
 اعتراضات بلوچستان چندین کشته و زخمی  بر جای گذاشت

در درگیری های صورت گرفته میان مردم بلوچ و نیروهای انتظامی رژیم  در دو 
منطقه شهرستان سرباز به نام های جکیگور و راسک، تعدادی از شهروندان بلوچ 

کشته و یا زخمی شدند.
در درگیری های صورت گرفته، تعدادی از تظاهرکنندگان بلوچ کشته و زخمی 
شده اند که وب سایت جرس تعداد آنها را یک کشته و دو زخمی گزارش کرده 

است.
متن کامل این خبر را در صفحه 3 این شماره می خوانید.

انباشت ستم بر
 ملیت های ایران

از بدو روی کار آمدن و ش��کل گیری 
رژی��م جمهوری اس��امی، ش��کاف میان 
مرک��ز و پیرامون، در تمام��ی زمینه ها به 
ط��ور روزافزونی ب��ر جغرافی��ای ملیتی 
منطبق شده و حتی شکاف های اجتماعی 
و اقتص��ادی فراگی��ر را نیز ب��ه نحوی بر 
نقش��ه ی دموگرافیک  افزوده است. بدین 
معنا که تبعیضات و س��تم های مذهبی نیز 
به عن��وان ارمغان حکومت دین فروش��ان 
والی��ت فقی��ه در بس��یاری از این مناطق 
همپوشانی ش��گرفی با ستم های ملی پیدا 
کرده اند. این س��تم مضاعف بر سوژه هایی 
واحد، رفته رفت��ه تمامی عرصه ها اعم از 
اقتصاد، رسانه، حقوق بشر، محیط زیست، 
منزل��ت ف��ردی و اجتماع��ی و ... را نیز 
درب��ر گرفته و این عوام��ل نیز هر یک به 
نوبه ی خود تبدیل به عاملی تأثیرگذار در 

جغرافیای توزیع ستم و تبعیض شده اند.
مث��ال بارز این س��تم ها را می توان در 
بی اهمیت دانس��تن مرگ دریاچه ارومیه، 
ب��ه عن��وان محی��ط زیس��تی ک��ه قربانی 
اراده ی معطوف به س��تم ملی بر س��اکنان 

پیرامونی اش شده، مشاهده نمود.
ام��روز جغرافی��ای ای��دز، جغرافیای 
جغرافیای  خودکشی،  جغرافیای  بیکاری، 
اعتیاد، جغرافیای فقر و جغرافیای خشونت 
دولتی در ای��ران تطابق��ی باورنکردنی با 

جغرافیای ملی پیدا کرده اند.
تصادفی نیس��ت که بلوچستان، ایام، 
کرمانش��اه، خوزستان، یاس��وج، لرستان، 
س��نندج و بجنورد کمابیش همان مناطق 
و اس��تان هایی هستند که ساکنان آن مورد 
س��تم های همزمان ملی، مذهبی، طبقاتی، 

رسانه ای و ... قرار دارند. 
س��رکوب های اخیر در بلوچس��تان و 
خط��ر اعدام ش��ش فعال ع��رب اهوازی، 
ت��داوم همین روند انباش��ت س��تم ها در 
مناط��ق ملیت های تحت س��تم اس��ت که 
ریش��ه ی اصل��ی آن در ضدی��ت رژی��م 
جمهوری اسامی و ش��وینیزم مرکزگرای 
ایرانی ب��ا هویت و مطالب��ات ملی برحق 
این مردمان نهفته اس��ت. لذا می توان گفت 
تمامی س��تم های انباشته ش��ده بر س��تم و 
تبعی��ض ملی در این مناط��ق، در حقیقت 
پروژه هایی برای تقویت و تحکیم سیاست 
آپارتاید ملی حاکم بر ایران هستند و این 
همان راز نهفت��ه در ورای تطبیق و تطابق 
جغرافیایی ستم های گوناگون بر یکدیگر 
در کردس��تان و س��ایر مناطق ملیت های 

تحت ستم ایران است. 
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مجل��س نماین��دگان کنگ��ره آمریکا روز 
س��ه ش��نبه قطعنامه ای را به بحث گذاشت که 
هدف آن بستن دست رئیس جمهوری آمریکا 

درارتباط با ایران تلقی می شود.
در این قطعنامه از رئیس جمهوری خواسته 
می ش��ود با تأکید بر غیرقابل قبول بودن یک 
ای��ران مجهز به جنگ افزاره��ای اتمی، با هر 
سیاس��تی که در برابر خطر هسته ای جمهوری 
اسامی ایران، تنها بر گزینه "مهار و محاصره" 

متمرکز باشد، مخالفت کند.
این قطعنامه همچنین هر گونه سیاستی را 
که ب��ر مبنای "تحمل و محدود س��ازی ایران 
اتمی "  باشد، مردود دانست. مخالفان، تصویب 
این قطعنامه را زمینه ساز جنگ با رژیم ایران 

ارزیابی می  کنند.

با ای��ن ح��ال، خبرگ��زاری رویت��رز در 
گزارش��ی از وی��ن می گوید، ای��ران به نصب 
سانتریفیوژهای جدید در تأسیساتی زیرزمینی 

مشغول است.
از س��وی دیگر، به گزارش رادیو فردا، بر 
پایه نظرسنجی مؤسسه PEW، 63 درصد از 
آمریکایی ها طرفدار اس��تفاده از گزینه نظامی 

علیه ایران هستند.
دانیل شاپیرو، فرستاده آمریکا به اسرائیل 
نیز اعام کرده اس��ت که واشنگتن آماده است 
در صورت ل��زوم برای ممانعت از دس��تیابی 
ایران به س��اح هس��ته ای، از گزین��ه نظامی 
اس��تفاده کند و در حال حاضر برنامه هایی را 

برای حمله احتمالی تدارک دیده است.

ط��رح اتحاد بحرین و عربس��تان به تنش 
روزافزون می��ان رژیم ایران و دولتهای عربی 

دامن زد.
روزنام��ه حکومت��ی کیه��ان اع��ام کرد: 
»بحرین پاره تن ایران اس��ت و به جای اینکه 
به عربستان ملحق شود باید به سرزمین اصلی 

خود یعنی ایران بازگردد."
۱۹۰ نماینده مجلس نیز با انتشار بیانیه ای 
ط��رح اتح��اد بحرین و عربس��تان را محکوم 
کردند. حس��ینعلی ش��هریاری نماینده زاهدان 
در مجل��س رژیم گفته بود: "اگر قرار اس��ت 
اتفاقی در بحرین بیفتد، بحرین حق جمهوری 

اسامی ایران است، نه عربستان."
عل��ی الریجانی، رئیس مجلس ش��ورای 
اسامی نیز با تأیید این اظهارات گفته، بحرین 

لقمه ای نیست که به س��ادگی از حلقوم کسی 
پائین رود. به گزارش خبرگزاری فرانس��ه از 
ریاض، دولت عربس��تان در واکنش��ی شدید 
اللحن از رژیم تهران خواس��ت که از این گونه 
دخالتها در امور مربوط به عربستان و بحرین 

خودداری کند.
سعود الفیصل، وزیر امور خارجه عربستان 
س��عودی اظه��ار داش��ت، مس��ائل مربوط به 
عربستان و بحرین، هیچ ربطی به رژیم تهران 
ندارد و این رژیم بهتر اس��ت در امور این دو 

کشور دخالت نکند.
 ش��یخ خالد آل خلیفه، وزیر امور خارجه 
بحرین نیز ایران را به مداخله آشکار در امور 
داخل��ی بحرین متهم کرده و این دخالت را به 

شدت محکوم نموده است. 

س��ازمان عفو بین الملل، در بیانیه ای نسبت 
به خطر اعدام ش��ش تن از ش��هروندان عرب 
اهوازی هش��دار داد. این س��ازمان در بیانیه ی 
خود آورده اس��ت که این ش��ش ت��ن به اتهام 

محاربه در معرض خطر اعدام قرار دارند.
 این متهمان قرار است 2۰ ماه می جاری، 
در ش��عبه 2 دادگاه انق��اب دزف��ول محاکمه 

شوند.
عفو بین الملل نام و مشخصات این افراد را 

چنین اعام کرده است:
هاشم  )وباگ نویس(،  عموری  محمدعلی 
ش��عبانی )دبیر(، رحمان عساکره )دبیر شیمی(، 
هادی راش��دی )دبیر(، س��یدجابر آلبوشوکه و 
برادر جوانتر او سیدمختار آلبوشوکه که همگی 
از اهالی ش��هر خلف آباد یا رامش��یر در استان 

خوزستان هستند.
ب��ه گفته ی ش��اهدان عینی، این ش��ش تن 
در زندان ش��کنجه ش��ده و دچار بیماری های 
گوناگون ش��ده اند. این ش��ش نفر یک س��ال 
پیش در آس��تانه ی س��الگرد اعتراضات مردم 
عرب اهواز در سال 2۰۰5 و بدون اینکه اتهام 
مش��خصی به آنها تفهیم ش��ود در منازل خود 
در خلف آباد دس��تگیر و سپس به زندان منتقل 
ش��ده اند. این بیانیه دلیل بازداشت این افراد را 
ارتب��اط آنان با فعاالن عرب اهوازی ذکر کرده 

است.
عف��و بین الملل اعام نموده اس��ت که اتهام 
مبه��م "محاربه با خدا" و "فس��اد فی االرض" 

از راه "اقدام علی��ه امنیت ملی از طریق تجمع 
غیرقانون��ی" و "تبلی��غ علی��ه نظ��ام" پس از 
محاکم��ه ای کمت��ر از 5 دقیقه ای به این ش��ش 

تن تفهیم ش��ده اس��ت. این اتهامات آنها را در 
آستانه ی حکم احتمالی اعدام قرار می دهد. 

خطر اعدام، شش فعال عرب اهوازی را تهدید می کند

اتحاد اعراب، خشم جمهوری اسالمی را برانگیختتمرکز فشارها بر رژیم ایران بیشتر می شود
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سرنگون باد رژیم ارتجاعی جمهوری اسالمی ایران

جناب کاک محمد فرج
دبیرکل اتحاد اسامی کردستان

با سام و احترام!
به  مناسبت انتخاب جنابعالی به عنوان دبیرکل 
اتحاد اسامی کردستان در ششمین کنگره حزبتان، 
مراتب تبریک خود را به شما و از طریق جنابعالی 
ب��ه تمامی اعضای رهب��ری منتخب در این کنگره 

تقدیم می نمایم.
امیدوارم اتحاد اس��امی با رهنمودها و تحت 
رهبری جنابعالی همچنان در حوزه های مس��ائل 

ملی و اعتدال سیاسی که تاکنون مشی مورد پسند 
اتحاد اسامی بوده است، فعال باشد. در این وظیفه 
مهم و در این موقعیت حساس��ی که کردستان در 
حال گذار از آن اس��ت، برایت��ان آرزوی موفقیت 

می کنم.
حزب دمکرات کردستان ایران

دبیرکل
مصطفی هجری

5 مه 2۰۱2 میادی
۱6 اردیبهشت ۱3۹۱ شمسی

یک شهروند اهل سقز از سوی دادگاه انقاب 
این شهر به اتهام محاربه و وابستگی به یک حزب 

مخالف رژیم به مرگ محکوم شده است.
به گزارش آژان��س خبری موکری��ان، دادگاه 
انقاب سقز در استان کردستان حکم اعدام سمکو 
خورشیدی را به اتهام محاربه و درگیری مسلحانه 
و وابستگی به یک گروه غیر قانونی و... در زندان 

سقز به وی اباغ کرده  است.
سمکو خورش��یدی در فروردین ماه سال ۹۰ 
در تهران دس��تگیر وپس از س��پری نمودن مدتی 
از ایام بازداش��ت در زندان سنندج، هم اکنون در 

زندان مرکزی سقز به سر می برد.
این ش��هروند که ه��م اکنون در زندان س��قز 

محبوس اس��ت، 2۰ روز مهل��ت دارد تا به حکم 
صادره علیه خود اعتراض کند.

