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 ق برنامة حزب دموکرات کردستان یتعو

 ( تا امروز 1324از جمهوری مهاباد )

*** 

  1324ش از آن بنام حزب دموكرات در سال  یو پ  57است كه در سال    یمطالبات و مسائل كردستان همان

آنهم وجود داشته است و همگ   یو حت  از  از سال    یقبل  كه    1324از آن مطلعند. مطالبات مردم كرد 

 ن سال دوباره زنده شد. ی نكه در ایبه فترت افتاده بود تا ا 57ل شد تا سال  یمهاباد تشك یجمهور 

*** 

 

 یم یگفتگو با عبدالرضا كر

بار و  خشونتار  ین شاهد رفتار بسی م و همچنیدر منطقه كردستان بود  یاگسترده  یرهایرا شاهد درگ یـ ما اخ  تالش

با هموطنانمان در كردستان كه دست به اعتراض و تظاهرات زده بودند. گزارش   یاسالم  ی ن جمهوریانه ماموریوحش

حزب دموكرات كردستان هم منتشر شده است. منظور گزارش دفتر   یاسیق دفتر سیها از طریرین اعتراضات و درگیا

د كه هموطنان ما در  یهاست. اگر ممكن است بفرمائیریدرگن یدر مورد ا یته مركزیحزب به پلنوم ششم كم یاسیس

 بود؟   یزیها اساسا بر سر چه چیریداشته و اعتراضات و درگ ی كردستان چه مطالبات

و   1324ش از آن بنام حزب دموكرات در سال  یو پ 57است كه در سال   ی ـ مطالبات و مسائل كردستان همان ی میكر

مهاباد    یكه جمهور  1324از آن مطلعند. مطالبات مردم كرد از سال    یقبل از آنهم وجود داشته است و همگ   یحت

است كه در آن زمان    ین سال دوباره زنده شد. مطالبات همانی نكه در ایبه فترت افتاده بود تا ا  57ل شد تا سال  ی تشك

م.  یگوئی ا ملت كرد میخلق    یتان به آن حقوق ملكه ما حزب دمكرات كردس  یدرخواست حقوق   یعنیز وجود داشته  ین

م  یاست. ما حزب دمكرات كردستان كوشش كرد  یارات محلیم، اختیام و خواسته یشه بدنبالش بودی آنچه را كه ما هم

ست.  ی ن  یجد  یدمكراس  یجز برقرار  یزیم چیخواهی م كه آنچه را كه ما میح كنیم و تشریبه هموطنان خود بفهمان

هموطنان    یبرا  ران رایدر ا  یدمكراس  یو برقرار  یارات محلیوند اختیكند با زبان خود پی م   یدمكرات كردستان سع حزب  

اد شده  یها زن سال یوجود داشته باشد كه خوشبختانه در ا  ی گرائواقع   ی ت و كمینحسن   یح دهد. اگر اندك یتوض

م حقوق  یم و معتقدیهست  ی، بدنبال دمكراسن مسئله قابل فهم خواهد بود. ما، حزب دمكرات كردستانیاست، ا

پذ   یك دمكراسیم جز در  یكه ما بدنبال آن هست  یمل نیتحقق  ایر  تمام مدت   یان آن مسئله یست.  است كه ما 

ران  یك در ای ك حكومت دمكراتی م كه  یكوشی ن م یا  یم و برایام و مبارزاتمان را بر محور آن سازمان داده یبدنبالش بود 

  یهاهی جدا از پا یزیم. آن حقوق حقه هم چیم برسیما هم به حقوق حقه خود كه خواستار آن هستباشد كه در آن 

   م.یاست كه ما بدنبالش هست یان تنها مسئله یست. ای ن یاستحكام دمكراس 

شناخته شده    ی ادیكه حزب دمكرات كردستان بدنبال آن است تا حدود ز   ی كل  یهاها و برنامه ده ین ایـ البته ا  تالش

مهاباد شما    یل جمهوریها و مطالبات از زمان تشكن خواسته ی د؛ ایبهرصورت هر چقدر هم كه شما بگوئ  یاست. ول

  یخودبخود ذهن را متوجة شرائط و بستر  یریو باز درگ  یو سپس آرامش و نسبتاً طوالن   یریبوده است، اما تناوب درگ

ها ی آرامر بشدت نا یدوسال اخ  یكی ند. در  یبی ق افتاده مناسب مین مطالبات به تعو یطرح ا  ی سازد كه حزب آن را برای م
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ا ا در ارتباط با انتخابات  یانه هم سركوب شد، بر سر چه بود. آیر كه بطور وحشیاخ  یهایرین درگیاوج گرفته است. 

 داشت؟  یگریل د ی ا دالیبود  یوراست جمه یر

 م. یبا هم دار ی ك اختالف كوچكی نجا ما یكنم در ای د، فكر مینیـ بب  یمیكر

 ر بر سر چه بوده است. یاخ ی هایرین درگیم ایم بدان یخواهی م. فقط م یندار یـ ما با هم اختالف  تالش

ت در كار باشد، حل  ینحسن  یماست. اگر مقدارح دهم. اختالف ما بر سر درك و برداشت ی د توضیـ اجازه ده ی میكر

است كه    یعیكه به انتها برسد طب  ی شود تا وقتی كه شروع م   یده از زمان یك پدی ساده خواهد بود.    ی لیمسئله خ

ن  یهم در ا  ی و خارج   ی است كه عوامل داخل  ی عین دارد. طبیاست كه باال و پائ  یعیدر بر دارد. طب  یی زها یافت و خ

  ی ست كه حركاتی ن معنا نیض ابداَ به ا ین اوج و حضیدر ا   یها نقش دارند. البته نقش داشتن عامل خارجض یاوج و حض

  یهار آن قدرتیاست از متغ  یرد، تابعیگی ك هدف مشخص صورت می   ی ابیدست  یا آن مملكت براین  یكه در داخل ا 

مسئله كردستان عراق    ی مثال در عراق وقته بدهد.  یتواند به ما روحی ستم و می ن  ی خارج   ی. منكر نقش قدرتها ی خارج

د، چون در  یآی ش م یر پینجا دو تفسیحاال در ا   اثر خواهد داشت.   یران یاست كه بر كرد ا  ی عیشود، طبی برجسته م

كه بنده    ین ین دیم. مثال همیگردی زه م یر ما بدنبال انگینكه خیا ایها هم بدنبال آن هستند  ی رانین گونه شد، ا یعراق ا

 یااند بلكه بهانه عه بوده یشما ش  یهامن و نه بابا بزرگ   یهاداند نه بابا بزرگی م، كه خدا م ی عه داریبنام ش  ی و جنابعال

ك بهانه است  یبنده كرد هم  ین رو مسئله عراق برایز. از همیون و مبارزه با اسالم عزیسی ك اپوزی ل  ی تشك  ی بوده برا

م در  یآی م به به ! و م یگوی اند، من هم م دهیعراق به حقوق خود رس  ید كردهایگوی ران م یدولت ا ی مبارزه. وقت  یبرا

د.  یگوی نگونه م یران ایام و چرا دولت ادانم كه چرا آمدهی ابان و هم من میام در خداند چرا من آمده ی ابان. هم دولت م یخ

ن  یعراق هستند. كه چن  ی ران بدنبال كردهایا  ی ند كردهایگوی م ناخبره م ی ح بگوید صر یاجازه ده  یاان عده ین میاما در ا

گر هم اثر گذاشت. و اساسا ی د  ین كردها یش آمد در بی ران پیا   یان كردهایمهاباد در م  یجمهور  یست. وقت ی ن  یزیچ

  ی نیر گذاشته است، هم در زمان دكتر مصدق و هم در زمان خمیش آمده در كل منطقه تاثی پ  یران تحول یهر زمان در ا

ن  یل قابل حل است. بنابرایكنم مسا ی م فكر میت به مسئله بنگرینبا حسن   ید، اگر مقدارینینگونه بوده است. ببیا

ن هم  ی ده وجود دارد. و ایك پدی ات  ی است كه در طول ح  یعیطب  ی زهایش آمده همان افت و خیكه امروز پ  ین مسائل یا

 ها. دهیر پد یاست مثل سا یادهیپد

ها اعالم شده است كه هواداران حزب دمكرات كردستان  یرین درگیـ در آن گزارش به پلنوم ششم، در مورد ا  تالش

مطرح    ین مبارزات و ارائه مطالبات و شعارهایا  یا رهبریست؟ آی داشتند. منظور از نقش مهم چ  یار مهم ینقش بس

 ها بوده است؟ ی تیا كه منعكس كننده نارض ینكه حركت خودجوش یا ا یشده از جانب حزب بوده  

 د.  ی ان داریسئوال را شكافته ب ی شوم. اندك ی قا متوجه منظورتان نم یـ من دق  یمیكر

سال مبارزات  70ا  ی  50شه در ی ران با مردم كردستان ریحكومت ا  ی هایرین درگید؛ علت آخریـ شما اشاره داشت  تالش

رگذار است.  یرها تاثین درگید هم همواره در ا یت جدیادامه همان مبارزات است. و وضع  ینها همگ یمردم كرد دارد و ا

ها نقش دلسوزانه  ی رین درگیدر ا  یحزب   یروهاید؛ نیگوی ر كه میم. اما با توجه به گزارش پلنوم اخیریپذی خوب ما هم م 

ن مبارزات را حزب بر عهده  یت ایا هدایچه؟ آ   یعن ین است كه نقش فعال و دلسوزانه  یو فعال داشتند، سئوال من ا

  ی عموم  یهای ت یك حركت خودجوش بر اثر نارضای نكه  یا ای،  ها بودهیرین تظاهرات و درگیزندة ایا خود حزب برانگیداشته  

 اند؟ ن مبارزات را جهت دادهیاند و اصورت گرفته و هواداران حزب هم در آن شركت كرده 
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است كه    یست؟ صدسال ین حركات چید این است. فرمود یاشاره كنم. عرض من اگر  یكبار دید  یـ اجازه ده  یمیكر

ن اهداف  ی است و مطرح كردم ا  یارات محلیكنند و آن اهداف هم همان اختی كوشش م   یاهداف   یمردم كردستان برا

ست.  یچح دادم كه یك را هم توضیستم دمكراتیابد. سیتواند تحقق ی ك میستم دمكراتیك سی و مطالبات هم فقط در  

كه در    یاده یهر پد  یزهایزها توجه شود. و اصوال به افت و خید به افت و خیده باین ایات ایاست در طول ح  یعیطب

زهاست. در  ین افت و خیكردها هم تابع هم  یده اجتماعین پدی د توجه كرد. ا یتواند داشته باشد بای ات خود م یطول ح

آن جوان كرد  یمسئله اخ ایار وحشیكه بسد قارد،  یسع  ی عنیر كشتن  بود و فكر  یانه  انجام دادند، موضوع  ن كار را 

وجود    یك مسئله كلی   ین است كه آدم بخواهد آن را به سئوال بكشد. وقت یتر از اساده  ی لین موضوع خیكنم ای م

شروع   یرین درگیاند، هر زمان فرصت دست دهد اكرده  یآرائدارد و دو عامل در مقابل هم و در سنگر مقابل هم صف

انه  یبود و حكومت وحش  یخوب  یل ین بهانه خیاست كه ا  یعی ن دنبال بهانه هستند. طبیخواهد شد، هركدام از طرف 

م اعتراض  ین كه همه ما بتوانیا  یاست برا  ی ن فرصت مناسبیاست كه ا   ی عیآن جوان كرد را شكنجه و اعدام كرد و طب

ست بلكه اعتراض  ینجا فقط اعتراض مردم كرد نیض هم در ا م است. اعتراین اعتراض هم به كل رژیم و ایخود را بكن

  ی ران را گرفته است. حاال اگر كسان یه مناطق ا ین كه سركوب كلیا  یاست. برا  یاسالم  یران به جمهور یهمه مردم ا

 دانم.ی ن اعتراض ندانند نمیك در ای خواهند خود را شری م

  ی عموم   یهای تیر شامل نارضا یاخ  یهای ریمتفاوت وجود دارد. اگر درگنجا دو مسئله  ی، درای می كر  ید آقاینیـ بب  تالش

گر، پس همه  ید   یروز در جایران و دیگر اید   یشود، مثال امروز در كردستان، فردا در جای ران وجود دارد، میكه در تمام ا 

هداف و برنامة  ا   یدارا  ی اسیس  یرویك نی د؛  یك مشکل دارند. اما ممکن است، فرض بفرمائی شه در  ی ك نوع و ریاز  

نارضا  ی ط مناسبیخاص حزبی است و منتظر شرا تا  ایتی و اعتراضاتی بوجود آیاست  از  تا  اید  ن  ین اعتراضات و از 

