
  !؟"جنبش سبز" ازکردستان حمايت جنبش 
  !است "جنبش سبز"در زمين هنوز توپ 

  نگار و مترجم ـ گر، روزنامهتحليلبا ناصر ايرانپور، "  کردانه"ـ مصاحبة راديو و سايت 

  
بــا دو حــزب  ارتبــاطاســت کــه در  "نــه انفعــال ،نــه انعطــاف"اولــين ســئوالم در رابطــه بــا مطلــب شــما بــه نـام   ،کـاک ناصــر 

  هدف شما از اين نقد کوتاه چه بوده است؟ . ايد نگاشته )ايران(  کردستانات دمکر
ــده ــی اســت کــه    هــدف بن ــد مشــارکت در بحث ــن نق ــدگاه   از اي ــين دو دي ــيش ب ــدی پ ــی  از چن ــاهر متضــاد در خصــوص   عل الظ

  . است  موضوع تعارض و تعامل احزاب کردستانی با جمهوری اسالمی آغاز شده

ــهامــا  ــرداختن ب ــه    پــيش از پ هــر . استحضــار برســانم  موضــوع ميــل دارم مراتــب خوشــحالی خــود را از جــو ســالم ايــن بحثهــا ب
دهنـد، امـا بـا ايـن وصـف       در مـورد يکـديگر نظـر مـی      هسـتند کـه  رهبـران و سـرآمدان دو حـزب منشـقق از همـديگر      ايـن  چند 

آقـای کمـال     آقـای خالـد عزيـزی و نـه      آقـای حسـن شـرفی، نـه      نـه . گيـرد  صـورت مـی    و صـميمانه   اين کار در فضـای متمدنانـه  
بــاد   مــا تــنش آنهــا را بــه  حــال کــه. کالمــی ناهنجــار بــر زبــان نياوردنــد ،و رويکــرد طــرف مقابــل  کريمــی ضــمن نقــد ديــدگاه

   .و خواهان استمرار آن بشويم را مورد تحسين قرار دهيم  و برخورد متمدنانهاين تعامل   گيريم، جا دارد که انتقاد می

  
ايـد و هـم حرفهـاي آقـاي عزيــزي را      هاي رد کــرد همـذاکره و برخــورد هـر طـرف را بـه شـيو      ةمسـئل  ،ايـن مطلـب  شـما در  

انفعــال آنهــا در ايــن شــرايط  سياســت اي از شکســت هآقــاي شــرفي را نشــان موضــعدرايــن شــرايط نادرســت دانســته و هــم 
  مي توانيد کمي بيشتر اين مسئله را بشکافيد؟ .ايد نموده ارزيابیتاريخي 

  .  البته

 مثبـت نيـز   کـارکرد چنـد   ضمن تبعات و عواقب منفـی  است و  صورت گرفته یدر زمان و شرايط معين در کردستان  دفاع مسلحانه
مـردم در  شـدن    مـانع حـل و آسـيميله   ؛ است  يک اصل و فرهنگ تبديل نموده  را به کردستانايستادگی و مقاومت در  :است  داشته

تـا حـدی از     جنبش مسلحانه  بخاطر وحشتش از پيوستن مردم به رژيم را؛ است  شده اسالمی تفرهنگ تحميلی و ارتجاعی حکوم
  مسـلخگاه    دامنة اعزام جوانان کرد بـه   اين گرديد که  است؛ عمالً منجر به  مردم کردستان برحذر داشته  اعمال بربريت بيشتر بر عليه

بيش از پيش مردم از ماهيـت رژيـم شـد؛ اعتبـاری نـازدودنی بـرای       ايران و عراق محدود گردد؛ باعث شناخت  هشت سالة جنگ
احـزاب کردسـتانی     الخصـوص نبايـد از يـاد ببـريم کـه      علـی  . و غيـره  مردم آزادة کردستان در ميان مردم مابقی ايران بوجود آورد