در روزه��ای اخی��ر 4 زندانی سیاس��ی دیگر 
کرد از س��وی دس��تگاه قضایی رژیم حکم اعدام 
بر آنان تحمیا ش��ده اس��ت.  غامرضا خس��روی 
سواد جانی از سوی دیوان عالی کشور و سیروان 
نژاوی و ابراهیم عیسی پور از سوی دادگاه انقاب 
مهاباد سه تن از زندانیان سیاسی هستند که اخیرا 
حکم اعدام علیه ش��ان صادره شده است. همچنین 
هوش��نگ رضایی، نیز پس از ی��ک محاکمه چند 
دقیق��ه ای در دادگاه انقاب تهران به اتهام محاربه 
از طریق ارتباط و همکاری با یکی از احزاب کرد 

مخالف رژیم حکم مرگ گرفته است.

یک��ی از اعض��ای حزب دمکرات کردس��تان 
ایران در اشنویه بدون هیچ دلیلی با شلیک مستقیم 

نیروهای رژیم جانش را از دست داد.
بنابر خبر رس��یده به وب س��ایت کوردس��تان 
میدیا، یوس��ف معروفی فرزند عبداهلل، اهل اشنویه 
روز 25 فروردین سال جاری براثر شلیک مستقیم 

نیروهای نظامی رژیم ایران کشته شد.

وی برای تفریح و گ��رد آوری گیاهان بهاری 
به کوه های اطراف اش��نویه در اس��تان آذربایجان 
غربی رفته ب��ود، که مورد حمل��ه نیروهای رژیم 

قرار گرفت.
نیروهای رژی��م به خانواده یوس��ف معروفی  
اج��ازه دفن وی در روز را ن��داده و آنها را تهدید 

کرده اند که باید شبانه به خاک سپرده شود.

ش��هروندان مریوانی به صورت خودجوش با 
برگزاری جلس��اتی به آگاه سازی مردم از تبعات 
مخرب م��واد مخدر پرداخته اند، که مدتی اس��ت 
رژیم در ح��ال ترویج آن در روس��تاهای منطقه 

می باشد.
بنابر اطاعات رسیده به  وب سایت کوردستان 
میدیا و به گفته مردم بومی، افراد وابس��ته به سپاه 
پاس��داران رژیم در بخش "خاومی��رآوا" از توابع 
مریوان در اس��تان کردس��تان اقدام به پخش مواد 
مخ��در و ترویج پدی��ده اعتیاد در می��ان جوانان 
کرده ان��د. کاس��بی در مرزهای کردس��تان ایران و 

عراق راه اصلی اش��تغال این جوانان است، که آن 
هم  از سوی سپاه پاسداران مسدود شده است.

به گفت��ه م��ردم منطق��ه، رژیم قص��د دارد از 
بیکاری جوانان سوءاس��تفاده کرده و جهت مقابله 
با گس��ترش احساسات ملی، این جوانان را به دام 

اعتیاد بیاندازد.
مردم روستاهای منطقه خاومیرآوا با برگزاری 
جلساتی خودجوش در زمینه اعتیاد به مواد مخدر 
به نوعی اطاع رس��انی می کنند و تاش می کنند تا 

جوانان را از افتادن در دام رژیم برحذر دارند.

یک ش��هروند در س��قز به 3۰ س��ال زندان و 
ش��هروندی دیگ��ر در زن��دان رجایی ش��هر به 2 
س��ال حبس محکوم شدند و وضعیت یک زندانی 

سیاسی کرد در زندان ارومیه مبهم است.
به گزارش آژان��س خبری موکری��ان، مطلب 
احمدیان شهروند اهل بانه از سوی دادگاه انقاب 
سقز به اتهام همکاری با احزاب مخالف 3۰ سال 

زندان بر وی تحمیل شده است.
وی دو س��ال پیش توس��ط نیروه��ای امنیتی 
رژیم دستگیر و مدت زیادی را در سلول انفرادی 
بس��ر برده و اکنون در زندان مرکزی س��قز دوران 

حکم تحمیلی اش را سپری می کند.
به گ��زارش هران��ا، ش��عبه ۱5 دادگاه انقاب 
تهران س��ینا ظهی��ری زندانی سیاس��ی را به اتهام 
هم��کاری با یک حزب مخالف رژیم به 2 س��ال 

حبس محکوم کرد.
س��ینا ظهی��ری در حال��ی به تحمل 2 س��ال 

حب��س محکوم می ش��ود که بیش از دو س��ال از 
زمان بازداش��ت وی در زندان رجایی ش��هر کرج 

می گذرد.
بنابر گزارش��ی دیگ��ر از خبرگ��زاری هرانا، 
جهانگیر بادوزاده زندانی سیاسی در زندان ارومیه 
ب��ه دلی��ل اعتراض به برخ��ورد مس��ئولین زندان 
و ش��کایت از یک��ی از مس��ئولین حفاظت زندان 
ارومیه به س��لول های انفرادی ای��ن زندان منتقل 

شده است.
 از وضعیت این زندانی سیاسی کرد در زندان 
ارومیه که از تاریخ ۱۷ اردیبهشت سال جاری در 
س��لول های انفرادی این زندان بس��ر می برد، هیچ 

گونه اطاعی در دست نیست.
جهانگی��ر ب��ادوزاده از س��ال ۱3۸3 ب��دون 
مرخصی در زندان ارومیه محبوس می باش��د. وی 
در حکم بدوی به اعدام و سپس در دادگاه تجدید 

نظر به حبس ابد محکوم شد.

سپاه پاس��داران یکی دیگر از تفریحگاه های 
مریوان در اط��راف دریاچه زیب��ای زریبار را به 
کنترل خود درآورده و از رفت وآمد شهروندان به 

آن ممانعت به عمل می آورد.
بنابرگ��زارش وب س��ایت کوردس��تان میدیا، 
س��پاه پاس��داران رژیم ایران نیروهای زیادی را 
در تفریحگاه "دش��ت ک��والن" در اطراف زریبار 
مس��تقر کرده و رفت وآمد دوس��تداران طبیعت و 
ش��هروندان را به این م��کان تفریحی ممنوع و هر 

نوع رفت وآمدی را کنترل می کند.
در این رابطه، سپاه پاسداران مونومنتی را در 
نزدیکی تفریح��گاه مذکور به یاد عملیات والفجر 
4  جنگ ایران و عراق در س��ال ۱365 س��اخته  

است.
س��پاه پاس��داران با س��اخت ای��ن مونومنت 
می خواهد قدرت خود را در س��رکوب ها و مقابله 
ب��ا حرکت ه��ای آزادیخواهانه به رخ ش��هروندان 

بکشد. 

خامنه ای در س��فر سال ۱3۸۸ خود به استان 
کردستان شخصًا از این منطقه دیدار نمود.

رژی��م ایران تفریحگاه "قلعه خانی" در منطقه 
اورمانات را نیز تحت مراقبت شدید گرفته است.

در این اواخر سپاه پاسداران رژیم ایران اقدام 
به س��اخت برجک های نظامی در تفریحگاه ها و 
تفرجگاه ه��ای منطقه مری��وان کرده و رفت و آمد 

شهروندان به این مکان ها را ممنوع کرده است.
رژیم ایران در یک اقدام مغایر با حفظ محیط 
زیست، س��عی می کند تفریحگاه  بزرگ دشت بیلو 
در مری��وان را نیز به بهانه ایجاد ش��هرک صنعتی 

از بین ببرد.
در ح��دود ی��ک ماه پی��ش نیروهای س��پاه 
پاس��داران رژیم ای��ران در تفریحگاه  "س��ورین" 
مریوان در اس��تان کردستان نیز، برجک دیده بانی 
ایج��اد نموده و رف��ت و آمد مردم ب��ه این مکان 

تفریحی را ممنوع کرد ه اند.

حراس��ت دانش��گاه پی��ام ن��ور ارومی��ه ب��ه 
دانش��جویان این دانش��گاه هش��دار داده است در 
صورت عدم رعایت پوشش اسامی از ورود آنها 

ممانعت به عمل خواهد آمد.
به گ��زارش وب س��ایت کوردس��تان میدیا و 
به گفته یکی از دانش��جویان این دانشگاه، حراست 
دانشگاه پس��ران دانش��جویی را که لباس آستین 
کوتاه می پوش��ند، و دخت��ران دانش��جویی را که 
حجاب را به طور کامل رعایت نمی کنند، از ورود 

به دانشگاه منع می کند.
پس از مطرح نمودن طرح تفکیک جنس��یتی 
و اسامی کردن دانشگاه ها فشارهای حراست بر 

دانشجویان تشدید شده است.
در آس��تانه تابستان و فرا رسیدن گرما، رژیم 
فش��ارهایش را بر جوانان ایرانی در سطح شهرها 
و در دانش��گاه ها ب��ه بهانه حفظ حجاب ش��دت 

بخشیده است.

یک زندانی محبوس در زندان س��نندج  براثر 
بیماری جانش را از دست داد.

آژانس خبری موکریان به نقل از هم بندی های 
این زندانی گزارش داد، سامان امینی اهل سنندج 
که حدود 6 ماه بود از بیماری در ناحیه گردن رنج 
می برد، روز 2۱ اردیبهش��ت ماه در زندان مرکزی 

سنندج جان خود را از دست داد. 
براساس ماده ۱۱۸ آئین نامه اجرایی سازمان 
زندان ه��ا معاین��ه و معالجه محکوم��ان بیمار در 

زندان ها به عهده اداره زندان می باشد.

یک ش��هروند بوکان��ی به اتهام هم��کاری با 
احزاب کردی از س��وی دادگاه انقاب شهرستان 
مهاباد مجبور به تحمل چهار س��ال حبس ش��ده 

است.
به گزارش وب س��ایت خبری کردپا، روز 2۸ 
اردیبهش��ت ماه س��ال جاری "عمر محم��دزاده" 
ش��هروند بوکانی در اس��تان آذربایجان غربی بعد 
از احضار به ش��عبه ی یک دادگاه انقاب مهاباد به 
اتهام تبلیغ و همکاری با احزاب کرد اپوزس��یون 
رژیم ایران حکم چهار سال حبس دریافت نموده 
اس��ت. بنابر این گزارش، این شهروند کرد پیشتر 
توسط مأموران اداره ی اطاعات شهرستان بوکان 
بازداش��ت و بعدها با تودیع وثیق��ه ی 3۰ میلیون 
تومان��ی ب��ه صورت موق��ت تا هن��گام برگزاری 

دادگاه از زندان آزاد شده بود.

اس��تانداری و فرمانداری ارومیه مجوز تجمع 
تشکل های دانشجویی دانشگاه ارومیه در راستای 

اعتراض به گرانی های اخیر را لغو کردند.
به گزارش وب سایت ایران پرس نیوز و به نقل 
از "خبرگ��زاری دانش��جو" قرار بود تش��کل های 
دانش��جویی دانش��گاه ارومیه روز 24 اردیبهشت 
جاری بعد از اخذ مجوز از فرمانداری ارومیه، در 
اعتراض به گرانی ه��ا و افزایش قیمت های اخیر، 
مقابل س��اختمان اس��تانداری آذربایج��ان غربی 

تجمع کنند.
مجوز این تجمع از سوی مسئوالن رژیم لغو و 
اجازه هیچ گونه تجمعی به تشکل های دانشجویی 

داده نشد.

