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مشی قاسملو ،مشی حزب دمکرات
مشی قاسملو ،مشی دمکرات ،اصطالحی است کە به فاصلەی یک
سال پس از شهید شدن دکتر عبدالرحمان قاسملو ،دبیر کل حزب
دمکرات کردستان در  ٢٢تیر  ،١٣٦٨وارد ادبیات سیاسی حزب دمکرات
کردستان شد ،و پس از مدت زمان کوتاهی بەمثابەی یک تعبیر عمومی
نزد مردم کردستان ایران و بەویژە اعضاء و هواداران این حزب ارزش
و اعتبار خاصی بە خود گرفت.
از آن زمــان تاکنون این اصطالح در مراسمات ویــژەای همچون
«٢٢م تیرماه» بە شعار اصلی حزب دمکرات و اعضاء و هواداران این
حزب تبدیل گشتە است.
قبل از آنکە بە این بحث بپردازیم کە این اصطالح برای اولین بار از
سوی چەکسی و در چه زمانی بەکار رفتە است ،بجاست اشارەای بە
چند مورد دیگر داشتە باشیم کە در نوع خود درخور توجە میباشد.
بر اساس شناختی کە از اندیشە و باورهای شهید دکتر قاسملو
داریم ،اطمینان کامل دارم استفادە از این شعار بە هنگامی کە خود در
قید حیات بود ،تحت هرگونە شرایطی اوال مورد قبول شخص ایشان
قــرار نمیگرفت و درثانی هیچگاه اجــازەی عنوان کــردن آن را حتی
برای یک بار نمیداد ،زیرا کە شهید قاسملو در عمل مخالفت خود را
با پدیدەی «فردپرستی» بە اثبات رساندە بود و مرتبا تاکید میکرد:
«فردپرستی در هر شکل و سیاق آن ،کامأل محکوم است ».پس این
ادعا درست است کە منشأ این شعار بە بعد از شهید شدن دکتر قاسملو
بر میگردد.
الزم است در اینجا اشاره شود که «مشی قاسملو» ،بەهیچ وجە
بە معنای یک «مکتب» بخصوص فکری و سیاسی نیست؛ زیرا اساسأ
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حزب دمکرات کردستان بعنوان حزبی ملی و دمکراتیک کە دربرگیرندەی
تمامی طبقات و اقشار جامعەی کردستان است و در عمل نمیتواند یک
حزب ایدئولوژیک باشد و شهید دکتر قاسملو هم بە عنوان دبیرکل این
حزب یک فرد ایدئولوگ نبوده است.
بە همین سبب در ایــن شعار« ،مشی» بە آن معنی کە مکاتب
ایدئولوژیک با آن تعریف میشوند ،مانند مکاتب دینی ،سیاسی و فکری
و  ...نیست ،بلکە در این رابطە «مشی» ،دقیقأ بەمعنی «اندیشە و باور»
و همچنین «هدف» است.
در اینجا یک سؤال پیش میآید ،اینکە ما بە عنوان اعضاء و هوادار
حزب دمکرات کە خود را ادامە دهندەی راه شهید قاسملو و دیگر شهدا
میدانیم ،چرا بەجای استفادە از اصطالح «خط مشی حزب دمکرات»،
از «مشی قاسملو» استفادە میکنیم؟!
در جواب میتوان گفت؛ درست است« ،مشی قاسملو» چیزی سوای
«مشی حــزب دمــکــرات» نیست .حــزب دمکرات کردستان کە توسط
پیشوای معظم قاضی محمد بنیاد گذاشته شده و بە دنبال آن جمهوری
کردستان را اعالم کردە است ،ارکان آن بر پایەی افکار و اندیشەهای
پیشوا قاضی محمد استوار است ،شهید دکتر قاسملو این خط مشی را
مجددا بازخوانی کرده است و بزرگان بعد از وی در واقع همان همان
شالودەی فکری را ادامه داده؛ بر همین اساس مشی قاسملو همان مشی
حزب دمکرات است.
به زبان ساده دکتر قاسملو در احیا ،تجدید و غنیکردن مشی حزب
دمکرات ،بیشترین نقش و تأثیر را داشتە است؛ بە همین دلیل میتوان
گفت این اصطالح از آن روی آمدە است و تاکنون نیز ارزش و اعتبار
خود را حفظ کردە است.
همچنان کە در کتاب «قاسملو و اندیشەی پویای وی « –نوشتەی
قادر وریا -آمدە است؛ «مبدع این شعار ،همقطار و همسنگر دیرین و
دوستدار دکتر قاسملو ،استاد عبداللە حسنزادە میباشد کە در اولین
سالگرد بەشهادت رسیدن دکتر قاسملو در تیرماه  ١٣٦٩بەهمراه چندین
شعار دیگر در تراکتهای ویژەی این یادمان آمادە کردە بود».
در ادامەی این مجموعه مقاله میکوشیم در چندین بخش مختلف بە
آن دستە از دیدگاه ،شعار ،خوانش ،سیاست و مواضعی بپردازیم کە
تشکیلدهندەی «مشی قاسملو (خط مشی حزب دمکرات)» میباشد.
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هویتطلبی ملی
تأسیس حــزب دمکرات کردستان در  ٢٥مــرداد  ١٣٢٤در تاریخ
معاصر جنبش ملیگرایی ملت کورد ،نقطەی عطفی محسوب میشود؛
جهت بازشناسی دو چهرەی «سنتی» و «مدرن» این جنبش.
در این زمان دیگر رسومات «ایل» و «طایفە» و «تبار» نیست کە
هژمونی حاکم بر جنبش است ،بلکە از این تاریخ بە بعد «اندیشە» و
«تفکر» ملیگرایی یک ملت خواهان حقوق هویتی خود است کە نقش
رهبری جنبش را برعهدە میگیرد .همین درک ذهنیت عصر از سوی
شخصیت واالیی همچون قاضی محمد بە عنوان پیشوایی کە بەدور
بود از اندیشەهای فرقهگرایانه ،رهبری این حرکت نوین از مبارزات
سیاسی-ملی را عهدەدار میشود.
جستجوی هویت ملی و درک کمبودهای جوهری مبارزەی ملت کرد
در گذشتە ،حزب دمکرات را وادار بە کشف شخصیت انسان کرد میکند
و در اولین فرصت تاریخی «جمهوری کردستان» اعالم میشود.
تأسیس جمهوری کردستان بە عنوان نخستین حکومت خودمختار
سیاسی کردی ،جدا از اینکە منحصرأ توانست یک شخصیت حقوقی-
ملی بە انسان کرد در حساسترین دورەی تاریخی ببخشد ،با تشکیل
نیروی پیشمرگ کردستان ،برافراشتن پرچم کردستان و بەرسمیت
شناختن زبان کردی ،حس خودباوری و تحصیل هویت را در میان ملت
کرد بنیاد نهاد.
هرچند با سقوط جمهوری کردستان تا انــدازەی قابل توجهی از
دستاوردهای هویتطلبانەی جامعەی کردستان کاستە شد و جامعەی
کردستان ناچار گردید از سمبلهای تأسیسشدە توسط جمهوری
کردستان فاصله بگیرد ،اما با ظهور «قاسملو» گرد نشستە بر این راه
زدودە میشود و امید بە جستجوی هویت ملی بە جنبش باز میگردد
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و دوبارە احیا میشود.
احیای حزب دمکرات در اوایل دهەی پنجاه شمسی با طرحریزی
یک برنامەی نوین توسط دکتر عبدالرحمان قاسملو آغاز میشود و بر
سە اساس؛ اعتقاد بە حق تعیین سرنوشت ،حفظ استقالل سیاسی در
تصمیمگیری و اتکا بە ارادەی مردم کردستان ،استوار است؛ و بر این
اساس مبارزەی هویتخواهانەی خود را از نو شروع میکند.
در برنامەی حــزب دمکرات کردستان ،کــە در کنگرەی ســوم بە
تصویب رسیدە و توسط دکتر قاسملو نگاشتە شدە است؛ ضمن افتخار
بە تأسیس جمهوری کردستان ،بر «تداوم مبارزە تا رسیدن بە اهداف
جمهوری کردستان» تأکید شدە است.
همچنین در این برنامە آمدە است کە حزب دمکرات «با اتکا بە
ارادەی تودەهای کردستان ،در راستای دستیابی بە اهداف ملی خود
مبارزە خواهد کرد» ،و نیز علیرغم اشارە بە «محرومیت ملت کرد از
حق تعیین سرنوشت» خود ،این حق انسانی را همچون حقی مسلم تلقی
میکند.
دکتر قاسملو با نوشتن کتاب «کردستان و کرد» و تأکید بر «تاریخ»
و «جغرافیا» و زیربنای زیستمحیطی و اقتصادی کردستان ،قبل از
هر چیزی حس اعتماد بە نفس را بە انسان کرد باز میگرداند ،و
همانند پیامهای جمهوری کردستان با ماهیتی هویتطلبانە «کرد» و
«کردستان» را تعریف میکند؛اهمیت این مسأله هنگامی درک میشود
که سرکوبهای دولــت مرکزی بر اســاس بەچالش کشیدن هویت و
اعتماد به نفس انسان کرد طراحی شدهاند.
دکتر قاسملو کە بە مدت تقریبأ  ١٨سال دبیر کل حزب دمکرات
بود ،در تمامی نوشتەها ،سخنرانی و مصاحبەهای خود سعی کردە
است ،با تقویت جنبەی علمی مطالبات ملی و حقوقی مردم کردستان کە
همانا فلسفەی وجودی حزب دمکرات است ،در قالبی امروزی و بەدور
از مفهوم «ناسیونالیسم دوگماتیک» و بر اساس «واقعبینی سیاسی»؛
اصل هویتطلبی جنبش ملی کردستان را تعریف کند و نیز جان خود
را در این راه با اعتقاد بە حل مسالمتآمیز مسألەی ملت خود فدا کرد.
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اتکا بە ارادەی مردم کردستان

در تمامی نوشتەها و مصاحبەهای دکتر قاسملو ،الفاظ «مردم
کردستان»« ،طبقات مختلف کردستان»« ،ملت کرد» حضوری برجسته
دارد.
مردم کردستان نزد دکتر قاسملو بە عنوان رهبر یک حزب ملی،
اساسیترین محور تمامی بحث و تحلیلهای وی بودە است .در هیچ
کدام از مقاالت و مصاحبەهای ایشان بەمثابەی رهبر یک حزب ملی_
دموکراتیک ،غیاب «مردم» احساس نمیشود.
در نگاه دکتر قاسملو ،ملت کرد به عنوان یک مجموعهای انسانی
مهمتر از هر چیز دیگری بودە است .علیرغم اینکە از نیروی پیشمرگ
کردستان با عنوان «بازوی توانمند ملت» یاد میکند ،و با صراحت
اعالم میکند کە «تنها چیزی کە او را بسیار میرنجاند ،شهید شدن
پیشمرگان است» ،اما باز بر این باور است کە این مردم هستند کە در
اولویت قرار دارند؛بە همین دلیل است کە با صراحت و با صدایی رسا
خطاب بە پیشمرگان اعالم میدارد کە «دلیل تشکیل شما ارائەی خدمت
بە مردم است».
هنگامی کە دکتر قاسملو خطاب بە مبارزان و پیشمرگان حزب دمکرات
میگوید›‹ :یک ملت چشم انتظار ماست» ،خود و تمامی همسنگرانش
بر این اصل معتقدند کە ،خواست و نیاز «ملت» نزد حزب دمکرات در
اولویت قرار دارد .شهید قاسملو بر این باور است؛ آنچە برای یک حزب
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سیاسی بیش از هر چیز دارای اهمیت است ،همانا «نیروی مردمی» آن
است .بە همین دلیل است کە میگوید« :پیش از هر چیز بایستی برای
نیروی پایان ناپذیر مردم ارزش قائل شویم .اگر مورد حمایت مردم
خود قرار بگیریم ،آنگاه حمایتهای بیشتر دیگری نیز جلب خواهیم کرد
و شرایط موفقیت بیش از پیش مهیا خواهد شد».
دکتر قاسملو هنگامی کە بە «حمایت عمومی مردم کردستان» بە
عنوان اصلیترین عامل موفقیتهای حزب دمکرات اشارە میکند ،در این
رابطە میگوید« :غالب اوقات در مورد دالیل موفقیت حزب دمکرات بحث
کردەایم ،گفتە شدە کە سیاست اصولی و رئالیستی حزب و همچنین
وجود نیروی پیشمرگ و جانفشانی این نیرو از نقاط قوت این حزب
بەشمار میآیند؛ اما باید گفت از همە مهمتر حمایت تودەهای مردم
کردستان است کە باعث موفقیت ما شدە است».
دکتر قاسملو از «حمایت مردم کردستان» ،بە عنوان بزرگترین
سرمایەی حزب دمکرات یاد میکند و بر این باور است کە آنچە حزب
دمکرات و نیروی پیشمرگ انجام میدهد ،باید در راستای تعالی و حفظ
این «سرمایە» گرانقدر باشد.
تمامی این شواهد نشان میدهد کە حزب دمکرات کردستان کە در
دل مردم کردستان ایجاد شدە است ،همچنان با حمایت این مردم و در
راستای حقوق و آزادیهای این مردم ماندگار بودە است و در مبارزەی
خود تداوم داشتە و دارد.
از دیدگاه حزب دمکرات «مــردم» صرفا طبقەی خاصی را در بر
نمیگیرد .بلکە مجموعەی ساکنین کردستان را شامل میشود کە تحت
نام و شیوەهای گوناگون مورد ظلم واقع میشوند؛ بە همین سبب شهید
دکتر قاسملو میگوید« :حزب دمکرات جهت بەدست آوردن سە هدف
اساسی تشکیل شدە است و در این راه مبارزە میکند؛ نخست ازبین
بردن ستم ملی ،دوم ستم طبقاتی منظور استثمار انسان و سوم ستم
سیاسی است».
این درک از مبارزە برای «مردم» کردستان است کە لقب «رهبر
جنبش ملی-دمکراتیک مردم کردستان» را بە حزب دمکرات میبخشد
و تاکنون نیز واالترین جایگاه را در میان عموم مردم کردستان ازآن
خود کردە است.
چگونگی رفتار و روبــەرو شدن مبارزان حزب دمکرات با مردم
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و اعتقادات آنان ،از سوی دکتر قاسملو بە عنوان فرد نخست حزب،
هموارە از اهمیت فراوانی برخوردار بودە است.
بەهمین دلیل هموارە یــادآوری میکرد کە؛ «میخواهم پیشمرگان
گرامی همیشە این نکتە را بەیاد داشتە باشند کە صرفأ بە این سبب
کە مسلح هستند ،نباید مقام و جایگاه خود را از مردم واالتر بدانند.
این درست است کە ما میگوییم پیشمرگ بازوی توانمند ملت است،
اما این نیرو در جهت خدمت کردن بە مردم تشکیل شدە است .هر
اقدام پیشمرگ باید در راە مردم باشد ،اخالق و رفتار یک پیشمرگ در
مواجهە با مردم باید سرشار از احترام باشد .حزب دمکرات حزب ملت
کرد است ،پیشمرگ این حزب نیز باید در خدمت ملت خود باشد .بدین
ترتیب «مردم» نزد نیروی پیشمرگ و همچنین حزب دمکرات از همە
چیز مهمتر است».
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استقالل سیاسی و
استقالل در تصمیمگیری

 15مشی قاسملو ،مشی حزب دمکرات

یکی از ویژگیهای بسیار بارز و در عین حال افتخارآمیز حزب
دمکرات «استقالل سیاسی» و «استقالل در تصمیمگیری» است.
از تصمیم بە اعالم جمهوری کردستان و چگونگی پذیرش سرنوشت
این جمهوری گرفتە تا چگونگی ادامە دادن بە مبارزەی سیاسی و تصمیم
بە مقاومت مسلحانە ،مذاکرە با حکومت مرکزی ،تشکیل ائتالف مختلف
در جهت گذر از مراحل گوناگون حیات سرشار از موانع سیاسی،
مسلحانە و دیپلماسی ،استقالل سیاسی و استقالل در تصمیمگیری،
بخش الینفک و فراموش نشدنی از مشی این حزب بودە است.
هر چند حفاظت از اصل مشی و ویژگیهای حزب دمکرات ،برای این
حزب و بطور کلی برای جنبش سیاسی کرد در کردستان ایران بدون
هزینە نبودە است ،اما بە این دلیل کە حزب دمکرات کردستان همچون
سازمانی سیاسی خود را در قبال سرنوشت یک ملت مسئول میدانست؛
یک معیار اساسی بەشمار رفتە است.
استقالل سیاسی و استقالل در تصمیمگیری ،خط قرمز حزب دمکرات
کردستان محسوب میشود .بدین معنی کە حزب دمکرات در میان
دوستان و همپیمانان و استقالل سیاسی ،اولویت انتخاب را بە گزینەی
دوم میدهد.
این ارزش ذاتی ریشە در مردمیبودن حزب دارد؛ آنچە کە باعث
شدە حزب دمکرات این مشی را دنبال کند و هیچگاه از آن رویگردان
نباشد و همچنین توسط آن توانستە حس اعتماد به نفس را در حزب
تقویت کند؛ همانا نیروی ارادە و حمایت مردم است.
در برهەای از مراحل بسیار پیچیدەی حیات سیاسی حزب دمکرات
–یک دهە پس از سقوط جمهوری کردستان -استقالل سیاسی به عنوان
یک معیار در حزب کمرنگ میشود و از قــوارە میافتد .اما طولی
نمیکشد کە دکتر قاسملو این سروری را بە حزب دمکرات و جنبش
کرد در کردستان ایران باز میگرداند و بە مدت مدیدی از عقبماندگی
خاتمە میدهد.
دکتر قاسملو با اتکاء بە ارادەی پایانناپذیر ملت و براساس منافع
ملت کرد بە این صورت بە استقالل سیاسی همچون معیاری اساسی
برای حزب دمکرات میپردازد؛ «ما بە خاطر دوستی هرگز استقالل و
منافع ملتمان را کنار نمینهیم .اما بە خاطر استقالل و منافع ملت خود
درصورت لزوم بە دوستیهایمان پایان میدهیم .بدین ترتیب استقالل
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در تصمیمگیری ،منفعت و مصالح ملت کرد برای حزب دمکرات در
اولویت قرار دارد».
حزب دمکرات ،یک حزب مستقل است و این استقالل را بر هر چیز
دیگری ترجیح میدهد .آنچە را در راستای مصالح ملت کرد باشد انجام
میدهد و هیچ قدرتی نمیتواند نظر خود را بر آن اعمال کند.
شهید قاسملو در پیش گرفتن استقالل سیاسی را بە عنوان یکی
از رموز ماندگاری حزب دمکرات در مبارزات میداند و در این بارە
میگوید« :نباید فراموش شــود کە استقالل سیاسی و استقالل در
تصمیمگیری برای ما سرمایەی بزرگی است .سیاستی کە ما در پیش
گرفتەایم ،حتی اگر نادرست هم باشد بە این سبب کە تصمیم خود ما
بودە است ،ارزشمند است .زیرا کە فکر میکنیم هیچکس بە اندازەی
ما از واقعیات کردستان آگاه نیست .بە همین دلیل هیچکس صالحیت
تصمیمگیری بە جای ما در این بارە را ندارد ،خواه آن کس دولت باشد
و خواه یکی از دوستان سیاسی ما».
تاکنون نیز حزب دمکرات کردستان در این بارە ،بر مبانی تاریخی
و همچنین راهنماییهای شهید دکتر قاسملو پایبند است ،و در راستای
پیشبرد این معیارهای مهم بر اساس خودباوری ،از حمایت همە جانبەی
اقشار مختلف مردم برخوردار است.

