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ارگان حزب دموکرات کردستان ایران

ما پابرجا و رژیم تروریستی جمهوری اسالمی رسوا
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هر جا به ما حمله شود
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ادامە در صفحە ٢

پس از قریب بە دو سال مذاکرە و 
تالش برای رسیدن بە توافق، روز 
٣٠ مــردادمــاە ســال جــاری طرفین 
در  مراسمی  طی  دمــوکــرات  حــزب 
شهر کوی سنجق کوردستان عراق 
کردند.  اعالم  را  خود  مجدد  اتحاد 
دستکم طی دو دهەی اخیر جدا از 
٢١ شهریورماە کە اعتصاب عمومی 
مـــردم کــوردســتــان در واکــنــش بە 
بود،  دموکرات  قلعەی  موشکباران 
هیچ روز و مناسبتی بە اندازەی ٣٠ 
مردادماە مهم، قابل توجە و مایەی 
ــردم  خــوشــحــالــی و امــیــدبــخــشــی م

کوردستان نبودە است. 
انشقاق صفوف  از  پس  واقع  در 
 ١٥ روز  در  دمــــوکــــرات  حــــزب 
کوردستان  ــردم  م  ١٣٨٥، ــاە  آذرمـ
و بەخصوص اعضاء، هــواداران و 
دلسوزان حزب در انتظار این روز 
دلهرە و  از ١٦ سال  بودند و پس 
بە  نسبت  کە  بود  حق شان  انتظار، 
ابــراز  و  باشند  دلــخــوش  خبر  ایــن 

شادی و خوشحالی کنند. 
ملتها  سیاسی  تاریخ  بــدون  شک 
ــاقــات بــســیــاری از ایــن  ــف شــاهــد ات
کورد  جنبش  تاریخ  و  بــودە  دست 
نیست،  مستثنی  قاعدە  ایــن  از  نیز 
جریان  در  توجە  قابل  نکتەی  امــا 
انشعاب این بود کە مردم هرگز این 
و  نشناختە  رسمیت  بە  را  انشعاب 
از طرفی دیگر هیچ وقت در مقایسە 
ــزاب در هر  ــا انــشــقــاق دیــگــر احــ ب
بەاندازەی  کوردستان،  بخش  چهار 
آنــهــا طلب  ــردم از  دمــوکــرات هــا مـ
در هر  نداشتند. مردم  اتحاد مجدد 
از  خــارج  در  و  کوردستان  نقطەی 
پیشمەرگە  کادر،  با  کە  کوردستان 
اعــضــای رهــبــری هــر دو طرف  و 
ــرات روبـــرو مــی شــدنــد، قبل  ــوک دم
دموکرات ها  اتحاد  از  چیز  هر  از 
هم  مــوضــوع  ــن  ای میگفتند.  سخن 
جای خرسندی و هم نشانەی نفوذ 
و جایگاە حزب دموکرات در میان 

مردم و... 

بەدفعات روزهای  تلخ و سخت و دشــوار و  ملت کورد روزهــای  تاریخ  در 
قلع و قمع کوردها بەدست سالطین  از سرکوب و  نیستند.  فاجعە کم  از  مملو 
»آتا  کمال  ویرانی های حاکمیت مصطفی   و  تا کشتار  گرفتە  عثمانی  و  صفوی 
تورک« و رضاخان میرپنج« پهلوی و رژیم های یکی پس از دیگری در عراق 
گرفتە و تاکنون در دیگر بخش های کوردستان، اشغال، تاراج و تطاول و کشتار 

دستجمعی و آسمیالسیون ملی ادامە دارد.
  در همین شهریورماە حاکمیت های انسان ستیز دەها جنایت را علیە ملت و 
موشک باران  و  ١٧ شهریور  جنایت  آن  بارز  نمونەی  کە  کردند  خلق  ما  میهن 
پایگاەها و مقرات و محل زندگی خانوادەهای دموکرات است کە جمهوری اسالمی 
مرتکب آن شد؛ یا ٢٦ شهریور و ترور ناجوانمردانەی زندەیاد دکتر شرفکندی، 
دبیرکل حزب دموکرات و همراهانش در کشور آلمان از سوی تروریست های 
رژیم منحوس و جنایتکار حاکم بر ایران کە لکەی ننگ و ابدی بر پیشانی والیت 

فقیە است.
و  فاجعەبار  روزهــای  از  می کنیم، سرشارند  مــرور  کە  را  تاریخ    صفحات 
تراژدیک برای ملت کورد و در همان حال در تقویم تاریخی این ملت، روزهای 
سربلندی و سرافرازی و مباهات بە ملت کورد نیز بی شمارند. آنچنان داستان ها 
و حکایاتی از دلیری، مقاومت و ایستادگی در آن بە رشتەی تحریر درآمدە کە 
کوردستان را سربلند نگە داشتە، بطوریکە بازتاب و بازنور حماسەهای مقاومت 
و خروشان کوردها، در کتب و نوشتەهای سایر مردم و کشورها بازتاب یافتە 

است.
   روز تاریخی دیگری کە طی چند روز اخیر بە ثبت رسید، روز ٣٠ مردادماە 
بود کە در تقویم سرافرازی و افتخار ملت ما جای گرفت و آسمان آبی ما را بە 
درخشش درآورد. روز ٣٠ مردادماە، روز پویش و درخشش آسمانی بود کە 

دموکرات ها، پس از ١٦ سال مبارزەی مجزا، صفوف خود را متحد ساختند و بار 
دیگر دموکرات بودن خود را بەشیوەی متحد و یکپارچە نمایان کردند.

  شاید اگر بر اساس آمار حساب کنیم ادغام هزاران تن از اعضا و طرفداران 
دو جهت متفاوت، تنها ادغام هزاران تن تلقی شود، لیکن اگر بەلحاظ سیاسی، 
تاریخی و دورنمای بە این روخداد مهم بنگریم، می بینیم کە وحدت مجدد هزاران 
بەعبارتی  تبدیل شدەاست.  تن  تأثیرگذاری هزاران هزار  و  قدرت  نیرو،  بە  تن، 
دیگر در این اتحاد، آنچە بەهم پیوستە، صرفأ و تنها ارقامی بیش نیست، بلکە 
یکپارچە و  پیکاری  ارادەی ملت کورد و تحکیم صفوف  اقتدار و  و  نیرومندی 
با  انباشتە کە  ایران، منطقە و جهان است. نیروی  انعکاس آن در سطح میهن، 
اتحاد بە حرکت درمی آید و با سازمان دهی کانالیزە می شود، نیروی صدها کسی 
را بە هزاران و هزاران را بە صدها هزار کسی تبدیل می کند و پیکار یکجانبە را 

مبدل بە پیکار ملی می نماید.
  در مورد این روز تاریخی باید متذکر شویم کە افتخار بزرگ دیگر این است 
کە در این رویداد دموکرات ها خودشان در جریان و روند نشست و مذاکرات 
این امر و سربلندی را بە ثبت رساندند و با درک تاریخی و امروزین از شرایط 
حساس مبارزەی مشروع مردم کوردستان و الزام میهن بە یک دموکرات واحد و 
نیرومند، گفتگوها را بە نتیجە رساندند و امر اتحاد را بە امر واقع تبدیل کردند.

  اتحاد دموکرات ها خواست مردمی بود کە ضربان قلبشان برای میهن می تپید 
و در همان حال این اتحاد انجام وظیفەای بود کە رهبران این مبارزە بە نتیجە 
رساندند و شأن و افتخاری بود کە دموکرات خودش و با تفاهم درون خانوادەای 
و  کشیدە  تصویر  بە  ما  ملت  برای  را  درخشان  آتیەای  لذا  یازید؛  دست  بدان 
چشمان ملت کورد بر این روز و این مبارزە دوختەشدە است. آیندە چشم انتظار 

دموکرات است. 

انشقاق و اتحاد 
پیام و پیامدهای آن
منصور مروتی

روزی دیگر!
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 ادامەی:

بار  این مهم تر نشانەی سنگینی  از  ... جنبش کوردستان و   
مسئولیت  حزب دموکرات از این رسالت تاریخی می باشد کە 
بر دوشش نهادە شدە است. پس چطور می توانست و چگونە 
می تواند رسالت تاریخی اش را بەخوبی بە نتیجە برساند اگر 

همدل و همبستە نبود و اگر با اتحاد بە آیندە گام نمی نهاد؟!
گرچە این انشعاب از نظر زمانی زیاد طول کشید و بسیاری 
ناامید کرد،  دلواپس و حتی  را  از دلسوزان حزب دموکرات 
اتحاد مجدد و ادغام طرفین دموکرات  اما بحث درخصوص 
هیچ وقت در نشست دموکرات ها غائب نبود. علیرغم اینکە در 
این ١٦ سال بەعنوان دو حزب کار و فعالیت می کردند، اما 
مدام بدین فکر بودند چە راەحلی را در پیش گیرند تا باری 
دیگر دموکراتها یکی شوند. نکتەی قابل توجە در این بخش این 
بود کە ضمن ابراز دلسوزی دوستان، عالقەمندان و هواداران 
حزب در کوردستان و خارج از کوردستان، دموکراتها خود 
در این راە پیش قدم شدند، برای همین خودشان با نشست، 

گفتگو و توافق توانستند بر تمامی مشکالت فائق شوند. 
ضروریات  و  زیبا  اصطالحات  از  انسجام  و  وحــدت  اتحاد، 
مبارزەی تمام ملتهاست کە متأسفانە بسیاری اوقات بەدلیل 
انشقاق و پراکندگی، بلعکسش را شاهدیم. تاریخ سیاسی ملت 
کورد از این درد بە در نبودە و این پراکندگی و عدم اتحاد 
بهترین فرصت ها را از جنبش کورد گرفتە و پیامد زیانباری را 
برای ملت کورد بەدنبال داشتە است. شرایط طوری است کە 
این اصطالحات اکنون بە اصطالحاتی بی محتوا مبدل شدەاند. 
اما دموکرات ها در این مورد نشان دادند کە اگر ارادە و باور 
وجود داشتە باشند، بەآسانی می توانند این امید ملت کورد را  
محقق سازند و اشکها، جای خود را بە شادی و خوشحالی 

بدهند. 
در جریان این اتحاد موضوعی کە جای توجە بود و بەحق 
باید بر آن تأکید داشت، این بود کە نشان داد گفتگو و دیالوگ 
بەمنظور حل مشکالت بدون فشار هیچ کس و طرفی خارجی، 
آن  از  دموکرات ها  اتحاد  جریان  در  باید  کە  است  تجربەای 
در  چە  کە  است  انکارناپذیر  واقعیتی  این  زیرا  گرفت.  درس 
گذشتە و چە هم اکنون و بەخصوص در جهان امروز، کسی 
بە فکر منافع هیچ ملتی نیست، هر ملتی باید خودش در فکر 
منافع ملی خویش و چارەاندیشی درخصوص آن باشد و از 

پراکندگی و انشعاب دست بردارد. 
این  ضمن  کنیم  نگاە  دموکرات  حزب  طوالنی  تاریخ  بە  اگر 
کە در بسیاری از مقاطع کار و علمکرد و سیاست و موضع 
صحیح این حزب نقطە عطف جنبش کوردستان بودە است، اما 
متأسفانە این حزب بزرگ و پرنفوذ دارای مشکالتی داخلی نیز 
بودە است و ضمن این بخش بسیاری از کادر و پیشمرگان 
این حزب و بەخصوص رهبری بە غیر از چند سال معدود 
اما  داشتەاند؛  ناخواستە سکونت  ایران  کوردستان  خارج  در 
با این حال پس از چند دهە اکنون هم یکی از پرنفوذترین و 
محبوب ترین حزب در کوردستان ایران است. این محبوبیت و 
نفوذ و اعتبار حزب دموکرات بی دلیل نیست، چرا کە اعضای 
این حزب چە زمانی کە در کنار هم و با هم متحد بودەاند 
مردم  برای  آنقدر  بودەاند،  انشعاب  دچار  کە  هنگامی  چە  و 
خود زحمت کشیدەاند کە نمی توان بە این آسانی از این حزب 
دست بردارند. اگر اینطور نبود مردم پس از این همە سال از 
خواستەی خود کە اتحاد دموکرات ها بود دست برمی داشتند و 
از آن روی می گرداندند. اما محبوبیت این حزب در میان مردم 
دست  خود  خواستەی  از  دمکرات  دلسوزان  کە  بود  طوری 

برنداشتند تا اینکە ٣٠ مردادماە را بە چشمان خود دیدند. 
تحقق  دمکرات ها  و  کوردستان  مردم  آرزوی  این  کە  اکنون 
یافتە، پیش از هر کس خود دمکراتها بە این واقعیت پی بردەاند 
و بهتر از هر کس می دانند کە برداشتن گام بزرگ بەسوی 
آیندە و بە انجام رساندن رسالت تاریخی حزب پیشوا قاضی 
محمد این است کە از مشکالت و اختالفات گذشتە درس عبرت 

بگیرند.  
خود  وظیفەی  باید  دمwکراتها  هــدف،  این  بە  رسیدن  بــرای 
بدانند کە، همە باهم باید بار این مسئولیت را بدوش بکشند، 

همانگونە کە در نخستین بند توافقشان آمدە است:
بەخصوص  و  ایـــران  کــوردســتــان  در  کــورد  ملت  جنبش   "
حزب  صفوف  انشقاق  بەدلیل  دمــوکــرات  بــزرگ  خــانــوادەی 
با  آذرمــاە ســال ١٣٨٥  ــران در ١٥  ای دمــوکــرات کوردستان 
این  بر  وقت  هر  همین  برای  روبــرو شدند.  بزرگی  خسارت 
در  انشعاب  و  خسارت  از  طــرف،  دو  هر  کە  می کنند  تأکید 
صفوف حزب  دموکرات در گذشتە، خود را مسئول می دانند، 
در  حزب  صفوف  همبستگی  حفظ  و  دموکرات  مجدد  اتحاد 
از  کە  است  ضــروری  و  مشترک  مسئولیت  و  وظیفە  آیندە 
تجربەی تلخ و زیانبار گذشتە درس عبرت بگیرند و از تکرار 

تجربیات تلخ جلوگیری کنند."  

انشقاق و اتحاد
 پیام و پیامدهای آن

حکم دادگاه میکونوس
 التیامی بر زخم ترور رهبران شهیدمان بود

آیا حزب شما بەدنبال جدایی از ایران می باشد؟
رژیم  آن  از  قبل  حتی  اسالمی،  جمهوری  رژیــم 
کە  کردەبودند  تبلیغ  مردم  میان  چنین  این  پهلوی، 
است.  طلب  جدایی  ایران  کوردستان  دمکرات  حزب 
ما خواهان جدایی نیستم، سالهاست مبازرە می کنیم 
برای تشکیل یک حکومت دمکراتیک سکوالر فدرالی 
در داخل ایران. وقتی کە از فدرالیسم صحبت می کنیم، 
چهارچوب  در  می خواهیم  مــا  کــە  معناست  بدین 

جغرافیای ایران باقی بمانیم. 

مبارزە  کە  رسیدە  آن  زمان  نمی کنید  فکر  آیا 
مسلحانە را کنار گذاشت؟ چهار دهە است کە شـما 
با جمهوری اسالمی درگیر هستید و هنوز نتیجەای 
ندادە است، فکر نمی کنید باید این شیوە را عوض 

کرد؟ 
عکس العمل  نوع  ایــران،  در  را  ما  مبارزەی  شکل 
شما  نــبــود.  اینطور  کــاش  می کند،  تعیین  حکومت 
ــد حــزب دمــکــرات کوردستان ایـــران، از  اطــالع داری
سعی  بسیار  ایــران  اسالمی  جمهوری  تأسیس  بدو 
با جمهوری  را  ایران  کرد مشکل مردم کوردستان 
اسالمی از راە مذاکرە حل کند. در این راە ما هزینە 
این  با  رابطە  قاسملو در  دادەایــم، دکتر عبدالرحمن 
مذاکرات در وین بە دست دیپلمات ـ تروریست های 
مقابل  در  ولی  ایــران شهید شد.  اسالمی  جمهوری 
همەی این خواستەهای ما، جمهوری اسالمی بە جز 
فعالین ما و ترور  اعدام، کشتار اعضا و  سرکوب، 
تابەحال  ایران،  کوردستان  دمکرات  مسئولین حزب 
هیچ جواب مثبتی ندادە است. ما هم این حق را بە 
خودمان می دهیم کە از همەی راەهای مشروع، کە 
مبارزە مسلحانە برای ما یک دفاع است علیە رژیم 

جمهوری اسالمی استفادە کنیم. 

 چند دهەی گذشتە، بخصوص دهە اول انقالب 
کورد،  پیشمرگ های  می شنیدیم  بارها  ــران،  ای
می بریدند،  سر  را  ایرانی  سربازان  و  بسیجی ها 
واقعا حزب شما و پیشمرگ های شما این کار را با 

یک انسان دیگر می کردند؟ 
این هم یکی از آن اتهامات است کە عوامل رژیم 
برای لکەدار کردن مبارزات حزب دمکرات کوردستان 
وگرنە  کردند.  تبلیغ  کلی  بطور  کورد  ملت  و  ایران 
بە نظر من مبارزە حزب دمکرات کوردستان ایران، 
یکی از سالم ترین و انسانی ترین مبارزات ایران بودە 

است. 

 چرا اینطوری فکر می کنید؟ 
زمان شهید دکتر قاسملو یکی از فرماندهان خیلی 
زبدەی حزب دمکرات کوردستان ایران را از حزب 
فشار  زیر  وقتی  کە  دلیل  این  بە  تنها  کــرد،  اخــراج 
یک  از  را  زندانی ها  اسالمی  جمهوری  بمباران های 
محل بە محلی دیگر می بردیم، با زندانیان بد رفتاری 

کردە بود.

جمهوری  مخالف  کوردهای  از  بسیاری  برای 
و  دمکرات  حزب  بین  جنگ  می گویند  اسالمی، 
کوملە یکی از سیاهترین وقایع تاریخ کوردستان 
ایران است، آیا شما بە عنوان بخشی از رهبری 
آن زمان حزب دمکرات و  اکنون احساس نمی کنید 

کە اشتباە کردید؟
شاید از طرف حزب دمکرات کوردستان ایران آن 
زمان اشتباهاتی شدە است. متأسفانە آن زمان عقاید 
کە  بود  طوری  ایدەهایشان  و  سیاست ها  و  کوملە 
حزب دمکرات کوردستان ایران را تحمل نمی کردند. 
آن زمان بودند مسئوالنشان کە می گفتند مبارزەی ما 
مقدم بر همە باید با حزب دمکرات کوردستان باشد. 
بین  از  روز  یک  اسالمی  جمهوری  باالخرە  چــون 
برای  ایران  کوردستان  دمکرات  حزب  ولی  می رود 
بوژوازی  این ها  دارد.  خطر  همیشە  زمان  آن  چپ، 
هستند. آنان کە خودشان را نمایندەی طبقەی کارگر 
می دانستند، با احزاب بورژوا پایان ناپذیرند. بایستی 

آنها را از پا درآورد. 

