
دبیرکل حزب دمکرات، والدت پیامبر اسالم را تبریک گفت

مصطفلی هجری، دبیر کل حزب دمکرات طی پیامی، والدت پیامبر اسلام را به تمامی 
مسلمانان، به ویژه در کردستان تبریک گفت.

متن پیام چنین است:
به مناسبت سالروز والدت پیامبر مسلمانان جهان، حضرت ملحمد )ص( مراتب تبریک 
خود را به تمامی مسللمین و به خصوص خواهران و برادران مسللمانمان در کردسلتان 

ایران اعام می دارم.
بلا این امید که پیروان دین اسلام و تمامی ادیان دیگلر در صلح و صفا زندگی کنند و 

همگان اعتقادات دینی یکدیگر را محترم بشمارند.
حزب دمکرات کردستان ایران

دبیرکل، مصطفی هجری

 "کوردستان"

 
چاپ روزنامه به عنوان یک نش��ریه در 
ایران، قدمتی 200 س��اله دارد و به دوران 
پادش��اهی قاجارها باز می گردد که "کاغذ 
اخب��ار" خوانده می ش��د. این نش��ریات با 
الگوب��رداری از تجربیات مش��ابه اروپایی، 
بازگوکننده ی زبان حاکمیت و ناشر افکار 
و اخبار دربار بودند. نشریه ی "کاغذ اخبار" 
توس��ط میرزا صالح ش��یرازی کازرونی در 
سال 1837 میالدی به  چاپ رسید. حرفه 
روزنامه ن��گاری در ایران از ابتدا با تأکید بر 
تجربیات غربی ها و از س��وی کسانی اداره 
ش��د که در خارج زیس��ته و تجربیات و یا 
تحصیالت روزنامه نگاری داشته اند. مانند هر 
حرفه و یا ه��ر هنر وارداتی دیگر، حرفه ی 
روزنامه نگاری و کار مطبوعاتی، مش��مول 
تغییرات بسیار شد و رنگ و بوی محلی و 
ملی به خود گرفت. پس از انقالب مشروطه 
و ارتقاع سطح آگاهی های عمومی، بر تعداد 
روزنامه ها افزوده ش��د و می شود گفت که 
بتدریج اطالع رس��انی از انحصار دولت به 
سطوح پایینتر کشیده شد و نقش کاراتر 

و فعالتری پیدا نمود.
روزنامه نگاری کردی نیز قدمتی 116 
س��اله دارد و اولین روزنامه کردی در سال 
1898میالدی، تحت عنوان "کوردستان" 
در قاهره، بعنوان نوعی مبارزه نوین توسط 
مقداد مدحت بدرخان و با سردبیری ایشان 
و اس��تمرار خان��واده ی بدرخانی ها در این 
حرفه، پایه گذاری شد. روزنامه ای که خود و 
بانیانش، زندگی پرفراز و نشیبی را در تبعید 

سپری نمودند.
در کردستان ایران نیز، در نتیجه فضای 
بازی که پ��س از جنگ جهانی دوم ایجاد 
شده بود و بستر حساس و آماده ی آن زمان، 
خصوصا در ش��هر مهاباد، اولین روزنامه ی 
کردی، تحت همان عنوان"کوردس��تان" 
بعنوان ناش��ر دیدگاه های حزب دمکرات، 
در تاری��خ 1324/10/20، روی گش��اده ی 
دیگ��ری از روزنامه نگاری ک��ردی بود که 
آن نی��ز در عین مانایی و تداوم، بس��ته به 
طبیعت مب��ارزات ملی در ای��ن بخش از 
کردس��تان، فراز و فرود بسیار به خود دیده 
اس��ت. اکنون نیز پس از 68 س��ال مبارزه 
و مقاومت حزب دمکرات کردستان ایران، 
روزنامه ی "کوردستان" به نشر خود ادامه 
داده و بدلی��ل تعهدپذی��ری و پایبندی به 
اصول روزنامه نگاری، توانس��ته مخاطبین 
خود را حفظ نماید. در شصت و هشتمین 
سالروز انتشار روزنامه کوردستان، مبارزات 
روزنامه نگاری تمامی کادرها و پیشمرگان 
متعهد و نستوهی را که روزنامه کوردستان 
را تا به امروز رسانده اند، پاس می نهیم و در 
برابر رسالت تاریخیی که به عهده ما گذاشته 

شده است، احساس مسئولیت می نماییم.
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ژنو 2
کنفرانسی برای عبور از اسد

افشای تالش سپاه 
برای تأسیس شرکت های جعلی در خارج

روزنامه الش��رق االوسط در گزارشی که 
روز ش��نبه 18 ژانویه 2014 منتشر کرد، از 
تصمیم س��پاه پاسداران ایران برای تأسیس 
شرکت های جعلی، در چند کشور خاورمیانه 

و اروپا خبر داد. 
الش��رق االوس��ط به نق��ل از منابعی که 
آنه��ا را "غی��ر ایران��ی" خوان��د، در گزارش 
خود آورده اس��ت که س��پاه پاسداران برای 
تأس��یس شرکت های جعلی جهت دور زدن 
تحریم های احتمالی، از مقامات ایرانی چراغ 

سبز دریافت کرده است. 
این ش��رکت ها در دبی، ترکیه، اتریش، 
یونان و قبرس تأس��یس خواهد ش��د تا در 
ص��ورت ل��زوم، به ج��ای ش��رکت هایی که 
هدف تحریم ه��ای احتمالی بین المللی قرار 

می گیرند، استفاده شوند. 
پس از افش��ای بخش��نامه ای سری که 
در تاری��خ 22 آوری��ل 2013 مورد موافقت 
ش��ورای عالی س��پاه پاس��داران قرار گرفته 
بود، این برای نخستین بار است که تصمیم 

ایران برای تأسیس شرکت های جعلی فاش 
می شود. 

روزنامه الشرق االوسط از یک منبع غیر 
ایرانی که روابط اقتصادی بسیار گسترده ای 
با ایران دارد، نس��خه ای از این س��ند که به 
امض��ای محمدرضا رحیمی، معاون احمدی 
نژاد رس��یده ب��ود، دریافت کرد که نش��ان 
می دهد شرکت خاتم االنبیا وابسته به سپاه 
پاسداران همه فعالیت های اقتصادی مربوط 

به پروژه هسته ای ایران را زیر نظر دارد. 
در یادداش��تی در حاشیه ی سند، تأکید 
شده که پروژه ی ساخت شرکت های جعلی 
توسط حس��ن روحانی رئیس جمهور ایران، 

تا زمان نامعلومی تمدید شده است. 
بر اس��اس این س��ند، تمام فعالیت های 
ش��رکت های جعلی س��ری خواه��د ماند و 
فعالیت ه��ای خ��ود را تنها ب��ه وزیر اقتصاد 
گزارش خواهند داد. وزیر اقتصاد نیز به نوبه 
خود گزارش ها را به رئیس جمهور ارس��ال 

خواهد کرد. 

بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی 
ب��ه منظور نظارت بر رون��د اقدام های ایران 
برپایه ی توافقنامه هس��ته ای این کش��ور با 
گروه1+5 ، ش��نبه 18 ژانوی��ه وارد تهران 

شدند. 
از  نق��ل  ب��ه  العربی��ه و  ب��ه گ��زارش 
خبرگزاری های داخلی ایران، ریاس��ت تیم 
بازرس��ان را ماس��یو آپارو، معاون مدیر کل 
آژانس بی��ن المللی ان��رژی اتمی و رئیس 
پادمان آژانس بر عهده دارد که با استقبال 
مقام��ات س��ازمان انرژی اتم��ی رژیم وارد 

تهران شد. 
بر پایه گزارش ها، بازرسان آژانس برای 
نظارت ب��ر نحوه ی اجرای تواف��ق تهران با 
1+5 ب��ه ایران رفته اند و عالوه بر نظارت بر 
اقدامات ایران در گام اول توافق در روز 30 
دیماه، درباره نکات فنی نیز با کار شناس��ان 
س��ازمان ان��رژی اتم��ی ایران تب��ادل نظر 

خواهند کرد. 
این بازرسان قرار اس��ت در سایت های 
نطنز و فردو مس��تقر ش��وند تا بر اقدامات 
ای��ران از جمل��ه توق��ف غنی س��ازی 20 
درصدی، اکسیدس��ازی ذخایر اورانیوم 20 
درصدی و رقیق س��ازی این ذخایر نظارت 

داشته باشند. 
بر پایه توافق اتم��ی میان ایران و گروه 
1+5 که ح��دود دو ماه پیش در ژنو منعقد 
شد، تهران بخشی از فعالیت های اتمی خود 
را تعلی��ق می کند و در مقابل، بخش اندکی 
از تحریم های اعمال شده علیه ایران، تعلیق 

می شود. 
ای��ن عقب نش��ینی آش��کار رژی��م در 
حالی صورت می گیرد که حس��ن روحانی، 
رئیس جمهور رژیم در جریان سخنرانی چند 

روز گذشته ی خود در اهواز، توافقنامه ی ژنو 
را نشانه ی شکست و عقب نشینی قدرت های 

جهانی در برابر ایران دانسته بود. 
گفتنی اس��ت که مقام��ات رژیم ایران 

در چن��د س��ال اخیر همواره عقب نش��ینی 
از برنام��ه ی هس��ته ای خ��ود را خط قرمز 
نامی��ده و تحریم های جهان��ی مرتبط با آن 

را ناکارآمد خوانده بودند.

جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا روز 
جمعه 17 ژانویه گفت: "بشار اسد در آینده 

سوریه هیچ نقشی نخواهد داشت". 
به گ��زارش خبرگ��زاری رویت��رز، کری 
که پ��س از گفت و گو با همتای��ان کانادایی 
و مکزیکی خ��ود در کنفرانس��ی خبری در 
واش��نگتن س��خن می گفت، اظهار داشت:" 
اگر اسد بر سر انتقال سیاسی قدرت گفتگو 
نکند، بحران سوریه راه حل سیاسی نخواهد 
داش��ت. او اگر گمان کند بخش��ی از آینده 

خواهد بود، این اتفاق رخ نخواهد داد". 
او اف��زود: "گزینه های ما برای فش��ار بر 

بشار اسد، پایان نیافته است". 
کری ادامه داد، اس��د مدعی است که از 
سوریه در مقابل تروریست ها حمایت می کند، 
اما این خود اوست که از تروریست ها حمایت 

کرده و آن ها را وارد سوریه کرده است.
وزیر ام��ور خارجه ی آمریکا همچنین به 
اسد هشدار داد که در صورت پایبند نبودن 
به تعهداتش، با عکس العمل شدید جامعه ی 

جهان��ی مواج��ه خواه��د ش��د. وزی��ر امور 
خارجه ی آمریکا ش��امگاه پنجش��نبه نیز در 
نطقی تلویزیونی گفته بود هدف از کنفرانس 
ژنو2، تشکیل دولتی انتقالی بر یایه توافقات 
کنفرانس ژنو 1 اس��ت. در همین حال، روز 
ش��نبه، 18 ژانوی��ه ائت��الف مل��ی مخالفان 
س��وریه در آخرین س��اعات نشست دو روزه 
خود، در استانبول موافقت خود را با شرکت 
در دومین کنفرانس صلح سوریه اعالم کرد. 
کنفران��س ژنو 2 روز چهارش��نبه آینده 
)22 ژانویه ( در ش��هر مونترو در س��وئیس 
برگزار خواهد ش��د. در این کنفرانس، عالوه 
بر گرو ه ه��ای مخال��ف، نمایندگانی از رژیم 

بشار اسد نیز شرکت خواهد کرد.
آمریکا، روس��یه، عربس��تان س��عودی و 
س��ازمان ملل متحد از دیگر طرف های مهم 
شرکت کننده در این کنفرانس هستند. گفته 
می شود بیش از 30 کشور و نهاد بین المللی 

به این نشست دعوت شده اند.



اخبار و گزارششماره 621 ـ 30 دی 21392

سرنگون باد رژیم ارتجاعی جمهوری اسالمی ایران

دیدار نمایندگان حزب دمکرات و حزب کارگر نروژ

شرکت هیأت حزب در مراسم جشن مولود در شهر کویه

برگزاری شب شعر کردی از سوی انجمن ادبی مریوان

صادرات گاز در ایران علی رغم قطعی گاز در 
مناطق کردنشین

اخذ وجه نقد، مدارس آبدانان را هم در بر گرفت
دیدار نمایندگان حزب دمکرات و حزب فیناگل ایرلند

دیدار هیأت حزب شیوعی کردستان از دفتر سیاسی حزب دمکرات 

نماین��ده ی حزب دمکرات کردس��تان 
ای��ران در نروژ با مس��ئول بخ��ش روابط 

خارجی حزب کارگر نروژ، دیدار نمود.
بر اس��اس گزارش کوردس��تان میدیا، 
روز چهارشنبه 18 دیماه، "عظیم الیاسی" 
نماین��ده حزب دمکرات در کش��ور نروژ با 
"ماری وست" مسئول روابط خارجی حزب 

کارگر نروژ، دیدار نمود.
در ای��ن دیدار که در دفتر حزب کارگر 
نروژ برگزار گردید، مبارزات و فعالیت های 
حزب دمکرات کردس��تان ایران، وضعیت 
کنون��ی ای��ران و کردس��تان، افزایش آمار 
م��وارد نقض حقوق بش��ر در ای��ران و به 
خصوص کردس��تان و مناس��بات طرفین 

گفتگو، مورد بحث قرار گرفت.
تاریخچه ی حزب دمکرات کردس��تان 

ایران و تأسیس جمهوری کردستان توسط 
این حزب، صلح طلب��ی مبارزین ملت کرد 
در کردس��تان ایران و در مقابل، توسل به 
اقدامات تروریس��تی از س��وی رژیم ایران، 

فش��ار مضاعف بر فعالین سیاس��ی کرد و 
س��یر صعودی میزان اعدام زندانیان کرد، 
از دیگ��ر مباحث گفتگوهای این نشس��ت 

بودند.