 17مشی قاسملو ،مشی حزب دمکرات

نیروی پیشمرگ کردستان
همچون یک سرمایەی ملی

شهید دکتر قاسملو در کتاب «چهل سال مبارزە» کە تاریخ مبارزاتی
حزب دمکرات است ،در مورد نیروی پیشمرگ کردستان نوشتە است:
«یکی از دستاوردهای بسیار مهم جمهوری کردستان و حزب
دمکرات ،تشکیل «سپاه ملی» بود کە بە «نیروی پیشمرگ» شناختە
شد.
تشکیل «سپاه ملی» بخشی از برنامەی حزب دمکرات بود .در این
برنامە آمدە است کە ادارەی امور کردستان باید در اختیار ملت کرد
قرار بگیرد .در این راستا الزم بود کە حزب دمکرات کردستان از همان
ابتدای امر در فکر حفظ جمهوری کردستان باشد .بە همین دلیل «سپاه
ملی» را تأسیس کرد و نام «نیروی پیشمرگ» کردستان را بر آن
نهاد».
اتکاء بە نیروی محلی و تالش در جهت حفظ دستاوردها کە در
ادبیات حزب دمکرات با واژەی «موجودیت» از آن اسم بردە شدە
است ،فلسفەی وجودی «نیروی پیشمرگ» است.
بە عبارتی سادەتر حزب دمکرات بر این باور بودە است کە مردم
کردستان و جنبش مشروع آن ،باید با تشکیل نیروی دفاعی پیشمرگ،
کە مطمئنأ از فرزندان این خاک و بوم تشکیل میشود ،متکی بە ارادەای
درونی باشند ،و همزمان برای حفظ دستاوردها امید بە نیروی خودی
ببندند کە در راستای دفاع از «موجودیت» باشد.
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خود تشکیل نیروی پیشمرگ کە در چهارچوب سیستم منظمی چون
«سپاه ملی» در جمهوری کردستان و کابینەی وزرا ،دارای وزارتخانەی
مخصوص خود بودە است ،علیرغم اینکە افتخار آن نصیب حزب دمکرات
کردستان شدە است؛ نیز در نوع خود پدیدەی نوینی در جنبش ملی کرد
است کە مبتکر آن نیز باز هم حزب دمکرات کردستان است.
جایگاه نیروی پیشمرگ در جنبش سیاسی مردم کردستان کە طولی
نکشید ،دیگر بخشهای کردستان را نیز در بر گرفت ،نقش برجستە و
تأثیرگذاری در ذات و «شخصیت» انسان کرد ایفا نمود.
«خودباوری» و «اطمینان» از «محافظت از خود» ،عرصە را به
ناامیدی و بیچارگی در درون شخصیت انسان کرد ،تنگ کرد و در سطح
ملی و میهنی« ،پیشمرگ» بە تعریفی همیشە زندە در راه مبارزەی ملت
کرد در راستای دستیابی بە حقوق و مطالباتشان تبدیل شد.
در راســتــای حرکت مبارزاتی و تــاشهــای حــزب دمــکــرات ،لزوم
«وجود» پیشمرگ بیش از پیش احساس شد و بە بخش الینفک این
حزب تبدیل شد.
از دیدگاه حزب دمکرات ،پیشمرگ دیگر «صرفأ آن نیروی کرد
مسلح نیست کە وظیفەی او حفاظت از دستاوردها باشد ،بلکە خود
بخشی از جنبش و نیز بخشی از تعریف [هویت] ملی است ».از دیدگاه
این حزب «پیشمرگ و همچنین مردم دو سرمایەی اصلی و جداییناپذیر
محسوب میشوند».
دکتر قاسملو در این بارە میگوید« :باوجود اینکە سرمایەی اصلی
ما بە عنوان حزب دمکرات ،حمایت ملت کرد است ،اما با این حال نیروی
پیشمرگ نیز از ملت جدا نیست و چیزی غیر از ملت نیست .بە همین
دلیل مردم و پیشمرگ دو طرف یک قضیە نیستند و من بر این باورم
کە در اصل بحث بر سر اتحاد مردم و پیشمرگ درست نیست».
حــزب دمــکــرات کردستان هــمــوارە نــیــروی پیشمرگ و مــبــارزەی
مسلحانەی این نیرو را بە عنوان یکی از عوامل موفقیت ،استمرار و
تداوم خود نام بردە است و تاکنون نیز طی حدود هشت دهە کە از
مبارزەی حزب دمکرات برای رسیدن بە مطالبات ملت کرد میگذرد،
«نیروی پیشمرگ» برجستەترین نقش و پرهزینەترین فداکاری را از
خود نشان دادە است .بە همین دلیل اکنون و نیز در آیندە از دیدگاه
حزب دمکرات «پیشمرگ بازوی توانای ملت است».
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احترام بە شخصیت فردی

آنچە کە بخشی از فلسفەی وجودی حزب دمکرات را شامل میشود
کە بە عنوان نخستین سازمان مدرن کردی ،بە دور از پیروی از آداب و
رسوم رایج آن زمان جنبش کرد ،بر اساس بەکارگیری «خرد جمعی»
تأسیس شدە ،همانا اعطای شخصیت آزاد بە انسان کرد بودە است.
حــزب دمکرات در راستای رهبری جنبش حقطلبانەی ملت کرد
درصدد بودە است یک مدل امروزین و مدرن و بە دور از خصایص
ایالتی و طایفەگری ،و بر اســاس پدیدەای مــدرن بەنام «حــزب» کە
ثمرەی انقالب فکری و انسانمحور غرب است را بەکار بگیرد؛ این خود
دقیقأ بە این معنی است کە خواستە است کرامت و فردیت انسان کرد
را تقدیر کند.
همین کــە حــزب دمــکــرات همزمان بــا رهــبــری مــبــارزەی سیاسی
ملتی انکارشدە کە حقوق آن پایمال شدە ،کوشیدە است بر مفاهیم
انسانمحوری چون»حقوق فردی»« ،دمکراسی»« ،عدالت اجتماعی»،
«آزادی فردی و جمعی»« ،حق تعیین سرنوشت» و «تصمیمگیری در
مورد مواضع و دیدگاهها از طریق انتخابات» و  ...تأکید ورزد ،هدف
غایی این بودە است کە انسان کرد آزاد باشد و شخصیت واقعی خود
را بیابد.
از دید حزب دمکرات ،انسان صرفأ وسیلە نیست ،بلکە یک هدف
اصلی و مقدس محسوب میشود .حزب خود را وسیلەای میداند کە
میتواند بە عنوان ابزاری کارا و پاسخگو در مراحل مختلف مبارزە،
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مبارزان هماندیش را در راستای خدمت بە مطالبات و خواستهای
جامعەای انسانی کە مطالبات مشترک از آنان یک ملت ساختە است ،در
کنار هم جمع کند.
جمهوری دمکراتیک کردستان بە عنوان نخستین حاکمیت سیاسی-
حقوقی ملت کرد طی یازدە ماه حاکمیت و خدمت بە کرد و کردستان،
پررنگترین نقش را در شخصیت دادن بە انسان کــرد و جامعەی
کردستان ایفا کردە است.
بە تکاپو درآوردن روابط اجتماعی آن زمان جامعەی کردستان و
از همە مهمتر قبول مسئولیت حفاظت از امنیت و آسایش زندگی مردم،
بەطور دقیق متضمن این معنی است کە باور عمیقی بە ترویج و گسترش
فرهنگ آزادی و آزاداندیشی در جامعەی کردستان داشتە و همچنین
کرامت ساکنان کردستان را سزاوار تقدیر دانستە است.
اوج تقدیر از منزلت انسانی و شخصیت دادن بە انسان کرد در
جمهوری کردستان آن زمان رخ میدهد کە پیشوای حزب دمکرات
کردستان و رئیس جمهوری کردستان ،شهید قاضی محمد ،سرنوشت
خود را بە سرنوشت مردم گرە میزند و در جهت حفظ جان آنان ،خود
را تسلیم میکند و در این راه اعدام میشود.
این جنبە از دیدگاه و خوانش حزب دمکرات کردستان و با ظهور
شخصیتی بەنام عبدالرحمان قاسملو بە برنامە و اعتقادی همیشگی
تبدیل شد و حزب دمکرات خود را در مقابل آن مسئول میداند .در
حزب دمکرات کردستان ،با تشریح وظایف ،افراد بەطور همزمان با
حقوق خود نیز آشنا شدەاند.
بر این اساس در خوانش حزب دمکرات« ،فرد» هموارە با مفهوم
«آزادی» همراە است .در این رابطە شهید دکتر قاسملو با مخاطب قرار
دادن اعضاء و پیشمرگان حزب با صراحت میگوید« :هیچ نعمتی در
جهان وجود ندارد کە از «آزادی» ارزشمندتر باشد .آزادی توأم با
کرامت و شخصیت است .این آزادی است کە اجازە نمیدهد تا انسانها
بە ابزار تبدیل شوند .انسان بایستی از حالت ابزارواره بیرون آمدە و
بە یک «فرد» زندە و فعال در جامعە تبدیل شود».
طبق این دیدگاه در راستای تقویت جایگاه «فرد» در حزب ،آزادی
بیان و اندیشە –حتی نظر مخالف موضع رسمی حزب -آزاد است .این
نگاهها در حزب دمکرات کە دارای اساسی انسانمحور است ،با گذشت
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زمان بیش از پیش تثبیت خواهد شد .بە همین سبب در مراحل بعدی
مبارزەی این حزب و پس از بە شهادت رسیدن دکتر قاسملو نیز ،حق
آزادی بیان فرد ،رعایت حقوق اقلیت فکری ،سیاسی و  ...در حزب
دمکرات تثبیت و در آن بارە تصمیم گرفتە شدە است.
چنانچە در ابتدا اشــارە گردید ،حزب دمکرات ،حاکمیت جمهوری
کردستان و پیشوای شهیدمان قاضی محمد در بازسازی شخصیت
فردی انسان کرد نقش اصلی را برعهدە داشتەاند ،اما آنکە این مشی
را با مجموعەای دیگر از مفاهیم اومانیسم درهم آمیخت و در برنامەی
حزب دمکرات کردستان آن را تثبیت و بە قانونی انکار ناشدنی تبدیل
کرد؛ شهید دکتر عبدالرحمان قاسملو بود.
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حمایت از جنبش ملی کردستان
در بخشهای دیگر کردستان

 23مشی قاسملو ،مشی حزب دمکرات

حمایت از جنبش ملی کردستان در بخشهای دیگر کردستان در حزب
دمکرات بە عنوان یک اصل تغییرناپذیر نهادینە شدە است .بە همین دلیل
و بر اساس این اصل کە؛ «ملت کرد کە در سایر بخشهای کردستان
و هر کجا کە باشد ،عضو یک ملت محسوب میشوند ،حزب دمکرات
از مبارزەی مشروع آنان کە در راستای تأمین حقوق و آزادیهای ملی
باشد؛ حمایت خواهد کرد».
اعتقاد حزب دمکرات بە حمایت از جنبش ملت کرد در سایر بخشهای
کردستان ،صرفأ یک ادعای توخالی سیاسی نبودە و نیست ،بلکە علیرغم
اینکە بە عنوان یک اصل در برنامەی حزب بە ثبت رسیدە است ،در
عمل نیز این اعتقاد ثابت شدە است« .فقط چند ماه پس از تأسیس حزب
دمکرات ،قبل از اعالم جمهوری کردستان بود کە ،بارزانیها از جنوب
کردستان با رهبری سیاسی مال مصطفی بارزانی و رهبری مذهبی شیخ
احمد بارزانی از ظلم و ستم حکومت کهنەپرستی نوری سعید خود را
رهانیدند و بە کردستان ایران مهاجرت کردند .از طرف پیشوای حزب
دمکرات کردستان شهید قاضی محمد و رهبری حزب قول همکاری و
پذیرش بە آنان دادە شد ».در این بارە دکتر قاسملو در کتاب چهل سال
مبارزە میگوید:
«بر اســاس اصــول و سیاست حــزب ،حزب دمکرات کردستان با
آغوشی باز آنان را پذیرفت و با در نظر گرفتن امکانات موجود در
آن زمان در برخی از نقاط کردستان در سپاه ملی سازمان یافتند.
مال مصطفی بە درجەی ژنرالی رسید و بە عنوان فرماندەی نیروی
پیشمرگەی کردستان انتخاب شد».
حمایت از مبارزەی ملی ملت کرد در سایر بخشهای کردستان
در بعضی از مواقع تاریخی آنچنان برجستە و توأم با تعهد است ،کە
شخصیت اول حزب دمکرات عمأل بە عامل اصلی در راستای تالش در
جهت حل مشکالت بخش دیگری از کردستان با حکومت مرکزی تبدیل
میشود.
در فاصله سالهای  ٨٣و  ٨٤میالدی ،این دکتر قاسملو بود کە
نخستین گامها را در ارتباط با مذاکرەی رهبران کردستان عراق با
دولــت مرکزی عــراق برداشت .و در چندین جلسە از مذاکرات میان
هیئت نمایندگی اتحادیەی میهنی کردستان و دولت وقت عراق؛ نقش
میانجیگری را بر عهدە داشت.
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بر اساس تعاریف دوستان خارجی ملت کرد در بخشهای دیگر
کردستان ،دکتر قاسملو و همچنین حزب دمکرات هموارە در ارتباطات
دیپلوماتیک ،توجە حزب و دولت و شخصیتهای خارجی را معطوف
بە مسألەی کرد و کردستان در همەی بخشهای آن کردە ،و تقاضای
حمایت و پشتیبانی از دولتهای خارجی بە کردهای سایر بخشها کردە
است .افتخار مشارکت و حضور بخش زیادی از احزاب سیاسی هر
چهار بخش کردستان در سازمان جهانی بزرگی همچون اینترناسیونال
سوسیالیست ،بە دکتر قاسملو و حزب دمکرات کردستان بر میگردد.
این مشی برای حزب دمکرات افتخار بسیار بزرگی محسوب میشود.
اصــل رابطەی حــزب دمکرات با دولتهایی کە کردستان را اشغال
کردهاند ،نە تنها در جهت سوءاستفادە از مردم و جنبش آن بخشها از
کردستان نبودە است ،بلکە درست بالعکس و در راستای حفظ منافع و
«خیر رساندن» بە جنبش ملت کرد بەطور کلی بودە است.
حمایت بیچون و چرای سیاسی حزب دمکرات از جنبش ملی در
کردستان ترکیە و حفاظت از منافع حکومت اقلیم کردستان در کردستان
عراق ،کە برای جنبش ملی کردستان ایران با هزینهی فراوان همراه
بوده است؛ بخش مهمی از اعتقاد و باور این حزب را تشکیل میدهد.
احساس مسئولیت حزب دمکرات در برابر حمایت از جنبش و مبارزات
حقطلبانەی کردها در بخشهای دیگر کردستان ،از اعتقاد عمیق و
راسخ این حزب نشأت میگیرد ،کە در افق دید و اهداف بلند مدت حزب
دمکرات نمایان است؛ حزب دمکرات بر این باور است؛ «کردستان یک
سرزمین و کرد نیز یک ملت واحد است».

 25مشی قاسملو ،مشی حزب دمکرات

مذاکرە؛ اصلی در سیاست
و راهکاری در مبارزە
در همان عصر جمهوری کردستان ،پیشوای حزب دمکرات و رئیس
جمهور کردستان شهید قاضی محمد دو بار بە تهران سفر کرد ،و
با احمد قوام السلطنه ،نخست وزیر وقت در رژیم پهلوی بر سر میز
مذاکرە نشست.
دلیل این نوع نشستها به این خاطر است که حزب دمکرات بە حکم
ماهیت صلحجویانەی آن ،اعتقاد بە «مــذاکــرە» همچون «اصــل» و
«راهکاری در مبارزە» نهادینە شدە است.
در رابطە با بر سر کار آمدن رژیم جمهوری اسالمی ایران و چگونگی
حل مسألەی کرد در ایران از طریق مذاکرە ،قبل از بازگشت خمینی
بە ایران ،گروهی از نمایندگان حزب دمکرات بە نجف رفتند و در آنجا
خواستار دیدار با وی شدند ،اما خمینی این خواست را نپذیرفت.
همچنین زمانی کە خمینی در «نوفل لوشاتو»ی پاریس بە سر
میبرد ،دکتر قاسملو بە عنوان دبیرکل حزب دمکرات بە دیدار وی رفت
و تالش کرد کە با او گفتگو کند .بعد از آن و در ابتدای انقالب نیز حزب
دمکرات و شهید قاسملو و سپس «هیئت نمایندگی خلق کرد» در چندین
مرحلەی مختلف با دولت و رژیم تازە بە قدرت رسیدەی جمهوری
اسالمی وارد مذاکرە شدند؛ کە متأسفانە مشخص شد رژیم اعتقادی بە
حل «مسألەی کرد» در چهارچوبی مسالمتآمیز ندارد.
علیرغم اینکە حزب دمکرات و جنبش سیاسی مردم کردستان و بیش
از همە دکتر قاسملو شکی در ماهیت ضدخلقی جمهوری اسالمی ایران
نداشتند ،اما باز نیز بە «مذاکرە» بە مثابەی یک اصل نوین مبارزە
مینگریستند و از دیدگاه حزب دمکرات کردستان؛ «مذاکرە بە شیوەای
از مبارزە» شناختە میشد .در این زمینه دکتر قاسملو میگوید:
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«در چهارچوب جمهوری اسالمی هیچ کدام از مطالبات اساسی ما
محقق نمیشود .اما حزب دمکرات بە عنوان نمایندەی اکثریت ملت کرد
هر زمان الزم باشد ،حق مسلم خود میداند در راه رسیدن بە مطالبات
ملت کرد با این یا آن رژیم وارد گفتگو شود .زیرا کە مذاکرە را یکی از
اصول مبارزە میدانیم».
تأکید بر اصل «مذاکرە» در حزب دمکرات کردستان کە در گزارش
کمیتەی مرکزی بــرای کنگرەی شانزدە نیز بــدان اشــارە شــدە است
–»در جامعەی سیاسی کردستان ایــران و در صفوف حزب ما نیز
دیدگاه گوناگون در این بارە وجود دارد» -اما مبارزەی ملی کردستان
پیوستگی ماهویای بە شناسەی «صلحطلب»بودن دارد.
از سویی دیگر یک پاسخ لوژیکی و سیاسی جنبش مردم کردستان
بە خوانش پر از «کینە»ی حاکمیتهای مرکزگرا در تهران نسبت بە
مبارزەی حقطلبانەی ملت کرد محسوب میشود .رژیمهایی کە با حقوق
و آزادیهــای مردم کردستان سر دشمنی دارند ،هموارە کوشیدەاند،
تحت هژمونی «نظارت امنیتی» خود بر «کرد و کردستان» ،ماهیت
مبارزەی مشروع ملی کرد را تحت عناوین و القابی چون؛ جنگافروز،
تروریستی و ضد انقالبی و  ...معرفی کنند.
بە همین دلیل است کە باال بردن پرچم «مذاکرە» از سوی حزب
دمکرات در مقابل عقلیت و اندیشەهای ضدانسانی حاکمیت تهران ،نە
تنها بە معنی «سازش» بر سر مطالبات مردم کردستان و «کاهش»
میزان مطالبات و «تسلیمطلبی» نیست ،بلکە یک موضع سیاسی در
جهت مقابلە با گفتمان «جنگطلبی» و اندیشەهای ضدانسانی است.
هر چند کە اعتقاد بە این «مشی» و نیز تأکید بر آن برای حزب دمکرات
کردستان و جنبش سیاسی کرد ،گرانبهاترین و جبران ناپذیرترین
هزینە را در برداشت و یکی از زبدەترین رهبران خود «دکتر قاسملو»
را در این راه بر سر میز «مذاکرە» از دست داد .اما باز حزب دمکرات
بر این باور است کە« ،با وجود اینکە پیش از هر چیز نمیتوان انکار
کرد که رژیم در رابطە با مذاکرە با ملت کرد ،بیشتر بە دنبال ضربەزدن
به حزب ،ایجاد تفرقە و مشکالت در میان احزاب کردستانی و یا از این
دست اهداف ضد مردمی است ،ما مذاکره را بە عنوان اصل و شیوەای
از مبارزە قبول داریم ،از این رو نبایست مذاکرە و نشست را رد کنیم
و در عین حال نیز باید مواظب دسیسەهای جمهوری اسالمی باشیم».
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نهادینە کردن
اتحاد فکری و سیاسی

نبود «اتحاد فکری و سیاسی» در جنبشهای پیشین کرد یکی از
عوامل بسیار برجستەی اضمحالل و عدم پیروزی این جنبشها محسوب
میشود.
هرچند حزب دمکرات کردستان برای نخستین بار در تاریخ ملت
کرد بە عنوان یک حزب مترقی و دارای برنامەی سیاسی تأسیس شدە
بود ،اما اثراتی از خصائل اجتماعی و فرهنگی گذشتە را در خود داشت
و مدت زمان مدیدی الزم بود تا در صفوف حزب دمکرات بر اساس
باورهای ملی و دمکراتیکی کە برای آن تأسیس شدە بود ،این کاستیها
رفع شود و چون سازمانی محکم و متشکل« ،اتحاد فکری و سیاسی»
خود را نهادینە کند.
دکتر عبدالرحمان قاسملو ،در زمانی کە دبیر کل حزب دمکرات بود
و حتی پیش از آن نیز نخستین کسی بود کە این کاستیها را تشخیص
دادە بود .بە همین دلیل با نوشتن برنامە برای حزب در اوایل دهەی
پنجاه شمسی ،و مخالفت با تشتت فکری در صفوف حزب ،با تمام توان
کوشیدە است کە «اتحاد فکری و سیاسی» را در حزب نهادینە سازد.
بــرای اولین بار در کنگرەی سوم حزب در مهرماه سال ،١٣٥٢
«برنامە و اساسنامەی حزب دمکرات کردستان (ایران) را مینویسد
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و در کنگرە بە تصویب میرسد ،دکتر قاسملو با بازنویسی یک مشی
فکری و سازمانی آشکار و واضح ،در جهت پروسەی نهادینە سازی
«اتحاد فکری و سیاسی» حزب تالش میکند.
باز در این رابطە در بخش اساسنامەی درون حزبی ،مصوب کنگرەی
سوم بە صورت آشکار در یکی از مادەهای بند سوم کە در خصوص
وظایف اعضاء حزب آمدە است؛ «عضو حزب بایستی با تمام توان خود
از «اتحاد فکری و سیاسی» حزب محافظت کند».
این اصل در امورات حزبی و سازمانی کە عدم آن میتواند ،نقطە
ضعف بزرگ جنبش باشد ،برای حزب دمکرات و شخص دکتر قاسملو
اهمیت فراوانی پیدا میکند.
بە همین دلیل در مراحل گوناگون مبارزەی حزب بە طور بیوقفە
اقدامات در جهت حل آن صورت میگیرد .در این رابطە دکتر قاسملو،
تحت هیچگونە شرایطی حاضر بە حاشیه رانــدن آن نیست و در
نهادینەسازی این اصل (اتحاد فکری و سیاسی) از هیچ تالشی دریغ
نمیورزد و آمادەی پرداخت هرگونە هزینەی سازمانی است.
بە همین سبب در کتاب تاریخ حزب دمکرات (چهل سال مبارزە)
آشکارا میگوید« :نقطە ضعف بزرگ حزب دمکرات کردستان و بەویژە
در بخش رهبری آن این بود کە اتحاد فکری و سیاسی در آن نهادینە
نشدە بود».
تالش در جهت کسب «اتحاد فکری و سیاسی» در داخل صفوف
حزب دمکرات ،مراحل مختلفی را پشت سر گذاشتە اســت .بە همین
دلیل حزب دمکرات در چندین بازەی تاریخی دچار انشعاب و مشکالت
درون حزبی شدە است .دکتر قاسملو کە بە مدت  ١٨سال فرد نخست
حزب بود ،بیشترین نقش را در این بین ایفا کردە است .وی از مقابلە
با اندیشەهای «ناسیونالیسم متعصب» تا «مرزبندی خوانش اهداف
آتی حــزب» ،با نوشتن «نگاهی کوتاه بر سوسیالیسم» و تصویب
«سوسیالیسم دمکراتیک» ،تمام تالش خود را در جهت ایجاد «اتحاد
فکری و سیاسی» در حزب دمکرات» بەکار بست.
«اتحاد فکری و سیاسی» در حزب دمکرات کردستان بە هیچ وجە
بە معنی «یک شکل کردن» صفوف حزب و یا «نظم آهنین» نیست .بە
عبارتی سادەتر؛ وجود اتحاد فکری و سیاسی در حزب دمکرات بە این
معنی نیست کە تمامی اعضاء بە مانند همدیگر بر سر مسائل سیاسی