بیش از 35۰ کارگ��ر کارخانه "قند مادنوش 
س��قز" اخراج و ۸۰۰ کارگر نیز در س��ال جدید 
تمدید قرارداد نشده اند. کارگران مجتمع دامداری 
مهاب��اد ه��م از ۷ م��اه پی��ش حقوق��ی دریافت 

نکرده اند.
ی��ک فعال کارگری به خبرگ��زاری کار ایران 
گفته اس��ت، از مجموع ۱6۰۰ کارگر کارخانه قند 
مادنوش س��قز  بیش از 35۰ کارگر اخراج شده و 
۸۰۰ کارگر دیگر نیز در سال جدید تمدید قرارداد 
نش��ده اند. محمد صالح حس��ینی در این گفتگو با 
اش��اره به وضعیت بحران��ی واحدهای تولیدی در 
ش��هرک صنعتی سقز، تصریح کرده است: کارخانه 
قند ماد نوش واقع در این ش��هرک به دلیل کمبود 
مواد اولیه و نوس��انات نرخ ارز دچار مشکل شده 

و در آستانه تعطیلی قرار دارد.

پیام تبریک مصطفی هجری به "محمد فرج" 
دبیرکل اتحاد اسالمی کردستان

یک شهروند کرد به اتهام محاربه 
به اعدام محکوم شد

مرگ یک زندانی 
در زندان سنندج

محکومیت یک شهروند 
بوکانی به زندان

دانشجویان ارومیه ای 
اجازه اعتراض نیافتند

اخراج 350 کارگر 
سقزی و عدم پرداخت 

حقوق کارگران در مهاباد

به شهادت رسیدن یک عضو حدکا 
توسط نظامیان رژیم

اقدام خودجوش مردم مریوان جهت 
مقابله با اعتیاد

محکومیت دو شهروند به 32 سال زندان
 و بی خبری از یک زندانی سیاسی

سپاه پاسداران تفریحگاهی دیگر در 
مریوان را اشغال کرد

فشار حراست بر دانشجویان دانشگاه ارومیه 
شدت یافت
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براس��اس گزارش ها در س��ال گذشته حداقل 
46۰ ج��وان کمت��ر از 3۰ س��ال با ق��رص برنج 
خودکش��ی کردند، که این آمار ۱4 درصد افزایش 
نشان می دهد. براس��اس گزارش پزشکی قانونی 
ایران، آمار مرگ بر اثر مس��مومیت طی سال  های 
اخیر روندی صعودی داش��ته به ط��وری که رقم 
2۱4 مورد مرگ بر اثر مسمومیت قرص برنج در 
سال ۸۷ به 463 مورد در سال ۹۰ رسیده است.

خبرگزاری مهر به نقل از یک پزشک گزارش 
می ده��د، نبود نظارت بر عطاری ها موجب ش��ده 
است تا آنها قرص های مرگ آور برنج را به آسانی 

در اختیار شهروندان قرار دهند.
به گفت��ه ای��ن متخص��ص، در مس��مومیت با 
قرص های دیگر ۹۹ درصد بیماران زنده می مانند 
اما در مسمومیت با قرص برنج ۹۹ درصد بیماران 

جان خود را از دست می دهند.
بنابر این گزارش، شایعاتی مبنی بر شادی آور 
بودن قرص  برنج در میان جوانان پخش شده است 
و این موضوع باعث ش��ده تا برخی از جوانان آن 

را به جای قرص های روانگردان مصرف کنند.
خودکشی با قرص برنج یکی از دردناک ترین 
انواع خودکش��ی است، به طوری که فرد دردهای 

شدیدی را تا هنگام مرگ متحمل می شود.
ق��رص برنج که ب��ه نام فس��فید آلومینیوم نیز 
ش��ناخته می شود، یک عدد آن قادر است هزاران 
ش��ته را از بین ببرد. این قرص از خود گاز فسفید 
تولی��د می کن��د و از آن برای جلوگی��ری از آفت 
زدگی برنج در انبار اس��تفاده می شود. مسمومیت 
با این قرص هم از راه استنشاق، هم از راه تماس 
پوس��تی و هم به صورت خوراکی اتفاق می افتد. 
مص��رف خوراک��ی آن باع��ث ته��وع، درد معده، 
اس��تفراغ، اس��هال، تنگی نفس، احس��اس سرما، 

عطش، سر درد، تشنج و کما می شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر با هش��دار نسبت به 
عواقب اخراج کارگران توس��ط بنگاه های بزرگ 
ایران، می گوید: تش��دید بحران و رکود اقتصادی 
موجب بیکاری روبه افزایش کارگران شده است.

اس��ماعیل حق پرس��تی با بی��ان اینکه موج 
جدی��دی از اخ��راج کارگ��ران به راه افت��اده، به 
خبرگ��زاری کار ای��ران گف��ت: اکث��ر واحدهای 
تولیدی و صنعتی با افزایش مشکاتشان ناچارند 
با بخش اعظمی از نیروی کار خود تمدید قرارداد 
نکنن��د یا نس��بت به اخراج آنان اق��دام  کنند. وی 
می افزای��د، اکث��ر هت��ل داران نیز بخاط��ر کاهش 
مس��افران خارجی مش��کل پیدا کرده و کارگران 

خود را اخراج می کنند.
برطبق آمارهای منتش��ره از سوی مرکز آمار 
ای��ران، تعداد بی��کاران در س��ال های اخیر رو به 
افزایش گذاشته است، آماری که حتی با آمارهای 

غیررسمی نیز تفاوت فاحش دارد.
براس��اس آمارهای منتشر شده از سوی مرکز 
آمار ایران، آمار بیکاری در سال های اخیر روندی 
افزایش��ی داشته و در س��ال گذشته خورشیدی با 
وجود این که جمعیت فعال کش��ور 5۰۰ هزار نفر 
کاهش یافته، اما 2 میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بیکار 
بوده اند. در میان آمارهای غیررس��می از جمعیت 
بیکار ای��ران و آمارهای رس��می تفاوتی فاحش 
وج��ود دارد، به نحوی ک��ه تعداد بی��کاران بنابر 
آمارهای غیررس��می دو برابر آمارهای رس��می 
نش��ان می دهد. به عن��وان مثال در س��ال ۱3۹۰ 
برطبق آمارهای غیررس��می ب��ه ازی هر 3.6 نفر 
شاغل یک نفر بیکار بوده است، اما بنابر آمارهای 
رس��می به ازای هر ۷.3 نفر ش��اغل تنها یک نفر 

بیکار بوده است.

در سال گذشته "برنج" 
جان 460 جوان 
ایرانی را گرفت

فعال کارگری: موج 
جدید اخراج کارگران به 

راه افتاده است

در این گزارش ها آمده است، مأمورین امنیتی 
جمهوری اسامی علمای مذهبی بلوچستان را به 
هم��کاری در قتل مصطفی مول��وی جنگی زهی 

متهم می کنند.
در همین راستا، قریب به سه هفته پیش، بیش 
از پانزده نفر از جمله دو مولوی سرشناس منطقه 
بنام های موالنا فتحی محمد نقش��بندی امام جمعه 
راسک و مولوی عبداهلل مازاده امام جمعه پارود 
به اتهام دس��ت داشتن در قتل مولوی جنگی زهی 

دستگیر شده اند. 
دستگیرش��دگان در زندان شدیدا تحت فشار 
هستند تا در مصاحبه های تلویزیونی حاضر شوند 
و علیه جریان های معتدل اهل سنت با اعتراف به 

موارد دیکته شده تبلیغ کنند.

در درگیری ه��ای صورت گرفت��ه میان مردم 
بل��وچ و نیروه��ای انتظامی رژیم در شهرس��تان 
س��رباز، تعدادی از ش��هروندان بلوچ کش��ته و یا 

زخمی شده اند.
به گزارش "مرکز مطالعات بلوچستان"، اوضاع 
شهرس��تان سرباز بعد از ترور یکی از مولوی های 
حامی حکومت، در چند ماه گذش��ته و دستگیری 
حدود پان��زده نفر از افراد محلی از جمله رهبران 
مذهبی اهل س��نت به اتهام دس��ت داشتن در قتل 
این مولوی طی چند هفته اخیر بسیار ملتهب بوده 

است.
بناب��ر گزارش ه��ا در درگیری ه��ای صورت 
گرفت��ه، تعدادی از تظاهرکنندگان بلوچ کش��ته و 
زخمی ش��ده اند. وب س��ایت جرس تعداد آنها را 

یک کشته و دو زخمی گزارش کرده است.

یک نماینده مجلس رژیم با رد ادعای دولت 
مبنی بر ایجاد دو میلیون شغل، و اذعان به بیکاری 
3۰ درصدی در کش��ور، می گوید: آمارهای ارائه 
ش��ده از س��وی دولت برای منحرف کردن افکار 

عمومی است.
داریوش قنبری، نماینده دور هش��تم مجلس، 
با بیان اینکه نرخ بیکاری موجود در کش��ور 3۰ 
درصد است، می گوید: هم اکنون آمارهای رسمی 
تعداد بیکاران را بیش از س��ه میلی��ون نفر اعام 
می کن��د، اما در ای��ن آمار ها زنان و دانش��جویان 

را محاس��به نمی کنند در صورتی که دانش��جویان 
بع��د از مدتی به خیل بی��کاران می پیوندند و باید 
برای آن ها اش��تغال زایی ش��ود. این در حالیست 
که س��ربازان هم در این آمارها ش��اغل محسوب 

می شوند.
ای��ن نماینده ک��رد ب��ا رد ادع��ای دولت در 
خصوص ایجاد دو میلیون ش��غل طی یک س��ال 
گذش��ته به خبرگزاری کار ایران گفت: آمارهای 
ارائه ش��ده از س��وی دولت ب��رای منحرف کردن 

افکار عمومی است.

رژیم ایران در مناطق هم مرز با ترکیه اقدام به 
ایجاد ده ها پایگاه نظامی نموده و به گفته ساکنین 
محل��ی، قص��د میلیتاریزه ک��ردن مناطق مرزی و 

فشار بر مردم را دارد.
بنابر خبر رس��یده به وب س��ایت کوردس��تان 
میدیا، س��پاه پاس��داران و نیروهای انتظامی رژیم 
ایران در نوار مرزی سلماس و ترکیه ده ها پایگاه 

نظامی ایجاد کرده اند.
به گفته یکی از اهالی روستای "کوزه رش" در 
منطقه س��لماس، "این طرح پس از دیدار فرمانده 

س��پاه پاس��داران و فرماندار سلماس وارد مرحله 
عملیاتی شد."

این شاهد عینی تأکید می کند، "قصد رژیم از 
این اقدام س��رکوب و اعمال فش��ار بر شهروندان 

کرد است."
ایجاد این پایگاه ها در حالی صورت می گیرد 
ک��ه مردم این مناط��ق با بهانه های واهی توس��ط 
نظامیان رژیم مورد حمله قرار می گیرند و تاکنون 
ده ها نف��ر نیز براثر این اقدامات زخمی و کش��ته 

شده اند.

