیل حکومت ھای ق” فدرالیسم“ناگزیر به این گمان دامن می زند که 
 تکیه به حق تعیین سرنوشت راه جدایی و استقالل را در پیش گیرند.

 
در راه ” در این توافقنامه، مبارزه مردم کردستان برای دمکراسی در ایران یکجا فراموش شده است و به جنبشی صرفا 

فروکاسته می شود. ” نوشت قرار داردی آنھا حق تعیین سراثبات ھویت و حقوق سیاسی ملت کرد که در رأس ھمه
” دمکراسی برای ایران و خودمختاری برای کردستان“حزب دمکرات ظاھرا از یاد برده است که سال ھا شعار این حزب، 

بوده است و زنده یاد عبدالرحمن قاسملو به کسی اجازه نمی داد که خود را ایرانی تر از او بداند. بدین ترتیب بر مبارزه 
کرد ما در جنبش سبز و مبارزه با والیت فقیه و استبداد دینی ھم خط بطالن کشیده می شود و ھمهء ھموطنان 

فداکاری ھا، زندان و شکنجه و اعدام ھا به سود دیدگاه ویژه این دو حزب مصادره می شود. ستمی که امروز بر ملت از 
مشترک نیز برداشتن تبعیض ھا و برابری ھر قوم وتباری می رود خصلتی سراسری دارد و ھدف نخستیِن مبارزهء 

حقوقی ھمه مردم ایران است. گرایش ھایی که در راس مطالبات خود بجای دمکراسی در ایران، حق تعیین سرنوشت 
اقوام را می نھند، بدون تردید جز خلل در این مبارزه نقشی نخواھند داشت. برآوردن خواستھایی چون تمرکز زدایی و 

کان ھای کشوری یا بازنگری در ساختار آموزشی و فراھم کردن امکانات آموزش زبان مادری، ھمه در افزایش اختیارات ی
 یک گفتگوی ملی در چارچوب ایران دمکراتیک امکان پذیر خواھد بود.

 
اصول کلی این توافقنامه نیز چنان دو پھلو نگاشته شده است که معلوم نیست آیا سخن از اجرای این اصول در کشور 

 ”!حاکمیت آینده کردستان“ان است یا در ایر
 

ھر دو طرف اعتقاد کامل به جدایی نھاد دین از دولت دارند و بر این باورند که حاکمیت آینده کردستان و قانون “گفته اند: 
ء اصول دمکراسی، منشور جھانی حقوق بشر و حقوق سیاسی و ملی کردستان تدوین گردد. اساسی کشور بر پایه

دانند. دی مذھبی و اعتقادات مختلف در کردستان را حق مشروع و انکارناپذیر تمام ساکنان کردستان میھمچنین آزا
را ”! در جامعه“کومله و حزب دمکرات اعتقادی کامل به انتخابات آزاد توسط مردم کردستان و سایر ازادی ھای سیاسی “

حفظ محیط زیست کردستان و گنجاندن این موضوعات در  طرفین پشتیبانی و پایبندی خود را به عدالت اجتماعی و“دارند 
 ”نمایندقانون اساسی اعالم می

 
دو طرف بر این باورند که نظام سیاسی آینده ایران الزم ”آیا واقعا سخن از کشور ایران و قانون اساسی ایران است؟ اگر

ر قانون اساسی ایران بیاید و ھیچ واحد قاعدتا باید ھمه این اصول د” است سیستمی سکوالر، دمکراتیک و فدرال باشد.
فدرالی نمی تواند اصولی جدا یا مخالف با قانون اساسی داشته باشد. بنابراین تاکید بر ھمین اصول در کردستان به 

جای سراسر ایران، با کدامین ھدف نگاشته شده است؟ آیا می توان حفظ محیط زیست فقط در کردستان را در قانون 
 رد و برابری قانونی را زیر پا نھاد یا سخن از قانون اساسی دیگری است.اساسی ایران آو

 
حاکمیت آینده “این توافقنامه نه از دیدگاھی کشورمدارانه و برای استقرار دمکراسی در ایران بلکه از منظر تشکیل 

در چارچوب ایران فدرال را ھنوز در گفتمانی دوپھلو و متناقض ” حاکمیت”نگاشته شده است. توافقنامه، این” کردستان
، ”ھا و معادالت نوین این عرصهتغییرات گوناگون جھانی و تحوالت خاورمیانه، و یا توازن ابرقدرت“می بیند ولی اگر در آینده 

 شرایط مساعدی برای جدایی و تشکیل کردستان بزرگ فراھم آورد، چنین گفتمانی بدون تردید توجیه گر آن خواھد بود.
 