 29مشی قاسملو ،مشی حزب دمکرات

فکر کنند و بە تبعیت از یک خوانش ویــژەی سیاسی بپردازند .زیرا
کە این نە تنها برای هیچ ساختار سیاسی دمکراتیکی قابل دسترسی
نیست ،بلکە اساسأ نادرست است و در غیر این صورت ،این بە معنی
دیکتاتوری و تبعیت از دیکتاتوری است و نە چیز دیگری.
در این بارە دکتر قاسملو بە طور واضح میگوید« :تحکیم «اتحاد
فکری و سیاسی» ،وظیفەی مهمی است کە بر عهدەی تمامی سازمانها
و تشکیالت حزبی است .پیداست کە تمامی اعضاء در مورد مسائل
سیاسی همفکر نیستند .و نیز هدف این نیست کە همفکر باشند .زیرا کە
این نە ممکن است و نە بە سود مبارزەی حزب است .هدف از این اتحاد،
ایجاد مانع بر سر راه تفکرات خالقانەی اعضاء نیست .اندیشەهای
گوناگون و دمکراتیک اعضاء ،کلید حل مشکالت حزب در مسیر پیشرفت
آن است .اما نمیتوان عضو حزب دمکرات باشیم و پیرو اندیشەهای
سازمان و یا حزب دیگری گردیم».
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اعتقاد بە دمکراسی،بە مثابەی
یک هدف واالی سیاسی