ن  یا  یمبارزات به سمت اهداف خود بپردازد و مطالبات خود را خواسته مركز  ی دهشرائط استفاده كرده و به جهت 

 گنجد؟ ن دو می ی ک از ایر در کدام  ین اعتراضات اخین است که ایاعتراضات قرار دهد. من سئوالم ا

ص  بخاطر مسائل مشخ   یعنیح باشد.  ین قسمت دوم صحید ایافتم. حال تصور بفرمائیـ حاال سئوال را كامالً در  ی میكر

م؟  یم. خوب اعتراض به چه كردیریه را در نظر گ ی ن شق قضیم. ایمردم كردستان و حزب دمكرات كردستان اعتراض كرد

ر؟ حاال  ی ا خیطره دارد  یر سیشما را هم ز  ی ن حكومت اسالم ی ا ایبوده؟ آ   ی اسالم  ی جز اعتراض به حكومت جمهور

  ی لید معلم و راهنما باشد، توقع دارم خیكه با  ی ستیك ژورنالی د، من از  ینید؟ ببین مبارزات را جدا كنید ایخواهی شما م 

ن سئوال درست باشد كه در یم شق دوم ایتر سئوال كند. حاال فرض كنتر حرف بزند، توقع دارم كه شكفتهشكفته

ن  یكه ای ر حالد. دیازند كه شما هم به آن نشانه رفته ی م   ین اعتراضات بهر حال به آن هدفینانه است، ایحالت بدب

ن اگر حسن یشق  م ینست. شما  م یداشتی ت  دقت  و  ایكردی د  به  م ید  دمكرات  گفته كه حزب  فدرال  یگوی ن  د من 

ای م چهارچوب  در  میخواهم  و  بیگوی ران،  من  خواست  از  ید  دمكراسی ك سیرون  ای ن  یستم  و  دمكراسیست    ی ن 

شد. در بروكسل در نشست كنگره  ی مسئله روشن مران است و از جمله شامل من كرد،  ی دار مشمول تمام استم یس

 د.ید كنین گفتگو قین شعر را در ایرفراندم هم عرض كردم، استدعا دارم حتما ا  یجهان 

 ن است. یا و كیكه در او / خاك بغض و حسد كبر و ر ی نید به زمید نرویگل توح

 م.  ی م و مدام بحث كنینید بنشی بانصورت یر ا یاز مسائل حل خواهد شد. در غ ی لیم خی ت داشته باشیناگر حسن 
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ران را هم قانع  یگر ا ید  یهاد بخش ید، خوب با یكنی ران ارائه میا  ی سم را برایفدرال  یشما طرح كل  یعتا وقتیـ طب  تالش

 ران است.  یا  یبرا ین طرح تنها راه دمكراسید كه ایكن

برم   ی میكر از دست ما  آنچه كه  از سخنرانیآی ـ  تبلی د، عبارت  و  ی،  م و یكنی م و م یاست كه كرد  ی هائمصاحبه غ 

 م گفت.  یم و خواهیم و گفتیز نشستیها نم كرد. با همه گروهیخواه

  یم گرفته باشیكردم، گفت: آقا من را قانع كن تا من قبول داشته باشم. گفتم، اگر تو تصمی صحبت م   ی با شخص

 ست؟ ی ف من چیتكل  یچگاه قانع نشویه

با  تالش پید، هم یح دهید به همه توضیـ بهر حال شما  در    یته همبستگیكم  ینارهایش در سمی ن چهارده سال 

ن ید، امروز بعد از ایكردی ران را مطرح م یا  یبرا  یكردستان و دمكراس  یبرا  یمن، خودمختار  یهاهامبورگ در پاسخ 

با یكنی زم را مطرح م یچهارده سال فدرال ن دو فرم و دو مطالبه  یا  یهاد اوال تفاوتیح دهید شما توضید. خوب طبعاً 

ثان تغیكجاست.  چه  خودمختار  ی راتییاً  از شعار  كه شما  گرفته  دمكراس   یبرا  ی صورت  به  ی ا  یبرا  یكردستان،  ران 

امروز فدرالیادهیزم رسیفدرال اید. و چگونه است كه  را مطرح م یزم ملل  است كه از شما    ی عید. خوب طبیكنی ران 

طرح    یكه من از اعتراضات شروع كردم برا   یل یاز دال  یك ید پاسخ داد.  ین سئوالها هم بای و به اسئوال خواهد شد.  

امان در  هن ی ر نقاط میران، مردم بلوچستان و در سا یم كه مردم كردستان ایدانی است. همه ما م  ی ن سئوال اساسیا

همة آنها همان    ی ا خواست واقعید. اما آباشنی برند و به حق در اعتراض به آن م ی بسر م   ی م اسالم یبا رژ  یریك درگی

 خواست حزب دمكرات كردستان است؟  

احزاب تصور است؛  قابل  بهر صورت،  ا   ی حال  در  این مناطق  یكه  در سراسر  پایا  و  بیران قدرت  ا  یشتری گاه  ن  یدارند 

ـ    8اورم. از  ینه بین زمیدر ا  ید من مثالیها و اهداف خود سوق دهند. اجازه دهها و مبارزات را بسمت برنامه ی تینارضا

پ  10 ایسال  نارضا یش مردم  شود،  ی دا م یپ  ی ان دوم خردادیبودند، جر  ی د خواستار تحوالتیشد  یهای تیران بدنبال 

  ی تینارضا  یتوان روی د كه م ینیبی دهد. پس م ی سوق م   ی نید  یساالرد و جهت مبارزات را بسمت مردمیآی م  یخاتم 

ان  یم  ی شتریه بیكه پا  ی انات و احزابیر داد. بخصوص توسط جرییا تغین كرد  ییمردم سوار شد و جهت مبارزات را تع

  ی ن ید  یدادند خواهان دمكراس   یرا  ی ران آن لحظه كه به خاتمیست كه مردم ای ن نین به معنای ایمردم دارند. اما ا

م، ما  ید به صراحت بگویل اجازه دهی ن دلیست؟ به همی چ ینید  یدانستند دمكراسی ست كه اصال میبودند. معلوم ن

 است؟  یدمكراس  یزم تنها راه برقراریا فدرالیم كه آید بدانیران بایو مردم كردستان ا

  یبرا  یم دمكراسیگفتی ها م د سال یدانی كه م یم. همانطوریران هست ید، ما حزب دمكرات كردستان اینیـ بب  ی میكر

دانند ی شناسند، م ی ك حزب دمكرات كردستان را م ی از نزد  یكه مقدار  یكردستان. اما آنهائ   ی برا  ی ران، خودمختاریا

ن شكل  ی گفتند كه بهترینوشتند و می د ارجمند، میزاده، دكتر قاسملو و دكتر سعكه از همان زمان ماموستا حسن 

نیل دیزم است. منتها چون ما وكیران فدرالیا  یبرا ن  یا  یبرا  ی ت و تشنگیآن حساسم، هنوز هم چون  یستیگران 

د.  یل ما هستیم، چرا كه خواهند گفت مگر شما وكیم از طرف آنها سخن بگوئیتوانی ست، ما نم یمطالبات در همه جا ن

ن مسئله تكان  یت عراق هم به ایش آمده و وضعیت، در حال حاضر پین وضعیرد. ایت صورت گین وضعیم اید بكوشیبا

نگونه مطرح  ینجا هم اینطور شده در ا ینند كه چون در عراق ا یب ی نگونه میه عراق را اها مسئلی داده است. تنها بعض 

ران  یا  یوه را برا ین شیش بهتریسال پ  20ات ما وجود دارد. از  ینها را گفته، و در نشریشود. اوال حزب ما از ابتدا ای م

شرفت  ی ك قدم به پی باشد،  ی م   یتكاملك قدم  ی ن مسئله  ی. و اصال ایم و نه مسئله خودمختاریدانستی زم میفدرال
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بصورت    ین شكل حت یاز هموطنان ما ا  یادین اقشار زید در بیدانی تواند مطالبات همه باشد. شما بهتر م ی است و م

اند.  ن شعار رفتهیا  ید. اما رویر نمای تفس  یاآنرا بگونه   یرفته شده است، حال ممكن است هر گروهیآن پذ  یابتدائ

ن  یرشد ا یعنیسد،  ی نوی ت خود را میران، كتاب خود، سرگذشت خود و والیدر ا یتیران، هر والیادر  ینكه هر شهریا

ك حزب با مردم  ی د مسئله  یگوئی نكه م یا   یاست. ول   ی و جد  ی زم مسبوق به سابقه طوالنیده. اما مسئله فدرالیا

ایم. ما حزب دمكرات كردستان معتقدیگوی جداست، من هم م  از  یم در  ا ن شكل  ا یحكومت در  ك  یران دمكراتیران، 

اوست كه طور    ی عیست. حق طبی كند، به من مربوط نی چگونه فكر م  یگری ن كه كرد دی مستقر خواهد شد. حاال ا

شد. ما حزب دمكرات  ی اندیخواهد بی اوست آنگونه كه م  یعی حق طب  یبخواهد، من نظر او را قبول ندارم ول  یگرید

م.  یدانی ران را فدرال میدر ا  یاستقرار دمكراس  یوه براین شیم و بهتریخواهی ان را مریزم در چهارچوب ایكردستان فدرال

  ی كاش كمیاند. اكا مطرح كرده یخود در آمر  یركل حزب( در سخنران یدب  یهجر  ی)آقا  یكاك مصطف  ن موضوع رایهم

م یدانی ران فدرال م یكردستان ا  یوه را برا ین شید، ما بهتریگوی م، كه چگونه با شجاعت و با صداقت م یكردی دقت م

ن صراحت  یتوانستند به ای ط ما بودند و م یگران هم در شرایكاش دیم. ایدانی كرد هم فدرال م   ی گر قسمتهاید  یو برا

 ند.  یگوی ان كنند كه كجا هستند و چه میب

دمكرات كردستان  ه نگاه كرد. ما حزب  ی ت به قضیند با حسن ی كنم بای فكر م   ی را تخطئه كنم ول  یخواهم كس ی نم

م یا و بیشیاندی نگونه  ایكنی ان م یم  ند. خوب  یبگو  ی گریز دیها باشند كه چی لیران ممكن است خیم. در كردستان 

ن  یشه همی م همید بگویزم شده، بایكه چرا شعار ما فدرالنیستم. ا ی ها نند! به من ارتباط ندارد و من مسئول آن یبگو

كه مملكت مشاع همه ماست    یران یامان را با اد مسئله یم، چرا كه ما بایدانی ن را مین راه ایشعار بوده است. بهتر

د خفه شو، هر  یا بگوین مملكت مشاع اگر بنا باشد بنام مشاع بودنش هر لحظه من را خفه كند  یا   ی م. ولیحل كن

بیرا از من بگ  یلحظه هر حق  نیرند، خوب منهم كه  پیروی ستم، خواهم گفت خدا حافظ، م یچاره  ن  یكارمان. ا  یم 

م در  یكه هركدام از ما احساس كنی م، اما بطورید بكوشیآن همه ما با  یو آباد   یآزاد  یمملكت مال همه ماست، برا

د از آن  ی م كه بایامان است. احساس كنم خانه یم. احساس كنیت نسبت بدان كنیم. احساس مسئولیدار  ی آن حق

ن  یا ایمنهم صاحب هستم،    ی، راستی ن باشد كه راستین ایمب م كه  یندار  یچ حقوق و حق یه  ی وقت  ی م. ولیدفاع كن

چ  یاست كه ه  یعین حقوق را هم نداشته باشم، طبیچكدام از ایم و هیآی هستم و اصال به حساب نم   یكه كس 

  ی اگر در جائ یاست و هر موجود جاندار ی عیطب ین هم امریا قربانش بروم. ا ینخواهم داشت از آن دفاع كنم    یالزام

م یگوئی روشن است. ما م   یلیپرد، حال چه رسد به انسان كه موجود عاقل هم است. مسئله خی اشد مدربند ب

ن معناست یم قدرت به ایم. تقسیدانی م كردن قدرت م یتقس  ی عنیكردستان، فدرال    یران، برایا  یوه را براین شیبهتر

ف  یل خود تعریو به م  یدرآوردمن ست كه  ی ن  یزیهم چ  یدار درست كرد. دمكراسستم یس  یك دمكراس ی شود    ی كه م

رسند كه   ین مجموع قدرتها به توافق میك اجتماع كه ایدر    ییهاعبارت است از مجموعه قدرت  یشود. دمكراس 

 چگونه با هم برخورد كنند، چگونه خودشان را اداره كنند.  