. باشـند  مـی  آن و يا بازوی رزمیش کنند و عمالً بخ نمايندگی می را ملتی تحت ستم ملی  جرياناتی صرفاً اپوزيسيونی نيستند، بلکه
  بطـور مطلـق مـردود نگرديـده      حل نظـامی هيچگـاه    همين دليل هم راه  به. يابد  ی آنها مضمون و ماهيتی ديگر می لذا دفاع مسلحانه

  . است

سـتان ايـران،   حزب دمکـرات کرد   ويژه  از سوی احزاب کردستانی، به  با حکومت مرکزی هيچگاه  امر مذاکرهی اين احوال  با همه
در خود نوشـتة    داليلی که  است، آن هم به  االصول درست بوده علی یو اين سياست و موضع. است  بطور مطلق مردود اعالم نشده

احزاب کردستان خواهان حل مسألة کـرد در چهـارچوب     از جملة اين داليل اين است که. ام اختصار برشمرده  مورد اشارة شما به
در خدمت ايـن هـدف     همواره  همبارزة مسلحان. سازد اين امر توافق با حکومت مرکزی را الزامی می. خارج از آن  ايران هستند و نه

" وی تـی  تيشـک "چند بـار در   پيش  همين چند ماه  هايش که در يکی از سخنرانی ياد نيز زندهخود دکتر قاسملوی . است  قرار داشته
آزار آن تـا زمـانی     سرنگونی رژيـم، بلکـه    نه  هدف ما از اين مبارزة مسلحانه"  کهگويند  پيشمرگان حزب می  پخش شد، خطاب به

  . "دهد می  مذاکره  شود و تن به می  خسته  است که

مـن آن را معضـل     کـه (آميـز معضـل ملـی     در تالش بـرای حـل مسـالمت     مستحضر هستيد، اين انسان فکور و وارسته  همانطور که
حتی پس از آن هم حزب دمکرات کردسـتان ايـران   . توسط خفاشان اسالمی ايران در خون غلطيد  کهبود هم ) نامم شووينيسم می

گوينـد، در   آقـای عزيـزی مـی     کـه   لـذا آنچـه  . را رد نکرد و تنها شرايط و چهارچوبی برای آن قائل گرديـد   اصل مذاکره  هيچگاه
  . آن وجود ندارد ای در است و نکتة تازه  راستا و چهارچوب کنونی حزب قرار داشته

و  ايـن سـخنان نابهنگـام بـود    . شود در آن اين سخنان ايراد می  سازد، شرايطی است که اين کالم کاک خالد را غريب می  که  آنچه
نشينی در مقابل مـردم وا   عقب  نيرو به مامدر شرايط کنونی بايد جمهوری اسالمی را با ت. دمنظر آ  زا به و چون انعطافی توهم نادقيق

  . آن بست برچيدن هميشگی  اشت و حتی در صورت ممکن کمر بهد

نيافتم  جای باورو   گويند نيز چنان منصفانه بيانية رهبری حزب دمکرات کردستان ايران و کاک حسن شرفی نيز می  را که  اما آنچه
طغيان ما در ايران شاهد آن بوديم   که  آنچه. در رويدادهای اخير تلقی نمودم ة آنهاگون و چون پوششی برای مواضع اشتباه و انفعال



رژيم اسالمی ايران بود و حـزب دمکـرات کردسـتان ايـران هنـوز سـرگرم ور رفـتن بـا ايـن اسـتدالل             بر عليه  های بپاخواسته توده
يگـری  و آن د"  رئـيس مجلـس بـوده   "و فالنـی  " سـران جنـبش سـبز فرقـی بـا هـم ندارنـد       "  بـود کـه    گرايانـه  و تقليـل   انگارانـه  ساده

  . ورز بعيد دانستم اين چنين سياست کردن را از حزب دکتر قاسملوی سياست. 'وزير نخست"