در  حرکت هایی  وقت  هر  ایران  در  می بینیم  ما 
کوردستان شروع می شود، حتی در میان گروههای 
تلقی  طلبی  جدایی  حرکت  یک  عنوان  بە  مخالف 
با  را  ارتباطی  توانستەاید  شما  آیا  می شود، 
گروەها و شخصیت های سیاسی مخالف جمهوری 

اسالمی داشتە باشید؟ 
اپوزیسیون  احــزاب  و  گروەها  از  بسیاری  با  ما 
داریم.  ارتباط  نیز  حال  و  داشتەایم  ارتباط  ایرانی، 
ایرانی ارتباط داریم و با آن ها  با احزاب ملیت های 
و  محدودیت ها  بەعلت  داریــم.  ارتباط  و  هماهنگی 
حزب  روی  مــدت  ایــن  در  تابەحال  کە  فشارهایی 
نتوانستەایم  ما  ــودە،  ب ــران  ای کوردستان  دمــکــرات 
کوردستان  دمــکــرات  حــزب  اســت،  الزم  کە  آنطور 
ایران  مبارزات مردم کورد در کوردستان  ایران و 
را آنطور کە هست را بە سایر هم وطنانمان برسانیم. 

هدف  شما،  پایگاەهای  عراق  کوردستان  در   
حمالت موشکی سپاە پاسداران قرار گرفتە است، 
این تا چە اندازە روی فعالیت های شما یا فشار 
اقلیم کوردستان، بە شما تاثیر داشتە کە  دولت 

فعالیت هایتان را محدود کنید؟ 
فــشــار از دو طــرف بـــودە، هــم از طــرف رژیــم 
اقلیم  حکومت  طــرف  از  هــم  و  اســالمــی  جمهوری 
کوردستان و احزاب کورد ساکن کوردستان عراق. 
ایجاد  تعادل  یک  میان  این  در  توانستەایم،  هم  ما 
این حدود  و  بشویم  ماندگار  آنجا  بتوانیم  کە  کنیم 
از مبارزاتمان را کە آنجا امکان دارد، بتوانیم ادامە 

دهیم. 

جمهوری  کە  فشارهایی  از  نیستید  نگران  آیا 
بە  اخیر  موشکی  حمالت  با  بخصوص  اسالمی، 
این  است  ممکن  داشتە؟  دیگر  جاهای  بە  اربیل، 
فشار باشد بە اقلیم کوردستان کە شمار را مجبور 

کنند آن منطقە را ترک کنید؟
از  و  آوردە  را  فشارها  ایــن  اسالمی  جمهوری 
حکومت اقلیم کوردستان مشخصا خواستە کە ما را 
از کوردستان اخراج یا حداقل خلع سالحمان کنند. 
ولی تابەحال خوشبختانە این اتفاق روی ندادە است. 

ارتباط حزب دمکرات کوردستان ایران با سایر 
احزاب کورد مخالف ایرانی چطور است؟ 

االن با هیچکدام از احزاب کورد اپوزیسیون ایرانی، 
با  است.  دوستانە  رابطەای  رابطەمان،  نداریم.  تنش 
بعضی از آنان، ما یک ائتالف بوجود آوردیم بەنام 
مرکز همکاری احزاب کورد اپوزیسیون ایرانی کە با 
همدیگر همکاری می کنیم. با آن گروهی کە انشعاب 
کردەبود، ما مدت بیش از یک سال است در مذاکرە 
همگام  دیگر  بــاری  بتوانیم  اینکە  هدف  بە  هستیم. 
شویم. در این مورد هم گام های مثبتی برداشتەایم. 

البتە چند سال پیش من از شما شنیدم، گفتید 
پیش  سال  چند  با  بار  این  آیا  هستید  امیدوار 

تفاوت دارد؟ 
گفتم  من  کە  ــان  زم آن  چــون  دارد.  تفاوت  بلە، 
امیدوار هستیم، شاید آن وقت مذاکراتمان در مراحل 

ابتدایی بودە است. 

دمکرات  حــزب  دو  چــرا  کە  اســت  سوالی  ایــن 
نمیتوانند با هم متحد شوند، چیزی کە شما بە 
لحاظ مانفست می شود گفت خیلی بەهم نزدیک یا 

عین هم دیگر هستید؟ 
در واقع انشعاباتی کە حداقل از زمانی کە رژیم 
در  یعنی  آمــدە،  کار  ایــران روی  اسالمی  جمهوری 
طول این بیشتر از سە دهە، بە جز نخستین انشعاب، 
بقیە هیچ  کدامشان مبنای فکری، تشکیالتی و سیاسی 
تفاوت در رفتارها و  اثر  بر  بیشتر  بلکە  نداشتەاند. 

تعامل با یکدیگر بود. 

این مسئلەی رهبری حزب را چگونە حل می کنید، 
آیا بە فکر این هستید کە یک شورا تشکیل شود 
یا نە توافق شدە کە چە کسی رهبری حزب را در 

دست داشتە باشد؟ 
تاکنون بە این توافق رسیدەایم کە حزب دمکرات 
االن هست،  کە  عنوانی  همین  بە  ایــران،  کوردستان 
لوگوی  داشت.  خواهد  را  عنوان  همین  متحد  حزب 
حزب دمکرات کوردستان ایران، لوگوی رسمی حزب 
دمکرات کوردستان ایران خواهد بود. عالوە بر آن 
توافق شدە کە من تا تشکیل کنگرەی مشترک، رهبری 
بر عهدە داشتە  ایران را  حزب دمکرات کوردستان 
در  کە  کردەایم  توافقاتی  مذاکراتمان  در  ما  باشم. 
کنگرە اعضای رهبری جدیدی کە انتخاب می شوند 

افرادی باشند کە از هر دو طرف انتخاب شوند. 

بەخصوص  تظاهرات  در  گذشتە  سال  چند  در 
در مناطق غیرکوردنشین شعارهای شنیدیم، رضا 
نیروهای  از  خیلی  گواە  بە  و  شاد  روحت  شاە 
مخالف، سلطنت طلب ها و رضا پهلوی یک نیروی 
مخالف هستند کە نمی شود آنان را نادیدە گرفت، 
آیا شما هیچ وقت با این سلطنت طلب ها، با آقای 
پهلوی تماس گرفتەاید و با آنان صحبت کردەاید 
باهم  بتوانید  مشترک  جنبەهای  در  بتوانید  کە 

همکاری کنید؟ 
من دو بار با آقای رضای پهلوی مالقات داشتم. 
بحث های کردیم ولی بە نتیجە نرسیدیم کە بتوانیم با 

هم همکاری کنیم. 

حتی  فدرالی،  سیستم  یک  می گوید  االن  شما 
ایشان با این مخالف است؟ 

ولی  بـــود.  متمایل تر  خیلی  پهلوی،  آقـــای  خــود 
گروهش، آرای خیلی متفاوت و گاها متضاد هستند. 
بەهمین جهت هم یکی از دالیل اینکە هنوز هم هیچکدام 
از سازمان های سیاسی نتوانستەاند، با ایشان ائتالف 

کنند ما می بینیم بە علت همین اختالفات است. 

در  می دانم  چــە؟  خلق  مجاهدین  سازمان  با 
می کردید  همکاری  هم  با  شما  گذشتە  سال های 
ولی سازمان مجاهدین گفت شما را اخراج کردند 
بەخاطر اینکە مخفیانە داشتید با جمهوری اسالمی 

مذاکرە می کردید؟
هم  آن  نداشتیم،  ارتباط  نــە،  اخیر  سال های  در 
اشکالش برمی گردد بە خود سازمان مجاهدین. در 
شواری ملی مقاومت یک عضو مؤثر بودیم، بعد از 
را  دمکرات  حزب  می گویند  آنها  آمدیم.  بیرون  آن 
اختالفات  مقتقد هستیم یک روز  ما  خارج کردەایم. 
مردم  مبارزات  و  ایــران  کوردستان  دمکرات  حزب 
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 )پیام تبریک سە تشکل سیاسی اپوزیسیون 
رژیم ایران در رابطە با اتحاد دوبارە حزب 

دموکرات(
دمکرات  حزب  در  متحد  گرامی  همراهان 

کردستان ایران!
تاریخی  ایــن حــزب  ــاره  پ دو  وحــدت مجدد 
ملی  حــقــوق  رزمــنــدگــان  همه  بــه  را  منطقه 
دموکراتیک ملت کرد و به تک تک اعضا و 
برای  که  یگانه  این حزب  اکنون  هم  رهبری 
به ثمر رسیدن آن علیرغم همه نامالیمات و 
موانع، با خستگی ناپذیری تحسین برانگیزی 
تالش بی شائبه و شجاعانه نمودند صمیمانه 
تبریک و تهنیت عرض میکنیم. وحدت مجدد 
شما نشان داد که امر پایبندی به ارزشهای 
تاریخی و همچنین مقدم دانستن منافع جنبش 
و  دمکراتیک  اهداف  تحقق  راه  در  مبارزاتی 
عادالنه حزب شما، تعیین کننده میباشد. این 
امر از همان فردای شکاف در میان صفوف 
یک  حیات  از  مقاطعی  در  میتواند  که  شما، 
حزب رخ دهد، با پیگیری خستگی ناپذیری در 
هر دو طرف خود را نشان میداد . تالشهای 
جداگانه هر دو بخش حزب دمکرات در راه 
تحقق آرمان و اهداف تاریخی آن نیز نه تنها 
متوقف نشدند که هر طرف به سهم خود در 
راستای آن فعالیت و مبارزه را ادامه دادند. 
همراهی و همگرائی با جنبش های دیگر ملیتها 
نیروهای  با  دیگر  طرف  از  و  طرف  یک  از 
آزادیخواه، دمکرات و چپ در سراسر ایران 
که دل در گرو آزادی و دموکراسی همراه با 
ملیت های  عادالنە  و  دمکراتیک  تامین حقوق 

یگانگی دوباره حزب دمکرات کردستان ایران، فزونی بخش رزم مشترک ما

دارند،  پلورالیستی  ایران در مناسباتی دموکراتیک و 
ائتالف  اتحاد و  موجبات بوجود آوردن همپیمانی و 
در میان آنها بود. نقش حزب دمکرات کردستان ایران 
حزب  نقش  و  فدرال  ایران  ملیتهای  کنگره  ایجاد  در 
دمکرات کردستان در شکل گیری شورای دموکراسی 
فعال  مشارکت  است.  انکار  قابل  غیر  ایــران  خواهان 
هر دو پاره ی این حزب در ایجاد ائتالف "همبستگی 
برای آزادی و برابری در ایران" و تدوین پلتفرم آن، 
برای هرچه مهیاتر  از عزم دو طرف  نشانه دیگری 
کردن زمینه های همکاری و همراهی مشترک به شمار 
مــیــرود.  امــروز ایــن رونــد به ثمر نشسته و ما در 
کمال خشنودی شاهد گردهمآیی هر دو بخش در یک 
حزب واحد میباشیم و از این که نقش ولو محدودی 
بر تقویت زمینه های وحدت ایفا کرده باشیم، به خود 
میبالیم، اما یادآور میشویم که عزم و اراده دو طرف 
برای فائق آمدن بر پراکندگی و وحدت مجدد، عامل 
اصلی این فرجام خجسته، میباشد ما همراهان شما در 
این سه ائتالف سیاسی بر این باور هستیم که وحدت 

اهداف  راه تحقق  ما در  تنها عزم مشترک  نه  شما، 
با  بلکه  میکند،  چندان  دو  را  شده  اعالم  و  مشترک 
توجه به نقش و موقعیت حزب شما و همچنین جنبش 
ملی - دموکراتیک در کردستان ایران، صفحه نوینی 
مبارزه  در  پایدار  همکاریهای  و  مشترک  مبارزه  از 
استبدادی  حکومت  از  رهایی  بــرای  ــران  ای مــردمــان 
جمهوری اسالمی و رسیدن به آزادی و دمکراسی را 
باز مینماید که حاصل آن، گسترش تالش و مبارزه 
گـــردآوری  راه  در  ــزون  ــ روزاف موفقیت  و  مشترک 
جمهوری،  چون  مولفەهایی  به  معتقد  نیروهای  همه 
در  ــت  دول و  دیــن  جدایی  و  فدرالیسم  دمــوکــراســی، 
یک پلتفرم مشترک باشد. ما بار دیگر وحدت مجدد 

صفوف دو حزب دمکرات را تبریک میگوئیم.

- کنگره ملیتهای ایران فدرال
- شورای دمکراسی خواهان ایران

- همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

دموکرات  حزب  مــورد  در  که  کسانی 
می نویسند اغلب از مفهوم دینامو انقالب 
دادن  نشان  بــرای  کوردستان  شرق  در 
تأثیر حزب بر جنبش آزادی بخش ملت 
بیش  مفهوم  این  می کنند.  استفاده  کورد 
حزب  بــرای  تبلیغ  منظور  به  که  آن  از 
که  واقعیت هایی ست  از  نــاشــی  بــاشــد، 
و  )ژ-ک(  حزب  تأسیس  روز  اولین  در 

همچنین نقش این حزب در مراحل مختلف در انگیزە و هدایت 
جنبش ها در شرق کوردستان داشتە است. در تمام این مراحل 
هر زمان که حزب قوی بودە، جنبش کوردها شکوفا شدە و 
از  بسیاری  فداکاری های  با  واقعیت  این  است.  یافتە  توسعه 
سوی این سازمان برای تضمین حقوق ملی ملت کورد نشات 

گرفتە است.
هر چند تاریخ پر از افتخار حزب بدون کاستی نبوده، یک 
موضوع از زمان تأسیس حزب بدون تغییر باقی ماندە و آن 
هم جایگاهش در میان مردم کورد بوده است. همین موضوع 
اقــدامــی از ســوی حــزب تاثیر  هــم باعث شــدە کــە هــر گونه 
داشتە  کوردستان  شرق  در  کورد  ملت  جنبش  بر  مستقیمی 
باشد. به همین دلیل است که از آن بعنوان دیناموی جنبش 
یاد می شود. در روزهای گذشته با تصمیمی درست و الزم 
و بەجا، صفوف حزب دوبارە متحد شدە و ما بازتاب بسیار 
مثبتی را در شرق کوردستان و دنیای سیاست و رسانه ها 
نسبت بە این اتحاد دیدەایم و همچنین شاهد موجی از شادی 
مردم بطور کلی و وفــاداران و هــواداران حزب بطور خاص 
هستیم، کە نشان دهندەی این واقعیت است که جایگاه حزب 

در درون جامعه کوردی در سطح باالیی قرار دارد.
این موضوع باعث شدە که همیشە از حزب به عنوان دیناموی 
جنبش یاد شدە و تاثیر آن بر جنبش آزادی بخش ملت کورد 
مشهود باشد، اما هدف از این نوشته نشان دادن بازتاب مثبت 
این تصمیم حزب نیست، زیرا تاکنون در مورد آن صحبت های 
زیادی شده و هر کوردی آن را به طور مستقیم و غیر مستقیم 
احساس کرده، بلکه باید در مورد مرحله بعد از آن تصمیم 
صحبت کرد. چرا که این موج بزرگ شادی و حمایت مردم در 
عین حال مسئولیت سنگینی را بر دوش این حزب می گذارد، 
این مسئولیت ها و نیازهای وضعیت کنونی شرق کوردستان و 
جنبش که زمینە اتحاد دو بخش حزب دموکرات را به وجود 
آوردە و بسیار مهم است، این ضرورت را بە دنبال دارد که 
به موفقیت بیشتر برایش  گام های مهم دیگری برای رسیدن 
و  نهیم  گام  تاریخی حزب  مسئولیت  آن  حد  در  تا  برداشته 
مطمئنا هر موفقیتی تا ثیر مستقیمی بر جنبش مشروع ملتمان 

خواهد داشت.
ملت  دشمنان  اســت.  آینده  در  آن  حفظ  اتحاد،  از  تر  مهم 
تقسیم  در  برای تضعیف کوردها سعی  ابتدا  همان  از  کورد 
موارد خود  برخی  در  و  داشتەاند،  ملت کورد  و  کوردستان 
کوردها این تقسیم بندی را گسترش داده اند و نتوانستەاند در 
تضعیف  آن  نتیجه  کە  شوند،  متحد  سازمان  یک  چارچوب 
اتحاد در هر  بلعکس هر گونه  بودە است و  کــوردی  جنبش 
بدین  این  و  است  داشتە  دنبال  بە  را  تقویت جنبش  سطحی، 
معناست کە باید هر کداممان این اتحاد را همانند چشمانمان 
حفظ کنیم. اما چگونه این اتفاق می افتد؟ بدون شک با تجربه 
گرفتن از گذشته می توانیم در راستای تقویت این اتحاد گام 

برداریم.
از مرحله اتحاد مجدد مهم تر، تقویت جنبەهای مختلف مبارزه 
در سطوح متفاوت با بهرەگیری از پروژەها و ایدەهای علمی 
و مدرنی است که حزب دموکرات به دلیل موقعیت مردمی و 
پتانسیل بزرگ نیروی انسانی خالقی که دارد از آن برخوردار 
است و با آگاهی از این مسئله دشمن کامال از آن می ترسد 
و می خواهد این پتانسیل را از طریق جنگ نرم از حزب دور 
نگه دارد. به همین دلیل است که این پتانسیل می تواند تمام 

جنبه های این جنبش را تقویت کند.
مهم تر از اتحاد، انتقال آن به سطح همه نیروها و احزاب 
هرگز  دموکرات  زیرا حزب  است،  کوردستان  سیاسی شرق 
از قدرت و نفوذ گستردەی خود مغرور نگشتە، بلکه همواره 
تالش کرده با استفادە از این نفوذ خود، وحدت بین احزاب 
این  اتحاد،  از  پس  دهــد.  گسترش  نیز  را  کوردستان  شــرق 
موضوع باید بیش از پیش و با پــروژەای خاص در سطوح 
باالتر برای مسئلە کوردها در آینده ایران در نظر گرفتە شود.
دیناموی جنبش می خواهد کە حزب این گام ها را استوارتر 
بردارد و در مرحلەی جدید پس از اتحاد گام های مهمتری از 
وحدت در جهت اهداف مهم تر برداشتە شود. دکتر قاسملو، که 
نقش بی بدیلی در احیای این سازمان داشت، ادامه بقای حزب 
در جنبش را ناشی از سه عامل می دانستند: وجود سیاست 
درست، موضع و حمایت توده ها و همچنین از خود گذشتگی 
و پایداری پیشمرگان. امروز هم نقش این سه خاستگاه اصلی 
دیده  به وضوح  جنبش  تقویت  و  اتحاد  در  حزب  تصمیمات 
می شود و به همین دلیل وقت آن رسیده که گام های مهم تری 

از اتحاد برداریم.
و  ظرفیت  دمــوکــرات  حــزب  طرف ها  همه  حمایت  با  البته 
توانایی برداشتن گام های مهم تری دارد و این هم یک وظیفه و 

هم یک کار شدنی است.

***

کورد، باید در تهران از طریق مذاکرە حل شود. این 
مسئلەای بودە کە سازمان مجاهدین با آن مخالف 

بودە است. 

ما شاهد بودیم اخباری منتشر و تأئید هم شد 
حزب  جملە  از  کوردی  احزاب  از  نمایندگانی  کە 
شما از طریق یک سازمان غیرانتفاعی و غیردولتی 
ما  بە  می توانید  است،  داشتە  مذاکراتی  ایران  با 

بگوئید پیشنهادات ایران بە شما چی بود؟ 
مرکز همکاری احزاب کورد ایرانی، یعنی این چهار 
این  در  هستیم،  ما  آن هــا  از  یکی  کە  بودیم  حــزب 
بحث  ها قرار گرفتیم. آن هم نە مذاکرەی مستقیم با 
نمایندگان جمهوری اسالمی ایران، بلکە یک سازمان 

نروژی پادرمیانی کرد.
 