را    یگری د  یهام قدرت بحث یو تقس  ی زم، دمكراسیم. مضمون فدرالیم نشو ید وارد مضمون مفاهیـ اجازه ده  تالش

ت  یند اگر حسنیكنی ه م یبا شما به بحث بگذارم. شما مدام تك  یگریچه دیكنم مسائل را از دری م  یطلبند. من سعی م

  یعیران طبیران در چهارچوب ا یل و مشكالت ایران و حل مسا یا  یت ارض یباشد، مسائل قابل حل است. مسئله تمام

مسائل به آن گونه كه شما مطرح    یران قرار خواهد گرفت. ولیان و در هر گوشه ایرانیت همة ایاست كه مورد حما

  ی كی نكه،  یگذارد. مثال از جمله ای م  یسوءظن باق   یسؤتفاهم و جا  یكند، جای حزب مطرح م   یفعل  ید و رهبریكنی م

ن است كه از “مسئله كرد”  یز وجود دارد این پلنوم نیكه در پلنوم به بحث گذاشته شده، و در گزارش ا  یاز موضوعات 

كه از طرف حزب دمكرات كردستان با ما    یم شد شخص شما بعنوان كس یكند. خوب ابتدا خوشحال خواهی صحبت م
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ئله كرد”، رابطة آن با حل مشكالت  “مس  ی چه؟ ابعاد و گستردگ  ی عنید؛ “مسئله كرد”  ید توضح دهیابه بحث نشسته 

م شده  یتقس  یا منظور شما تمام كردهایران است  ین “مسئله” محدود به كردستان ایا ای ست؟ آیران چیدر چارچوب ا

 منطقه است؟  یدر كشورها

 م. ین مسئله را تا به حال پنهان نكردیـ ما ا  یمیكر

 شوند. ی مطرح م داً از جانب حزب  یها جدن واژهیا ی می كر یـ آقا تالش

هستند كه كاك قاسملو    یهائه شده است، واژهین گزارش بر آن تكید در همیكه اگر دقت كن  یهائ ن واژهیـ ا  یمیكر

كه    یلی ك مسای م.  یز، ما دو مسئله دار ید خانم عزینین است كه مسئله كرد وجود دارد. ببیت ایگفت. واقعی هم م 

ط  یده در شرایك پد یاست كه    یی های گژه یو  یكه دارا  ییاگر مسئله ی و درفته است  یآن را پذ  ی المللنیب  یهاب یپرنس

شرفته است.  یك كشور هم پیحقوق بشر است كه تا حد    یالمللنیاز آن برخوردار است. مسئله ب  ی ك جائیدر    یخاص 

ست.  یآن هم ن   یاجرا  یرا قبول كردن به معنا  یعال   یهاب ین پرنسیاست كه همه قبول دارند. اما ا  ییهاب ین پرنسیا

من    یها، استراتژ ی گژهین ویاست كه من در آن قرار دارم. با توجه به ا  یاژه یآن مربوط به آن محدودة و  یبلكه اجرا

میتنظ كس ی م  چه  آدم  یگردد.  شود  منكر  كه  تعاست  را  خودشان  سرنوشت  ندارند  حق  بصورت  ییها  كنند.  ن 

ا در ارمنستان و  یه و ی ا در سوریه، عراق و  یخواهد منكر شود كه در تركی م  ی مستقل. چه كس   ، فدرال ویخودمختار

ك مسئله است و مثال  ی نجاها هستند و  یاورم كه كردها ایست. و اگر من اسم كرد بیم كرد نیجان و روس قدیآذربا

ه، و اصال اسم او را یاو گفته قاطع شمال، پدرش را عرب درآورده و به  ی ه پدرش را در آورده و به او گفته ترك كوهیترك

ترك یاكراه دارد ب بر آن نوشته شده هواپ  ی مائیدهند، هواپی ه اجازه نم یاورد و هنوز    ی فضا  ی كردستان رو  یی مایكه 

ن مسئله مشكوك  یموقع طرح ان مسئله كرد است و وجود دارد، آن  یه پرواز كند و اگر اشاره كنم كه ایترك  یهوائ 

كستان و ید، از افغانستان، تاجیران بزرگ حرف بزنیران و ایماند كه اگر شما از ای ن م ید؟ درست مثل اكننده خواهد بو

 ها مشكوك است. چرا؟ چرا مشكوك است؟  ن حرف ی م، اید و بنده هم بگو یازبكستان و تركمنستان حرف بزن

د “مسئله كرد”، شامل  یگوئی م   یشما وقت م.  یح دهیق توضیم مسائل را دق ید بتوانیما با  ی م یكر  ید آقاینیـ بب  تالش

توان با شما تا هر  ی ن را میشود. ای برند، م ی بسر م  ی كسان ی ت مشترك و  یك وضعی كه در    ی ك مجموعه منسجم ی

ست، مطلقاً  ی ه نبوده و نیترك  یت كردهایران مطلقاً مثل وضعی ا  ی ت كردهاین كه وضعید بحث كرد، ایزمان كه بخواه

فقط به    یائ یمیش  ی هان با بمب یكه بدست صدام حس   یعراق  ی ست. كردهاینبوده و نعراق    یت كردهایمثل وضع

و در    یشود ترك كوه ی د بدانها گفته م یكه خودتان هم اشاره كرد   یاه یترك  ی اند، كردهال كرد بودن كشته شده یدل

ر است ـ  یت انكار ناپذ یواقعك  ی ن  یما ـ و ا  ی ت كردهایكه وضعی شوند. در صورتی م   ی ز كردها نفیآن ن  یقانون اساس 

ران مطلقاً كردها را جدا از خود  یرد و بداند كه ملت اید منصف باشد و بپذینگونه نبوده و حزب دمكرات كردستان هم بایا

 گر را منكر نشده است.  ید  یران یچ قوم ای آنان و ه ی و فرهنگ یت قوم یداند و هرگز هم هوی نم

ها  و عرب  یند ترك كوه یگوی ه به كرد مین كه در تركیالفارق است. ااس معیاصال قد  یكنی ها كه اشاره من یـ ا  یمیكر

ن  یران بدیست كه مسئله كرد وجود دارد. اگر در ا ین نیها منكر انیا   یدانم. ول ی آورند، منهم م ی پدر كردها را در م

ها كه  نی دارد و ا  یاست و وابستگ وند زده یگران پیران هزار رشته كردها را به د ین است كه در ایا  یست برای صورت ن

كالس درس خوانده    8ا  ی  7م. هر كس الفبا را بداند و تا  یها اشاره كند بدان یخواهیست كه شما از ما مین  یب یز عجیچ

بهرحال    یباشد وجود ندارد. ول ی ه موجود میبه آن صورت كه در عراق و ترك  ی ران اصال تناقضیداند كه كرد در ای باشد م 
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ران به كرد  یچگاه در ایدانم هی بوده است. بله من هم م  یوجود داشته، استبداد حكومت مركز  یاسیاستبداد س

نها  یند. زبان او، فرهنگ او، سرگذشت مشترك و... همه ایتوانند بگوی ، هنوز هم نمی ند، ترك كوهیتوانستند بگو ی نم

  ی لیوجود ندارد. چطور وجود ندارد؟ خ  یم مسئله كردیكه قبول كنست  ی ن معنا نینها ابدا بد یا  یوجود داشته است. ول 

 قرص و محكم هم وجود دارد.

 ست؟ ید منظورتان از “مسئله كرد” چیح دهید توضید! با یناراحت نشو ی می كر یـ آقا تالش

راه حل مسئله كرد در م كه  یام و گفتهیاح داده یوه هم توضین شیم و به بهتریاح دادهیـ ابعاد آن را بارها توض  یمیكر

وه حل مسئله  ین شیم. بهتریكنی اكنون هم مطرح م م هم یهم بدان پرداخت  ین یندارد و زمان خم  یحل نظام ران راهیا

  یم كردن قدرت مركزیران است تقسیهمه مسائل ا  ی ران كه پاسخگویدر ا  ی كرد و اساسا حل مسئله دموكراس

م و یشه هم گفتین صورت حل شود، همین مشكل بدید ایم بایااست. گفته زم  یم صورت آن فدرالیاست كه ما معتقد

نمورد صحبت  ین بحث شده و با همه در اید كه با همه كس وارد ایش شاهد آن بوده و هستیها پخود شما از سال 

نداریم. هیاكرده تعارف هم  ولیچ  ا  ی م.  نم یمنكر  شما    به اسم مسئله كرد وجود دارد.  یزیم كه چیم شو یتوانی ن 

ه وجود دارد، در عراق  یه وجود دارد، در تركیاست. در سور یهم جد ی لید، مسئله كرد وجود دارد، خیهرگونه كه بنگر

ار هم حساس است. به نظرم مسئله كرد در عراق حداقل بعد از یده كه بسیرس  ین نقطه امروزیوجود دارد كه به ا

واحد بوجود   یرا خفه كرده و همه تمركز قدرت را بنام خدا یونیسیهر اپوز   یل تك خدائ یانه كه به دلیاسالم در خاورم

ن نظم را شكسته و  یعراق ا  یاست كه كردها  ین بارین بار در دست گرفته و اولیاول  یرا برا  ی میعظ  فهیآورده وظ

ا هم از هم جدا  اند و ابدك كشور درست كردهیاند. عرب و كرد با آن تناقض  ك محدوده درست كردهی تعدد قدرت در  

الخالق!!! جالل  ست. جل ین حرف روشن نیمرافعه دارم كه ا  ی رانیبا جناب ا  یران ینشدند، حال چگونه است كه من ا

س جمهور  یگفت “مجرم جالل“، هم اكنون رئی و به او م  یده بود جز وین، كه همه را بخشیبقول صدام حس  ی طالبان

ل نداده و با اعدام صدام هم مخالفت  یه و دولت مستقل هم تشكعراق است و كردستان را از هم عراق جدا نكرد

م اما از طرف ینیبی ها را در آنجا م نیر سند اعدام صدام را امضا نخواهم كرد، ا یمن زنده هستم ز  یكرده و گفته تا وقت

نند و جدا هم  یبنششود در آنجا عرب و كرد كنار هم ی م، آخر چطور م یم در مملكت خودمان صراحت نداریگوئی گر م ید

 م!! یتوانی م نم یما كه هم زبان هم هست ی ل دهند ولینشوند و دولت مشترك تشك

مختلف    یهاران متشكل از گروه ین است كه ما بعنوان ملت ای م. اما بحث بر سر ایتوانی ـ مطمئنا ما بهتر م   تالش

كه از طرف حكومت    یظلم و ستم رغم  یت علیسال است با هم با موفق  2500م.  یكن  ی چگونه با هم زندگ   یقوم 

و بعنوان احزاب    یاس یاست كه من و شما بعنوان افراد س  یم. اما امروز زمان یاكرده   یبوده در كنار هم زندگ  یمركز

د؛ من در پرسشم نگفتم مردم یم. توجه داشته باشیكنی مان با هم بحث میهام و بر سر برنامه ینینشی م  یاسیس

  ی د عصبان یكنم. اصال شما نبای با حزب دمكرات كردستان م   یا “مسئله كرد”، بلكه من مصاحبه ند  یگوی كردستان م 

م.  یخواهی ح میرند. ما از شما توضید مورد سئوال قرار گیبری را كه شما و حزب بكار م   یی هاواژه  ید كه معنایشو

  یهایری جه گی م، نتیدهی قرار مم مختلف و مطرح از جانب حزب دمكرات كردستان را كنار هم  ین مفاهیما ا  یوقت

نكه در  یه بر ا یباشد. مدام تكی ها اشتباه میریجه گی ن نتید كه ایح دهید توضیم. و شما بایكنی از آن م   ی مشخص 

 كند.ی اند موضوع ما را حل نم عراق كرد و عرب كنار هم نشسته 
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بنام كرد هست. در چهار و پنج كشور    یامسئله توان گفت كه در جهان  ی ن نم یتر از احی ـ خانم مدرس صر  یمیكر

خ مراجعه و مطالعه كرد. بهر حال درست  یتوان به تاری ست م یآن چ  ی خی ل تاریجهان مسئله كرد وجود دارد. حال دال 

 ن مسئله وجود دارد.یا غلط ای

 ست؟ ین “مسئله كرد” چید كه ایح دهیتوض ی می كر یـ اقا تالش

ران. نصف  یكردند بنام ای م   یزندگ  ینها در كشور یهستند كه سابقا همه ا  ییكردهان است كه  یـ مسئله ا  یمیكر

از آنهم در ارمنستان    یساخته شده و مقدار  یها درست شده، عراق از عثمان ی ه از عثمانی اند، سورها برده ی آنرا عثمان 

ك  ی ك قوم هستند،  یخودشان كه    یبراكنند  ی پاره كوشش م  ی هان تكه یاند. خوب ان قوم را تكه تكه كردهیاست. و ا 

ش روند.  ی ك مملكت هم پیآن تا حد داشتن    یالحاق   یهاثاقیك فرهنگ دارند بر اساس حقوق بشر و م یزبان دارند و 

 هم آنرا قبول دارد.   یاس یم. هر آدم معقول سیاست كه ما آنرا قبول دار یو كل  یز اصول یك چین حق آنهاست و  یا

توانند كشور خودشان را داشته باشند چون از نظر  ی ها من یم كه ایست! ما اصال قبول نداری ن نطور یر اصال ایـ خ  تالش

 ران هستند.  ینفك ملت ایز جزء الی ران نیا یباشد و كردهای ران میما كردستان جزء خاك ا

م یگوئی م م یران هستیكه در ا  یی م. ما بعنوان كردهاینمورد ندار یدر ا   ی ران است و حرفیم جزء ایگوئی ـ ما هم م   یمیكر

اند در همان چهار  منطقه تكه تكه شده  6ا  ی  5است، مخصوصا حق كردهاست كه در    یهر انسان   ی عین حق طبیا

ن حرف حزب دمكرات كردستان یزم است. ایخودشان حقوق حقه خود را بخواهند كه فدرال  یكه دارند برا  یی چوب مرزها

آقا و  در سخنران  یهجر  یاست  آمر  یهم  در  تكیخود  آن  بر  با صراحت  ما حزب دمكرات كردستان ه داشتهیكا  اند. 