 31مشی قاسملو ،مشی حزب دمکرات

«جنبش کرد در راستای مبارزات خود ،عدم وجود دمکراسی را
هموارە بە عنوان یکی از دالیل مهم حل نشدن مسألەی کرد دانستە
است ».با توجە بە ماهیت و دیدگاه غیردمکراتیک رژیمهای حاکم بر
کردستان ،حزب دمکرات بر این باور بودە کە در ابتدا وجود یک بستر
دمکراتیک کە ضامن خواست و مطالبات ملی مردم کردستان باشد،
امری کامأل ضروری است.
پس این بستر دمکراتیک است کە میتواند ضامن خواست ملی
مردم کردستان باشد .بە این دلیل است کە شعار اصلی حزب دمکرات؛
«دمکراسی برای ایران و خودمختاری برای کردستان» بود.
همچنانکە دکتر قاسملو در این بارە میگوید« :این شعار اتفاقی
انتخاب نشدە است .این شعار پس از تحقیقات فــراوان انتخاب شدە
است .مطالباتی کە حزب دمکرات و جنبش کرد در پیش گرفتە است،
لزوم یک ضمانت اجرایی را میطلبد؛ کە از دید ما «دمکراسی» میتواند
پشتوانەی قدرتمندی باشد در جهت تأمین خواستهایمان».
از دیدگاه حزب دمکرات کردستان« ،دمکراسی» صرفأ یک شعار
ظاهری و ابزاری نیست ،بلکە یک هدف است .زیرا کە این تنها دمکراسی
است کە میتواند از دستاوردها و سیستم خودمختاری در کردستان
محافظت کند .اولویت دادن «دمکراسی برای ایران» در شعار اصلی
حزب ،بە معنی هموار سازی و آمادە سازی برای تأمین خواستهای
مردم کردستان در چهارچوب «خودمختاری یا فدرالیسم» است.
در این بارە شهید دکتر قاسملو میگوید« :ما بە این دلیل خواهان
دمکراسی هستیم کە هم اینکە ضامن بقای خودمختاری ماست و هم
اینکە خود نیز یک حزب دمکرات هستیم و اعتقاد عمیقی بە دمکراسی
داریم؛ بە همین دلیل دمکراسی برای ما بە عنوان حزب دمکرات؛ یک
هدف است».
در مرحلەی کنونی کە شعار حزب دمکرات و بخش زیادی از احزاب
کرد ایرانی «فدرالیسم» است ،مسألە بە همان صورت باقی ماندە است
و تغییر آنچنانی در آن صورت نگرفتە است« .بە دست آوردن حقوق
ملی مردم کردستان در چهارچوب یک ایران دمکراتیک فــدرال» ،کە
شعار استراتژیک حزب دمکرات است ،نهادینەکردن دمکراسی در ایران
–بستر سیاسیای کە ما کردها در آن بە دنبال تحقق خواستهایمان
هستیم -هدف است .زیرا کە حاکمیتی کە دمکراتیک نباشد و بر اساس
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دمکراسی بنیاد نشدە باشد ،بە حقوق مسلم و دمکراتیک مردم کردستان
اعتراف نمیکند و در صورتی کە از روی اجبار نیز بە این کار تن دهد،
مادامی کە اعتقادی بە دمکراسی نداشتە باشد؛ هموارە تهدید بەشمار
میآید و هیچ ضمانتی برای حفظ حقوق بەدست آمدە وجود نخواهد
داشت.
با توجە بە حاکمیت مرکزگرای ایرانی و نهادینەشدن تفکر ناسونالیسم
ایرانی بیرون از حوزەی قدرت و نزد بخشی از اپوزیسیون سراسری
و روشنفکران ایرانی کە هموارە حقوق سایر ملیتهای ایران از جملە
کردها را نادیدە میگیرند؛ تأکید بر دمکراتیزاسیون حاکمیت آیندەی
ایران امری ضرور و حیاتی است.
بە دلیل دیدگاه تمامیتخواهانەی طبقەی حاکم کە حتی مبحث دمکراسی
نیز در رابطە با مسألەی ملیتی در ایران ،با فرافکنی بە آن نگریستە
میشود .بە همین دلیل حزب دمکرات کردستان هموارە بر این باور
است« :جنبش کرد همیشە نبود دمکراسی را عامل مهمی در راستای
حلنشدن مسائل خود دانستە است .تجربەهای گذشتە نشان میدهد کە
ملت کرد خواهان حل دمکراتیک مسألەی ملی خود در کردستان ایران
بودە و کماکان نیز بر این باور است».
دمکراسی از دیدگاه حزب دمکرات تنها بعد بیرونی حزب نیست کە
صرفأ مربوط بە شیوەی نگرش آن بە چهارچوب حاکمیت سیاسی در
مرکز یا حاکمیت خودمختار و یا فدرال در کردستان باشد ،بلکە بعد
عمیق این نگرش ،در خصوص نظام و چارت داخلی این حزب است و
در این بارە حزب دمکرات تاکنون نیز نخستین سازمان و حزب سیاسی
کرد و ایرانی است کە در مشی واقعی دمکراسی قرار دارد و با همین
طرز تفکر رهبری جنبش ملی-دمکراتیک مردم کردستان را برعهدە
گرفتە است.
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دمکراسی ،کلید واقعی
حل مشکالت است
یکی از دالیــل اساسی تشکیل حــزب دمــکــرات ،تــاش بــرای تحقق
دمکراسی است .حزب دمکرات کە یک مدل نوین نسبت بە سازمانهای
کردی گذشتە محسوب میشود ،بر اساس مجموعەای از مفاهیم ،ارزش،
دیدگاه و فرهنگ سیاسی نوین خود را معرفی کردە است.
اینها صرفأ «ادعا» نبودە ،بلکە تأسیس جمهوری کردستان و نوع
ادارەی آن و دستاوردها و خدماتش کە مستقیمأ از سوی پیشوا قاضی
محمد و سایر رهبران حزب مدیریت میشد ،تثبیت کنندەی این واقعیت
هستند که حزب دمکرات که صرفأ  ٧٤روز پیش از آن تأسیس شده
بود؛ ثابت کرد آنچنان کە ادعا میکند در واقع نیز یک حزب متفاوت و
مدرن بەشمار میرود.
طی مدت  ١١ماه حاکمیت جمهوری کردستان نە تنها حتی یک نفر
نیز از سوی نیروهای امنیتی بە دلیل اظهار نظر متفاوت دستگیر و
مورد بازجویی قرار نگرفت ،بلکە شخص قاضی محمد بە عنوان رئیس
جمهور کردستان هرگز اجازە نداد بە شاعران و نویسندگانی کە وی را
مورد طعنە و گاهأ تهمت قرار میدادند؛ هیچ گونە بیاحترامیای صورت
بگیرد.
درک حزب دمکرات از دمکراسی در وهلەی اول آمیختە بە درک
مصالح و منافع مردم و جامعە است و در وهلەی دوم آمیختە بە درک
چگونگی پیشبرد جریان مبارزە در حزب است.
شکی در این نیست کە در هر حزب و سازمان سیاسی مشکالت
فکری ،تشکیالتی و راهبردی کە تمامأ نتیجەی درک و نظریات مختلف
اعضاء و تشکیلدهندگان آن حزب و سازمان سیاسی است؛ وجود دارد و
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خواهد داشت .حزب دمکرات نیز همچون هر سازمان سیاسی دیگری ،با
مشکالت گوناگون فکری ،تشکیالتی و راهبردی روبەرو بودە کە درست
بر عکس سازمانهای ایدئولوژیک و دوگماتیک ،پیروی از دمکراسی
بەمثابەی «کلید حل مشکالت» ،آن را از بحرانهای غیرمنتظرە نجات
دادە است .بە همین دلیل در حزب دمکرات وجود گوناگونی اندیشە
و دیدگاه در مسائل سیاسی و فکری ،درست در راستای مصالح و
پیشرفت حزب بودە است.
دکتر قاسملو در این بارە میگوید:
«وجود اندیشەهای مختلف در صفوف حزب را ،نە تنها بد نمیانگاریم،
بلکە آن را کلید واقعی حل مشکالت میدانیم کە بە پیشرفت حزب منجر
میشود».
حزب دمکرات کە «دمکراسی» را یکی از مهمترین دالیل تأسیس
خود میداند ،چە در برنامەی سیاسی خود برای چگونگی بە دست
آوردن حقوق ملیتی خلق کرد در ایران –کە معتقد است؛ ایران پیش از
هر تغییری باید «دمکراتیک» باشد -و چە در مناسبات درون حزبی بر
آن تأکید میکند و بخشی از ماهیت سیاسی و سازمانی این حزب است.
بە همین خاطر حزب دمکرات حاضر نیست تحت هیچ گونە شرایطی
دست از مبارزە برای دمکراسی و مبارزەی دمکراتیک در راستای
خواست و مطالبات ملی مردم کردستان بردارد ،و مدتهاست کە از
سوی دکتر قاسملو؛ رهبر این حزب اعالم شدە است کە:
«مبارزە برای دمکراسی هیچگاه نباید در سایەی مبارزەی حقوق
ملیتی یا مبارزەی طبقاتی قرار بگیرد .زیرا کە این دلیل اصلی تشکیل
حزب دمکرات است و تا زمانی کە حزب دمکرات وجود داشتە باشد؛
دمکراسی مقصود و هدف این حزب است».
حزب دمکرات کە بە دمکراسی همچون پرنسیپ و اصول نگاه میکند،
نە تنها از این مشی غافل نبودە است ،بلکە هموارە و بیوقفە در جهت
نهادینە کردن اصل دمکراسی تالش کردە است ،و در باالترین بخش
حزب کوشیدە این اصل را در رفتار افراد حزب زندە نگە دارد و بە
بخشی از شخصیت اعضاء حزب تبدیل گردد .بە همین دلیل موکدأ بر
این گفتەی دکتر قاسملو تأکید میکنیم کە؛
«ما دمکرات هستیم و بایست تا آخر دمکرات بمانیم .،نباید فراموش
کنیم کە اگر یک قدم بەسوی نقض دمکراسی برداریم ،دیگر بەسوی
دیکتاتوری رفتەایم و بازگشت از آن بسی دشوار خواهد بود».
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دفاع مسلحانە
حزب دمکرات کردستان کە در «شهر» تأسیس شد و طی مدت
زمان کمی توانست حوزەی نفوذ خود را در شهرهای کردستان ایران
توسعە بخشد و با پیام «صلحطلبی» ،وجود خود و در مدت کمتر
از چند ماه «جمهوری دمکرات کردستان» را اعالم داشت ،مشخص
بود کە تأسیس «سپاه ملی کردستان» (نیروی پیشمرگ) صرفأ جهت
«دفاع» است و نە چیزی دیگر.
در مراحل بعدی مبارزە نیز ،سالح و وجود نیروی پیشمرگ تنها
برای «دفاع از موجودیت» خاک و مردم کردستان بودە است.
استفادە از اسلحە در حزب دمکرات تنها یک «عکسالعمل اجباری»
بودە است و در مواقع مختلف و باالجبار ،اسلحە و «واکنش مسلحانە»
تنها راه ممکن بــودە اســت .بە ویــژە پس از بر سر کار آمــدن رژیم
جمهوری اسالمی ایران کە نە تنها بە هیچ وجە آمــادەی پاسخگویی
بە مطالبات و حقوق مسلم مردم کردستان و حزب دمکرات از طریق
مسالمتآمیز نبود ،بلکە با «فتوای جهاد خمینی» علیە مردم کردستان
راه مبارزات مسالمتآمیز را بست؛ در این زمان و اعالم «مقاومت
مسلحانە» از سوی حزب دمکرات یک پاسخ لوژیکی ،انقالبی و مبارزاتی
بود.
در این بــارە دکتر قاسملو در تاریخ دوم تیرماه سال  ١٣٥٩در
سخنرانی شهرستان مهاباد با مخاطب قرار دادن مردم کردستان اعالم
میدارد:
«ما بە کرات از همین جا اعالم کردەایم کە خواستار حل مسالمتآمیز
مسألەی ملت کرد هستیم .بارها گفتەایم ملت کرد جنگ طلب نیست ،ملت
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کرد خواهان جنگ نیست ،اما ملت کرد خواستار حق مشروع خود
است .ما دفعات زیادی از همین میدان اعالم داشتەایم کە حزب دمکرات
کردستان همیشە آمادگی آن را داشتە کە از طریق صلح و آشتیجویانە
ملت کرد را بە اهداف و آرزوی خود برساند ،و شرایطی فراهم کند کە
ملت ما پس از بە دست آوردن خودمختاری بتواند بە یک زندگی توأم با
خوشبختی برسد .ما و پیشمرگان قهرمان ما نبودند کە جنگ را شروع
کردند .جنگ از سوی کسانی آغاز شد کە با فانتوم ،هلیکوپتر ،توپ و
تانک جواب پیام آشتیجویانەی ما را دادند .بە همین دلیل این جنگی
است کە بر مردم کردستان و حزب دمکرات تحمیل شدە است».
مقاومت مسلحانەی جنبش حقطلبانەی مردم کردستان در مقابل
سیاست ضدملیتی حاکمیت مرکزگرای جمهوری اسالمی از سوی حزب
دمکرات کردستان ،بر اساس اصل «رسیدن بە حل آشتی جویانە»ی
مسألەی کرد بودە است.
حزب دمکرات در تعریف مبارزەی مسلحانە کە از سوی شهید دکتر
قاسملو دبیر کل حزب ارائە شد ،بە وضوح محتوا و هدف این مبارزە
را برای مردم روشن ساختە است .در این رابطە ،در گزارش کمیتەی
مرکزی حزب برای کنگرەی پنجم کە در تاریخ  ١٥آذر  ١٣٦٠تشکیل
شدە است ،آمدە:
«قبل از هر چیز باید محتوا و هدف جنگی کە نیروی پیشمرگ
کردستان درگیر آن اســت ،مشخص گــردد .نباید فراموش کنیم کە
پیشمرگ در راه کسب آن دستە از اهداف ملت کرد مبارزە میکند کە
دشمنان آزادی حاضر نشدەاند ،از طریق مسالمتآمیز آن را بپذیرند و
در جهت سرکوب خواستهای ملت کرد بە کردستان حملەور شدەاند و
جنگ را بر این مردم تحمیل کردەاند .پس جنگ نیروی پیشمرگ ،جنگ
در راه دفاع از آزادی است ،جنگی است در راه حقوقی مشروع و نهایتأ
دستیابی بە یک صلح توأم با سرافرازی و عدالت».
این شیوە از مبارزە در جنبش ملی مردم کردستان کە تحلیلهای
مختلفی بر آن صورت گرفتە است ،از دیدگاه حزب دمکرات کردستان
یک شیوەی مشروع بە شمار میرود و مبارزەی مسلحانە در تاریخ
مبارزاتی خود صفحەی زرینی از مبارزە در راه بە دست آوردن حقوق
و آزادیه ــای مــردم کردستان محسوب میشود .در این بــارە دکتر
قاسملو میگوید:
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«هنگامی کە در یک کشور خودسری حاکم باشد ،نقض آزادی
صورت بگیرد و ارزشــی برای حقوق انسانی قائل نباشند ،مردمانی
کە عاشق آزادی و عدالت هستند ،راه دیگری جز متوسل شدن بە
اسلحە برایشان باقی نمیماند .مادامی کە رژیم خمینی فرصت مبارزەی
سیاسی در داخل کشور را از ما گرفتە است و مبارزەی مسلحانە بە
شیوەی اصلی مبارزەی ما تبدیل شدە است ،بهتر است کە بیشتر توان
خود را در راستای نظم دادن و تقویت نیروی پیشمرگ بە لحاظ کمی
و کیفی بەکار بریم؛ و اکثر امکانات حزب را در خدمت نیروی پیشمرگ
قرار دهیم».
برخالف آن کە دشمن هموارە کوشیدە اســت ،چهرە و محتوای
مبارزەی نیروی پیشمرگ کردستان را زشت و قبیح جلوە دهد و در
قالب «شــرارت» و «تروریسم»!! آن را بشناساند ،اما طولی نکشید
نیروی پیشمرگ کە سنگینی «دفاع مسلحانە» را بە دوش میکشید ،از
سوی عموم مردم کردستان بە عنوان سمبل سروری خاک و میهن و
«ناجی» لقب گرفت ،و این یادگار عصر جمهوری کردستان بار دیگر بە
«ارزش» واالی جنبش حقطلبی مردم کردستان تبدیل شد.
حزب دمکرات با درک ضرورت وجود نیروی پیشمرگ کردستان
و شأن باالی این نیروی «ناجی» ،بسیار زود بە این باور رسید کە
«پیشمرگ چشم و چراغ ملت کرد و مایەی امید حزب دمکرات است ،بە
همین سبب کامأل طبیعی است کە مردم کردستان تمامی امکانات خود
را در خدمت این نیرو قرار دادە و حزب دمکرات نیز دستکم هشتاد
درصد از امکانات مالی خود را در جهت تنظیم امور نیروی پیشمرگ
بە کار بستە است».
حزب دمکرات کە تا نهادینە کردن «دمکراسی» در ایــران ،وجود
نیروی پیشمرگ را ضامن حفظ دســتــاوردهــای کردستان و «دفــاع
مسلحانە» را یکی از شیوەهای درست مبارزە میداند ،معتقد است کە
پیشمرگ یکی از باارزشترین سرمایەهای این حزب و همچنین جنبش
ملی کردستان است.
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مخالفت با تروریسم
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حزب یا هر سازمان سیاسی دمکراتیکی کە بر اساس ارادەی حقطلبی
یک ملت بنیاد نهادە شدە باشد و معنی وجودی آن بر مبنای «تالش
در جهت خواست مشروع و دمکراتیک مردم و با اتکاء بە ارادەی همان
مردم باشد کە در راه آن میکوشد» ،شکی در آن نیست کە هیچگاه بە
رفتار غیرانسانی و غیراخالقی متوسل نخواهد شد.
حزب دمکرات نیز کە بر اساس اعتقادات ملی کردستان و در جهت
دنبال کردن حقوق و آزادیهــای مشروع انسانی مردم کردستان بە
وجود آمدە است ،و از همە مهمتر هموارە و در طول تالش و کوشش
خود ،مردم کردستان را حامی خود دانستە است؛ و نە تنها هیچگاه
دست بە ترور نزدە است بلکە تروریسم را در همەی اشکال و ابعاد آن
محکوم کردە است.
از دیدگاه حزب دمکرات« ،طبق اصول اخالقی و انسانی و حتی
سیاسی ،عمل تروریستی عملی قبیح و محکوم بە شمار میرود .زیرا
کە عملی غیرقانونی است کە اساس آن بر زورگویی و تحمیل نظر و
رأی بخصوصی استوار است ،و جان افراد و در بسیاری از موارد جان
شهروندان بیدفاع را نیز در مخاطرە میاندازد».
حزب دمکرات کە خود بزرگترین قربانی دست تروریسم دولتی
جمهوری اسالمی ایران است ،نە تنها خود بە عنوان یک سازمان سیاسی
مسلح –کە خونینترین مبارزە را در برابر این رژیم انجام دادە است-
هرگز بە اعمال تروریستی متوسل نشدە است ،بلکە این عمل را در هر
جای دنیا و در هر شکل و شیوەای کە رخ دادە باشد ،بە شدت محکوم
کردە است.
هنگامی کە دولت آمریکا بە کشور لیبی حملە کرد و دهها و صدها
تن از مردم بیدفاع آنجا بە این دلیل جان خود را از دست دادند ،حزب
دمکرات با صراحت اعالم کرد کە؛ «آمریکاییها کە بیش از همە بر
موضوع محکوم کردن ترور و تروریسم مانور میدهند ،باید از خود
بپرسند کە ،آیا حملەی این کشور بە لیبی کە در آن زنان و کودکان
بیگناه قربانی شدند ،اگر ترور نیست پس چە چیزی میتواند باشد؟»
در همین رابطە چندین دفعە حملەی دولت اسرائیل بە فلسطین را
نامشروع دانستە و حمالت دولت ترکیە بە جنبش کرد در کردستان
ترکیه را بە شدت محکوم کردە است.
مخالفت حزب دمکرات با تروریسم از اعتقادی عمیق و در عین حال
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اصولی نشأت میگیرد کە رابطەی مستقیمی با مسألەی «روایی» و
«مشروعیت» خواست و مطالبات سیاسی دارد.
حزب دمکرات بر این باور است کە آن دستە از جنبشهایی کە متکی
بر ارادەی ملت خود هستند و مردم از سیاست و اندیشەهایشان حمایت
میکنند ،هیچ گونە نیازی بە ترور ندارند ،و مطمئنأ آنان کە بە این عمل
غیراخالقی متوسل میشوند؛ خود را محروم از حمایت مردم میبینند.
در این بارە دکتر قاسملو ،میگوید:
«جنبشهایی کە دمکراتیک هستند و با طرفداری و حمایت مردم
همراه هستند ،احتیاجی بە پناه بردن بە تروریسم ندارند .علیرغم اینکە
خمینی چندین دفعە علیە ما از شیوەهای تروریستی استفادە کردە
است ،اما حزب ما هیچگاه دست بە همچین اقداماتی نزدە است .ما تنها
حزبی بودیم در ایران کە گروگان گیری سفارت آمریکا در سال ١٩٧٩
را محکوم کرد .ما هموارە سرقت هواپیما و بمب گــذاری را محکوم
کردەایم .تروریسم ،سیاست رسمی جمهوری اسالمی است ،و این نیز
نشانگر آن است کە این رژیم در مقابل مطالبات مشروع مردم پاسخی
بجز سرکوب ندارد».
حزب دمکرات در رابطە با پدیدەی تروریسم در خاورمیانە و چگونگی
پایان دادن بە این پدیدە ،نگاهی وسیع و تاریخی بە جریان اتفاقات در
این منطقە دارد .بە همین دلیل دکتر قاسملو در این بارە میگوید:
«اگر خاورمیانە را سرچشمەی تروریسم مینامند ،بە این خاطر است
کە بیش از هر منطقەی دیگری ،مرکز تنش و اصطکاکهای استراتژیک،
سیاسی ،اقتصادی ،مذهبی و ملی است .تا زمانی کە این تنشها بە پایان
نرسد ،تروریسم ریشەکن نمیشود .مبارزە علیە تروریسم در سطح
بینالمللی نە تنها در مقابلە با گروه و دستەجات ،بلکە بیشتر باید در
مواجهە با دولتهایی باشد کە آنان را تحریک و یا حمایت میکنند .هیچ
شکی در آن نیست کە دولت خمینی در صدر دولتهای حامی تروریسم
قرار دارد».
حزب دمکرات بر این باور است؛ «شرط الزم برای پیروزی مبارزە
علیە تروریسم منوط بە اتحاد تمامی ملتهای تشنە و عاشق آزادی
در سراسر دنیا بە ویــژە ملتهای جهان ســوم و جنبش و حرکت
آزادیخواهانەی اصیل و دمکراتیک است».
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احساس مسئولیت در قبال
زبان و فرهنگ ملی
ماهیت و محتوای مبارزەی حزب دمکرات ،بر اساس و بر مبانی
«ملی» استوار است .بە همین دلیل است کە حزب دمکرات در مقابل
تمامی ویژگیهای ملی مردم کردستان و تالش در جهت پیشرفت و
توسعەی آن؛ خود را مسئول و مؤظف دانستە است .این امکان وجود
ندارد کە یک حزب خود را بە عنوان رهبر یک جنبش ملی و هویتطلبانە
معرفی کند ،اما در عین حال در مقابل زبان ،فرهنگ ،و آموزش و تالش
برای حفظ و توسعەی این بخش از هویت؛ احساس وظیفە نداشتە باشد.
بە همین دلیل «سیاست فرهنگی حزب دمکرات» بخش بسیار مهم و
مستمر «برنامە»ی فکری و سیاسی این حزب بودە و هست.
در رابطە با شیوەی نگاه و برنامەی حزب دمکرات کردستان بە
زمینەهای فرهنگی و زبان کردی ،همین کافی باشد کە نگاهی داشتە
باشیم بە کارنامە و دستاوردهای  ١١ماه حاکمیت جمهوری کردستان؛
«برای نخستین بار در تاریخ ،زبان کردی بە زبان رسمی تبدیل
شد ،بسیاری روزنامە و مجالت بە زبان کردی چاپ و منتشر شدند،
اولین شمارەی روزنامەی «کردستان»( ،ارگان رسمی حزب دمکرات
کردستان) در تاریخ بیستم دیماه سال  ١٣٢٤انتشار یافتە است.
مجلەی «کردستان» کە یک مجلەی سیاسی ،ادبی و عمومی بود؛
منتشر میشد« .هـــاواری ک ــورد» و «هـــاواری نیشتمان» منتشر
میشدند کە اولی یک مجلەی سیاسی بود و دیگری را اتحادیەی جوانان
دمکرات کردستان منتشر میکرد .مجلەی «هەاڵڵە» مجلەای ادبی بود
و در بوکان انتشار مییافت .مجلەی «گڕوگاڵی مندااڵنی کورد» نیز کە
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ویژەی کودکان بود منتشر میشد».
همچنین بە قصد پیشبرد فرهنگ کرد ،برای اولین بار تئاتر کردی نیز
تشکیل شد کە از برجستەترین آنان ،میتوان بە تئاتر کردی «دایکی
نیشتمان» اشارە کرد.
در این بارە دکتر قاسملو میگوید« :واقعأ کار و کوشش این یازدە
ماه ،بە لحاظ توسعەی زبان کردی و پیشبرد فرهنگ کرد ،در نوع خود
یک انقالب بود».
در بخش «سیاست فرهنگی» برنامەی حــزب دمــکــرات کە برای
نخستین بار از سوی دکتر قاسملو مکتوب گشت و در کنگرەی سوم
حزب در آذرماه  ١٣٥٢بە تصویب رسید ،آمدە است:
« -تمام کودکان کردستان ،دختر و پسر تا سن  ١٥سالگی مشمول
تحصیل اجباری هستند و حکومت ملی خودمختار کردستان سریعأ باید
بیسوادی را از بین ببرد.
حکومت خودمختار در پی افزایش سطح فرهنگی ملت است و نیزدر جهت تأسیس کانون فرهنگی و علمی میکوشد.
 روشنفکران کردستانی بر اساس تواناییهایشان عهدەدار مسؤلیتمیشوند .حکومت ملی خودمختار کردستان شیوەای از سیاست را در
مواجهە با روشنفکران اعمال میکند تا در سرزمین خود بمانند و بە
میهن خود خدمت کنند».
در مراحل بعدی مبارزات ،حزب دمکرات بە ویژە در سالهای اول
پس از انقالب  ،١٣٥٧کە در حساسترین مرحلەی مبارزەی خود قرار
داشت ،بە هیچ وجە از وظیفە و مسؤلیت خود در قبال امور اجتماعی،
تالش در راستای تهیەی کتب کردی برای دانشآموزان و ادارەی مدارس
کردستان و اهمیتدادن بە زبان کردی ،نە تنها غافل نبودە بلکە همچون
یک «دولت» عمل کردە است.
اهمیت این تالشهای حزب دمکرات آن هنگام بیش از پیش ملموس
خواهد بود کە پس از بیرون رفتن از شهرها و استقرار در مرزها و
روستاهای جنوب کردستان ،این حزب در اوج بیامکاناتی و همزمان
با تداوم مبارزەای خونین علیە رژیم جمهوری اسالمی ایران ،صدها
مدرسە را جهت تحصیل کودکان کردستان بە زبــان کــردی تشکیل
داد و از طریق «رادیو صدای کردستان» و روزنامەی «کردستان»؛
بزرگترین خدمت را بە رشد زبان کردی و افزایش سطح فرهنگی جامعە
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کرد.
بە ویــژە بە لحاظ خدمت بە زبــان کــردی و حفظ آن از نقشەی
حکومتهای ضدخلقی ،حزب دمکرات کردستان بە دلیل اینکە [رهبران]
آن همگی از شخصیتهایی بودند کە بە زبــان کــردی مسلط بودند،
نویسندە ،مترجم و صاحب اثران شایستەای بودند ،بە یک آدرس مطمئن
در راستای حفظ اصالت زبان و رشد آن شناختە شدە است.
اهمیت دادن بە فرهنگ کردی ،بە عنوان یک خط مشی غنی با عقبەای
سرشار از دستاورد نە تنها در مراحل بعدی مبارزات حزب دمکرات
کاهش پیدا نکرد ،بلکە ارگان و کمیسیون ویژە بە آن اختصاص دادە
شد ،کە تاکنون چندین کارناوال ،فستیوال ،مسابقە و تجلیل ادبی ،تئاتر،
«هەڵپەڕکێ» کردی و روزنامەنویسی را در سطوح عالی برگزار کردە
کە با مشارکت هزاران تن روبەرو شدە است.
در سالهای اخیر کە در داخــل کشور و در شهرهای کردستان
فعالیتهای ادبی ،فرهنگی و آموزشی زبان کردی توسط فعالین متعهد
بە هویت و شناسنامەی ملی دنبال شدەاند ،حزب دمکرات کردستان
آشکارا از آنان حمایت بە عمل آوردە و این فعالیتها را چون بخشی
جداناشدنی از جنبش ملی کردستان دانستە است.
بە طور کلی حزب دمکرات کردستان بر این بــاور اســت؛ «حیات
فرهنگی مردم کردستان در حال پیشرفت و تجدید حیات است .پیشرفت
فرهنگ ،حرکت آزادیخواهی ما را تقویت میکند و این حرکت نیز بە
نوبەی خود موجب احیای فرهنگ میشود .حتی اگر بگوییم تأثیر این دو
پدیدە بر یکدیگر بە صورت مستقیم است ،مبالغە نکردەایم.
برای اثبات این ادعا دو سند در دسترس است؛ سند اول ،آنکە
مبارزەی ما مبارزەای ملی است ،مردم تحت ستم ما کە برای دفاع
از بقای خود وارد یک جنگ مسلحانە شدەاند ،در عین حال از دیگر
وظایف آنان میتوان بە مسؤلیت حفظ و احیای فرهنگ ملی اشارە کرد.
سند دوم ،آنکە امروزە در کردستان ما با یک رژیم بسیار عقب ماندە،
رژیم آخوندی کە از ظلمات قرون وسطی سر بر آوردە است؛ روبەرو
هستیم .جنگ ما علیە رژیم نادان و خرافەپرست جمهوری اسالمی ،چە
در میادین و جبهەهای جنگ و چە در میدان فرهنگ ،آموزش و تفکر و
اندیشە هنوز ادامە دارد .این دو پدیدە در هم تنیدە شدە است .پدیدەی
اول بدون دومی موفقیتآمیز نخواهد بود ،و پدیدەی دوم نیز بدون اولی
نمیتواند وجود داشتە باشد».
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تالش در جهت
جهانی شدن مسألەی کرد
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حزب دمکرات کە با دیدگاهی متفاوت و با مجموعەای از اصول و
پرنسیپ مدرن و جهان پسند ،پرچم رهبری جنبش حقطلبی ملی مردم
کردستان را در اختیار گرفت ،توجە جامعەی بینالملل را بە خود جلب
کرد .هرچند شرایط و مبارزەی حزب دمکرات در مراحل آغازین تشکیل
و مبارزات آن این فرصت را از حزب دمکرات سلب کرد تا پیام خود و
جنبش حقخواهانە و دمکراتیک مردم کردستان را در بستر دیپلماسی
و بە حکم ضرورت بە گوش سایر طرفها برساند ،اما با ظهور دکتر
عبدالرحمان قاسملو در مراحل دیگر مبارزەی این حزب؛ این کمبودها بە
اندازەی زیادی رفع میشوند.
در واقع مبارزەی حزب دمکرات کردستان در زمینەی دیپلماسی و
روابط این حزب با دنیای خارج ،وامدار دکتر قاسملو است.
نوع نگاه دکتر قاسملو بە «جوهر» جنبش ملی ملت کرد و روابط
شخصی وی با احزاب و شخصیتهای خارجی ،در ایجاد روابط حزب
دمکرات با دنیای خارج ،دو عامل بسیار مهم و اساسی بە شمار میرود.
پیش از هر چیز دکتر قاسملو بر این باور بود کە؛ «مسألەی کرد،
یک مسألەی داخلی نیست».
این نوع نگاه و خوانش نیز از دیدگاه دکتر قاسملو در مورد «جوهر»
و «محتوا»ی جنبش کرد نشأت میگرفت.
وی بر این باور بود ،مادامیکە خواست و مطالبات جنبش ملت کرد
«مشروع» است و در «بیانیەی جهانی حقوق بشر» بر آن تأکید شدە
است ،پس حق مسلم خود میدانیم کە درپی جلب حمایت بینالمللی
باشیم و دوست و همپیمان برای حزب و جنبش خود پیدا کنیم.
در این بارە دکتر قاسملو میگوید:
«مسألەی کرد در تمامی ابعاد خود بە شیوەای است کە در حال
حاضر وجود دارد .در واقع مسألە و مشکل چندین میلیون کرد است
کە باید مطرح شود .خواستهایمان مشروع ،انسانی و درست است.
فکر میکنم اگر با این نوع از نگاه بە مسائل نگاه کنیم و پیش برویم،
موفقیت بیشتری کسب خواهیم کرد .مهم این است کە پیامهایمان کە
مشروع و دمکراتیک هستند ،در خارج بە خوبی پذیرفتە شوند .بایستی
بە همەی کسانی کە حرف ما را میشنوند ،بگوییم کە خواست ملت کرد
بسیار سادە و مشروع است .کرد خواستار حقوق ملیتی خود میباشد؛
همان کە در بیانیەی جهانی حقوق بشر آمــدە است و این مطالبەی
زیادی نیست .بە همین دلیل خواست حق تعیین سرنوشت ،یک مسألەی
داخلی نیست .دولتهای بسیاری همچون دولت ایران هرگاه در مورد
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کردها چیزی گفتە شود ،میگویند؛ این یک مسألەی داخلی است و کسی
حق دخالت در آن را ندارد .پس ما کە هماکنون خواستار خودمختاری
هستیم ،این خواست یک مسألەی داخلی نیست و بخشی از حقوق بشر
محسوب میشود .بە همین دلیل آن دستە از دولتها ،سازمانها و
اشخاصی کە خود را طرفدار حقوق بشر میدانند؛ الزم است کە از
مطالبات مشروع ملت کرد حمایت کنند».
دکتر قاسملو با این نوع از تفکر بە نسبت مسألەی ملت خود و با
استفادە از روابــط شخصی خود با احــزاب و سازمانها و اشخاص
خارجی ،در مــدت زمــان بسیار کوتاهی توانست توجە بسیاری از
سازمانهای سیاسی ،اشخاص ،دولتها و جامعەی بینالمللی را بە
سمت جنبش حقخواهانەی مردم کردستان و حزب دمکرات جلب کند.
هرچند دکتر قاسملو بە عنوان دبیر کل حزب دمکرات و شخص
نخست این حزب در دنیای بیرون پذیرفتە میشد ،اما بە اعتراف بسیاری
از آنان کە دکتر قاسملو در تماس بودە با ایشان و حتی نیز بە اعتراف
کردهای سایر بخشهای کردستان ،تمام تالش حزب دمکرات و دکتر
قاسملو جدای از پیدا کردن حامی و همپیمان برای جنبش ملت کرد در
ایران ،این بود کە «مسألەی کرد» را در سطحی عمومی و با تعریفی
بینالمللی بشناساند و ملت کرد بە عنوان یک ملت ستم دیدە مورد
حمایت و پشتیبانی قرار گیرد.
جایگاه و منزلت ملت کرد در دومین سازمان جهانی اینترناسیونال
سوسیالیست کە ساالنە جلسات مجمع خود را در سطح بزرگ جهانی
برگزار میکند و یک تریبون با میزان مخاطب زیاد است در جهت پخش
و انتشار صدای ملت کرد ،افتخار حضور در آنجا بە دکتر قاسملو و
حزب دمکرات بر میگردد.
مشروعیت خواستهای ملت کــرد و درستی سیاست و مواضع
حزب دمکرات و تالش در راستای این مطالبات مشروع کە آمیختە بە
منشورهای جهانی حقوق بشر است ،جایگاه حزب دمکرات را در جوامع
بینالمللی همچنان مرتفع نگه داشتە است .هرچند بر اساس جریانات
و شرایط سیاسی و پر رنگتر شدن ابعاد منافع و مصالح در حوزەی
روابط ،گاهأ صدای ملت کرد کە بزرگترین ملت بدون دولت جهان است
آنچنان کە باید و شاید شنیدە نمیشود ،اما حزب دمکرات کردستان
با همان اندیشەی تاریخی خود بە محتوای جنبش حقخواهانەی مردم
کردستان کە مشروع و انسانی است؛ در راستای اینکه حل قضیهی ملت
کرد اقدامی مهم برای صلح جهانی است گام بر میدارد.
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اعتقاد بە مسألەی زنان
برای نخستین بار در تاریخ جنبش ملی ملت کرد و در جمهوری
کردستان ،بە شیوەای رسمی و در چهارچوب یک سازمان ویژە حقوق
و آزادیهای زن کرد در نظر گرفتە شد.
پیشوای فقید حزب دمکرات و رئیس جمهور کردستان ،شهید قاضی
محمد در رابطە با اهمیتدادن بە حضور زنان در امورات مربوط بە
حکومت و تشویق آنان با هدف فعالیت و نشان دادن تواناییهایشان
نقش اساسی را ایفا کردە است« .بە قصد جلب توجە بیشتر سایر زنان،
پیشوا زن و دختر خود را تشویق بە مشارکت در حیات سیاسی و
اجتماعی کرد تا بە این ترتیب برای زنان دیگر بە الگو تبدیل شوند».
اهمیت دادن بە نقش زنان از دیدگاه حزب دمکرات کردستان رابطەی
مستقیمی با پیشرفت و رشد آزادیهای اجتماعی دارد .تالش برای ترقی
جامعە و بە دست آوردن آزادیهای اجتماعی کە بخشی از برنامەی
حزب دمکرات است ،بدون توجە بە مسألەی زنان و تأمین حقوق ،ممکن
بود صرفأ در حد یک ادعا باقی بماند .بە همین دلیل حزب دمکرات
کردستان در عمل نیز علیە تمامی آداب و رسوم کهنەپرستی کە بە
حقوق و آزادیهای زنان زیان میرساند ،مقابلە کردە و کوشیدە آن را
از میان بردارد.
حزب دمکرات علیرغم احترام گذاشتن بە اعتقادات و فرهنگ جامعەی
کردستان ،در مقابل پدیدەهای رایج و واپسگرایانەای چون« :ژن بە
ژنە» (شغار)« ،گــەورە بە چووکە» [یکی دیگر از سنتهای مذموم
زناشویی کە در آن ازدواج دو فرد بالغ مشروط بە ازدواج خواهر داماد
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با برادر عروس در آیندە است کە حالیأ بە سن تکلیف نرسیدەاند؛ در
مواردی ازدواج آنان حتی در سنین نوزادی رخ دادە است]« ،بایەخوێن»
(خون بها) و «بەزۆر بەشوو دان» (ازدواج اجباری) مواضع آشکار
اختیار کردە و کوشیدە است زنان کرد با بهانەهای مختلف و بیاساس
حق و حقوقشان ضایع نگردد.
در این بارە حزب دمکرات حتی زودتر از قانونهای مترقی کشورهای
اروپایی ،در عمل و با وضع قانون و اتخاذ تصمیم ،حقوق برابر زنان و
مردان را بە تصویب رسانیدە کە در این مورد میتوان بە حق انتخاب
کردن و انتخاب شدن اشارە کرد.
حزب دمکرات کردستان در عصر و شرایطی در اهداف کلی خود
بە صورت رسمی معتقد بە «زن و مرد در انتخاب کردن و انتخاب
شدن دارای حقوق برابر هستند» بود کە در بخش زیادی از کشورهای
اروپایی بە طور مثال در کشورهای فرانسە و آلمان حق رأی دادن
نداشتەاند.
حزب دمکرات مخالف نگاه ابزاری به زنان است ،زیرا بر این باور
است کە مسألەی ترقی جامعەی کردستان و آزادیهــای دمکراتیک
اجتماعی ،الزمەی رسیدن بە اندیشەی عدالت محور برای نیل بە حقوق
و آزادیهای زنان است.
دربارهی نقش زنان در حزب دمکرات دکتر قاسملو میگوید:
«در مبارزات حزبی و سیاسی ما ،بایستی جایگاه ویژەای بە زنان
اختصاص دادە شود .همان طور کە میدانید حزب ما اعتقاد بە حقوق
یکسان کامل زن و مرد دارد .اما میان اعتقاد و عملی کردن آن در
جامعە فاصلەی زیادی وجود دارد .الزم است کە این فاصلە تدریجأ
حذف شود .بە اعتقاد حزب ما هر چقدر کە زنان در امور اجتماعی و
سیاسی مشارکت داشتە باشند ،جامعە و جنبش مترقیتر است و شانس
موفقیت بیشتر است».
همچنین دکتر قاسملو در بــاره نقش زنــان در جنبش کوردستان
میگوید« :هر چقدر زنان در جنبش کردستان بیشتر و فعالتر مشارکت
کنند ،بە همان اندازە این جنبش موفقتر است».
گرە زدن «مشارکت زنان» در حیات سیاسی و اجتماعی بە «موفقیت
و پیروزی جنبش» از سوی حزب دمکرات ،نشانگر این واقعیت است کە
این حزب اعتقاد عمیقی بە ترقی و پیشرفت زنان در زمینەهای سیاسی
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و اجتماعی دارد.
خوشبختانە اکنون زنــان چە در اجتماع و چە در صفوف حزب
دمکرات در سطح دیگری از حضور و مبارزە و مشارکت در زمینەهای
مختلف هستند ،و تواناییهای خود را بیش از پیش بە اثبات رساندەاند و
مبارزەی زنان کرد بە طور کلی در سطح باالیی از هوشیاری قرار دارد،
حزب دمکرات بە منظور بیشتر اهمیت دادن بە زنان و درگیر کردن
بیشتر آنان در حیات سیاسی و اجتماعی ،گامهای دیگری برداشتە است.
در برنامەی حزب دمکرات کردستان ،مصوبەی کنگرەی شانزدهم
آمدە است کە:
«حكومت جمھوری كردستان با توجه به مفاد پیمان بینالمللی از
بین بردن ھرگونه تبعیض علیه زنان ،تأمین برابری زن و مرد در میان
خانواده و جامعه و در عرصەی كار و حاكمیت و بە طور كلی در تمامی
زمینەھای زندگی سیاسی و اجتماعی و فرھنگی و اقتصادی را وظیفەی
مھم خود دانسته و برنامەھای مدونی را در این رابطە اجرا خواھد كرد.
استفادە از مكانیزم تبعیض مثبت همچون سیستم كوتا در انتخابات
مجلس و تعیین نسبت مناسبی در پستھای اداری برای زنان از جمله
راهھای رسیدن به این ھدف خواھد بود».
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آمیختگی اخالق و سیاست
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بها دادن بە ایدەآلهای انسانی و تالش برای بنیاد نهادن شیوەای دیگر
از عمل سیاسی کە بەدور باشد از نگرش «مشروعیت بخشیدن بە استفادە
از ابزار ناپسند در راستای نیل بە اهداف» ،خط مشی پر از افتخار حزب
دمکرات است.
ایــن حــزب کە پس از جنگ جهانی دوم و رخــدادهــای ننگینی نظیر
هولوکاست در قلب اروپا و از بین بردن ملتهای محروم توسط باورهای
امپراطوریهای عثمانی و صفوی و در عصر حذف تفاوتهای زیبای
انسانی در زمانەی سیاست آسیمیالسیون ملی رضاشاه ،موجودیت خود
را اعالم کرد؛ و بها دادن بە «اخــاق» و «معرفت» را اساس تالش و
مبارزات خود قرار داد.
مؤسسان این حزب کە سوگند یاد کردە بودند تا بە یکدیگر و میهن خود
خیانت نکنند ،بر اساس تجربە و درک اندوختەی تاریخی سایر جنبشهای
کردستان ،یک نظام اخالقی و درست از مبارزەی سیاسی را تشکیل دادند.
این فرهنگ کار سیاسی و تشکیالتی بە رهبری شهید قاضی محمد
کە خود شخص اخالقمدار بود ،در جمهوری کردستان بە طور کامل بە
شناسەای همیشگی برای این حزب تبدیل شدە است .ماندن نزد مردم و
جانفشانی در راه حفاظت از ملت خود ،عملی اخالقی و ملی بود کە تنها
پیشوای حزب دمکرات از عهدەی آن بر میآمد.
حزب دمکرات کردستان با این سابقەی درخشان از اخالق سیاسی و
ملی کە قدم بە مراحل مملؤ از پستی و بلندیهای سایر شیوەهای مبارزاتی
مینهد ،و مبارزان در بند رژیم ضدکرد مرکز آمادە هستند ،دهها سال از
عمر خود را در سیاهچالەها سپری کنند و قربانی شوند ،اما خدشەای بە
شکوه مردم و جنبش ملتشان وارد نکنند.
در مراحل بعدی مبارزەی خود با رژیم سرکوبگری چون جمهوری
اسالمی ایران کە از هیچ جنایتی برای از بین بردن ملت کرد فروگذار
نمیکند ،روبەرو میشود؛ این حزب «اخالق» در اندیشە ،سیاست و عمل
را بە یک پرنسیپ انسانی تغییر ناپذیر تبدیل میکند کە بە هیچ عنوان
حاضر نیست آن را کنار بگذارد.
حزب دمکرات کە متکی بە ملت و اندیشەهای دمکراتیک خود بود،
هیچ گاه بدون در نظر گرفتن پرنسیپهای اخالقی حزب ،در قبال نگرش
سرشار از دروغ و بە دور از اخالق رژیم و مخالفان خود عکسالعملی از
خود نشان نداد.
بە همین خاطر است کە شهید دکتر قاسملو در مقابل آن حجم از فحش
و ناسزا و تهمتهایی کە بر وی و حزب ایشان و مردم کردستان روا
میداشتند ،محکم و با اعتماد بەنفس باالیی میگوید:
«ما بیاخالقی و ناسزاگویی را در سیاست مردود میدانیم ،در جهت
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نهادینە کردن اخالق در سیاست میکوشیم و نخستین حزب ایرانی بودەایم
کە اخالق را وارد سیاست کردەایم».
مخالفت با تروریسم ،رفتار انسانی با اســرای جنگی ،مخالفت با
گروگانگیری ،مخالفت با بەکار بردن خشونت علیە زندانی ،صداقت با
مردم ،از مواردی هستند کە رفتار و سیاست اخالقمدارانەی حزب دمکرات
کردستان را تشکیل میدهند.
اهمیت مقید بودن بە این مجموعە از پرنسیپهای اخالقی ،هنگامی
برجستەتر خواهد شد کە همزمان شاهد جنایتکارانەترین رفتار رژیمهای
تهران در مواجهە با ملت کرد و حزب دمکرات کردستان بودەایم.
زمانی کە نیروهای بیرحم جمهوری اسالمی ایــران نعش بیجان
پیشمرگهای شهید را بوکسر میکردند و با ماشین در مناطق غیر از
کردستان ایران میچرخاندند ،حزب دمکرات از نیروی پیشمرگ میخواست
تا با اخالق انسانی با اسرای جنگی که پاسدار جمهوری اسالمی بودند،
رفتار شود.
هنگامی کە جالدان رژیم در زندانها گروه گروه از جوانان کرد را
تیرباران میکنند ،در بازداشتگاههای حزب با اسیران جنگی با رفتار
انسانی برخورد میشود.
همزمان کە حزب دمکرات با ترور و تروریسم مخالفت میکند ،آنان
در اتاقهای فکری خود برنامەی ترور رهبران حزب را آمادە میکردند و
نهایتأ اقدام به ترور آنها میکنند.
پایبندی حزب دمکرات بە مبانی اخالقی در مبارزات سیاسی خود،
یکی از دالیل اساسی و جوهری محسوب میشود ،تا امروزە کە نزدیک
بە هشت دهە از فعالیتهای آن میگذرد ،همچنان بە عنوان مطمئنترین
نیروی کردی در کلیەی زمینەها شناختە میشود ،و در دل مردم کردستان
همچون همیشە جایگاه ویژەی خود را داراست؛ و در جوامع جهانی نیز از
اعتبار واالی سیاسی برخوردار است.
بە این دلیل شخصیت خارجی همچون «مارک کراویتز» در سال ١٩٨٩
در مقالەای کە در روزنامەی فرانسوی پر تیراژ «لیبراسیون» چاپ شد،
نوشتە:
«یکی از افتخارات بزرگ دکتر عبدالرحمان قاسملو کە هیچگاه از تکرار
آن خستە نمیشد این بود کە میگفت :تا جایی کە امکان دارد باید ارزشها
و ایدەآلهای انسانی در مبارزە و امورات روزانەی جنبش ،خود را نمایان
سازد .در ارتباط و برخورد با مردم بە فشار اجباری متوسل نشدە است.
هیچگاه آنان را بە گروگان نگرفتە است ،هرگز هواپیما را بە سرقت نبرده
و یا در مکانهای عمومی اقدام بە بمبگذاری نکردە است».
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واقعبینی سیاسی
یکی از ویژگیهایی کە حزب دمکرات را از تمامی جنبشهای پیش از
خود جدا میکند ،این است کە این حزب با نگرشی توأم با «واقعبینی»
بە سیاست نگریستە است.
بە عبارتی سادەتر همان طور کە در گفتەهای رهبران این حزب آمدە
است ،از شعارهای خالی از معنی استفادە نکردە و «مسئوالنە» موضع
گرفتە است .هنگامی کە گفتە میشود از شعار توخالی استفادە نکردە
است ،دقیقأ بدین معنی است کە بە کلیەی امور دقت فراوانی اختصاص
دادە شدە است ،و هنگامی کە گفتە میشود «مسئوالنە» موضع گرفتە
است ،دقیقأ بە معنی اهمیت دادن بە مردم است.
زمانی کە «حزب احیای کردستان» بە «حزب دمکرات کردستان»
تبدیل میشود ،رهبری حزب ،بە ویژە پیشوا قاضی محمد نگرش و
اندیشەی واقعبینانەتری را دنبال میکنند و با توجە بە شرایط سیاسی
آن هنگام در ایــران ،منطقە و ظرفیت سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی
جامعەی آن زمان کردستان اقدام میکنند.
هرچند افق نگرش و اندیشەهای ملی حزب دمکرات بر اساس اعتقاد
بە «حق تعیین سرنوشت» و سروری ملی و میهنی «کرد و کردستان»
کما فیالسابق باقی ماندە است ،اما سیاست بە عنوان یک «متغیر»
روزانە در یک عمل وسیع علمی با اصطالح «هنر ممکن» تعریف شدە
است.
در مراحل بعدی مبارزەی حزب دمکرات کردستان کە چند دفعە بە
«انحراف» کشیدە شدە است ،بازگشت بە راه اصلی آن از شیوەی
سیاست و تفکر در بارەی چگونگی اقدام تا رسیدن بە اهداف خود،
هموارە همچون ضرورتی سیاسی در نظر گرفتە شدە است.
بــرای نیل بە ایــن هــدف تــاش شــدە اســت با نگرش و خوانشی
«شجاعانە» در تاریخ جنبشهای کرد و شیوەی سیاست و تحلیل نتایج،
هموارە متذکر شود کە سیاست یک علم است.
در این بارە دکتر قاسملو رو بە شاگردان خود در دورهی تشکیالتی
حزب دمکرات میگوید« :بگذارید اعتراف کنیم کە ملت کرد در طول
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تاریخ سیاست یا همە یا هیچ را پیش گرفتە است ،نتیجەی آن چە بودە
است؟! «هیچ» .در سیاست گاهی با دو قدم بە جلو یک امتیاز میگیری،
بعد دوبارە مبارزە را ازسر میگیری برای رسیدن بە امتیازات بعدی
و بیشتر ،این سیاست است .بە این شیوە از سیاست هنر ممکن گفتە
میشود .سیاست هنر ممکن است .در سیاست سیاه و سفید وجود
ندارد! ،همە و هیچ ،کسی کە با این روش سیاست کند موفق نخواهد
شد».
در حزب دمکرات ،سیاست ارتباط مستقیمی با مفهوم «مسئولیت»
دارد ،مسئولیت در قبال سرنوشت ملی و میهنی یک ملت.
پس درک این مسئولیت باعث شدە است ،تا رهبری حزب دمکرات بە
درستی سیاست بورزد و خود را از آنچە «خیال و آرزو» مینامند؛
دور بدارد.
بە همین دلیل هنگامی کە از دکتر قاسملو میپرسند ،چگونە ممکن
است کە حزب دمکرات در حالی کە شعار سقوط رژیم خمینی سر
میدهد ،در مورد مذاکرە حرف میزند؟! در پاسخ میگوید« :ما بە
عنوان حزب دمکرات خود را در برابر ملتمان مسئول میدانیم .سیاست
ما یک سیاست درست و توأم با واقعبینی است و هیچگاه از شعار
توخالی استفادە نکردەایم ،و شعاری ندادەایم کە از عهدەی انجام آن بر
نیامدە باشیم .ما با مسئولیتپذیری مبارزە را ادامە دادەایم .بە هنگام
صلح خواستار مذاکرە بودەایم و بە هنگام جنگ نیز جنگیدەایم».
«واقعبینی سیاسی» در حزب دمکرات کردستان نتیجەی دو اصل
«توانایی در تحلیل» و «شجاعت در تصمیمگیری» اســت .رهبری
این حزب با پیروی از «خرد جمعی» و احساس مسئولیت در برابر
سرنوشت جنبش ملی کردستان ،با مهارت کوشیدە است با علم بە درک
اتفاقات و تغییرات دور و نزدیک ،و نقش و تأثیر آن بر جنبش کرد؛
مبارزەی خود را ادامە دهد.
در مرحلەی دیگری از مسئولیتپذیری در برابر مردم و جنبش و
اتخاذ یک سیاست درست و واقعبینانە ،با شجاعت تصمیم گرفتەاند و
آنچە را کە فکر کردەاند بە صالح و منفعت مردم بودە ،اعالم داشتەاند.
ممکن است خیلی وقتها تصمیم و موضعی گرفتە شدە و جمعی از
مردم از آن خشنود نبودە باشند ،اما حزب دمکرات کە خود را در قبال
یک مسألەی فراگیر ملی همچون جنبش ملی مردم کردستان «مسئول»
دانستە ،بر اساس تحلیلی کە بە زعم آن درست بودە است با شجاعت
نظر خود را ابراز کردە و مسئولیت سیاسی را نیز بر عهدە گرفتە است.
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حق تعیین سرنوشت