ايشـان در    را کـه   آنچـه   البته. کنم آنها پرهيز می  برای برخی ديگر از استدالالت آقای شرفی نيز پاسخهايی دارم، اما از پرداختن به
اد فـ حکومت برای اجرای م"  را بسيار منطقی دانستم، مبنی بر اينکه  می گفتهقانون اساسی جمهوری اسال 19و  15 هایارتباط با بند

از خـودش شـرم     حکـومتی کـه    افزايم که فرمايشات ايشان می  من به ".برود اجرايش کندخودش  .ما دارد  نيازی به  معوقة خود چه
حـداکثر    ايـن مسـأله    بـه   لذا اشاره. کند شما هم شرم نمیگذارد، يقيناً از من و ب قوانين خود را سی و يک سال تمام زير پا  کند نمی

  . اند کاک خالد مطرح ساخته  آنطور که  باشد، نه  بايد از اين زاويه

  ايــن حرفهــا در شــرايطی کــه   ، مبنــی بــر اينکــهگيرنــد مــی از کــاک خالــد  کــهنيــز رفی را در ضــمن ايــن ايــراد کــاک حســن شــ
  . دانم معنايی دارد، بجا می  شوند، چه توسط حکومت سرکوب می  مردم اين گونه

ايــن   چنانچــه. اســت  پــيش از ايــن نيــز گفــتم ايــن سياســت هميشــگی حــزب دمکــرات کردســتان ايــران بــوده   امــا همــانطور کــه
  بـه   توانـد بـرای دکتـر قاسـملو بـدون ايـراد باشـد کـه         اسـت، نمـی    تنهـا از آن سـخن گفتـه     کار برای کاک خالـد ايـراد دارد کـه   

  هــزاران انســان شــريف و دگرانــديش را کشــتار جمعــی کــرده   حکومــت تــازه  آن رفــت، آن هــم در شــرايطی کــه پــای عملــی
مــن . بــود، رعايــت ننمــود  خــود تــدوين و رهبــری حــزب تصــويب نمــوده  حتــی اصــول و شــروطی را کــهدکتــر قاســملو بــود و 

رژيـم  پليـد  از ماهيـت و نيـات     يـابی اشـتباه  بـر اسـاس يـک ارز     دانـم، امـا ايـن حرکـت وی کـه      خود را شـيفتة دکتـر قاسـملو مـی    
  . دانم بود را نيز قابل انتقاد می

  
ــر اســاس اصــول  ــران چــه    اعــالم شــدةب ــاريخ و اســتراتژيک حــزب دمکــرات کردســتان اي حــزب دمکــرات مــذاکره در ت

بـه   بـا توجـه بـه تحليـل و بررسـي تـاريخي حـزب دمکـرات در رابطـه بـا مـذاکره و اعتقـاد حـزب              جايگاهي داشـته اسـت؟  
مذاکره به عنوان يک روش اصـولي چـرا شـما مطـرح کـردن مـذاکره از طـرف کـاک خالـد عزيـزي را نادرسـت ميدانيـد؟             
مگر براي بدست آوردن امتيازات بيشتر نبايد در شـرايطي کـه رژيـم ضـعيف هسـت ايـن کـار را کـرد و مگـر ايـن نبـود کـه             

  نها مذاکره نمود؟دکتر قاسملو هم در شرايطي که رژيم در بن بست جنگ بود، با آ
خـود قاضـی محمـد نيـز بـرای حـل ايـن معضـل           کـنم کـه    اينجـا همـين را فقـط اضـافه    . کـردم   اشـاره  برخی از اين نکات فوقاً  به
آميـز طـرف کـردی را     و مسـالمت   جويانـه  آشـتی  مـنش نتيجـة ايـن   . نمـود   مـذاکره  وقـت ايـران  تهران رفـت و بـا سـران رژيـم       به