فرمان��ده مرزبانی رژی��م از اختصاص 2هزار 
میلی��ارد اعتبار برای انس��داد مرزه��ا خبر داد و 
اعام کرد در س��ال جاری محدودیت و نظارت ها 
در مرزها تش��دید می ش��ود و امکان��ات کنترل و 

تجهزات ارتقا می یابد.
به گفته حس��ین ذوالفق��اری، فرمانده مرزبانی 
رژیم، در س��ال جاری ی��ک هزار میلی��ارد ریال 
برای کنترل مرزه��ا درقالب احداث جاده، کانال، 
واحدهای مرزبانی و همچنین برای کش��یدن سیم 
خ��اردار و نصب امکان��ات الکترونیکی و اپتیکی 

هزینه می شود.
رژی��م ای��ران ط��ی س��الیان اخیر ب��ا اتخاذ 
راهکارهای گوناگون نظ��ارت بر مرزهای غربی 
را افزایش داده و جهت انس��داد کامل آنها از هیچ 

اقدامی سرباز نزده است.
نیروه��ای نظام��ی رژیم در ای��ن چارچوب 
راه های امرار معیش��ت مرزنش��ینان فاقد شغل را 
مس��دود کرده و بارها آنها را مورد ش��لیک قرار 

داده اند.
فق��ر ش��دید اقتص��ادی و نب��ود فرصت های 
ش��غلی و بی توجه��ی رژیم برای س��رمایه گذاری 
در کردس��تان ایران موجب شده است تا شماری 

زیادی از م��ردم مناطق مرزی جهت امرار معاش 
به ش��غل کاذب کولبری و کاسبی در مرزها روی 
آورند. این ش��غل های کاذب حتی بارها جان آنها 
را با مخاطره مواجه کرده و سالیانه ده ها شهروند 
براث��ر ش��لیک مس��تقیم نیروهای نظام��ی رژیم 

جانشان را از دست داده اند.
بناب��ر گفته فرمانده مرزبان��ی رژیم این روند 
در س��ال جاری نیز تش��دید می ش��ود، ک��ه با این 
حساب شاهد مرگ شمار بیشتری از شهروندانی 
خواهی��م بود ک��ه در پی "نان" ه��ر خطری را به 

جان می خرند.
فرمانده مرزبانی ب��ا اعام اختصاص 2 هزار 
میلیارد ریال اعتبار برای انسداد مرزها، می گوید: 
" ب��ا شناس��ائی مناط��ق آلوده و همکاری س��ایر 
دس��تگاه های اجرایی امسال نیز با هرگونه قاچاق 
کاال و ت��ردد غی��ر مجاز در مرز های کش��ورمان 

برخورد جدی می شود."
این مس��ئول رژیم می افزاید "استفاده از ابزار 
و امکان��ات الکترونیک��ی برای کنت��رل مرزها از 
اولویت های مرزبانی کشور بوده که در این راستا 
درصدد بهبود ش��رایط و ارتقا تجهیزات در مرزها 

هستیم."

نیروهای نظامی رژیم  در ش��هر مرزی "ربط" 
تعدادی از کولبران را مورد هدف قرار داده و یکی 

از آنها را مجروح کردند.
بنابر اطاعات رسیده به  وب سایت کوردستان 
میدی��ا، روز 2۸ اردیبهش��ت م��اه س��ال جاری، 
نیروهای رژیم در نزدیکی ش��هر ربط در اس��تان 
آذربایجان غربی با حمله به تعدادی کاس��بکار و 

کولبر مرزی، اجناس آنها را توقیف کردند.

نیروهای وابسته به رژیم، کاسبکاران را مورد 
ش��لیک مستقیم قرار دادند و یکی از آنها را به نام 

"زانیار شهرزوری" مجروح نمودند.
از وضعیت جس��مانی این کاس��بکار مجروح 

اطاعات دقیقی در دست نیست.
ربط شهری است در بخش مرکزی شهرستان 

سردشت که بالغ بر 2۰ هزار نفر جمعیت دارد.

نماینده مجلس: 
دولت در مورد بیکاری، ذهن مردم را منحرف می کند

رژیم، مناطق هم مرز با ترکیه را میلیتاریزه کرد

به گفته فرمانده مرزبانی
 نظارت بر مرزها شدیدتر می شود

زخمی شدن یک شهروند کرد بر اثر شلیک
 نیروهای نظامی رژیم

در اعتراضات بلوچستان
 تعدادی کشته و زخمی  شدند

نس��ل س��نجاب زاگرس که زیس��تگاه اصلی 
آنها جنگل های پیرانشهر و سردشت است به دلیل 
جمع آوری میوه های بلوط توسط مردم و اسارت 
بی اندازه توسط شکارچیان برای فروش، در حال 

انقراض است.
به گزارش خبرگزاری مهر، برخی سودجویان 
و شکارچیان به دلیل عدم آگاهی یا منفعت طلبی، 
از ارزش زیستی س��نجاب ایرانی با خبر نبوده و 
اقداماتی انجام می دهن��د که بقای این جانور زیبا 

را در معرض انقراض قرار داده است.
در این گزارش آمده اس��ت، دانه های بلوطی 
که توسط س��نجاب های ایرانی جمع آوری و زیر 
خاک مدفون می شود ارزش باالیی در گسترش و 

تجدید حیات جنگل های بلوط غرب ایران دارد.
س��نجاب ایرانی 25 س��انتی متر طول داشته 
و س��ر و دم قرمز از مش��خصه های بارز این گونه 
نادر جنگل های بلوط ایران اس��ت، این حیوان که 
زیس��تگاه اصلی آن جنگل های بلوط پیرانش��هر 
و سردش��ت در آذربایج��ان غرب��ی می باش��د از 
میوه های توت، گردو، ب��ادام، بلوط و جوانه ها و 

برگ درختان تغذیه می کند.
این حیوان منحصر به فرد جثه  ای متوس��ط با 
طول 2۰ تا 24 س��انتیمتر و دمی بلند و پشمالو به 
ط��ول ۱3 تا ۱4 س��انتیمتر دارد که از نصف طول 

بدن آن بلندتر است.

رئی��س هیأت فوتبال کردس��تان، رژیم را در 
م��ورد عدم حمایت از فوتبال اس��تان مورد انتقاد 
قرار داد و ذوالفقارنس��ب نی��ز می گوید: مدیران و 
مسئوالن اس��تان به جای حمایت، از رشد فوتبال 

ممانعت به عمل می آورند. 
بهنام نظ��ری، رئی��س هیأت فوتبال اس��تان 
کردس��تان، ب��ا انتق��اد از ای��ن ک��ه "حمایت های 
بخش های صنعتی دولت به چند اس��تان محدود" 
می ش��ود، می افزاید: کردس��تان در رشته ورزشی 
فوتبال اس��تعدادها و ظرفیت های بسیار خوبی در 
اختیار دارد، ولی دولت از فوتبال اس��تان حمایت 

نمی کند.
وی با اش��اره به حضور ح��دود 2۰ بازیکن 
کردس��تان در لیگ برتر و دس��ته اول باشگاه های 
فوتبال، می گوید: متأس��فانه حمایت ش��رکت های 
دولت��ی تنها به اس��تان اصفهان و یکی دو اس��تان 

دیگر معطوف شده است.
از س��وی دیگر بیژن ذوالفقار نس��ب، مربی و 
بازیکن برجس��ته فوتبال ایران، با اعام این که با 
سرمایه شخصی خود، آکادمی فوتبال در کردستان 
تأس��یس می کند، می گوید: متأس��فانه "مدیران و 
مس��ئوالن اس��تان نه تنها حمای��ت نمی کنند بلکه 
با ایج��اد مش��کاتی مان��ع از انجام س��ریع کار 

می شوند."

به گ��زارش مه��ر، ذوالفق��ار نس��ب از آغ��از 
برنامه های اس��تعدادیابی آکادمی فوتبال اس��تان 
کردستان از ۱5 خرداد ماه سال جاری در سنندج 

خبر داد.
به گفته ذوالفقار نس��ب، قرار اس��ت در اولین 
مرحله از آغاز این طرح در اس��تان کردستان و از 
۱5 خرداد ماه سال جاری استعدادیابی بین سنین 

۱۰ تا ۱2 سال و ۱2 تا ۱4 سال انجام شود.
 برای اجرایی کردن این کار از مربیان جوان و 
دارای مدارج باالی ورزشی خود استان کردستان 

استفاده می شود.
استان های کردنش��ین ایران جدای از حضور 
یک دوره ای "ش��یرین فراز" کرمانش��اه در لیگ 
برتر، تاکن��ون هیچ تیم دیگ��ری را در لیگ برتر 

ایران نداشته اند.
تیم ش��یرین فراز کرمانش��اه نیز به دلیل عدم 
حمایت های مالی بس��یار زود با مشکات مواجه 
شد، لذا نتوانس��ت امتیازات الزم برای ماندگاری 
در لی��گ برتر را کس��ب نماید و مج��ددا به لیگ 

فوتبال دسته اول سقوط کرد.
عدم حمایت های مالی و س��رمایه گذاری  در 
زمینه های مختلف ورزش��ی به وی��ژه فوتبال مانع 
از رش��د و اعتای آن در مناطق کردنش��ین شده 

است.

بقای سنجاب های زاگرس در معرض نابودی است

به گفته اهالی فوتبال: دولت از رشد 
فوتبال کردستان حمایت نمی کند
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گویا قرار بر این اس��ت که جمعی از احزاب 
سیاس��ی کرد از تمام بخش های کردستان در 
آن شرکت نمایند تا بتوانند مواضعی مشترک 
در برابر کش��ورهای خارجی، حکومت های 
حاک��م بر کردس��تان و در براب��ر ملت خود 
داش��ته باش��ند. ما نیز منتظریم که ببینیم این 

کنگره برگزار می شود یا خیر.
که وانه: به نظر می رسد هم اکنون احزاب 
کرد به این سطح از درک سیاسی رسیده اند 
ک��ه با هم به دیالوگ و گفتگ��و بپردازند و 
جبهه ای فکری یا جبهه ای سیاسی را تشکیل 
دهند، آیا ش��ما به این مهم اندیش��یده اید، یا 
در این راس��تا گامی برداشته اید که جبهه ای 

متحد برای کردستان ایران تشکیل دهید؟
مصطفی هجری: متأس��فانه انشعابات به 
وجود آمده در احزاب کردس��تانی، تأثیرات 
منفی در این زمینه برجای گذاش��ته اند، ولی 
با این حال ما در تاش��یم که بتوانیم راه حلی 
برای این مسئله پیدا کنیم و بتوانیم همگرایی 
را به وجود آوریم و با مواضعی مش��ترک با 
مجامع و محافل اپوزیسیون ایرانی خارج از 
کش��ور مذاکره و گفتگو کنیم و امیدواریم که 

به این مهم دست یابیم.
که وانه: اکثریت مردم کردس��تان دارای 
دینی خاص هس��تند، اس��رائیل نی��ز مذهب 
خاص خود را دارد، به نظر شما رابطه مردم 
کردس��تان ایران یا به طورکلی، ملت کرد با 

اسرائیل چگونه است؟
مصطف��ی هج��ری: ما به عن��وان احزاب 
کردستانی، همچنین به عنوان ملت کرد هیچ 
مش��کلی برای برقراری رابطه با اسرائیل یا 
با هر کش��ور دیگری نمی بینیم، ما به عنوان 
کلیت ملت کرد و نه فقط کردهای ایرانی، هیچ 
مسئله و مشکلی با اسرائیل نداریم، در طول 
تاریخ نیز مس��ئله ای با اسرائیل نداشته ایم، به 
نظر من مردم ایران نیز کًا مس��ئله و مشکلی 
با مردم اس��رائیل ندارند، آنکه علیه اسرائیل 
تبلیغات می کند، جمهوری اس��امی است که 
می خواهد نشان دهد که از حقوق مسلمانان 
و به ویژه، حقوق فلس��طینی ها دفاع می کند، 
بطان تبلیغات جمهوری اسامی برای همه و 
حتی فلسطینی ها نیز آشکار شده است، ولی 
برقراری روابط بس��تگی به طرف مقابل نیز 
دارد، به همین خاطر درباره ی خود برقراری 
رابطه، من هیچ مش��کلی س��ر راه نمی بینیم، 
ولی بس��تگی به این دارد که آیا طرف مقابل 
حاضر است که این کار را انجام دهد یا خیر، 

مسئله به نظر من اینست.
که وانه: کشورهای هم پیمان بر سرنگونی 
رژیم سوریه اصرار دارند، آیا بعد از سقوط 
رژی��م س��وریه، در ایران خی��زش و انقالب 
آغاز می ش��ود، در این زمینه آینده حکومت 

ایران را چگونه می بینید؟
مصطف��ی هجری: قرار نیس��ت که بعد از 
سرنگونی رژیم سوریه در ایران انقاب آغاز 
شود، ولی چنانچه اش��اره نمودم، سقوط هر 
از ک��دام دیکتاتوره��ا در منطق��ه بر دیگری 
تأثیر گذار است، به ویژه در رابطه با جمهوری 
اس��امی ایران و سوریه مسئله کمی متفاوت 
اس��ت، در ای��ن زمینه س��وریه در واقع پلی 
اس��ت میان جمهوری اس��امی و فلسطین و 
حزب اهلل که هم پیمانان جمهوری اس��امی را 
تشکیل می دهند. با سقوط رژیم اسد این پل 
از بین می رود یا به نوعی تضعیف می ش��ود. 
جمهوری اس��امی دیگ��ر اینگون��ه آزادانه 
نمی توان��د در ام��ورات داخلی کش��ورهای 