جمهوری  نمایندگان  با  وقت  هیچ  شما  یعنی 
اسالمی رودرو نشدید؟ نخیر. 

یعنی حاضر بودند کە امتیازاتی بە شما بدهند، 
برگردید بە ایران و حزب تشکیل بدهید و فعالیت 

آزاد داشتە باشید و اسلحە را کنار بگذارید؟ 
جواب های کە از طریق این مرکز بە ما می رسید 
این بود کە جمهوری اسالمی در این مدت فقط هدفش 
این بود کە اطالع پیدا کند کە آخرین خواستەهای ما 
و نظرات ما در رابطە با ادامەی این مذاکرات چیست. 
وقتی خواستەهای ما را شنید دیگر جوابی نداد. یعنی 
آن ها مشخصا نگفتند کە از این خواستەهای کە شما 
در نظر دارید، چە چیزی و چە حقوقی بە شما دادە 

می شود یا دادە نمی شود.

آیا مبارزە مسلحانە از همان روز اول انقالب، 
گزینەی اول حزب دموکرات بود؟ 

ایران  کوردستان  دمکرات  حزب  ابتدا  از  نخیر، 
خواستار مذاکرە با جمهوری اسالمی ایران بود کە 
تازە بر سر کار آمدە بود. آن زمان جمهوری اسالمی 
در واقع نیروهایش، نیروهای پسماندە از رژیم شاە 
در  انتظامی  و  نظامی  نیروهای  پادگان ها،  در  بود 
واقع پراکندە شدە بودند، آن زمان پیشنهاد مذاکرە 
دادە بودند. آن زمان یک هئیت از ایران تعیین شد کە 
مرحوم داریوش فروهر هم یکی از آنان بود، مدت 
ایران،  یک سال آمدند با حزب دمکرات کوردستان 
کوملە و چند حزب دیگر کە در مهاباد بودیم مذاکرە 
این  کە  شد  معلوم  متأسفانە  آخر  در  ولی  کردند. 
مذکرات از طرف جمهوری اسالمی ایران برای کسب 
نیروهای  توانستد  آن ها  کە  وقتی  است.  بودە  وقت 
پراکندەشان را سازمان دهی کنند، بار دیگر بە مهاباد 
و  کردند  حملە  ایران  کوردستان  شهرهای  دیگر  و 

مذاکرات قطع شدند. 

آیا دفتر سیاسی حزب دمکرات کوردستان ایران، 
با   ،١3٦٨ در سال  قاسملو  دکتر  کە  مذاکراتی  از 
نمایندگان جمهوری اسالمی در اتریش خبر داشتند؟
دور نخست مذاکراتی کە دکتر قاسملو با نمایندگان 
جمهوری اسالمی در وین داشت، ما در دفتر سیاسی 
دکتر  کە  سفری  از  بعد  ولی  نداشتیم.  اطالع  حزب 
قاسملو بە اروپا داشت و آن مذاکرات را کردە بود، 
این  موافق  داد.  گــزارش  ما  بە  را  ایــن  برگشت  در 

مذاکرات بودیم ولی مخالف این بودیم دکتر قاسملو 
خودش شخصا در این مذاکرات حضور داشتە باشد. 
قرار را بر این گذاشتە بودیم کە هیئتی از حزب 
با  کند  پیدا  مأموریت  ایــران،  کوردستان  دمکرات 
ولی  اروپــا.  در  ایــران  اسالمی  جمهوری  نمایندگان 

متأسفانە اینطور نشد. 

میهنی  اتحادیەی  رهبر  طالبانی  جالل  نقش 
می دانیم  بود،  چە  موقع  آن  در  ایران  کوردستان 
در دورهای اول مذاکرات حضور داشت، اما بعدا 
دکتر قاسملو ترور  نبود و بەخصوص روزی کە 
شد ایشان نبودند. بعضی ها این شبهە را بەوجود 
اسالمی  جمهوری  با  اســت  ممکن  بودند  آوردە 

همکاری کردە باشد؟ 
دکتر  ــرور  ت و  موضوع شهادت  در   جــالل  مــام 
قاسملو دخیل نبودە است. در دور اول مذاکرات مام 
جالل حضور داشت و نمایندگان جمهوری اسالمی 
دکتر  بعد  ولی  بودند.  دادە  هم  وعدەهای  هم  ایران 
نمایندگان جمهوری  ما گفت کە  بە  قاسملو خودش 
با  خودمان  ایــن  از  بعد  کە  گفتەاند  ما  بە  اسالمی 
بحث هایمان  هستیم،  ایرانی  ما  می کنیم،  مذاكرە  هم 
حل  خودمان  را  مشکالتمان  می کنیم،  خودمان  را 
می کنیم. لزومی ندارد کە افراد غیرە ایرانی در این 
مام  منظورشان  کە  باشد  داشتە  حضور  مذاکرات 
بودند کە ممکن است  گفتە  را  این  بود. حتی  جالل 
مام جالل این بحث ها را آشکار کند، آن موقع قرار 
بود این مذاکرت مخفی بماند تا مرحلەی دیگر پیش 
می رود. بەهمین جهت مام جالل در نوبت های دیگر 

بهتر است شرکت نکند. 
این مذاکرە  از  اول هدفش  از   جمهوری اسالمی 
بە دام انداختن دکتر قاسملو بودە است و می دانست 
کە اگر مام جالل در نشست های دیگر حضور داشتە 
دکتر  و   برسند  هدفشان  بە  نمی توانند  یا  باشد، 
قاسملو را ترور کنند. یا اگر اینکە این کار را انجام 

دهند، برایشان خیلی گرانتر تمام می شود. 

باالیی  سطح  در  قبال  کە  افــرادی  از  برخی  با 
عضو رهبری حزب دمکرات بودند صحبت کردم، 
بعضی از آن ها دکتر قاسملو را متهم می کردند کە 
دمکرات  حزب  بدنەی  با  می گفتند  بودە،  رو  تک 
نمی توانست ارتباط برقرار کند، حتی بعضی دیگر 
با آقای قاسملو نزدیک بودند می گفتند سال ها در 
اروپا زندگی کردە بودند، با خیلی از شخصیت های 
مشکل  این  بودند،  کردە  برقرار  ارتباط  جهانی 
حزب دمکرات، حتی بدنەی حزب دمکرات در سطح 
ایدەهای  این  نمی توانستند  کە  بود  سیاسی  دفتر 
کە آقای قاسملو داشت درک کنند، کدامش درست 

است؟ 
راحت،  خیلی  کە  داشت  قاسملو شخصیتی  دکتر 
می توانست با هر کسی بە نسبت سواد، اندیشە، تفکر 
دانشگاە،  استاد  یک  با  کند.  می توانست صحبت  او 
پیشمرگان،  ــادی،  ع مــردم  با  بــود.  دانشگاە  استاد 
آنان  مثل  مردم روستاها، درست  و  اعضای حزب 

صحبت می کرد. 

ما می بینیم سە سال بعد در اروپا باز هم، دکتر 
کوردستان  دمکرات  حزب  رهبر  شرفکندی  صادق 

قاسملو  دکتر  ترور  از  شما  می شود،  ترور  ایران 
چیزی یاد گرفتید؟ چرا این اشتباە دوبارە تکرار 

شد؟ 
البتە این یک انتقاد بەجایی است بر حزب دمکرات 
هیچ  شرفکندی  دکتر  متأسفانە  ــران.  ای کوردستان 
مالحضەی امنیتی نمی کرد. بە همین جهت متأسفانە 

زود بە دام افتاد. 

خیلی های  بار،  اولین  برای  آلمانی  دادستانی 
جمهوری  از  نورمبرگ،  دادگاە  از  بعد  می گویند 
نام  دولتی  تروریسم  عنوان  بە  ایــران  اسالمی 
برد و سران جمهوری اسالمی را متهم کرد کە در 
داشتە  نقش  ترورهای  این  اجرای  و  سازماند هی 

است؟
این حکومت  ثالثی سران  در یک دادگاە بی طرف 
این  شدند.  محکوم  و  شناختە  تروریست  بەعنوان 
بدنە  بە عنوان  ما  بود کە  التیام زخم هایی  نوع  یک 
حزب دمکرات کوردستان ایران و مردم کوردستان 

برداشتە بود از این ترورها. 

بعد از حکمی کە صادر شد، آیا این حکم دادگاە 
در  اسالمی  رفتار جمهوری  بر  تأثیری  میکونوس 

اروپا داشتە است؟ 
اسالمی  جمهوری  مدتی  بــرای  همیشە،  بــرای  نە 
احزاب  رهبران  سیاسی،  کنشگران  تــرور  از  ایــران 
اپوزیسیون کە بە اروپا رفت و آمد می کردند و یا 
در آنجا ساکن بودند، دست برداشت. ولی مطمئنا، 
توطئەهای  و  برنامەها  مشغول  هم  زمان  همین  در 
خـــودش بـــودە اســـت، بــە اشــکــال دیــگــری از لحاظ 
جمع آوری اطالعات، ایجاد واسطە. همچنان دیدیم در 
سالهای اخیر جمهوری اسالمی ایران باری دیگر این 

برنامەها را در اروپا شروع کردە است. 

در چند سال گذشتە شما رهبر این شاخەی حزب 
دمکرات کوردستان ایران بودید، آیا تهدیدی علیە 

شما بودە؟ آیا شما نگران جانتان نیستید؟ 
توطئە چیدند، عوامل فرستادند، ولی خوشبختانە 
بە  تا  اسالمی  ، جمهوری  این ها کشف شدە  همەی 
نــبــودە، ولــی من مــی دانــم کە جمهوری  حــال موفق 

اسالمی از این فعالیت، دست برنداشتە است. 

می دانیم االن در ایران تظاهراتی در جریان است 
خیلی ها بە آن می گویند شورش گرسنگان بە خاطر 
بخشی  نمایندەی  بەعنوان  اقتصادی،  مسائل 
ایــران،  اسالمی  جمهوری  مخالف  گروەهای  از 
نمایندەی بخشی از کوردها، پیام شما بە سایر 

گروەها مخالف جمهوری اسالمی ایران چیست؟ 
فــکــر مــی کــنــم چــە آن مــوقــع کــە حـــزب دمــکــرات 
چە  بــود،  خودمختاری  خواستار  ایــران  کوردستان 
خواستار  و  داد  تغییر  را  برنامەاش  کە  آن  از  بعد 
در  کــورد  مــردم  خواستەهای  اینها  بــود،  فدرالیسم 
کوردستان ایران است. ما وقتی می توانیم این ادعا 
را داشتە باشیم کە مبارزات ما یک مبارزەی اصیل 
است کە بر مبنای خواستەهای مردم باشد. اگر مردم 
نخواهند  اگر  می دهیم،  ادامە  را  مبازرە  ما  بخواهند 

مسلما مبارزەای در کار نخواهد بود. 

از اتحاد مهم تر

البرز رویین تن
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هر جا به ما حمله شود از خود دفاع خواهیم کرد
 )سخنرانی کاک خالد عزیزی، سخنگوی حزب دموکرات کوردستان ایران و پرسش و پاسخ در کنفرانس مطبوعاتی اتحاد دوبارە حزب دموکرات(

خیرمقدم عرض می نمایم خدمت همە شما 
کانالهای خبری و اصحاب رسانە!

تاریخ  در  تاریخی  ســنــدی  گذشتە  روز 
ــی حـــزب دمـــوکـــرات و در تــاریــخ  ــارزات ــب م
ایران  کوردستان  کوردی  فعالیت  و  مبارزە 
حزب  میان  سند  و  تــوافــق  ایــن  شــد.  امضا 
دموکرات کوردستان ایران و حزب دموکرات 
طرف  دو  هر  سوی  از  کە  بود  کوردستان 
همە  بعد  بــە  گذشتە  روز  از  و  شــد  امضا 
دمــوکــرات هــا تحت عــنــوان حــزب دمــوکــرات 
ادامە  خود  فعالیت های  بە  ایران  کوردستان 
کە  است  این  در  سند  این  اهمیت  می دهند. 
در مقطعی امضا شد کە انشقاق صفوف و 
عدم همبستگی متاسفا تا حدودی بر فضای 
افکندە  سایە  کوردستان  سیاسی  مناسبات 
بود. از این حیث حائز اهمیت است کە ایران 
بە  ــە  روزان جهانی  و  منطقەای  معادالت  در 
انحای مختلف مطرح و این مسئلە کە چگونە 
با ایران تعامل شود و در همین رابطە فاکتور 
حزب دموکرات همچون بازیگر نقش اول و 
کوردستان  در  سیاسی  معادالت  این  اصلی 
بیش  شــدن  یکی  ایــن  و  ــودە  ب اهمیت  حائز 
پیش  از  مستحکم تر  را  جایگاە  این  پیش  از 

خواهد کرد.
اهمیت  با  منظور  همین  بــرای  رخــداد  این 
است، چرا کە حامل پیامی بسیار روشن و 
ایران،  کوردستان  مردم  برای  است  آشکار 
جای کە حزب دموکرات در آن تاسیس شد، 
این توافق بە مردم کوردستان خواهد گفت کە 
انشقاق و جدایی تاثیری بر جریان مبارزات 
ما نگذاشتە و از سوی پیام مردم کوردستان 
پیام دوستان حزب  دیگر  از سوی  و  ایران 
بە  کوردستان  بخش های  همە  از  دموکرات 
و  گرفتە  جــدی  را  کــوردســتــان  اقلیم  ــژە  وی
تالش کردیم این رسالت محول شدە را تحقق 
بخشیم و حزب دموکرات اتحاد دوبارە خود 
پیامی  این سند حاوی  همزمان  یابد.  باز  را 
سیاسی  طرفین  و  حزب  برای  است  روشن 
ایرانی همچنان کە ما دو حزب را در حزبی 
هماهنگی  با  می توانیم  کردیم،  متحد  واحــد 
کار  بــزرگ  و  کارهای مشترک  انجام  بــرای 

بکنیم.
با این اتحاد وظیفە و مسئولیت دیگری را 
نیز بر دوش خود افزودیم آن هم در مقابل 
و  مبارزە  کە  جایی  است.  ایران  کوردستان 
جمهوری  علیە  گستردە  تحرکی  و  فعالیت 
اســالمــی در جــریــان اســت و آن هـــا محتاج 
همبستگی و اتحاد دموکرات ها بودند؛ این نیز 
مسئولیت خطیری را بر عهدە ما قرار دادە کە 
در آیندە چگونە پاسخگوی آن مبارزە باشیم.
بە  را  اتحاد  پروسەی  این  اینکە  برای  ما 
نتیجە برسانیم، توافق کردەایم کە بە درستی 
دموکرات ها  شــدن  یکی  کنگرە  استقبال  بە 
تا  این حزب را  برویم و یک رهبری موقت 

کنگرە ادارە کند.
مثابە  بە  دمــوکــرات  حــزب  دوبـــارە  اتحاد 
کوردستان  در  کــوردی  حزب  باسابقە ترین 
ایران حامل پیامی مثبت نیز برای مردم اقلیم 
کوردستان است، برای حزب و سازمان های 
این وضعیت  در  بتوانند  تا  اقلیم کوردستان 
اتحاد  با  منطقە  امــروزی  متشنج  و  حساس 

خود وزن و جایگاە خود را حفظ کنند.
ما  اتحاد دوبارە  پروسە  درست است کە 
مهم  دســتــآورد  دو  امــا  کشید،  طــول  اندکی 
داشت. نخستین این بود کە عقلیت گفت وگو 
و مذاکرە برای حل و فصل کردن مشکالت 
در اولویت نخست باشد. دومی نیز، اساسا 
برای  تمرینی  خود  نیز  گفت و گو  و  مذاکرە 
است  همین  می باشد،  همدیگر  کــردن  تحمل 
درست  مبنای  می توانند  فاکتورها  ایــن  کە 
برای چگونگی مدیریت صحیح امروز حزب 
باشد، حزب دموکرات کوردستان  دموکرات 

ایران.
آنچنانی  تاثیر  انشقاق  کە  گفت  می توان 
سیاسی بر پروسەهای کالن ما علیە جمهور 
با  رابــطــە  در  و  داخــلــی  در سطح  اســالمــی 
و  بین المللی  سطح  در  ایــرانــی  اپوزیسیون 
این  در  اگر  همچنین  نداشت؛  نیز  دیپلماسی 
داشتیم  متفاوتی  دیــدگــاهــای  نیز  زمینەها 
خوشبختانە  شدیم.  نزدیک  بسیار  هم اکنون 
و موضع  در سیاست  واحــد  دمــوکــرات  در 
را  چنینی  ایــن  مشکالت  سیاسی  مسائل  و 
کوردستان  بە  کە  آنجا  تا  داشــت.  نخواهیم 

فعالیت  و  مبارزە  این  از  برمی گردد،  ایــران 
گستردەای کە در جریان است حضور داریم 
چراکە  می بخشیم؛  تداوم  این سیاست  بە  و 
خود  حــزب  از  نیز  را  توقع  همین  مــردمــان 
دارند. حزب دموکرات فراز و فرود بسیاری 
را تجربە کردە، رهبرانش ترور شدند، صدها 
کادر و پیشمرگ آن ترور شدند، موشک باران 
شدە ولی در همە حال این مردم کوردستان 
ایران بودند کە حامی و پشتیبانش بودند و 

مانع از پای پس کشیدن این حزب شدەاند.
متاکد  نیز  کوردستان  اقلیم  با  رابطە  در 
مــی شــویــم کــە حــزب دمــوکــرات بــر اســاس 
اقلیم  و  عــراق  داخلی  امــور  در  دخالت  عدم 
کوردستان و احترام بە حاکمیت این كشور 
و قوانین اقلیم کوردستان همیشە جویای این 
بودە کە مشکالت طرفین اقلیم کوردستان با 
دیالوگ و مذاکرە حل و فصل شود و حزب 
دموکرات هم در همین راستا از هیچی دریغ 
نکردە و دوبارە نیز امیدوار بە حل و فصل 
راە  از  عــراق  با  کوردستان  اقلیم  مشکالت 

گفت و گو هستیم.
رو بە جامعە جهانی نیز، ما همیشە اعالم 
را  ــران  ای جامعە  مشکالت  نباید  کە  کردیم 
با  هستەای  توافق  آیندە  و  اتمی  مسائل  بە 
همین  در  کنند.  محدود  اسالمی  جمهوری 
هیچ کس و جریانی  کە  کردیم  تاکید  رابطە 
نمی تواند حزب دموکرات و مسئلە کورد را 
در معادالت ایران نادیدە بگیرد و اگر مسئلە 
ملی ما کوردها و دیگر ملیت های تحت ستم 
انکار شود، ایران هرگز رنگ امنیت و آرامش 
را بە خود نخواهد دید و نیز کشوری قابل 
اطمینان و با ثبات برای کشورها و شرکای 

سیاسیش نیز نخواهد بود.
رو بە احزاب و سازمانهای سیاسی ایرانی 
هم اعالم می کنیم کە حزب دموکرات همیشە 
تعامل  در  آن هــا  با  کە  دارد  را  این  آمدگی 
نیازمند  همگی  چــراکــە  بــاشــد،  گفت و گو  و 
اسالمی  جمهوری  جایگزین  و  آلترنایتو  بە 
این  از  ــذار  گ خــواهــان  همە  چراکە  هستند، 
نظام اند، منتها هنوز مقنع نشدند کە بدیل آن 
چگونە نظام سیاسی خواهد بود؟ و این یکی 
از وظایف حزب دموکرات کوردستان ایران 
تدوام  را  سیاست  این  بایستی  کە  می باشد 

بخشد.
اتحاد  کوردستان،  بخش های  دیگر  بە  رو 
پیام  از  دوبارە دموکرات ها موج گستردەای 
تبریک و شادی و خوشحالی همە بخش های 
کوردستان را برای ما در پی داشت. پیام ما 
جریانات  همە  کە  آرزومندیم  است؛  این  نیز 
کنند،  تقویت  را  همبستگی  و  وحدت  روحیە 
هــر زمانی  از  بیش  کــورد  ــروزە  امـ چــراکــە 
محتاج اتحاد و همبستگی است. حاال هم اگر 

سوالی دارید جوابتان را خواهم داد.