  . محمد داد آن رژيم نيز با اعدام قاضی

ــه ــه    ب ــن تجرب ــون ديگــر اي ــد اکن ــن باي ــاد م ــتنتاج را داشــته  اعتق ــذاکره    باشــيم کــه  و اس ــر اصــل م ــد ب ــذاکره ضــمن تأکي ــا   ، م ب
تغييــر شــعار حــزب دمکــرات کردســتان ايــران و ديگــر احــزاب کردســتانی از    بــا عنايــت بــه  ويــژه  حکومــت اســالمی ايــران بــه

منتفـی گـردد و ايـن بـا صـراحت کامـل         پيشـينة ننگـين رژيـم اسـالمی در ايـن حـوزه        بـه   هفدراليسـم و بـا توجـ     به" خودمختاری"
  . بيان شود

ــک   ــتراتژی و تاکتي ــيم و اس ــان را درک کن ــعارهای روح زم ــتباه    و ش ــيم و اش ــين کن ــت آن تعي ــا درنظرداش ــود را ب ــران   خ رهب
اســتقبال پيــام و   بــه  در حلبجــه ژيــم عــراقشــرايط بســيار بــد بعــد از جنايــات وحشــتناک ر در   احــزاب کردســتان عــراق را کــه 

  . روبوسی صدام رفتند را تکرار نکنيم

  
به نظر شما برخورد احزاب کردي بـا مسـئله انتخابـات رياسـت جمهـوري چـه بعـد و چـه قبـل از انتخابـات در جهـت منـافع             

  ملت کرد بوده است؟
. نمــودم  برشــمردم، توصــيه  در چنــد نوشــته  اليلــی کــهد  بــه  را بــا توجــه" انتخابــات"اصــطالح   شــرکت در ايــن بــه  مــن بالشخصــه

. تــر از موضــع حــزب دمکــرات کردســتان ايــران تلقــی کــردم  بــر همــين اســاس سياســت حــزب دمکــرات کردســتان را صــحيح 
نظــر   ؛ بــهغــافلگير نمــودرا  "انتخابــات"شــرکت در مخــالف و موافــق   هــر حــال رونــدی را طــی کــرد کــه  امــا ايــن رويــدادها بــه

 چهــاراز ســوی رژيــم اســت و ايــن   شــده  ســناريويی نگاشــته ،ايــن  کردنــد کــه تبليــغ مــی" انتخابــات"قبــل از   ی کــهمــن هــم آنــان
و واقعـاً  (بـرای مـردم يکـی نبودنـد       بـرای رژيـم و نـه     نـه  آنهـا   کـه   بودنـد، چـه    در اساس تفاوتی با هـم ندارنـد، در اشـتباه    کانديد

مـردم    را کـه   ماننـد خـاتمی ـ آنکـه      هـر حـال ـ بـه      رژيـم بـه    کردنـد کـه   تصـور مـی    بودنـد کـه    و هم آنـانی در اشـتباه  ) هم نيستند
ــرای پــذيرد، چــون در غيــر اينصــورت  برگزيننــد، مــی امــا رژيــم . داشــت شــرکت در ايــن کــارزار معنــايی نمــی  دعــوت آنهــا ب
  . کردند تصورش را میهم حتی مخالفانش   تر از آن است که اسالمی وقيح



ســرنگونی   پيشــاپيش بگــويم کــه: پيــروزی کــدام کانديــد در راســتای منــافع ملــت کــرد اســت، موضــعی شــفاف دارم  امــا اينکــه
ــافع ملــت کــرد و مــابقی ايــران     حکومــت اســالمی ايــران و برپــايی حکــومتی دمکراتيــک، ســکوالر و فــدرال را در راســتای من

توانـد از راههـای مختلفـی صـورت گيـرد و بايـد        امـر مـی  ايـن  امـا  . ردبـرای تحقـق ايـن آرمـان کـار کـ        لذا بايد پيگيرانه. دانم می
ــه همــة امکانــات و عرصــه ــات"  گرفــت کــه آن خــدمت  هــا را ب ــه " انتخاب جهــت تعميــق   در جمهــوری اســالمی در شــرايطی و ب

