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  !، حضار محترمخانم ها، آقايان

  
ست سال پيش در چنين  که بيرام دوست و همرزم ديرينه ام دکتر عبدالرحمن قاسملوت امروز به اح،من

ر ميز مذاکره با  و فاضل رسول محمود سه قادری آذرراه با عبدال وين، پايتخت اتريش همروزی در
قابل پارلمان اروپا در حضور شما،  تا در مام نمايندگان جمهوری اسالمی ترور شدند، به اينجا آمده

   .رلمان اروپا برسانمام را به گوش نمايندگان پا فرياد دادخواهی
  

ذاکره برای  اعتقاد بر اصل گفتگو و م که بر اساِس در حالی ترور شد1989قاسملو در سيزدهم ژوييه
ر هنگام  مدارک غير قابل انکار درغم علی. تان به اين مالقات رفته بودکردسميز مسئله آحل مسالمت 

درسی پرونده را دا ی اين کشور اجازه اتمام تحقيقات و و دستگاه قضايترور، دولت اتريش به پليس
تيک اتحاديه اروپا به وقوع کراو، اين جنايت کم نظير که در قلب يکی از کشورهای دمدر نتيجه. نداد

  .  بدون کيفر ماندپيوست،
  

ات ايرانی بر اين باورند که کرورويداد، نيروهايی مترقی و دمپس ازگذشت بيست سال از اين 
ت حکم می ا عدالت و انسانی. مری امکان پذير استگشايی پرونده اين جنايت ضرورتی بديهی و اباز

تری  وجه به شواهد تازهکند که حقيقت اين واقعه با اتکا به مدارک به دست آمده در هنگام ترور و با ت
 جنايت است، از طريق منابع قانونی  اين آنها حاکی از دست داشتن محمود احمدی نژاد درکه بخشی از

  . شکار گرددآ
  

 سال پيش در حق 20 که راه جبران بخشی از بی عدالتی است خصوص تنها  اين راجرای عدالت د
مسير رويدادهای اخير مبين اين نکته . ه استمردم کردستان و آزادی خواهان ايران صورت گرفت

 امنيت ملی  تقويت در ايران و خواهانهکراسیواست که چنين اقدامی گامی در جهت پيشبرد اهداف دم
  .ايی نيز خواهد بوددر کشورهای اروپ

  
 ژوئن 25 مورخ در اطالعيهزگشايی پرونده ترور دکتر قاسملو ن باامضا کنندگان کمپياز اين روی، 

از سر گرفتن پی گيرِی هت بازگشايی و خواهند که اقدامات مقتضی ج ، از دولت اتريش می2009
  .م آوردهدالنه را فرا نتيجه قطعی وعاا انجام داده و زمينه رسيدن آن بهن پرونده رقضايی اي

  
اسملو در اينجا از نمايندگان رونده ترور قگشايی پز امضا کنندگان کمپين بازمن به عنوان يکی ا

مند به مسئله کردها و   کليه محافل و افراد عالقه ازست، و سپس در درجه نخ اروپاپارلمان اتحاديه
ن ی ايجهان می خواهم که با امضار آزادی و عدالت د  وحاميان صلحدمکراسی در ايران، و از همه 

  . پرونده ترور قاسملو پشتيبانی به عمل آورند درخواست ازسرگيری کمپين از،اطالعيه
  

کراتيک و نه تنها رهبر فرهيخته جنبش ملی ــ دمه ام،دکتر عبدالرحمن قاسملو دوست و همرزم ديرين
 راسی و آزادیک جنبش دم سياسی  و واقعگرایود، بلکه يکی از چهره های خردمندکردستان ايران ب

  . ايران به شمار می رودخواهانه
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 دوستی از شهر وين خبر قتل قاسملو و 1989واقعيت اين است، هنگامی که در شب سيزدهم ژوئيه 
 و زيرا نمی توانستم باور کنم که رحمان قاسملو، يار خوب. بند آمده بودنم نش را به من داد، زباايار

م، به  ميالدی در راه آزادی و عدالت اجتماعی با او همراه بود1953که از سال همرزم ديرينه ام 
ای خونخوار، سالم هلمنام امام زمان در دستگاه حجت ا با اسلوبی که سربازان گ وناگهان با گلوله کين

 و فاضل رسول اند، در خون نشسته و در کنارش عبداله قادری آذر زير و بم آن را خوب آموخته
  .محمود

  
  و فراز، و در تمام طول شب، غرق در خاطرات دور و نزديک دوستی هادم ماتم گرفتم آنشب تا سپيده