دوبــارە  اتــحــاد  عــزیــزی  خالد  جناب 
ایران چە  کوردستان  داخل  در  دموکرات ها 

در  همچنین  داشــت؟  پی  در  را  عکس العمل 
مطرح  را  مسئلە  این  خود  مشترک  بیانیە 
داخلی  راە حل مشکالت  انشقاق  می کنید کە 
نیست، بلکە باید با تحمل یکدیگر و تغییر 
در سیستم و روش کاردن مشکالت را حل و 
فصل کرد. چە مکانیزمی را در نظر گرفتید؟

در  کە  ویدیوهای  و  عکس  و  اخبار  طبق   
فضای مجازی منتشر شدند، مردم در داخل 
را  این  و  هستند  خوشحال  ایران  کوردستان 
است،  طبیعی  مردم  خوشحالی  کە  بگویم  هم 
چرا کە حزب محبوبشان دوبارە اتحاد خودش 
قاضی  پیشوا  کــە  حزبی  آوردە،  بدست  را 
محمد بنیانگذار آن بود، دکتر قاسملو در راە 
جمهوری  توسط  کورد  مسئلە  حل صلح آمیز 
شرفکندی  دکتر  و  شد  ترور  آن  در  اسالمی 
همبستگی  جهت  حلی  راە  یافتن  بــرای  نیز 
اسالمی  ایرانی های مخالف جمهوری  صفوف 
ترور شد. بە نسبت سوال دوم هم، ما کوردها 
مواقع  بسیاری  در  گرفتەایم  خــو  طــور  ایــن 
وقتی دچار مشکل داخلی می شویم همدیگر را 
تحمل نمی کنیم و بە دنبال راە حل های دیگری 
مقابل  در  کە  هستند  این  مشکالت  می رویم. 
تحمل  را  همدیگر  و  نمی آییم  کوتاە  یکدیگر 
اکنون  گذشتە،  تجربیات  اساس  بر  نمی کنیم. 
ما بە عنوان حزب دموکرات کوردستان ایران 
و  تاسیس  را  آن  پیشوا  کە  حزبی  موظفیم 
مردم کوردستان ایران آن را همچون امانتی 
بە دست ما دادند، با اتحاد خود آن را حفظ 
و اشتباهات و انحرافات خود را آسیب شناسی 

کنیم.

مشترک  کنگرە  مکانیزم  عزیزی  ــای  آق
چگونە و با چە مکانیزمی در کنگرە شرکت 
می کنید؟ همچنین کی کنگرە خود را می گیرید؟

 حاال در حال تلفیق حزب هستیم. برای این 
مرحلە ادارەای مشترک تشکیل دادە و بر سر 
آن بە صورت مکتوب توافق کردەایم. هدف از 
مرحلە گذار نیز تمرین مدیریت مشترک حزبی 
واحد است و کنگرە آیندە هم کە تحت عنوان 
بود،  خواهد  دموکرات ها  دوبارە  اتحاد  کنگرە 
توافقی کە عرض  اعظم آن طبق همین  بخش 
ایــن کە کی و چە زمانی  بــود.  کــردم خواهد 
اینجا  در  شد،  خواهد  گرفتە  مشترک  کنگرە 
اصول  طبق  اما  کنم،  تعیین  زمــان  نمی توانم 
و پرنسیپ و پروتکل بر سر همە این موارد 

توافق کردیم.

جامعە  کە  کردید  طرح  را  مسئلە  این   
جهانی مسئلە کورد ایران را نادیدە گرفتە. 
معرفی قضیە  برای  تاکنون تالش شما  اما 
کورد بە جامعە جهانی چە بودە؟ و تکلیف 
مبارزە مسلحانە شما پس از اتحاد دوبارە 

چە می باشد؟
حزب دموکرات کوردستان ایران در حیات 
سیاسی خود فراز و نشیب بسیاری را تجربە 
است،  مردم  مبارزە  ما  اصلی  مبارزە  کــردە. 

نفر  میلیون ها  مــردمــی،  تــودەهــای  مــبــارزە 
جمهوری  مخالف  ایـــران  کــوردســتــان  در 
هم  مــردم  همین  و  ــد  دارن فعالیت  اسالمی 
حــزب دمــوکــرات را درســت کــردنــد. حزب 
طی  تاکنون  را  زیــادی  مراحل  دمــوکــرات 
قرار گرفتیم،  کردە: زمانی کە مورد حملە 
مجبور  دمــوکــرات  حــزب  پیشمرگ  نیروی 
مسلحانە  مبارزە  و  شدە  مشروع  دفاع  بە 
در جریان بودە. هرگز در برنامە ما نبودە 
کە از اقلیم کوردستان نیروی پیشمرگ را 
آنجا  بکنیم و در  ایــران  روانــە کوردستان 
علیە رژیم عملیات نظامی انجام بدهند. اما 
باید این مسئلە را مدنظر داشتە باشیم کە 
بسیار  ــران  ای کوردستان  در  کــورد  مــردم 
بــرای  و  نــظــام  ایــن  از  هستند  خشمگین 
پیشبرد مبارزە خود از هر روشی استفادە 
دموکرات  نیز حزب  این  با  همراە  می کنند. 
حق طبیعی خودش است کە در هرجای کە 

مورد حملە قرار بگیرد، از خود دفاع کند.

بە  پیشمرگان  از  تعدادی  پیش  چندی 
افتادند،  ایــران  اسالمی  جمهوری  دست 
کە  شما  دارید؟  سرنوشتشان  از  اطالعی 
تصمیم گرفتید کنگرە خود را بگیرید آیا 
این  در  نمی کنید  حس  را  تهدیدی  هیچ 

رابطە؟
نسبت بە این پیشمرگان در حال حاضر 
کە  طرفینی  و  بگویم  را  چیزی  نمی توانم 
موضوع دست آنها است بهتر می توانند در 
آیندە این موضوع را روشن کنند. در مورد 
نیز بە  این مسئلە  کنگرە همچنان کە گفتم 
آیندە و وضعیتی بستگی دارد کە رهبری 
حزب دموکرات طی دوران گذار در بارە آن 

تصمیم می گیرد.

سطح  در  تغییری  چە  شما  نظر  بە 
رخ  ایــران  قبال  در  بین المللی  سیاست 
خواهد داد و آیا شما برای این وضعیت 
از  آمادە کردە اید؟ همچنین بیش  را  خود 
مسئلە  کوردی  طرفین  کە  است  سال  دو 
مطرح  کوردستانی  جبهەای  کردن  درست 
است. آیا این قدم شما ممکن است منجر 

بە تشکیل این جبهە کوردستان شود؟
دادەایــم  تشکیل  نهادی  حاضر  حال  در 
ــزاب  ــوان مــرکــز هــمــکــاری احــ ــنـ ــحــت عـ ت
دوبارە  اتحاد  طبیعتا  و  ایــران  کوردستان 
کە  بود  خواهد  مٶثری  عامل  دموکرات ها 
سیاسی  نیروهای  بر  را  خود  تاثیرگذاری 
کوردستان ایران خواهد داشت و بایستی بە 
این فکر باشیم کە چگونە  و بە چە روشی 
این همکاری ها توسعە دهیم. بە نسبت ایران 
کە  باوریم  این  بر  ما  معادالت جهانی،  در 
نظام جمهوری اسالمی توانای حل بحران ها 
پیش رو خود را ندارد اگر برجام و توافق 
هم احیا شود، نمی تواند جوابگوی مشکالت 
و بحران های موجود باشد؛ چراکە قبل از 

همزمان  اسالمی  جمهوری  نیز  اتمی  مشکل 
با  ــران  ای مــردم  با  کە  بسیاری  مشکالت  با 
دنیای بیرون نیز مشکالت فراوانی داشت و 
این بحران و مشکالت هم اکنون بیش از هر 

زمانی روی هم انباشتە شدند.

بگیرید،  را  خود  کنگرە  نتوانستید  اگر 
آیا ترس انشقاق دوبارە در حزب موجود 
است؟ آیا بر سر همە مسائل تصمیم قاطع 
را گرفتید؟ همچنین احزاب کوردستان عراق 
دموکرات ها  دوبــارە  اتحاد  در  نقشی  آیا 

داشتند؟
کە  است  این  ما  اولویت  حاضر  حال  در 
توافقی را کە کردەایم عملی سازیم و فرهنگ 
با هم بودن را بنیان بگذاریم و فرهنگ توافق 
را بە مبنای ادارە حزب دموکرات کوردستان 
ایران تبدیل کنیم. مطمئنا در حزبی سیاسی 
در  دیدگاە  تفاوت  دموکرات  حزب  همچون 
موجود  نیز  همچنان  داشتە،  وجــود  گذشتە 
من  امــا  ــود.  ب خواهد  هم  آیندە  در  و  اســت 
معتقد هستم کە این مسئلە کە گفت و گوها بە 
طول انجامید، این تمرینی بود برای اینکە ما 
کنیم.  چگونە مشکالت خود را حل و فصل 
برای همین است کە من خوشبین هستم در 
کنار این خوشبینی نیز برای خود وظایفی را 
این است کە  تعریف کردیم و استراتژی ما 
متحد بمانیم. در جواب بخش دوم سوالتان 
کوردستان  اقلیم  طرفین  کە  بگویم  باید  هم 
اکثریتشان دوست حزب دموکرات هستند و 
گذشتەای خوش و خوبی با حزب دموکرات 
نیت خیر  مدام  دیدیم  کە  را  دارنــد. هر چی 
آنها  همە  از  می بینم  الزم  هم  اینجا  ــودە،  ب

تشکر کنم.

این اتحاد چە تاثیری بر وضعیت سیاسی 
کنونی ایران دارد، خصوصا فعالیت هایی 
اسالمی  جمهوری  علیە  صورت  هر  در  کە 
برنامەی  اینکە  دیگر  سوال  هست؟  ایران 
خواهد  چە  اتحاد  این  از  بعد  شما  بعدی 

بود؟
دمــوکــرات  حــزب  اینکە  لحاظ  بــە  طبیعتا 
کردستان ایران یکی از احزاب بسیار قدیمی 
کردستان ایران و حتی سرتاسر ایران بودە، 
علیە  فعالیت خودش  تمام دوران  اصوال در 
نظام پهلوی و نظام جمهوری اسالمی رابطەی 
ایرانی  با سازمان ها و احزاب  بسیار خوبی 
داشتە است، حداقل زندەیاد دکتر عبدالرحمان 
بسیار  سیاستمدار  یک  عنوان  بە  قاسملو 
با  خوبی  بسیار  رابطەی  ایرانی  برجستەی 
میکنم  فکر  من  داشــت.  ایــرانــی  اپوزیسیون 
احزاب  و  از طرف سازمان ها  ما  اقــدام  این 
عنوان  بە  اسالمی  جمهوری  مخالف  ایرانی 
انتظاراتی  است.  تعبیر شدە  مثبت  اقدام  یک 
کە از ما می رود این است کە حزب دمکرات 
چگونە موقعیت و نفوذ خود در داخل ایران 
و صحنەی بین المللی و رابطەی بسیار خوبی 
کە با سازمان ها و احزاب ایرانی دارد، را در 
جهت ایجاد یک وحدت یا یک جبهەی ایرانی 
بدیل  کــردم یک  اشــارە  قبال  یا همانطور کە 
بە  نظام جمهوری اسالمی  آلترناتیو علیه  و 
حزب  مجدد  اتحاد  قطعا  گرفت.  خواهد  کار 
دمکرات کردستان  دمکرات و وظایف حزب 
ایران در آیندە هم بر این متمرکز خواهد بود 
کە چطور بتوانیم بین مردم کرد در کردستان 
ایران و بقیەی نقاط ایران یک رابطەی خوب 
و قابل درک مشترک درست کردە و سنگر 
استحکام  را  اسالمر  جمهوری  علیە  مبارزە 

بخشیم.

جریانهای  و  احــزاب  با  آیندە  در  شما 
آیا  کرد؟  خواهید  چە  اپوزیسیون  سیاسی 

رابطەای با آنها خواهید داشت؟
حزب دمکرات همیشە سعی بر این داشتە 
است کە مادام بدنبال حل مسئلەی کورد در 
و  احزاب  تمامی  با  ایران هست،  چهارچوب 
و درک مشترک  رابطە  سازمانهای سیاسی 
باشیم.  داشتە  آتی  ایــران  بنیان  و  آیندە  از 
عبور  بــرای  ســازوکــاری  چنین  اصلی  کلید 
دموکراسی،  بە  اعتقاد  اسالمی  جمهوری  از 
ایران  بودن  کثیرالمللە  قبول  و  تمرکززدایی 
اساسی  قانون  یک  تدوین  سر  بر  توافق  و 
مورد پسند همگی است. تالشهای ما در این 
خصوص در آیندە نیز ادامە خواهند داشت.

خالد عزیزی: 
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پدیدارشناسی جهادگرایی اسالمی

معادله نظم حقوقی از طریق تعریف هزینه

)زمینەهای ظهور جهادگرایی اسالمی(

مقدمه:
پدیدارشناسی جنبشی فلسفی مدرن است 
و  تجربه  ساختار  بررسی  و  تحلیل  به  که 
انسان می پردازد. در واقع مهمترین  آگاهی 
و  پدیدارشناسی سوژەها  نگاه  در  پدیدەها 
موضوعات مرتبط به تجربە زیستە و آگاهی 
انسانها هستند، به عبارتی دیگر هرآنچە کە 
انسان از کانال تجربه زیستە خویش بدان 
آگاهی پیدا می کند. در اینجا منظور از تحلیل 
پدیدارشناختی بررسی و شناخت پدیدارهایی 
است که بوسیله انسان به مثابه سوژە مورد 
تجربه قرار گرفتەاند. پدیدارشناسی بخشی 
از جنبش فلسفی مدرن است و مدرن بودن 
مثابە  به  انسان  که  اســت،  سبب  بــەآن  آن 
این  در  و خودمختار  فاعل شناسا، مستقل 
است.  آگاهی  و  فهم  اساسی  محور  رونــد 
تالش  تحلیل گر  پدیدارشناختی  تحلیل  در 
و  تجربە  ساختار  بررسی  راە  از  می کند 
آگاهی بدون قضاوت ارزشی و یا هرگونە 
کند.  تحلیل  را  پدیدارهای  تحلیل جانبدارانە 
بدون تردید منظور از تحلیل پدیدارشناسانە 
است  تجربەهایی  و  معناها  کــردن  نمایان 
ــە انــســانــهــا زیــســتــەانــد. در ایــن  آنــگــونــە ک
تحلیل  دریچە  از  تا  نوشتار تالش می شود 
آگاهی  و  تجربە  تحلیل  بە  پدیدارشانسانە 
انسان جهادگرا پرداختە شود، و با بررسی 
زمینەهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی علل 
این فرم از تجربە و آگاهی بررسی  ظهور 

شود

ژئوپلتیک جهادگرایی اسالمی
اسالم  جهان  مترپل  مثابە  بە  خاورمیانه 
در طول چند سدە گذشته دچار بحرانهای 
داخلی و بین المللی بزرگی شدە است. تقابل 
این جهان کە نمایندە و دربردارندە فرهنگ 
دینی و سنتی است کە تقابل با مدرنیتە کە 
جهان مسیحی مترپل و سرچشمە آن بودە 
گشتە  متحمل  را  جبران ناپذیری  صدمات 
تردید  بدون  عثمانی  امپراطوری  کە سقوط 
صدمەای  عظیم ترین  و  باورترین  غیرقابل 
است.  دیدە  خود  بە  اسالم  جهان  کە  بودە 
نقش  تــردیــد  بـــدون  خــاورمــیــانــە مصر  در 
در  اسالمی  بنیادگرایی  ظهور  در  ــژەای  وی
جهان پس از جنگ اول جهانی داشتە است، 
مصر هم متروپل بنیادگرایی اسالمی است 
است،  عربی  ناسیونالیسم  خاستگاه  هم  و 
جهان  میان  در  کشور  محوری ترین  مصر 

جهان  در  نظم  معادله  که  بــاورم  این  بر 
از طریق تعریف هزینه بهتر برقرار خواهد 
را  مثال فرضیه ام  با یک  بدهید  اجازه  شد. 

معرفی کنم.
بــگــویــم که  ــا بهتر  ی جــمــهــوری اســالمــی 
سلمان  برای  خمینی،  ا..  آیت  آن،  بنیانگذار 
رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی فتوای 
قتل صادر کرد و اگر خود وی هم در عمل 
به قتل رساندن سلمان راشدی هیچ دخالت 
عملی نداشته است، ولی بدلیل اینکه فتوای 
بــرای به  افــرادی  یا  وی مبنای حرکت فرد 
است، پس  نویسنده شده   این  قتل رساندن 
خمینی را می توان بعنوان آمر قتل یا تالش 
برای قتل رشدی بحساب آورد.  اینجا مهم 
رشدی  سلمان  نرسیدن  یا  رسیدن  قتل  به 
نیست بلکه آنچه که مد نظر من است، تغییر 
نظم و یا تالش برای برهم زدن معادله نظم 
حقوقی است که خمینی از طریق فتوای خود 

توانست به این هدف برسد.
خمینی،  فتوای  از  قبل  تا  رشــدی  سلمان 
دارای یک زندگی عادی و استاندارد بعنوان 
شهروندی در این جهان و سپری کردن عمر 

عرب در طول تخاصم و جنگ بر سر مسالە 
فلسطین بە حساب می آمد. مصر از ١٩٥٠ 
بە  آزاد  افسران  کودتای  از  پس  و  بەبعد 
و  محرک  حامی،  عبدالناصر  جمال  رهبری 
سمبل ناسیونالیسم عربی بود، اما مصر از 
بنیادگرایی  خاستگاه  و  محور  دیگر  سوی 
نیز بود کە مهمترین و شاخص ترین نمایندە 
آن اخوان المسلمین است، کە در ادامە مصر 
نیز  جهادی  اندیشەهای  خاستگاه  بە  تبدیل 

می گردد.