انجمن ادب��ی مریوان با حضور چندین 
ش��اعر و ادیب کرد یک ش��ب شعر برگزار 

نمود.
به گزارش وب سایت کوردستان میدیا، 
ش��امگاه روز پنج ش��نبه 26 دی ماه س��ال 
1392، شماری از ش��اعران و ادیبان کرد 
در یکی از سالن های شهر مریوان اقدام به 

برگزاری یک شب شعر نمودند.
در این ش��ب ش��عر که تح��ت عنوان 
"رقص شعر در برف" برگزار شد، شماری از 
شاعران کرد از جمله ایرج عبادی، شریف 

هیأت��ی از بخش روابط حزب دمکرات 
کردستان ایران در مراسم جشن مولودی 

نماینده حزب دمکرات کردستان ایران 
در کشور ایرلند با یکی از اعضای پارلمان و 
عضو حزب حاکم این کشور دیدار و گفتگو 

کرد.
به گزارش وب سایت کوردستان میدیا، 
هالل��ه احم��دی، نماینده ح��زب دمکرات 
کردس��تان ایران در کشور ایرلند با "فرانک 
فی��ن"، پارلمانتار و عض��و حزب حاکم این 

کشور دیدار و گفتگو نمود.
نماینده حزب دمکرات به شرح مسائلی 
تاریخچ��ه ی ح��زب دمک��رات  در م��ورد 
کردس��تان ای��ران و نق��ش ای��ن حزب در 
گذش��ته و حال حاضر و همچنین تحوالت 

کردستان و منطقه خاورمیانه پرداخت.
در بخ��ش دیگری از ای��ن دیدار، هالله 
احمدی مباحث��ی راجع به وضعیت حقوق 
بش��ر، به اجرا درآمدن حکم اعدام زندانیان 

حزب شیوعی کردس��تان از مقر دفتر 
سیاس��ی حزب دمکرات کردس��تان ایران 

دیدار کرد.
ب��ه گ��زارش وب س��ایت کوردس��تان 
میدیا، روز چهارش��نبه 25 دی ماه، هیأتی 
از حزب شیوعی کردس��تان به سرپرستی 

"کمال شاکر"، دبیر کل این حزب از دفتر 
سیاس��ی حزب دمکرات دی��دار کرده و از 
جانب هیأتی از حزب دمکرات کردس��تان 
ایران به سرپرس��تی "مصطف��ی هجری" 

مورد استقبال قرار گرفت.
در این نشس��ت، دو ط��رف به تحلیل 

مس��ائل سیاس��ی مرتبط با کردس��تان و 
وضعیت منطقه و همچنی��ن لزوم وفاق و 
اتحاد هرچه بیش��تر نیروهای سیاسی کرد 
پرداختند و مصطفی هجری، دبیرکل حزب 
دمکرات در مورد نقش جنجال برانگیز رژیم 
ایران در آشفتگی های منطقه و توطئه های 

این رژیم سخنانی ایراد نمود.
دبی��رکل ح��زب دمک��رات در م��ورد 
نشس��ت های ای��ران و 1+5 و همچنی��ن 
تش��دید سرکوب و اعدام  در ایران، به ویژه 
پ��س از روی کار آم��دن حس��ن روحانی 
بحث مفصل��ی ارائه نمود. هی��أت مهمان 
نی��ز نظ��رات خ��ود را راجع ب��ه وضعیت 
کنون��ی ایران، ش��رایط ح��زب دمکرات و 
منطقه مطرح نمود و از سوی هیأت حزب 
دمک��رات توضیحات مفصلی در این رابطه 

ارائه شد.
در پای��ان این دیدار، طرفی��ن بر لزوم 
تحکیم هرچه بیش��تر روابط و گس��ترش 

همکاری های فیمابین تأکید نمودند.

سیاس��ی کرد، وضعیت ملیت های ایران و 

با فرا رس��یدن فصل زمستان و برودت 
هوا، فشار گاز مناطق غرب ایران به شدت 
افت کرده تا جایی که بسیاری از مناطق با 

قطع کامل گاز خانگی روبرو شده اند.
به گ��زارش کوردس��تان و ب��ه نقل از 
وب س��ایت اقتصاد آنالین، ب��ا وجود اینکه 
گاز بس��یاری از مناطق غربی ایران با افت 
فشار ش��دیدی مواجه هس��تند، اما رژیم 
ایران همچن��ان به ص��ادرات گاز به دیگر 
کشورهای همس��ایه به همان میزان قبلی 

و بعضا بیشتر ادامه می دهد.
با آغاز فصل زمستان و سرما، فشار گاز 
در مناطق غرب ایران و به ویژه استان های 
ایالم، کردستان، کرماشان و ارومیه با افت 

شدید مواجه شده اند.
افت فش��ار گاز در مناطق کردنش��ین 
ایران در فصول پاییز و زمس��تان هرس��اله 

گریبانگی��ر ش��هروندان کرد ای��ن مناطق 
می باشد.

افت فش��ار گاز و قطعی گاز خانگی در 
مناطق کردنش��ین ایران در حالیس��ت که 
رژیم ای��ران روزانه 20 میلیون متر مکعب 

گاز به ترکیه صادر می کند.
ع��الوه بر قطعی گاز منازل مس��کونی، 
بس��یاری از واحدهای صنعتی این مناطق 
نی��ز با کاهش س��همیه و دیگر مش��کالت 

مربوط به تأمین سوخت مواجه هستند.
هر ساله شهروندان کرد با مشکل افت 
شدید فش��ار و قطعی گاز مواجه می شوند 
و با توجه به س��ابقه ی چندین س��اله این 
مشکل، مسئولین رژیم ایران هیچ توجهی 
به ش��هروندان نکرده و هیچ برنامه ای برای 

رفع این مشکل در پیش نمی گیرند.

مس��ئولین مدارس آبدان��ان با تحویل 
پاکت نامه هایی که حاوی قبض پرداختی 
بوده اس��ت، از خانواده ه��ای دانش آموزان 
مدارس این شهرس��تان خواستار پرداخت 

وجه نقد به مدارس شدند.
طبق اخب��ار خبرگزاری ه��ای داخلی، 
مس��ئولین مدارس آبدانان تح��ت عنوان 
هدی��ه به م��دارس، ب��ه نح��وی آمرانه از 
دانش آموزان درخواست وجه نقد کرده اند 
و در پاکت نام��ه ای که ح��اوی یک قبض 
پرداختی بوده اس��ت، خطاب ب��ه والدین 
گفته اند که برای جلوگیری از سرخوردگی 
فرزندانت��ان در مدارس، ای��ن مبلغ لحاظ 

شده در قبوض را به مدارس اهدا کنید.
یکی از مادران این دانش آموزان اظهار 

نم��ود: نکته قابل توجه این اس��ت که این 
تقاضا قب��ل از واریز ش��دن مبالغ یارانه ها 

انجام گرفته است.
مدیر آموزش و پرورش آبدانان در این 
رابطه گفته است: طبق قوانین اداره آموزش 
و پرورش کشور نباید از دانش آموزان هیچ 
گونه وجه نقدی اخذ ش��ود، اما بنا به عدم 
تخصیص بودجه از سوی وزارت آموزش و 
پرورش، ناگزیر این مبالغ را از دانش آموزان 

دریافت می کنیم.
این مقام مس��ئول در ادام��ه ابراز کرد: 
لحاظ مبلغ وجه در نامه های درخواس��ت 
پول از خانواده ه��ای دانش آموزان، خالف 

قانون است.

که از س��وی اداره اوقاف کویه برگزار شد، 
حضور یافت.

به گزارش کوردس��تان میدیا، مورخه 
23 دی م��اه، هیأتی از بخش روابط حزب 
دمکرات کردس��تان ایران به سرپرس��تی 
" اس��ماعیل رحمانی" در  مراس��م والدت 
پیامبر اس��الم که توسط اداره اوقاف کویه 
و اتحادیه ی علمای دینی این شهر برگزار 

شد، شرکت نمود.
ای��ن مراس��م، هی��أت نمایندگی  در 
حزب دمکرات فرارس��یدن این ایام را به 

برگزارکنندگان مراسم تبریک گفت.

توافق بین رژیم جمهوری اس��المی و گروه 
1+5 ارائه نمود.

مرادی، آرام فتح��ی، جمیل مرادی، مژده 
آذری، عزی��ز ناصری، هیوا ن��ادری، حامد 
بهرام��ی، رئ��وف جهان��ی، دارا آزادمنش، 
محم��د کریمی، هیمن رحیمی، مس��عود 

بیننده و علی تاسه حضور داشتند.
گزارش رس��یده حاکی از این می باشد 
که هشتاد نفر آثار خود را به این شب شعر 
که از س��اعت 20 تا 23 پنج شنبه ش��ب از 
س��وی انجمن ادبی مریوان برگزار گردید، 

ارسال کرده بودند.
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مرگ 35 شهروند در سنندج بر اثر وقایع گازگرفتگی و 
سوختگی طی ٩ ماه نخست سال

عدم ارائه خدمات به شهروندان در بیمارستان پیرانشهر

شلیک نیروهای رژیم، زخمی شدن شهروند کرد را در پی داشت

اخبار و گزارش

افزایش3 برابری قیمت دارو در ایران، طی مدت ٨ سالکمک مالی معلم ایالمی به دانش آموز بی بضاعت

کاهش 32 سانتی متری عمق دریاچه ارومیه طی یک سال گذشته

شهروندان کرماشانی و ارومیه ای در معرض خطر فرسودگی بافت های شهری و روستایی

یک��ی از معلم��ان ک��رد اس��تان ایالم 
علی رغم مش��کالت عدیده ی شخصی، به 
یک��ی از دانش آموزان خ��ود، کمک مالی 

رسانید.
به گ��زارش رواب��ط عمومی س��ازمان 
آم��وزش و پرورش ایالم، یک��ی از معلمان 
ایالم��ی به ن��ام "محمود حی��درزادی" با 
وجود اینکه خود با مشکالت عدیده ای در 
زندگی ش��خصی اش روبروست، به منظور 
درم��ان دانش آموز خود به وی کمک مالی 

نموده است.
این معلم کرد ک��ه در یکی از مدارس 

دو مرکز آمار ای��ران طی گزارش هایی 
که محتوای آنان متناقض می باش��د، روند 
افزایش نرخ دارو در ایران را طی 6 س��ال 

بیش از دو برابر اعالم کرده اند.
می��زان افزایش قیمت دارو در ایران بر 
اس��اس گزارش های منتشره از سوی مرکز 
آم��ار ای��ران و بانک مرکزی ک��ه دو مرکز 
آماردهنده رژیم ایران می باش��ند، نشانگر 
وضعیت نامطلوب حوزه بهداشت و درمان 
و تحمی��ل هزینه های گزاف بر بیماران در 

این بخش هستند.
با توجه به آمارهای بانک مرکزی، طی 
س��ال های 84 تا 90، نرخ دارو در ایران با 
افزایش 145 درصدی دو و نیم برابر شده 

است.
داده ه��ای مرک��ز آمار رژیم ای��ران اما 
با ارقام منتش��ره از س��وی بان��ک مرکزی 
متناق��ض بوده و ن��رخ افزایش قیمت دارو 
طی مدت مش��ابه را 97 درصد اعالم کرده 

است.
طی دو س��ال گذش��ته نیز با توجه به 
تحریم های ش��دیدی اقتصادی قیمت دارو 

بیش از 80 درصد افزایش یافت.
روند افزایش قیمت دارو همچنان ادامه 
داش��ته و با توج��ه به جدیدتری��ن آمارها 

طی 18 سال گذش��ته، 7 متر و هفده 
س��انتیمتر از عم��ق آب دریاچ��ه ارومیه 
کاس��ته ش��ده اس��ت و در مدت یک سال 
اخیر میزان کاهش س��طح آب این دریاچه 

32 سانتی متر به ثبت رسیده است.
مدیری��ت اداره حف��ظ محیط زیس��ت 
ارومیه اعالم کرد: از سال 1374 تاکنون 7 
متر و هفده سانتیمتر از سطح آب دریاچه 
ارومیه کاس��ته ش��ده و در حال حاضر 85 
درصد مساحت آن به شوره زار تبدیل شده 

است.
اثرات منف��ی بحران دریاچه ارومیه که 
هم اکنون تنها 6 درص��د آب این دریاچه، 
برابر با 2 ملیارد متر مربع باقی مانده است، 
به غیر از اهالی منطقه، گریبانگیر شهرهای 
دیگری همچون "زنجان، تهران و قزوین" 
نیز ش��ده است که س��بب بروز سرطان و 
انواع بیماری های تنفسی در میان ساکنین 

شده است.

و  مونوکس��ید کرب��ن  گاز  استنش��اق 
س��وختگی عمیق طی 9 ماه نخست سال 
جاری، 35 ش��هروند کرد استان کردستان 

را به کام مرگ کشانده است.
ب��ه گزارش س��ازمان پزش��کی قانونی 
اس��تان کردستان و به نقل از مدیریت این 
سازمان، طی 9 ماه نخست سال جاری، 35 
شهروند اهل این استان بر اثر گازگرفتگی 
ناش��ی از استنشاق گاز مونواکسید کربن و 

سوختگی جان خود را از دست داده اند.
طی این نه ماه، 17 شهروند کرد بر اثر 
گازگرفتگی جان خود را از دس��ت داده اند 
که 12 ت��ن از آنان را مردان و 5 تن دیگر 

را زنان تشکیل داده اند.
گازگرفتگی با آغاز فصول سرما افزایش 

زنجیره علیای شهرستان چرداول مشغول 
به تدریس می باش��د، برای درمان بیماری 
فرسودگی دندان های یکی از دانش آموزان، 

به وی یاری رسانده است.
ش��ایان ذکر اس��ت که طی چند هفته 
اخی��ر، در آن س��وی کردس��تان، یکی از 
معلمان کرد مریوانی موی س��ر خود را به 
منظ��ور همدردی با یک��ی از دانش آموزان 
خود که از بیماری سرطان رنج می برد و بر 
اثر شیمی درمانی موهای سرش را به طور 

کامل از دست داده بود، تراشید.

بر اثر ش��لیک گلوله از سوی نیروهای 
رژیم ب��ه اتومبیل یک ش��هروند کرد اهل 
مریوان، راننده ماش��ین که شخصی به نام 

"آریان" بوده است، به شدت زخمی شد.
بر اساس گزارش وب سایت کوردستان 
میدیا، مورخه 27 دیماه 1392، در ش��هر 
مریوان، یک دس��تگاه اتومبی��ل پژو مورد 
هدف ش��لیک مس��تقیم نی��روی انتظامی 
رژیم ای��ران قرار گرف��ت و در نهایت، این 
اقدام منجر به زخمی ش��دن راننده جوان 

ماشین شد.
یک ش��اهد عین��ی در ای��ن رابطه به 
کوردس��تان میدیا گف��ت: نیروهای رژیم 
به "ظن حم��ل کاالی قاچاق"، بعد از یک 
جری��ان تعقیب و گریز به س��مت اتومبیل 
درحال حرکت ش��لیک کرده  و در نهایت 
این اقدام به واژگون شدن اتومبیل انجامید 
و راننده به شدت آس��یب دید. این شاهد 
عینی در ادامه اظهارات خود افزود: آریان 
هیچگونه کاالی قاچاقی حمل نکرده و تنها 

بیمارس��تان پیرانش��هر از ابتدایی ترین 
امکان��ات و تجهی��زات پزش��کی برخوردار 
نمی باشد و تجهیزات موجود در آن در حد 

یک مرکز فوریت پزشکی هم نیست.
طبق گزارش های رسیده به کوردستان 
"بیمارس��تان" نام��ی اس��ت که بر س��ردر 
مرکز بهداشتی درمانی پیرانشهر سنگینی 
می کند، چراکه حداقل امکانات ضروری و 

اولیه یک بیمارستان را دارا نمی باشد.
یک��ی از ش��هروندان پیرانش��هری ب��ا 
تاکی��د ب��ر بی امکانات��ی بیمارس��تان این 
شهر به وب س��ایت کوردستان میدیا گفت: 
"بیمارستان پیرانشهر هم از لحاظ پرسنل 
و هم از نظر امکانات و تجهیزات پزش��کی 
یک��ی از فقیرترین بیمارس��تان های ایران 

می باشد."
بیمارستان پیرانشهر از حداقل امکانات 
اولیه برای درمان مراجعین بهره مند نبوده 
و شهروندان این شهرستان در زمان وقوع 
رویداده��ای اورژانس��ی به دیگر ش��هرها 
مراجع��ه می کنند و تجهی��زات موجود در 
این بیمارستان در سطح یک مرکز فوریتی 

موجود، طی یک س��ال گذش��ته نرخ دارو 
بین 40 تا 90 درصد افزایش یافته اس��ت 
و این نیز باعث ش��ده است که شهروندان 
هزینه ه��ای گزافی ب��رای تأمین داروهای 

مورد نیاز خود پرداخت کنند.
اع��داد، ارق��ام و آمارهای منتش��ره در 
م��ورد بیماری های خ��اص، صعب العالج و 
مزمن بیش��تر از داده های منتشره بوده و 
بسیاری از خانواده های بیماران خاص را از 

روند درمان ناامید کرده است.
در رابطه با افزایش چشمگیر نرخ دارو و 
هزینه های درمان، عدم تقبل تحت پوشش 
قرار دادن ش��هروندان توسط سازمان های 

بیمه گر و با اس��تناد به نتیجه پژوهش های 
علمی، س��االنه 320 هزار خان��واده بر اثر 
هزینه های گزاف درمان و بهداشت به زیر 

خط فقر سقوط می کنند.
ب��ا توج��ه ب��ه نتای��ج مربوط ب��ه این 
پژوه��ش، هزینه ه��ای ح��وزه بهداش��ت، 
سالمت و درمان طی هر سال یک میلیون 
و س��یصد هزار خانواده تحت فشار شدید 
اقتصادی قرار می دهد و این در حالی است 
که به دلیل افزایش سرسام آور نرخ دارو و 
درمان، سازمان های بیمه گر، تنها پرداخت 
درصد پایین��ی از اقالم داروهای پرمصرف 

را می پذیرند.