«تأمین حقوق و آزادیهــای مردم کردستان در چهارچوب کشور
ایــران» ،تاکنون نیز شعار اصلی و تاریخی حزب دمکرات کردستان
میباشد.
این در حالیست کە حزب دمکرات فقط چند ماه پس از تأسیس آن،
ساختار سیاسی و خودگردانی را بە نام «جمهوری کردستان» تأسیس
میکند و با برافراشتن «پرچم کردستان» و تشکیل «سپاه ملی» ،در
عمل پیام سروری و ملی و میهنی خود را اعالم میدارد.
درک این موضوع بە ظاهر پارادوکسیکال در اندیشە و راه حل
مسألەی ملت کرد ،آسان نیست.
تشکیل یک جمهوری ملی در کشوری کە ممکن است ،با یک نظام
سیاسی بسیار متفاوتتری ادارە شود ،فرمول نسبتأ پیچیدەای بەنظر
میرسد.
«تأسیس جمهوری کردستان در چهارچوب ایرانی دمکراتیک و
فدرال» کە شعار استراتژیکی حزب دمکرات کردستان است ،یکی از
فرمولهای سیاسی محسوب میشود کە تحلیل آن مستلزم درک عمیقی
از شیوەی نگرش این حزب در مورد مفهوم «حق تعیین سرنوشت»
است.
بر عکس آن درک ظاهری کە در مورد مسألەی استقالل وجود دارد،
«حق تعیین سرنوشت» از دیدگاه حزب دمکرات کردستان این است کە
ملت کرد «واقعأ حق تعیین سرنوشت خود را در اختیار داشتە باشد».
بە همین دلیل این موضوع بە این معنی نیست کە خواستار جدایی
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از کشوری بە نام ایران باشد .هرچند حزب دمکرات حق استقالل را نە
تنها برای ملت کرد بلکە برای تمامی ملتهای تحت ستم مشروع میداند.
حــزب دمــکــرات از رهگذر مفهوم «س ــروری ملی»« ،حــق تعیین
سرنوشت» را تعریف میکند .بەاین معنی کە هر شکل از ادارەی
سیاسی ،چە خودمختاری باشد چە فدرالی و یا هر شیوەی دیگری ،کە
در آن حق تعیین سرنوشت برای ملت کرد صورت بگیرد ،آن را بە فال
نیک میگیرد و بە این «خودمختار» بودن همچون گونەای از سروری
ملی مینگرد.
در این طرز اندیشە« ،حق» و «خود سروری» ،آن اندازە کە محتوای
آن حائز اهمیت است؛ فرم و ظاهر آن از آن برخوردار نیست.
بنا بە عبارتی واضحتر؛ بر اساس این نگرش ،وجود اقلیمی خودمختار
کە امکان تصمیمگیری آزادانە در مورد سرنوشت خود برای ساکنان
آن مهیا باشد ،بسیار بهتر از ساختاری «مستقل» است کە ساکنان آن
حق تصمیمگیری در مورد سرنوشت خود را نداشتە باشند.
در رابطە با نگرش حزب دمکرات کردستان بە مسألەی «حق تعیین
سرنوشت» ،شهید دکتر قاسملو در تشریح شعار اصلی وقت حزب
(دمکراسی برای ایران و خودمختاری برای کردستان) ،میگوید:
«در صورتی کە از یک خودمختاری واقعی برخوردار شویم بە این
معنی است کە بە «حق سرنوشت» رسیدەایم .قضیە از این قرار نیست
کە ما نمایندەی خود را در سازمان ملل متحد و یا حق زدن سکە بە
نام خود را داشتە باشیم .هماکنون ملتهای زیادی وجود دارد کە اینها
را دارند –بە ویژە در آفریقا کە پیشتر مستعمرە بودەاند و اکنون آزاد
گشتەاند -اما احساس برخورداری از حق تعیین سرنوشت نمیکنند.
منظور این است کە شکل ظاهری استقالل ،بدین معنی نیست کە
آن ملت بە حق تعیین سرنوشت دست یافتە است .نقطە مقابل آن نیز
واقعیت دارد ».بە طور کلی از دید حزب دمکرات کردستان ،حق تعیین
سرنوشت این است کە «مردم این احساس را داشتە باشند کە این خود
آنان هستند کە بر سرنوشتشان حاکماند».
تا بە اینجا بخشی از نگرش و اندیشەی حزب دمکرات در مورد حق
تعیین سرنوشت بود کە رابطەی مستقیمی با «بە انجام رساندن آن
دستە از ایدئالهایی است کە حزب دمکرات در شیوەهای خودمختاری
یا فدرالیسم مطرح کردە و بە عنوان برنامەی سیاسی خود آن را فرمولە