پایەها  مثابە  بە  کە  دو موضوع محوری 
آنها  از  اسالمی  بنیادگرایی  فونداسیون  و 
می توان نام برد یکی الغای خالفت در ١٩٢٤ 
و  فلسطین  دیگری مسالە  و  بود  ترکیە  در 
اندیشمندان  کە  بود  اسرائیل  کشور  ظهور 
اسالمی را بر آن داشت تا بە نظریەپردازی 
و پراکسیس سیاسی بپردازند جهت روبەرو 
زوال  اگرچە  موضوعات.  این  حل  و  شدن 
ظهور  بــرای  را  زمینە  عثمانی  امپراطوری 
مختلف  کشورهای  و  عربی  ناسیونالیسم 
در خاورمیانە فراهم کرد، اما مدرنیزاسیون 
ــق و پــیــشــرو در  هــیــچ گــاه چـــهـــرەای مــوف
اگر  واقع  در  کند.  پیدا  نتوانست  خاورمیانە 
مدرنیته غربی استوار بر پایە سوبژکتیویسم 
و محوریت استقالل فرد بود، مدرنیزاسیون 
تقلید  و  فرمالیته  بە صورت  در خاورمیانە 
و  نظری  مبانی  غیاب  در  غــرب  مظاهر  از 
و  دینی  فرهنگ  بر  مبتنی  مــدرن  اپیستمە 
فرد  به  ابژکتیو  نگاه  محوریت  با  اسالمی 

ظهور کرد.

خود به سبک یک نویسنده بود. پس آنچه  
که معادله نظم در زندگی وی را به هم زد، 
درستتر،  تعبیری  به  یا  خمینی  قتل  فتوای 

خود آیت ا.. خمینی بود.
از  ناشی  کــه  اســالمــی  جمهوری  اعــمــال 
زاویه دید و جهان بینی سران آن است، به 
ایران،  سطح  در  حقوقی  نظم  معادله  وفور 
کرده  خدشه دار  تنها  نه  را  وجهان  منطقه 
نقض  وضـــوح  بــه  را  آن  حتی  بلکه  اســت 
کرده است. نمونه دیگر ترور رهبران کورد، 
دکتر عبدالرحمن قاسملو و یارانش در وین 
شرفکندی  صــادق  دکتر  و  اتریش  پایتخت 
است.  آلمان  پایتخت  برلین  در  یارانش  و 
و شهامت حقوقی-  پیگیری  با  خوشبختانه 
گرفته  انجام  جرم  آلمان،  داد  نظام  اخالقی 
توسط جمهوری اسالمی در دادگاه برلین که 
به دادگاه میکونوس معروف گشت، معلوم 
تا  توانست  دادگاه طوالنی  این  و سرانجام 
به برگردادن و ترمیم معادله نظم  حدودی 
حقوقی تعریف شده در سطح جهان بطور 

عموم و اروپا بویژه، کمک کند.
اینکه  بدلیل  شــد،  ذکــر  که  همچنانکه  امــا 

شکل گیری  اجــتــمــاعــی  ــەهــای  ــن زمــی
جهادگرایی

وقتی بحث از ناسیونالیسم عربی می شود، 
می توان دربرگیرندە دو نوع و مبحث متمایز 
تحت  که  وطنی  ناسیونالیسم  یکی  باشد: 
بــە طــور کلی  ظــهــور دولــت-مــلــت و  تاثیر 
بە  دیگری  و  است  غرب  در  مدرنیزاسیون 
معنای عربیسم با تاکید بر مولفەهای زبانی، 
اســت.  عــربــی  دیــنــی  و  اجتماعی  فرهنگی، 
هژمون  و  غالب  جریان  عنوان  بە  آنچکە 

راس  در  بعدها  کــە  عــربــی  ناسیونالیسم 
امور سیاسی و اجتماعی قرار گرفت همان 
یعنی  بود،  ناسیونالیسم  از  عربیسم  قرائت 
قومی عربی.  مولفەهای  و  قومیت  بر  تاکید 
منشاء و خاستگاه ناسیونالیسم عربی بدون 
ژوئیه   ٢٣ کودتای  با  که  بود  مصر  تردید 
١٩٥٢ افسران آزاد تبدیل به آمال و آرزوی 
عراق  و  سوریه  در  دیگر  عربی  جنبشهای 
و.. شد. ناصر دو سال پس از کودتا شش 
تن از رهبران اخوان المسلمین را اعدام کرد 
و هــزاران تن دیگر از هــوادارن و اعضای 
ــن ترتیب  ای بــه  ــداخــت.  ان ــدان  بــە زنـ آن را 
و  اسالمی  بنیادگرایی  میان  عمیق  شکافی 
ناسیونالیسم عربی شکل گرفت کە بر بستر 
آن جهادگرایی اسالمی ظهور کرد. در ١٩٦٦ 
سید قطب در زندان اعدام شد، اما اثری از 
خود برجا نهاد که به ایدئولوژی بنیادگرایان 
اسالمی برای پیکار با حکومت افسران آزاد 
تبدیل شد. معالم فی الطریق )نشانەهای راە( 
همان منبع ایدئولوژیک بود، کە پاسخی در 

ــاه و  ــدگ جــمــهــوری اســالمــی دارای یــک دی
و  ــژه  وی سیاسی  ایدئولوژیک-  جهانبینی 
فرا زمینی آنهم در جهت تامین مقاصد یک 
بر سر  ماندن  احتمال  اســت،  ویــژن خاص 
به  عملی  التزام  و  المللی  بین  حقوقی  نظم 
دیگری  نمونه های  است.  آن بسیار ضعیف 
از عدم التزام به حقوق بشر حتی در خارج 
الله  ربودن روح  ایران،  از مرزهای رسمی 
ایرانی و در نهایت اعدام  زم، روزنامه نگار 
باباخانی  و موسی  قادری  قادر  ترور  وی، 
از کوادر رهبری حزب دموکرات کوردستان 
ــران در عــراق، تــالش بــرای تــرور مسیح  ای
زنان  حقوق  فعال  و  روزنامه نگار  علینژاد، 
از  دیگر  مــورد  دهها  و  آمریکا  مقیم  ایــران 
اسالمی  جمهوری  ســوی  از  که  حق  نقض 

بی محابا در حال اجراست.
حال پرسش اساسی این است که چه باید 
کرد؟ به باور من جمهوری اسالمی را باید 
به  ملزم  دیگر  راهــی  از  و  دیگر  نوعی  به 
نظر  به  این  کرد. شاید  نظم جهانی  رعایت 
برخیها کمی عجیب به نظر رسد و این نقد 
وارد گردد که چرا من از نماندن جمهوری 

خور برای بنیادگرایان اسالمی جهت روبەرو 
دربرداشت.  را  پیش آمدە  با وضعیت  شدن 
سید قطب در این کتاب معتقد است کە جهان 
از  غرب  جهان  و  دارد  قرار  پرتگاه  لبە  بر 
او  است،  تهی شدە  انسانی  ارزشهای الزم 
اسالمی  ارزشــهــای  و  اســالم  بــه  بازگشت 
را تنها گزینە نجات می داند. او در این اثر 
جاهلی  جامعە  عنوان  بە  را  جوامع  تمامی 
اصالح  باید  کە  می شناساند،  و  کردە  معنا 
ــاز جــامــعــەای اســالمــی جایگزین  ب شــود و 

شود. نقش محوری اصطالح جاهلیت برای 
معرفی جوامع دوران قطب در واقع چرخشی 
با  تقابل  ســوی  بە  ایئولوژیک  و  رادیــکــال 
سیاسی  موجود  حاکمیت  و  موجود  نظم 
اسالمی  ــای  ارزشــه بــر  تاکید  بــا  او  بـــود. 
بطن  از  برآمدە  آگاهی  و  تجربە  مثابە  )بە 
بر شکست خوردن  تاکید  و  عربی(  جامعە 
اندیشەهای شرقی و غربی )بە مثابە تجربه 
خواستار  واقع  عربی(در  غیر  آگاهیهای  و 
و  فرهنگی  معنایی،  خویشتن  بە  بازگشت 
معرفتی عربی است کە نمود آن در اسالم 
یافت می شود. بە طور خالصە می توان گفت 
کە جهادگرایی واکنشی رادیکال بە شکست 
پروژە دولت-ملت سازی شبە مدرن عربی 
بود  خاورمیانە  مذهبی  و  سنتی  محیط  در 
از  و  رویــش  پیش  چالشهای  برابر  در  کە 
جملە مهمترین چالش کە موضوع فلسطین 
متقاعد  را  عربی  جامعە  توقعات  نتوانست 

کند.

اسالمی نمی گویم اما از وادار کردن این رژیم 
ناقض حقوق بشر می گویم. استدالل من این 
اسالمی  جمهوری  نظام  اســقــاط  کــه  اســت 
یک پروژه است که یک پروسه زمانی رخ 
خواهد داد و وظیفه هر آزادیخواهی کمک به 
کوتاه کردن این بازه زمانی از طریق تسریع 
)اسقاط رژیم( است.  پروژه  این  اجرای  در 
به همین دلیل وادار کردن رژیم تهران یکی 
در  نظام  کردن  ساقط  به  کمک  راههای  از 

نهایت است.
پس با این اوصاف بهتر است که مخالفین 
رژیم )ایرانی( و مدافعان حقوق بشر در سطح 
بین الملل ) حقیقی و حقوقی( هزینه تخطی و 
بهم زدن معادله نظم را برای رژیم جمهوری 
اسالمی تعریف و بر آن تحمیل کنند. بعنوان 
نمونه تحریمهای ایاالت متحده آمریکا تحت 
عنوان فشار حداکثری یکی از راههای ملزم 
معادله  رعایت  به  اسالمی  جمهوری  کردن 
بین  و  داخلی  در سطح  بشری  حقوق  نظم 
به  نتواند  فــشــار  ــن  ای شــایــد  اســـت.  المللی 
هدف  تامین  در  نهایی  فاکتور  نقش  تنهایی 
ما را تامین کند اما بدون تردید بی تاثیر هم 

زمینەهای نظری جهادگرایی اسالمی
در  مفاهیم  از  بحث  از  پــس  قطب  سید 
و  الطریق(  فی  )ماعلم  راە  نشانەهای  کتاب 
و  جاهلی  جامعە  نــوع  دو  کــردن  مشخص 
اسالمی، بە ارائە راە حل از میان برداشتن 
جامعە جاهلی می پردازد. او معتقد است کە 
زمان عمل فرارسیدە و با عمل به قرآن و 
بازگشت به قرآن از طریق یک انقالب واقعی 
می توان بر خرابەهای جامعە جاهلی جامعە 
اسالمی را بنیان نهاد. او در اثر ایدئولوژیک 
را  مصر  حتی  موجود  جوامع  تمامی  خود 
همچنین  کرد،  معرفی  جاهلی  جامعە  نام  با 
نشان  را  انــقــالب  و  اقـــدام عملی  ضـــرورت 
داد و سپاس بازگشت به قرآن را به مثابە 

سرچشمە نظری آشکار کرد.
کلمات  نە  تفکرات  و  اندیشە  شک  بــدون 
تجربیات  و  تصوری  الگوهای  کە  بی معنی 
کە  هستند  جــامــعــەای  و  فــرد  هــر  زیستە 
نمادها  از  قدرتمندی  شبکەهای  مثابە  بە 
الگوهای ویژەای از تفسیر و تحلیل انسان، 
جهان و اجتماع ارائە می دهند. آنها نە تنها 
جهان اجتماعی و فرهنگی کە جهان سیاسی 
بە  اندیشەها  واقع  در  می دهند،  فرم  نیز  را 
آگاهی  از  فرمی  و  زیستە  تجربیات  مثابە 
از جوامع  تفسیراتی  برگیرندە معانی و  در 
بشری و جهان است کە موجد فرم خاصی 
بە  مــی گــردد.  سیاسی  ساختار  و  کنش  از 
همین دلیل است کە اندیشە اسالمی، ساختار 
آگاهی و تجربیات نظری زیستە توسط فرم 
مسلمان و جامعە اسالمی دربرگیرندە نوعی 
موقعیت  و  بودگی  جهان  در  بە  اعتقاد  از 
نوع  بــا  کــە  اســت  ــرد مسلمان در جــهــان  ف
غربی و مدرن آن کامال متفاوت است. اگر 
در غرب در روند شکل گیری مدرنیته دین 
و  عقل  بە  اعتماد  مدد  بە  می گردد  عقالنی 
در  زمینی،  فــرا  خدایی  از  انسان  استقالل 
کــە عقل  مــی گــردد  تــالش  اســالمــی  اندیسە 
این موجد عدم  و  اسالمی و وحیانی شدە 
جهان  در  حبس  ــرد،  ف وابستگی  استقالل، 
مثابە  بە  صغیری می گردد. جامعە اسالمی 
جامعەای در نقطە مقابل جامعە جاهلی در 
برگیرندە فرد مطیع، مومن، متشرع و دشمن 
مدرنیتە است.  در واقع جهادگرایی دغدغە 
است  سنتی  جامعە  و  فرد  رادیکالیزە شدە 
کە مدرنیزاسیون و غرب فرهنگی و معرفتی 
را بە مثابە قدرت ویرانگر سلطه و هژمونی 
خود قلمداد کردە و بە تقابل خونین با آن 
برآمدە است. جهادگرایی از راە بازگشت بە 
آن خویشتن اسالمی در صدد حفظ دوبارە 

سلطە و هژمونی مردساالرانە خود است.

رهیافت ضدبشری  ادامه  دلیل  است.  نبوده 
بطور  جهانی  سطح  در  اسالمی  جمهوری 
عموم و داخلی و منطقه ای بطور ویژه، عدم 
فعال بودن دیگر مکانیزمهای تعریف هزینه 
مخالفان  سوی  از  اسالمی  جمهوری  برای 
داخلی و منطقه ای ست. هرچند در این میان 
دولت اسرائیل تا حدودی توانسته است در 
این مسیر چند گام از دیگران جلوتر باشد 

اما به باور من، باز این کافی نیست.
در نهایت باید گفت که جمهوری اسالمی 
را باید با تعریف هزینه در حاالت و از طرق 
پــروژه  از  مرحله  ایــن  در  حداقل  مختلف، 
اسقاط نظام، وادار به التزام عملی به معادله 
نظم کنیم. با این توضیح روشن حقوقی که، 
دفاع حق مشروع است در هر شکل و با هر 

سطحی از پیامد.

شاهو حسینی

کاوه آهنگری
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و  آزادی  راه  در  ایــران  که کردهای  همه هزینه ای 
علیرغم رویکردهای  پرداخت کرده اند و  دمکراسی 
روی هم رفته متعادل و مسالمت آمیزی که جریانات 
سیاسی آنها در پیش گرفته اند، عدم توجه جامعه 
کردستان،  مسئله  اصلی  جوهر  به  ایــران  سیاسی 
و  کنونی  سیاسی  نخبه های  از  برخی  رفته رفته 
نتیجه گیری  ایــن  بــه  را  کردستان  آتــی  نسل های 
می رساند که اگر قرار باشد نگاه و تعامل حاکمیت 
و جامعه سیاسی ایران به مسئله کردستان همانی 
باشد که تا کنون بوده  است، شاید آنها دیگر خود 
فکر  به  و  نکرده  مقید  ارضــی  تمامیت  اصل  با  را 
سیاست ورزی عملی بر اساس حق تعیین سرنوشت 

باشند.
بنابراین، اپوزیسیون ایرانی و مایه های حاکمیت 
آینده ایران باید متوجه این واقعیت باشند که اگر 
ایــران  در  مسالمت آمیز  همزیستی  دغدغه  واقعا 
دارنــد، شریک و مخاطب قوی تر  را در سر  آینده 
و معقول تری از حزب دموکرات کردستان ایران را 

نخواهند یافت.
حزب دموکرات کردستان ایران در طول هفت دهه 
و نیم گذشته با اینکه آماج خشن ترین اشکال یورش 
و سرکوب از طرف هر دو نظام حاکم پی در پی در 
در  سیاسی  جریان  قدیمی ترین  است،  بوده  ایــران 
ایران است که کماکان در میدان اصلی مبارزه باقی 
مانده است، پایگاه مردمی وسیع و آشکاری دارد و 
در سطح خارجی هم از همه جریانات اپوزیسیون 

ایرانی بیشتر دارای اعتبار و روابط است.
از طرف دیگر، این حزب باوجود نفوذ و توانی 
که دارد و علیرغم ستمی که بر آن و بر مردمش 
روا شده  است، همچنان بر سیاست و رویکردهای 

معقول و دموکرات منشانه خود مصر است.
دموکرات  حزب  دوبــاره  اتحاد  که  است  مبرهن 
از چالش نیست.  ایــن حــزب هم خالی  بــرای خــود 
اینکه  از  این حزب صرف نظر  این پس  از  رهبران 
تعمیق  در  را  دستاورد  این  بهتر  هرچه  باید حفظ 
هرچه بیشتر آن ببینند، می بایست مفیدترین سنتز 
را از ظرفیت سازی های سیاسی و تشکیالتی پیشین 
دو طرف ارائه داده و به اجرا بگذارند و به مشارکت 
یا  تنوعات سنتی  انعکاس  نیروی جوان و زنان و 
به تازگی سردرآورده جامعه کردستان در اداره  و 

سیاست های خود بیشتر توجه کنند.
از دیگر جهت و از همه مهم تر، با در نظرگرفتن 
مــحــدودیــت هــای نــاشــی از وجـــود رهــبــریــت حزب 
اقلیم کردستان عراق  دموکرات کردستان در عمق 
و نقش مخرب جمهوری اسالمی در منطقه، بجاست 
شکلی  بــه  دمــوکــرات  حــزب  عملکرد  و  ســاخــتــار 
حزب  این  پس  این  از  مبارزه  که  شود  بازسازی 
به  ایــران در همه بسترها  به طور کل کردهای  و 
صورت هماهنگ تر، میدانی تر و اثربخش تری به پیش 
اتحاد دوباره صفوف  اینها، اگرچه  از  برود. فراتر 
حزب دموکرات گام بزرگی است، گام بزرگتر اتحاد 
بیشتر جنبش سیاسی کرد در ایران و دستیابی به 
همگرایی هایی در سطح اپوزیسیون ایران است که 
هردو مهم دمکراسی و حقوق ملیت ها را توأمان در 

نظر داشته باشد.
بلوغ  از  نشان  دمــوکــرات،  حزب  بازیافته  اتحاد 
خانواده  این  اعضای  و  رهبران  مسئولیت  و حس 
سیاسی دارد و نویدبخش فصل جدید و باروری از 
حرکت تغییرخواهانه مردم کردستان و ایران است. 
همه آنهایی که در انتظار چنین فصلی بودند باید از 
اتحاد دوباره حزب دموکرات کردستان ایران و از 
اینکه جریان سیاسی چنان متین و با قدمتی دوباره 

قوت بگیرد، خوشحال باشند.
اتحاد  به  که  کثرتی  »هر  می گوید:  پاسکال  بلز 
هر  و  ــی آورد،  ــ م ــار  ب بــه  برهمی  درهــم  نیانجامد 
بار  به  استبداد  نکند،  اتکا  کثرت  بر  که  اتــحــادی 
می آورد«. بگذار این گفته سرمشق آتی دموکرات ها 

و آزادیخواهان در کردستان و ایران باشد.