یافته است و طی فصل پاییز، 11 شهروند 
کرد اهل استان کردستان بر اثر استنشاق 

گاز مونواکسید کربن جان باخته اند.
مدیریت سازمان پزشکی قانونی استان 
کردس��تان با تاکید بر افزایش 6 درصدی 
ش��مار اف��رادی که بر اثر س��وختگی جان 
باخته اند، اعالم کرده اس��ت که طی 9 ماه 
نخست س��ال جاری 18 ش��هروند استان 
کردس��تان بر اثر سوختگی جان خود را از 

دست داده اند.
ب��ا توجه به آماره��ای موجود، 11 تن 
از کس��انی که بر اثر س��وختگی در استان 
کردس��تان جان باخته اند زن و 7 تن دیگر 

نیز مرد می باشند.

هم اکنون عمق این دریاچه تنها 1 متر 
است که این میزان در حالت عادی به طور 

متوسط بیشتر از 16 متر می باشد.
س��د س��ازی در مس��یر رودخانه های 
منته��ی به دریاچ��ه و همچنین ایجاد پل 
و تبدیل ش��دن آن به دو قس��مت منفک، 
عوامل اصلی خشک ش��دن روزافزون آب 

این دریاچه می باشند.
دریاچ��ه ارومی��ه یک��ی از بزرگ ترین 
دریاچه های جهان است که 102 جزیره در 
آن وجود داشته و 27 نوع پستاندار، 212 
پرنده، 41 نوع خزنده، 7 نوع دوزیس��ت و 
27 نوع از ماهیان در آن زندگی می کنند.

پزشکی هم نمی باشد.
س��االنه چندین شهروند پیرانشهری بر 
اثر حوادث ناش��ی از کار، رانندگی و دیگر 
سوانح در راه انتقال به بیمارستان های دیگر 

شهرها جان خود را از دست می دهند.
ای��ن بیمارس��تان تا قب��ل از حادثه ی 
مرگب��ار مدرس��ه ش��ین آباد، حت��ی یک 
دستگاه آمبوالنس در اختیار نداشت و پس 
از نتایج اس��فناک ای��ن حادثه و نارضایتی 
ش��هروندان، چند دستگاه آمبوالنس برای 

این بیمارستان فراهم کردند.
بیمارستان پیرانشهر مدت 6 ماه است 
که در دست تعمیرات قرار گرفته است اما 
تاکنون مرمت و نوس��ازی نشده و این نیز 
باعث دوچندان شدن مشکالت مراجعین و 

بیماران شده است.
ط��رح اح��داث ی��ک بیمارس��تان در 
پیرانش��هر مدت یک س��ال می باش��د که 
تصویب ش��ده اس��ت، اما تاکنون در محل 
احداث این بیمارستان تنها یک تابلو دیده 
می ش��ود و اثری از عملیات اجرایی در این 

مکان به چشم نمی خورد.

فرس��ودگی باف��ت ش��هری و من��ازل 
مس��کونی، زندگ��ی بیش از ی��ک میلیون 
شهروند اس��تان های کرماشان و ارومیه را 

در معرض تهدید جدی قرار داده است.
ب��ا توجه ب��ه گ��زارش خبرگزاری های 
داخلی، بافت بسیاری از محالت کرماشان 
فرس��وده ش��ده و ای��ن نیز س��اکنین این 
محالت را در معرض خطر جانی قرار داده 

است.
وج��ود بی��ش از دو هزار هکت��ار بافت 
فرس��وده در اس��تان زلزله خیز کرماشان، 
یک��ی از مش��کالت اساس��ی این اس��تان 

می باشد که کرماشان را در مقابل حوادث 
غیرمترقب��ه ای چ��ون زلزل��ه ب��ه ش��دت 

آسیب پذیر نشان می دهد.
وجود بافت ه��ای فرس��وده در تمامی 
ش��هرها و کش��ورهای جهان امری عادی 
می باش��د اما توسعه و رش��د نوسازی این 
بافت ها امری الزم االجراس��ت که از سوی 
مس��ئولین رژیم ای��ران م��ورد توجه قرار 

نمی گیرد.
بیش از نیم میلیون شهروند کرماشانی 
در محالتی زندگ��ی می کنند که از لحاظ 
بافت فرسوده به ش��مار می آیند و این در 

حالی اس��ت که هیچ طرح قابل اش��اره ای 
در راس��تای نوس��ازی آن ها در دستور کار 

مسئولین رژیم، قرار نگرفته است.
در همین ارتباط، بافت بیش از 1760 
روس��تای اس��تان ارومیه فرسوده می باشد 
و این مش��کل، زندگی بیش از 500 هزار 
شهروند ارومیه ای را به خطر انداخته است. 
ساکنین این روستاها با توجه به گسل های 
زلزله خی��ز ارومیه و زرین��ه در خطر زلزله 
قرار دارند و بافت فرس��وده روستاهای این 
مناطق، ش��رایط نامس��اعدی را در صورت 

وقوع زلزله پیش خواهد آورد.

به دلی��ل تعقیب طوالنی نیروها فرار کرده 
است. ساالنه شمار زیادی از شهروندان کرد 
به دلیل "ظن" نیروهای انتظامی به حمل 
کاالی قاچاق از س��وی آن ها، مورد هدف 
ش��لیک مس��قیم نیروهای انتظامی رژیم 
قرار گرفته و کش��ته و زخمی می شوند. بر 
اساس آمار وب سایت کوردستان میدیا، از 
آغاز دیماه تاکنون 7 ش��هروند کرد بر اثر 
ش��لیک مس��تقیم نیروهای رژیم، کشته و 

زخمی شده اند.
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واالپرس: به نظر شما در هر حالتی 
نماینده ی آنها نیز هست؟

هجری: ما به عن��وان حزب دمکرات، 
خ��ود را پرچم��دار دف��اع از مطالب��ات و 
خواس��ته های مل��ت ک��رد در کردس��تان 
ای��ران با در نظ��ر گرفتن تم��ام اعتقادات 
دینی موج��ود در آن می دانیم و در حزب 
دمکرات نیز تمام اینها را می توان مشاهده 
نم��ود. نمی گوییم که ما نماینده ی همه ی 
م��ردم کرد در کردس��تان ایران هس��تیم، 
اما نظ��رات و دیدگاه ه��ای متفاوت دینی 
و زبان��ی در حزب دمک��رات وجود دارند و 
حزب دمکرات متشکل از همه ی آنهاست.

واالپلرس: در چنلد روز گذشلته، 
جمعیت برابری مردم کردستان ایران 
بیانیله ای را منتشلر نملوده و به نظر 
ملن، این بیانیه تا حدودی نیز منطقی 
می باشلد. در ایلن بیانیله، دربلاره ی 
کنگلره ی مللی در یکلی از  مفاد آن 
اظهار می دارد که ضلروری می نمایند 
کله ریاسلت کنگره، دوره ای باشلد و 
هیچ کس نتواند افزون بر 2 دوره خود 
را برای احراز این پست نامزد نماید و 
آن را بله انحصار خویلش درآورد. آیا 
شما با این نظر موافقید یا آلترناتیوی 
بلرای آن داریلد یا به نظر شلما الزم 
است که ریاست کنگره چگونه باشد، 
البتله اکنلون از این سلخن بله میان 
می آید که مسعود بارزانی، رهبر اقلیم 
کردستان عراق و رهبر پارت دمکرات 
کردستان ریاسلت کنگره را به عهده 
بگیرد. با توجه بله موارد فوق، به نظر 
شما ریاست کنگره باید چگونه باشد، 
دوره ای باشلد یا از طریلق انتخابات، 
رئیس انتخاب شود. آلترناتیو شما در 

این باره چیست؟
در  تاکن��ون  حقیق��ت،  در  هجلری: 
کنگره ی ملی درب��اره ی انتخاب کنگره یا 
اینکه کس��ی باشد یا چگونه انتخاب شود، 
صحب��ت نش��ده اس��ت. بدون ش��ک، این 
موض��وع در زم��ان مقرر خ��ود و در زمان 
برگزاری کنگره درباره ی آن بحث می شود 
و می بایستی س��خنان و نظرات گروه ها و 
جریانات و احزاب متفاوت را شنید و آنچه 
که به س��ود ملت کرد باش��د، می بایستی 
همان ش��ود. به نظر م��ن، مدیریت کنگره 
باید به شیوه ی ریاستی باشد، یعنی اینکه 

این کنگره، انجمن رهبری داشته باشد.
واالپلرس: اگلر کنگلره، رهبلری 
دمکرات داشلته باشلد، بهتر نیسلت 
یلک دوره  شلما و یلک دوره  بارزانی 

باشد؟
کنگ��ره،  رهب��ری  اگ��ر  هجلری: 
دسته جمعی باشد، ممکن است بسیاری از 
مش��کالت مربوط به ریاست کنگره را رفع 

نماید.
واالپرس: منظور شلما چیست؟ آیا 
به نظر شلما کسلی مخاللف این نظر 

است؟
هجلری: تا زمانی ک��ه از این موضوع 
بح��ث به می��ان نیای��د، نمی دانیم. ممکن 

   گفتگوی مجله ی "واالپرس" با آقای مصطفی هجری 

اس��ت کس��انی باش��ند که چنین نظراتی 
نداشته باشند، اما می بایستی دالیل آنها را 
بش��نویم یعنی از هم اکنون نمی توان گفت 

که باید حتماً چنین و چنان باشد.
واالپلرس: آیلا ممکلن اسلت که 
شخصی برای همیشله رهبری کنگره 

را بر عهده داشته باشد؟
هجری: برای همیش��ه خیر، ما بر این 
باور نیس��تیم که برای همیش��ه، یک نفر 
خاص رهب��ری کنگره را بر عهده داش��ته 
باش��د. در هیچ جامعه ای و در هیچ حزبی، 
بر این باور هس��تیم که به شیوه ای اصولی 
و دمکراتیک و مناس��ب باش��د و با اصول 

دمکراتیک همخوانی داشته باشد.
واالپلرس: از نظلر شلما آن اصول 

دمکراتیک چه هستند؟
هجری: برای ای��ن همخوانی با اصول 
دمکراتیک می توان راه ح��ل توافقی اتخاذ 
ک��رد. همه درب��اره ی آن بحث و بررس��ی 
انجام دهن��د، مزایا و مضرات آن را تحلیل 
نماین��د که چه کس��ی رهبر باش��د یا چه 
کس��ی انتخاب شود. در صورت عدم توافق 
در این رابطه، می بایستی انتخابات صورت 

گیرد.
واالپلرس: اگلر هر 6 ماه، ریاسلت 
کنگره بر عهده ی یکلی از نمایندگان 
کردسلتان  چهارگانله ی  بخش هلای 

باشد، مناسب تر نیست؟
هجلری: در واق��ع محدود س��اختن 
مدت ریاس��ت کنگره به 6 ماه را نامناسب 
می دانم، زیرا هیچ کس نمی تواند در مدت 
6 ماه برنامه ای داشته باشد و بتواند آن به 
پیش برده و گام��ی مؤثر بردارد، اما اینکه 
به صورت دوره ای باش��د، به نظر بد نیست 
و اینکه به صورت دوره ی یک یا دو س��اله 

باشد، می توان درباره ی آن بحث کرد.
واالپرس: در جریان این کنگره، تا 
چه حلدودی می تلوان نوعی نزدیکی 
را مشلاهده نملود، به عبارتلی دیگر 
برخلی از افلرادی کله اوضلاع هر دو 
حلزب دمکرات را دنبلال می کنند، بر 
این باورنلد که میان حلزب دمکرات 
احسلاس  نزدیکی  نوعی  کردسلتان، 
می شلود. این نزدیکی پیاملد کنگره 
می باشلد یلا پیامد تاش هایی اسلت 
که شلما از آن سلخن گفتید یا از این 
موضوع سلخن بله میلان می آید که 
پلارت دمکرات کردسلتان علراق در 
تلاش برای میانجیگری میان شلما و 
طرف مقابل می باشد. کدام یک از این 

موارد صحیح است؟
هجری: در ابتدا عرض کردم که نزدیک 
شدن ما با آقای خالد عزیزی و "کومله" ها، 
موضوعی نیس��ت که در ای��ن کنگره آغاز 
ش��ده باش��د و زمینه ی آن،  پیشتر فراهم 
ش��ده بود و ب��ه همین دلیل اس��ت که ما 
به آس��انی می توانیم با ه��م گفتگو کنیم 
و نشست داشته باش��یم. اگر زمینه ی این 
کار قباًل آماده نش��ده بود،  این امر میس��ر 
نبود. لذا ما این سیاست را ادامه می دهیم 
و تاکنون نیز پ��ارت دمکرات و اتحادیه ی 

میهنی و بسیاری از دوستان ملت کرد در 
تمام بخش ها مس��اعدت و همدردی خود 
را نش��ان داده و ب��رای اتح��اد مجدد ما و 
اینک��ه ما یک نیروی واحد باش��یم، تالش 
نموده اند، اما این نزدیکی تحت تأثیر هیچ 
جریان یا گروه خاصی نیس��ت و ما به این 
نتیجه رسیده ایم که زمان اتحاد مجدد فرا 
رس��یده است و این فرایند را آغاز نموده و 
به پیش رفته ایم و در آینده نیز آن را ادامه 

خواهیم داد.
واالپرس: آیا این دومین انشلعابی 
اسلت که در حزب دمکرات روی داده 

است؟
هجری: خیر س��ومین انش��عاب است. 
حداقل پ��س از روی کار آمدن جمهوری 
اسالمی، س��ومین انشعاب است. نخستین 
ب��ار، پ��س از روی کار آم��دن جمه��وری 
اس��المی، دومین بار تحت عنوان "رهبری 
انقالبی" انش��عاب صورت گرف��ت که آنها 

بعداً با حزب متحد شدند.
واالپرس: آنها چه کسانی بودند؟

هجری: کس��انی که پ��س از روی کار 
آمدن جمهوری اسالمی، از حزب دمکرات 
جدا ش��دند به "گروه هفت نفره" ش��هرت 
یافتن��د، زیرا هفت نف��ر از اعضای رهبری 
حزب بودند، البته تعدادی از جوانان نیز با 
آنها همراه ش��دند. به نظر من آن انشعاب 
می بایس��تی رخ می داد، زی��را دیدگاه های 
آنان با ما همخوانی نداشت، اما پس از آن، 

دو انشعاب دیگر نیز صورت گرفت.
واالپرس: انشعاب "رهبری انقابی" 

و حزب دمکرات کردستان؟
هجری: بله.