تعیمعتقد براییم كه حق  ا  ی ن سرنوشت  ا یك س یداشتن    یعنیران،  یما كردستان  در  فدرال  تعیستم  ن ییران. حق 

ن را  یام و  ین شكل فدرال معتقدی. ما به ایتا حكومت محل  یتا خودمختار   ی دارد، از جدائ   ی سرنوشت اشكال مختلف

ب  یبنام مسئله كرد وجود دارد گناه عج  یانكه مسئله یم. ایها را گفتن یم. از اول هم ا یدانی ن سرنوشت خود م ییحق تع

بنام كرد هستند   یاست كه نخواهد قبول كند آدمهائ  یو كدام آدم انسان دوست یست. كدام آدم دمكراتین  یبیو غر

ن گونه شده است.  یا   یهستند، خوب باشند، ول   ی ران ید ایگوئی م اند. حال شما  م شده ی در چهار و پنج كشور تقس

ن  ید عی كستان هم بایسمرقند و بخارا، ازبكستان و تاج  یم، برایش روید پیخواهی كه شما م   یاخوب اگر به گونه 

ن است  یست. بحث ما بر سر ا ین نیاند، بحث بر سر ااند كه جدا شدهران بوده یها را گفت. آنها هم متعلق به ان یهم

 نها وجود دارند و هستند.  ید ایگوی م یالمللن یب یهاب یكه پرنس

ها را ن قسمتیها ای رانیچگاه ایرا از دست داده است. ه  ییهامختلف بخش   یهاران در جنگ ین ایـ سرزم  تالش

ران، از كشورمان  یاز ا  یی های از پادشاهان بخش   یاعده یاقتیلی اند. متاسفانه در اثر بنكرده  ی م كسیطبق تقد  یرو

تن خود را    یهان بخش یران داوطلبانه اجازه داده باشند، ایست كه مردم ای ن نیا  یها به معنان یا   یاند. ولجدا شده 

گر  یگر احزاب دی ك طرف حزب دمكرات كردستان و از طرف دی   عنی ازی  یاس یس  یروهاین نیجدا كنند. و هم اكنون هم ب 

ان  ین می ، برنامه و فكر حزب دمكرات كردستان در ای نه ذهنیم؛ زمیم روشن كنیخواهی شود و می گرفته م ی حث پ ن ب یا

ن سرنوشت  ییر كل حزب دمكرات كردستان با صراحت تمام، همانگونه كه اشاره شد؛ گفته است حق تعیست. دبیچ

را مطرح    ی رود. و اگر هم ما مسئله جدائی ش میپ  یگرفته تا جدائ   یاست كه از مرحله خودمختار  یعیك حق طبی

  یل دمكراسین دلیدارد. به هم  یاالمللی و منطقه ن یب  یبه فاكتورها  ی ل است كه طرح آن بستگ ی ن دلیم به ایكنی نم

كرد« را    كه صحبت از »مسئله  ی د حق داد كسین بایم. بنابرایكنی زم مطرح میو مسئله كردها را در چهارچوب فدرال
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وندند و  یاست كه كردها بهم بپ  یعین حق طبید ایگوی كند و بعد هم م ی ن سرنوشت ملت كرد« مییدر كنار »حق تع

 ی او منطقه   ی ط جهانیل شرایم به دلیكنی ن صورت مطرح نمین خودشان را داشته باشند و بعد هم اگر امروز بایسرزم

كند ی ران است و اگر مطرح نمیاز ا  ی كردستان خواهان جدائم كه حزب دمكرات  یبرس  یجه منطق ین نتیاست، ما با

ه  ین است که مسئله تركیا  ی كنند. برای ت نمیحما  ی ل بقدر كافی ا اسرائیكا  ین است كه مثال در حال حاضر آمر یبخاطر ا

همانگونه كه در  ران،  ین نخواهد داد. واال حزب دمكرات كردستان ایه تن به ا ی ن كشور مطرح است، سوریو مقاومت ا

ران  یاز ا  یران جدا كند. حزب دمكرات كردستان خواهان جدائیخواهد كردستان را از ای خواسته بود، م   1324سال  

ا نتیاست. خوب  از سئوال   یهااز صحبت   یمنطق   یر یگجه ینها  چرا شما  برآشفته یصر   یهاشماست.  و  ناراحت  ح 

 د؟ یشوی م

شماست. ما    ی عید و حق طبیشماست. و آزاد هم هست  یری گجه ین نتیم بلكه ایشوی ـ ابداً ما برآشفته نم  ی میكر

  ی م حقوق بشر و سازمان ملل را و مراجع بزرگ بشریاست. اگر ما قبول دار  یها حقوق اساس ن یم ایاشه گفته یهم

ح  یها را توضن یاند. حاال اگر ما اكردها قائل شده  ی همه و نه فقط برا  ین حقوق را برایا وجود دارد كه خوب ایرا كه در دن

مسائل    ی لیم. خیخواهی د ما هم نم یگوی نگونه نمیا فالن كشور ایكا  یست كه چون آمری م اصال بدان معنا نیدهی م

ولید   یاساس دارد.  وجود  ا   یگر  شماست.یخوب  نظر  تع  ن  ما  برایینسل  مسائل  كننده  آ  ین  نینسل  ست،  ی نده 

هست    ی رانینكه ایداند چه كند. ا ی ن نكردند. نسل بعد از ما خودش م یینسل ما تع  یهمچنانكه نسل گذشته هم برا

ص خواهند داد  ید. خودشان تشخی د بگوئیتوانی ا نباشد و نه شما میم باشد و  یتوانم به زور بگوی ست، نه من می ا نی

ران  یا یت حزب دمكرات كردستان است و در مورد كردها خواهند باشند. آنچه كه امروز رسالی كه چه هستند و چه م 

  یهم حقوق ن ی. و ایو دمكراس  یآزاد   یران است برایاست و آنهم فدرال در چهارچوب ا  ی ك حقی است، خواستن  

است و آن    یالمللن یب  یهاب یاست كه عرض كردم پرنس  ینها مسائلیران است. در كنار ایسراسر ا  یك برایدمكرات

وستن یم خواست بهم پ یست كه بگوی ن گناه من نیوندند. ایخواهند به هم بپی م كردها م ی ست كه بگو یهم گناه من ن

ط امروز ی م با توجه به شرایكنند چه بخواهند و چه بكنند. ما معتقدی ن مییها تعهاست و انسان حقوق همه انسان 

وه فدرال در چهارچوب  ین شیل بهتری ن دالیو به همه ا  یاطقه ، من ی ت داخلیت جهان، وضعیجهان و وضع  یكیژئوپلت

هم كه    ی كه بعدا درست خواهند شد و مردم   یگریا احزاب دیم. اما نسل بعد از من  یاست كه در آن هست  یممالك 

روشن و ساده است،   یلیست. حرف ما امروز خینده چه خواهند خواست به ما مربوط نیبدنبال آنها خواهند رفت در آ 

گر تفاوت هم  یكد یاند و با  م شده یرد كه مسئله كرد وجود دارد و در چند كشور تقسیپذی م   یالمللن یب  یهاب یسپرن

اند. خوب منهم معتقد م شده یبه چند دسته و پاره تقس  یها كردها را برده و بعد هم از عثمانی كبار عثمان یندارند.  

ط  ین است كه با شرایدارم و حرفم ا  یاس یمن در حال حاضر بحث س  ی ا عرب هستند ول یستم كه كردها ترك  ین

باشد. حال هركس چه  ی م قدرت و فدرال میكه كردها ساكن هستند، تقس  یوه در ممالك ین شیا، بهتریدن  یامروز

ب و  ین خواست توجه شود، مسئله عجیا  یبا مكث رو  یاگر كم  ین گفتار خواهد كرد حق اوست. ولیاز ا  یبرداشت

 شود. ی در آن مطرح نم  ی بیغر

  ی المللنیب  چ معاهده یا در هیدن  یچ جا یدر ه  ی الحاق  یهاثاقیه جهانی حقوق بشر و می ـ با مراجعه با اعالم  تالش

حق داشته    یك كشوری از چهارچوب    یك قوم تا مرز جدائیت شناخته نشده كه  ین حق به رسمیا  یثاقیچ میدر ه

م گذاشت.  ی ن شماره آن را به بحث خواهیاست كه در هم  ین موضوع یافت و اتفاقا ایتوان  ی نم   ین را در جائیباشد. و ا

رند و  یبگ   ین موضوع را جدیدوارم خوانندگان ما هم اید، امین مسئله اشاره كردیكه شما هم چند بار به ا  ی از آنجائ 

 را مطرح كنم. یگرید سئوال د یاجازه ده  یند. ولیدنبال نما
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  ی تواند در طی م   یافه ی، هر طایرا مطرح كنم. هر گروه قوم  یال صحبت شما، نگفته یتكم  ی د برایـ اجازه ده  ی میكر

. بهر  یعی است كامال طب یابد و امری د تكامل یكه شما معتقد هست یبه ملت به همان معنائ یو زمان یتحوالت مكان 

كطرف  یاند، از مطرح كرده ی هجر ینه كه آقان است و همانگوی كنم حرف ما ای حال مشخص و روشن باز هم عرض م

است كه    ییهای استراتژ  ی ك سری ها و  ت یواقع  یك سری گر براساس  یو از طرف د  یالمللن یب  یهاب یبراساس پرنس

را مطرح م تعیكنی ما حزب دمكرات كردستان خواست خودمان  آنهم  و  براییم.  در  ی ا  یما كردها  ین سرنوشت  ران 

ط و امكان  یاگر شرا  ینكه هر گروهیا ایتوانم مسئله كرد را منكر و  ی بصورت فدرال است. اما من نمران  یچهارچوب ا

ل شود و  ی ك دولت تبدی تواند به  ی گر هم وجود داشت م ید  ید و فاكتورهایش مساعد بود و به آن حد از رشد رسیبرا

 تواند آنرا قبول نكند.  ی ا نم یچ كس در دنیاست كه ه ی نها مسائلیآنهم دولت مستقل، منكر شوم. ا

  یالحاق   ی هاثاقیه حقوق بشر و میاعالم  ی عنید،  یاست كه نام برد  ی ن موضوعات اتفاقاً خالف آن معاهداتیـ ا  تالش

ا از واقع  یهاشما فراتر از حقوق بشر است. بحث   ین استراتژیآن و  د مردم  یكنی ا تصور میت است. گوی شما دور 

را مرعوب    یاد عده یخواهی نكه با تكرار آنها در واقع میا ایا اطالع ندارند و  یكنند،  ی دنبال نم مطالعه نكرده و منابع را  

ل  یكا حمله كند و به دلیحقوق بشر وجود ندارد. حاال ممكن است آمر یهاثاق یه میبعنوان الحاق  یزهائ ین چید. چنیكن

ك  ی ن كشورها  یك از ا ی اول به هر    ینكه بعد از جنگ جهان یران را جدا كند، مثل ایاز ا  یاتكه  یحكومت مركز یاقتیلی ب

ه آن  یالحاق  یهاثاق یچكدام از مواد حقوق بشر و مینها در هیا  یاز كشورها را جدا كردند ول   یی هاپرچم دادند و خاك 

.  ه آن است یالحاق  یهاثاق ید فراتر از مندرجات حقوق بشر و میكنی ن گفتگو مطرح میست. آنچه امروز شما در این