سیس��تمی اس��ت که در آن همه چیز، اعم از 
فرهن��گ، ارزش ها و هنجاره��ای اجتماعی 
مختل ش��ده اند. همین جمهوری اس��امی را 
اگر در نظر بیاورید، در این نظام همه چیز به 
هم ریخته است. تنها گروه قلیلی که شیعیان 
معتق��د ب��ه والیت فقی��ه را در ب��ر می گیرد، 
پیرام��ون ولی فقیه را گرفته اند و بقیه ی مردم 
از نگاه حاکمان، غیرخودی تلقی می ش��وند. 
به یاد داریم که احمدی نژاد پس از انتخابات 
ریاس��ت جمهوری، مردم ناراضی را خس و 
خاش��اک و گوس��اله نامید. در چنین نظام و 
فرهنگی که متأسفانه سالیان طوالنی بر ایران 
حاکم بوده است، نه مرد دارای حقوقی است، 
نه زن، نه جوان، ن��ه پیر و نه کودک. حقوق 
انس��انی هیچ کس محترم ش��مرده نمی شود، 
مخصوصًا زنان که فرهن��گ عمومی در کل 
خاورمیانه علیه آنان است و از دیدگاه مذهب 
و خانواده نیز مورد استثمار و بهره کشی قرار 
می گیرند، نتوانس��ته اند به دالیلی که ذکر آن 
رفت، به اندازه ی کافی در فعالیت سیاسی و 
اجتماعی مشارکت نمایند، منظور این نیست 
که مطلقًا مش��ارکتی ندارند، بلکه آن گونه که 
باید و ش��اید، نتوانسته اند مش��ارکت داشته 
باش��ند و گرنه در میان زنان نیز افراد مبارز، 
کوش��ا و فعالی در صفوف احزاب سیاس��ی 
کردس��تان ایران و در زمره ی هنرمندان قرار 
دارند. در حزب دمکرات کردستان ایران نیز 
زنان در سطوح رهبری و تصمیم گیری سهیم 
می باش��ند، ام��ا این کافی نیس��ت. همگام با 
پیشبرد فرایند دمکراتیزاسیون در خاورمیانه، 
بدون تردید، نقش و تأثیر زنان نیز آشکارتر 
خواهد شد و بیش از پیش خواهند توانست 
در فرایند تصمیم سازی و مراکز تصمیم گیری 
و مدیری��ت امور کش��ور مش��ارکت نمایند. 
ام��ا تمامی این ها وابس��ته به پیش��برد روند 
دمکراتیزاس��یون اس��ت، یعنی ام��کان ندارد 
ک��ه زنان بتوانند به حقوق خود نائل ش��وند، 
بدون آن که نظام های موجود را تغییر داده و 
حکومت هایی دمکراتیک برسر کار بیاورند.

منظورم این نیست که زن هیچ گونه تحرک 
و فعالیتی برای دس��تیابی به حقوقش نداشته 
باشد، تا زمانی که حکومتی دمکراتیک بنیان 
نه��اده ش��ود، بلکه منظور اینس��ت که اکنون 
زنان از دو جهت رسالتی بر عهده ی آنهاست 
که برایش مبارزه کنند، نخس��ت دوشادوش 
م��ردان و تمام آزادیخواه��ان ایران و کردها 
ب��رای تغیی��ر حکومت و اس��تقرار حکومتی 
دمکراتیک و از دیگر س��و برای آن حقوقی 
که به دالیل فراوان به عنوان زن نقض ش��ده 
اس��ت. ولی در این مورد ک��ه باید روزی در 
جامع��ه ی کردس��تان بیش از آنچ��ه تاکنون 
وجود دارد زنان در تصمیم گیری سیاس��ی و 
ام��ور مملکت همچون مردان س��هیم و فعال 

باشند، جای هیچ شک و تردیدی نیست.
که وانه: قرار بود چند سال قبل کنگره ای 
ملی برگزار ش��ود، ولی تع��دادی از احزاب 
به علت اختالف نظ��ر و دیدگاه های متفاوت 
از آن کنگره اس��تقبال ننمودند و این کنگره 
برگزار نشد، عدم مشارکت آنها از نظر شما 

صحیح بود یا خیر؟ 
مصطفی هجری: آنچه که هم اکنون مورد 
بحث می باش��د، این است که از سوی رئیس 
اقلیم کردس��تان قرار اس��ت کنگ��ره ای ملی 
برگزار ش��ود، ول��ی تاکنون ای��ن امر تحقق 
نیافته است، طبق آنچه که تاکنون گفته شده، 
قرار بر این اس��ت که در آینده برگزار شود. 

و اختاف��ات عش��یره ای و 
منازع��ات مذهب��ی درونی 
کش��انده اند. این ام��ر باعث 
شده است که ملت کرد، عاوه 
بر این که از جانب زمامداران و 
علیرغم اراده و خواست خویش 
از آزادی ه��ا و حق��وق مل��ی اش 
در س��رزمین خود محروم بمانند، 
متأس��فانه خود ما نیز تحت تأثیر 
نظام ه��ای دیکتاتوری به تش��دید 
این روند کمک کرده ایم. از همین 
روی، اجم��اع سیاس��ی و اتح��اد 
مل��ت ک��رد در تمام��ی بخش های 
کردس��تان، به هر نح��و ممکن و در 
تمام��ی زمینه ها، از جمل��ه در رابطه 

ب��ا جوان��ان، زنان ی��ا احزاب ک��رد مخالف 
رژیم های حاکم در س��ایر بخش ها، مخالف 
ای��ن سیاس��ت های اش��غالگرانه و در جهت 
زدودن آثار آنهاس��ت، در این راستاست که 
م��ا کردها باید یک ب��ار دیگر به این آگاهی 
برس��یم و ثابت کنیم ک��ه همگی از یک ملت 
هس��تیم، می توانی��م متحد و یکصدا باش��یم، 
می توانیم تمامی توان و نیروی خود را یکجا 
گردهم آوریم و از این طریق، پیام و صدای 
خ��ود را به طرزی یکپارچ��ه و هماهنگ به 
ملت کرد و ملل همس��ایه ی آن برسانیم، که 
عبارت خواهد بود از پیام آشتی، همزیستی، 
اتحاد و همبس��تگی ملت کرد  به جای تفرقه 
و پراکندگ��ی و خوددرگیری. به همین دلیل، 
من نتایج این گردهمایی سازمان های جوانان 
از بخش های چهارگانه ی کردستان را گامی 
مثب��ت و ارزن��ده، تلقی می کن��م و امیدوارم 
در سایر بخش های کردس��تان نیز به زودی 
شاهد ش��رایط و اوضاعی باش��یم که در آن 
کنفرانس های دیگری از س��وی جوانان کرد 
برگزار شود و این اتحاد و همبستگی روز به 

روز روند پیشرفت را طی کند.
که وان��ه: آی��ا در رابط��ه با مش��ارکت 
سیاس��ی زنان در کردس��تان ای��ران تدبیری 

اندیشیده اید؟
مصطفی هجری: زمانی که از یک سیستم 
دیکتات��وری س��خن می گویی��م، منظورمان 

که وان��ه: هوی��ت مل��ت ک��رد در ح��ال 
حاضر مورد حمایت جهان��ی قرار دارد. آیا 
همان گون��ه که اکنون ملت کرد در حکومت 
مرکزی عراق سهیم است، می توان در آینده 

شاهد چنین وضعیتی در تهران بود؟
مصطف��ی هجری: من با این نظر که حقی 
به کردها داده می ش��ود، موافق نیس��تم، ملت 
کرد دارای حقوقی اس��ت ک��ه از آن غصب 
ش��ده، سرزمینش اشغال ش��ده و در رابطه با 
مبارزات و مقاومت هایش، با در پیش گرفتن 
سیاستی اصولی و خوانشی راهبردی و دقیق 
از تح��والت منطقه قادر به اس��تیفای حقوق 
خ��ود از دس��ت غاصبین و ناقض��ان حقوق 
خود خواهد بود. نظام فدرال دمکراتیکی که 
موردنظر ماس��ت، مردم ای��ران را در اداره ی 
امور کشور سهیم خواهد نمود. یعنی تبعیض 
می��ان مردم ک��رد، فارس، عرب ی��ا بلوچ از 
می��ان خواه��د رفت و براس��اس یک قانون 
اساسی دمکراتیک، همگان در اداره ی کشور 
و قانونگذاری س��هیم خواهند بود. به همین 
دلی��ل می توان گفت که همانن��د وضعیتی که 
کرده��ا در ع��راق از آن برخوردارند، در هر 
نظ��ام دمکراتیک��ی چنین ام��ری امکانپذیر 

است. 

کردها می توانند در تهران نیز س��همی از 
ق��درت را به خود اختص��اص  دهند. هم در 
پارلم��ان، براس��اس یک قان��ون دمکراتیک 
می توانن��د نماین��دگان خود را ب��ه پارلمان 
فرستاده و در تصمیم گیری ها و قانونگذاری 
مش��ارکت نماین��د و هم ب��رای اداره ی امور 
کش��ور می توانند در مدیریت حکومت ایفای 
نق��ش نماین��د، در غیر این صورت اساس��ًا 
نمی ت��وان از به وج��ود نظام��ی دمکراتیک 

سخنی به میان آورد.
مل��ی  کنگ��ره ی  دومی��ن  که وان��ه: 
جوانان)کرد( برگزار ش��د، فکر می کنم شما 
نیز در این کنگره ش��رکت داش��تید، آینده ی 
ارزیاب��ی  را چگون��ه  کنگره های��ی  چنی��ن 

می کنید؟
مصطف��ی هجری: در تاری��خ ملت کرد و 
سایر ملیت های تحت س��تم در منطقه ی ما، 
حکومت ها همواره کوشیده اند که در میان ما 
تفرقه و دش��منی ایجاد کنن��د. اگر نگاهی به 
بیفکنیم، متوجه می شویم  گذشته ی خودمان 
که خس��ارات، زیان ها و سیه روزی هایی که 
م��ا کردها در برخی مقاط��ع تاریخی برخود 
روا داشتیه ایم، کمتر از مصائب و مشقت هایی 
نیس��ت که رژیم های دیکتاتوری بر س��ر ما 

آورده اند. 
بارها پیش آمده است که ما را در مقابل 
یکدیگر قرار داده اند، ما را به جنگ، دشمنی 

مصطفی هجری در گفتگو با 
مجله "که وانه":

ما  باید بدانیم که برای جنگ نمی جنگیم، 
بلکه برای دستاورد است که می جنگیم

تنظیم: علی اکبر مجیدی
بخش دوم
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اعتقاد هسته ای 
ایران،

 بمب ها و حقیقت

رضا فتح اهلل  نژاد

اکونومیس��ت روز ۱۹ م��ی،  سای��ت 
مقاله ای را تحت عن��وان "تئولوژی)اعتقاد 
مذهبی( هسته ای ایران، بمب ها و حقیقت" 
به قلم نویس��ندگان بخ��ش بین الملل خود 
منتشر کرده اس��ت که به سخنان خامنه ای، 
رهبر جمهوری اس��امی درباره ی مسئله ی 
هس��ته ای می پردازد. نگارن��دگان با مطرح 
کردن این پرس��ش که "آی��ا اعتقاد مذهبی 
مس��لمانان در رابط��ه با س��اح هس��ته ای 
حقیقت دارد یا خیالپردازانه اس��ت؟" مقاله 
را آغ��از نموده اند. در ابتدا آمده اس��ت که 
خامن��ه ای نه یک بار، بلکه بارها، از جمله 
در یک فتوا گفته اس��ت ک��ه به دنبال بمب 
اتم نیستند. او در جمع دانشمندان هسته ای 
گفت: "س��اح اتمی به طور کلی به س��ود 
ما نیس��ت. از نظر ایدئولوژیک و حقوقی، 
ما توس��عه ی س��اح هس��ته ای را مشروع 
نمی دانیم. ما اس��تفاده از این گونه ساح ها 
را گن��اه کبیره می دانی��م. همچنین معتقدیم 
ک��ه نگهداری چنین اس��لحه هایی بیهوده و 
خطرناک است و ما هیچ وقت به دنبال آن 