واالپرس: بحث بر سلر این موضوع 
اسلت کله شلما، پیشلینه ی ناخوش 
و تلخلی داریلد، بله نظر شلما آیا در 
صورتلی که زمینه ی مذاکلره و اتحاد 
میسلر گردد، امکان و خطر انشلعاب 

دیگری وجود ندارد؟
هجری: بله، ما این خطر را احس��اس 
می کنی��م و نگرانیم ک��ه در صورت اتحاد 
مج��دد، آیا زمین��ه ی جدایی و انش��عابی 
دیگ��ر، همانند آنچه که »رهبری انقالبی« 
انج��ام دادند، فراهم نمی ش��ود؟ به همین 
دلیل در این ارتباط ب��ا دقت و تیزبینی و 
هوشیاری بیشتری به پیش می رویم، زیرا 
می خواهیم به نقطه ای برسیم که دیگر این 
نگرانی را نداشته باشیم و احساس نکنیم و 

آنگاه دوباره متحد شویم.
واالپرس: در صلورت اتحاد مجدد 

شما، نام حزبتان چه خواهد بود؟
هجلری: ح��زب دمکرات کردس��تان 

ایران.
واالپرس: تلویزیون شما با چه نامی به 

فعالیت خود ادامه خواهد داد؟
هجری: تیشک تی وی

واالپرس: چه کسی، رهبری حزب 
را عهده دار خواهد شد؟

داخلی  آئین نامه ی  براس��اس  هجری: 
می بایستی انتخاب شود.

واالپرس: جریده ی خلود را تغییر 
نمی دهید؟

هجری: غیر ممکن اس��ت که جریده 
را تغییر دهیم. حت��ی آنچه از آن صحبت 
کردید یعنی ما بر سر تلویزیون »تیشک« 
نیز مشکلی نداریم و این امکان وجود دارد 
که روزی، نام آن را تغییر دهیم، اما به نظر 
من تاکنون در این اوضاع سیاس��ی، این را 
که نام حزبمان حزب دمکرات کردس��تان 
باش��د، س��ودمند نمی دانیم، اما این نیز به 
تصمیم کنگ��ره بس��تگی دارد و کنگره ی 
حزب دمک��رات می توان��د تصمیمی دیگر 
اتخ��اذ نمای��د و به تب��ع آن، من و همه ی 

مردم نیز از آن پیروی می کنیم.
واالپرس: اگر کنگره تصمیم بگیرد 
که خالد عزیزی دبیرکل باشلد، شلما 

آن را می پذیرید؟
هجلری: اگر کمیته ی مرکزی تصمیم 
بگیرد که اینگونه باش��د، بله حتما و بدون 

هیچ قید و شرطی آن را می پذیرم.
نتیجله  ایلن  بله  آیلا  واالپلرس: 
رسلیده اید که در ایلن دوره )دوره ی 
اتحاد مجلدد( نیز همچنلان دبیرکل 

خواهید بود؟
هجلری: نمی دان��م، ب��ه رأی کنگره 
بستگی دارد. اما می خواهم در اینجا به این 
نکته اش��اره کنم که مش��کل من با آ ن ها، 
مس��أله ی دبیر کلی نیس��ت و این موضوع 
هرگ��ز مورد بحث قرار نمی گیرد و تأثیری 

بر مواضع من نخواهد داشت.
واالپرس: پس مشکل شما قبا چه 

بود و چرا انشعاب صورت گرفت؟
هجری: مشکل از ما نبود، بلکه از آنان 
بود، آن ها جدا ش��دند، آن ها در کنگره ای 
که خود در آن حضور داشتند، رأی دادند 
و در حالیک��ه آن ها اکثری��ت بودند و خود 
آن ها برنامه های کنگره را سازمان اما چون 
نتیجه ی کنگره بر وفق مراد آنها نبود، جدا 

شدند.    داده بودند، 
واالپلرس: آیا عاملل مهمی وجود 
داشلت که آن ها جدا شلوند یا اکنون 
عوامل مهملی وجود دارنلد که با هم 

مجددا متحد شوید؟
هجری: عامل مهم��ی که جدایی آنها 
را توجی��ه کند، نمی بینیم، اما بهتر اس��ت 
از آن��ان س��ؤال کنید و ببینی��د که جواب 
آن ها در این رابطه چیست. با این حال نیز 
اکنون اگر مجددا متحد شویم، نیرومند تر 

می شویم.
واالپلرس: آیا شلما در ایلن رابطه 
مذاکلره ای  حسلن زاده  عبلداهلل  بلا 
داشلته اید که به صورت دو نفره، این 

اوضاع  را مورد بحث قرار دهید؟
هجلری: در دی��داری که ب��ا آن رفقا 
داشتیم، با مال عبداهلل و دیگر رفقا، برادرانه 
مذاکره کردیم، اما ش��ما خود می دانید که 
اکنون وی به صورت رسمی به عنوان عضو 
رهبری فعالیت نمی کند. ممکن اس��ت که 
از وی حرف ش��نوی داشته باش��ند، اما به 
صورت رس��می تصمیم گیرنده ی دیگری 

دارند که رهبر منتخب آن ها می باشد.
واالپرس: فکر نمی کنید که اکنون 

نیز وی تصمیم گیرنده است؟
هجری: عالوه بر وی تصمیم گیرنده ی 

دیگری نیز دارند.
کله  نمی کنیلد  فکلر  واالپلرس: 

تصمیم گیرنده ی نهایی باشد؟
ک��ه  بگوی��م  نمی توان��م  هجلری: 
تصمیم گیرنده ی نهایی اس��ت، اما بس��یار 

تأثیرگذار است.
واالپلرس: آیا این بدین معناسلت 
که شما احساس می کنید ما عبداهلل، 

اتحاد مجدد را تأیید نمی کند؟
و  نوش��ته ها  در  تاکن��ون  هجلری: 
مواضع��ش، وی را برای اتحاد مجدد جدی 

ندیده ام.
واالپرس: این املر، تهدیدی علیه 

روند اتحاد مجدد است؟
هجری: بله.

واالپرس: در هر صورت، اگر قرار بر 
این باشد که شما مجددا متحد شوید، 
اگر چند تلن از کادرها خارج از اتحاد 
باقی بمانند، بدین معناسلت که شلما 
هیچ کاری را انجام نداده اید حتی اگر 

چند تن محدود باشند؟
هجری: بله، درست اس��ت. اگر اتحاد 
مجدد ص��ورت گی��رد می بایس��تی مانند 
اتحادی باش��د که با »رهبری انقالبی« در 
کنگ��ره ی نهم صورت گرفت که همه باهم 
مجدداً متحد ش��دیم، در غیر این صورت 
اگر با گروهی متحد ش��ویم و جمعی دیگر 
به هر دلیلی ناراضی باقی بمانند، مش��کل 

برطرف نخواهد شد.
»کومله هلا«  نلزد  در  واالپلرس: 
تاشلی اینگونه در جریان اسلت. آیا 
شما از آنان پیروی می کنید یا آنان از 
شما که خود را مجددا متحد نمایند و 
این اتحاد و آماده سازی شما و آنها در 
شرایطی اسلت که از منظر ملی هنوز 
دو نیروی رقیب به شمار می آئید و هر 
کدام از شما می تواند خود را تقویت و 
نیرومنلد نماید و در آینده ایران نقش 
و تأثیر و سیاسلتی پررنگتر و بهتری 

داشته باشید؟
هجری: اینکه ما ب��ه آنان بنگریم و از 
آنان پیروی کنی��م، خیر ما از آنان پیروی 
نمی کنی��م و همانگون��ه که ع��رض کردم 
ما ب��ا ارزیابی و تجزی��ه و تحلیل اوضاع و 
همه ی مس��ائل به این نتیجه رس��یده ایم 
که می بایس��تی به هم نزدیک شویم چه با 
رفقایی که از حزب دمکرات جدا ش��ده اند 
و چه با جریان��ات و گروه های دیگر مانند 
کومل��ه، اما اینکه رقابت وج��ود دارد و هر 
کس می خواهد جایگاه خود را مستحکمتر 
نمای��د و مردم بس��یاری را ب��ا خود همراه 
س��ازد، امری بس��یار طبیعی اس��ت و هر 
حزبی این حق را دارد که از راه دمکراتیک 
و صحیح بتواند این امر را میس��ر س��ازد و 

این را حق هر حزب و هر کسی می دانم.

واال پلرس: آیا آرزو می کنید که در 
اسلرع وقت متحد شلوید یا زمانی را 
مشخص می کنید که دو حزب دمکرات 

مجددا متحد شوند؟
هجلری: زم��ان آن را نمی توانم معین 
نمایم، اما ما این فرایند را از جانب خودمان 
ادامه می دهیم ت��ا زمانی که به این نتیجه 
برسیم که اتحاد مجدد باعث انشعابی دیگر 
نخواهد ش��د و آن زمان برای اتحاد مجدد 

تصمیم می گیریم.
واال پرس: از شما و دو حزب کومله  
گله می شلود که جدایی و انشلعابات 
بیشلتر بر سلر پسلت و مقام و ثروت 
و منافع اسلت، آیا شلما تفلاوت های 

فکری و ایدئولوژیک ندارید؟
هجری: نه، به نظ��ر من حداقل میان 
ما و آقای خالد عزیزی و رفقای پیشینمان 
هیچگون��ه تفاوتی از لحاظ فکری که باعث 
جدایی و انشعابات شود، وجود ندارد، یعنی 

نه آن زمان و نه اکنون نداشته و نداریم.
واال پرس: تفاوت فکری ندارید، از 
شلما گله و انتقاد می شود که انشعاب 

به خاطر منفعت و قدرت بود ؟
هجری: بله، منفعت و قدرت درس��ت 
اس��ت زیرا طرف��ی که جدا می ش��ود، اگر 
مس��أله ی تفاوت، مس��أله ی مهم سیاسی 
نباشد به غیر از مسأله ی پست و مقام چیز 
دیگری نمی تواند باشد. آنچه که اکنون من 
برای تاریخ بازگو می کنم، اگر در کنگره ی 
13 م��ا، در رهبری حزب تغییراتی صورت 
نمی گرفت، طرف مقابل از ما جدا نمی شد، 
اما برخی از آنان برای رهبری حزب مجددا 

انتخاب نشدند، بنابراین جدا شدند.
واال پلرس: منظلور شلما عبلداهلل 

حسن زاده است؟
هجری: تنها، وی نبود.

واال پرس: یعنی شما فکر می کنید 
اگر آنها در انتخابات پیروز می شلدند، 

این انشعاب روی نمی داد؟
هجری: صد درصد اتفاق نمی افتاد.

واال پلرس: پلس چلرا بله خاطلر 
جلوگیری از انشعاب اقدامی نکردید؟

انتخابات،  نتیج��ه ی  ببینی��د  هجری: 
دس��تاورد کنگره بود و سازش نبود. شاید 
م��ن خ��ودم آن را پیش بین��ی نمی کردم، 
ام��ا کنگ��ره از نمایندگان ای��ن حزب که 
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دیدار روحانی از 
خوزستان عربنشین

ترجمه: رضا فتح اهلل نژاد

روزنامه "واشنگتن پست" گزارشی 
تحت عنوان "روحانی ایران از اس��تان 
مشکلدار دیدار می کند" به قلم جانسن 
رضاییان در باره ی سفر اخیر روحانی، 
رئیس جمهور رژیم جمهوری اسالمی 
به استان خوزس��تان منتشر کرده که 
گزارش��گر ب��ه چند مورد برجس��ته و 
این اس��تان عرب نش��ین در  متفاوت 
جریان این سفر می پردازد. در ابتدای 
گزارش، ضمن اش��اره به سفر روحانی 
به خوزس��تان آمده است: "خوزستان 
که با عراق هم مرز می باش��د، دارای 
سایت اولین محل کشف نفت ایران � 
در 1908 �  و تأمین کننده ی حدود 
نصف نفت ایران می باشد. این استان 
مح��ل اقوام گوناگون از جمله اکثریت 
اعراب ایرانی می باشد و دائما با سطح 
ب��االی بیکاری و مش��کل آلودگی هوا 

مواجه است". 
س��عید لیالز؛ تحلیلگر سیاس��ی و 
اقتص��ادی ایران��ی در مصاحبه با این 
روزنامه گفته اس��ت: "خوزستان مرکز 
مهمترین منافع درآمد اقتصادی امان 
یعنی نفت و گاز می باشد. . . اما هنوز 
هم متضرر اس��ت و همیش��ه با خطر 

درگیری قومی مواجه است".  
در بخ��ش دیگری از گزارش آمده 
اس��ت: "اهواز که ب��ا کارون، طوالنی 
تری��ن رود ایران همجوار اس��ت، طی 
چن��د قرن اخی��ر یک��ی از مهمترین 
شهرهای ایران بوده است، اما در عصر 
کنونی به دلیل جنگ طوالنی ایران با 
عراق و نیز عدم وجود پراکتیس مورد 
نیاز برای کشاورزی بسیار آسیب دیده 
اس��ت. یکی از آلوده ترین ش��هرهای 
جهان  به ش��مار می رود و کمبود آب 
آش��امیدنی نیز از دیگر مشکالت شهر 

است. 
هزاران نفر روز س��ه شنبه مسجد 
مص��الی اه��واز را جه��ت ش��نیدن 
س��خنرانی اصلی روحانی طی سفرش 
پر کردند، س��خنانی که قسمتی از آن 
به عربی ایراد ش��د. بسیاری عکسهای 
را ک��ه در جن��گ  خویشاوندانش��ان 
1980-1988 با عراق کش��ته ش��ده 
بودند، بلند کرده بودن��د. دیگران نیز 
ش��کایات و تقاضاهایش��ان را همراه با 
اسامی و آدرسهای خود بر کاغذهایی 
نوش��ته بودند، بدین امید که اعضای 

تیم روحانی آنها را جمع کنند.  
پ��س از س��خنرانی، بس��یاری از 
یادداشتها بر کف مسجد خالی افتاده 
بودن��د، محتوایش��ان بازت��اب دهنده 
ی داس��تان درد اه��واز ب��ود. غال��ب 
تمناهای مش��ترک برای هوای پاک، 
آب آش��امیدنی، کاهش قیمتها و کار 

بودند. 
ش��هناز عباسی، زن خانه دار و 53 
ساله که با دوستانش درمیان جمعیت 
حضور یافته بود، گفت: "پسرم بیکاره، 
ش��وهرم هم بیکاره. او پارس��ال یکی 
از کلی��ه ه��اش رو فروخ��ت و همین 
م��ا رو نجات داد. ام��ا زندگی بخور و 
نمیری داریم. هنوز هم بسیار فقیریم 
و چشم براه نشانه ای از بهبود چیزها 

هستیم".
"ف��روش اعض��ای ب��دن در ایران 
قانونی اس��ت و ش��ماری از ایرانیهای 
فقی��ر در اوج ناامی��دی ب��ه ای��ن کار 

متوسل می شوند".
منبع:

Washingtonpost.com

            روزنــــــه

دمکراسی در جمهوری کردستان
کیهان یوسفی

از می��ان بدنه ی حزب انتخاب می ش��وند، 
تشکیل می شود. همانگونه که عرض کردم 
آن زم��ان، آنها در رهب��ری حزب اکثریت 
بودن��د و برنامه ها و مدیری��ت و برگزاری 
کنگره زیر نظ��ر آنان بود. بنابراین گزارش 
کمیته ی مرکزی برای کنگره تصویب شد 
و آنها همانن��د دیگر نماین��دگان کنگره، 
مش��روعیت کنگ��ره را تصوی��ب کردند و 
پیش بینی نمی ش��د که آنه��ا اکثریت را از 
دست بدهند. غیر از این در رهبری حزب، 
هیچ چیزی میان من و آنها وجود نداشت 