پس از چندین دوره گفت وگو و فراز و نشیب های 
بسیار، روند اتحاد دوباره حزب دموکرات کردستان 
و حزب دموکرات کردستان ایران به نتیجه نهایی 
رسید و بعد از ظهر یکشنبه )٣٠ مرداد( در شهر 

کویسنجق اعالم شد.
توافق  ذهنیت  بــا  کــه  تــفــاهــم نــامــه ای  اســـاس  بــر 
این پس  از  اســت، دو حزب  تنظیم شده   تــوازن  و 
حزب  عنوان  تحت  واحــد  حــزب  یک  چارچوب  در 
دموکرات کردستان ایران که تا برگزاری کنگره  از 
طرف یک رهبری انتقالی مشترک اداره می شود، به 
مبارزه علیه  جمهوری اسالمی و برای دستیابی به 

حقوق مردم کردستان ایران ادامه خواهند داد.
اتحاد بازیافته حزب دموکرات کردستان ایران به 
 ١٦ به  نزدیک  که  می دهد  پایان  سازمانی  شکافی 

سال پیش )در دسامبر ٢٠٠٦( اتفاق افتاده بود.
اینکه مهم ترین انشقاق تاریخ این  با  این انشقاق 
حزب محسوب می شود، بیشتر حاصل یک بحران 
سیاسی  اختالفات  تا  بــود  مدیریتی  و  تشکیالتی 
ــردی. در طــول مــدت بیش از یــک دهــه و  و راهــب
برخی  بــاوجــود  و  حــزب  دو  جداگانه  فعالیت  نیم 
دو  متفاوت،  تشکیالتی  و  مبارزاتی  رویکردهای 
جریان در کسوت ادامه دهنده تاریخ حزب دموکرات 
)مخصوصا  نــمــادی  مــیــراث  هــمــان  بــر  تکیه  بــا  و 
محمد،  قاضی  آن  رهبران  و  کردستان  جهموری 
عبدالرحمن قاسملو و صادق شرفکندی( و با پیروی 
از همان استراتژی کالن سیاسی )حل مسئله کرد 

در چارچوب ایران( به فعالیت خود ادامه دادند.
ــان و  ــریـ ــط دو جـ ــ ــ ــد عــــادی ســــازی رواب ــ رونـ
چندان  نه  فاصله ا ی  با  دوبــاره  اتحاد  گفت وگوهای 
سال های  در  و  بود  شده   شــروع  انشعاب  از  دور 
گذشته هر دو حزب در بعضی محافل خارجی و 
ایرانی )همچون انترناسیونال سوسیالیست و برخی 
ائتالف های اپوزیسیون ایرانی( در کنار هم شرکت 
داشتند و در مرکز همکاری احزاب کردستان ایران 

نیز با هم هماهنگی می کردند.
به  آنــقــدر  دمــوکــرات  دو حــزب  واقعیت وجـــود 
و  کردستان  سیاسی  چیدمان  در  که  کشید  درازا 
اپوزیسیون ایرانی کامال جا افتاده بود. اما نه مردم 
کردستان هرگز این دوگانگی را قبول کردند و نه 
رهبران دو حزب هیچگاه از ضرورت اتحاد دوباره 

 غافل ماندند.
تــاریــخــی حـــزب دمـــوکـــرات در جنبش  جــایــگــاه 
میان  در  حزب  این  محبوبیت  و  کرد  هویت طلبانه 
مردم کردستان ایران به اندازه ای است که همزمان 
با انتشار خبر به ثمر رسیدن تالش های دو حزب 
از شــادی کردستان  اد غــام دوبـــاره، موجی  بــرای 
اتحاد  اعــالم  از  که  اندکی  زمــان  در  گرفت.  فرا  را 
مجدد دو حزب می گذرد، استقبال مردم کردستان 
و ناخرسندی جمهوری اسالمی به نحوی است که 
روستاهای  و  شهر  بر  غیرعادی  کامال  وضعیتی 

کردستان ایران حاکم است.
ــاره حـــزب دمـــوکـــرات کــردســتــان و  ــ اتــحــاد دوب
مهم ترین  از  یکی  ایران  کردستان  دموکرات  حزب 
رویدادهای سیاسی مربوط به کردستان ایران در 
رویداد  این  اهمیت  می شود.  تلقی  گذشته  دهه  دو 
فقط در این نیست که بدینگونه یک سری مشکالت 
که  ایران  کردهای  مبارزه  تئاتر  داخل  مناقشات  و 
لطمه  آن  به  و  نداشتند  مبارزه   امر  به  ربطی  هیچ 
می زدند، حل و فصل می شود. بلکه به لحاظ ذهنی 

و عملی اتحاد دوباره حزب دموکرات می تواند بر 
فرآیند  در  آتی  واکنش های  و  کنش  و  صف آرایی 
خواهان تغییر در کردستان و حتی در ایران تأثیر 
بگذارد. با اتحاد نیرو و ظرفیت های مبارزاتی دیرین 
و تازه  ای که در داخل حزب دموکرات و حول این 
حزب گرد آمده، نقش محوری حزب دموکرات در 
جنبش سیاسی کردها در ایران از نو برجسته  شده 
سیاسی  رفتار  مجموع  که  دارد  را  ایــن  قابلیت  و 

کردها در ایران را تحت الشعاع خود قرار دهد.
ــا درنــظــرگــرفــتــن روابــــط حسنه مــیــان حــزب  ب
دموکرات کردستان ایران و سایر جریانات سیاسی 
کردستان ایران مخصوصا کومله ها و اینکه هر دو 
حزب دموکرات پیشین ضمن برخورداری از نیروی 
پیشمرگ، از پایگاه مردمی قوی برخوردار بودند، 
و نیز نگاه مثبت و کارایی به حوزه مردم و فعاالن 
مدنی در داخل کشور داشتند، اتحاد دوباره حزب 
طور  به  ایران  در  کردها  برای  می تواند  دموکرات 
ایجاد یک مرکزیت جدید  باعث  یا در عمل  رسمی 
سیاسی با سازوکارهای مبارزاتی توانمند و فراگیر 

شود.

بالفعل  نــیــروی  بیشتر  رؤیـــت  بــه  امـــری  چنین 
بعد  سه  در  ایــران  کردهای  سیاسی  جهان بینی  و 
که  کردستان  دیگر  به بخش های  رو  کمک می کند: 
مداخله  و  نفوذ  بر  سعی  جریانات شان  از  بعضی 
به جامعه سیاسی  دارنــد؛ رو  ایــران  در کردستان 
ایران که هنوز دارای نگاه یک دست و مطلوبی در 
قبال خواسته های مردم کردستان نیست؛ و رو به 
جامعه بین الملل که به دلیل پراکندگی و عدم اتحاد 
اپوزیسیون ایرانی هنوز جریانات مخالف جمهوری 
اسالمی و مردم ایران را در محاسبات مربوط به 
نحوه ی تعامل با رژیم و آینده ی این کشور دخیل 

نمی کند.
به درجه  اینکه  با  دوباره حزب دموکرات  اتحاد 
مردم  مبارزاتی  کــارزار  نهادن  پا  راستای  در  اول 
برای  گرفته،  صورت  بهتری  مرحله  به  کردستان 
پیام  حامل  هم  ایرانی  گسسته  ازهــم   اپوزیسیون 
اتحاد  این  حــال،  عین  در  اســت.  همگرایی  و  اتحاد 
قطب  یک  تشکیل  می تواند  اینکه  دلیل  به  بازیافته 
سیاسی منسجم و پاینده برای کردها در ایران را 
ملیت ها  باشد، مخصوصا در حوزه  داشته  پی  در 
عامل  مهم ترین  کــه  هویت محور  خواسته های  و 
برای  است،  ایران  در  همزیستی  آینده  تعیین کننده 
جامعه سیاسی ایران اعم از حاکمیت و اپوزیسیون 

چالش آفرین خواهد بود.
مهم ترین چالش را نباید در کوتاه مدت و در یکی 
کردستان  مــردم  مبارزه  عملی  ظرفیت های   شــدن 
جست، بلکه باید در درازمدت و در حوزه سیاسی 
و گفتمانی به دنبال آن گشت. به طور مشخص، ٧٧ 
سال پس از تأسیس حزب دموکرات کردستان، با 

د. آسو حسن زاده
سیاسی،  اجتماعی،  علوم  بەخصوص  مختلف  علمی  نظریات 
فرهنگی و... بەطور مداوم بر این تأکید دارند کە جوامع بر اساس 
معیار داخلی، منطقەای و جیهانی نیازمند بە اتحاد هستند، در 

واقع این فرم حیات اجتماعی مخصوص جهان مدرن است. 
وحدت نیرو، اندیشە و خط مشی ایجاد کردە و طی آن افراد 
در خدمت بە جامعەی نقش مؤثر ایفا می کنند. این درست و 
بەجای خود کە ممکن است وحدت در بین گروەها و سازمان های 
مخرب مانند گروههای بزهکار و تروریستی، مافیایی و دیکتاتوری 
شکل بگیرد، اما در عموم وحدت بیشتر از دیدگاهی پوزیویستی 
ارزیابی گشتە و برای هدفی برحق و روا بە آن پاسخ دادە می شود. 
در فرهنگ ملت کورد بەخصوص از آن زمان کە میهن کوردستان 
توسط متجاوزان این مرزوبوم اشغال شدە است مردم، رهبران 
و روشنفکران این ملت هموارە و پیوستە بە این پرداختەاند کە 
نقطەی ثقل کامیابی و موفقیت کورد اتحاد است. یا بە عبارتی 
دیگر عقیدەی مردم بر این است کە "متحد نیستند برای  همین 
و  دارد  رواج  مردم  میان  در  این سخن  نمی شوند".  پیروز  هم 
احتماال از منظری سادە بە آن نگاە می شود. اما این بخشی از 
واقعیت درونی جامعەی کوردستان است و از دیدگاە روانشناسی 
و  یاس  این  سبب  کە  دارد  وجود  بسیاری  دالیلی  اجتماعی، 
درماندگی شدە و تکرار آن طوری است کە در ذهن افراد جامعەی 

کوردستان نهادینە می گردد.
و  ملت کورد  با  رابطە  در  دیدگاە  نوع  این  در  اصلی  عامل 
اشغالگر  رژیم  دسیسەهای  و  سلطە  سیاست،  بە  آیندەاش، 
ایجاد  و  افتراق  با  مداوم  بەطور  است  درصدد  می گردد کە  باز 
دودستگی، چند پارگی و انشعاب در جامعەی کوردستان، لهجە، 
را  ملی  نیروی  و  عمومی  ارادەی  سیاسی،  فکری،  خط  و  آئین 
از جامعەی کوردستان بگیرند. در این میان نوک پیکان بخش 
عظیمی از این تبلیغات و دسیسەچینی ها علیە احزاب کوردستان 
نیروی  بەمثابە  از جامعە  نیز بخش بسیاری  در مقابل  و  بودە 
هم  دارند کە  احزاب کوردستانی  از  را  انتظار  این  میهن پرست 
بەعنوان جریان سیاسی با یکدیگر متحد شدە و هم سعی بر آن 

داشتە باشند کە جامعە را همبستە و دارای انسجام کنند. 
پیشرو  ایران کە  دموکرات کوردستان  حزب  هـمچون  حزبی 
مبارزەی دموکراتیک کوردستان ایران است، طی ٧٧ سال تالش 
و فعالیت خود افتخارات و دستاوردهای بسیاری برای ملت خود 
بە ارمغان آوردە است و این خود برایند مبارزاتی جریانی است 
کە برآمدە از بطن جامعەی کوردستان می باشد.  از همین روی 
انتظارات عموم از این حزب بسیار است. این حزب مسئولیت 
خطیر ملی را بر عهدە دارد کە خوشبختانە دوبارە با کسب اتحاد 
مجدد و رقام زدن این پیروزی ثابت کرد کە بە اصول دموکراسی 
در صدر  ملی  منافع  وی  نظر  از  و  بودە  معتقد  و کار سازمانی 
تمامی بحث و موضوعات مربوط بە حزب دموکرات کوردستان 

ایران است. 
این اتحاد طرفین دموکرات، جدا از مسئولیت پذیری، دستاورد 
مهمی هم برای ملت کورد در کوردستان ایران بەخصوص مناطق 
و مردم بخش های جنوبی کوردستان ایران دارد. زیرا حزب متحد 
دموکرات با بکارگیری نیرو و تواناییش، مانع از پراکندگی نیرو و 

چند دستگی نواحی کوردستان ایران می شود. 
از طرفی دیگر در جریان رشد جامعە و گذار از جامعەی مکانیکی 
کە مٶلفەهایش تنها عشیرە، مذهب و... است بەسوی جامعەای 
ارگانیک کە مٶلفەهای آن منافع همگانی، وظایف و توانایی ها 
و  حزبی  ساختار  در  چە  دموکرات  حزب  تأثیرگذاری  می باشد، 
چە در ساختار اجتماعی حائز اهمیت ویژە است.  یعنی حزب 
انتگرال کردن جامعەی کوردستان  از  ایران  دموکرات کوردستان 
می تواند بە نیروی مؤثری تبدیل گشتە و مشارکت اجتماعی و 
سیاسی در جامعە را ارتقاء دهد کە تاکنون این امر در کوردستان 
ایران تجربە نشدە است. بەخصوص کە اینک خطوط قرمز ملی، 
دموکراسی و منافع کلی بە معیار اصلی مبدل گشتەاند، پذیرش 
جنوب کوردستان  مناطق  علی الخصوص  در کوردستان  امر  این 
بازتاب گستردەای داشتە و بە بخشی از باور عمیق مردم تبدیل 
حزب  بە  بیشتری  توان  پذیرش  این  دیگر  سوی  از  می شوند. 
دموکرات بخشیدە تا بە نیروی توانمند کە هیچ اشغالگری نتواند 
در مقابل آزادی خواهی و حقوق ملی مانع شود تبدیل می شود. 
این هم نیازمند خوانش دقیق تر و اتخاذ تصمیماتی همە جانبە 
است تا جریانی سیاسی بتواند گفتمان و برنامەهایش را فراگیر 
کە با اطمینان، در ارزیابی میان جریان های سیاسی جنبش کورد، 
حزب دموکرات در صدر تمامی آنان است. بدین معنا توان بسط 

و همگانی ساختن گفتمان در حزب دموکرات بسیار است. 
زمانی کە افراد و جامعە احساس می کنند کە بخشی از این 
بە  اطمینان  با  خوردە  این گرە  بە  آیندەشان  و  جریان هستند 
هدف نزدیکتراند و موفقیت را بە انجام می رسانند. برای همین 
حزب دموکرات این خوانش و دیدگاە را بە خوبی درک کردە و 
در عمل میدان مبارزە کوردایتی را گسترش دادە و گذار بە سوی 
جامعەای ارگانیک مدرن کە منافع ملی در صدر آن قرار دارد را 

تداوم می بخشد. 

اهمیت اتحاد بازیافته حزب دموکرات کردستان ایران در چیست؟
اتحاد و ترقی

پژمان شریعتی

دیار زاگرۆسدیار زاگرۆس

با اتحاد نیرو و ظرفیت های مبارزاتی دیرین و تازه  ای که در داخل حزب دموکرات 
و حول این حزب گرد آمده، نقش محوری حزب دموکرات در جنبش سیاسی کردها در 
ایران از نو برجسته  شده و قابلیت این را دارد که مجموع رفتار سیاسی کردها در ایران 

را تحت الشعاع خود قرار دهد.

اینکه به درجه اول در راستای پا نهادن کارزار  اتحاد دوباره حزب دموکرات با 
مبارزاتی مردم کردستان به مرحله بهتری صورت گرفته، برای اپوزیسیون ازهم  گسسته 
ایرانی هم حامل پیام اتحاد و همگرایی است. در عین حال، این اتحاد بازیافته به دلیل 
اینکه می تواند تشکیل یک قطب سیاسی منسجم و پاینده برای کردها در ایران را در پی 
داشته باشد، مخصوصا در حوزه ملیت ها و خواسته های هویت محور که مهم ترین عامل 
تعیین کننده آینده همزیستی در ایران است، برای جامعه سیاسی ایران اعم از حاکمیت و 

اپوزیسیون چالش آفرین خواهد بود
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در تاریخ مبارزات ملت كورد در راستای تحقق 
حقوق سیاسی و ملی در شرق كردستان، رخدادهای 
و  واضــح  پیامی  حــاوی  كــه   یافت  میتوان  زیـــادی 
حامل معنایی ویژه  هستند. با نگاهی به  روزشمار 
این تاریخ، به  حوادثی برمیخوریم كه  از سویی به  
بخشی از حافظه  جمعی مردم كوردستان بدل شده  
مرحل  طی  غنی  میراثی  همچون  دیگر  از سوی  و 
جنبش  كالبد  در  را  مقاومت  روح  مبارزه ،  مختلف 
است.  دمیده   كوردستان  طلب  رهایی  و  آزادیخواه 
واقعیتند  این  مؤید  كه   تاریخی  بسا رخدادهای  چه  
كه  جنیش كرد در ایران در آزمودن طرق مختلف 
مبارزه  و مقاومت علیه دشمنان حقوق و آزادیهای 

ملت كورد, راهی طوالنی پیموده  است.
نشدنی  فراموش  تاریخی  لحظات  اینكه   وجود  با 
بسیاری در قرن گذشته  در راستای تقویت هویت 
ملی كوردها ثبت شده اند،  ولی در این مقالە كوتاه 
تنها اشاره ای كوتاه به  مهمترین رخدادهای پس از 
انقالب ٥٧ و بویژه اعتصاب فراگیر و گسترده  مردم 
خواهیم   ١٣٩٧ سال  شهریور  ٢١ی  در  كردستان 

داشت.