 چون سملو را هميشه در برابر  ديدگانم که قا،من. مان بودم و نشيب های مبارزات مشترک گذشته
 از اين پس و. يگر در ميان ما نخواهد بود که او دم، نمی توانستم باور کنمخدنگ ايستاده ديده بود

از فيض  هه آزادی ايرانببندش و زنان و مردان دلير کردستان، و رزمندگان جهمسر و فرزندان دل
   .د، محروم خواهند ماندن خالق و سازنده او در راهی که در پيش روی دارديدار و دست توانمند و فکر

  
او از هيچ . ی می زد به هر درر تکاپوی ساختن جهانی شريف و کمال که د بودقاسملو حاصل نسلی
مختاری انسان ها فرو گذار  عی، آزادی و خودماعدالت اجت آرمان واالی انسانی، تالشی در راه تحقِق

 ناپذيِر کار و کوشش در راستای رويای فنا از حيات پر بار خويش، لحظه ایات و تا واپسين لحظنگرد
شنفکران مستقل ترين روق ترين و جسوراز پرکارترين ، خالقاسملو يکی  .ايستاد ه باز ن،جهانی بهتر

  . در ايران و منطقه بودانقالبی زمانه خود
  

ن يک نهاد کرات کردستان ايراوه عمل و نظر از حزب دم، در عرصود که با کار شبانه روزیهم او ب
زيد، شده تالش می ورته اشد  عقب نگهمحيطی نسبتااو که در . وردسياسی امروزی به وجود آ

را از پوسته سنتی و کرات کردستان وعه انديشه های سياسی مدرن خود، حزب دماتوانست با اش
 یارساخت ،ني سياست های نونسل جوان به در آورد، و با تدوين منطقه ای خود با تکيه بر

  .دروسياسی  برای جنبش کردستان پديد آدهد و سيمای جديد يک به حزب راتوکدم
  

 ، و دامن زددر کردستانبرای نخستين بار  دمکراسی را قاسملو شخصيتی بود که ايده های سوسيال
در پرتو و .  انترناسيونال ــ سوسياليسم کرد نهادوکرات کردستان را وارد روابط بين المللی وحزب دم
-ناسيونالر انتر عضو ناظر دکرات کردستان ايران به عنوانوزب دم قاسملو بود که ح هایتسياس

در کنگره های جهانی انترناسيونال   عضو ناظرته شد، و از آن پس به عنوان تنها پذيرفسوسياليسم
  . سم شرکت داشتسوسيالي

  
  به نهاِد يک دايره منطقه ایکه منجر به خروج حزب ازبود  نه سياسیگاهابه دنبال اين حرکت آ
اسی مسئله چوب حل سيحل مسئله کردستان را نيز در چهار و  قاسملو طرح.شد شناخته شده جهانی

مختاری برای  خود وا تدوين شعار دموکراسی برای ايرانکراسی در ايران  به پيش نهاد، و بودم
 در ،اين مسئله را هم ايران داد، و راه حل  در دمکراسیسياست تحقق لويت را به کردستان، او

اس بر همين اس. وکراتيک سراسری کشور دانستو سازمان های دم همگامی و پيوند با احزاب
ل و از اين روی در راه تشکي. بهه متحد ملی ايران را دنبال کرد تشکيل جر اساستالفی بسياست ائ

ی ملی و  اين شورا از مسير سياست ائتالفو هنگامی که. شورای ملی مقاومت نيز تالش ورزيد
کرات کردستان ايران همراه با بسياری از سازمان های چپ، و وکراتيک منحرف شد، حزب دمودم
  .اين شورا، اين نهاد را ترک کرد عضو کراتو دمناصرع
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 و هاکه به باور من دست آورد خطهای سياست های قاسملو به سرم فقطا يرگز ت کوتاه نادر اين فرص
  .وکراتيک ايران و نسل جوان است، بپردازم سياسی او برای جنبش ملی دمیبه يک معنا ارثيه فرهنگ

  
نکه در غم آر ور کردنی نباشد که قاسملو، علیی داخلی و خارجی باشايد برای برخی از ناظرين سياس

المت به راه حل مسخست ن ،ت، اما اصوال در سياست ورزی خودرهبرِی يک جنبش مسلحانه قرار داش
 کار را از ايل سياسی سعی می کرد تا هر فرصتی برای حل مشکالت و مس در و.آميز می انديشيد
  چنانچه دولت مرکزیاو همواره تاکيد داشت. م برساندانجاه به سر پشت ميز مذاکرطريق گفتگو در

