
  نشاطات
  ممثلية الحزب في إقليم آردستان العراق

  
  .....لقاءات ومواقف مشتركة  @_          

رك من ممثليات األحزاب الكردية زار وفد مشت - *     
مقر الحزب الديمقراطي ، ) التقدمي وآزادي والوحدة (

حيث استقبل الوفد من قبل سكرتير ،  باكور –الكردستاني 
وتم في اللقاء مناقشة األوضاع ، الحزب األخ روزهات 

  .والمستجدات على الساحتين الدولية والكردستانية 
كما زار الوفد المشترك المقر المركزي للعالقات  -*    

، إيران - الكردستانية للحزب الديمقراطي الكردستاني
محمودي عضو اللجنة واستقبل من قبل األخوة طاهر 

الرزاق  عبد رئيس مكتب العالقات واألخوة المركزية
للحزب رسول وصابر أعضاء مكتب العالقات الكردستانية و

ة رفاقي تم مناقشة أوضاع الحركة الكرديوفي جو ، الشقيق 
مناقشة كما تم ، القادمةواالنتخابات ،  إيران كردستانفي 

التطورات األخيرة في سوريا وما يتعرض له أبناء شعبنا 
 االعتقاالت حملةك الكردي من سياسات وقوانين جائرة

، األخيرة والتي طالت العديد من قيادات الحركة الكردية 
  .٢٠٠٨لعام  ٤٩المرسوم و

وفداً  كردستانهذا وقد استقبل ممثل حزبنا في إقليم _ *   
برئاسة ، باكور  -من الحزب االشتراكي الكردستاني

وتم ،  األخ مسعود تكللحزب الشقيق السكرتير العام 
، ا الكرديمة في المنطقة ووضع شعبنمناقشة األوضاع العا
كما أشار ، في تركيا  تي جرت مؤخراًواالنتخابات البلدية ال

ممثل حزبنا إلى أوضاع شعبنا الكردي وحركته السياسية 
منذ النظام  في سوريا وإلى الهجمات الشرسة التي يشنها

راك على مجمل الحأواخر العام الماضي وحتى اآلن 
  .الديمقراطي في البالد

زار ممثل حزبنا المقر المركزي لحركة إصالح  -*   
القادر بازركان رئيس التركمان واستقبل من قبل األخ عبد 

وأكد الطرفان ، تناول القضايا العامةفي اللقاء وتم  ،الحركة 
وحركة نا على تمتين وتطوير العالقات الثنائية بين حزب

  .إصالح التركمان
قر المكتب السياسي م أيضاً زار ممثل حزبناو  -*   

واستقبل من قبل األخ محمد ، للحزب الشيوعي الكردستاني 
شيخاني رئيس مكتب العالقات الكردستانية واألخ هاوتا 

واستعرض الطرفان المستجدات ، عضو مكتب العالقات 
واالستحقاقات القادمة ، على الساحتين الكردستانية والعالمية 

  .العالقات الثنائية  تمتين ىوفي نهاية اللقاء تم التأكيد عل، 
المكتب  كما زار ممثل حزبنا في إقليم كردستان -*   

المركزي للعالقات الكردستانية لحزب منظمة نضال 
واستقبل من  قبل األخ بهروز رئيس  إيران–كردستان 

وتناول ضرورة ، مكتبالمكتب العالقات وعدد من أعضاء 
ركتنا الكردية توحيد المواقف والجهود بين كافة فصائل ح

ومع أطراف المعارضة في تركيا وإيران وسوريا كل جزء 
حسب خصوصياته لتحقيق أهداف شعوب هذه البلدان في 

  .الحرية والعدالة والعيش الحر الكريم 

أصدرت مجموعة من األحزاب الكردية  وقد هذا -*   
مشتركاً حول وضع شعبنا الكردي في  والكردستانية بياناً
عانيه من سياسات وإجراءات شوفينية سوريا وما ي

وخاصةً حملة االعتقاالت األخيرة التي طالت العديد من 
  :واألحزاب الموقعة هي ، قيادات الحركة

  
حزب _ ٢إيران _ الحزب الديمقراطي الكردستاني _ ١

_ منظمة نضال كردستان _ ٣إيران _ آزادي كردستان 
_ ٥)  psk( الكردستاني  يالحزب االشتراك_ ٤إيران 

حزب _ ٦باكور _ الحزب الديمقراطي الكردستاني 
الحزب _ ٧تركيا _الوطنيين الديمقراطي الكردستاني 

الحزب _ ٨الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا 
الوفاق _ ٩) البارتي ( الديمقراطي الكردي في سوريا 