از همان آغاز قدرت گیری جمهوری اسالمی و 
آشكار شدن خواست خمینی و اطرافیانش مبنی بر 
سركوب ملت كورد و پایمال كردن حقوق بنیادین 
انسانی و قانونی این ملت، شاهد ظهور مقاومت ملت 
كورد در برابر زیاده خواهیهای رژیم در اقصا نقاط 
كوردستان بودیم. همبستگی ملی كوردها در مناطق 
مختلف كوردستان كه  برآمده  از جنبش حق طلبانه  
به   ویــژگــی ای  چنان  ــود،  ب ــورد  ك ملت  قیامهای  و 
و  ایــران  مناطق  دیگر  در  كه   بود  داده   كوردستان 
حتی در بین سایر ملل تحت ستم ایران قابل ردیابی 
سازمانی،  فعالیتهای  و  تحزب  فرهنگ  تثبیت  نبود. 
و  طبقات  طلبانه   حق  و  ملی  خودآگاهی  محصول 
همین  و  بــود  كوردستان  جامعه  مختلف  اصناف 
انقالب  آغازین  سالهای  در  را  كوردستان  واقعیت، 

٥٧ به  سنگر آزادیخواهی در ایران بدل كرده  بود.
ملت كورد باوجود تبعیض سیستماتیك، سركوب 
جمهوری  و  شاهنشاهی  رژیمهای  توسط  گسترده 
بر  میلیتاریستی  سنگین  فضای  تحمیل  اســالمــی، 
و  وجــود حامی  عــدم  حــال  عین  در  و  كوردستان 
پشتیبان در معادالت منطقه ای و بین المللی و تنها 
انسانی،  و  ملی  شده   نهادینه   ارزشهای  به   اتكا  با 
استاندارد باالیی از بسیج ملی را در مراحل مختلف 
ملی  بسیج  ایــن  اهمیت  اســت.  گذاشته   نمایش  بــه  
صلح طلبانه زمانی بیشتر آشكار میشود كه  به  این 
ایران  معاصر  تاریخ  در  كه   باشیم  واقــف  واقعیت 
همواره  رژیمهای دیكتاتور بر ایران حكومت كرده  
برای  فرصتی  عمال  سیاسی  اختناق  فضای  در  و 
ظهور و بروز فعالیتهای سیاسی و سازمانی وجود 

نداشته  است.
قدرت  اوایل  در  مریوان  مردم  تاریخی  مهاجرت 
گیری جمهوری اسالمی بعنوان موضعی انقالبی علیه  
كوردستان،  به   اشغالگرانه   و  آمیز  تعرض  حمالت 
در  كوردستان  مــردم  ی  همه جانبه   مشاركت  عدم 
رفراندوم كذایی و تمسخرآمیز خمینی جهت تعیین 
برابر  در  موضعگیری  ایـــران،  آتــی  سیاسی  نظام 
ترور رهبران ملت كورد و حزب دمكرات با وجود 
و   ... و  خفقان  و  تــرس  و  پلیسی  فشای  تحمیل 
را  اعتصاب شكوهمند ٢١ شهریور ١٣٩٧  باالخره  
میتوان از مصادیق بارز توسعه  سیاسی در شرق 
كوردستان برشمرد. جهت دهی اراده  جمعی و تعهد 
مردم در برابر مسائل سیاسی و اجتماعی بعنوان 
پارادایم اصلی توسعه  سیاسی، از ویژگیهای بارز 
جامعه   نهادمندی  میروند.  شمار  به   كــورد  جنبش 

مختلف  اقشار  سازماندهی  طریق  از  كوردستان 
همچون دانشجویان، معلمان، مدافعان محیط زیست 
اعتصابات و  برگزاری  مناسب جهت  ... بستری  و 
اعتراضات مدنی و غالبا رادیكال فراهم كرده  است. 
با  مردم  صنفی  مطالبات  كلیه   كرد  فراموش  نباید 
همین  و  شــده   عجین  سیاسی  و  ملی  قدرتمند  تم 
برای شكلگیری  توده های مردم  مهم, بسیج سریع 
اعتراضات را ممكن كرده  است. این اعتراضات یا از 
جانب جریانات سیاسی مؤثر كوردستان مدیریت و 
رهبری میشوند و یا خود مردم بصورت خودجوش 

ابتكار عمل را در دست میگیرند.
بود  فراگیر  اعتصابی   ٩٧ ٢١ شهریور  اعتصاب 
كه  مردم كوردستان در پاسخ به  حمله  موشكی به  
قلعه  دمكرات و اعدام ٣ فعال سیاسی كورد - كه  در 
تاریخ ١٧ شهریور توسط سپاه  پاسداران انجام شد 
– در حمایت و پشتیبانی از فرزندان خود و البته  
در دفاع از قضیه  سیاسی و ملی خود علیه  حاكمیت 
تفسیر  و  تحلیل  فریاد سردادند.  تهران  كوردستیز 
اعتصاب  این  مختلف  ابعاد  بر  گذاشتن  انگشت  و 
ــادآوری  ی حــال  عین  در  و  ێن  از  تجربه   كسب  و 
پیوستە آن در محافل و مجامع داخلی و بین المللی 
ملت  آینده  جنبش سیاسی  در  مهمی  نقش  میتواند 
كورد و پیشبرد آن ایفا كند. این اعتصاب گسترده  
از  بود كه  میتوان  پیامها و داللتهای مهمی  حاوی 
آن بعنوان میراث معنوی مهم در مراحل آتی جنبش 

مردم كوردستان به  آن اتكا نمود.
جنایت ضدانسانی حمله  موشكی به  قلعه  دمكرات 
و شهادت ١٦ تن از رهبران و كادر و پیشمرگان 
پاسداران،  تروریستی  سپاه   توسط  دمكرات  حزب 
كوردستان  در  اضطراری  شرایط  بروز  به   منجر 
گردید. گستردگی و كم نظیر بودن این جنایت بویژه   
در شرایطی كه  رهبران نظام به  زعم خود جریانات 
مبارز و انقالبی كوردستان و بویژه  حزب دموكرات 
را منزوی و منحله  قلمداد كرده  و ادعا میكردند روح 
مقاومت در كوردستان به  خاموشی گراییده  است، 
منجر به  برانگیختن افكار عمومی شده  و حماسه  ٢١ 
مجری  بعنوان  پاسداران  سپاه   آفرید.  را  شهریور 
قواعد  انسانی – كه  نقض آشكار  این جنایت ضد 
اساسی قوانین بین المللی بود – قصد داشت با از 
ادعای خود  دمكرات  برداشتن رهبران حزب  میان 
تاریخ  به   و  دمكرات  حزب  كامل  انحالل  بر  مبنی 
سپرده  شدن آن را ثابت كند. در حالیكه  غافل از این 
واقعیت بودند كه  ریشه دار بودن حزب دمكرات در 
میان مردم شرق كردستان بعنوان صاحبان اصلی 
طلبی  حق  فرهنگ  غنای  و  حزب  این  مؤسسان  و 
خاطر  ناآسودگی  زمینه   همواره   مــردم،  انقالبی  و 

رهبران تهران را در خود نهفته  داراست.
حزب  ناپذیری  انفكاك  پیام  حامل  اعتصاب  این 
بود.  كوردستان  شرق  در  كــورد  ملت  و  دمكرات 
نباید فراموش كرد كه  این اعتصاب در پی فراخوان 
البته   و  ــران  ای كوردستان  احــزاب  همكاری  مركز 
فعاالن سیاسی و مدنی در داخل كوردستان اتفاق 

افتاد.
جمهوری اسالمی بویژه  در دو دهه  گذشته  تالش 

كرده  به  افكار عمومی در داخل و خارج ایران این 
مساله  را القا كند كه  كوردها در ایران تحت سلطه 
دشمنان  ــادی  ای ایــن  و  نداشته   مشكلی  هیچ  آنها، 
كنند  وانمود  ــد  دارن قصد  كه   اســت  ایــران  خارجی 
كه  جمهوری اسالمی قادر به  تحمیل هژمونی خود 
آن  از  فراتر  حتی  و  نیست  كوردنشین  مناطق  بر 
خود را حامی و پشتیبان كوردهای دیگر بخشهای 

كوردستان نیزمعرفی میكنند.
تصویر  به   با  شهریور،   ٢١ معنادار  اعتصاب 
كشیدن سیمایی هویت خواهانه  و البته  در راستای 
برابر  در  موضعگیری  و  ملی  مــرزهــای  تخطیط 
ملت  كه   برآمد  واقعیت  این  اثبات  پی  در  دیگری، 
حال  در  پتانسیلی  و  ملی  مطالبه ای  دارای  كــورد 
در  اســت.  مطالبه   این  به   دستیابی  جهت  گسترش 
واقع این اعتصاب، امتداد فرهنگ نهادينه شده  مردم 
كوردستان بود كه  در مناسبتهای مختلف و برای 

موضوعات متفاوت به  منصه  ظهور رسانده  است.
عمومی  مسائل  به   كوردستان  مــردم  حساسیت 
زمینه   به   متكی  خودجوش  سازماندهی  و  جامعه  
مبارزاتی ملت كورد، بویژه  در سالهای گذشته  تأثیر 
بر توسعه  سیاسی و ملی كوردها گذاشته   عمیقی 
است. حوادث طبیعی اسفبار استانهای جنوبی شرق 
كوردستان، موج گسترده ای از همبستگی و همكاری 
بدنبال داشت كه  در نوع خود كم نظیر بود. چنانچه  
این بسیج عمومی برای همیاری و همدردی مناطق 
از  زلزله ،  و  سیل  قربانیان  با  كوردستان  مختلف 
ابعادی انسانی و ملی برخوردار بود، بدون تردید 
حماسه  ٢١ شهریور از ابعاد انسانی، ملی و سیاسی 
برخوردار بود. حمایت از حزب دمكرات و جنبش 
سیاسی- ملی كورد، از بارزترین پیامهای اعتصاب 
قلعه   به   موشكی  حمله   با  اسالمی  جمهوری  بــود. 
و  كارد  و  به  شهادت رساندن رهبران  و  دمكرات 
پیشمرگان حزب دموكرات به  دنبال محدود كردن 
از  پس  تنها  كه   بود  دموكرات  حزب  مانور  میدان 
گذشت ٤ روز از این جنایت غیرانسانی، خود را در 
مقابل جبهه ای به  وسعت كوردستان یافت كه  یارای 
هیچ واكنشی غیر از تعجب و نگرانی در مواجهه  با 
آن نبود. هزینه  حمله  موشكی به  حزب دمكرات، از 
دست دادن شماری از وفادارترین و ارزشمندترین 
ــود، در صــورتــی كــه  هزینه  این  فــرزنــدان حــزب ب
و  بسیار گسترده تر  اسالمی  برای جمهوری  حمله  
دردناكتر بود و پیامد آن رسوایی رژیمی بود كه  
سالها ادعای منحله  بودن حزب دموكرات و پایان 
برنده   میكرد.  را  ایــران  در  كوردها  ملی  مطالبات 
واقعی حوادث ١٧ و ٢١ شهریور حزب دموكرات 
و ملت كرد بودند و آنچه  این حمالت برای سپاه  
آورد  ارمــغــان  به   اسالمی  جمهوری  و  پــاســداران 
رسواییشان در داخل ایران و البته  در جامعه  بین 

الملل بود.

***

رحمان سلیمی

تاثیر وحدت حزب دموکرات
 بر مسئلە زنان 

در  جدایی  دچار  دموکرات  حزب  خورشیدی کە   ١٣٨٥ سال  از  پس 
صفوف خود گشت، دو حزب با دو نام جداگانە بە مبارزه خود علیە رژیم 
اسالمی ادامە دادند و خوشبختانە اکنون پس از نزدیک بە ١٦ سال این 
جدایی در صفوف حزب بە پایان رسید و دوبارە با یک نام و در  قامت 
یک حزب بە مبارزه خود ادامە خواهند داد. موضوع زنان همواره یکی 
از مهم ترین مسائل دو طرف بوده و هر دو بخش حزب دموکرات توجە 

ویژه بە آن داشتەاند.
ویژە  جایگاه  و صاحب  مدرن  عنوان یک حزب  بە  دموکرات  حزب 
برابر مسائل مختلف جامعە و  در  را  در شرق کوردستان همواره خود 
همچنین طبقات و اقشاری کە این جغرافیا را تشکیل می دهند خودرا  
پاسخگو و مسئول دانستە است و این موضوع در واقع مبتنی بر این 
واقعیت است کە حزب دموکرات، حزبیست کە قدرتش نشات گرفتە از 

مردم شرق کوردستان و خواستەهای آنهاست.
ممکن نیست یک حزب از یک جامعە خاص و توده های آن سرچشمە 
بگیرد، اما اهمیتی برای خواستە ها و نیازهای آنان قائل نباشد و همین 
واقعیت است کە حزب دموکرات را تبدیل بە محبوب ترین حزب در میان 
ملت کورد در شرق کوردستان کردەاست. از این منظر حزب دموکرات 
برای  آزادی  تحقق  راستای  در  بی وقفە خود  تالش  ١٦ سال   در طول 
مردم کوردستان بە ویژه طبقە زنان از هیچ تالشی دریغ نکردە است. از 
جمهوری کوردستان تا بە امروز کە حزب دموکرات بە مبارزه ملی خود 
را  وظیفە  مهم ترین  و  نقش  بهترین  توانستەاند  زنان  می دهد،  ادامە 
ایفا کنند و اغلب دیده ایم کە نە تنها پابەپای مردان، بلکە بسیار قوی تر 
را برعهدە داشتە، قربانی  و جسورانەتر، مسئولیت رهبری این جنبش 
دادەاند، رنج دوری، غریبی و تنهایی را با تمام وجود چشیدەاند، اما 
ادامە  برای  داشتە  مهمترین  بە  تبدیل  مقدس شان،  بە هدف  رسیدن 

مبارزاتشان گشتە است.
اکنون کە ٧٧ سال از تأسیس حزب دموکرات می گذرد و صفوف این 
حزب متحدتر از همیشە است و برنامە آینده این حزب نیز بر ادامە 
جنبش خود و مبارزه جدی تر با رژیم اسالمی ایران استوار گشتە است، 
نباید فراموش کنیم کە زنان چگونە می توانند نقش مثبت و مؤثری در 

موفقیت مبارزه با اشغالگران داشتە باشند.
اهمیت دادن حزب دموکرات بە زنان، مانند نیمی از جامعە کوردستان 
زمینەها  برخی  در  است  ممکن  زنان  بە  مربوط  مسائل  همچنین  و 
اما قطعا نقاط مثبت و محکمی  باشد،  ریزبینی بیشتر  انتقاد و  جای 
وجود دارد کە در حقیقت تالش ها و گام های خوشبینانەای برای پیشبرد 

مسائل زنان است.
را  خودیابی  امکان  اینکە  از  جدا  سیاسی،  چارچوب  این  در  زنان 
دارند، مدام تشویق شدەاند کە مسئولیت ها و وظایف مهم را بر عهده 
بگیرند، حمایت شدەاند تا گام های مثبتی در راستای رسیدن بە اهداف 
خود بە عنوان جامعە زنان و اهداف بزرگتری همانند دورنمای آزادی 
کە  دریابند،  را  اهمیت خود  عملی  بە شیوەی  و  بردارند  ملتشان شان 
این واقعیت بە وضوح در میزان مشارکت زنان در سطح رهبری حزب 
دموکرات و بە طور کلی در سازماندهی حزبی دیده می شود. این وجود 
از جنبش  اسالمی  رژیم جمهوری  تعریف  نقطە مقابل  دقیقا  مبارزه  و 
انقالبی کوردستان و مشارکت زنان در آن است کە در تمام این سال ها 
بە  را  زنان، جامعە  قدرت  با سرکوب  و  تالش کردەاند تضعیفش کنند 

سراشیبی ناخوشایندی هدایت کنند.
در واقع مسئلە اتحاد دو بخش حزب دموکرات اگرچە خبر بسیار بدی 
برای رژیم جمهوری اسالمی است و بە طور کلی منجر بە سرخوردگی 
رژیم از اهداف خود گشتەاست، بالعکس و بدون شک برای طبقە زنان 

جای بسی امید و دلخوشی شده است.
اتحاد فرصت جدیدی برای زنانی است کە در چارچوب این حزب، 
آستین همت را باال زدەاند و عالوە بر تالش برای تضمین حقوق خود، 

بر سرنوشت و آینده سیاسی وطنشان هم تأثیر خواهند داشت.
زنان در حزب دموکرات در صف اول مبارزه قرار دارند و با بهره گیری 
از قدرت، توانایی و مهارت های خود در چارچوب این حزب می توانند 

بسیار تاثیرگذار باشند.
میهنمان  بازسازی  برای  کە  دورنمایی  و  دموکرات  حزب  برنامە 
کوردستان در این حزب تعریف شده است، نیازمند قدرت، پتانسیل و 
توانایی تمام مردم کوردستان از جملە زنانی است کە سخت ترین وظیفە 
را بر دوش دارند، چرا کە برخالف همە اقشار دیگر جامعە کوردستان، 
در همان حال وظایف بسیار دیگری نیز دارند کە باید برای انجام آن ها 
هم دو چندان تالش کنند، بنابراین زنان بە ویژه کسانی کە در صفوف 
باید احساس مسئولیت و رهبری بیشتری کنند و  قرار دارند،  جنبش 
تجدید  برای  جدید  فرصتی  بە  تبدیل  را  حزب  صفوف  مجدد  اتحاد 

حیات و رسیدن بە هدف بزرگ گردانند.

وێــــــــــستگەوێــــــــــستگە

هیمو

رژیمهای  توسط  گسترده  سركوب  سیستماتیك،  تبعیض  وجود  با  كورد  ملت 
شاهنشاهی و جمهوری اسالمی، تحمیل فضای سنگین میلیتاریستی بر كوردستان و در 
عین حال عدم وجود حامی و پشتیبان در معادالت منطقه ای و بین المللی و تنها با اتكا 
به  ارزشهای نهادینه  شده  ملی و انسانی، استاندارد باالیی از بسیج ملی را در مراحل 
مختلف به  نمایش گذاشته  است. اهمیت این بسیج ملی صلح طلبانه زمانی بیشتر آشكار 
ایران همواره  رژیمهای  این واقعیت واقف باشیم كه  در تاریخ معاصر  میشود كه  به  
دیكتاتور بر ایران حكومت كرده  و در فضای اختناق سیاسی عمال فرصتی برای ظهور 

و بروز فعالیتهای سیاسی و سازمانی وجود نداشته  است.

اعتصاب معنادار ٢١شهریور، با به  
تصویر كشیدن سیمایی هویت خواهانه  
و البته  در راستای تخطیط مرزهای ملی 
پی  در  دیگری،  برابر  در  موضعگیری  و 
كورد  ملت  كه   برآمد  واقعیت  این  اثبات 
دارای مطالبه ای ملی و پتانسیلی در حال 
مطالبه   این  به   دستیابی  جهت  گسترش 
است. در واقع این اعتصاب، امتداد فرهنگ 
نهادينه شده  مردم كوردستان بود كه  در 
موضوعات  برای  و  مختلف  مناسبتهای 

متفاوت به  منصه  ظهور رسانده  است.
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قبل از خداحافظی

دو هفتە از اتحاد مجدد حزب دموکرات کوردستان 
دیگر  روز  دو  بسی شیرین.  اتفاقی  گذشت،  ایران 
نیز چهارمین سالروز فاجعەی ١٧ شهریورماە فرا 
می رسد، رویدادی تلخ و جانکاه. سهیال قادری یکی 
از شهدای حملەی موشکی سپاه پاسداران بە قلعەی 
دموکرات و از پیشگامان کاروانی بود کە نە تنها 
خواستار وحدت دو جریان دموکرات بود، بلکە در 
عمل هم با تمام وجود بدین منظور در تکاپو بود. 
مشارکت فعال شهید سهیال در کمپین ١ دیماە کە ٧ 
سال پیش کە در یخبندان روابط طرفین دموکرات، 
بهمراە طیفی از نخبگان و فعاالن سیاسی کورد و 
بە هدف شدت بخشیدن بە جریان وحدت دوبارەی 
حزب دموکرات بەراە انداختە بودند؛ مصداقی بارز 
برای این گفتە است کە اتحاد مجدد و تحقق وحدت 
رهبران  آرزوی  غایت  دمــوکــرات  حــزب  صفوف 
شهیدمان، منجملە شهید گرانقدر سهیال قادری بود. 
چند روز پیش فرصتی پیش آمد تا باری دیگر بە 

مجموعە ویدیوهای کمپین نامبردە سری بزنم. 
ســخــنــان شهید  مــحــتــوای  کــە  نیست  تــصــادفــی 
سهیال قادری در پیامی ویدیویی کە کمپین منتشر 
اتحاد مجدد  بیانیەی مشترک  کردە بود، با جوهر 
دموکرات ها انطباق کاملی دارد. بە این دلیل کە این 
از روح همگرایی ملی و درک عمیق سهیال از جایگاە 
واقعی حزب دموکرات در جنبش سیاسی کورد و 
کوردستان  جامعەی  بطن  در  این حزب  محبوبیت 

نشأت می گیرد. 