ست كه چه در  یحزب دمكرات كردستان مهم ن  ی د كه براید بگوئیتوانی د و م یها را مطرح كنن ید ایتوانی البته شما م 

نده خود را بنا  یران امروز خود را ملزم كند در چهارچوب حقوق بشر آیاگر ملت ا  یباشد. ول ی مندرجات حقوق بشر م

فراتر رفتن   یاند. ول ن امر متعهد كرده یران خودشان را به ایرات ادمك  یروهایكند. و همه ن ی آن زندگ  ی د و در فضاینما

شتر از  ی رسد؛ بی خواهند تن در دهند. بهرحال به نظر م ی دانند و به كمتر از آنهم نم ی ز نم یاز حقوق بشر را الزم و جا

اشان را  ران مسئله یچهارچوب اخواهند در  ی است كه نم  یآن آمده، برنامه احزاب یهاثاقی آنچه كه در حقوق بشر و م

 ند.  یحل نما 

  ی و نه بخاطر ترس از كس  یم نه بخاطر چشم و ابروی كس یگوئ ی ن نظر شماست. آنچه را كه ما میر ا یـ خ  ی میكر

دوارم آنچه را كه در  یاست! ام  یا دست چه كسان ید دنیص دهیدوارم تشخیح است. امیصر  یل یباشد. گفته ما خی م

ایبه ما به قبوالن  دید نخواهیذهن خود دار نید.    ی لید، منكر خید منكر مسئله كرد شویست! اگر شما بخواهی نگونه 

نكه حزب دمكرات یگر ایباشد. مسئله دی است و مثل آفتاب روشن م   یك مسئله واقعی ن  ید. ایاگر هم شده ید  یزهایچ

ن ییاند سرنوشت خود را تعتوی م   ی ن مصاحبه هم به صراحت اعالم كردم هر آدم ید. من در همیگوی كردستان چه م

خودش درست كند. حقوق بشر را هم هر    یك دولت برای نكه  ی تواند خودش را بكشد، چه رسد به ا ی م   ید و حتینما

كه در تمام مواد آن وجود دارد   یحقوق بشر وجود دارد در حال  ی ر رویر كرده است و هزار نوع تفسیتفس  یكس به نوع 

 ام مسلحانه در مقابل حكومت برود.  یقتا مرحله  ی حق دارد حت  یكه هر آدم

  ی م بندیو تقس  ید طبق مرزبندیمطرح كنم. فرض بفرمائ   یگرید، سئوال را به نوع دیاجازه ده  یم یكر  یـ آقا  تالش

و   یران وجود دارند كه آذریدر ا   یا روستاهائ ی  ی ، شهرهائیم مناطق یدانی م. میش رویپ   یـ زبان   ی قوم  ی عنیشما  

د  یدا كنند، حتما شما بایكجا ساكن هستند. خوب اگر آنها هم بخواهند استقالل پیزبان و كرد و كردزبان با هم در  یآذر

 ست؟ ی نطور نید. ایاندازیراه ب  یزیربا هم خون و خون 
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نم  یك هستم كه ببیولوژ یب  ید است. مگر من دانشجوید بعیگوئی ن كه شما مید، ایز اجازه بفرمائیـ خانم عز  ی میكر

باشد. من در جلسه كنگره بروكسل هم اشاره كردم، اجازه  ی ا عرب م یطرف چند درصد كرد است و چند درصد ترك و  

م  یاست. بحث من تقس  یما دمكراس  یم. مسئله اساس یدار یك مسئله اساس یح اعالم كنم. ما  ید دوباره صریده

م شود.  یتقس  ین است كه قدرت مركزیمن اصل ا  یبراست.  ی ن  ی رانیا  یهاو ملت   ی رانیا ملل ایقدرت براساس اقوام،  

  ی شهرمن كرمانشاه شهرك  ی كینزد  نیاست. در هم  یگریا ترك با هم وجود دارد، امر دیك كرد  ی  ین مبنا اگر در جائ یبرا

خواهد انجام دهد؟  ی ن كار را میا  ید صبح رفت و آنها را خورد. چه كس یاست بنام سنقر كه ترك زبان هستند حاال با

ن  ین ترك و كرد صورت نگرفت، ایآنزمان جنگ ب   ی ط فرهنگیبا آن شرا  1324در سال    یست. حتین ابدا بحث من نیا

ا در  را  جمهوریمسئله  دوره  م  ی اسالم   ین  و  زده  وقت ی دامن  ما  دمكراسیگوئی م  یزنند.  طرفدار  و  یهست  ی م  م 

  ی ن حالت یت را درخواهد آورد. در چنیپدر اقلت  یست كه اكثرینگونه نیم ایخواهی م قدرت میتقس  یرا بر مبنا  یدمكراس

ساده قابل حل خواهد بود و    یلین مسائل خین باشد و هم ترك نشیباشد كه هم كردنش ی مثال مناطق ی اگر در جائ

ست،  ی ن نیدامن بزند. بحث بر سر ا   یقوم  یریله به درگینوسیچ كس در آن دخالت كند كه بخواهد بد یاجازه ندارد ه

ننشست كه  در یما  ایكن  ی مملكت خط كش  م  كه  ای م  و  است  من  مال  بخش  دین  آن  مال  بخش  ما    یگری ن  است، 

م. آن روز در جلسه كنگره یخواهی هم نم  یگریز دیم و چیگوئی ن را م یم كرد. ا ید تقسیم حكومت متمركز را بایگوئی م

ن  یرا به ا  ییزهاین چیم كه چنیستی ن  یاط و محدودهی ك شراین اصل حرف من بود. حاال اگر ما امروز در  یبروكسل هم ا

است    یك انسان دمكرات كه عمری م. بعنوان  یتفاوت باشی د كه نسبت به آن ب یم، اما نبا ی و صراحت عمل كن  ی وضوح 

نم چرا كه ممكن است فالن هموطن خوشش  ها را نزن حرف یتوانم كه ای كردم نم  یها مثل نئاندرتال زندگدر كوه

 د! یاید؛ خوشش نیبخشی د. م یاین

ش  یپ  ین خواست حقوق فرد ید و تا كوچكتریگذاری ـ شما بعنوان انسان دمكرات كه به حقوق بشر احترام م  تالش

 ی نگرندهیاندازه آد تا آن  یقاعدتا با   یاس یك حزب سی د؛  یدانی دارد، م   یاسیس  یكه سابقة طوالن  ید و بعنوان فردیروی م

ن تصور  یها، ا ن تجربه یاند توجه داشته باشد. با توجه به ا ها در جهان كردهكه انسان  یاتیداشته باشد و به تمام تجرب 

  ی برا  یـ زبان   ی را براساس قوم  ینی مع  ی ائیخواهد منطقه جغرافی قوم كرد م  ی ست؛ وقتی و دور از تصور ن  یرواقعیغ

تع باییخودش  این كند، در واقع  به  باشد كه وقتید  توجه داشته  قوم   یرو  ی ن موضوع    ی گرائ ، ملتیگرائی مسئله 

د توجه داشته باشد، در  یرود، بای ش م یپ  ید داشته و تا درجه جدا كردن خودش از خاكین همه تأكیا  یمسئلة زبان 

مرز م   ی آن  به همی كه  درست  و  باشد  زبان هم  آذری  مرز  آن  داخل  در  است  ممكن  دلیكشد،  ال  ی ن  ن  یكه شما 

رو فردا یرا داشته باشد و ممكن است همان ن   یگرائن قوم یآموزد كه همی هم از شما م   ید آن آذر یارا كرده   ی مرزكش

 از شما اعالم استقالل كند. 

م جدا  ی د كه اگر ما بخواهیدانی خواهد جدا شود. شما هم می م   یوجود ندارد كه كس   یزین چیـ اوال چن  یمیكر

  ی م. در مورد مسئله قومیانمانده   یهم باق   ی كس  یو ابرو  م و بخاطر چشم یشوی م جدا م ی ندار  تعارف  یم با كس یشو

خواهد و نه  ی را نم   ی ن جنگ قوم یگر چنید   یبارها حزب دمكرات كردستان اعالم كرده كه نه در كردستان و نه در جاها

ستم  یم براساس س یگوئی م  یرا بوجود آورند. ما وقت  ین جنگیتوانند چن ی رد و نه میدربگ  یزین چیم گذاشت چنیخواه

  ی النیا مثال گ یگر آن فارس  یم دیكه نصف آن كرد و ن  ید در جائ یاست. فرض كن  ی، نظر مردم شرط اساسی دمكراس

زنند تو سر هم. اصال  ی نها م یند ایگوی ساده درست خواهد شد. خوب حاال م  یریگیك رایاست، خوب با    یجان ی ا آذربای

كه    یك دمكراسی خاص خودش را نداشته باشد.    یكتاتوریست كه دین  یچ دمكراس یزنند تو سرهم؟ هی چه م   یبرا

د با تمام قدرت آن  ید، آن دولت دمكرات بایآی ن دمكرات بوجود م یقوان  یكه بر مبنان   یك دولتی ست.  ی كر نیدر و پی ز بیچ
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در و ی ز ب یاصال چ  ید اجرا گردد. دمكراس ید باشد بایبا  نگونه یدادند و گفتند كه ا   یرا  ییجا   ی قانون را اجرا كند، وقت

 ست.  ین یكریپ

گر برنامه حزب  یك دولت كرد و مسئله دی   یعنیچه گفته،    ینكه كاك مصطف یا  یكینجا وجود دارد.  یدو موضوع در ا

  یهابی است كه وجود دارد و پرنس  ی مسائل كل   ی د از هم جدا كرد. اولین دو مطلب را بای دمكرات كردستان است. ا

دمكرات   یالمللنیب و  آزاده  انسان  و هر  دیا  یاست  دارد.  قبول  را  دمكرات    یخواست   یگری ن حقوق  كه حزب  است 

  ی خود بلكه برا ی د ما نه تنها برایگوی م  ینجا با صراحت اعالم كردم كه كاك مصطف یخود دارد. من در ا  یكردستان برا

ك مسائل  ی موجود. همانگونه كه گفتم دو موضوع است.    یكشورها  یهال و در چارچوب م فدرایگوئی گران هم مید

 ران.  یك حزب دمكرات كردستان ایمسائل استراتژ  یگری، دیالمللنیب   یهابیو پرنس یالمللنیب

قدرت  م كردن  یران است و تقسیا  یبرا  ین راه حل مسئله كرد همانا حل مسئله دمكراس یم بهتریبهر حال ما معتقد

و فدرال دیاست  از طرف  و  تاری زم.  آنها،  زبان  دارند،  كردها وجود  آنها  یگر  و گذشته  آنها  بخواهند    یك یخ  اگر  و  است 

شود  ی ران مربوط میم. اما آنچه به حزب دمكرات كردستان ایستی ن نیگر وصل شوند و ما منكر ایكدیبه    یتوانند روزی م

ن باره است ین سرنوشت مورد نظر حزب در اییك و حق تعیو تاكت  یستراتژران است، ایران و ایكه مربوط به كردستان ا

ستم  ی. ما معتقد به س یتا فدرال و خودمختار  ی ن سرنوشت اشكال مختلف دارد، از جدائییم تعیكه با صراحت گفت

ن  یم. و ای دانی ران میستم فدرال در چهارچوب این سرنوشت خود را در سییم و حق تعیران هستیفدرال در چهارچوب ا

ا اینظر حزب دمكرات كردستان  و  تاكتیران است  این  یكین هم شعار  اما  بخواهد مسئله  یست.  بعد چه  نكه نسل 

 ست.  یخودشان است و مسئله امروز ما ن

   د.یار ما گذاشتیكه در اخت یبا تشكر از شما بابت وقت  ی می كر یـ آقا تالش

*** 

 

 شود ن نمی  ی بدون دموکراسی، حقوق ملت کرد تام

ران در كنفرانس "استقالل كرد،  یکردستان ا دموکراتر کل حزب یدب یهجر ی مصطف یسخنران 

 " منطقهو آرامش  یدمكراس 

 

 س كنفرانس! یرئ یآقا جناب

 ! یگرام  حضار

ز  ین عنصر تمایو در همانحال بارزتر ی آدمگوهر وجود    یباورند كه آزاد نیشمندان بزرگان جهان برایمتفكران و اند   اغلب

و مجرد نبوده بلكه در رابطه با حق انتخاب    ی انتزاع  یتنها مفهوم   زین  ی باشد. آزادی ن می ر جانداران زمیانسان از سا

 .كندی مدا یاست كه معنا پ
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  ی ا ملتی   یاست. حال اگر فرد  انتخابو    یآزاد  میبا مفاه  یمیمستق   یرابطه   ین سرنوشت داراییاساس حق تع  نیبرا