حزب آزادي _ ١٠الديمقراطي الكردي في سوريا 
حدة الديمقراطي حزب الو_ ١١الكردي في سوريا 

  ) .   يكيتي ( الكردي في سوريا 
  

  ....لقاءات صحفية @ _        
الشهرية والتي ) بريس ( أجرى مراسل مجلة  -*   

لقاءاً صحفياً مع ممثل حزبنا في ، تصدر في السليمانية 
وكان موضوع المقابلة يتمحور حول  ، كردستانإقليم 

بحزبنا وأهم  والتعريف، الراهن الكردي والكردستاني 
أهدافه ومطالبه في سوريا وعالقة الحزب ببقية أطراف 

  .الحركة الكردية والمعارضة السورية
  

لقاءاً مع ممثل حزبنا ) روداو ( أجرت جريدة و*    
حول حملة االعتقاالت األخيرة التي تعرض لها العديد 
من أبناء شعبنا الكردي أثناء وبعد احتفاالته بعيده القومي 

.وتقديم مجموعة منهم إلى المحاكم السوريةنوروز 
............................................................

  :مام جالل
  "األخ مسعود في قلوبنا جميعاً،وهو مرشحنا جميعاً

  هيئة التحرير:ترجمة عن الكردية
  
يوم األحد المصادف  مام جالل الطالبانياجتمع الرئيس  

الة الفنون بمدينة السليمانية بحشد م في ص٢٤/٠٥/٢٠٠٩
من البيشمركة قدر عدده بثالثة آالف، وألقى في االجتماع 

  :المذكور كلمة جاء فيها
  
إننا اآلن على أبواب انتخابات رئاسة إقليم كردستان، وقد "

األخ مسعود قررنا نحن البيشمركة ترشيح جناب 
 لرئاسة اإلقليم، فبأصواتكم وأصوات أهل البارزاني

رئيساً لإلقليم مرة  األخ مسعودكردستان سوف يصبح 
هو في  األخ مسعود البارزانيأخرى، وإنني متأكد بأن 

قلوبنا جميعاً، ليس هذا فحسب، بل أن اسمه يتردد على 
  "ألسنتنا في الوقت المناسب

  باكور-موقع الحزب الديمقراطي الكردستاني:المصدر

  ١١       كردستانيةقضايا     )    ١٩٠(العدد               YEKÎTÎ  الوحـــدة 



  مقاطعة انتخابات الرئاسة اإليرانية
  
قررت حكومة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية إجراء   

 ١٦انتخابات الدورة العاشرة لرئاسة الجمهورية بتاريخ 
مرشحاً  ٤٧٥وكان قد تقدم لهذا المنصب . م٢٠٠٩حزيران 

من عموم إيران، وافق مجلس الشورى فقط على أربعة 
أشخاص منهم نظراً لعدم توفر الصالحية في بقية 

محمود : (وهم -عاء هذا المجلسحسب إد- المرشحين 
مير حسين  -مهدي كروبي -موسن رزايي -أحمدي نجاد

  .الذين يدينون بالجملة بالوفاء والوالء لوالية الفقيه) موسوي
- وبهذه المناسبة أصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني   

إيران وحزب كومله الشقيقين بياناً مشتركاً باللغة الكردية 
يلي ترجمة النص الكردي لذلك  بهذا الخصوص، فيما

  : البيان
  بيان مشترك

  بشأن مقاطعة الدورة العاشرة
  النتخابات رئاسة الجمهورية في إيران

   
إن الشعب هو صاحب السلطة الرئيسي في المجتمعات   

الديمقراطية، وألجل بيان ذلك عملياً وتكريس قبول الناس 
ة لكافة بمؤسسات الدولة، يتم إجراء انتخابات ديمقراطي

ففي هذه المجتمعات، . المؤسسات ومنها رئاسة الجمهورية
يكون الترشيح ألي منصب كان هو حق طبيعي ومتاح 
للمواطنين كافة على اختالف مشاربهم وانتماءاتهم وأفكارهم 

أو تدخّل، ومن حق المواطنين وحدهم دون  مراوغةدون 
غيرهم تحديد أهلية وصالحية المتقدم للترشح لذلك 

منصب، إذْ ليس من حق أية جهة وصائية كانت أن تحدد ال
أهليةَ المرشح وإمكاناته وقدراته أو عدمها، بل وليس من 

بهذه . حقها البتّ في هذا األمر ال من قريب أو بعيد
في المجتمعات المتحضرة  تتم إدارة االنتخاباتالصورة 