نبوده ایم".
در ادام��ه مقاله آمده اس��ت که: "باراک 
اوباما، تنها چند هفته قبل از ایران خواسته 
بود ک��ه به وضوح اعام کند که هدفش��ان 
دستیابی به نیروی هسته ای صلح آمیز بوده یا 
ساح هسته ای؟ خوش بین ها سخنان آقای 
خامنه ای را به عنوان پاسخی مثبت ارزیابی 
می کنند و تشویق به از سرگرفتن مذاکرات 
هس��ته ای را به عنوان پیامد عملی احساس 

تازه ی مصالح مشترک می نگرند".
"ام��ا بس��یاری از م��ردم ن��ه از آقای 
خامن��ه ای خوشش��ان می آی��د و ن��ه به او 
اعتماد می کنند. در جریان عدم اعام ساح 
هسته ای، مطمئنًا رهبر ایران عمًا از تقیه ی 
ش��یعه پی��روی می کند. تقیه نوع��ی تظاهر 
مجاز یا دروغگویی � به منظور حفظ ایمان 
اس��ت. برخی بر این باورند ک��ه نباید فتوا 
را زی��اد جدی گرفت زی��را به طور طبیعی 
انعطاف پذیر اس��ت. آنها می توانند از سوی 
مقام��ات مذهبی رقیب مورد مناقش��ه قرار 
گیرند و یا حتی توس��ط مق��ام صادرکننده، 
دگرگ��ون ش��وند. فتوا بیش��تر ب��ه عنوان 
پیش��نهادی موقتی جهت رفتار درس��ت به 
کار گرفته می ش��ود تا قانونی همیش��گی و 

الیتغیر".
در پای��ان مقال��ه، چنی��ن نتیجه گیری 
می شود که عملکردها می  توانند بر حرف ها 
روش��نایی بیفکنند. در دوران جنگ ایران 
� ع��راق در ده��ه ی ۱۹۸۰، نیروی نظامی 
صدام حسین که به غرب متکی بود، ساح 
ش��یمیایی ب��ه کار برد و ه��زاران ایرانی را 
کش��ت. رهبر قبلی، آیت اهلل خمینی به طور 
آش��کار، دس��تور ممنوعیت مذهبی پیشین 
خ��ود درب��اره ی س��اح کش��تار گروهی 
را کام��ًا تغییر داد و دس��تور راه  انداختن 
تحقیقات در مورد گس��ترش آنها، از جمله 
بم��ب هس��ته ای را صادر کرد و س��پس به 
گردن نهادن خمینی به سرکشیدن جام زهر 
اشاره می کند و می نویسد:" با این اوصاف، 
او آتش بس و پایان دادن به جنگ را بر به 
کار گرفتن س��اح های غیرمتعارف ترجیح 

داد ".

منطقه همچون لبنان و فلسطین دخالت کند و 
به صورت مستقیم اسرائیل را تهدید کند، تنها 
کشور عربی که با جمهوری اسامی هم پیمان 
اس��ت، س��وریه می باشد و با س��قوط رژیم 
سوریه جمهوری اس��امی تنها دوست خود 
را از دست می دهد و بیش از گذشته در میان 
کش��ورهای منطقه به ویژه خاورمیانه منزوی 
می ش��ود. بدون ش��ک مردم ایران با سقوط 
رژیم بشار اس��د که تحت حمایت جمهوری 
اسامی ایران است، خرسند شده و انگیزه ای 
بیش��تر پیدا می کنند برای تداوم مبارزه ش��ان 
ت��ا آنه��ا نیز همچون م��ردم س��وریه بتوانند 
دیکتاتور حاکم بر کشورش��ان را س��رنگون 
کنند. تأثیرات، غیرمس��تقیم می باش��ند و از 
چندین جهت این مس��ئله بر روی حکومت 
ای��ران تأثیر منفی و ب��ر روی مردم تأثیرات 

مثبت برجای می گذارد.
که وانه: پیش��تر جهان به دو بلوک شرق 
و غرب تقسیم ش��ده بود، اکنون نیز روسیه 
و چی��ن ه��ر دو برآنند که ای��ن وضعیت را 
در براب��ر غ��رب حفظ کنند، علت چیس��ت 
که تاکنون روس��یه و چین درباره س��قوط 
سوریه راضی نشده اند؟ چه چیزی از غرب 

می خواهند؟
مصطفی هجری: درواقع آنچه که روسیه 
و چی��ن انجام می دهند، به خاطر آن نیس��ت 
که ب��ه چنین حکومتهایی ب��اور دارند، بلکه 
برای حفظ منافع کان سیاس��ی و اقتصادی 
اس��ت که با وجود حکومتهای بش��ار اسد و 
جمهوری اس��امی قادرند آنها را حفظ کنند. 
با س��رنگونی بشار اسد یا جمهوری اسامی 
آن منافع بدان گونه باقی نخواهد ماند، عاوه 
ب��ر این از لحاظ سیاس��ی نیز با س��رنگونی 
این دو دولت، منطقه بیش��تری تحت پوشش 
منافع غرب قرار می گیرد که چین و روس��یه 
خواهان چنین چیزی نیستند. به همین خاطر 
تا آخرین لحظه آنه��ا از این دو پایگاه خود 
دفاع می کنند، ولی زمانی که احس��اس کنند 
که آن حکومتها در حال س��قوط هستند و از 
بین می روند، آنها نیز دس��ت از حمایت خود 
می دارند، زیرا آنه��ا به دنبال حفظ حکومت 
جمهوری اس��امی یا بعث سوریه نیستند، به 
این دلیل که به آن باور داش��ته باش��ند، بلکه 
به این خاطر اس��ت که مناف��ع آنها را حفظ 
می کنن��د، زمانی که ببینن��د آن حکومتها در 
حال سقوط بوده و دیگر قادر به حفظ منافع 
آنها نیس��تند، آنها نیز پش��ت ای��ن حکومتها 
را خالی می کنن��د، این درواق��ع قانون تمام 
حکومت هایی اس��ت که اتحاد آنها بر مبنای 

منافع است.
که وانه: جمهوری اسالمی ایران حکومتی 
اثنی عش��ری یا مرکزگرای ش��یعی اسالمی 
است. اما بیش��تر هم پیمانانش را کشورهای 

کمونیست تش��کیل می دهند، چه چیز باعث 
این هم پیمانی است؟ این پیوندها چه منافعی 

برای جمهوری اسالمی به همراه دارد؟
مصطف��ی هج��ری: درواق��ع دیکتاتورها 
همگ��ی در سیاس��ت عموم��ی و کان مانند 
یکدیگر هس��تند. به عنوان مثال حکومتهای 
کمونیستی مانند کره شمالی به لحاظ مذهبی 
و دین��ی نه تنه��ا در قطب مقاب��ل جمهوری 
اس��امی بلکه در دشمنی و تضاد با آن قرار 
دارند اما این دو کش��ور به لحاظ رفتاری و 
عملی ب��ه یکدیگر نزدیک می ش��وند. برای 
نمون��ه در م��ورد س��رکوب آزادیخواه��ان. 
مب��ارزه ی آزادیخواهانه هم در کره ش��مالی 
هست و هم در ایران. این دو کشور در مورد 
سرکوب آزادیخواهان متفق هستند، حکومت 
بش��ار اس��د نیز که حکومت بعثی است، در 
بنیان خود ضد دین است اما با ایران هم پیمان 
است و نقطه مشترک آنها ضدیت و مقابله با 
آزادی اس��ت. به همین دلی��ل آزادیخواهان 
را س��رکوب کرده و به یکدیگ��ر در این امر 
یاری می رس��انند، رواب��ط و منافع اقتصادی 
یکدیگ��ر را تقوی��ت می کنند ت��ا بتوانند در 
چارچوب همان هدف از آن اس��تفاده کنند. 
آنچ��ه این کش��ورها را ب��ه یکدیگر نزدیک 
می   کند، آزادی س��تیزی و دمکراسی س��تیزی 
اس��ت. چرا که دمکراسی برای همه ی آنها به 
یک اندازه مضر و خطرناک است، دمکراسی 

برای همه ی آنها عامل س��قوط است و همین 
نقطه ی مش��ترک باعث دوس��تی و همکاری 
آنها می شود و این امری طبیعی است. ممکن 
اس��ت در آینده هم سیس��تمهای دیکتاتوری 

همچنان به همین شیوه عمل کنند.
که وانه: گفته می ش��ود مردم کشورهای 
عربی ش��جاع بوده و در براب��ر دیکتاتورها 
می ایس��تند. اما چرا مردم ایران با وجود آن 
همه فشار سیاسی و اقتصادی و نبود آزادی 
و وف��ور اعدام، قیام نمی کنن��د؟ به عبارت 
دیگ��ر، چه نیرو و انگیزه ای برای انقالب در 

ایران نیاز است؟
مصطفی هج��ری: دالیل زی��ادی وجود 
دارد. ب��ه عنوان مث��ال، در ایران متأس��فانه 
هنوز نیروی اپوزیس��یون سراسری که بتواند 
الهام بخش مبارزه در داخل کش��ور باشد به 
وجود نیامده است، ایران کشوری پرجمعیت 
با تن��وع باالی دینی و ملی اس��ت که اتحاد 
و هماهنگ��ی آنه��ا به ویژه در ش��رایطی که 
جمهوری اس��امی بر آنها حکومت می کند، 
امر مشکلی است. مسائل دیگری هم وجود 
دارد که مانع قیام مردم ایران تا امروز ش��ده، 
اینها همگی تأثیرگذار هس��تند. اما نبود قیام 
فراگیر تا به امروز به این معنا نیست که مردم 
ایران از جمهوری اس��امی بیزار نیستند و یا 
آزادی نمی خواهند، آنها هم به دنبال فرصتی 
می گردن��د ک��ه من فک��ر می کن��م در آینده 
فرصت پیش خواهد آمد، تشکیل اپوزیسیون 
سراس��ری که بتواند به مردم امید بدهد همان 
فرصتی اس��ت که باید پیش بیاید و به مردم 
انگیزه بدهد، مردم اگر بدانند که اپوزیس��یون 
قوی از آنها پش��تیبانی می کند، حتمًا حضور 

جدی در میدان مبارزه خواهند داشت.
به عنوان مثال، مردم کردس��تان در حال 
حاض��ر احزاب خود را دارند، این احزاب به 
ناگریز همگی مقرهایشان در کردستان عراق 
است، مبارزان کرد و آزادیخواهان کرد که در 
داخل ایران درحال مبارزه هس��تند هر یک 
از سیاس��تها و خط مشی حزب خود پیروی 
می کنند اگر مش��کلی هم برایشان پیش بیاید 
می توانند به گون��ه ای خود را از آنجا نجات 
داده و در درون احزاب خود به مبارزه ادامه 
دهند. همین امر باعث ش��ده تا در کردستان 
مبارزه و مقاومت قویتر و منس��جم تر بوده و 
نتایج بهتری داش��ته باشد، اما در ایران چنین 
نیرویی وجود ن��دارد، ما درحال گفتگو و و 
مذاکره با اپوزیسیون ایرانی و شخصیت های 
ایرانی هس��تیم تا تش��کیل اپوزیسیون برای 
ایرانیان ممکن شده و بتواند همچون پشتیبانی 
برای مردم ایران عمل کند، در چنان شرایطی 
اس��ت که اکثریت مردم کش��ور می توانند به 
می��دان مبارزه بیایند. البته فراموش نکنیم که 
جمهوری اس��امی ایران در سرکوب شدید 