"و"حق  ی ا ملت مذكور از "آزادین معناست كه فرد  یبد  قطعاً سرنوشت خود محروم گردد،    یبرا  یریم گیاز حق تصم

 .استانتخاب" محروم گشته 

 یه یالمملل و هم در اع  سازمانآن، هم در منشور    ین سرنوشت، در هر فرم و شكل و محتواییحق تع  ی عنیحق،    نیا

م  ینرو حق تصمیاد شده است. از ای  یعنوان حقوق اساس   بهد شده و از آن  یحقوق بشر بدان اعتراف و برآن تاك  ی جهان 

حقوق بشر بوده و    یجهان  یهیثاق ملل متحد و اعالمیآن در تطابق با م  شكلبر سرنوشت خود در هرفرم و    یریگ

  ی حقوق اساس  نیااز    یرا هرگونه تالش به قصد انكار و چشم پوشیست. زیانكار آن ن  یارایرا    یو دولت  گروهچ فرد و  یه

 است.  ی ت" آدمیقت انكار "انسانیانتخاب" و در حق یبشر" و "آزاد یانكار" آزاد  یدرست به معنا

  ی جنگ چالداران و جنگ جهان   یعنی   ی زمان  یبرهه ن كردستان در دومرحله و  ید، سرزمیمستحضر  ی همگ  همچنانكه 

 تكه شد. م و تكه ین كشور تقسیآزاد ملت كرد بر چند  ینظر گرفتن اراده  درو بدون    یاستعمار  یاستیس  یاول بر مبنا

ن ید كه سرزمینكش یطولملت كرد را به زانو درآورد و  یخواهانه یآزاد یناروا و ظالمانه نتوانست اراده  میتقسن یا اما

از دل كردستان سربرآوردند.    یباشكوه  ی امهایو ق  شدل  ی كرد تبد  ی كردستان به سنگر دفاع از آزاد  یپارچه شدهپارچه 

ن جنبش روا و حق طلبانه در  یز ایزش را برافروخته و تاكنون ن یخ یهاشعله   ستمن  یه ایك علی دمكرات  یمل   یجنبشها

و لرزش   كردنقادر به سست    یمانع و مشكل چ  یملت كرد كماكان ادامه دارد و ه  یهایحقوق و آزاد   تحقق  یراستا

 كردها نبوده است.  یگامها

ر  ی حق مسلم و انكارناپـذ  یزم و خودمختاریدرالیر استقالل، فیآن نظ  یفرمهان سرنوشت در هركدام از اشكال و  ییتع  حق

  ی پا  یو اساس   یعیطبن حقوق  ی ت خود تاكنون مؤكداً برایران از آغاز فعالیو حزب دمكرات كردستان ا  بودهملت كرد  

ن سرنوشت  ییاز اشكال حق تع  یكی  عنوانچگاه استقالل كردستان به  ی ران هیفشرده است . حزب دمكرات كردستان ا

اد كرده  یكردستان    یبخشها  یمسلم و مشروع ملت كرد در همه   حقرا نه تنها رد نكرده است بلكه از آن به عنوان  

  كردستان كشور    یباره گفته است "اگر روزن ید دكتر قاسملو در ایشهران  یكردستان ا  دمكراتاد حزب  یاست. رهبر زنده  

 ". استمجدد  ی كپارچگیست، بلكه ی ه نیتجز ین به معنایل گردد، ایمستقل تشك

  ی كپارچگی  كسباشكال آن منجمله    ین سرنوشت در همه ییران حق تعیحزب دمكرات كردستان ا  پس

ملت كرد دانسته و    مسلمانه را حق  یدر خاورم  یكردجاد دولت مستقل  یكردستان و ا  یبخشها  یهمه 

دولت مستقل در شمال، جنوب،    لیتشك ز حق  یكردستان ن   یبخشها  ین باور است كه همه یآن برا  یسوا

ن یران به ایراسخ حزب دمكرات كردستان ا  اعتقادرغم  ی باشند. اما علیشرق و غرب كردستان را دارا م

ن شعار ی مستقل را مطرح نساخته است. مطرح نساختن ا  كردستان ن حزب مبارز شعار  یحقوق تاكنون ا

ن حزب مبارز استقالل كردستان را حق یست كه این مفهوم نیبه ا  ران یاحزب دمكرات كردستان    یاز سو

ن  یب یران با توجه به فاكتورها یحزب دمكرات كردستان ا ی از سو ین شعار ی چن  بلكهداند، ی ملت كرد نم

 بودهانه و كردستان  یخاورم  یتك یت ژئوپولی ن مدنظر قرار دادن وضعی و همچن  یو داخل  یا  منطقه،  یلالمل

مردم كردستان    ژهیبومردم كردستان و    یرا برا  ین عوامل حزب دمكرات شعار استالل طلب یو با وجود ا

 ران مناسب ندانسته است. یا

ن باور است كه  یبرا ین المللیو ب  یامعادالت و توازن قدرت در سطوح منطقه   به ران با توجه یدمكرات كردستان ا  حزب

ـ    ییایجغراف  یمبنا  برزم  یزم فدرالیكردستان مكان   یبخشها  یكرد در همه   یزم حل مسئله یشعار و مكان  نیمناسبتر

 .اندكرده م یان خود تقسی است كه كردستان را م ییدر چارچوب كشورها یمل
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نوع  یا  نییتع بران  از    یسرنوشت  تجربه یكردها  به  توجه  با  و    یمترق  یدر اغلب كشورها  زمیفدرال موفق    یك سو 

آنها در آن كشورها بوده و    ین حقوق برابر همه یو تأم  تهایمل  یست یآن در خصوص همز   ینه یبه  یجه یرالملله و نتیكث

 تیواقع  یایك گو ینزد  یاندهیتواند در آی كردستان عراق با تمام نقاط قوت و ضعف آن م  دی جد  یگر تجربه ید  یاز سو

ن سرنوشت  ییاز اشكال تع  كدامهر    یا بطور كلیزم، استقالل و  یم كه فدرالیز ندارین  یدی باشد. ترد  یشماریب  یها

 بوده باشد. استوار  یدمكراس یبرمبناد كه یبه تحقق مطالبات آحاد ملت كرد خواهد انجام  یزمان

حقوق ملت كرد  یواقع  یوده است كه بدون تحقق دمكراسیبارو   نیبراشه ی ران همینرو حزب دمكرات كردستان ایا از

ها  یو آزاد  حقوق ن  یا  یریدر خصوص سلب و بازپس گ  یچ ضمانت یز هین  یفقدان دمكراس  صورتبرآورده نشده و در  

داشته و    یدمكراس   به   ی ق و راسخی ران باور عمیدمكرات كردستان ان منظور حزب  یقاً به ا ینخواهد داشت. دق  وجود

 اده كرده است. یز آنرا پیدر عمل ن

  ی راسخران اعتقاد  ید: ما در كردستان و در حزب دمكرات كردستان ا یگوی قاسملو م  عبدالرحمن اد دكتر  یزنده    دیشه

و همچن  یبه دمكراس ایداشته  بر  باورین  آزادین  تحقق  بدون  و    كشورك  ی دمكرات  یهای م كه  به حل مسائل  قادر  ما 

د تحت الشعاع مبارزه یهرگز نبا  یدمكراس   ی. مبارزه برابود ر آن نخواهد  یبانگیگر   یده و منازعات داخل یچی مشكالت پ

ن  ییتحقق حق تع  یت برایاست كه ضمن فعال  یفه هر فرد كردیرد". پس وظیبگ  قرار  یا طبقاتی  یحقوق مل   یبرا

 . دینماك در سراسر كشور مبارزه یدمكرات یجاد حكومت ی ا یآن در راستا ی فدرال  شكلسرنوشت در 

 د.یمحقق نخواهند گرد  یگریدچ كدام بدون یداشته و ه یبا دمكراس ین یزم مورد نظر ما سرشت عجیفدرال  بخصوص

ت بشناسد  یقرار داده و حقوق آنها را به رسم  نظرن سرنوشت كردها را مد  ییاز حكومت كه بتواند حق تع  ی شكل

ل نموده و ثبات آنرا یتبد  یی آرامداده است به منطقه  یكردها را در خود جا  كه انه را  یاز خاورم  یعیتواند بخش وسی م

 .  دینما مستقر 

  

 !  زانیعز

را پشت    ید بخش یحساس و ام  ی امرحله   ست یسالد مردم كرد در كردستان عراق چند  یمستحضر  ی همگ  چنانكه 

  یاز حقوق اساس  یاز كردستان توانسته است به بخش عمدها  بخشن  یبخش كرد در ا  ییسر گـذاشته و جنبش رها

گشته    ین كشور متجل یدائم ا  یدر قانون اساس   ی ن حقوق به صورت قانونیبار ا  نینخست  یافته و برایخود دست  

 .است

دائم عراق نقش    یقانون اساس   نی تدول شد و كردها توانستند در  ی آزاد تشك  ی انتخابات  یجه یكردستان در نت  پارلمان

  ی است جمهوریبخش كردستان به ر  ییجنبش رها  رهبران از    ی ك یافتخار است كه    ی بس  ی ند و جایفا نمایا   یمؤثر

م  یشرفته و تصمی پ  ی كشورها  یم كردستان نائل آمده و از سویاست اقلیر  به  یگرید   یستهی ق و شایعراق و رهبر ال

پارلمان را    نیاه عرب در پارلمان كردستان حاضر و  یركل اتحاد یاند. دبمورد استقبال قرار گرفته   رسماً جهان    یرندهیگ

د آحاد  یام   یمهم به نقطه   یدادهای و رو  ع یوقان  یا  ید همه یو منتحب مردم كردستان قلمداد نمود. بدون ترد  یقانون 

 ل گشته است. یكردستان تبد  ی بخش ها یهمه  درك كرد یدمكرات یمل  ی شمردم كردستان و جنب 

ن  یم ایم كه بتوانیدواریسته و امیمهم ملت كرد نگر  یبخش به دستاوردها  د یامران با نگاه  یدمكرات كردستان ا  حزب

ملل    یهمه ك فدرال به نمونه و سرمشق  یكردستان منتقل نموده و عراق دمكرات  ی ر بخشهایبه سا  رادستاوردها  

و  یكردستان همچون لوكوموت  ی بخشها  یل شده و ملت كرد در همه ی انه تبدیخاورم  یكتاتور زده منطقهید  ی كشورها



16 
 

آزاد و باز در    ییستمهای جاد سیت حقوق بشر و ایو رعا  یدمكراس  یبه سو  یكتاتوریزم و دیتاریر از توتالییتحول و تغ

 ند. ینما عملانه  یخاورم یمنطقه  یهمه 

 

 ! یگرام  حضار

ن دستاوردها را دو چندان  یت است، حفظ ا ینظر ما حائز اهم  ازت حقوق ملت كرد در كردستان عراق چقدر  یو تثب  تحقق 

ایدانی سرنوشت ساز م   كردستانی بخش  ی جنبش رها  یبرا از  هن پرست و هر جنبش  ی هر كرد م  یفه ینرو وظیم 

 . دینماآنها مبارزه  یاعتال ین دستاوردها و كوشش برایحفظ ا یم كه در راستایدانی م ی كیدمكرات

خواهد    ی نیاز كردستان سنگ  بخش ن  یجنبش ا   یم كردستان و رهبریبر دوش حكومت اقل  یخ ی تار  یفه ین وظیز این  و

  ی خیفه تارین وظیكردستان بوده و ا  ی بخشها  یدر همه   د كرك  ی دمكرات  ی زم جنبش ملینامیو د   ی بان و حامیكرد كه پشت

 .  برسانندرا به نحو احسن به انجام  

ت دقت و  یبه نحو احسن و در نها  راخود   یهن یم ی تهایف و مسئولیحساس وظا  ین برهه ی در ا  ی د كه همگین امیا  به

 م.یبه انجام برسان یاریهوش

 

 ران یکردستان ا  دموکراتت حزب ی: سا منبع

  chabar.de-www.iranروز:  اخبارمنبع تالش: 

 *** 

 

 ی مركز یته ی ن پلنوم كمی ششم یبرگزار 

 ران یحزب دمكرات كردستان ا ی اسیدفتر س یه یاطالع 

ن  یا ی ته مرکزین پلنوم کم ی ان ششمیپا یاه یران در اطالع یحزب دموکرات کردستان ا یاسیدفتر س

 ه آمده است:ین اطالع ی کرد. در احزب را اعالم 

 

 !ی هنان گرامیهم م

 !مردم مبارز كردستان

 !ران یاعضا و هواداران حزب دمكرات كردستان ا

خرسند م  یبا  كمیینمای اعالم  كه  ا  یمركز  یته یم  كردستان  دمكرات  كنگره یحزب  منتخب  حزب،  یس  یران،  زدهم 