سم قومی و نه کوشش برای جدایی از ایران ھیچکدام پاسخگوی خواست ھا و آرزوھایی نیست که ولی نه فدرالی
اکثریت مردم ایران ازھر قومی و با ھر زبانی در انتظار تحقق آنند. ایرانیان ھمبستگی ملی خود را در چندین آزمون بزرگ 

وه زبانی ویژه ای نشان داده اند. انقالب مشروطه، یا گر” قوم“تاریخی از انقالب مشروطیت تا امروز، فراسر تعلقشان به 
نھضت ملی کردن صنعت نقت، انقالب اسالمی و جنگ با عراق، ھمه خصلتی سراسری داشتند و بازتاب احساس تعلق 

به این کشور و آب و خاک بوده اند. چنین پیوندی را جز با زور نمی توان از ھم گسست و تنھا با تکیه به نیروھایی 
آقای ھجری معتقد است ” ست که می توان به جدایی قطعه ای از این سرزمین اندیشید. بیھوده نیست که خارجی ا

تواند ی پرواز ممنوع در کردستان ایران حداقل میدادن خیزشی مردمی، ایجاد پناھگاھی امن و منطقهکه با احتمال روی
) جای ۱”(دھنده باشد.نھادن ایرانی فدرال و دمکراتیک یاریبرای سازماندھی نیروھا با ھدف سرنگونی رژیم و بنیان

تاسف است که آقای عبدهللا مھتدی دبیر کل حزب کومله نیز با امضای این توافقنامه عمال به راھبرد ھای حزب دمکرات 



انی پیوسته است. راھبردی که بخواھد با شورش در کردستان و حمایت نیروھای خارجی آغاز گردد نه تنھا به ایر
دمکراتیک نخواھد انجامید بلکه با ایجاد جنگ داخلی به تضعیف جنبش دمکراسی خواھی و تحکیم استبداد منجر خواھد 

 شد.
 

اختالط و پراکندگی اقوام ایرانی نیز تشکیل اقلیم جداگانه ای از کرد زبانان را در ایران با مشکالتی مواجه می سازد که 
بدیده نمی گیرند و اولین مشکل تعیین این جغرافیاست که به تنش ھای قومی ” جغرافیایی -فدرالیسم ملی“منادیان 

بین ترک و کرد و سایر قسمت ھای مختلط کرد نشین دامن خواھد زد. مشکل دیگر ایجاد حکومت ھا یا قدرت ھای 
. با درس خودسر قومی پیش از تحکیم دمکراسی در ایران و انحصار قھر در دست یک دولت قدرتمند دمکراتیک است

آموزی از تجربه انقالب مشروطیت و انقالب اسالمی، به جرات می توان گفت که چنین روندی باعث درگیری ھای 
خشونت بار خواھد شد و مسلم است که پیش آمدن این سناریوی تکراری، به دمکراسی نخواھد انجامید. این اندیشه 

را بوجود می اوریم و سپس بر حسب شرایط، ” کردستان حاکمیت آینده“خام را باید از سر بدر کرد که ما نخست 
بخشی از اختیارات حکومتی را به دولت مرکزی واگذار می کنیم. نخستین شرط ھمکاری جنبش دمکراسی خواھی 
سراسری با احزاب و فعاالن قومی تعھد عملی به اولویت استقرار یک دولت دمکراتیک و تحکیم حقوق و آزادی ھایی 

 گوی گسترده را در باره ساختار غیرمتمرکز دولت و نظام آموزشی امکان پذیر سازد.است که یک گقت
 

ما به ھممیھنان کرد خود اطمینان می دھیم که در سیاست خود حقوق آنان را برای آموزش زبان مادری، رشد و 
داخلی خود پاس خواھیم شکوفایی فرھنگ و ھنر کردستان و تفویض اختیارات به استان ھای کرد نشین برای اداره امور 

داشت و خواھیم کوشید تا نابرابری اقتصادی بین مرکز و پیرامون جبران شود. عدالت حکم میکند که بودجه استانی و 
سرمایه گذاری دولت در وھله نخست به رشد اقتصادی کردستان وسایر مناطق محروم ایران اختصاص یابد و قانون 

 خصوصی در این مناطق در نظر گیرد. تسھیالت ویژه ای برای سرمایه گذاری
 

امروزاستبداد دینی حاکم بر کشور، منشاء ھمه تبعیض ھا و تشدید کننده رشد ناموزون اقتصادی در مناطق مختلف 
کشور است. بگذار برای برداشتن تبعیض ھا و شکوفایی اقتصادی در تمام کشور، ھمه دست در دست ھم برای 

 یران مبارزه کنیم.استقرار دمکراسی و جمھوری در ا
 

 ۱۳۹۱شھریور  ۱۴ -۲۰۱۱چھارم سپتامبر 
 

 سازمان جمھوری خواھان ایران
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 قوم پرستی و جداخواھی نمی تواند راھبرد مبارزه برای احقاق حقوق شھروندی اقوام ایرانی باشد!