 ، مروراً بعملية الدعاية)الترشيح(بدءاً من المرحلة األولى
االنتخابية المشروعة حتى عملية االقتراع والمراقبة والفرز، 
ويكون الشعب هو صاحب الحق الرئيسي والمصلحة العليا 
في تحقيق العملية االنتخابية بنزاهة وحيادية، وتتحمل 
السلطة القائمة المسؤولية التامة في هذا األمر، إذ تكون 

ارات على أهبة االستعداد لإلجابة عن تساؤالت واستفس
المواطنين عن الخروقات واالنتهاكات التي قد تحدث هنا أو 

  .هناك حسب القوانين الديمقراطية واألنظمة النافذة
إال أن هذه المفاهيم قد انعكست برمتها في الجمهورية    

اإلسالمية وتم الدوس على مجمل هذه القيم الديمقراطية 
ابية هزلية النبيلة، فهي اليوم بصدد إجراء مسرحية انتخ

بعيدة كل البعد عن المعايير الديمقراطية وعن تجسيد اإلرادة 
مرة أخرى، تحاول . الحرة الحقيقية للمواطن اإليراني

السلطة الحاكمة في الجمهورية اإلسالمية ومن خالل توجيه 
الناس إلى صناديق االقتراع في هذه المسرحية االنتخابية 

العام والمراقبين  لرئاسة الجمهورية بغية إيهام الرأي
الدوليين بوجود انتخابات حرة إلضفاء الشرعية على نظام 

إن المرشحين الذين تمت الموافقة على . حكمها المتسلط
قبول ترشحهم ينتمون جميعاً إلى والية الفقيه ويتشابهون 

فيما بينهم إلى درجة التطابق، ولكل واحد منهم سجلّه 
ة وممارسة الدكتاتورية األسود في العداء للشعوب اإليراني

مهم مراكز واإلجرام بحق شعبه خالل فترة تسل واإلرهاب
قيادية لمؤسسات الدولة في المراحل المنصرمة من عمر 

الجمهورية اإلسالمية  وبتقييم مرشحي سلطة. هذه السلطة
بدو ولو بصيص أمٍل في أي من المرشحين هؤالء، ال ي

إال أن . ياه الملحةلخدمة الشعب اإليراني والعمل ألجل قضا
األمر األهم من هذه الشخصيات المرشحة لهذا المنصب، 
هو مضمون وكيفية وماهية والية الفقيه وسلطة الجمهورية 
 اإلسالمية وطريقة تعاملها مع هذه القضايا الهامة التي تمس

ن تكون هناك كل اإليرانيين، نرى بوضوح تام بأنه سوف ل
ليس . أصوات حرة للمواطنين اإليرانيين في هذه االنتخابات

هذا فحسب، بل حتى لو كان الرئيس الذي سوف يتم انتخابه 
 يمتلك مبادئ وقيماً وأفكاراً سامية، فإنه سوف لن يجد
فرصة ولو صغيرة لخدمة شعبه في ظل هيمنة هذه 

سوف  سبل على العكالمنظومة المتحكمة بمفاصل القرار،
لقد تم . يجد أمامه فرص القمعِ والقتِل الجماعي متاحة بكثرة

بناء دستور الجمهورية اإلسالمية على أسسٍ وأفكار 
استعالئية تقزم المواطن اإليراني، وتنظر إليه نظرة القاصر 
الذي ال يعي مصالحه، ويتوجب على والية الفقيه األخذَ 

ففي ظروف كهذه، .. .بيديه وأن تحدد له نوع وألوان لباسه
تكون مهمة رئيس الجمهورية المنتخب هي فقط تنفيذ أوامر 

إن قانون القرون الوسطى السائد في ...مؤسسة والية الفقيه
الجمهورية اإلسالمية والذي يتصف بالتخلف شكالً 
ومضموناً هو المعمول به حالياً ، وتقوم السلطة بين الفينة 

و هناك بتزيين ذلك واألخرى وبغية خلط األوراق هنا أ
القانون برتوش عصرية وهمية اصطناعية ال تلبث أن 
تزول بزوال مسبباتها، بموجباته، ال يسمح ألحد مطلقاً أن 
يساهم في تحديد السياسة والبرامج االستراتيجية للدولة، إذ 
تتحكم والية الفقيه دون سواها برسم وتحديد السياسة طويلة 

القتصاد، القوة العسكرية األمد والسياسة الخارجية، ا
إلخ وتستطيع هذه المؤسسة ذات اليد ...واإلعالم العام

 الطولى متى شاءت أن تحّل المجلس الكرتوني وتطرد
  .رئيس الجمهورية من منصبه

إن حق الترشيح والتصويت للمواطن في العالم الحر هو    
من الحقوق األولية واألساسية للمواطن، لكن األمر مختلف 