تا با هم بر سر آن سازش نمائیم.
واال پلرس: آقلای هجلری، یلک 
وب سلایت ترک منتشر ساخته که هر 
دو دمکرات، 6000 پیشلمرگ را برای 
پشلتیبانی از کردهای سلوریه اعزام 
داشلته اند. می دانم که شما می گوئید 
ایلن موضوع صحلت نلدارد و ادعای 

ترک هاست؟
هجلری: بل��ه، ادعای آن وب س��ایت 

است.
کردهلای  اگلر  املا  واالپلرس: 
کردستان سوریه نیازمند چنین کمک 
و مسلاعدتی باشند، آیا شما حاضرید 

به آنها کمک نمائید؟
هجری: اگر کردهای سوریه به صورت 
ع��ام از ما یاری بطلبند، م��ا برای هرگونه 

کمکی در خدمت آنها خواهیم بود.
واال پرس: اما اگر )پ.ی.د( از شلما 

بخواهد، کمک نمی کنید؟
هجلری: ن��ه تنه��ا )پ.ی.د( بلکه هر 
حزب دیگ��ری نیز اگر ب��ه تنهایی چنین 
تقاضایی از ما داشته باشد، ما نمی پذیریم.
واال پرس: آقای هجری، در رابطه با 
این خبر منتشلر شده در وب سایت ها 
نظراتی وجود دارد. امیدواریم با روی 
گشاده و مصداق بارز یک مرد دمکرات 
به این نظرات پاسخ دهید. یکی از این 
نظلرات می گوید کله ترک ها دو نقطه 
اضافله گذاشلته اند و شلما 60 تن را 

اعزام داشته اید و 6000 نیرو ندارید؟
هجری: در چنین اوضاع و احوالی،اینکه 
60 نف��ر ی��ا 6000 نفر را ب��رای کمک به 

جریان های کردی اعزام داریم، مهم نیست، 
بلکه در این ش��رایط، مهم موضوع سیاسی 
اس��ت. به همین دلیل، من از این دیدگاه 
نه تنها ناراحت نمی شوم، بلکه فکر می کنم 
اگر حتی 60 نفر را نیز اعزام داریم، در نوع 
خود یک موضع سیاسی است، اما این خبر 

در اصل نادرست است.
واال پلرس: در یک دیلدگاه دیگر 
آملده اسلت کله دمکرات هلا، دارای 
وظیفه ای چنین میهن پرستانه نیستند 

تا در راه آن به پا خیزند؟
هجری: حرف زدن آزاد است و هرکسی 
می تواند حرفش را بزند. اگر حزب دمکرات 
که ش��صت و اندی سال اس��ت در این راه 
مب��ارزه می نماید و آن همه پیش��مرگ و 
فرمانده و اعض��ا و دو رهبر خود را در این 
راه از دس��ت داده و شهید شده اند، دارای 
وظیفه ای ملی نباش��د، نمی دانم چه کسی 
می توان��د به غی��ر از حزب دمک��رات این 
وظیفه ی ملی و میهنی را بر عهده بگیرد؟

واال پلرس: در یک دیلدگاه دیگر 
آمده اسلت که اگر حلزب دمکرات و 
مصطفی هجری این وظیفه را عهده دار 

بوده اند، پس چرا در تلویزیون "روداو"، 
"پ.ی.د" را دیکتاتلور خوانده اید، آیا 

شما چنین چیزی گفته اید؟
هجلری: این مس��ائل چ��ه ربطی به 
یکدیگر دارد، م��ا اگر به جریان یا گروهی 
کمک کرد ه ای��م، آیا این حق را نداریم که 
بگوئیم دیکتاتور اس��ت؟ یعنی می بایستی 
دهانم��ان را ببندیم. واضح اس��ت که من 
نگفتم دیکتاتور اس��ت، اما م��ن در رابطه 
با کردستان س��وریه این انتقاد را داشته ام 
ک��ه در حالی که این بخش از کردس��تان 
در زیر فش��ار شدید قرار دارد، اما نیروهای 
کرد آنجا با هم متحد و هماهنگ نیس��تند 
و هم��ه ی گروه ه��ا و جریان ه��ای کرد در 
آنجا می توانند نیروهایشان را با هم متحد 
نمایند و دس��ت در دس��ت یکدیگر از آن 
بخش از کردستان دفاع نمایند. این انتقاد 
نی��ز ب��ه )پ.ی.د( بر می گ��ردد، هر چند 
)پ.ی.د( نی��ز ای��ن موض��وع را نپذیرفته 
است که به جریان های دیگر کردی اجازه 
نمی دهد که در جنگ علیه دشمنان ملت 
ک��رد و برای دفاع از خاک و میهن خویش 

وارد نبرد شوند.

68 س��ال قب��ل و بع��د از ت��الش و 
کوشش��ی 160 روزه، حکومتی دمکراتیک 
بنی��ان نهاده ش��د که عم��ر آن تنها 330 
روز به درازا انجامید. حکومتی ارزش��مند 
و پردس��تاورد، الگویی ایده آل که تاکنون 
نیز خاری در چش��م ارتج��اع، دیکتاتوری 
و تمامیت خواهی در کردس��تان و به ویژه 

ایران می باشد.
از منظ��ر فلس��فه ی سیاس��ی قدی��م، 
دمکراسی تنها شکلی از حکمرانی قلمداد 
می شد، ولی دیدگاه های نوین اندیشمندان 
این عرصه پسوند دمکراتیک را با حکومت 
و جامعه تعریف می کند و این دو را مکمل 

همدیگر می داند.
جمهوری کردستان تأسیس می گردد. 

می گوید:"دمکراسی و علم دو پدیده مکمل 
یکدیگرند، زیرا در دمکراسی وظیفه تأمین 
س��المتی، رفاه و تأمین امنیت و آس��ایش 

جامعه به علم واگذار می گردد." 
پیشوا قاضی محمد و رهبران جمهوری 
کردس��تان  اعتقاد راس��خی به دمکراسی 
داش��ته و نگرش��ی عمیقی از اندیش��ه ها 
دمکراس��ی  ب��ا  مرتب��ط  دیدگاه ه��ای  و 
داشتند. بدون ش��ک، این سخن فیلسوف 
و اندیش��مند ب��زرگ بریتانیای��ی "برتراند 
راس��ل" درب��اره تالش ها و دس��تاوردهای 
جمهوری کردس��تان که مورد اش��اره قرار 
گرفت، بیانگ��ر اعتقاد و باورمندی رهبران 
جمهوری کردس��تان به دمکراس��ی است 
که می گوید:"آزادی بیان)انتشار مجالت، 
روزنام��ه و ... در جمهوری کردس��تان( و 
نهادها)سازمان های  تأسیس مؤسس��ات و 

هیچ اندیشه ای نمی توان کسی را مجازات 
ک��رد، هی��چ اندیش��ه ای به خ��ودی خود 
محکوم نیس��ت، حتی اگر منجر به عملی 
جنای��ی گردد، در آن صورت نیز این عمل 
است که مس��توجب مجازات می باشد، نه 

اندیشه."
در ماده 6 بیانی��ه ی حزب دمکرات به 
عنوان نیروی خالق جمهوری کردس��تان 
ب��ه ت��الش و مبارزه ب��رای همزیس��تی و 
تسامح با گروه ها و ملیت های دیگر ساکن 
کردس��تان از جمله آسوری و ارمنی اشاره 

شده است.
ب��دون ش��ک، دمکراس��ی ب��ه معنای 
حکوم��ت اکثریت نیس��ت یا ب��ه عبارتی 
دمکراس��ی ژاکوبن��ی فارغ از مش��روعیت 
اس��ت. دمکراس��ی رأی اکثریت و حقوق 
اقلیت اس��ت. دمکراس��ی التزام به قانون و 

جمه��وری کردس��تان ب��ود. بدون ش��ک 
اندیشه ای قوی و نیرومند در پشت تأسیس 

جمهوری کردستان قرار داشت.
شخصیت بزرگ رهبر بی نظیر جمهوری، 
پیشوای شهید تأثیرات نیرومندی بر رشد 
دمکراس��ی در جمهوری کردستان داشت. 
از جمهوری کردستان سخن گفتن و اشاره 
نکردن به نقش و تأثیرات پیشوا نمی تواند 
بیان کنن��ده ی حقای��ق آن دوران باش��د. 
چنانچه "ویلیام جیمز" فیلس��وف ش��هیر 
آمریکای��ی می گوید:" ملت ه��ا تنها زمانی 
می توانن��د به پیش برون��د که دارای رهبر 
باش��ند، از ای��ن منظر پیش��رفت بعضی از 
کش��ورها به نسبت دیگر کشورها به خاطر 

ظهور نخبگان و رهبران بزرگشان است."
جمهوری کردس��تان س��ندی درخور 
و ب��رگ زری��ن تاریخ��ی ای ب��رای اثبات 

تح��ت راهنمایی ه��ا و رهب��ری پیش��وای 
ش��هید، قاض��ی محمد، برای گس��ترش و 
تحکی��م جامع��ه مدنی ت��الش می گردد. 
روزنامه ن��گاری و رس��انه به عن��وان رکن 
چهارم دمکراس��ی رش��د می کن��د. رادیو 
و چاپخان��ه تأس��یس می گ��ردد و کتاب و 
روزنامه و مجالت مختلف منتشر می شود.

س��ازمان های جوانان و زنان به عنوان 
نهادهای جامعه مدنی تأسیس می گردند. 
زمین��ه و فرص��ت برای مش��ارکت زنان و 
جوان��ان در ام��ورات سیاس��ی و اجتماعی 
فراه��م می ش��ود. جمه��وری کردس��تان 
جمع��ی از جوانان را ب��رای تحصیل روانه 
خارج از کردس��تان می کن��د، زیرا آنها نیز 
ای��ن دی��دگاه "چارلز میریام" اندیش��مند 
آمریکای��ی را به خوبی فهمی��ده بودند که 

جوان��ان و زنان(، حتی اگ��ر باعث هرج و 
مرج و بی نظمی هم گردد، باز هم الزمه ی 
دمکراسی هس��تند، سوءاستفاده از آزادی 
در هر حالتی بهتر از سوء استفاده از قدرت 

است."
در م��دت 330 روز حکومت جمهوری 
کردس��تان و در منطقه ی تحت حاکمیت 
این جمه��وری، هیچ فردی به علت اعتقاد 
و اندیشه متفاوت محاکمه نگردید. رهبران 
جمهوری کردس��تان 68 سال قبل با این 
نگرش انس��انی به حکومت می نگریستند 
و این س��خن "هارولد السکی" اندیشمند 
بزرگ بریتانیایی برایمان روش��ن می سازد 
ک��ه رهب��ری جمهوری کردس��تان به چه 
درک��ی از دمکراس��ی رس��یده بودن��د که 
می گوی��د:" تنها به خاطر داش��تن و بیان 

براب��ری در برابر قانون اس��ت که رهبران 
جمهوری کردستان به درستی آن را درک 
ک��رده و رعایت نموده بودن��د و به خوبی 
این س��خن "رابرت مک آیور" اسکاتلندی 
را فهمی��ده بودند که دمکراس��ی حکومت 
اکثریت ی��ا توده ها یا پش��تیبانی توده ای 
از حکومت نیس��ت، زی��را دیکتاتورها هم 
از پش��تیبانی کامل توده ه��ا بهره مند بود 
و اس��تبداد اکثریت در دوران امری بسیار 

متداول است."
جمهوری دمکراتیک کردس��تان بدون 
ش��ک الگویی ایده آل و بی نظیر دمکراسی 
در آن دوران و ت��ا ام��روز بوده و هس��ت. 
مش��ارکت اف��راد جامعه و فراه��م نمودن 
فرصت برای همگان در تصمیم گیری های 
اساسی کش��ور، خصیصه ی قوی حکومت 

م��ردم  دمکراس��یخواهی  و  صلحجوی��ی 
کردس��تان ایران است، س��ندی که به ما 
می گوید که ملت کرد اگر از ستم سرکوب 
و دیکتات��وری حاکمان غاصب کردس��تان 
رهای��ی یاب��د، ب��دون ش��ک قادر اس��ت 
جامع��ه ای دمکراتیک و حکومتی دمکرات 

را بنیان نهد.
منابع:

چهل سال مبارز در راه آزادی ل 
عبدالرحمان قاسملو

لیبرالیسم و محافظه کاری، تاریخ 
اندیشه های قرن بیستم، جلد دوم، 

حسین بشیریه

ادامه صفحه قبل
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اولیلن حلزب  تأسلیس  زملان  از 
در سلال 1792  در جهلان  سیاسلی 
میادی تا وقوع نخسلتین انشعاب در 
میان احزاب سیاسلی در سلال 1824 
میلادی در ایلاالت متحلده آمریکا و 
تأسیس اولین حزب سیاسی در ایران 
در دهله ی 1920 میادی و نخسلتین 
حلزب سیاسلی در کردسلتان ایران 
در سلال 1945 میلادی یعنلی حزب 
پیشینه ی  ایران،  کردسلتان  دمکرات 
احزاب سیاسی در سراسر جهان، فراز 

و نشیب بسیاری به خود دیده است.
در واقلع، حلزب دمکلرات نیلز از 
این فلراز و فرود بی بهلره نبوده و در 
تاریلخ 69 سلاله ی تأسلیس خویش، 
دچلار برخی بحران ها و تنش ها شلده 
اسلت که به عنوان نمونله، می توان به 
وقوع نخسلتین انشعاب در این حزب 
در سلال 1980 میلادی در کنگلره ی 
چهارم ایلن حزب و انشلعاب گروه 7 
نفره، انشلعاب گروهی که نام "رهبری 
انقابی" را برای خلود برگزیده بودند 
)در سلال 1988 میادی(، شهادت دو 
رهبر این حزب در سلال های 1989 و 
1992 میلادی تا انشلعاب گروهی از 
کادرهلا و پیشلمرگان این حزب )پس 
از کنگره ی 13 در سال 2004 میادی( 

اشاره نمود.
موضوعلی که این روزهلا، در میان 
مسلائل مربلوط بله حلزب دمکرات 
کردسلتان ایلران بله بحلث روز بدل 
گشلته اسلت، مسلأله ی اتحاد مجدد 
رفقلای جداشلده از حلزب بلا حزب 

دمکرات کردستان ایران می باشد.
روزنامه ی "کوردستان" به مناسبت 
الحلاق  و  بازگشلت  روز  دیملاه،   19
»رهبری انقابی« به صفوف تشکیاتی 
حلزب دمکرات کردسلتان ایلران در 
سال 1375 خورشیدی و مطرح بودن 
بحلث اتحاد مجلدد در ایلن روزها، با 
آقای محملد نظیف قادری، عضو دفتر 
سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران 
و سرپرسلت گلروه مذاکلره کننده ی 
حزب با رفقای پیشین درباره ی اتحاد 
مجلدد، گفتگویی ترتیب داده اسلت 
تلا در ایلن رابطله، آخریلن اطاعات 
و جزئیلات را در اختیلار خواننلدگان 
گراملی روزنامه ی »کوردسلتان« قرار 
دهلد. متن ایلن گفتگو به شلرح ذیل 

است:
کوردسلتان: آقلای قادری سلوای 
بحث پیرامون انشلعابات گذشلته در 
حلزب دمکلرات، بفرمائید کله به چه 
دلیل یلا دالیلی، پلس از کنگره  ی 13 
حزب دمکلرات، گروهلی از کادرها و 
پیشمرگان این حزب جدایی خود را از 
حزب دمکرات کردسلتان ایران اعام 