حضـرت آقـای     نفـس اينکـه    مـن معتقـد بـودم و هسـتم کـه       . توانـد يکـی از آنهـا باشـد     رانـدن آن مـی   عقـب   تضادهای رژيم و به
نيافتــد،  "مبــارکش"رخســار   شــود و هــر بــار چشــممان بــه  ای، ســر جــای خــود نشــانده نــژاد، گزينــة آقــای خامنــه دکتــر احمــدی

  .بعدها مشخص شد، همين ارزيابی را داشتند  اکثريت مردم ايران هم، همانطور که موفقيت است و اتفاقاً

ــا مصــالح مــردم کردســتان مــی نــژ ادامــة ســلطة احمــدی  م کــها هبارهــا گفتــهــر حــال   بــه ــم؛ ايشــان عنصــری  اد را در تضــاد ب دان
همــين   بــه. اســت  اســت و طبــق قــراين عضــو تــيم دوم تــرور دکتــر قاســملو بــوده   امنيتــی، اجرايــی و نظــامی در کردســتان بــوده

 ،روبــیشــخص ک  ويــژه  پيــروزی جنــاح مخــالف، بــه ،مضــاف بــر ايــن. بــا ايشــان دارنــد  دليــل مــردم کردســتان حســابی گشــوده
ــادلتری را در دوزخ جمهــوری اســالمی مــی   ــد شــرايط متع ــه  نوي ــن هــم ب ــق   داد و اي ــع روشــنگری و رون ــدنی   نف ــابی فضــای م ي

ــژاد  زنــدگی در ايــران در زمــان صــدارت خــاتمی و احمــدی   مــدعی شــود کــه  مــردم ايــران کســی را کــه. بــود کردســتان مــی ن
  . گيرند است، جدی نمی  فرقی با هم نداشته

بخشــی از خواســتهای مليتهــای هــر حــال   بــه  بــود کــه  ميــدان آمــده  بــرای نخســتين بــار کانديــدی بــه  از يــاد نبــريم کــه  و بـاالخره 
ــران را مطــرح کــرده  ــود  غيرفــارس اي ــه . ب ــهجهــت نيرنــگ   حتــی اگــر ايــن کــار ب ــه  کــه(باشــد    صــورت گرفت ــين   صــد البت چن

ديـديم رژيــم    همـانطور کــه  ).نمــوديمنيـز   بخشــاً  کـه (يم نمــود یمـ از آن اتخــاذ   ، بـاز بايــد موضـعی صــريح و جانبدارانـه   )نيسـت 
آراء  و بــا تقلــب بطــور مصــنوعی  اش ســخت مجــازات نمــود، از ايــن طريــق کــه خــاطر ايــن برنامــه  اســالمی کروبــی را صــرفاً بــه

ــه  شــده  داده ــايين آورد  ب ــر اصــولی . وی را وحشــتناک پ ــن ام ــداری از وی خــود اي ــودن جانب ــودن ي  و اشــتباه ب کســان شــمردن ب
  . دهد را نشان می نژاد وی با احمدی

  
آيـا احـزاب کـردي     ،بـا رژيـم جمهـوري اسـالمي شـروع شـده اسـت        58با توجه به سابقه مبارزاتي مـردم کـرد کـه از سـال     

 بـه نظـر شـما رهبـران و نيروهـاي      اند در جنبش مدني مردم ايران بنـام جنـبش سـبز مبـارزات خـود را پيونـد دهنـد؟        هتوانست
فعال جنبش سبز بايد به سراغ ملت کـرد و احـزاب کـرد و نيروهـاي فعـال مـدني کـرد بياينـد و يـا احـزاب کـرد بـه سـراغ              