 57مشی قاسملو ،مشی حزب دمکرات

کردە است».
بخش دیگری از این اندیشە ،اعتقاد بە «مشروعیت جدایی ملتهای
تحت ستم» از آن کشورهایی کە حقوقشان در آنجا نقض میشود.
حزب دمکرات کردستان در این بارە جداشدن را تصمیمی مشروع
میداند .اما در مورد «جدایی» سایر بخشهای کردستان از دولتهایی
کە در آن تقسیم شدەاند ،بر این باور است کە دیگر «جدایی» معنی
ندارد و مستقیمأ آن را «اتحاد» مینامد.
از دیدگاه حزب دمکرات کردستان نیز؛ «حق اتحاد بیش از حق
جدایی است ».این درک کە اندیشە و نگرش اساسی حزب دمکرات در
مواجهە با مسألەی کرد است ،از آنجا سرچشمە میگیرد کە مدتهاست
بر این باور است کە «کردستان یک سرزمین است و کردها یک ملت
هستند».
دکتر قاسملو در این بارە میگوید« :حق تعیین سرنوشت برای ملت
کرد ،بە این معنی است کە موضوع کردستان جدایی نیست بلکە بالعکس
اتحاد و وحدتی دوبارە است .همبستگی حق جدایی نیست ،حق وحدت
اســت ،جدایی از سایر ملتهاست .درواقــع حق و مشروعیت وحدت
دوبارە ،از حق جدایی بیشتر است .پس ما بە عنوان ملت کرد این حق
را دارا هستیم کە روزی برسد و ما بە وحدت برسیم ،زیراکە تقسیم
کردستان یک تقسیم مصنوعی است».
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استفادە از ابعاد و
شیوەهای مبارزە
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جنبش ملی کرد ،یکی از ناکامترین جنبشهای تاریخ معاصر جهان
بودە است ،کە مجموعەای از دالیل و فاکتورهای خارجی و داخلی در
بەوجود آوردن این ناکامی نقش داشتەاند .از دالیل داخلی میتوان بە
عقلیت رهبری جنبشها در نوع سیاست و انتخاب راهکار و شیوەهای
مبارزە و نوع تالش و کوششی کە در راستای بە دست آوردن اهداف و
مواجهە با «دشمن» صورت گرفتە است اشارە کرد؛ کە نقش بەسزایی
در این ناکامی داشتەاند .با پیدایش حزب دمکرات کردستان و خوانشی
کە بر شیوەی سیاست و مبارزە بر اساس مبانی واقعبینی سیاسی
و درک معادالت سیاسی داشت ،جنبش ملی کرد میکوشد دروازەی
احتماالت سیاسی را بە روی خود بگشاید.
حزب دمکرات نە تنها در شیوەی سیاست خود مشغول مفهومی
چون «دشمنی» نشد و محدودەی خاصی برای خود در نظر نگرفت،
بلکە با واقعبینی زیادی سیاست را در وسعت ماهیت ذاتی خود کە همانا
مبارزە و پیگیری حقوق و آزادیهــای ملت کرد است ،در چهارچوب
وسیعتری تعریف کرد.
پس از فروپاشی جمهوری کردستان و اعدام پیشوای حزب دمکرات
و رئیس جمهور کردستان ،قاضی محمد ،مبارزان این حزب همزمان
با تالشهایشان در راستای احیای حزب دمکرات ،در رفراندوم سال
 ١٣٣٢و بە منظور برچیدە شدن مجلس ایران و انتخابات دور هفدهم
این مجلس مشارکت بە عمل آوردند؛ کە برای آن برهە از حیات سیاسی
حزب دمکرات فرصت مناسبی بود.
در مرحلەی دیگری از حیات سیاسی حزب دمکرات کە دکتر قاسملو،
این حزب را چە از لحاظ سیاسی و چە از لحاظ تشکیالتی و سازمانی
احیا میکند ،اندیشەی استفادە از شیوە و زمینەهای مختلف مبارزە،
رسمأ وارد ادبیات و برنامەی حزب دمکرات کردستان میشود.
شهید قاسملو با اندیشە دربارەی طوالنی بودن مدت دستیابی بە
هدف کلی حزب ،بر این باور است کە پیروی از سایر شیوەهای مبارزە
مشروط بر اینکە مشروع باشند ،درست و مناسب است.
در این رابطە و در «برنامە و اساسنامەی حزب دمکرات کردستان
(ایران)» کە توسط دکتر قاسملو در مهرماه سال ١٣٥٢نوشتە شد و در
کنگرەی سوم حزب بە تصویب رسید ،آمدە:
«مبارزە در جهت تشکیل یک حکومت خودمختار در کردستان کە
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خواست دراز مدتی محسوب میشود ،با مبارزە در راستای بە انجام
رساندن برخی از مطالبات در چهارچوب رژیم فعلی ایران در تضاد
نیست .حزب دمکرات کردستان بر این باور است کە با کمک مبارزەی
پیگیر امکان عقبنشینی اجباری رژیم وجود دارد .بە همین دلیل حزب
ما هماکنون نیز بە منظور بە رسمیت شناختن زبان کردی و  ...مبارزە
میکند و بر این باور است کە با مبارزەای منظم میتواند مطالبات خود
را بر رژیم تحمیل کند».
این نوع از اندیشەی حزب دمکرات کردستان بە منظور استفادە
از شیوەهای مختلف مبارزە در مراحل مختلف آن ،دارای گذشتەای
سرشار از نمونە است.
صرفأ طی مدت چهار دهە از حاکمیت رژیم جمهوری اسالمی کە در
پاسخ بە مطالبات ملی و صلحجویانەی مردم کردستان و حزب دمکرات
«فرمان جهاد» صادر کرد ،حزب دمکرات همزمان با مبارزات سرشار
از قهرمانی و شجاعت نیروی پیشمرگ ،با شیوەهای مختلفی چون
مذاکرە با رژیم ،مشارکت در انتخابات مختلف در نوع بایکوت ،مشارکت
و ترغیب و تشویق مردم ،کوشیدە است ،در کلیەی زمینەها در راستای
منفعت و مصلحت مسألەی مهم ملی استفادە بە عمل آورد .حتی در
این رابطە تالش کردە از اختالفات میان جناحهای رژیم نیز در راستای
مصلحت خواست و مطالبات مردم کردستان استفادە کند.
بە طور مثال در زمانی کە نخستین رئیس جمهور رژیم یعنی بنیصدر
با خمینی اختالف داشت ،دکتر قاسملو میگوید« :حزب ما علیرغم اینکە
صحبت امیدوار کنندەای از هیچ کدام از جناحهای رژیم نشنیدەایم ،اما
با تحلیلهایی کە در این مورد داشتەایم ،بە این باور رسیدەایم کە در
این اختالفاتی کە مابین آقای بنیصدر و برخی از اشخاص مرتجع بە
وجود آمدە است ،ما آمادە هستیم در صورت پذیرش خواستەهایمان؛
از بنیصدر حمایت کنیم».
اگر بخواهیم مبنایی برای این نگرش حزب دمکرات کردستان در
نظر بگیریم ،جدای از «کوشش در راستای بە دست آوردن خواست و
مطالبات مردم کردستان» ،نمیتواند چیز دیگری باشد.
محور اصلی این خط مشی در اندیشەی حزب دمکرات« ،مطالبات
مردم کردستان» است .بە این دلیل است کە دکتر قاسملو دربارەی
مذاکرە با رژیم جمهوری اسالمی ایران –بە عنوان شیوەای از مبارزە -با

 61مشی قاسملو ،مشی حزب دمکرات

صراحت میگوید« :اگر رژیم خواستار مذاکرە با ما باشد ،ما نمیتوانیم
آن را رد کنیم ،همچنان کە تاکنون چندین بار بە آنان گفتەایم ،میدانند
کە ما مطالبات ملت کرد را با آنان در میان میگذاریم ،در صورتی کە
بگویند در این بارە حرف نمیزنیم؛ ما دیگر آن را مذاکرە نمیدانیم».
در مراحل بعدی مــبــارزەی حــزب دمکرات کە شیوەهای حضور
مستقیم پیشمرگ و مبارزەی مسلحانە کاهش مییابد و در داخل کشور
مجموعەای از فعالیتهای مدنی از سوی فعاالن آنجا ظهور مییابند ،این
حزب با در پیش گرفتن گفتار و نگرشی جدید در مبارزە و ظرفیتهای
جامعەی کردستان ،حمایت خود را از این فعالیتها اعالم میدارد و بە
عنوان بخشی از مبارزەی ملی آن را معرفی میکند.
محتوای اصلی این نگرش و گفتار جدید حزب دمکرات ،باز همان
مسألەی «خواست و مطالبات ملی مردم کردستان» است ،با این تفاوت
کە این بار و در این مرحلە حزب دمکرات باتوجە بە شرایط مبارزە
میخواهد ،سنگینی مقابلە با رژیم تهران در میدان داخل کشور باشد.
اندیشەی حزب دمکرات در مورد شیوەهای مبارزە در چهارچوب
چند بعدی جنبش ملی کردستان ،از روی دیگری شایان توجە و بحث و
تحلیل است .حاکمیتهای مرکزگرای ایرانی در تهران هموارە کوشیدەاند
با دیدی امنیتی بە مسألەی کردستان بنگرند.
بە همین خاطر است کە همیشە تالش کردەاند این مسألە را خارج
از خواست مردم کردستان بدانند و توپ را بە زمین احزاب و نیروی
پیشمرگ بیندازند.
بە همین دلیل ایــن اندیشە و نگرش حــزب مبنی بر اینکە مردم
جامعەی کردستان در داخل کشور با فعالیتهای مختلف مدنی با رژیم
مقابلە کنند ،یک پاسخ منطقی و ضروری بە سیاستهای این رژیم در
کردستان است.
در مرحلەی کنونی کە خوشبختانە حوزەی مبارزە در داخل کشور
نسبت بە گذشتە بسیار وسیعتر است ،حزب دمکرات بر اساس اعتقاد بە
مبارزەی چند بعدی ،کلیەی فعالیتهای داخل کشور را بخشی ناگسستنی
از همان مسألەی مهم ملی میداند ،و بە عنوان رهبر جنبش هویتطلبی
کرد در کردستان ایران ،خود را حامی مبارزەی مدنی و جامعەی مدنی
و فعالین این حوزە میداند.
حمایت حزب دمکرات از فعالیت مدنی در داخل کشور در مرحلەی
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کنونی بە لحاظ نگرش و اندیشە ،وامدار عقبەی درخشان دکتر قاسملو
در این زمینە اســت .بیش از سی سال پیش کە شیوەی «مبارزەی
مدنی» نە بە این نام و نە بە این وسعت کنونی در کردستان وجود
داشت ،شهید قاسملو با نام بردن از این شیوە از مبارزە تحت نام «با
متانت» و «منفی» میگوید:
«حزب ما باید میان مبارزەی مسلحانە و «مبارزەی توأم با متانت»
در داخل شهرها هماهنگی ایجاد کند .آنان کە با رژیم مخالف هستند
و بە هر شیوەی ممکن در راه مطالبات مردم مبارزە میکنند ،حتی با
شیوەی «مبارزەی منفی» ،مانند آنچە کە گاندی در هندوستان دنبال
کرد ،نزد ما قابل قبول و جای تقدیر است .ما بر این باور نیستیم کە
هر کس کە مخالف رژیم باشد مجبور بە مبارزەی مسلحانە است .ما از
تمامی شیوەهای مبارزاتی استقبال میکنیم؛ از مبارزەی مسلحانە گرفتە
تا مبارزەی فرهنگی».
این طرز تفکر حزب دمکرات در مورد شیوەهای مبارزاتی ،از نگرش
حزب بە هنر سیاست و علم سیاست نشأت گرفتە است.
از دیدگاه دکتر قاسملو و حزب دمکرات؛ سیاست تحت تأثیر اندیشەی
لوژیکی «صفر و صد» و «سیاه و سفید» ،نمیتواند دارای مفهومی باز
و زندە باشد ،بلکە شناخت سایر اعداد و رنگهای مختلف ،مشروط بە
در نظر گرفتن مصالح عمومی و ملی مردم است.
بە طور کلی در حزب دمکرات تعبیر مذهبی از سیاست صورت
نمیگیرد و بلکە با نگرشی بە وسعت هنر ممکن دربــارەی ممکنات
سیاسی تصمیمگیری صورت میگیرد ،و مادامی کە مبنای کلیەی این
نگرشها بر اساس در نظر گرفتن مصالح ملی است و مطالبات مردم
کردستان در آن حائز اهمیت فراوان است؛ هیچ گونە شکی در مشروعیت
این خط مشی وجود ندارد.
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اتحاد و همبستگی
حزب دمکرات کە هدف مبارزەی خود را ،بەدست آوردن حقوق و
آزادیهای مردم کردستان در چهارچوب ایرانی دمکراتیک قرار دادە
است ،در برنامەی خود بە مسألەی اتحاد و همبستگی در دو بستر
«کردستانی» و «ایرانی» پرداختە است.
در جمهوری کردستان تمام تالش پیشوا قاضی محمد این بود کە
در سطح کردستانی و در داخل دستگاه ادرای جمهوری کردستان و
جامعەی آن زمان کردستان کە تشکلی ایالتی و مبتنی بر طایفەگری
داشتە ،اتحاد اجتماعی و سیاسی بە وجــود بــیــاورد .حــزب دمکرات
کردستان در سطح ایران نیز با شش حزب سیاسی در ایجاد مراودات
نزدیک توانست موفق عمل کند.
در دیگر مراحل مبارزە حزب دمکرات علیە حاکمیت شاهنشاهی و
همچنین جمهوری اسالمی ،توانست «اتحاد و مبارزەی مصرانە»ی
مردم کردستان و بە طور کلی جنبش کرد را با سایر ملیتهای داخل
جغرافیای ایــران بەهم نزدیک کند و در برنامەی خود جای دهــد ،و
هموارە بر این باور بودە است کە تنها از راه اتحاد و همبستگی است
کە میتوان بر سیستم حاکم چیرە شد.
در این بارە در برنامەی حزب دمکرات مصوب کنگرەی سوم آمدە
است کە؛ «حزب دمکرات کردستان برنامەی خود را در منظر ملت
کرد و کلیەی ساکنین کردستان قرار میدهد .کارگران ،کشاورزان،
روشـنفــکــران ،بــازاریــان و ایــات میهندوست و از تمامی فرزندان
شرافتمند کردستان دعوت بەعمل میآورد کە در جهت نیل بە اهدافی
کە در برنامە آمدە است تالش کنند .حزب دمکرات مطمئن است کە اتحاد
و مبارزەی مصرانەی ملت کرد «باهم» در کنار سایر ملیتهای ایران
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میتواند و میبایست کە رژیم وابستە بە امپریالیسم محمدرضا شاه را
سرنگون کند».
چە در دوران شاهنشاهی و بعدتر در دوران رژیم جمهوری اسالمی
نیز ،حزب دمکرات همیشە بر این باور بودە کە «نقطە قوت این رژیمها،
فقدان اتحاد و همبستگی میان احزاب اپوزیسیون است ».بە همین دلیل
است کە در کنار انگشت گذاشتن بر کمبودها ،با صراحت اعالم داشتە
کە با نیروهای دمکرات و مترقی حاضر بە همکاری است.
حزب دمکرات کردستان نخستین حزب در سطح ایران بود کە از
محتوای غیردمکراتیک و ضدخلقی رژیم تازە بە قدرت رسیدە آگاه بود،
از همان سالهای ابتدایی بر سر کار آمدن این رژیم حزب دمکرات
تمامی احزاب مخالف را دعوت بە همکاری کرد .در یکی از گردهماییهای
حزب ،شهید دکتر قاسملو علیرغم اشارە بە شرایط ناگوار اقتصادی و
سیاسی ایران و محدودیتهای آزادیهای دمکراتیک کە توسط رژیم
صورت گرفتە بود ،رو بە کلیەی «نیروهای مبارز و انقالبی» خواستار
این است کە؛ «اگر بە دنبال راه حلی برای برونرفت از این مشکالت
هستیم و اگر میخواهیم با جدیت با این رژیم بە مبارزە ادامە دهیم ،یک
راه وجود دارد و آن راه نیز اتحاد کلیەی نیروهای دمکرات و اصیل و
انقالبی است».
در رابطە با اتحاد و همبستگی در کردستان ،حزب دمکرات بنا بر
اساس احترام بە نظرات سیاسی مختلف ،بالفاصلە پس از انقالب ١٣٥٧
نقش برجستەای را در تشکیل هیأت نمایندگی خلق کردستان برای
مذاکرە با دولت مرکزی ایفا نمود .در مراحل بعدی حیات سیاسی خود،
حزب دمکرات بە منظور اتحاد میان نیروهای کردستانی و پایان دادن
بە تنشها و اختالفات بیش از همگان از خود مایە گذاشتە است .حزب
در این بارە با جدیت از گذشتەی اختالفات میان احزاب کردستان انتقاد
کردە است ،و بە عنوان حزبی مسئول سهم خود از این کمبودها را
پذیرفتە است و با درک ضرورت این مسألەی بسیار مهم و حساس ،در
سالهای اخیر بیش از همیشە مشغول این مسألە بودە کە خوشبختانە
پیشبرد قابل مالحظەای داشتە است.
در رابطە با نیروهای ایرانی نیز ،حزب دمکرات نە تنها نقش کلیدی
برعهدە داشتە است ،بلکە در بسیاری از موارد نقش محوری و جمعکنندە
را در میان این نیروها ایفا کردە است ،کە این ویژگی مربوط بە نقش
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و جایگاه این حزب در کردستان و از همە مهمتر ،وجود آحاد مردم
کردستان در صحنەی مبارزە است.
مبنا و اساس این مشی حزب دمکرات قبل از هر چیز بر روی منافع
و مصالح جنبش ملی مردم کردستان استوار بودە است .بە عبارتی
واضحتر اینکە این نیروهایی کە خواهان تشکیل اتحاد و همبستگی با
آنان است ،چە جوری بە مسألەی مردم کردستان نگاه میکنند و در این
راه از چە شیوەای برای معرفی جنبش حقخواهانەی مردم کردستان
استفادە میکنند .بە همین دلیل اصلیترین پیش شرط حزب دمکرات در
مورد همپیمانی با سایر نیروهای ایرانی ،بە رسمیت شناختن خواست و
مطالبات ملی مردم کردستان است.
بە همین دلیل است کە حزب دمکرات هموارە گفتە است« :ما حاضریم
با آن دستە از نیروهایی کە دمکرات ،مترقی و در عین حال معتقد بە
حقوق ملی ملت کرد هستند ،و استقالل سیاسی حزب دمکرات را بە
رسمیت میشناسند ،اشتراک عمل داشتە باشیم».
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عشق بە زندگی و تالش
در راستای خوشبختی جامعە
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از دیدگاه حزب دمکرات کردستان« ،آزادی» قبل از آنکە مفهومی
سیاسی باشد ،یک تعبیر وسیع انسانی است کە هرگز در مبارزات
سیاسی و تحت نام هیچ گونە توجیهی نباید در جهت محدود کردن آن
اقدامی صورت گیرد .مبارزەی حزب دمکرات کە مفهوم سیاسی-ملی
بە خود گرفتە است ،جز تالش برای استقرار خوشبختی در جامعەی
کردستان حاوی معنی دیگری نیست .بە این معنی کە انسان کرد در
حالی کە حق زندگی بە شیوەای درخور و همچنین فرصت خوشبختی
از وی سلب شدە است ،میخواهد برای بە دست آوردن این حق انسانی
مبارزە کند تا بە یک زندگی شایستە برسد؛ بە همین دلیل این مبارزە
نمیتواند از مفهوم عشق بە زندگی تهی باشد .بر همین اساس حزب
دمکرات کردستان از همان ابتدای امر با صراحت تام در برنامەی خود
اعــام م ـیدارد کە؛ «افزایش سطح زندگی ملت کــرد ،محتوای اصلی
برنامەی حزب دمکرات است».
در حزب دمکرات برعکس نگرشهای رایج در جنبشهای سیاسی
کە بە زعم آنان بایستی رفتارهای اجتماعی در مرحلەی مبارزە با
محدودیت روبــەرو شوند ،عشق بە زندگی آمیختە بە جریان مبارزە
میشود و مبارزە در راه نیل بە این مفهوم کە طبیعتأ بە خوشبختی
جامعە میانجامد؛ تعریف میشود .بە همین دلیل شعار «زندگی و
مبارزە» بە جوهر فلسفی نگرش این حزب بە کلیەی مفهوم تالش
مبارزاتی تبدیل میگردد.
افزایش سطح زندگی انسانی کرد و تالش در جهت خوشبختی جامعەی
کردستان ،هدف اصلی مبارزەی حزب دمکرات است .در این بارە شهید
دکتر قاسملو میگوید« :تمام تالشهایمان بە این منظور است کە ملت
کرد در رفاه باشد و جامعەی خوشبختی داشتە باشیم ».طی مدت
مبارزات توأم با سختی و روزهای دشوار هرگز این نگرش انسانی،
با توجیهات گوناگونی چون ناچاری ،جنگ ،آوارگی و بیامکاناتی و
فاجعەهای مختلف ،نە تنها فراموش بلکە کمرنگ هم نشدە است.
هرگاه حزب دمکرات احساس کردە باشد کە وضعیت معیشتی و
گذران زندگی مردم کردستان بنا بە دلیل اتخاذ موضع و سیاستی از
سوی وی در وضعیت خطرناکی قرار گرفتە باشد؛ بدون معطلی از آن
صرف نظر کردە است.
پس از حملەی نیروهای سرکوبگر رژیم جمهوری اسالمی ایران بە
شهرهای کردستان در تابستان  ،١٣٥٨افراد زیادی بر این باور بودند
کە میبایست نیروی پیشمرگ در شهرها بە مقاومت خود ادامە میداد.
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اما حزب دمکرات بە هیچ وجە این رویکرد را درست نمیداند و بە
دلیل حفظ «جان و مال مردم» جنگ را بە بیرون شهرها بردە و بە
شیوەی پارتیزانی بە مبارزەی خود ادامە میدهد .در این بارە شهید
دکتر قاسملو میگوید« :جنگ در داخل شهرها بە نفع دشمن و بە ضرر
مــردم ماست ،ما تحت هیچ گونە شرایطی نمیخواهیم زندگی مردم
برهم بخورد و بە ویرانی و آوارگی بینجامد ».این نگرش بجز احساس
مسئولیت در قبال زندگی و خوشبختی مردم کردستان ،میتواند چیز
دیگری باشد؟!
در صفوف مبارزاتی حــزب دمکرات هموارە نگرشی انسانی بر
شیوەی تفکر آن درمــورد زندگی و رفتار مــبــارزان آن حاکم بودە
است .در این حزب همزمان با مبارزە ،تالش و جانفشانی در راستای
آرمانهای واالی سیاسی و ملی مردم کردستان ،عشق بە زندگی در
مفهوم کلی و اجتماعی آن ،کە شامل دوست داشتن ،تشکیل زندگی
مشترک و وجود فرزند ،رقص و پایکوبی و دیگر شادیهای زندگی
باشد؛ کماکان ادامە داشتە است .در این بارە شهید دکتر قاسملو یکی از
مشوقین و مروجین دیدگاه عشق بە زندگی در میان صفوف حزب بودە
است ،هموارە پیشمرگها را تشویق کردە است کە زیباییهای زندگی
را دوست بدارند .بە آنان تاکید میکرد که نباید از پوشش سیاه رنگ
استفادە کنند ،از ریش گذاشتن آنان را منع میكرد .وی هموارە با لبخند
و ابراز خوشحالی در عروسی پیشمرگها شرکت و آنان را بە زندگی
توأم با خوشبختی تشویق کردە است.
این نگرش واالی انسانی هرچند در بسیاری از مراحل امورات حزب
را از لحاظ اسکان و رسیدگی با مشکالت عدیدە روبەرو کردە است،
اما همانند بقیەی اصول سیاسی و اجتماعی ،از خصایص نامتغیر است
و بە مانند مشی فکری-اجتماعی بخشی از افتخارات حزب دمکرات بە
شمار میرود .علیرغم اینکە یکی از گفتەهای پرمعنی و هموارە زندەی
شهید دکتر قاسملو این است کە؛ «ملتی کە خواهان آزادی باشد بایستی
هزینەی آن آزادی را بپردازد» ،اما «زندگی یک پیشمرگ» برای شخص
دکتر قاسملو «از هر چیزی گرامیتر» بود.
بە این دلیل است کە حزب دمکرات با دیدی ارزشی بە زندگی انسان
کرد مینگرد و فقط کسب آزادی میتواند هزینەی آن را تعیین کند.
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تشکیالت،
بە مثابەی سالحی مهم
فرهنگ سازمانی جنبش کردستان بە شیوەی رسمی و ارگانیسم از
حزب دمکرات شروع میشود .حزب دمکرات کە بە شیوەای مدرن و بە
دور از قدرت خاندان ،شیخ و ارباب یک جنبش نوین ملی و دمکراتیک
تشکیل میدهد ،بە این منظور کە روحیەی سازمانی فعالی بە جنبش
تزریق شود و خود را از وابستگی بە سیستمهای تکرهبری رها سازد؛
اهمیت فراوانی بە سیستم سازمانی جنبش میدهد .در این بارە دکتر
عبدالرحمان قاسملو کە اعتقاد فراوانی بە زندە نگه داشتن جنبش و
حزب از طریق سازمان داشت ،میگوید:
«اگر نگاهی بە تاریخ جنبش آزادیخواهانەی ملت کرد بیندازیم،
متوجە میشویم کە رهبری بیشتر جنبشها را شیوخ ،مالیان ،اربابان
یا بزرگان خاندان بر عهدە داشتەاند .نتیجەی چنین وضعیتی این بودە
است کە هرگاه رهبر جنبش کشتە شدە ،مردە ،فریب دادە شدە ،خیانت
کردە باشد؛ جنبش نیز محکوم بە عقب نشینی شدە است .زیراکە کلیەی
امــور وابستە بە وجــود یک شخص بــودە اســت .بــرای رهایی از این
وضعیت بایستی سیستم جنبش بە سیستم سازمانی تبدیل شود و از
دست رهبری تک نفرە رها شود».
پس از دیدگاه حزب دمکرات وجــود سازمان و یا سازمان دادن
جنبش ،صرفأ خوانشی حزبی جهت رفع امورات حزبی نیست ،بلکە بحث
بر سر تضمین تداوم جنبش و عدم وابستگی آن بە شخص بخصوصی
است.
بر اساس دیدگاه حزبی نیز دکتر قاسملو «سازمان را همچون سالح
تأثیرگذار حزب» میداند و بر این باور است ،وجود سازمان و تشکل
است کە احزاب سیاسی را از بند فرهنگ خاندانی ،طایفەگری ،اربابی
و شیخ محوری نجات میدهد و ارگانیسمی زنــدە و فعال بە حزب
میبخشد.
سازمان کە در مراحل بعدی مــبــارزەی حــزب دمکرات تحت نام
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«تشکیالت» معرفی میشود ،بر اساس مراحل حیات سیاسی حزب،
نقش آن تغییر مییابد .همگی بر این نکتە بە خوبی واقفند کە حزب
دمکرات بجز چهار سال از حیات سیاسی خود را تمامأ در غربت و بە
دور از کردستان ایران بودە است؛ یعنی حزب دمکرات یکی از احزاب
نادر در دنیاست کە بیش از هفتاد سال بە دور از سرزمینی کە برای
آزادی آن مبارزە میکند ،زیستە است .بە این دلیل است کە وجود
تشکیالت در این حزب از ضروریات انکار ناشدنی بە شمار میرود.
هماکنون علیرغم دوری بسیار ،مشاهدە میکنیم جایگاه حزب دمکرات
در میان مــردم روز بە روز افزایش مییابد ،و دلیل عمدەی آن بە
«وجود» تشکیالت در این حزب باز میگردد.
حزب دمکرات کە سیاستی درست و واقعبینانە را در نظر گرفتە است
و پشتیبانی جامعەی مردم کردستان را داراســت ،میان سیاستهای
خود و حمایت مردم حلقەی ارتباطی محکمی مشاهدە میکند کە همانا
تشکیالت است .بە همین دلیل شهید دکتر قاسملو در این بارە میگوید:
«میان سیاست اصولی حزب و جوامع وسیع مردمی کە حامی این
سیاست هستند ،یک حلقە وجود دارد کە ارتباط تشکیالتی است».
وظیفەی تشکیالت فقط انتقال سیاست و اندیشەهای حزب بە میان
مــردم نیست ،بلکە میبایست حزب از طریق این حلقە از نظرات و
انتقادات و پیشنهادات مردم آگاه شود ،در واقع تشکیالت دست ،زبان،
گوش و چشم حزب است.
دکتر قاسملو در این بارە میگوید« :ما نیازمند سازمانی هستیم کە
سریعأ و بە صورت فعال کلیەی تصمیمات رهبری حزب را بە جامعەی
مردم کردستان انتقال دهد ،و نیز با همان فعالیت و چابکی خواست
و مطالبات مردم را بە رهبری حزب منتقل کند ،بە این خاطر کە حزب
بتواند سیاستهای خود را با در نظر گرفتن آن مطالبات بە شیوەی
درستتری اعمال کند و دنبال کند ».بە همین دلیل در حزب دمکرات
نقش تشکیالت در زندە نگە داشتن سیستم سازمانی حزب مهم انگاشتە
شدە و بە سالح بسیار مهم شناختە شدە است.
دکتر قاسملو در مــورد اهمیت تشکیالت چنین میگوید« :بــدون
تشکیالت حزبی ،قــدرت پایانناپذیر مــردم همچون یک انــرژی دست
نخوردە باقی میماند ،اگرچە بە صورت مستقل از خود حرکت نشان
میدهند ،اما مؤثر واقع نمیشود ،دشمن میتواند بە آن ضربە وارد کند
و موجب تسلیم آن شود .این واقعیتی تاریخی است و در جنبشهای
گذشتەی ملت کرد نبود تشکیالت باعث شکست و ناکامی بودە است».
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اولویت منافع ملی
حزب دمکرات کە بر اساس اندیشەی «ملی» و در راستای تالش
برای کسب «خواست و مطالبات ملی ملت کرد» تأسیس شدە است،
منافع ملی ملت کرد با نام و برنامەهای آن عجین شدە است؛ بە همین
دلیل در مورد حزب دمکرات بحث بر سر مسائلی چون «منافع ملی» و
«منافع حزبی» اساسأ نادرست و نابەجاست.
کلیەی سمبلهای مشترک ملی کە امروزە انسان کرد در هر جای
این جهان بدان افتخار میکند و بە عنوان هویت ملی و بقای خود آن
را معرفی میکند ،از دستاوردهای مبارزە و تالش حزب دمکرات است.
این حزب دمکرات است کە بــرای نخستین بار در تاریخ ملت کرد،
ساختاری سیاسی-ملی بە نام «جمهوری کردستان» تأسیس میکند
و «خودباوری» را در درون انسان کرد بە وجود میآورد .این حزب
دمکرات است کە برای اولین بار با اتکاء بە حاکمیت رسمیای همچون
جمهوری« ،پرچم کردستان» را بە اهتزاز در میآورد و بە انسان کرد
و خاک کردستان «شکوه» میبخشد .برای نخستین بار باز این حزب
دمکرات است کە با تأسیس «سپاه ملی» و نام گذاری آن بە نیروی
«پیشمرگ کردستان» ،اندیشەی ضرورت «دفاعی» و اتکا بە خویشتن
را در ذهنیت انسان کرد بنیاد مینهد .تمامی این سمبل و شناسەهای
ملی بخشی از ذهنیت و اقدامات ملی حزب دمکرات در جهت تأمین
«منافع ملی» است.
نهادینە شدن این شناخت حزب دمکرات کردستان از مفهوم «منافع
ملی» ،کلیەی اندیشە و مبارزات این حزب را در همە زمینەها تحت
هژمونی خود قرار دادە و بە چراغ راه مبارزەی تمامی مبارزان تبدیل
شدە اســت .پیشوای واالمقام حزب دمکرات ،شهید قاضی محمد کە
حاضر میشود برای جلوگیری از قتل و کشتار ملت کرد ،خود را تسلیم
رژیم کند و اعدام شود –بە عنوان مؤسس این حزب -با این کار پیام
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همیشگی «حاضریم در راه خاک و مردم خود جانمان را فدا کنیم» را
بە نسلهای آیندەی ملت کرد منتقل کرد.
در مراحل بعدی نیز ،حزب دمکرات همچنان بر اساس اندیشەی ملی
و تالش در راه کسب منافع عمومی و ملی ملت کرد ،اندیشەای مبتنی بر
ملیگرایی را دنبال کردە و همچنین اقدامات آن بر اساس همین شیوەی
نگرش بودە است.
دکتر قاسملو ،دبیر کل سابق این حزب کە در تاریخ جنبش کرد بە
مرد دیپلماسی و جلب دوستان خارجی برای ملت کرد شناختە میشود،
آن اندازە کە در این زمینە برای مردم کردستان ایران ،بسیار بیش از
آن میکوشید کە خدماتش در راستای منافع تمامی ملت کرد باشد.
دکتر قاسملو صرفأ در فکر حزب خود نبود .در واقع وی حزب
دمــکــرات را وسیلەای جهت پیشبرد مــبــارزەی حقخواهانەی مردم
کردستان و سایر اهــداف واالی انسانی میدانست .بەهمین دلیل در
راستای منافع و مصالح ملت خود ،هموارە همسنگرانش را در صفوف
حزب دمکرات بە چشمپوشی از منافع حزبی توصیە میکرد.
بە لحاظ هزینە دادن و فــداکــردن منافع و مصالح حزبی در راه
حفظ دستاورد و منافع ملی و میهنی ،حزب دمکرات دارای کارنامەای
درخشان و سرشار از افتخار است .این نگرش ملی حزب دمکرات بە
مفهوم «منافع ملی» کە مطمئنأ هزینەی گزافی برای این حزب در پی
داشتە است ،در بسیاری از موارد حتی تأثیرات منفی بر شیوەی مبارزە
و امکانات مادی و معنوی این حزب گذاشتە است ،اما در واقع این نیز
همچون بسیاری از اصول تغییرناپذیر دیگر حزب دمکرات کردستان،
مفهوم و شناسەی وجودی این حزب محسوب میشود.
برای یک حزب سیاسی ،کە فلسفەی وجودی خود را در راستا و بر
اساس کسب محتوای برنامەهای ملی -کە همانا مطالبات و آزادیهای
مردم کردستان است ،-تعریف میکند؛ منافع ملی از دیدگاه حزب دمکرات
صرفأ مفهومی اجتماعی یا سیاسی نیست ،بلکە مفهومی جوهری بە
شمار میرود.
بدون آنکە بخواهیم از چهارچوب سوبژکتیف این موضوع خارج
شویم و ظاهری «ارزشی» بە آن ببخشیم ،با توجە بە موقعیت اجتماعی،
علمی و سیاسی سە رهبر شهید این حزب (قاضی ،قاسملو ،شرفکندی)
کە جان خود را در راه اهداف واالی ملت خود فدا کردند ،این امر ما را
بە این فکر وا میدارد کە مصرتر از همیشە بە نگرش و تفکرات حزب
دمکرات برای رسیدن بە منافع ملی بیاندیشیم.