في منظومة الجمهورية اإلسالمية، فحسب هذه الدورة هنا 
والدورات السابقة، ال يحق لألغلبية الساحقة من المواطنين 
أن يكون لهم مرشحهم لرئاسة الجمهورية، ألن الترشيح في 
بالدنا محصور في أصحاب المذهب الشيعي ذوي اإلثني 

وحدهم،  عشر إماماً والمؤمنين بوالية الفقيه إيماناً مطلقاً، هم
الذين سوف تُدرج أسماؤهم في الئحة المرشحين للرئاسة، 
ويكون الفائز منهم بنهاية المطاف في خضم الصراعات 
والتناقضات المحتدمة بين أزالم السلطة والذين ال يثقون 
. ببعضهم وبأنفسهم، هو األكثر والء لمؤسسة والية الفقيه

سالمية التي من خالل التجربة مع سلطة نظام الجمهورية اإل
امتدت لسنوات عديدة، يبدو واضحاً فيما لو خرج رئيس 
الجمهورية قيد أنملة عن تعليمات وأوامر والية الفقيه، فإنها 
سرعان ما تقوم باتخاذ اإلجراءات الصارمة بحقه، ففي 

  ١٢       قضايا كردستانية )       ١٩٠(العدد               YEKÎTÎ  الوحـــدة 



المرحلة المليئة بسيناريوهات وأالعيب فريق اإلصالحيين 
ن الزمن، ورغم كل الذين استحوذوا على السلطة ردحاً م

إمكاناتهم وطاقاتهم، لم يتمكنوا من تطبيق قوانين الجمهورية 
اإلسالمية التي لم ترضِ الطاقم الحاكم الفعلي للبالد، بل ولم 
يسمْح لهم بتغيير بند واحد من الدستور خالفاً لتعليمات 
وأوامر والية الفقيه، وظهر للمأل جلياً بعد نهاية تلك الدورة 

ة من إجراء االنتخابات الشكلية هي إطالة عمر أن الغاي
النظام، ألن مضمون حديث ونمط تفكير جميع المرشحين 

  .......الحفاظ على منظومة والية الفقيه باألمس واليوم هو
إن شعبنا الكردي في كردستان إيران يطالب إلى جانب    

بقية الشعوب اإليرانية باالعتراف الدستوري بوجوده 
مية وحرياته األساسية وتثبيت شخصيته وهويته وحقوقه القو

القومية الخاصة به دستورياً، والمشاركة في قيادة الدولة، 
وأن يكون صاحب السلطة المحلية في إقليمه بحيث يحكمه 
ديمقراطياً، وال يقبل من أحد أن يقوم بتقزيم مطالبه 
ليلخصها في بضع نقاط محدودة هامشية فارغة من 

شعبنا أن هذه المطالب العادلة لن تجد المضمون، ويدرك 
  .طريقها إلى التطبيق بوجود نظام الجمهورية اإلسالمية

إن حرمان الناس من المشاركة في العملية السياسية    
خالل سنوات حكم سلطة الجمهورية اإلسالمية من قبِل 
مسؤولي الدولة إلى جانب دستور النظام، يشكل عقبة 

واطنين للمشاركة في العملية واضحة أمام مطالب الم
وإننا لنعتقد . ية والمساهمة في رسم سياسة بالدهمالسياس

 عبأن الشعوب اإليرانية يقظة بما فيه الكفاية ولن تُخد
بأالعيب وأكاذيب النظام الذي يواجه أزمات حادة على 
الصعيدين الداخلي والخارجي وقضايا كبرى تنتظر الحلول، 

سعى جاهداً إلضفاء الشرعية على وهي تدرك بأن النظام ي
منظومة سلطته من خالل هذه الدورة بما يسمى باالنتخابات 
الرئاسية التي لن تجلب لهذه الشعوب سوى المزيد من القمع 
واإلرهاب وتعميق المشاكل السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية، لهذا، فإن الواجب األساسي الذي يقع على 

ين من أجل الحرية في إيران عاتق كل القوى والمناضل
 ومناضلي الشعوب المظلومة وكافة الوطنيين الكرد واجب
منع الناس من التوجه إلى صناديق االقتراع التي ستضفي 
نوعاً من الشرعية على هذا النظام أمام المأل، وذلك بامتالك 

  .ناصية المعرفة والوعي والمسؤولية حيال الشعب
اح النظام في مخططه وألجل قطع الطريق أمام نج   