  آنان بروند؟
عبــارتی ديگــر جنــبش   بــه. شــود نمــی  جنــبش مــدنی مــردم ايــران در جنــبش ســبز خالصــه  بايــد متــذکر شــوم کــه  نخســت اينکــه

تــر و ژرفتــر از جنــبش  بســيار گســترده لحــاظ افــق و مطالبــات  بــه  ای و چــه تــوده  هو خواســتگا  لحــاظ پايگــاه  بــه  مــردم ايــران چــه
ــوز از حصــار   ســبز اســت کــه  ــه بســيار تنــگ ســرانش هن ــه    تعهــد ب ــانون اساســی آن و حتــی واليــت فقي   جمهــوری اســالمی، ق
ــد خــارج نشــده ــده. ان ــة عم ــرين مطالب ــبش  ت ــمرد جن ــرانم ــر دو  آزادی و سکوالريســم اســت کــه  ی اي ــوری اين یه ــا در جمه ه

  . اسالمی قابل تحقق نيستند

 ايـن در درجـة نخسـت وظيفـة ايـن جنـبش مـدنی         بايـد بگـويم کـه    اما در ارتباط با پيوند مـورد اشـارة شـما بـا جنـبش کردسـتان      
همـان شـعارهايی را    لحـاظ زمـانی مـؤخرتر اسـت و بخشـاً       هـر حـال بـه     بـه   کـه   ايـن ارتبـاط را برقـرار سـازد، چـه       است که مرکز

ــی م ــرح م ــه  ط ــازد ک ــال اســت    س ــی س ــتری   س ــت بيش ــا وضــوحيت و جامعي ــک      ب ــی ـ دمکراتي ــبش مل ــات جن در صــدر مطالب
مطالبـات مــردم کردسـتان از ســوی    و يــا پشـتيبانی از  از طريـق طـرح   نيـز بايــد برقـراری ايــن پيونـد   . کردسـتان ايـران قــرار دارنـد   

  . مرکز انجام گيرد اين جنبش مدنی

در شــعارهای   نگرنــد و ايــن در درجــة نخســت ريشــه ايــن جنــبش مــی  م کردســتان بــا گمــان بــهمــرد  واقعيــت امــر ايــن اســت کــه
ــه     ــوی، دارد ک ــون موس ــبز، چ ــبش س ــران جن ــاکنونی س ــته     ت ــتمهای رواداش ــورد س ــام در م ــا ک ــاکنون الم ت ــده  ت ــردم    ش ــر م ب

طرفـی پشــتيبانی    سـت کــه ني  پيونــد جنـبش کردســتان بـا هــر جنبشـی در ايـران جــادة يـک طرفــه     . اسـت   کردسـتان چيـزی نگفتــه  
ــد و طرفــی ديگــر ســکوت ــار کن ــد از مطالبــات همــديگر پشــتيبانی کننــد کــه  . اختي ــاکنون از گرايشــهای مختلــف    هــر دو باي ت

ــه ــوم ب ــبز، صــرف   موس ــبش س ــه جن ــر از برنام ــاتی نظ ــای ی انتخاب ــن حــوزه  آق ــزی در اي ــی،  چي ــده  کروب ــده  دي اســت و در   نش
سکوالريســم آن    تنهــا وجــه    ايــم کــه  د نــوعی سکوالريســم ناسيوناليســتی بــوده   شــاه  در بخشــهايی از آن  بهتــرين حالــت 

در تعــارض بــا منــافع، مصــالح و مطالبــات  ناسيوناليســتی آن اتفاقــاً  توانــد مــورد قبــول جنــبش کردســتان قــرار گيــرد و وجــه  مــی
قــومی و مــذهبی شووينيســتی  جهــت جنســی،  رژيــم ايــران رژيمــی بــه  باشــيم کــه  داشــته  بايــد توجــه. مــردم کردســتان قــرار دارد
ــاقی  قــومی ـ ملــی ايــن شووينيســم     وجــه امــا شــود و  تنهــا شووينيســم جنســی و مــذهبی آن زدوده   اســت و کــافی نيســت کــه  ب