ن  ی، ششمی الدیم  2005اكتبر    29، برابر با  1384ماه سال  آبان    7خ  یش ازظهر روز شنبه تاریقه پیدق  30/9ساعت  

روز كار مداوم،   3برگزار نمود و پس از    یمركز  یته یالبدل و مشاوران كم  ی، علیاصل  یپلنوم خود را با شركت اعضا

 .ان دادیخود پا یآبان ماه به كارها 9عصر روز دوشنبه  یقه یدق 7/ 20ساعت  

http://www.iran-chabar.de/
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 ی احترام به روان پاك همه   ین جهت ادایحاضر  یقه سكوت از سویك دقی ت  یبا رعا   یمركز  یته ین پلنوم كمیششم

ن در پلنوم  یم حاضریكار پلنوم تقد  ید. سپس برنامه یر كردستان آغاز گردیاخ  ی حركات اعتراض   ی ژه شهدایشهدا و به و

  یاسیس ی لیتحلران یركل حزب دمكرات كردستان ایدب  یهجر ی مصطف  ی ب دستور كار پلنوم آقاید و پس از تصویگرد

 .م نمودیتقد یاسی ابت از دفتر سیران را به نیران و كردستان ایت ایاز وضع

از مسائل مهم و تحوالت كشور از جمله    یران به بخش عمدهایا  یاسیت سیدر رابطه با وضع  یاسیل دفتر سیدر تحل

احمد رئ  یانتخابات محمود  بعنوان  رژینژاد  اهداف  و  جمهور  تعیس  از  نظام  یتیامن  یامهره ن  ییم  است  یر  ی برا  ی ـ 

ن انتخاب در داخل و خارج كشور، به طور همه  یجه و عواقب ای م و نتیرژ  یریم گیكدست كردن مراكز تصمیو    یجمهور

  یمایم سیس جمهور رژینژاد بعنوان رئ  ی ن احمدیین داشت كه با تعیل مزبور اشاره بر ای جانبه اشاره شده بود. تحل

م به  یاز رژ  ی بخش   ی اصالحات و اصالح طلب  ی مه شب بازیان خارج نشان داد و ثابت نمود كه خخود را به جه  یواقع

ز هر چند احتماالً  ین روند نیده است. ایآغاز گرد  ی اسالم  ی م جمهوریس رژیده و روند بازگشت به دوران تأسیان رسیپا

ن توهم را هم  ید، در همان حال اداشته باش  یخواهان را در پ ی م نسبت به مردم و سركوب آزادیاعمال خشونت رژ

مردم    ی كپارچگی خود    ین به نوبه ی باشد. ای خواستار اصالحات م   یاسالم  یت جمهوریاز حاكم  یا بخش یزدود كه گو

 .سازدی تر مدان مبارزه را گسترده یشتر و میم را بیدر برابر رژ

ران در داخل و خارج از كشور با آنها روبرو یا  یاسالم   یم جمهوریكه رژ  یین به بحرانهایهمچن  یاس یل دفتر سیدر تحل

ن كشورها در  یو مواضع مشترك ا ییاروپا یو كشورها ی اتم یانرژ یالمللنیم با آژانس بیرژ یژه مسئله یگشته به و

  .م بطور مفصل اشاره شده استیقبال رژ

و عزم راسخ مردم    یاسالم  یم جمهور یرژ   یاستهایت كشور و سیل با مدنظر قراردادن وضع ین تحلیدر ا

د  یده است و ام یف گردی ، افق مبارزه روشنتر از گـذشته توصیدن به آزادیرس  یكشورمان در مبارزه برا 

ل مزبور ین رابطه تحلی ان ساخته است. در هم یش خود را نمایش از پیران بیا  یو اتحاد ملتها  ییكصدایبه  

ن  ی ر دانسته و به همیانكار ناپـذ  ی امرژه را  یط وین شرای ران در ایا  یاس یس  یروها ین  یضرورت همكار 

 .بر شمرده است  یریخط یافه یران فدرال را وظ یت و گسترش كنگره ملل ایخاطر تقو

مردم كردستان را  یو مبارزه یكردستان، جوانب مختلف زندگ یت عمومیل مزبور در رابطه با وضع یتحل

ر، هم از  یاخ  یمردم كردستان در سالها  یاعتراضژه حركات  یل قرار داده است به ویه و تحلیمورد تجز

رگـذار بر مبارزه  یر، مهم تأثینظیمردم كردستان و هم وسعت و تداوم حركت ب   یكپارچگینظر اتحاد و  

كردستان را دربر گرفت، هم    یكه هم اكثر شهرها   ینموده است. حركت  یابیمردم كردستان ارز   یمدن

 .افت ی یملت كرد در آن تجل  یو مل یاس یس د و هم مطالبات یك ماه طول كش یش از یب

ا با  و    یمبارزان حزب مراتب سپاسگـذار  یه یگر از طرف خود و كلی كبار دین حركت گسترده و مؤثر  یپلنوم در رابطه 

مردم كردستان را    ی و از خود گـذشتگ  یی ن اتحاد و همصدایمردم كردستان نمود و ا  یهام توده یخود را تقد  ی قدردان

ن  یكه در ا  ییشهدا  یه ین به روان پاك كلید بخش دانست. همچنیام  یو حقوق مل   یدن به آزادیرس  یدر مبارزه برا

 .حركت جانشان را از دست دادند درود فرستاد

كه در    م داشتیران تقدیخود را به هواداران و دلسوزان حزب دمكرات كردستان ا  یژه یو  یپلنوم همچنبن مراتب قدردان 

  یاساس  یام نقشین قیفا نمودند و در خروشاندن و به حركت درآوردن ایا  یرینقش چشمگ  ین حركات اعتراض یا

 .داشتند
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 ركت  ـش  ی وـران و كردستان از سیت ا یـرامون وضعیپ ی اسـی ل دفتر سیتحل

 .دیب رس یل به تصویكنندگان در پلنوم مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پس از تكم

حزب را    یالت یت تشكیاز وضع ی ، گزارش مفصلی اسیعضو دفتر س یی مور مصطفایت ی از كار پلنوم آقا ی گریبخش ددر 

 .اشاره رفته بود یالتینانه به نقاط ضعف و قوت كار تشكین گزارش بطور واقعبیم نمود. در ا ین تقدیبه حاضر

دگاه و نظرات خود را ابراز یمباحث شركت نمودند و د ن گزارش هم فعاالنه در  یشركت كنندگان در پلنوم در رابطه با ا

ن  یالت حزب و همچنیت و هرچه فعالتر نمودن بخش تشكینمودند و بر لزوم تقو  یاب ینانه ارزیداشتند و گزارش را واقعب

ه  یتوص  ی اسیخود را به دفتر س  یژه ین كارها پلنوم نقطه نظرات ویا  یدند و جهت اجراید ورزیحزب تأك  یغاتیامور تبل

 .نمود

حزب در خارج از كشور،    یندهیحزب ونما  یمركز  یته یعضو كم  ی نیشاهو حس  ی پلنوم، آقا  یاز برنامه   یگریدر بخش د 

امور حزب در خارج از    یی اجرا  یتهی ف كمیگر وظایو د  یغاتیو تبل  ی پلماس ی، دیالت یاز امور تشك  یاگزارش همه جانبه 

كه    یفی ده بودند و به وظا یكه به انجام رس  یفین گزارش به آن قسمت از كار و وظایم به پلنوم نمود. در ایكشور را تقد

  ی هاهیب نمودنش، سفارشات و توصین گزارش و تصویاند اشاره شده بود. پلنوم پس از انده در نظر گرفته شدهیآ  یبرا

 .م نمودیتقد  یاسیحزب در خارج از كشور، به دفتر س ی شتر فعال نمودن ارگانهای خود را به منظور هرچه ب

كرد اختصاص    یدر رابطه با مسئله   ی اسیدفتر س  یمطرح شده از سو  یاسیپلنوم، به بحث س  یاز كارها  یگریبخش د

و از منظر و    ی ر عمومت كرد در افكاین مقوله وضعیم پلنوم نمود. در ایركل حزب بحث مذكور را تقدیافته بود. كه دبی

  ی ت كردها در هر كدام از بخشهاین وضعیل واقع گشته و همچنیه وتحلی غرب و منطقه، مورد تجز  یچشم انداز كشورها

كردستان بطور جداگانه به مورد بحث گـذاشته شد و نقاط قوت و ضعف مبارزات فرزندان ملت كرد در هر بخش مشخص  

 .ده شدیر كشیش به تصو یملت كرد روشنتر از پ ی ت و ترقیافق موفق یجه یشده و در نت

بخش از كردستان و    ن یكرد در ا  ی اسیس  یروهایملت كرد در كردستان عراق و نقش ن  ین رابطه دستاوردها یدر هم

  یدهید و با دیگرد   یاب ین كشور مثبت ارزیدر ا  ینه كردن دمكراس یعراق و نهاد   یدادهایرات مثبت آن از لحاظ روند رویتأث

  ی بخشها  یدر همه   ی اسیس  یروهایتمام ن  یو روابط دوستانه   ی ن بحث همكاریسته شد. . در ایاحترام به آن نگر

بشمار    یهمگان   یفه  ینه را وظین زمیدر ا   ید و هرگونه اقدام یقلمداد گرد  یو مل   یهنی م  یت یفه و مسئولیكردستان وظ

 .آورد

از    ی در رابطه با مبارزات كردها در هر بخش  یاس یز مشاركت فعال داشته، نقطه نظرات دفتر سین بخش، حضار نیدر ا

 .نمودند   یاب ینانه ارزیبواقع یكردستان را نگرش  ی گر بخشهایكردها در د یاسیس  یروهایكردستان و اوضاع ن

  ی تهیزدهم به كمیكه كنگره س  ییتهایف و صالحیت پلنوم و در محدوده و چهارچوب وظایگر از كار و فعالی د  یدر بخش 

البدل  ی بعنوان عضو عل   یمركز  یتهیكم  یاعضا  یحزب در خارج از كشور به اتفاق آرا  یداده بود، سه تن از اعضا  یمركز

 .انتخاب شدند یمركز یتهیكم

و فعالتر نمودن ارگانها در    یت اصول حزب یبند بودن به اجرا ورعا یافته بود به پایپلنوم اختصاص    یكارها  ی انیبخش پا

ها نقطه نظرات خو درا مطرح  نهین زمیت در ایمختلف. شركت كنندگان در پلنوم عموماً و با احساس مسئول  یهانهیزم

 . حزب ارائه دادند  یاسیشنهادات پلنوم را به دفتر سیو پ
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بعدازظهر روز    7/ 30ران، رأس ساعت  یحزب دمكرات كردستان ا  یمركز یته ید: پلنوم ششم كمیهمچنانكه اشاره گرد

ان  یاش، به كار خود پان شده ییف كه دستورات تعیتمام وظا   ی، پس از اجرا ی شمس  1384آذرماه سال    ی 9دوشنبه  

 .داد

  chabar.de-www.iranاخبار روز: منبع تالش: 

 2005دسامبر   6  – 1384آذر   15سه شنبه  

 *** 

 كنفرانس ی از گزارش

 "انهیزه كردن خاورمیكرد در چهارچوب دمكرات یمسئله "حل 

ن  یه )ایترك  یك كردهایطرف ائتالف دمكرات  از  "انهیزه كردن خاورمیكرد در چهارچوب دمكرات  یمسئله كنفرانس "حل  

ژه  یبو  و فرانسه    ی حزب سبزها  یه بوجود آمده است( و با همكاریكرد ترك  ی اسیحزب و سازمان س  ن یچندائتالف از  

  29ن كشور، روز  یا  ی فرانسه و از رهبران حزب سبزها  پارلمان  یندهینما   (noel mamere)نوئل مامر  ی آقا  ی بانیپشت

د، و در بخش اول كنفرانس یفرانسه برگزار گرد  یپارلمان مل   یاز سالنها   یك یدر    19/ 30  تاصبح    9/ 30نوامبر از ساعت  

است آن را بعهده  ی، ری سنده و از كردشناسان مشهور فرانسویو نو   نگارروزنامه   (Gerard chaliand)انیژرار شال  یآقا  كه

 :ر به ابراز نظر پرداختندیز یتهایشخص داشت،

 ن كشوریا ی پارلمان فرانسه و از رهبران حزب سبزها ینده ینوئل مامر، نما یـ آقا1

 سی كرد در پار یتویس انستی دكتر كندال نزان، رئ یـ آقا2

 كا در اروپایاالت متحده آمریخواه ای حزب جمهور  یندگیس دفتر نمایرئ (Robert pingeon) ن ژونیروبرت پ یـ آقا3