 با دولت جمهوری استماده وکرات کردستان ايران آدست از سرکوب مسلحانه بردارد، حزب دم
سل به ما هرگز خواهان اعمال قهر و تو": او تصريح می کرد. نشيندبه گفتگو و مذاکره باسالمی 

 برای دفاع از ير نمی شديم ما بعد از انقالب ناگز،نظامی نمی بردندسالح نيستيم، و اگر به ما هجوم 
ذاکره و  حل دلخواه ما مراه" ؛که  می شدرواو بارها ياد آ" .خود، دست به مقاومت مسلحانه بزنيم

 پيشنهاد آتش بس دو  مرکزی دولتروی چندين بار بهاين  از !"مسلحانهی گفتگو است، نه مبارزه 
  .جانبه داده بود

  
 کرات کردستانوگری ميان حزب دم به شخصی خودم که مربوط به ميانجهد نيست در اينجا من به تجرب

 ،دازمان سياسی شميان اين دو سگيری های نظامی کردستان ايران در جريان درکومله  و سازمان
 ده ها تن از شدن اين درگيری های نظامی که منجر به کشته در اثردر آن زمان . شاره ای کنما
ين  برادر  قاسملو برای خاتمه بخشيدن به ا، من شخصا پس از گفتگو با ه بود شدفمرگان دو طر يشپ

تن مسئله آتش بس  می توانم شهادت دهم که پس از در ميان گذاشدر اينجا. کشی، پا در ميانی کردم
 کل سازمان  تا با عبداله مهتدی دبيرسازمان، اين وظيفه را به عهده داشتممی دو ميان نيروهای نظا

  قاسملو پيشنهاد کرده بود؛.ذارمبا وی در ميان بگکومله مالقات کنم، و طرح پيشنهادی قاسملو را 
ان برساند، که پيش مرگان آن دم کردست کومله طی اعالميه ای به آگاهی مرست، سازمانکافی ا"

نظامی و آتش ت آتش نخواهند گشود، و نيروی  از اين پس به سوی پيش مرگان حزب دمکراسازمان
  ." دشمن مشترک نشانه خواهند رفتخود را به سوی

  
له بود، که آتش بس ميان دو سازمان م اطالعيه ای از طرف سازمان کوچنينصدور  درست پس از
هبری يک م حضورش در ررغ لوعلینکات می خواهم اشاره کنم که قاسمآوری اين با ياد. برقرار شد

صلح طلب بود، و جو و  ع مسلحانه بود، در واقع انسانی مسالمتدفاير از  که ناگزسازمان مسلح کرد
ن انديشه ای بر اساس چني.    می دانستمسايل اجتماعی و سياسی را گفتگوهمواره راه حل واقعی 

در اين  تا جايی که حل مسالمت آميز مسايل کردستان تالش کرد تا پای مرگ  در جستجوی بود که 
ين مرد  امدنیاحساس انسانی و سوء استفاده از با  تجاع مذهبی  و ار.دراه، جان عزير خود را فدا کر

چون لکه ننگی تا و  . ياد نخواهد رفتسی ايران هرگز از  که در تاريخ سيا دست به جنايتی زدبزرگ،
   .فقيه باقی خواهد ماندمطلقه  نظام واليت نابر دامابد 
  

 نسل  حرکتها خواهد توانست قاسملو که با قتل، بيهوده تصور می کرداستبداد مذهبی حاکم بر ايران
  . مسدود کند، ترقی و رهايی از استبدادجوان کشور را به سوی آزادی،

 ی از به باور من ترجمان،ماه امسالايران به ويژه نسل جوان در خردادحرکت غرور برانگيز مردم اما 
انی چون قاسملو در فرهنگ رخشد چهره های مدنِی–اثر بخشیِ  انديشه های واقع گرايانه سياسی

ل جوان به راه و روش رد نسگ روی.  ميان نسل جوان ميهن ما استو درايرانی سياسی جامعه 
 و مدنی در پيکار اجتماعی از يکسوی و همبستگی نيروهای گوناگون سياسی در بستر مسالمت آميز

 از !!"مه باهم هستيمنترسيم، نترسيم؛ ما ه" با شعار محرکتی هماهنگ برای اسقرار حاکميت مرد
ها  در اين ده روزی که جهان را تکان داد، نشانه هايی از رشد باورهای سياسی قاسملو،ديگر سوی

  . و راهش پر رهرو بادگرامیيادش . در چشم انداز سياسی ايران دارد