  . تر نيز گردد  عمده بماند و يا حتی



.  قـرار دارد و تـوپ در زمـين جنـبش سـبز       خـوبی ادا کـرده    کردسـتان تـاکنون ديـن خـود را بـه       کـنم کـه   هر حال، تصـور مـی    به
آميــز بــا آن  مســالمت همزيســتینــوعی   بــايکوت و تحــريم و تقبــيح آن، بلکــه  سياســت کــردی در مقابــل آن نــه بــا ايــن وجــود

ناپـذير از جنـبش    جنـبش کردسـتان بخشـی جـدايی    . باشـد  مـی  ا مطالبـات معـين خـود   بـ و  در کليـت آن   بـا رژيـم، البتـه     در مبارزه
ــوده دمکراســی ــود و خواهــد  خــواهی ايــران ب جنــبش ســی و يــک ســالة کردســتان در پــی آن اســت، بطــور کامــل در     آنچــه. ب

ــرار دارد    ــران ق ــردم اي ــال و مصــالح کــل م ــل از اينکــه . راســتای آم ــذا قب ــتان     ل ــی کــردن فضــای سياســی کردس ســخن از ايران
  . رانيم، بايد از کردستانی کردن فضای سياسی ايران سخن گوئيم و برای آن تالش ورزيم

ــ ــا تالشــهای پيگيــر و خســتگی  در عــرض ايــن هفــت مــاه  هــای گروهــی کــردی کــه د زحمــات رســانهدر ضــمن نباي ناپــذير و  ب
انعکــاس ايــن حرکتهــا پرداختنــد و بــا دعــوت از روشــنفکران و فعــاالن ايرانــی صــدای آنهــا را    خــود شــب و روز بــه نــةفداکارا
ــه ــز ب ــده   ني ــاندند، نادي ــران رس ــردم اي ــت  م ــب"ای کــاش، ســخنگويان . گرف ــبزجن ــان و ســروش و  " ش س چــون گنجــی و بازرگ

دادنــد و همچنــان ســکوت  در خــارج از کشــور هســتند، يــک دهــم ايــن کــار را بــرای جنــبش کردســتان انجــام مــی  امثــالهم کــه
  . کردند نمی  معنادار پيشه

هــا در قبــال موضــع روشــن آن  همکــاری عملــی را منــوط بــه  و هرگونــه  بــين گرفتــه کنشــگران کردســتان مواضــع آنهــا را زيــر ذره
ــی     ــتان م ــی ـ دمکراتيــک کردس ــبش مل ــد جن ــه  آنچــه. دانن ــرآمدان     ک ــای فکــری س ــت، بنيانه ــلم اس ــبز "مس ــبش س ــوز " جن هن

نوشـتة دکتـر سـعيد      کنيـد بـه    نگـاه   بـرای نمونـه  (انـد   دوسـتانی نقـد آنهـا را شـروع نمـوده     . توانند مـورد پـذيرش آنهـا باشـند     نمی
ــوان   ــته "شــمس تحــت عن ــ  خواس ــاي حــداقلي جن ــارس  ه ــر ف ــل غي ــوق مل ــبز و حق ــده ")بش س ــز شــاهد روشــنگری    و در آين ني

  مسـلم اسـت ـ و اينجـا موضـع هميشـگی جنـبش کردسـتان ايـران، آنطـور کـه             کـه   آنچـه . بيشـتر در ايـن خصـوص خـواهيم بـود     
بحـث  . (شـود  شـود ـ چـک سـفيد بـرای سـران جنـبش سـبز نيـز صـادر نمـی            ام برای بـار چنـدم تکـرار مـی     من آن را درک نموده