کردند؟
قادری: ب��ا توجه به مطالبی که عنوان 
نمودی��د، در طول تاریخ هم��واره مبارزات 
احزاب سیاس��ی برای دس��تیابی به قدرت 
سیاسی، فراز و نشیب های فراوانی به خود 
دیده و این یک امر طبیعی اس��ت. اختالف 
دیدگاه ها و قرائت های مختلف در رابطه با 
مسائل سیاسی و تفاوت در نوع مدیریت ها 
و بس��یاری از موضوعات دیگر از دالیل این 
انش��عابات هس��تند. آنچه که قابل توجه و 
تأمل ب��وده و افکار عمومی با حساس��یت 
خاصی آن را تحلیل و پیگیری می کند، این 
اس��ت که آیا پس از هر انشعابی راهکاری 
برای پایان دادن به اختالفات و عادی سازی 
روابط در پیش گرفته می شود که تبدیل به 
مانعی بر س��ر راه تداوم مبارزات آن جریان 
سیاس��ی نگردد؟ تا آنجا که به انش��عابات 

مصاحبه: کوردستان

در حزب دمکرات کردس��تان ایران مربوط 
می شود، هم جنبه ی عقیدتی داشته و هم 
جنبه ی فنی � همانن��د جدایی افرادی در 
کنگره ی چهارم حزب که به عنوان گروه 7 
نفره شناخته شدند �� رفقای مزبور با حزب 
ت��وده ی ایران ارتباط داش��تند، نوع نگاه و 
تحلیل سیاس��ی و چگونگی مطرح نمودن 
مطالبات ملت کرد را از زاویه ی جهانبینی 
این حزب می دیدند، به طور کلی اعتقادی 
ب��ه نوع مبارزه ای که در کنگره ی چهارم بر 
آن تأکید شده بود، نداشتند. روند تحوالت 
نی��ز نش��ان داد ک��ه سیاس��ت های حزب 
دمکرات کردستان ایران درست بوده و هم 
ح��زب توده و هم افراد جدا ش��د ه ی مزبور 
بدی��ن نتیجه رس��یدند که دچ��ار انحراف 

شده اند.
انش��عاب کنگ��ره ی 8 بیش��تر از اینکه 
جنبه ی عقیدتی داشته باشد، جنبه ی فنی 
داشت، زیرا دوستانی که در جریان کنگره ی 
8 از حزب جدا ش��ده و خ��ود را "رهبری 
انقالبی" خواندند، در حقیقت، جدایی آنان 
فاقد هر گونه مبنای سیاس��ی و تشکیالتی 
ب��ود. کمیت��ه ی برگزارکنن��ده ی کنگره ی 
8 در آن زم��ان مکانیس��م انتخاب اعضای 
رهبری را با در نظر گرفتن اوضاع سیاسی 
ای��ران و جنبش ک��رد، چگونگ��ی فعالیت 
حزب دمکرات را مورد بحث و بررسی قرار 
داد و پس از عرضه نم��ودن به نمایندگان 
کنگره و تأیید آن از جانب کنگره، این عده 
اع��الم نارضایتی نموده و جدایی خویش را 
از حزب دمکرات کردس��تان ای��ران اعالم 
نمودند. همانگونه که اش��اره نمودم، اقدام 
آن��ان مبنی بر انتخاب ن��ام حزب دمکرات 
کردستان ایران � رهبری انقالبی، معضالتی 
بر س��ر راه همکاری با یکدیگر به عنوان دو 

حزب به وجود آورد.
انش��عاب رفقایی که پ��س از کنگره ی 
سیزدهم از حزب جدا شدند و تحت عنوان 
"حزب دمکرات کردستان � ایران"، انشعاب 
خوی��ش را اع��الم نمودن��د، در حقیقت نه 
جنبه ی عقیدتی داشت و نه بر سر اختالف 
در چگونگی برگزاری کنگ��ره و تداوم کار 
آن بود، در این کنگره تمامی مکانیزم های 
برگ��زاری کنگ��ره ب��ه تصوی��ب کمیته ی 
برگزارکنن��ده ی کنگره ک��ه دبیرکل وقت 
حزب مسئول آن بود، رسیده بود. همچنین 
کمیسیون انتخابات به گونه ای بر انتخابات 
نظارت داشت که کمترین نقصی در آن به 
چش��م نمی خورد و به گونه ای دمکراتیک 
برگ��زار ش��د. به ط��ور کلی ه��م تصویب 
خط مش��ی سیاس��ی و هم تعیین قواعد و 
مقررات انتخابات، تصویب عمومی کنگره را 
به همراه داشت. به طور کلی، این انشعاب 
هیچ دلیلی نداش��ته و قابل توجیه نیست. 
عالوه بر این، انش��عاب ب��ه کلیت جنبش 
کرد و انس��جام تش��کیالتی حزب دمکرات 
کردستان ایران ضربه زد، زیرا خود را تحت 

عنوانی معرفی نمودن��د که در واقع، تکرار 
تجربه ی شکست خورده ی رفقای جدا شده 
در کنگ��ره ی 8 بود. بالفاصله پس از صدور 
بیانیه ی انش��عاب، در نخستین نشستی که 
با آنان داش��تیم، هم از آنان خواس��تیم که 
ب��ه این جدای��ی پایان دهند، زی��را بر این 
باور بوده و هم اکنون نیز می باش��یم که ما 
دوست و همس��نگر  هستیم و می توانیم با 
گفتگ��و و حتی برگزاری کنگره ی زودرس، 
این مشکالت را حل و فصل نماییم، لیکن 

متأسفانه نپذیرفتند.
س��پس از آنان خواس��تیم که حال که 
بر جدایی و انش��عاب اصرار دارند، نامی را 
برای خود برگزینند که بر س��ر راه دوستی 
و همکاری هایم��ان مش��کل ایج��اد نکند. 
متأس��فانه باز هم زیر ب��ار نرفتند و همان 
سیاس��ت منشعبین کنگره ی 8 را در پیش 

گرفتند.
پس از انش��عاب، بح��ث اتحاد مجدد را 
مطرح نموده و نزد دوستان حزب مسأله را 
به گون��ه ای مطرح می کردند که این حزب 
دمکرات کردس��تان ایران است که مایل به 
اتح��اد مجدد نیس��ت. در حال��ی که پیش 
از اعالم انش��عاب آنان، ما از هیچ تالش��ی 
فروگ��ذار نکردیم، خانواده های ش��هیدان، 
علمای دینی، ش��خصیت های سیاس��ی و 
علمی، دس��ته دس��ته مراجعه نم��وده و از 
آنان می خواس��تند که چنین کاری نکنند. 
لیکن متأسفانه آنان اعتنایی به تالش های 
دلس��وزان حزب ننمودند. پس از انش��عاب 
نی��ز صرف��اً به منظ��ور تبرئ��ه ی خویش و 
توجیه انشعاب، بحث اتحاد مجدد را مطرح 
نمودند. ما پ��س از این وضعیت نامطلوب، 
یک بار دیگر مس��ئولیت سیاسی و تاریخی 
خویش را ایفا نموده و ابتکار عمل جدیدی 
ب��ه خ��رج داده و در پلین��وم 14 کنگره ی 
چهارده��م ح��زب، رهبری حزب دس��تور 
عادی س��ازی روابط ب��ا این رفق��ا را صادر 
نمود و س��پس دفتر سیاس��ی هیأتی برای 
گفتگو ب��ا آنان انتخاب نمود. پس از تبادل 
نظر به منظور دیدار و گفتگو با آنان، برای 
نخس��تین بار هیأت ما از مق��ر آنان دیدار 
نم��ود و پیام پلینوم و سیاس��ت حزب را با 
آن��ان در میان گذاش��ت. اگرچ��ه ظاهراٌ از 
این سیاست حزب استقبال نمودند، لیکن 
بعده��ا آنگونه که ما و مردم کردس��تان و 
دوس��تان ملت کرد انتظار داش��تیم، از آن 
اس��تقبال نکردن��د و از پرداخت��ن به اصل 
مس��أله که تالش ب��رای اتح��اد مجدد در 
صفوف حزب دمکرات کردستان ایران بود، 
خ��ودداری نمودند و حتی در طرح خویش 

نیز بحثی از آن به میان نیاوردند.
کوردستان: با در نظر گرفتن پاسخ 
شلما در سلؤال قبلی و مباحثی که به 
آن ها اشلاره نمودیلد، بفرمائید که به 
چهدلیلل یلا دالیلی، حلزب دمکرات 
کردسلتان ایران در صدد اتحاد مجدد 

بلا رفقلای پیشلین می باشلد؟ آیا در 
ایلن رابطه، دیدگاه هلا و نظرات تغییر 
یافته اند؟ )منظور، دیدگاه ها و نظراتی 
است که سبب وقوع انشعاب در حزب 

پس از کنگره ی 13 شدند.(
قلادری: ت��الش برای حل مش��کالت 
و برداش��تن موانع از س��ر راه اتحاد مجدد، 
ماس��ت.  حزب��ی  و  سیاس��ی  مس��ئولیت 
همانگونه که پیش��تر اش��اره نمودم، برای 
جلوگی��ری از وقوع این انش��عاب، رهبری 
کنگره ی 13 تمام��ی راهکارهای ممکن را 
در پیش گرفت، لیکن آنان زیر بار نرفتند. 
با تحلی��ل و ارزیابی واقع بینانه ای در رابطه 
ب��ا این مس��أله، می ت��وان دریافت که پس 
از انش��عاب، هیچ گونه تغیی��ر و دگرگونی 
اساس��ی در دیدگاه های این رفقا نسبت به 

حزب روی نداده است.
کوردسلتان: طلرف مقابلل یعنلی 
رفقای پیشین می گویند که فکر اتحاد 
مجلدد را نخسلتین بار آن هلا مطرح 
نموده اند و بر اسلاس بیانیه ی رسلمی 
آن ها، آنان در سلال 1391 خورشیدی 
طرحی را برای اتحاد مجدد آماده کرده 
بودنلد که با توجه به اوضاع و شلرایط 
آن زمان در سلال 1392 خورشلیدی 
به حلزب دمکرات ارائله داده اند. این 
گفته ی رسلمی آنها تلا چه حد صحت 
دارد و در صلورت صحلت آن، حلزب 
دمکرات کردستان ایران در این رابطه 

چه گام هایی برداشته است؟
قادری: این پایه و اساس ندارد. کسانی 
که آن همه ت��الش و زحمت همه جانبه ی 
دوس��تان حزب و مردم کردستان را نادیده 
گرفته و انش��عاب نموده و حاضر نشدند تا 
برگزاری کنگ��ره ای دیگر در صفوف حزب 
دمک��رات کردس��تان ای��ران بمانن��د و به 
مب��ارزات خویش ادام��ه دهند و در کنگره 
برای دستیابی به حقوق تشکیالتی خویش، 
ت��الش س��ازمانی خ��ود را ب��ه کار گیرند، 
چگون��ه می توان انتظار داش��ت که مردم و 
شخصیت های سیاس��ی این سخن آنان را 
باور کنند؟ نخس��تین بار این ما بودیم که 
برای اتحاد مجدد در صفوف حزب دمکرات 
کردس��تان ایران بر اساس مبانی سیاسی و 
تشکیالتی اتحاد پس از کنگره ی 10 تالش 
نمودیم. اینکه می گویند طبیعت انشعاب ها 
متفاوت است و سخنانی در این رابطه مطرح 
می کنند، ما پیش��تر نیز گفته ایم و به طور 
کاماٌل دوستانه بر سر آن صحبت کرده ایم. 
نکت��ه ی اساس��ی ای��ن توافقنام��ه )طرح 
پیش��نهادی حزب( آن است که همگان را 
حول محور حزب دمکرات کردستان ایران 
گرد آورده و سیاست انشعاب را رد نموده و 
به این مسأله پایان می دهد که هر شخص 
یا گروهی که به نتیج��ه ی دلخواه خویش 
دس��ت نیافت، تحت عنوان حزب دمکرات 
دس��ت به انشعاب بزند. ما همواره گفته ایم 
که حاضریم بر س��ر نقاط مثبت آن گفتگو 
کنیم. آنان رس��مٌا نپذیرفتن��د و در مقابل، 
نوش��ته ای برای ما فرستادند � که نام طرح 
بر آن نهاده اند � از نظر ما این در راس��تای 
تالش برای اتح��اد مجدد در صفوف حزب 
دمکرات کردستان ایران نیست. در این به 
اصطالح طرح، به انش��عاب مشروعیت داده 
شده و اشاره ای به جدا شدن آنان از حزب 
دمکرات کردستان ایران نشده است. سخن 
از دو حزب دمکرات کردس��تان می گوید و 
از اتح��اد مجدد در ح��زب دمکرات متحد 
داد س��خن می دهد. س��خن این است که 
هوی��ت حزب دمک��رات کردس��تان ایران، 
فرایندی سیاسی است که از حزب دمکرات 
کردستان آغاز ش��ده و تاکنون ادامه یافته 
و این فرایند به درازای تاریخ 68 س��اله ی 
مبارزات ح��زب، مش��روعیت خویش را از 
کنگره هایش گرفته اس��ت، آنان در آخرین 
کنگره ی مشترکمان )کنگره ی 13( تمامی 
نمادها و خط مش��ی سیاسی حزب را تأیید 

و تصوی��ب نمودند، لیک��ن بعدها علیه این 
مش��روعیت موض��ع گرفتن��د. از همین رو، 
قانونٌا و برطبق برنامه و اساس��نامه ی حزب 

نمی توانند دارای چنین هویتی باشند.
آیلا حلزب دمکرات  کوردسلتان: 
کردسلتان ایران به عنوان حزب مادر، 
طرحی بلرای اتحاد مجدد بلا رفقایی 
که پلس از کنگلره ی 13 از حزب جدا 

شدند، داشته یا دارد؟
قادری: پیش��تر نیز بدان اشاره نمودم، 
ما بر مبانی سیاسی و تشکیالتی اتحاد پس 
از کنگره  10 ک��ه همگان بر آن اتفاق نظر 

داشتیم، تأکید داریم.
کوردسلتان: آنها به صورت رسمی 
از این بحلث می کنند که طرحی که از 
طرف حزب به آنان ارائه شلده، دقیقا 
هملان طرحی اسلت که قبل از سلال 
1375 برای بازگشت »رهبری انقابی« 
آماده شده و براین باورند که این طرح 
نمی توانلد ضاملن متحلد و یکپارچه 
مانلدن حلزب در آینلده باشلد، زیرا 
آن هلا در بیانیه های رسلمی که تحت 
عنوان »در حاشیه ی طرح پیشنهادی 
حزب دمکرات کردسلتان برای اتحاد 
دمکرات ها« در وب سلایت های رسمی 
وجلود دارد، به وضلوح از این موضوع 
سلخن به میان می آورنلد که نه حزب 
دمکرات کردسلتان »رهبری انقابی« 
آن زملان اسلت و نه حلزب دمکرات 
دمکلرات  حلزب  ایلران،  کردسلتان 
کردستان ایران آن زمان است. منظور 
و هدف آن ها از این گونه اظهارنظرها و 

پاسخ شما در این رابطه چیست؟
قادری: اینکه آنه��ا وضعیت خویش و 
رهبری انقالبی را چگونه مقایسه می کنند، 
قرائت خ��ود آنهاس��ت. از دی��دگاه ما اگر 
رفقای رهبری انقالبی نس��بت به مکانیسم 
برگزاری کنگ��ره ی 8 معترض بودند که بر 
خ��الف اراده ی کنگره ی 8 بود، دوس��تان 
جداش��ده ی پس از کنگره ی 13 این بهانه 
را نی��ز ندارند. در واقع هی��چ بهانه ای برای 
این انش��عاب وجود نداشت. حزب دمکرات 
کردستان ایران همان حزب همیشگی است 
و البت��ه اکنون از موقعیت سیاس��ی و ملی 
چش��مگیرتری برخوردار است. تجربیات و 
نتایج انشعابات نیز بر همگان آشکار بوده و 