 
و واکنش تند و بحق بسیاری از ” توافقنامه بین حزب دمکرات کردستان ایران و حزب کومله کردستان ایران“با انتشار 

ره گفتمانی درباره موضوع داغی که ھمواره از سوی سازمانھای بزرگ ایرانیان دمکرات به مفاد این توافقنامه، باالخ
اروپا بارھا به مناسبت ھای گوناگون در باره مبحث  -اپوزیسیون ایران پرھیز میشد، آغاز گشته است. جبھه ملی ایران

جداساختن حساب  ملی در ایران بیانیه داده و مواضع خود را روشن اعالم نموده است. آخرین بیانیه ما درست درباره
مبارزه برای کسب حقوق شھروندی در کردستان از دیگر استانھای ایران در شکل تقاضای حزب دمکرات کردستان ایران 

از ناتو مبنی بر ایجاد منطقه پرواز ممنوع برای آسمان کردستان ایران بود. درحالیکه بیانیه نامبرده میان بسیاری از ایرانیان 
ر بازتاب گسترده ای یافت، بازھم اکثر سازمانھای اپوزیسیون از رویکرد به این موضوع دوری عالقمند به سرنوشت کشو

 جستند.
نامبرده دیگر کاسه صبر بسیاری را لبریز کرد. این تابو شکسته شد و به گفتگوھایی که فقط در خفا انجام ” توافقنامه“

ت کردستان ایران از مابقی اپوزیسیون و بازکردن حساب می گرفت و ھیچگاه نتوانسته بود از دور شدن بویژه حزب دموکرا
 جداگانه برای کردستان ایران جلوگیری کند، خاتمه داد.

” خوشبختانه در این میان دو حزب نامبرده مواضع خود را تاحدی تعدیل داده و به روشن کردن"سوء تفاھمات پیش آمده
 پرداخته اند.

 
در"توافقنامه" پابرجاست که برطرف کردن آنھا در یک گفتگوی علنی برای رفع  با این وجود ھنوز ھم ابھامات مّھم دیگر

مشکالت موجود بر سر راه ھمکاری موثر برای پیکار علیه استبداد جمھوری اسالمی، ارتجاع، فساد، تبعیض ھای 
یشرفت مذھبی و اقتصادی، ضرورت دارد. بباورِ ما، پیش شرط اساسی دستیابی به حقوق شھروندی، پ -فرھنگی

اقتصادی و عدالت اجتماعی، مبارزات ھمراه و ھمگام ھمه ایرانیان در چارچوب ایران و در پایبندی به حفِظ استقالل و 
تمامیّت ارضی کشور است. ایران ملک مشاع و کشور ھمه اقوام، آحاد و افراد ملت ایران است، ملتی که بیشترینش 

 انه در ایرانی امن، آباد و سربلند میباشد.تشنه آزادی، دمکراسی، رفاه و زندگی شرافتمند
 

برای مقابله با اتھامات ناروا و مغرضانه، جبھه ملی ایران بازھم صراحتا مخالفت خود را با ھرگونه تبعیض قومی و دینی 
در ایران اعالم می کند، بر حق ھمه اقوام ایرانی در آموزش زبان مادری پافشاری میکند و خواھان تمرکز زدایی 
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شناسانه درخدمت خودگردانی آنان در اداره امور مناطق مسکونیشان می باشد. در عین حال ما قویا ھرگونه مداخله کار
جغرافیایی را که یکپارچگی ارضی ایران و ھمبستگی ملی ایرانیان را بزیر پرسش ببرد، قویا  -نظامی و جداخواھی قومی

 طرد و محکوم میکنیم.
 

 مبسته ھمه ایرانیان برای ایرانی آزاد، آباد و دموکراتیکپویا و پابرجا باد مبارزات ھ
 

 پاینده ایران
 اروپا و آمریکا -جبھه ملی ایران

  ۱۳۹۱ھشتم مھر 

 برای ديدن و خواندن ديگر اظھارنظرھا به اينجا برويد :
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