آزادیخواه��ان کمتری��ن گمان را ب��ه دل راه 
نمی ده��د و نه تنها نس��بت به ما ک��ه از ابتدا 
مخالف این حکومت و خواهان براندازی آن 
بوده ایم، بلکه نس��بت به کسانی که زمانی در 
صفوف خودش��ان بوده اند نیز چنین رویه ای 
در پی��ش گرفت��ه و هی��چ ش��فقتی در مورد 
آنان نش��ان نمی دهند و کمتری��ن مخالفت و 
ی��ا اختاف نظ��ر را از آنانی که دوش��ادوش 
خودش��ان جمهوری اس��امی را تأس��یس 
کرده ان��د، برنمی تابند و قب��ول نمی کنند. این 
حد از س��رکوب تأثیر بسیار زیادی بر مردم 

ایران گذاشته است.
که وانه: مردم کردس��تان ای��ران خواهان 
چه چیزی هستند؟ آیا مایل به وجود نیروی 
مس��لح هس��تند در حالیک��ه وج��ود نیروی 
مسلح باعث اعمال فشار بیشتر بر کردستان 
می ش��ود؟ آیا وجود نیروی��ی همچون پژاک 
که فعالیت مسلحانه دارد، به سود کردستان 

ایران است؟ نظر شما در این باره چیست؟
مصطف��ی هجری: م��ا به عن��وان حزب 
دمکرات و همچنین بخش دیگری از احزاب 
ک��ردی به عن��وان اپوزیس��یون ک��رد ایران، 
تجربه ی مبارزه ی مس��لحانه داریم، سالها به 
مبارزه ی مس��لحانه علیه جمهوری اسامی 
ادام��ه دادیم، اما ام��روز بر ای��ن باوریم که 
مبارزه ی مسلحانه نمی تواند مصالح و منافع 
مردم کرد در کردس��تان ایران را تأمین کند، 
آن فعالیت مس��لحانه که گاه گاه ش��اهدش 
هس��تیم بیش از هرچیز بهانه ای اس��ت برای 
جمهوری اس��امی که بتواند کردستان را هر 
چه بیش��تر میلیتاریزه کند. فشار بیشتری بر 
مردم کردس��تان وارد ک��رده و مجازات های 
سنگین تری برایشان درنظر بگیرد. به جز این 

تاکنون دستاوردی نداشته است.
ما ب��ر آنیم که مردم در کردس��تان ایران 
فعال هستند، مبارزه  می کنند و احزابشان هم 
فعالند ام��ا هر یک در چارچوب امکانات و 
تواناییهای خ��ود فعالیت می کند، اما به طور 
کلی، نظر شخصی من این است که قیام مردم 
کرد در ایران به تنهایی به صاح آنان نیست، 
چ��را که م��ردم ک��رد در ایران ه��ر چند هم 
قوی و قدرتمند باش��ند، نمی توانند به تنهایی 
جمهوری اسامی را ساقط کنند و به اهداف 

خود برسند.
ما باید بدانیم که برای جنگ نمی جنگیم، 
بلکه برای دس��تاورد اس��ت ک��ه می جنگیم، 
بنابرای��ن معتقدم که مردم کرد در کردس��تان 
ای��ران بیش از دیگ��ر نقاط ای��ران آمادگی 
مبارزه و قیام را دارند، اما باید ش��رایطی به 
وج��ود بیاید که در تمام ایران ش��رایط قیام 
باش��د و همه با ه��م قیام کنن��د و گرنه قیام 
مل��ت کرد به تنهایی از نظر من کار سیاس��ی 

درستی نیست.

            روزنــــــه

تشکیل 
اپوزیسیون 

سراسری که بتواند 
به مردم امید بدهد 

همان فرصتی است که 
باید پیش بیاید و به 

مردم انگیزه بدهد، مردم 
اگر بدانند که اپوزیسیون 

قوی از آنها پشتیبانی 
می کند، حتمًا حضور 

جدی در میدان 
مبارزه خواهند 

داشت
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چن��دی پیش آق��ای مصطف��ی هجری، 
دبیرکل حزب دمکرات کردس��تان ایران طی 
مصاحب��ه ای اعام کرده ب��ود که در صورت 
تظاهرات و قیام مردم در شهرهای کردستان 
ای��ران، نه تنها باید این اق��دام مورد حمایت 
قرار گیرد، بلکه باید "منطقه ی پرواز ممنوع" 
در آسمان کردس��تان ایران جهت جلوگیری 
از هرگون��ه حمل��ه تافی جویان��ه از جانب 
حکوم��ت مرکزی، برقرار ش��ود، به این معنا 
که باید از تکرار فاجعه ای انس��انی همچون 
بمب��اران ش��یمیایی سردش��ت جلوگیری به 
عمل آید و مردم بی ساح و بی دفاع، هدف 
حمات هوایی ارتش و سپاه پاسداران رژیم 

قرار نگیرند. 
ام��ا این اظه��ارات دس��تمایه ی حمات 
مجدد دیگری س��تیزان ایرانی و س��ازمانهای 
وابس��ته به این ط��رز فکر ق��رار گرفت. در 
همین رابطه، جبهه ی ملی ایران طی بیانیه ای 
اظه��ارات آقای هجری را ب��ه گفته ی خود" 
قویا طرد و محک��وم" کرد و اعمال منطقه ی 
پرواز ممنوع را به منزله ی "ایستادن در برابر 
آحاد ملت ایران" دانس��ته و به این ترتیب به 
پشتیبانی مستقیم از حمله ی هوایی احتمالی 

به کردستان پرداخت. 
این بیانیه برای مردم کردستان تنها و تنها 
یادآور اعام جهاد علیه کردستان در سالهای 
آغازین حکومت اسامی است و تنها پیامی 
که برای مردم کردس��تان دارد این اس��ت که  
"آح��اد ملت ایران" نه تنها به پیش��تیبانی از 
آنه��ا برنخواهند خاس��ت بلکه دوش��ادوش 
هواپیماهای جنگی، همانند س��الهای 5۹ و 
پس از آن به قصد کش��تاری گس��ترده عازم 

کردستان خواهند شد! 
آی��ا اپوزیس��یون ایرانی نمی دان��د که با 
چنین ادبیاتی تنها شکاف میان کرد و فارس 
را عمیقتر می کند؟ آی��ا گمان می کنند با این 
روش می توان همگرای��ی در میان نیروهای 
اپوزیس��یون ایجاد ک��رد؟ آی��ا از نتایج این 
رفتاره��ا ناآگاهند یا آگاهانه چنین مواضعی 

را در پیش می گیرند؟
نگارنده بر آن اس��ت که نویسندگان این 
بیانی��ه و همفکرانش��ان به خوب��ی می دانند 
که با چنی��ن موضعگیریهایی ن��ه تنها دیوار 
بی اعتمادی می��ان ملت کرد و اپوزیس��یون 
تمرکزگرا را باالتر می برند بلکه نیک آگاهند 
که چنین س��خنانی به هرچه سست  تر شدن 
پیوندهای میان کردس��تان و ای��ران خواهد 
انجامید و این برنامه ای اس��ت که به صورت 

هدفمند از سوی دو جریان دنبال می شود.
نخس��ت، جریانی ک��ه تتم��ه ی غائله ی 
اص��اح طلبی در ایران به ش��مار آمده و به 
نام اپوزیس��یون ب��ه درون نیروهای خواهان 
بران��دازی خزیده و مهمترین هدفی که دنبال 
می کن��د، حف��ظ موجودیت نظ��ام جمهوری 
اسامی اس��ت و از هر راه ممکن این هدف 
را دنبال می کن��د و یکی از راهها جلوگیری 
از ایجاد همگرایی و نزدیک ش��دن نیروهای 
اپوزیس��یون به یکدیگر اس��ت. ممکن است 
کس��انی این تلقی را متکی بر تئوری توطئه 
دانس��ته و آن را م��ردود بش��مارند، ام��ا  با 
نگاهی گ��ذرا به سرنوش��ت کس��انی چون 
سردار مدحی، به وضوح دامهایی را می بینیم 
که جمهوری اس��امی بر سر راه اپوزیسیون 
فارس قرار می دهد و کس��انی هم به راحتی 
در این دامها گرفتار می شوند. این جریان در 
تئوری پردازیهای خود هر ابزار یا روشی را 
که به تضعیف و یا س��قوط جمهوری اسامی 
بیانجامد، مردود دانس��ته و  با تمام توان در 
برابر آن می ایستد. جریان دوم جریانی است 
که تش��کیل ایرانی ف��درال را تهدیدی برای 
تمامی��ت ارضی ای��ران دانس��ته و به همین 
دلیل با تشدید تعارضات و تضادها درصدد 
تضعی��ف این فکر در می��ان ایرانیان )اعم از 

کرد و فارس( است.
در اینجا به بررس��ی اجمالی دیدگاههای 
ه��ر دو جری��ان پرداخت��ه و ضمن روش��ن 
س��اختن پایه های مغالطه آمیز اس��تداللهای 
ایشان در صدد پاسخگویی به برخی شبهات 

برخواهم آمد. 

کشورها را به س��وی خود می خواند، هر از 
گاهی کنفرانسها و سمینارهایی با موضوعیت 
هوی��ت، زبان و ی��ا فرهنگ ک��ردی برگزار 
می کند و دیگر کردها را هم در آن ش��رکت 
می ده��د و با حضور در مجام��ع بین المللی 
چه��ره ای متفاوت و ت��ازه از ملت کرد ارائه 
کرده، برای بخش��ی از جامعه ی دیگری ستیز 
ایرانی که منکر هرگونه هویت مس��تقلی در 
چارچوب مرزهای ایران هس��تند، به خودی 
خود هراس انگیز و نامطلوب اس��ت. آنها که 
به درس��تی بر جعلی بودن مرزهای سیاسی 
واقف هس��تند و زمانی که کردهای ایران را 
اقلیت قوم��ی می نامند از تعری��ف کردهای 
عراق عاجز مان��ده و نمی دانند برای متمایز 
نش��ان دادن این دو گروه به چه تعریفی باید 
متوس��ل ش��وند، خود می دانند که مرزهای 
سیاسی لغزانی که بر واقعیت جغرافیای انسانی 
منطقه منطبق نیس��ت، فاقد اصالت ذاتی بوده 
و هم��واره در معرض تهدید و برهم خوردن 
است. لذا این عده تمامی حرکات سران اقلیم 
کردستان را با دلهره و وسواسی خاص دنبال 
می کنند و در انتظار شکس��ت فدرالیس��م در 
عراق هس��تند تا به واسطه ی آن طرح ایران 
فدرال را طرحی ناموف��ق و پرونده ی آن را 
مختوم��ه اعام ک��رده و اپوزیس��یون فارس 
هم پیم��ان و همراه با فدرالیس��تها را از فکر 

ایران فدرال منصرف کنند.
این گروه با تحریک احساس��ات هر دو 
سو )هم ملیتها و هم فارسها( و اتخاذ مواضع 
جزم��ی و متعصبانه و به دور از عقانیت در 
رابط��ه با ایران و با بازخوانی اس��طوره های 

اصرار م��ی ورزد. این رویه از س��وی گروه 
اول )یعنی س��پاهیان پریروز و اصاح طلبان 
دی��روز و اپوزیس��یون برانداز  ام��روز!( به 
لحاظ تئوریک تغذیه ش��ده و اگرچه اهداف 
غاییشان متفاوت است، اما در موضوع لزوم 
انکار و نفی و س��رکوب دیگر ملیتهای ایران 

متفق القول هستند.
نماینده ی برجس��ته ی جری��ان اول، اکبر 
گنجی اس��ت که ب��ا مقاالت مک��رر در کار 
القای این باور اس��ت که فعالیتهای سیاس��ی 
اپوزیس��یون غیر فارس در راستای تجزیه ی 
ای��ران و با این هدف به پی��ش می رود. وی 
اگرچه مقاالتش را دارای ساختاری منطقی 
نش��ان می دهد، اما با گریز از تبیین بسیاری 
از موضوعات��ی که خود ط��رح می کند و با 
استفاده از زبانی که میان استدالل و استهزاء 
در نوس��ان است، دس��ت به دامان مغالطاتی 