نیازی به این گونه تفسیرها نیست.
کوردسلتان: برخی بر ایلن باورند 
کله حزب دمکلرات کردسلتان ایران 
طلرح  در  را  تغییراتلی  می بایسلتی 
پیشنهادی که پس از کنگره ی 10 برای 
بازگشت »رهبری انقابی« آماده نموده 
بود، اعمال نماید و این طرح پاسخگوی 
خواسته ها و مطالبات این برهه از زمان 
نیست. هدف حزب دمکرات از ارائه ی 
این طرح چیسلت؟ آیا حزب در صدد 
اسلت که به همان شیوه ی سال 1375 
با این رفقلا عمل)برخلورد( نماید؟ یا 
اینکه پایه های تشلکیاتی این طرح، 

هدف حزب دمکرات است؟
قلادری: ما ب��ا این دوس��تان صحبت 
کردی��م که آنان ط��رح پیش��نهادی ما را 
بررس��ی نموده و با در نظر گرفتن جوانب 
مختلف آن، م��ا را از نظرات خویش مطلع 
نمایند تا بر س��ر نقاط مشترک آن گفتگو 

کنیم.
کوردسلتان: لطفا به طلور خاصه، 
درباره ی طرح پیشنهادی طرف مقابل 
توضیح دهید و بفرمائید که چه نکات 
جدیلدی در آن طرح وجلود دارد که 
رفقای پیشلین، بدان گونه نسلبت به 
آن موضلع می گیرند و واکنش نشلان 

می دهند؟
قادری: در نوش��ته ی آنان اشاره ای به 

از انشعاب تا اتحاد
در گفتگو با محمد نظیف قادری، عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران

ادامه در صفحه بعد
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همگرایی، وح��دت فکری، وجود برنامه 
مشترک بر اس��اس یک گفتمان سکوالر و 
دمکراتیک برای آزادی، عدالت و پیش��رفت 
در ایران عصر مش��روطه به راحتی توانست 
با پش��توانه حمایت مردم، یک شیخ و تفکر 
مرتجع و به نوعی متحد استبداد را به باالی 
دار بفرس��تد. در این نوش��تار به عواملی که 
باع��ث تضعیف مبانی فکری و تش��کیالتی 
نیروی سیاس��ی معتقد به مش��روطیت در 
ایران گردید اش��اره می کنیم. بی شک این 
عوامل در بسیاری از موارد عملکرد و نقش 

یکدیگر را پوشش داده اند.
1 � قدرت تمرکزگرا و ضد دمکراتیک

 تحلی��ل تمرکزگ��را، ض��د دمکراتیک، 
نفی و اضمحالل سایر هویت ها از مشروطه 
توس��ط تجددگرای��ان منجر ب��ه زمینه ای 
برای ظه��ور دیکتاتوری و رژیم اقتدارگرای 
رضاش��اه گردی��د. نظام��ی که ب��ا پیگیری 
برنامه ه��ای اقتدارگرایان��ه و تک بع��دی در 
همه ی زمینه ها، تجدد آمرانه و ملت س��ازی 
وارونه را اولویت خود و فراتر از تحقق یافتن 
مدرنیت��ه در عرصه های مختل��ف قرار داد. 
این پروسه ی حکومتی و سرکوبگرانه باعث 
انزوا و به حاش��یه کشیده ش��دن نیروهای 
دمکراتیک، آزاداندیش، س��کوالر و پیش��رو 
شد. نظامی که س��بب تخدیر و تهی شدن 
مشروطیت از مبانی، اندیشه ها و ماهیت آن 

گردید. 
ظهور و حضور مجدد اس��تبداد ایرانی، 
این بار در قامت رضاش��اه در پی سال های 
پس از مشروطیت، خود زمینه ساز گشودن 
مسیر بزرگتری را برای انحراف مشروطیت 
و بازگشت ارتجاع دینی و مذهب به عرصه 
فعالیت سیاسی گردید. هرچند که مقاومت 
س��نت گرایان، محافظ��ه کاران، مس��تبدین 
فکری و عقیدتی در کنار تفکر عقب مانده ی 
روحانی��ت و مذهب گرای��ان، خود در عمل، 
بس��تری مناس��ب برای تقوی��ت و حمایت 
پنهان از رضا خان بود. این شیوه بازماندگان 
اس��الم مش��روعه خواه، در براب��ر برنامه ها و 
اهداف مشروطه، خود سبب روی کار آمدن 
نظم رضا ش��اهی و روی آوردن بخش��ی از 
با برنامه های تجددگرایانه  مشروطه خواهان 
در قالب امنیت، یکسان س��ازی ملی � زبانی 
و نی��ز برنامه ه��ای بلندپروازان��ه بود که در 
برخی موارد حمایت روحانیت از سیاست ها 
و برنامه های ایش��ان برای به دست گرفتن 
ق��درت و ایجاد س��لطنت پهل��وی در برابر 
ش��عار و برنامه جمهوریخواهی رضاش��اهی 
شد.  پریش��انی اوضاع داخلی، سرخوردگی 
سیاسی، فقدان امنیت، تبعات سیاست های 
ویرانگر قاجاریه در ایران) در تمام زمینه ها 
(که به دولت های مشروطه به میراث رسید، 
ع��دم تجربه ی تاریخی مردم در سیاس��ت، 
مش��ارکت در فعالیت ها و تصمیم گیری ها، 
همه در کنار هم، عواملی بودند که زمینه ی 
روی کار آمدن نظم رضا شاهی و به حاشیه 
راندن افکار و اندیش��ه های مش��روطیت  را 

بخش دوم

اسالم گرایان بعد از مشروطه در ایران
در ایران به وج��ود آورد. برخی از نیروهای  پرویز جباری 

اصل��ی در قال��ب " اجتماعی��ون عامی��ون 
" ک��ه حزب ب��زرگ بعد از مش��روطه بود. 
دارای گرایش ه��ای ملی گرایی، خردورزی، 
ب��ر  بیشترش��ان  تأکی��د  و  سکوالریس��م 
پیش��رفت و تجدد بود. بس��یاری از آنان از 

گفتم��ان خردگرای��ی و خ��رد ورزی برای 
رهای��ی از عقب ماندگی دین��ی، اعتقادی، 
فرهنگی، سیاس��ی، اجتماع��ی و اقتصادی 
کش��ور در موضوعات مختلف هم��راه بود. 
ای��ن ایده ها و عقاید مطرح ش��ده به دلیل 
ماهی��ت مدرن، نوگرا و عقالنی در مخالفت 

جهت گیری این دو استراتژی، دو قطب 
اساسی جامعه یعنی روحانیت و مردم بود. 
بنابرای��ن عملکرد مذک��ور در این زمان، از 
رضاش��اه چهره ای مؤمن، متدین، متعصب 
مذهب��ی، عالقه مند به اس��الم و روحانیت 
در بی��ن عوام و خواص تصوی��ر می نماید و 

سیاس��ی او و با گرایش پیدا کردن به سوی 
تج��دد آمران��ه و تک بع��دی، باعث حذف 
مش��روطیت و ناکامی آن گردید. حاکمیت 
اس��تبدادی و ضد دمکراتیک با آرمان های 
مش��روطیت، با سیاست های سرکوبگرانه ی 
خود موجب تقویت جبهه ی سنت گرایان و 
مذهبی��ون در ایران گردید. تا جایی که در 
تاری��خ تحوالت ای��ران در زمان پهلوی پدر 
و پس��ر همواره، همراه��ی، وحدت و عمل 
مش��ترک نهاد س��لطنت با روحانیون را به 
روش��نی می توان دنبال ک��رد. آنان با تفکر 
مشترک و در یک جبهه ضد مدرنیته، آزادی 
و جامعه دمکراتیک عمل نمودند. سیاست ها 
و اقدامات دوران پهلوی علیه آزادیخواهان 
و نیروه��ای دمکراتی��ک و مش��روطه خواه 
در ای��ران ب��ه نوعی هم��راه بوده اس��ت با 
حمایت از مذهبیون، اسالمگراها، نیروهای 
ارتجاع گرا و غیردمکراتیک. نیروهایی که در 
دو جبه��ه علیه آزادی با تأکی��د بر تجدد، 
ایرانی، بازگشت به خویشتن  باستان گرایی 
اسالمی، رس��الت گرایی دینی و ملی، مرکز 
گرایی، ناسیونالیس��م افراط گرا و س��لطنت 
محافظه کاران��ه عمل کردند. این ش��یوه و 
عمل سیاس��ی غیردمکراتیک در سیاس��ت 
زمینه ها و بسترهای رشد افراط گرایی دینی 
و خش��ونت مذهبی را در قالب اسالمگرایی 
سیاس��ی و تئوری های مرتبط ب��ا آن را به 
وجود آورد. هر کدام از این عوامل به نوعی 
در تضعی��ف جبه��ه نیروه��ای دمکراتیک، 
نهادهای مش��روطه، آرمان ها و اندیشه های 
آن نقش داش��ته اند. این اقدامات در کوتاه 
مدت و بلند مدت موجب تقویت اندیشه ها و 
تفکرات ارتجاع گرایانه و استبدادی در قالب 
دین و نهاد باس��تانی سلطنت و زمینه های 
مش��روعیت آن��ان گردید. بس��یاری از این 
نیروها بعدها در همین بسترها رشد کردند. 
آن��ان در مبانی فک��ری، عقیدتی و ماهیت 
خود نکات مش��ترکی در دش��منی با غرب، 
مدرنیته، اندیشه های دمکراتیک، مشارکت 
سیاسی مردم وعقاید آزادیخواهانه و پیشرو 
را داشتند. هر چند که در بسیاری از موارد 
با سکوت و به صورت نانوشته به این وحدت 
فکری و اعتقادی عمل می کردند، یا از کنار 
آن با س��کوت می گذش��تند. اما بس��ترها و 
عوامل مختلفی در پی مشروطه در ایران با 
روی کار آمدن رضاشاه و غلتیدن مشروطه 
به س��وی دیکتات��وری رضاش��اهی، باعث 
تقوی��ت جبهه ی اس��المگرایی و بازگش��ت 
فقه و ش��ریعت به حوزه ی سیاست و قدرت 
گردید. رضا ش��اه هم در عم��ل به حمایت 
ازمش��روطه و به نام مش��روطه و نیز از دل 
مش��روطه ، علیه مش��روطه و ب��ه مخالفت 
با آرمان ها و اندیش��ه ه��ای آن پرداخت و 
این رضا ش��اه بود که ب��ا کجروی های خود 
و نبود یک اندیش��ه ی درون��ی از مدرنیته، 
بزرگترین ضربه را بر مشروطیت وارد کرد. 
ایشان بستر و زمینه را با سیاست های غلط 
خود برای اس��المگرایان و مشروعه خواهان 

در اشکال دیگر مهیا نمود.
) مقالله جمهلوری اسلامی و نظم 
نوین روحانیلت ، محمد مهدی خلجی 

، سال 1370 ، ص 7 ( 

این مسیر و برای تحقق این امر، به حمایت 
همه جانب��ه از رضاش��اه پرداختند. هرچند 
که پیگیری ای��ن برنامه ها در کنار روش ها 
و سیاس��ت های رضا ش��اه، س��بب گرایش 
به س��وی تمرکز، ناسیونالیس��م تک محور 
گردید. اندیشه و خواست مدرنیته نتوانست 
از درون رش��د کند و مراحل توسعه خود را 
ط��ی کند. این دقیقا هم��ان آغاز مرحله ی 
کجروی و انحراف از مدرنیته ای می باش��د 
ک��ه مش��روطیت در پ��ی آن ب��ود . همین 
سیاس��ت اقتدار گرایانه ی رضا شاه در قالب 
برنامه ه��ای تج��دد از باال و ب��ا روش های 
آمرانه و خارج از مشارکت مردم و نیروهای 
سیاسی  پیرو مشروطه، خود زمینه و بستر 
اساسی را برای انحراف اندیشه های آزادی و 
عدالت گردید. انحراف و سیاست تضادآمیز 
با مش��روطه، با یک رویکرد استبدادی تنها 
بر اس��اس یک ظاه��ری از تجدد از باال و با 
حمایت بخش هایی از نیروهای سیاس��ی، 
روش��نفکران، روحانیون و س��نت گرایان و 
زمین داران محافظ��ه کار برنامه های خود را 
در عرصه ه��ای مختلف به پیش برد. احزاب 
و گرایش های سیاس��ی چ��ون حزب تجدد 
توس��ط تدین، حزب رادیکال توسط داور و 
حزب ترقیخواه توس��ط تقی زاده و بسیاری 
دیگ��ر از نیروهای��ی بودند که بر سیاس��ت 
تمرکز، برنامه های تجددخواهانه و سیاست 
رضا ش��اه تمایل نش��ان می دادن��د. آنان از 
دیکتات��وری اقتدارگرایان��ه ک��ه مقدمه ای 
اساس��ی برای س��رکوب نیروهای حامی و 
مداف��ع مش��روطیت در ایران ب��ود پیروی 
کردن��د. ای��ن در حالی بود که سیاس��ت و 
برنامه های ارائه ش��ده در مقطع مشروطیت 
و بع��د از آن ک��ه مورد حمای��ت نیروهای 
انقالب��ی ،دمکراتی��ک و س��کوالر در ایران 
بود . با ماهیتی غیر دینی و بر اس��اس یک 

اساسی با ارتجاع ،استبداد و عقب ماندگی، 
مورد مخالفت و دشمنی نیروهای محافظه 
کار، سنت گرا، روحانیون  و غیر روحانیون 
با گرایش دینی قرارگرفت.رضا ش��اه نیز با 
درک ای��ن وضعیت و اهمیت و قدرت توده 
ای روحانیون در جامعه س��نتی ایران تمام 
ت��الش خود را برای نزدیکی به روحانیت به 
کار می گیرد. »  در مراحل اولیه ی حکومت، 
سیاس��ت همراهی و همگرایی با علما را در 
پیش گرفت و با استفاده  ی ابزاری از مذهب 
و روحانی��ان، پله های قدرت را یکی پس از 
دیگری طی نم��ود. ای��ن دوره را می توان، 
دوره ی اسالم نمایی یا اسالم پناهی رضاخان 
نامی��د. او خود را کاماًل مطی��ع و متعبد به 
ش��رع نش��ان می دهد، به ش��عایر مذهبی 
جامع��ه احت��رام می گذارد، در دس��ته های 
ع��زاداری امام حس��ین )ع( در م��اه محرم 
مانند یک عزادار واقعی سربرهنه می نماید، 
شمع به دست می گیرد، پیشانی را گل مال 
می کند، مجلس روضه می گیرد، به عزاداران 
امام حس��ین)ع( خدمت می کند، در مراسم 
احی��ای ش��ب های م��اه رمض��ان ش��رکت 
می کن��د، در آذر 1303 ب��ه عتبات عالیات 
س��فر می کند. از س��وی دیگر افراد فاسد و 
بدکاره را دس��تگیر می کند. روزه خواری در 
ادارات را ممنوع می کند. قش��ون را به روزه 

گرفتن تشویق می نماید.
اقدام دیگر رضاش��اه در این زمان اظهار 
محبت به علماس��ت. او طب��ق نظر علما از 
برای  جمهوری خواهی صرف نظ��ر می کند، 
مشایعت علمای عتبات نماینده می فرستد 
و مهم ت��ر اینکه ب��ه روحانیون قول می دهد 
اص��ول اس��المی معط��ل مان��ده در قانون 
اساسی مش��روطه از جمله اصل دوم متمم 
قانون اساسی یعنی نظارت علما بر مصوبات 

مجلس را عملی کند. 