  .)کنيم موکول می  آينده  مفصل در اين خصوص را به
  

  جنبش مدني سبز چه دستاوردي براي ملت کرد داشته است؟
  بـاز هـم   وجـه   مـردم مـابقی ايـران اکنـون بـه       اسـت کـه    بزرگترين دستاورد جنـبش اخيـر مـردم ايـران بـرای کردسـتان ايـن بـوده        

مـردم مـابقی ايـران ايـن       اسـت کـه    نفـع مـردم کردسـتان در ايـن نهفتـه     . نـد ا هماهيت واقعـی رژيـم جـور و سـتم بـرد       بهتری پی به
مـن بعنـوان يــک کنشـگر کــرد    . ن رژيـم اســت مـد درآ لــرزه  دومـين دســتاوردش بـه  . رژيـم و ماهيـت ضــدمردمی آن را بشناسـند   

 و ارکـان سـتون   ی بـزرگ ايـران  مـردم تهـران و ديگـر شـهرها      ديـدم چگونـه    کـه   ر چشـمانم جـاری شـد، آنگـاه    بـ اشک شـادی  
دســـتاورد ديگـــر ايـــن جنـــبش اخيـــر . انـــد آمـــاج يورشـــهای خـــود قـــرار داده  اصـــلی رژيـــم را چنـــين قاطعانـــه و نمادهـــای

  مــردم ايــران بــه  و بالخــره. ســرآغاز آن بــا برنامــة کروبــی بــود  باشــد کــه خواســت مليتهــای غيرفــارس ايرانــی مــیشــدن ترفراگير
ــه ــد کــه  عين ــار آورده    و فرهنگــی چــهتمرکــز قــدرت سياســی و اقتصــادی    ديدن ــا بب ــرای کشــور م ــی را ب . اســت  عواقــب مخرب

  .اين جنبش و تجارب آن ـ خواهد گذشت تحت تأثير  نظام دمکراتيک آيندة ايران از کانال تمرکززدايی ـ از جمله

  
ـ         )کـردي و فارسـي  (اگر بخواهيم به ميدياي خارج کشوري ايرانـي  اه در رابطـه بـا پوشـش خبـري و تحليلـي جنـبش سـبز نگ

  اند؟ هبهتر کار کرد يیها هواقعي بيندازيم چه رسان
ــار    الحــق کــه ــی"و " صــدای آمريکــا"همــة تلويزيونهــای کــردی در کن ــی ب ــدی در انعکــاس  " ســی  ب نقشــی بســيار مثبــت و کلي

ــد؛ از تيشــک    ــين افشــای ماهيــت خبيــث و خونخــوار رژيــم ايفــا نمودن ــا  تــی تظاهراتهــا و اعتراضــات مــردم و همچن ــر ت وی بگي
. بــود بخشبرانگيــز و ســرور اش تحســين وقفــه تالشــهای بــی  دهــم کــه مــی" ئاسوســات"  نخســت را بــه  امــا نمــره.  يزيــون کوملــهتلو

ــد  ــهباي ــون و تلويزيونهــای ديگــر     ب ــن تلويزي ــدان اي ــان و کارمن ــزاد"مســؤوالن و مجري ــا سپاســگزار  " دســت مري گفــت و از آنه
  . کردستان و ايران خواهد داشت ای در تاريخ جای شايستهآنها اين خدمت بزرگ . بود

  
در ميان رهبـران و چهـره هـاي سياسـي کـرد چـه کسـي توانسـته اسـت پـس از انتخابـات صـداي مـردم کـرد در رسـانهاي                

  دهيد؟ فارسي زبان و خارجي در رابطه با جنبش مدني سبز باشد و شما به آن فرد نمره قبولي مي
بــا مواضــع   دهــم کــه مهتــدی مــی  آقــای عبــداهللا  امــا نمــرة اول را بــه. تبســياری تــالش کردنــد و تالشهايشــان قابــل تحســين اســ

  . و صحيحش نقش بسيار مثبتی در اين خصوص ايفا نمودند  فعاالنه
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