ترور و تروریسم واژه های هستند که با موجودیت 
همیشه  و  گره  خورده اند  اسالمی  جمهوری  حکومت 
آخوندی  جنایتکار  رژیــم  دســت  در  بی بدیل  ابـــزاری 
فکری  مکتب  در  تروریسیم   و  تــرور  سابقه  بوده اند، 
استقرار  از  قبل  به  حتی  فقیه  والیت  پیروان حکومت 
این  بــرمــی گــردد.  پهلوی  دوره  و  اسالمی  جمهوری 
جمهوری  سران  درخاطرات  صراحت  به  می توان  را 
از جمله هاشمی رفسنجانی، محسن رضایی  اسالمی 
و ... دید. گذر زمان نشان داد در حکومتی که دیالوگ 
و گفتگو و توجه به افکار مخالف هیچ جایگاهی ندارد، 
و  اعدام  درحکومت، سرکوب،  ماندن  برای  ابزار  تنها 
ترور است. درمسیر چهل و چند ساله حکومت والیت 
فقیه ،رژیم هر روز شکل جدیدی از ترور را در جهان 
به  تروریست  صدها  اعـــزام  از  گــذاشــت،  نمایش  بــه 
سراسر جهان تا ایجاد دهها گروه تروریستی نیابتی 
جمهوری  تروریسم  شبکه  توسعه  پــالن  از  بخشی 
اسالمی است. شبکه ای که حاال مرزهای جغرافیایی را 
یکی پس از دیگری درنوردیده و به هزاران کیلومتر 
آن  طرف تر به خاک ایاالت متحده آمریکا رسیده است. 
انصافا جمهوری اسالمی در هر چیزی ناموفق بوده 
باشد در توسعه و گسترش شبکه آدمکشی و ترور و 
صدور تروریسیم در جهان بی نظیر عمل کرده است! 
کافی است نگاهی کوتاه بیاندازیم به برخی از خبرهای 
اقدامات  اخیر خبرگزاریهای جهان در مورد  ماه  چند 
متحده  ایاالت  خاک  در  اسالمی  تروریستی جمهوری 
جمهوری  در  تروریسیم  و  تــرور  اهمیت  تا  آمریکا 

اسالمی را بهتر بشناسیم.
ــگــار: وزارت  ــامــه ن ــرای ربـــودن یــک روزن تــالش بـ
دستگاه   کــرد  اعــالم  بیانیه ای  در  آمریکا  دادگستری 
روزنامه نگار  یک  است  کــرده  تالش  ایــران  اطالعاتی 
این  نام  برباید.  نیویورک  از  را  بشر  حقوق  فعال  و 
روزنامه نگار در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا اعالم 
رادیو  با  گفت وگو  در  علینژاد  مسیح  اما  است،  نشده 
آدم ربایی  تالش  این  از  او  هدف  که  کرد  تأیید  فــردا 
نیویورک  در  آمریکا  ــدرال  ف دادگــاه  اســت. یک  بــوده 
این  ربــودن  برای  توطئه  به  را  ایرانی  چهار شهروند 
تحریم ها،  نقض  بشر  حقوق  فعال  و  روزنــامــه نــگــار 
مسیح  ــرد.  ک متهم  پولشویی  و  بانکی  کــالهــبــرداری 
پیامی  در  خبر  ایــن  انتشار  از  پس  ساعاتی  علینژاد 
توئیتری از تالش پلیس فدرال آمریکا )اف.بی.ای( برای 

خنثی کردن توطئه ربودنش تشکر کرده است.
براساس  نگار:  تــرور همان روزنــامــه  بــرای  تــالش 
گزارش پلیس فدرال آمریکا )اف .بی. آی( یک مرد مسلح 
با اسلحه کالشینکف که بیرون از خانه مسیح علینژاد 

در بروکلین نیویورک پرسه می زد دستگیر شده است. 
منابع و اسناد اتهامی پلیس فدرال آمریکا نشان می دهد 
تهاجمی  اسلحه  با  ساله،   ٢٣ مهدی  اف،   خالد  که 
کالشینکف، و بیش از هزار دالر پول نقد، دستگیر شد. 
این اسلحه ظرفیت باالیی برای درگیری مسلحانه دارد. 
جمهوری  تبعه  مهدی اف،  خالد  گــزارش هــا،  براساس 
آذربایجان است و پیشتر عضو تیم ملی جودوی این 

کشور بوده است.
سوقصد به جان سلمان رشدی: تروریست متهم به 
ترور سلمان رشدی با حضور دادگاه اعالم کرد که 
با حکم  او  نپذیرفت.  را  قتل  اتهام  و  است  »بی گناه« 
دادگاه بدون قرار وثیقه در بازداشت خواهد ماند. هادی 
مطر٢٤ ساله، متهم است که به روی صحنه دویده و 
حداقل ١٠ ضربه چاقو به صورت، گردن و شکم آقای 
نیوز«  رشدی زده است. شبکه آمریکایی »ان بی سی 
کاربری  حساب های  محتوای  بــررســی  داد  گـــزارش 
که  می دهد  نشان  اجتماعی  شبکه های  در  مطر  هادی 
بوده  انقالب اسالمی  پاسداران  هــواداران سپاه  از  او 
یا  به شکل مستقیم  او  نیست که  است. هنوز روشن 

غیرمستقیم با سپاه در تماس بوده یا نه.
سابق  سیاسی  ازمقامات  برخی  ترور  برای  تالش 
چهارشنبه  روز  آمریکا  دادگستری  وزارت   : آمریکا 
ایــران به  پــاســداران  اعــالم کــرد که یک عضو سپاه 
ملی  امنیت  مشاور  جان بولتون،  ــرور  ت ــرای  ب تــالش 
ایاالت متحده در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ 
وزارتخانه شهرام  این  اعالم  به  بنا  است.  متهم شده 
پورصفی معروف به مهدی رضایی، ۴۵ ساله با طرح 
افــرادی  یا  فرد  به  دالر  هــزار   ٣٠٠ پرداخت  پیشنهاد 
اجرای  دنبال  به  برسانند  قتل  به  را  بولتون  جان  که 
او بود. مقامات آمریکایی از طرف فردی  طرح ترور 
که از شهرام پورصفی او را مامور ترورجان بولتون 
هویت  گرفتند.  قرار  توطئه  این  جریان  در  بود  کرده 
حمله  بابت  انتقام گیری  از  است.  نشده  فاش  فرد  این 
آمریکا به کاروان قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه 
قدس ایران به عنوان انگیزه احتمالی برای طرح ترور 
جان بولتون یاد شده است. قاسم سلیمانی دراین حمله 
ترامپ،  دونالد  دستور  به   ٢٠٢٠ ژانویه سال  ماه  که 
رئیس  جمهوری وقت آمریکا در بغداد، پایتخت عراق 

صورت گرفت کشته شد. 
اینها فقط بخشی از فعالیت های تروریستی جمهوری 
ایاالت  قلب  کیلومتر آن  طرف تر در  هــزاران  اسالمی، 
متحده آمریکا، بزرگترین قدرت سیاسی نظامی جهان 
با آن دستگاه عریض و طویل اطالعاتی اش می باشد. 
بدیهی است اینها صرفا آن دسته از اقدامات تروریستی 

هستند که توسط دستگاههای اطالعاتی ایاالت متحده 
تروریستی  فعالیتهای  دامنه  مطمئنا  شــده انــد،  کشف 

جمهوری اسالمی به مراتب بیشتر از این است.

برای دموکرات و قلعه تسخیرناپذیرش
خبرنگار شبکه تلویزیونی رووداو از کاک مصطفی 
هجری مسئول هیئت رهبری حزب دمکرات کوردستان 
آیا شما  حــزب،  مجدد  اتحاد  از  بعد  می پرسد:  ایــران 
اسالمی  جمهوری  تروریستی  اقدامات  که  نمی ترسید 
از  یابد؟ کاک مصطفی هجری بعد  افزایش  علیه شما 
سکوت کوتاهی پاسخ می دهد: مگر کاری هم مانده که 

جمهوری اسالمی علیه ما انجام ندهد. 
ــدامــی مانده  امــا واقــعــا جــمــهــوری اســالمــی چــه اق
در  که  زمانی  از  ندهد؛  انجام  دمکرات  حزب  علیه  تا 
برای  او  تالش  قاسملو  دکتر  زنده یاد  نامه  به  پاسخ 
برقراری دیالوگ با جمهوری اسالمی و یافتن راه حلی 
مسالمت آمیز برای مشکل کوردها در ایران، مزدوران 
جمهوری اسالمی به شهرهای کوردستان لشکرکشی 
تا  نفر را کشته و بی خانمان کردند  کردند و هزاران 
همین امروز »پوتین هایشان را در نیاورده اند« و برای 
آماده باش  در  دمکرات  کورد و حزب  مردم  به  حمله 

هستند.
بعد از حمله نظامی و جنگ نابرابر با مردم کورد، 
از  محافظت  بــرای  و  ناچار  به  دمکرات  حــزب  وقتی 
کوچ  تا  برگزید  مبارزه  ادامــه  برای  را  کوهها  مــردم، 
اقلیم کوردستان، همیشه و همه گاه حزب  به  اجباری 
جمهوری  تروریستی  عملیات  معرض  در  دموکرات 
ــی بـــوده و  هــســت. از تـــرور نــاجــوانــمــردانــه  اســالم
دکترقاسملو و دکترشرفکندی تا ترور دهها فرمانده و 
حتی اعضای عادی حزب در سراسر جهان، از چندین 
اشغال  منزله  به  نظامی  لشکرکشی  و  تجاوز  مرحله 
کمپ حزب دمکرات تا موشکباران مقر حزب، از دهها 
به  خبرچین  و  جاسوس  ارســال  تا  بمب گذاری  مورد 
کوههای  حتی  و  روستاها  تــوپ بــاران  از  حــزب،  مقر 
کوردستان تا فشار بر روستاییان و ساکنین به منظور 
پیمانهای  عقد  و  رایزنی  از  حــزب،  با  همکاری  عــدم 
احزاب  بر  تا فشار  ترکیه  و  با حکومت عراق  امنیتی 
ناامن برای  ایجاد فضایی  اقلیم کوردستان به منظور 
جمهوری  اقدامات  از  بخشی  فقط  و...  دمکرات  حزب 
اسالمی علیه حزب دمکرات برای به زانو درآوردن و 
وادار کردن حزب دموکرات کوردستان ایران به تسلیم 
اینهمه  از  اما دستاورد جمهوری اسالمی  بوده است. 
فشار سیاسی، ترور،بمب گذاری، تجاوز و حمله نظامی 

چه بوده است؟

هیچ، واقعا هیچ!
ایــــنــــک حــــــزب دمــــکــــرات 

سالگرد  هفتادوهفتمین  درحــالــی  ایـــران  کــوردســتــان 
تاسیس خود را جشن می گیرد که با اتحاد مجدد دو 
بخش خود بعد از ١٦ سال ، مسیر جدیدی از مبارزه 
اتحادی که  با جمهوری اسالمی را آغاز کرده است. 
اپوزیسیونی کارا بر ضد رژیم والیت نه  نوید بخش 

فقط درپهنه کوردستان بلکه درگسترده ایران است. 
برمیداریم  سر  از  کاله  و  می خیزیم  بر  اینک  پس 
دهه حیات  هفت  از  بیش  و  دمکرات  افتخار حزب  به 
سیاسی پرشکوه و مبارزه بی وقفه علیه حاکمان جور 
و رژیم های دیکتاور، اینک برمی خیزیم و کاله از سر 
بر می داریم به افتخار قلعه تسخیرناپذیر دموکرات که 
زیر بار همه فشارها و حمالت خم به ابرو نیاورد و 

هر بار استوارتر از  گذشته به مبارزه اش ادامه داد.
افتخار  به  ــم  داری ازسربرمی  وکــاله  خیزیم  برمی 
حزب دموکرات و قلعه سربلندش که با تقدیم هزاران 
شهید درطول سالیان مبارزه بی امان ،هرگزدرمقابل 
ظالم تسلیم نشد و سرتعظیم فرود نیاورد، جان داد اما 
حاضر نشد هرگز در برابر شاه و شیخ سرخم کند. 
برمی خیزیم و کاله از سر برمی داریم به افتخار حزب 
دوران  همه  در  که  تسخیرناپذیرش  قلعه  و  دمکرات 
هرگز  فشارها،  شدیدترین  زیر  در  سیاسی اش  حیات 
پیاده نظام و همراه هیچ حکومت اشغالگری نشد، رنج 
را  سیاسی اش  شرافت  نشد  حاضر  اما  دید  آوارگــی 
به معامله بگذارد؛ همیشه رفیق بود و همراه، هرچند 
خیزیم  برمی  اینک  دیــد.  بسیار  بی مرامی  و  نارفیقی 
و  دمکرات  حزب  افتخار  به  برمی داریم  ازسر  وکاله 
قلعه مقاومت، که در طول حیاتش علیرغم همه اتفاقات 
دیالوگ  هرگز  ناخواسته  انشعابات  و  ناخوشایند 
و  دمــوکــرات  به  و  نکرد  فراموش  را  گفتگو  زبــان  و 
دموکراسی پایبند ماند؛ تلخی جدایی برادر را دید اما از 
همان فردای جدایی، برای دوباره کنار هم بودن اشک 
ریخت. برمی خیزیم و کاله از سر بر میداریم به افتخار 
تعدادی  پرکشیدن  شاهد  که  دل هــا  قلعه  و  دموکرات 
ازعزیزترین فرزندانش بود اما هرگز رخت عزا نپوشید 
؛ دوباره بلند شد و از دردهایش نوایی دوباره ساز 
هراشغالگری  گوش   پژواک صدایش  که  نوایی  کرد؛ 
را آزار می دهد: »تا زمانی که کوهها هستند ما هم 

هستیم«.
***

اندوە بزرگ سهیال انشعاب و تشتت نیرو و بە تبع 
آن تاثیر منفی چنین رویدادی بر پتانسل مبارزاتی 
حزب  بەخصوص  کــوردســتــان،  سیاسی  احـــزاب 
نیک می دانست  بود. وی  خودش، حزب دموکرات 
کە در جریان دودستگی فرصت ها از کف رفتە، پیام 
و خواستەها بە جایی نرسیدە و کسب دستاوردها 
نیز کم و حتی دور از دسترس می باشند. وی در 
بر  بەحق  بود،  حالیکە خود عضو رهبری حزبش 
این باورد بود کە انشعاب و جداسازی سنگر حالل 
مشکالت و کشمکش های داخلی و تشکیالتی حزب 
حل نبودە و نخواهد بود. بلکە این مهم با سعەی 
صدر، شکیبایی، انتقادپذیری، بازنگری و تغییر در 
فرهنگ حزبی و مکانیزم اجرایی ممکن بودە و این 
مسئولیت پذیری همگان با مد نظر قرار دادن خطوط 
کلی منافع کلیدی و خطوط قرمز هەر حزبی است 

کە می تواند آن سازمانی را سر پا نگە دارد. 
اذعـــان بــە ایــن مــوضــوع و احــســاس تکلف و 
مسئولیت در قبال چنین وضعیت موجودی و تالش 
برای تغییر این شرایط هم از خصائص واالی شهید 
سهیال بود و هم بخش مهمی از پیام وی. سهیال 
طرف  یک  انشعاب  جریان  در  نبود  بــاور  ایــن  بر 
اعتقاد  وی  اســت.  اهریمن  طــرف  دیگر  و  فرشتە 
اتحاد مجدد صفوف  پیش شرط  راسخ داشت کە 
نقش پذیری  بە  اعتراف  و  اذعــان  دموکرات،  حزب 
درخصوص انشعاب و سپس ابراز شجاعت و گام 
نهادن عملی بمنظور یکی شدن و بازگرداندن شکوە 

و عظمت پیشین بە این میراث پیشوا توسط وارثان 
آن است. وی همچنین برای تحقق این هدف چشم 
انتظار هیچ کس نماند و، خود شخصا در این راه 

گام نهاد و هم مشوق و هم پیشگام آن شد.
بە  امید خطر سهیال  بیم و  پر  این وضعیت  در 
علیرغم  دموکرات  طرف  دو  کە  بود  دلخوش  این 
شرایط اسفبار موجود، اما خود و فلسفەی وجودی 
از یاد نبردە و  مبارزە و رسالت تاریخی اشان را 
هردو جمهوری اسالمی را بە عنوان هدف مشترک 
نشانە گرفتەاند. وی در پیام ویدیویی خود می گوید 
حزب دموکرات شهبال و یا مطمئنا دو بال پرواز 
مبارزە و جنبش کورد در کوردستان ایران است. 
نگاە سهیالی واقعبین تمامی اینها را می دید: اعزام 
بە داخل کشور  تیم های پیشمرگ حزب دموکرات 
مبارزات  کالبد  در  تازەای  کە شوروشوق و جان 
و  پیوستە  آمــوزش  دمید.  فعالیت های  و  مردمی 
فعالیت های  گسترش  و  بسط  نیروها،  ناگسستەی 
و  اســالمــی  جــمــهــوری  علیە  ــەای  رســان و  نظامی 
تالش دیپلماتیک هر دو طرف دموکرات بە منظور 
برجستە ساختن مسئلەی کورد در معادالت سیاسی 
منطقەای و جهانی و ... سهیال همگی این اقدامات را 
امیدی  نیز داشت،  اما وی آرزوی دیگری  می دید، 
کە خانوادەی شهدا، زندانیان سیاسی چشم انتظار 
پیشمرگ  بستگان  آرزوی  غایت  از  و  بودند  آن 
و جملگی دوستداران و هــوادران حزب دموکرات 
نشأت می گرفت. سهیالی شهید می دانست کە اگر 

کوردستان  محبوب  حزب  این  دموکرات،  صفوف 
ایران دوبارە متحد شود، دستاوردهایشان بیشتر و 

مبارزاتشان زودتر بە نتیجە خواهد رسید. 
سهیالی خوشبین براین تأکید داشت کە پایەهای 
و  محکم  چنان  باید  دمــوکــرات  وحــدت  و  اتــحــاد 
استوار بنا شدە کە دیگر این اعتماد مردمی هیچگاە 
و تحت هیچ شرایطی ترک برنداشتە و بازگشت بە 
عقب ممکن نباشد. برای این مهم زخم ها باید التیام 
یابند، اشتباهات و نارسایی ها در مناسبات پیشین 
کە منجر بە انشقاق گشت جبران شوند و این نەتنها 
خواستە و پیام شهید سهیال قادری ، بلکە آرزوی 
تمام شهدای بمباران موشکی ١٧ شهریور و راسان، 
و نیز زندەیادان جلیل گادانی، چەکو رحیمی، لقمان 
و  کادر  رهبران،  تمامی  و  سلطان پناە  انور  مهفر، 
دموکرات  حزب  وحدت طلب  اعضای  و  پیشمرگان 
بودند است کە اینک در بین ما نیستند؛ اما همیشە 
با نگاههای پر بیم و امید بە ما می نگرند تا بە خوبی 
از این امانتی کە دسترنج مبارزە و فداکاری آنان 

است، محافظت کنیم. 
پر  آسمان  در  و  آمــدە  بر  بــاز  کــوردهــا  سهیل 
خورشیدی  بەسان  کورد  ملت  مبارزات  ستارەی 
می درخشد، خورشیدی کە تنها امید این ملت برای 
پایان بخش  و  بودە  آرمان هایش  تحقق  و  پیروزی 
ظلمت تاریکی و بیدادی و محرومیت ملت کورد در 

کوردستان ایران می باشد.
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