اف��کار عموم��ی جامعه را به خ��ود جلب و 
ج��ذب می کند. او ب��ه روحانی��ون قبوالند 
که نیات خیر اس��المی دارد، ل��ذا به دلیل 
همی��ن امر بود ک��ه  روحانیون به ایش��ان  
نزدیک ش��دند و برای پیش��برد برنامه های 
اس��الم  در برابر اندیشه های مشروطیت به 
وی امیدوار گردیدند. در خاطرات سلیمان 
بهب��ودی از کارگ��زاران آن زمان که بعدها 
رئیس تش��ریفات دربار محمدرضاشاه شد، 
آمده است که میهمانان و میزبانان رضاخان 
صرفاً سیاس��تمداران مهمی از قبیل س��ید 
محمد تدین و ضیاءالواعظین )بعدها س��ید 
ابراهی��م ضیاء( و س��ید یعقوب ش��یرازی 
)بع��داً انوار( نبودند که آش��کارا از رضاخان 
هواداری می کردند بلک��ه علمای پرنفوذی 
هم در میان آنها بودند که عبارت بودند از: 
امام جمعه خویی، حاج آقا جمال اصفهانی، 
سیدمحمد بهبهانی، سیدابوالقاسم کاشانی، 
حاج سیدنصراهلل خوی )تقوی(، آیت اهلل زاده 
خراس��انی )مش��هور به آق��ازاده( و آیت اهلل 
ش��یرازی، تحس��ین، حمایت و نظر مثبت 
یا حداقل رضا و تس��لیم آنان طبعاً بی دلیل 
نبوده اس��ت. این دوره از کودتای 1299 تا 
تقریباً س��ال 1306 ادامه داشت « . ) آیت 
قنبری ، روحانیت  و عصر پهلوی، مرکز 

اسناد انقاب اسامی(
این وحدت و همراهی در عمل، نشان از 
نزدیکی نهاد فرهنگ سنتی، پاسداران نهاد 
مذهب و س��لطنت می باش��د. سنت گرایان 
دینی در ای��ن مرحله ب��ا همراهی مدرس 
در مجل��س و در س��طح جامع��ه نی��ز ب��ه 
حمای��ت از حفظ نه��اد س��لطنت در برابر 
جمه��وری می پردازن��د. همین ش��کاف در 
مسیر مش��روطیت که به شکاف بین سنت 
و مدرنیت��ه تبدی��ل ش��ده ب��ود، در زمان 
قدرت گی��ری رضا ش��اه و تثبیت حاکمیت 

این مطلب نش��ده اس��ت که آنان از حزب 
دمکرات کردستان ایران جدا شد ه اند. آنان 
از دو حزب دمکرات س��خن می گویند و به 
انشعاب خویش مش��روعیت می بخشند. از 
اتحاد مجدد حزب دمکرات متحد و مسائل 
دیگری س��خن می گویند ک��ه در حقیقت 
هدف از آن، اتح��اد به معنای اتحاد مجدد 
در صفوف حزب دمکرات کردس��تان ایران 
نیست که کنگره ی پانزدهم ما بر آن تأکید 

نموده است.
کوردسلتان: چه تفاوتلی میان این 

دو طرح دارد؟
قادری: طرح پیش��نهادی م��ا مبنای 
سیاس��ی  و تش��کیالتی تأمی��ن اتحاد در 
صف��وف حزب دمک��رات کردس��تان ایران 
اس��ت. طرح آنان، از حزب دمکرات متحد 
س��خن می گوید، مش��خص نیست که این 
ح��زب دمک��رات متحد چیس��ت و از کجا 
آورده اند و حامل چه گفتمانی اس��ت؟ این 
با رس��الت حزب دمکرات کردستان ایران 

همخوانی ندارد.
کوردستان: از دیدگاه شما، نقایص 
و کاسلتی های طرح پیشنهادی آن ها 
چیسلت و به نظر شلما، آیا این امکان 
وجلود دارد کله بلا گفتگلو و بحث و 
بررسلی افزونتر، دیدگاه هایتان به هم 
نزدیک شلود و به یک طرح مشلترک 

دست یابید؟
قادری: کاس��تی های طرح پیشنهادی 
آن��ان مورد اش��اره قرار گرف��ت. وجود این 
نواقص و کاس��تی ها بدین معنا نیس��ت که 

ما دروازه ی گفتگو را بس��ته ایم، سیاست ما 
در یرتو تصمیم کنگ��ره ی پانزدهم حزب، 
ت��داوم گفتگ��و و هم��کاری در چهارچوب 
مکانیسم های سیاسیمان است و امیدواریم 
مب��ارزان دمکرات این رون��د را به گونه ای 
ادامه دهند که به اتحاد مجدد منجر ش��ود 
و در خدمت اه��داف ملت کرد و اتحاد در 
صف��وف حزب دمک��رات کردس��تان ایران 

باشد.
در چنین فرایندی برنده و بازنده ای در 
کار نخواهد بود. از ن��گاه ما، یگانه برنده ی 

این فرایند، حزب دمکرات کردستان ایران 
می باش��د و آن نیز در راس��تای خدمت به 

منافع و مصالح ملت کرد قرار دارد.
از  قلادری!  آقلای  کوردسلتان: 
اینکه در این گفتگو شلرکت نمودید، 

سپاسگزاریم.
قادری: من نیز به نوبه ی خود، از شما 
به خاطر این گفتگو سپاس��گزارم. امیدوارم 
در کارهایت��ان موفق باش��ید و مج��دداٌ از 

روزنامه ی کوردستان سپاسگزارم.

ادامه صفحه قبل



کپسول دارویی نور آفتاب!
کوئنتی��ن وولو و گولی��ات دیه ور 
طراح��ان فرانس��وی هس��تند ک��ه 
می خواهند ویتامین "د" را به ش��کل 
قرص های درخشان نور آفتاب توزیع 

کنند.
برترین ها نوشت: کمبود نور آفتاب 
در فص��ل زمس��تان می تواند موجب 
اختالالت پوستی، مشکالت فیزیکی، 
افس��ردگی و ... ش��ود. بنابراین این 
قرص ها برایتان نور کافی و ویتامین 

"د" الزم را فراهم می کنند. 

این قرص ها تابش خورشیدی را از 
مکان های مختلف زمین همچون بورا 
بورا، مالدیو، هاییتی و باهاما برای فرد 
تأمین می کنند و می توانید از پزشک 
داروساز در داروخانه نور آفتاب مکان 
م��ورد نظرتان را بخواهید، ولی نباید 

از دوز روزانه بیشتر استفاده کنید. 
این قرص ها توسط وولو و دیه ور 
ب��رای جش��نواره نور لی��ون طراحی 

شده اند.
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بازتاب

فاتح صالحی
تلسکوپ »هابل« جای خود را به »جیمز ِوب« ٩ میلیاردی می دهد

گزینش داوطلبان سفر بدون 
بازگشت به مریخ

س��ازمان ملی هوافضای ایاالت متحده 
آمریکا، ناسا، اعالم کرد که تلسکوپ جدید 
فوق پیش��رفته خود را اواخر س��ال 2018 
راه ان��دازی خواهد ک��رد، قرار اس��ت این 
تلس��کوپ رصد تصاویر مرب��وط به تاریخ 

پیدایش هستی را پیگیری کند.
به نوش��ته وب سایت »اس��پیس«، ناسا 
تلس��کوپ جدید خ��ود را »جیم��ز ِوب« 
نام گذاری کرده و هزینه ساخت و راه اندازی 

آن را 8.8 میلیارد دالر اعالم کرده است.
پی��ش از این، تلس��کوپ فضایی هابل 
با قدرت رصد باالی خود موفق ش��ده بود 
حدود 60 کهکش��ان دوردست و کم سو را 
در اعماق کیهان کش��ف کند. در پژوهشی 
جداگان��ه، رصد ه��ای تلس��کوپ فضای��ی 
اس��پیتِزر نیز به محققان کمک کرد است 
ک��ه ت��وده چهار ع��دد از درخش��ان ترین 
کهکش��ان های اولی��ه را ب��ه ط��ور دقیق 

موقعیت یابی کنند.
به گفته »ناس��ا«، قرار اس��ت تلسکوپ 
»جیمز ِوب« ادامه دهنده راهی باش��د که 

توسط »هابل« و »اسپیتِزر« آغاز شد.
در همی��ن ح��ال وب س��ایت »فرن��چ 
تریبیون« نیز در گزارش��ی مشابه از تأیید 
بودجه جایگزینی تلسکوپ فضایی هابل با 
مدل جدیدتر خبر داده است، سامانه رصد 
فضایی قدرتمندی که گفته می شود »100 

برابر« قوی تر از َسلَف خود خواهد بود.
به نوش��ته این س��ایت، کنگره ایاالت 

منشور سوم حسن روحانی بیانیه ای 10 
م��اده ای بود که وی��ژه ی اقلیت های دینی و 
مذهبی ایران بود به منظور مشارکت هرچه 
بیش��تر آن ها در فرایند انتخابات و حربه ی 
رأی گیری. بیانی��ه ای 10 ماده ای که تاکنون 
هیچ نش��انه ای از عملی ش��دن آن در زمان 

حال و آینده دیده نمی شود.
ماده ی شش��م:" رعای��ت حقوق پیروان 
س��ایر ادی��ان و مذاهب و ع��دم دخالت در 
امور دینی و مذهبی آنان با تأمین آزادی در 
عقاید دینی و مذهبی و ایجاد امکان اجرای 
آداب و فرایض دینی مذهبی آنان در شرایط 
یکسان." وجود خود این ماده در وعده های 
انتخاباتی حسن روحانی برای مردمان غیر 
ش��یعه مذهب )اثنی عش��ری( نمایانگر این 
واقعیت اس��ت ک��ه تاکن��ون در چهارچوب 
جمهوری اسالمی ایران، آزادی های دینی و 
مذهبی و انجام فرایض دینی اقلیت های دینی 
و مذهبی رعایت نش��ده و به شکل مستمر 
حقوق این اقلیت ها از س��وی کاربدس��تان 

جمهوری اسالمی پایمال و نقض می شود.
حس��ن روحان��ی ب��ا دادن ای��ن وعده 
توانس��ت تا حدی بخش��ی قاب��ل توجه از 
اقلیت های دینی و مذهبی را به امید آزادی 
دی��ن و مذه��ب به پ��ای صندوق های رأی 
بکشاند و با سوءاستفاده از احساسات دینی 
و مذهبی اقلیت های دینی و مذهبی، ترازوی 

رأی ها را به نفع خویش سنگین نماید.
اما ای��ن وعده هم همچ��ون وعده های 
دیگر نامبرده قربانی سیاس��ت های خارجی 
رژیم برای رهای��ی از بحران های داخلی و 
خارجی جمهوری اسالمی گردید و تاکنون 
نه تنها هیچ گامی مثبت در این راستا برداشته 
نشده، بلکه به گواه گزارش ها و خبرهای که 
روزانه از ایران به روی شبکه های اجتماعی 
ارسال می شود، برایمان آشکار می گردد که 
اوضاع و شرایط اقلیت های دینی و مذهبی 

روز به روز بدتر و بدتر می شود.
در گزارش ساالنۀ مربوط به آزادي های 
دین��ی در جهان، چهارده صفحه به جزئیات 
سرکوب اقلیت های دینی و مذهبی در ایران 
اختص��اص یافت��ه و در آغاز آمده اس��ت: 
"حکومت ای��ران، همچنان آزادی های دینی 
و باورهای مذهبی شهروندان خود را زیرپا 
می نه��د و مردم را صرفآ به خاطر اتهام های 
دینی، به حبس های درازمدت، ش��کنجه و 

اعدام محکوم می کند"
از همی��ن رو، می بینیم پس از روی کار 
آم��دن حس��ن روحانی، جمعیت بیش��تری 
از مردم ایران که دین و مذهبش��ان س��وای 
دین و مذهب رس��می کش��ور است، روزانه 
به بهانه ه��ای مختلف و واهی همچون اقدام 
علیه امنی��ت ملی و محاربه ب��ه زندان های 
رژی��م می افتند و در این می��ان، ملیت های 
ای��ران از همه ی گروه ه��ای دینی و مذهبی 
دیگر بیشتر مورد هجوم و آماج حمله های 

نیروهای سرکوبگر رژیم قرار می گیرند.

همه ی وعده های رئیس جمهور 
)ماده ی ششم(

بی��ش از ه��زار عالقمن��د ب��ه زندگی 
در مری��خ برای ش��رکت در یک مس��ابقه 
 تلویزیونی انتخاب شدند. مبتکر این برنامه 
قصد دارد 24 برنده نهایی را س��ال 2025 

میالدی به مریخ بفرستد.
یک س��ازمان هلن��دی از میان بیش از 
دویس��ت هزار متقاضی س��فر به مریخ در 
مرحل��ه  اول 1058 نف��ر را انتخ��اب کرده 

است. 
سازمان "مارس یک" پنجشنبه 2 ژانویه 
2014 )12 دی 1392( اع��الم کرد که در 
مراحل بعدی، در یک مسابقه ی تلویزیونی 

24 نفر نهایی انتخاب خواهند شد.
ب��اس  ب��ه  ی��ک"  "م��ارس  س��ازمان 
النس��دورپ، مبتکر برنامه ه��ای تلویزیونی 
تعل��ق دارد. ظاه��را او قصد دارد از س��ال 
2025 می��الدی در مجموع، ش��ش گروه 
چهار نفره را به س��یاره  سرخ بفرستد. قرار 
است مس��افران در مریخ اردویی بسازند و 

 پرواز بازگشتی نیز در برنامه نیست.

اگر منتخبان نهایی به مریخ فرس��تاده 
ش��وند، باید در ابتدا از پ��روازی که هفت 
ماه طول خواهد کشید و فرودی که بسیار 

مشکل خواهد بود، جان سالم به در برند.
همچنی��ن بای��د از اث��رات تشعش��ات 
رادیواکتیو قوی در حین این س��فر نیز در 
ام��ان بمانند. با طی ش��دن این دو مرحله 
اگ��ر زن��ده بمانند،  س��یاره ای خش��ک با 
میانگی��ن دمای منفی 63 درجه در انتظار 
این فضانوردان آماتور اس��ت. جو مریخ هم 
به طور عمده از دی اکس��ید کربن تشکیل 

شده که برای انسان مضر است.
این برنامه تا به حال با انتقادات زیادی 
مواجه ش��ده اس��ت ول��ی یک پش��تیبان 
مع��روف هم دارد. "گرارد ت هوفت" برنده  
هلندی جایزه نوبل فیزی��ک از این برنامه 

حمایت کرده است.
ت��ا به ح��ال فق��ط روبات ه��ای بدون 

سرنشین به مریخ فرستاده شده اند. 

متحده آمریکا تولید و راه اندازی تلسکوپ 
جدی��د »جیم��ز ِوب« را اولویت نخس��ت 

سازمان »ناسا« معین کرده است.

در همی��ن ح��ال، اَمِب��ر اِش��تراگن، از 
فیزیکدان��ان فضایی ناس��ا، در گفت وگو با 
»فرن��چ تریبی��ون« تأیید کرده اس��ت که 

"تلسکوپ ]جیمز[ ِوب حدود یک میلیون 
مای��ل )1609344 کیلومتر( از زمین دور 

خواهد شد".