 73مشی قاسملو ،مشی حزب دمکرات

عدالت اجتماعی

«حزب دمکرات هر چند یک حزب ملی-دمکراتیک بە شمار میرود،
اما در عین حال حزبی پیشرو و آوانگارد است .حزب پیشرو بدین معنی
کە میخواهد همزمان با حل مسألەی ملی و گرفتن حقوق ملی ملت کرد،
مسائل اجتماعی را نیز حل کند .بە همین دلیل این حزب از همان ابتدا
ضرورت تدوین برنامەای آنچنانی را درک کردە بود کە هم بە شیوەای
اصولی و نهایی بتواند بە حل مسألەی ملی برسد ،و هم اینکە مشکالت
اجتماعی را نشان دهد و در جهت رفع آنها تالش کند .این حزب از زمان
تأسیس آن ،در سال  ١٣٢٤بە عنوان یک حزب ملیگرای آوانگارد پا بە
عرصەی وجود نهاد و از سال  ١٣٥٠تاکنون برنامەی خود را بە ویژە
بر اساس حل دو مسألەی (ملی و اجتماعی) تدوین کردە است».
اهمیت دادن بە رسالت تاریخی ،برای حزب دمکرات کردستان بە
عنوان یک حزب سیاسی کە خود را در برابر سرنوشت یک ملت مسئول
میداند ،یک وظیفە بە شمار میرود .وظیفەای کە مرتبط با اهداف آتی
زندگی و معیشت این ملت است .بە همین سبب حزب دمکرات برای
نخستین بار در تاریخ جنبش ملی ملت کرد بر اســاس سە اصل و
خوانش؛ تاریخی ،علمی و اجتماعی ،بە چگونگی حل مسألەی اجتماعی
در جامعەی فردای کردستان میپردازد و در چهارچوب «اهداف آتی»
خود کە استقرار و پیادە کردن یک سیستم سوسیالیستی است؛ برنامە
و پالن مخصوص بە خود را داراست.
در این رابطە حزب دمکرات مدیون دکتر عبدالرحمان قاسملو است
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کە در این بارە نە تنها در حزب دمکرات بلکە در جنبش ملی کردستان
بە لحاظ فکری و سیاسی مبتکر و قافلەساالر بودە است.
پرداختن بە سطح زندگی و معیشت مردم کردستان –پس از مرحلەی
آزادی -کە اکثر قریب بە اتفاق این جامعە را مردمان «زحمتکش»
تشکیل دادەانــد ،بخشی از «اهــداف آتی» حزب دمکرات است کە در
برنامەی این حزب و بە منظور تأمین حقوق طبقاب مختلف جامعە؛
تحت مفهوم «سوسیالیسم» بە عنوان «هدف» آمدە است .این مشی
کە دهها شاخەی مختلف اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و حتی
مذهبی را در خود گرفتە« ،تطبیق» آن با جامعەی کردستان بە آسانی
صورت نمیگیرد .بە همین دلیل در حزب دمکرات شهید دکتر قاسملو در
چهارچوب یک تحلیل دقیق و علمی تحت نام «گذری به سوسیالیسم»
علیرغم اشارە بە نقاط ضعف و قوت سوسیالیسم در کشورهای مختلف
و انتقاد از مجموعەای از مدلهای ناموفق این سیستم اقتصادی و
سیاسی ،در پایان با توجە بە ویژگیهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
جامعەی کردستان« ،سوسیالیسم دمکراتیک» را همچون منطبقترین و
مناسبترین نوع این سیستم برای آیندەی جامعەی کردستان تئوریزە
میکند کە نهایتأ بە تصویب کنگرەی این حزب هم میرسد.
در این هدف کە شهید دکتر قاسملو تأکید زیــادی بر آن دارد و
کلیەی انتقاداتش بر «سوسیالیسم موجود» را میتوان حول دو محور؛
«دمکراسی» و «عدالت اجتماعی» خالصە کرد.
در رابطە با دمکراسی دکتر قاسملو با اشارە بە اتحاد جماهیر شوروی
و تقلید این شیوە از سوسیالیسم توسط کشورهای اروپای شرقی ،بر
این باور است کە نقض دمکراسی بیشترین ضربە را بە این مکتب فکری
وارد کرده است .و نیز در رابطە با ماهیت و هدف سوسیالیسم معتقد
است ،بدون استقرار «عدالت اجتماعی» ،سوسیالیسم صرفأ یک شعار
تهی از مفهوم و معنی است .در پایان بر این باور است کە «عدالت
اجتماعی» بدون در نظر گرفتن «دمکراسی» منجر بە «دیکتاتوری
پرولتاریا» خواهد شد؛ کە نزد حزب دمکرات محکوم است.
از بین بردن ستم طبقاتی ،بخشی از مبارزەی حزب دمکرات است.
این حزب بر این اعتقاد است کە خوشبختی انسان صرفأ با تأمین حقوق
ملیتی بە دست نمیآید .بە همین دلیل ریشەکن کردن ستم ملی (تأمین
حق تعیین سرنوشت) و ستم طبقاتی (تأمین عدالت اجتماعی) و همچنین
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تأمین و استقرار دمکراسی و آزادی ،سە هدف اصلی مبارزەی حزب
دمکرات است.
تالش در جهت استقرار و نهادینەسازی عدالت اجتماعی در جامعەی
کردستان یک پروسەی دراز مدت و زمــان بر است کە ممکن است
چندین نسل از مردم کردستان را درگیر خود کند ،این امر یک هدف
مدون است کە از اعتقاد واالی این حزب بە «خوشبختی انسان کرد»
نشأت میگیرد .بە همین خاطر است کە بر خالف نگرش محدودی کە
بر این باور است ملتهای تحت ستم با رسیدن بە حقوق ملیشان برای
همیشە بە خوشبختی دست مییازند ،حزب دمکرات معتقد است کە با
تالش در جهت از بین بردن استثمار انسان توسط انسان ،پروسەی
دراز مدتی کە همانا رسیدن بە یک جامعەی عدالتمحور است میتواند
انسان را بە سواحل خوشبختی برساند.
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ارج نهادن
بە اعتقادات جامعەی کردستان
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از دیدگاه حزب دمکرات بە عنوان یک جریان ملی کە کلیەی طبقات
جامعەی کردستان را در بر میگیرد ،بر خالف آن دستە از احزابی کە
ایدئولوژیک و مختص بە طبقەی خاصی از جامعە هستند ،الزم است
بە لحاظ سیاسی و عملی بە تمامی تشکالت مختلف کردستان بها دادە
شود .حزب دمکرات مختص بە طبقەی خاصی از جامعەی کردستان
نیست تا نگرش و مواضع و رفتار خود را تنها در راستای منفعت آن
هماهنگ کند .بلکە نمایندگی یک جنبش متنوع در میان ملتی با ساختار
گوناگون را برعهدە دارد .بە همین دلیل بە منظور تقویت جایگاه مردمی
خود الزم است توجە مجموعەی کثیری از مردم کردستان را بە خود
جلب کند ،برای نیل بە این هدف صرفأ اندیشە و اتخاذ موضع درست
سیاسی کافی نمیباشد ،بلکە مشاهدەی جامعەای متنوع ،چند فرهنگی،
چند کیشی ،چند نگرشی و از همە مهمتر ،بە رسمیت شناختن این
تفاوتها الزامی است.
هنگامی کە از لزوم بە رسمیت شناختن این گوناگونیها برای حزبی
همچون حزب دمکرات کردستان سخن بە میان میآوریم؛ دقیقأ بە این
معنی است کە بایستی این حزب با نگاهی توأم با احترام بە این تفاوتها
و گوناگونیها بنگرد.
این موضوع در حالی برای حزب دمکرات از اهمیت بیشتری برخوردار
است کە این حزب خود را سازمانی آوانگارد و پرچمدار مجموعەای
از ارزشها و مفاهیم نوین میداند کە بە بخشی از اصول آن تبدیل
شدە است و نمیتواند آن را کنار نهد .بحث در مورد مفهومی چون
سکوالریسم در جامعەای معتقد بە باورهای مذهبی ،اعتقاد بە حقوق
برابر زن و مرد در جامعەای کە تا همین چند سال اخیر پدیدەهایی
چون؛ ژن بە ژنە» (شغار)« ،گەورە بە چووکە» (یکی دیگر از سنتهای
مذموم زناشویی کە در آن ازدواج دو فرد بالغ مشروط بە ازدواج خواهر
داماد با برادر عروس در آیندە است کە حالیأ بە سن تکلیف نرسیدەاند؛
در مــواردی ازدواج آنان حتی در سنین پایین رخ دادە است)« ،چند
همسری» و «بەرخوێن» (خون بها؛ کە در آن دختری در ازای خون
ریختە شدە بە خانوادەی مقتول دادە میشد) ،نرم و ارزش محسوب
میشدند ،کم دشوار نیست.
حزب دمکرات کە در برنامە و خوانش خود دارای نگرشی مترقی
است و از استقرار عدالت اجتماعی در آیندەی مبارزاتی خود سخن
میگوید ،همزمان بر این امر واقف است کە در محیطی باید بە این
ایدە و نگرش مترقی بپردازد کە ،نە تنها در بسیاری از موارد یکشکل
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نیست ،بلکە سرشار از حساسیتهای گوناگون مذهبی ،طایفەگری و
فرهنگی است کە نادیدە انگاشتن آن دستاوردی جز کاهش محبوبیت و
عدم حمایت مردم را در پی نخواهد داشت .شکی وجود ندارد کە مردم
از دیدگاه حزب دمکرات سرمایەی بزرگ و زندەای بە شمار میرود کە
عدم حمایت آنان ،دقیقأ بە معنی زیر سئوال رفتن ماهیت وجودی این
حزب است.
از این رو حزب دمکرات کردستان همزمان با تالش در راستای
حفظ دستاوردها و افتخار بە پیشرو بودن خود و همچنین ابتکار و
باورهای دمکراتیک آن ،هموارە کوشیدە است کە برای نوع نگرش و
باورهای جامعەی کردستان با کلیەی تشکالت گوناگون موجود در آن؛
احترام قائل شود .و یا حداقل این حق را بە خود ندهد کە با آنان بە
مخالفت بپردازد .اما این بدین معنی نمیتواند باشد کە حزب دمکرات
تسلیم تمامی آداب و رسوم واپسگرایانە شود و بگذارد جامعە بە سوی
ناهنجاری گام نهد .تفاوت قائل شدن در میان «اعتقادات» مردم و آن
دستە از «پدیدە»های قبیح و زشتی کە ریشە در واپسگرایی و جهل
و عدم آگاهی دارد ،در اندیشە و عکسالعمل حزب دمکرات ،بە کلی دو
چیز کامأل متفاوت است.
برای مثال حزب دمکرات علیرغم اینکە هموارە برای اعتقادات مذهبی
مردم جامعەی کردستان مانند اهل تشیع ،اهل تسنن ،یارسان و ...
احترام قائل بودە است؛ در همان حال مصرانە علیە برخی از پدیدەها
همچون «شغار» و «چند همسری» و سایر آداب و سنن مذموم و
مرسوم زناشویی با اتخاذ تصمیم در عمل موضع گرفتە و کماکان نیز
این رویە ادامە دارد.
پیشرو بودن حزب دمکرات باعث نشدە است کە جامعەی کردستان
بە دلیل نوع نگرش این حزب و همچنین اعتقادات و نگرش خود مردم؛
از سوی این حزب سرزنش شوند .بلکە در واقع بر خالف آن کوشیدە
کلیەی ویژگیهای اجتماعی و مذهبی جامعە بە رسمیت شناختە شود و
برای آنها احترام قائل باشد.
این اندیشە و تفکر کە بخشی از مشی حزب دمکرات است ،بە طور
دقیق از «مردمی بودن» این حزب نشأت میگیرد و اثباتکنندەی این
واقعیت است کە حزب دمکرات از میان همین مردم کردستان سر بر
آوردە است ،بە همین دلیل است کە بە هیچ وجە اعتقادات چند بعدی
تشکالت گوناگون این سرزمین را بیگانە از خود فرض نکردە است.
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فداکاری،
جانفشانی و ماندگاری