ومؤامراته، ولكي نظهر للعالم بأنه ليس للنظام اإليراني 
اعتبار لدى الشعب وال يمتلك قاعدة شعبية، فإننا نطالب 
كافة أبناء إيران وعموم الشعوب اإليرانية وخاصة شعبنا 
الكردي اليقظَ المطالب بحقوقه المهضومة بمقاطعة هذه 

واالمتناع عن الذهاب إلى المسرحية االنتخابية الهزلية، 
  .صناديق االقتراع

ملة النتخابات رئاسة الجمهورية الشا إن المقاطعة الواسعة
اإلسالمية واجب وطني، وخطوة هامة نحو الديمقراطية 

  ٢٠٠٩أيار  ١٩.     والحرية
  إيران -الحزب الديمقراطي الكردستاني -
   إيران -حزب كومله -

  إيران - دستانيموقع الحزب الديمقراطي الكر:المصدر

 قرار بتدريس اللغة الكردية
  في جامعات إيران

******************  
  هيئة التحرير:ترجمة عن الكردية 
قرر المجلس األعلى للثورة اإليرانية المنعقد بتاريخ    
م برئاسة الرئيس اإليراني محمود أحمدي ٢٦/٠٥/٢٠٠٩

معات نجاد تدريس لغات األقليات القومية اإليرانية في جا
لألنباء أنه تم اتخاذ هذا ) ميهر(إذ نشرت وكالة. البالد

القرار من أجل الحفاظ على وحدة الصف الوطني وتعزيز 
الوحدة الوطنية الداخلية وصيانة القيم الثمينة التي تمتلكها 
الثقافة والحضارة اإلسالمية اإليرانية وتقوية مبادئ الثقافة 

اإليعاز لوزارة التعليم وتم . العامة للتواصل بين الشعوب
العالي ووزارة الصحة وجامعة آزادي اإلسالمية للعمل على 

في ) البلوشية، اآلذرية، التركمانية، الكردية(تدريس اللغات
  .جامعات الوطن

  باللغة الكردية avestakurdاإللكتروني الموقع:رالمصد
  

  غول يعترف بوجود قضية كردية تحتاج لحل
ي أدلى بها الرئيس التركي أصبحت التصريحات الت   

عبداهللا غول مؤخراً بخصوص حّل القضية الكردية في 
تركيا الحدثَ األبرز على عموم الساحة الوطنية التركية، 
وباتت موضع جدل ونقاش بين جميع األطراف، حيث 
تتناقلها وسائل اإلعالم المختلفة، وإن البيانات الصادرة بهذا 

. آلمال بحلها ديمقراطياًالشأن من مختلف الجهات تزيد ا
فمنذ أسبوعين، والقضية الكردية تتصدر بساط البحث 
وتحظى بالرعاية واالهتمام، إذ لم تر الدولة التركية بداً من 
االعتراف بحقيقة وجود الشعب الكردي ووضعت حداً 
للتنكر واإلنكار لحقيقة وجوده وعدالة مطالبه، وبدأت ولو 

حلول لهذه القضية التي بخطوات متعثرة بالبحث عن ال
  .أرهقت البالد لعقود عديدة من الزمن

ولكن لشديد األسف، ما أن تطرح القضية الكردية على    
بساط البحث حتى تستنفر قوى الظالم وتكشر عن أنيابها 
مثيرة العديد من األعمال االستفزازية المدروسة التي تريد 

القتل من ورائها تعطيل لغة الحوار واستمرار العنف و
ونزف الدماء بين أبناء الوطن الواحد، وهناك احتمال أن 
تطّل هذه القوى برؤوسها مجدداً لتفويت هذه الفرصة 

فقد لجأت تلك القوى بعد خسارتها . الذهبية من يد الفريقين
ديمقراطياً في االنتخابات البلدية في كردستان إلى 
استفزازات غير مقبولة ومخالفة للدستور بحق حزب 

مجتمع الديمقراطي وغيره من القوى، باإلضافة إلى ال
تسجيل دعوى قضائية بحق رئيس الدولة السيد عبداهللا غول 
إثر إعالنه عن خطته لحل القضية الكردية، كما ازدادت 

لكن ما يدعو لألسف . الهجمة الشرسة ضد الكرد مؤخراً
هو أن تقف الجهات األمنية الرسمية للدولة مكتوفة األيدي 

هذه االستفزازات التي تقوم بها الجهات العنصرية حيال 
الحاقدة وال تحرك ساكناً باتجاه لجمها وتقديمها لقضاء 

  .مستقل
 --------------------------------  

  باكور-موقع الحزب الديمقراطي الكردستاني: المصدر
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