 ك ی بلژ یسناتور مجلس سنا(hugo van romapas) یهوگر وان رومپا یـ آقا4

  انهیل گر خاورمیر اسبق فرانسه و تحلیسف (Bernard dorin) برنارد دوران یـ آقا5

 ك  ی دمكرات یاستهایس انجمن تفكر در باب سیس، رئی پار یهانر یـ آقا6

 ( )فرانسه

  ی اسیس   یهادر مجموعه   ی ابیسازمان  ی ش به سویشدن، و گرا  ی جهان  ین بخش سخنرانان با توجه به مقوله یدر ا

ن نظر  ی، برایبا گسترش دمكراس   یجهان   یش عموم یژه گرایو بو  ین المللیك كالن در سطح بی ـ استراتژ  ی ـ اقتصاد

تر در سطح جهان بالعموم و در منطقه  یتوتال  یو لجاجت مستمر نظامها  یرغم جان سختیمتفق القول بودند كه عل

از خاتمه   یباالخص، تحوالت جهان  زه كردن  یحل مسائل و مشكالت در چهارچوب دمكرات  یجنگ سرد، بسو  یبعد 

ز استقرار یه اروپا و نیت در اتحاد یه به عضویترك  ین تحول )با در نظر گرفتن داوطلبینكه در چهارچوب ا یكشورها است و ا

كرد در   یرگـذار( حل مسئله یمساعدگر و تأث  یدر شكل فدرال در عراق به عنوان فاكتورها  یستی ستم پلورالی ك سی

قسمت    ین منطقه كه دربردارندهیژه كه مسئله ثبات در ایخواهد ساخت، بو   یه را ضروریران و سوریه، ایترك  یكشورها

ن دست را در  یگر از ا ین مسئله و مسائل دیا  یاب یاست، چاره    ی صنعت  یاج كشورهایمورد احت   یاعظم منابع انرژ

 .خواهد ساخت  یزه كردن، ضروریچهارچوب دمكرات

http://www.iran-chabar.de/
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ن بخش از كنفرانس را  یافته بود، ا یكرد از چهار بخش كردستان اختصاص   یبخش دوم كنفرانس به ابراز نظر سازمانها

 .انه بعهده داشتیواشنگتن پست در خاورم یابسته سابق روزنامه سنده و وینگار و نو جاناتان راندال، روزنامه  یآقا

 :ر اقدام به ابراز نظر نمودند ین بخش سخنرانان زیدر ا

آقا1 نما  ی موس  ی ـ  ائتالف دمكرات  ی ندگیكوال، به  )ایترك  یك كردهای از  احزاب و سازمانهایه  ائتالف شامل  ر  یز  ین 

هن پرست كردستان ی ه، حزب دمكرات و میست كردستان تركیال یه، حزب سوسیباشد: حزب دمكرات كردستان تركی م

اسالم یترك حزب  ترك  یه،  شمال یكردستان  بخش  جنبش  آزاد  یه،  و  حق  جنبش  حزب  یكردستان،  كاوه،  حزب   ،

 ه(یكرد ترك یتهایاز شخص یه، باضافه شماریكردستان ترك یانقالب  یستهایالیسوس

 ران در خارجیو مسئول بخش روابط حزب دمكرات كردستان ا  یمركز یته یالبدل كم ی، عضو علی ـ خسرو عبدالله2

 له ركل سازمان كومه ی زاده، دبیم علیابراه یـ آقا3

 م كردستان عراق در فرانسه )از طرف حزب دمكرات كردستان عراق(یحكومت اقل یندهی، نما یوان بارزان یس یـ آقا4

 كردستان عراق  یهنیم یه ی از اتحاد یندگیا عباس به نمایژ یـ آقا5

 ه ی مشترك احزاب كرد در سور یته یاز كم یندگیاحمد اكرم به نما یـ آقا6

ده بودند كه  ین عقیملت كرد، برا  ین سرنوشت برا یید بر مشروع بودن حق تعیندگان، ضمن تأكین نمایرفته، اهمیرو

ن راه حل  یانه، مناسبتریكردستان در خاورم  ی كیتیت ژئوپولیز وضعیو ن  یاو منطقه   ین المللیب  یبا توجه به فاكتورها

  ی ـ مل   یی ایك فدرال براساس جغرافیستم دمكراتیك سیكردستان، استقرار    ی بخشها  یكرد در همه   یمسئله   یبرا

 .اندم كردهیان خود تقسیاست كه كردستان را م ییك از كشورهای در هر

  ی كنفرانس شركت كرده بودند آنان ضمن نشست هان  یز در ا یحزب در فرانسه ن  یته یكم  ی ان ذكر است كه اعضایشا

 .ارشان گـذاشتندیران را در اختیدر كردستان ا  یم آخوندیات رژی بر جنا  یمبتن  یجداگانه با شركت كنندگان، اسناد حزب

*** 

 ی مركز یته یالبدل كم  یعضو عل  یخسرو عبدالله یآقا یمتن سخنران

  ران در خارجیو مسئول بخش روابط حزب دمكرات كردستان ا

 !سیرئ یآقا

 !انیخانمها و آقا 

 !یدوستان گرام

ل  ین ملت را تشكی، بزرگتری و چه در سطح جهان  ید، در حال حاضر كردها، چه در سطح منطقه ایدانی همچنانكه م 

فاقد حاكمی م بیهستند. سرزم  یت ملیدهند كه  ا  یم شده است حكومت ها ی ن چند كشور تقسین شان  ن  یاز 

ن مردم را با خشونت  یك ایباشند كه مطالبات دمكراتی تر میمستبد و توتال  یی)بجز كردستان عراق( حكومتهابخشها  
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ات هولناك  ی، قتل و عام و مملو از جنایپر از تراژد  یخی ن نظر، تاری خ ملت كرد از ا یكنند. متأسفانه، تاری تمام سركوب م 

 .باشدی م

ن  ی كه نسبت به ا یی های مردم آن و با توجه به ستمها و ددمنش یاراده  ن كردستان برخالفیسرزم یه یبا توجه به تجز

ن سرنوشت  یینكه حق تعیز با توجه به ایه همچنان ادامه دارد و نیه و سوریران، تركیمردم صورت گرفته و امروزه در ا

در هر كدام  ل حكومت مستقل كرد  ی توان گفت كه تشكیت شناخته شده، میبرسم  ین المللیب  یملل توسط جامعه 

س حكومت واحد، حق مسلم و مشروع ملت  یگر و تأسی كدیا الحاق حكومت هر چهار بخش آن به  یآن و    یاز بخشها

ز به خود  یرا ن  یا خودمختاریزم  یر فدرالینظ  یگرید   یتواند شكل های ن سرنوشت ملل مییحق تع  ی باشد. ولی كرد م

 .ردیبگ

ران  یو تحقق حقوق ملت كرد در كردستان ا  ی و دمكراس  یآزاد  ی سال است برا  60ران كه  یحزب دمكرات كردستان ا

و    یاو منطقه  ی ن المللیب  یجاد دولت مستقل، با توجه به فاكتورهای د بر حق ملت كرد در ایكند ضمن تاكی مبارزه م

وضعین ژئوپولیز  خاورم  ی كیتیت  در  برایكردستان  مناسبتریانه،  كه  است  بارو  مسئله ین  حل  راه  در همه   ین    یكرد 

ی است  ی ك از كشورهای در هر  یـ مل   ییایجغراف یك و فدرال بر مبنایدمكرات یستم یكردستان، استقرار س ی بخشها

ران كه  ی مثل ا  یارالملله یكث  یژه در كشورهایبو  یستم ین سیاند. استقرار چن م كردهیان خود تقسیكه كردستان را م

خ، زبان و فرهنگ  یتار  یك دارایكنند و هری م   یو تركمن، با هم زندگ ، كرد، بلوچ، عرب  ی فارس، آذر  یتهایدر آن مل

تخت متمركز  یقدرت در پا  یكه همه   ییباشد. در كشورهای كشور م   یاداره  یوه ین شیباشند، مناسبتری خود م  یژهیو

ن نوع  ی ا   یگردد، برقراری مستبد منجر م  یمهایت قرار دارد و اغلب اوقات به استقرار رژیك ملی شده و فقط در انحصار  

قدرت خدمت خواهد كرد. از طرف    یم عادالنه یو تقس  یف استبداد، گسترش دمكراسی ، به تضعیستم اداریاز س

و    یگانگیهن خود احساس بیگر در میران دیتحت ستم ا   یموجب خواهد شد كه خلقها  ی ن نظام یگر، استقرار چنید

ران، نه تنها  یدر ا  ی ن نظامی، استقرار چنی مركز  یبكارانه حكومتهایفر  یف ادعاهانكنند. برخال  ی شهروند درجه دوم

 ی ه یبر پا  ینخواهد شد، بلكه برعكس،سبب اتحاد داوطلبانه و استحكام برادر  ی ت ارضی موجب به خطر افتادن تمام

مردم    %60ش از  یران كه بیدر ا   ی ستمی ن سینكه استقرار چنید. خالصه ایكشور خواهد گرد  ی ن خلقهایحقوق برابر در ب

 .است یدمكراس  ی از اركان اساس ی كی دهند، ی ل م یر فارس تشكیغ  یآنرا خلقها

د بصراحت گفت كه بدون در  ین منطقه، بایانه و استقرار صلح و ثبات ایزه كردن خاورمیگر در چهارچوب دمكراتیبعبارت د

از  ینظر گرفتن حقوق ب ابتدایو سورران  ی ه، ایون كرد در تركیلیم  30ش  از  خود محروم   ی ن حقوق انسانیتریی ه، كه 

ن  یا  ی و صلح و ثبات  یدار، نخواهد بود. از دمكراس یپا  ی و صلح و ثبات   یواقع   ی ك دمكراسی باشند، امكان استقرار  یم

با آرامش و    ی ، چه فرقین صلح و ثبات یكردها اسقرار چن  یتوانند داشته باشند؟ برای م  ین، كردها چه انتظاریچن

م كه در  یدانی ما م  یكه همه ینجا تنها كردها را مثال آوردم، در حالیسكوت حكمفرما بر گورستان خواهد داشت؟ در ا 

د گفت كه  یران بایت مشابه كردها را دارند. در رابطه با ا یز هستند كه وضعین  یگرید  یران خلقهایژه در ایمنطقه و بو 

ن  یدر ب  ی مل  یارتقْا آگاه  یجه یكشور مطرح است و در نت  یمسائل اساس   از  یكی، امروزه بصورت  یمل  یمسئله 

بر    یعادالنه مبتن  یستمیو استقرار س  ی ت ملیمت شناخته شدن هویتحت ستم كشور، خواست برس  یخلقها

ها،  تین واقعیل شده است. با توجه به ای در كشور تبد  ی استقرار دمكراس  ین اركان مبارزه برایتری حقوق برابر، به اساس 

، كرد، بلوچ، تركمن و عرب بر  یآذر  یگر متعلق به خلقهایران همراه با چند حزب و سازمان دیحزب مكرات كردستان ا

ك و فدرال  یدمكرات  یران یا  یران فدرال" برایا  یتهایمل  یتحت نام "كنگره  یل تشكل ی مشترك، به تشك  یاساس پالتفورم 

ن نظام  ی، ثابت نموده است كه در چهارچوب ایاسالم   ی اه جمهوریت سیسال حاكم  26ش از  یرا كه بیاقدام نمودند، ز

 .است  یال پرورانیهوده و خیهم، انتظار ب  ی ر و تحول جدییبلكه انتظار تغ ی ك، نه تنها استقرار دمكراسی دوئولوژیا
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ا قرار ق استین سعادت جز از طر یسعادت را در آغوش خواهند گرفت و ا  یران یران و ایم است كه این رژیتنها مرگ 

دمكراس   ی مبتن  ینظام  ایتأم  یبر  باالخره  و  نخواهد شد.  كشورین  در  مل  ینكه  اینظ  یتیچند  استقرار  یر  ك  یران، 

ت شناختن  یگر برسمیگـذرد. بعبارت د ی تحت ستم م   یمت شناختن حقوق خلقهایق برسیاز طر  ی واقع  ی دمكراس

و   یدمكراس یهااز مؤلفه  یكیك و فدرال، بعنوان یك نظام دمكراتیتحت ستم در شكل استقرار  یتهایمل یت مل یهو

 .رانی ا یت ارض ین گر تمامیخواهد بود و هم تضم ی واقع یك دمكراس ین گر  یآن، هم تضم یاز اركان اساس  یركن

  .ضمی اتان به عرابا تشكر از توجه 

 ران یت حزب دموکرات کردستان ایمنبع: سا 
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