حزب دمکرات با سابقەترین و با قدمتترین حزب کردستانی و
ایرانی است ،که هنوز فعالیت دارد .این حزب با دادن هزینەهای زیاد
جانی از سوی فرزندان غیور و بە ویژە فدا کردن جان رهبران خود در
پیشگاه آزادی وطن ،بە جانفشانترین جریان سیاسی کردستان و ایران
تبدیل شدە است.
تاکنون کە قریب بە  ٧٥سال از عمر این حزب میگذرد ،بیش از ٥
هزار شهید در کارنامەی مبارزاتی خود دارد؛ کە در میان آنان قریب بە
 ٤٠عضو رهبری دیدە میشود کە سە تن از آنان ،قافلەساالر شهیدان؛
پیشوا قاضی محمد ،د .عبدالرحمان قاسملو و د .صادق شرفکندی بە
ترتیب فرد نخست حزب بودەاند .بدین ترتیب ماندگاری حزب دمکرات
در صحنەی مبارزە آمیختە بە جانفشانی و دادن هزینەی زیاد است.
آن هنگام میتوان در حد لزوم بە درک درستی از باال بودن هزینەی
جانفشانی و فداکاری در حزب دمکرات ،رسید کە؛ متوجە اعدام رئیس
جمهور و سقوط جمهوری ملتی بەغایت ناچار و در طول تاریخ استثمار
شدە کە هموارە حق و حقوق آن از سوی حاکمان نقض شدە است؛
شویم .آن زمان میتوانیم بە درک درستی از مفهوم «هزینە» دست
یابیم کە بدانیم ترور رهبری همچون شهید دکتر قاسملو چە خسران
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بزرگی بــرای جنبش ملی کرد بە طور کل و حزب دمکرات بە طور
اخص در پی داشت .آن زمان میتوان بە درک ضرر و زیانی کە از
منظر ترور شهید دکتر شرفکندی متوجە حزب دمکرات شد؛ برسیم کە
چگونە یک حزب توانست طی مدت کمتر از  ٥سال دو دبیر کل خود را
در حساسترین مراحل مبارزە از دست بدهد .آن هنگام متوجە معنی
هزینەی از دست دادن فرد نخست حزب خواهیم شد کە بدانیم ،این سە
فرد صرفأ فرد نخست و دبیر کل (مجری تصمیمات و مواضع حزب)
نبودند ،بلکە پیشوا ،رهبر ،متفکر ،مبتکر و دارای شخصیت واالی ملی
بودند.
معنای فداکاری در حزب دمکرات فقط در همراهی اشخاص خالصە
نمیشود ،بلکە رابطەی مستقیمی با حمایت تودەهای مردم کردستان
دارد کە در راه حمایت از این حزب ،مورد سرکوب سیستماتیک دولتی
از هر نوع و شیوەی آن قرار گرفتند؛ دهها هزار تن در راه این حزب
جان خود را از دست دادند ،دهها روستا ویران و ساکنان آن قتلعام
شدند ،هزاران خانوادە بهترین فرزندانشان را در صفوف این حزب از
دست دادند ،هزاران تن با آوارگی و خانە بە دوشی بە زندگی خود ادامە
دادند و همچنین زندگی هزاران تن دیگر نیز در سیاهچالهای زندان
سپری شد؛ کە صدها تن از آنان اعدام و تیرباران شدند .و نیز دهها
و صدها و هزاران تن دیگر بە شیوەهای مختلف و فقط بە جرم کرد
بودن و طرفداری از «حزب دمکرات»؛ هزینەهای سنگین و جانی را
متقبل شدند .بدین ترتیب فداکاری در حزب دمکرات و برای این حزب،
بە معنی «درد یک ملت» است.
زمانی کە دکتر قاسملو میگوید« :بهترین پاداش برای شهیدان ،ادامە
دادن بە راه آنان است ،».متوجە میشویم کە «ادامە دادن» (ماندگاری)
در حزب دمکرات دارای چە جایگاه ویژەای است کە میتوان بە عنوان
«پاداش برای شهیدان» از آن نام برد.
ماندگاری در حزب دمکرات از اندیشەی عمیق «مقاومت» نشأت
گرفتە کە میخواهد علیە فالکت و بیچارگی و تسلیم شدن قیام کند.
ماندگاری در مقاومت و پیشروی ،با وجود همەی مشکالت و هزینەهای
آن ،بخشی از خط مشی حزب دمکرات است.
این مشی برخالف شکل ظاهری آن ،نە تنها بە معنی «شهید پروری»
و نادیدە گرفتن «هزینە» نیست ،بلکە بر تکریم شخصیت انسان و
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خوشبختی جامعە استوار است .این اندیشە بە هیچ وجە نمیخواهد
خود را از آن واقعیت سیاسی و اجتماعی مخفی کند کە؛ رسیدن بە این
شخصیت و خوشبختی ،بدون هزینە بە دست نمیآید .بە همین دلیل
دکتر قاسملو همزمان با اینکە پذیرفتە بود کە؛ «آنچە موجب نگرانی
و ناراحتی وی میشد ،همانا شهید شدن همسنگرانش بود» و «آرزو
میکرد کە کاش نسل ما شهید نداشت» ،اما این واقعیت را نیز پذیرفتە
بود کە« ،ملتی کە خواهان آزادی باشد ،ناچار است هزینەی آن را
بپردازد».
تنها بهانە و حامی ماندگاری و پذیرفتن جانفشانی و فداکاری،
«مشروعیت» آن راه است .از این روی دکتر قاسملو میگوید« :مبارزەی
ما یک مبارزەی مشروع است .مبارزە بە منظور رهایی یک ملت است،
مبارزە برای آیندەی فرزندان و نسلهای دیگر است .بە همین منظور
بایستی با اعتقادی راسخ و با قلبی آکندە از حس انقالبی و با امیدی
فراوان بە مبارزەی خود ادامە دهیم .هیچ کدام از ملتها بدون زحمت،
مرارت ،تالش ،فداکاری و همچنین جانفشانی فرزندان ارزشمند خود
بە آزادی دست نیازیدەاند .از این رو ما نیز نیک آگاهیم کە رسیدن بە
آزادی ،مستلزم ادامە دادن بە مبارزە و فداکاری است».

82

مشی قاسملو ،مشی حزب دمکرات

تجدید نظر و رفرم
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تأسیس حزب دمکرات بە عنوان یک سازمان مدرن و دارای برنامە،
نتیجەی یک اقــدام رو بە جلوی معرفتی و نوین نسبت بە خصایص
جنبشهای ماقبل خود بــودە اســت .بدین ترتیب میتوان گفت حزب
دمکرات اساسأ در نتیجەی تجدید نظری آگاهانە بر جنبش ملی مردم
کردستان است کە با عبرت گرفتن از شکستها و ناکامیهای گذشتە،
خواستە با استفادە از ابزاری متفاوت از آنچە در گذشتە وجود داشتە
است؛ این راه را بپیماید.
همەی آن مفاهیم و اصــول و نگرشهایی کــە در قالب «مشی
قاسملو ،مشی حزب دمکرات» همچون مجموعەای از ارزشهای جنبش
حقخواهانەی ملت کرد در کردستان ایران مورد بحث قرار گرفتند،
اگر در یک پروسەی مستمر «تجدید نظر» و در چهارچوب ضرورتی
بە نام «رفــرم» نونوار نشوند و پوست انــدازی نکنند ،قادر نخواهند
بود پاسخگوی این جنبش باشند .از این رو در حزب دمکرات بازبینی
و نوسازی نە تنها همچون ضرورتی تاریخی ،سیاسی و اجتماعی بە
رسمیت شناختە شدە ،بلکە در سطح ساختار سازمانی در جهت بە
انجام رساندن این نگرش مکانیسم مناسب تعیین شدە است.
نگرش حزب دمکرات بە بازبینی و رفرم بر اساس «سانترالیسم
دمکراتیک» و مشارکتی عمومی و دمکراتیک شکل گرفتە است و در
باالترین ارگان سازمانی کە همان «کنگرە»ی حزب است؛ عمأل در این
بارە تصمیم گرفتە میشود .از شروط هرگونە تجدید نظر و اصالحاتی،
میتوان بە خلق موقعیت و شرایط مناسب و فضای دمکراتیک اشارە
کرد ،کە حزب دمکرات جدای از اینکە دارای سازمانی زندە و مشغول
بە کار روزانە میباشد ،و نیز بە منظور آوردن نظرات متفاوت و تحلیل
و آنالیز آن ،فرصت بزرگتری بە نام کنگرە موجود است کە یک سکوی
دارای صالحیت و تصمیمگیرندە برای هرگونە بازبینی ،مداخلە ،رفرم و
تغییرات محسوب میشود.
در حزب دمکرات بازنگری گذشتەی حزب و تشخیص اشتباهات و
انتقاد از سیاست و مواضع حزب ،مجاز است .نخستین فردی کە در
نگارش تاریخ حزب دمکرات و نوشتن گزارش سیاسی بە کنگرەهای
حزب با صراحت و جسارت گذشتەی حزب را بە زیر تیغ انتقاد میبرد،
شهید دکتر قاسملو است .هنگامی کە از دوران جمهوری کردستان
و مراحل بعدی و حتی از دوران مدیریت خود در دبیرخانەی حزب
دمکرات سخن میگوید ،با جسارت و در عین حال بە صورت علمی،
علیرغم افتخار بە سیاستهای درست حزب و فداکاریها و دستاوردها،
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با صراحت و بدون پردە نقاط ضعف را مشخص میکند و از کاستیهای
موجود انتقاد میکند .در این بارە دکتر قاسملو میگوید:
«سطح مبارز بودن هر حزب سیاسی از آنجا مشخص خواهد شد کە
چگونە بە گذشتەی خود و بە ویژە اشتباهات آن مینگرد .احزاب مبارز
نباید بترسند ،از اینکە بە ظن آنان با بحث در مورد اشتباهات گذشتە
دشمنانشان شاد خواهند شد ،یا از اعتبار آن حزب کاستە میشود .بلکە
بالعکس ،اعتراف و اصالح اشتباهات گذشتە ،شهرت حزب را در میان
مردم افزایش میدهد و نشانگر جدیت و مسئولیت آن حزب خواهد
بود».
بازبینی در حزب دمکرات بە هیچ وجە بە معنی مردود دانستن و یا
پاک کردن گذشتە و نادیدەگرفتن نقش و زحمات یک شخص یا یک نسل
نیست ،بلکە احساس یک ضرورت سازمانی ،سیاسی و اجتماعی است
کە بدون آنکە با یک دید ارزشی بە گذشتە نگاه شود ،خود را در برابر
آیندەی یک ملت پاسخگو و مسئول فرض خواهد کرد.
اگر بە مراحل مختلف حیات سیاسی حزب دمکرات بنگریم و اسناد
مصوب رسمی آن را با دقت ارزیابی کنیم ،بدون آنکە کوشیدە باشیم
در گذشتە سیر کنیم ،باید اذعــان کرد این حــزب در گفتار ،نگرش،
خوانش ،شعار و حتی بە لحاظ تشکیالتی و سازمانی نیز ،بازبینی جدی
دیدە میشود.
اهمیت تفکر و اندیشەهای حزب دمکرات بە منظور رفرم و نوگرایی
و عملیاتی کردن این ضرورت ،آن زمان برایمان قابل فهمتر خواهد بود
کە میبینیم این حزب در  ٧٤سال قدمت خود ،بیش از هفتاد سال آن را
بە دور از محیط مورد نظر یعنی کردستان ایران ،سپری کردە است ،و
متأسفانە بە میزان ضرورت نتوانستە است از قابلیتهای فکری داخل
جامعەی کردستان استفادە کند .آن زمان قادر خواهیم بود درک درستی
از بەروزشدن این حزب داشتە باشیم کە هماکنون –پس از آن همە
دوری و پس از آن همە دسیسەای کە علیە آن صورت گرفتە است -نە
تنها جایگاه مردمی آن کاهش نیافتە است ،بلکە وسعت جایگاه مردمی
این حزب بە صورت مداوم در حال افزایش و توسعەی بیشتر میباشد.
این گفتە بە این معنی نیست فکر کنیم در این حزب هیچ گونە کاستی
و کمبودی وجود ندارد ،و الزم بە بازبینی و رفرم نیست ،بلکە بە طور
دقیق بدین معنی است کە بایستی بە صورت روزانە در مورد بازبینی و
نوسازی بر اساس ضرورتهای سیاسی ،سازمانی و اجتماعی بە تفکر
بپردازد تا بە این خاطر کە تاکنون محبوب اکثر مردم کردستان بودە،
از این بە بعد نیز بە همان صورت باقی بماند.
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سخن آخر
«مشی قاسملو ،مشی حزب دمکرات» از مجموعەای از نگرش و
تفکر ،سیاست ،موضع و رفتار سیاسی تشکیل شدە ،کە برای جنبش
ملت کرد در کردستان ایران بە شناسە و هویت تبدیل شدە است .بە نرم
و ارزشهای یک مبارزەی ملیتی و هویتخواهانە تبدیل گشتە کە مردم
کردستان دهها سال است همچون بخشی اساسی از فرهنگ سیاسی آن
جنبش عمومی با اعتقاد و اطمینان آن را پذیرفتە کە این امر برای حزب
دمکرات یک سرمایەی ارزشمند است.
در راستای حفظ و تــداوم این مشی دهها هــزار تن جان خود را
فدا کردەاند و هزاران تن دیگر نیز عمر و زندگی خود را در این راه
گذاشتەاند و هزاران تن دیگر نیز بە شیوەی مستقیم و غیرمستقیم دچار
گرفتاری و متحمل پرداخت هزینە شدەاند.
آنچە حائز اهمیت فراوان است ،نقش اساسی کسانی است کە پس از
بە شهادت رسیدن دکتر قاسملو و دکتر شرفکندی بە عنوان اشخاص
نخست این حزب ،در دشوارترین مراحل مبارزە نە تنها ادامە دهندەی
این مشی بودند ،بلکە در زندە نگه داشتن آن و نیز غنیتر کردن آن
نقش اساسی ایفا کردەاند؛ کە بەجاست با قدردانی از زحماتشان مورد
احترام واقع شوند.
اکنون کە سی سال از ترور شهید دکتر قاسملو و  ٧٤سال از قدمت
حزب دمکرات میگذرد ،این حزب کماکان چشم امید تودەهای مردم
کردستان و سرمایەای سرشار از تجربە و دارای عقبەای غنی از مبارزەی
ملی بە انواع شیوەهای مبارزە است .هماکنون نیز بزرگترین حامی این
حزب ،مردم کردستان است و استقالل سیاسی آن یکی از بزرگترین
افتخارات برای حزب دمکرات محسوب میشود .نیروی پیشمرگ همچنان
کە از اعماق این حزب پا بە عرصەی وجود نهادە است ،اکنون نیز در
نگرش حزب و نزد خود مردم «بازوی توانمند ملت است».
بر اساس واقعبینی سیاسی و اعتقاد بە حل آشتیجویانەی مسألەی
کرد ،حق تعیین سرنوشت این ملت است کە همچنان محکمتر از گذشتە
اعتقاد و باور حزب دمکرات است ،و حزب دمکرات کردستان مصرانەتر
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از همیشە بە این مشی ادامە میدهد.
آنچە گفتە نشدە و باید گفتە شود این است کە؛ مشی حزب دمکرات
یا مشی دکتر قاسملو ،بر خالف آنچە کە برخی از افراد فکر میکنند،
اندیشە و یک نگرش دمکراتیک ملی است کە همگان میتوانند در راستای
منافع مسألەی جامع ملی آن را شرح و تفسیر کند .بە عبارتی دیگر؛
این مشی نە یک مکتب بستەی دارای چهارچوب ایدئولوژیک است ،و
نە مذهب است کە بتوان تک بعدی و با قداست بدان نگریست .بە این
ترتیب انتقاد و اظهار نظر متفاوت و تحلیل آن بە منظور نشان دادن
نقاط ضعف نە تنها تابو نیست ،بلکە اتفاقأ بسیار ضروری و الزم است.
هیچ شخصی حق نــدارد ،این مشی را در جهت سنگر بە منظور
کوبیدن افکار و اعتقادات متفاوت بەکار برد .همچنان کە شهید دکتر
قاسملو میگوید« :تا زمانی کە مخالفان ما ،در راستای تحمیل نظرات
خود دست بە اسلحە نبردەاند ،ما بە عنوان حزب دمکرات ،بە نظرات
آنان احترام میگذاریم».
آنان کە بە نام دفاع از حزب دمکرات ،بستە و مذهبوار بە این مشی
نگاه میکنند و بە آنانی کە بە نحوی از انحا منتقد این مشی هستند،
حملە میکنند ،نە تنها دمکرات نیستند ،بلکە بە خوبی متوجە این خط
فکری نشدەاند و با این رفتار بدون آنکە خود درک کردە باشند بە آن
ضربە وارد میآورند.
حزب دمکرات بسیار بزرگتر از آن است کە برخی از افراد بخواهند
تحت نام دفاع از این حزب و خط فکری آن بە منتقدان حملەور شوند
و در این راه مرتکب بیاحترامی بە مخالفان شوند .این حزب کە بە
بخشی جدانشدنی از تاریخ ،فرهنگ و رفتار سیاسی مردم کردستان
تبدیل شدە است ،در برابر حفظ کرامت و شخصیت تک بە تک افراد
این ملت خود را مسئول میداند .از این رو تمامی آنانی کە از مشی
حزب دمکرات بە طور کل و از سیاست و مواضع آن بە طور اخص
انتقاد میکنند ،مادامیکە پرچم کردستان ،نیروی پیشمرگ کردستان،
مبارزەی هویتخواهانەی ملت کرد و جمهوری کردستان را قبول دارند
و همچنین حق تعیین سرنوشت را پذیرفتەاند و در این چهارچوب ملی
فکر میکنند ،بر خوان حزب دمکرات دارای سهم هستند.
حزب دمکرات بە این دلیل کە در بە وجود آمدن این دستاورد و
ابتکارات ملی کە برای ملت کرد بە سمبل ملی تبدیل شدەاند ،نقش بە
سزایی داشتە است؛ باید فراتر از یک حزب دیدە شود و همچون فرهنگ
سیاسی یک ملت بە مشی آن نگریست.
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