آشکار می شود. 
به عنوان مثال در مقاله "پیامدهای تجزیه 
طلبی در ایران" چند پرسش ابتدایی را طرح 

می کند از جمله اینکه:
آیا مرزهای دولت-ملتها دارای ارزش و 
موجه هس��تند یا این مرزها و هویتها تاریخًا 
برس��اخته )جعلی( و فاقد ارزش فی نفس��ه 

هستند؟
گنج��ی با ط��رح دو پرس��ش دیگر این 
پرس��ش را به دس��ت فراموش��ی می سپارد 
چراک��ه نیک می داند پاس��خ به این س��ؤال 
مس��تلزم تبیین تاریخچه مفهوم دولت- ملت 
ب��وده و در نهایت به کاذب ب��ودن و جعلی 
ب��ودن این مفهوم خواه��د انجامید. در جای 

پذیرفته شده و مشکل تنها کسی است که بر 
آن "جا" می نش��یند. در حالی که اپوزیسیون 
خواهان براندازی سیس��تم )ی��ا همان ظرف 
حاکمی��ت( نمی تواند "جانش��ین" زمامداران 
حاکم باش��د، چرا که در پ��ی ایجاد تحولی 
بنیادین اس��ت و حل مشکل را در جابجایی 

نمی داند.
گنجی با چنین تعریف ابتری از اپوزیسیون 
که بر آراء هیچ تئوریسین سیاسی ای استوار 
نیس��ت، ضمن مخدوش جلوه دادن چهره ی 
اپوزیس��یون آنها را متهم به اقسام خیانت و 

جنایت می کند.
 در این میان اپوزیس��یون سازمان یافته 
و دارای س��ابقه و متعه��د بی��ش از دیگ��ر 
ش��کلهای اپوزیس��یون مورد حمله ی ایشان 

قرار می گیرند.
گنجی با طرح اصطاح مجعول "لیبیائیزه 
کردن ایران"، اپوزیس��یون را مس��ئول وقوع 
هرگون��ه جنگی علیه ای��ران معرفی کرده و 
تصریح می کند که منظور او گروههایی است 

که:
دارای نیروی متشکل باشند  -۱

مس��لح باش��ند و ی��ا حاضر به   -2
شرکت در عملیات جنگی باشند

3-  حاضر به پرداخت هزینه باشند
به عب��ارت دیگ��ر، او هرگون��ه فعالیت 
س��ازمان یافته در جه��ت بران��دازی نظ��ام 
جمه��وری اس��امی را در راس��تای به قول 
خ��ود، لیبیائیزه ک��ردن ایران دانس��ته و در 
نتیجه محکوم می داند و برای خواننده روشن 
نمی کند که اپوزیس��یونی ک��ه دارای نیروی 

ابت��دا به اس��تداللهای گ��روه دوم، یعنی 
تمرکزگرای��ان ک��ه در ای��ن مقال��ه آنه��ا را 
"دیگری س��تیز" و یا "دیگری گریز" می نامم، 

خواهیم  پرداخت.
ماجرا به سقوط صدام و تأسیس حکومت 
فدرال در ع��راق برمی گردد، تجربه ی موفق 
اقلیم کردس��تان به عنوان حکومتی منطقه ای 
در چارچوب کش��وری فدرال که توانس��ته 
همس��ایگان  مش��کل آفرینی های  علیرغ��م 
ع��راق به امنترین نقطه ی این کش��ور تبدیل 
ش��ده و به حد قابل قبولی از دمکراس��ی و 
تأمین حقوق و آزادیه��ای فردی و گروهی 
دس��ت یابد، از سویی به نقطه ی امیدی برای 
طرفداران فدرالیس��م در ایران تبدیل شده و 
از سوی دیگر به کابوس بزرگ تمرکزگرایان 
و اپوزیسیون ناسیونالیست و به صورت کلی 

شووینیسم فارس انجامیده است.
وجود دولتی منطقه ای که کردهای دیگر 

ایرانی و پارس��ی و تقدس بخش��یدن به آنها، 
س��عی در تبدیل کردن آنها  به تابو در ذهن 
مردم ایران داش��ته و از این طریق آنها را به 
س��تیزه جویی و پرخاش��گری نسبت به هر 
غیرپارسی تحریک می کنند. از سوی دیگر، 
همی��ن رفتار ناگزیر به بیزاری بیش��تر دیگر 
ملیتهای ایران از ق��وم پارس و نمادپردازی 
و اسطوره س��ازیهای آن انجامیده و احساس 

فاصله و تمایز را تشدید می کند.
هرچه این تمایزها بیشتر احساس شود، 
امکان همزیس��تی و درک متقابل که الزمه ی 
اس��تقرار و اس��تمرار نظامی فدرال اس��ت، 
کمتر می ش��ود. به عبارت دیگر، اپوزیسیون 
دیگری ستیز ایرانی راه جلوگیری از تشکیل 
حکومت فدرال )که ب��ه تصور آنها مقدمه ی 
تجزیه است( را تشدید اختافات و تمایزها 
می داند و بر استمرار رویه ی سرکوب و نفی 

دیگر با اس��تفاده از چند مثال سردس��تی و 
احساس��ی دخالت بشردوس��تانه را مترادف 
تهاجم نظام��ی قلمداد ک��رده و مابقی بحث 
را به محکوم ک��ردن و طرد هرگونه دخالت 

بشردوستانه  اختصاص می دهد.
در ج��ای دیگر در تعریف اپوزیس��یون 
می گوی��د: "گروه��ی اس��ت ک��ه می خواهد 
جانش��ین زمامداران حاکم ش��ود" او بدون 
آنک��ه نامی از ارائه کنن��دگان چنین تعریفی 
ببرد، تعریف برساخته و بی پایه ی خود را به 
خواننده تحمیل کرده و او را وادار به پذیرش 
آن می کن��د. غافل از اینک��ه این تعریف تنها 
ش��امل اپوزیس��یون درون سیستمی می شود. 
خود ایش��ان و جناح��ی که به آن وابس��ته 
هس��تند، در ای��ران چنی��ن هدف��ی را دنبال 
می کردند یعنی جانش��ینی زمامداران حاکم، 
در این تعریف"جا" که ظرف حاکمیت است، 

متش��کل نباش��د و حاضر به پرداخت هزینه 
هم نباش��د، آیا اصًا می تواند نام اپوزیسیون 

بر خود بگذارد؟!
گنجی در مقاالت خود همواره مرزهای 
میان کشور و حکومت را در نوردیده و آنها 
را مت��رادف ف��رض می کند، ب��رای نمونه در 
راس��تای خائن خواندن س��ازمان مجاهدین 
خل��ق می گوید، این س��ازمان با ق��رار دادن 
اطاع��ات نظامی کش��ور )یعن��ی اطاعات 
مربوط به فعالیتهای تس��لیحاتی و هسته ای 
ایران( در اختی��ار مهاجمان، در کنار آنان با 
نظامیان ایران خواه��د جنگید و از بیان این 
نکت��ه طفره می رود که آنچه او نظامیان ایران 
می خواند، همان س��پاه پاسداران است که او 
خود به خاطر منفور ب��ودن این نیرو از ذکر 
نام آن خودداری کرده و با استفاده از ترکیب 
نظامیان ای��ران به آنان در براب��ر مجاهدین 
تق��دس بخش��یده و من��زه نش��ان می دهد و 
فرام��وش می کن��د که اگر س��پاه پاس��داران 
مترادف نظامیان ایران است، نیروی انتظامی 
ه��م به همان س��یاق، نی��روی انتظامی ایران 
اس��ت و البد در آزار و اذیت مردم ایران هم 
به همین دلیل محق است و نباید در برابرش 

ایستاد!
دخال��ت  خوان��دن  مت��رادف  ب��ا  وی 
بشردوستانه )نظیر آنچه آقای هجری مطرح 
کرده( ب��ا تهاجم نظامی، نتیج��ه می گیرد که 
این امر ب��ه تجزیه ی ای��ران خواهد انجامید 
و با خل��ق فضایی آخرالزمان��ی به توصیف 
پیامدهای خونی��ن هولناکی می پردازد که به 
زع��م او در انتظار ایران اس��ت، در فضایی 
که ترس��یم می کند، ایران پس از فروپاش��ی 
جمهوری اس��امی ویرانه ای اس��ت که تمام 
زیرس��اختهای اقتصادی��ش ناب��ود ش��ده و 
میلیونها انس��ان کش��ته و میلیونه��ا آواره و 
گرس��نه و س��رگردان در این ویرانه ها پرسه 

می زنند! 
برای گنجی س��قوط جمهوری اس��امی 
آخ��ر دنیا و پایان کار ایران اس��ت. غافل از 
اینک��ه حافظ��ه ی تمام دنیا و ب��ه ویژه مردم 
ای��ران پ��ر از خاطره ی جن��گ و خونریزی 
اس��ت و با این حال، زمین همچنان بر همان 
مدار می چرخد و م��ردم ایران هم به حیات 

خود -اگرچه نه مطلوب- ادامه می دهند. 
قصد این نوش��تار توجیه جنگ نیس��ت 
اما تاریخ نش��ان می دهد که بش��ر نمی تواند 
از این پدیده کامًا بری باش��د و مردم ایران 
هم همین طور. عدم انعطاف، خش��ونت لجام 
گس��یخته، تخریب بنیه ی اقتصادی و علمی 
و صنعتی، انحطاط اخاقی و فس��اد و تباهی 
در س��طوح باالی اداره ی کشور همه و همه 
فاکتورهای��ی هس��تند که به ناگزیر ش��رایط 
دشواری را بر فراز  آسمان کشوری به پرواز 
درآورده و ناق��وس م��رگ حاکمانش را به 

صدا در می آورند. 
مسئولیت این شرایط بس دشوار و تمامی 
پیامدهای آن هرچه که باش��د، نه بر عهده ی 
اپوزیسیون، بلکه کامًا بر عهده ی جمهوری 
اس��امی است و ملیتهای ایران خود را ملزم 
به بقای از س��رکوبگر خود ندانسته و در این 

باره منطقًا و اخاقًا کامًا محق هستند.
 در میان نفرت پراکنی و دشمنی فروش��ی 
دیگری ستیزان متحجر و اعوان و انصار آنها 
ک��ه تخم کینه در دلهای مردم ایران افکنده و 
آنها را دش��من یکدیگر دانس��ته و در مقابل 
یکدیگر ق��رار می دهند، آنچه اهمیت حیاتی 
دارد، آگاهی و هش��یاری مردم ایران نسبت 
به معنای مفاهیمی چون دمکراسی و عدالت 
و به رسمیت شناختن حقوق یکدیگر است. 
آنچه ک��ه اهمی��ت دارد، اس��تواری اراده ی 
خلل ناپذیر مردم ایران برای به زیر کش��یدن 
جمهوری اس��امی ایران و اس��تقرار نظامی 
دمکراتیک و فدرال اس��ت که در چارچوب 
آن دس��تیابی به مفاهیمی چون دمکراسی و 
عدالت اجتماعی ممکن ش��ده و مردم ایران 
می توانند دنیای س��نتی مبتن��ی بر تعصب و 
خودبزرگ بینی و ناسیونالیسم دیگری ستیز 
را پش��ت س��ر گذاشته و به س��وی آینده ای 

مدرن و روشن گام بردارند. 

گالله کمانگرپور

آیا ایجاد شکاف و دشمنی در میان مردم ایران به حفظ تمامیت ارضی ایران خواهد انجامید؟

احمدی نژاد در حال انداختن چفیه ی بسیجی بر کردن کوروش هخامنشی نمادین
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از نش��انه های بی��داری ی��ک مل��ت و 
مصونی��ت آن در براب��ر ام��واج س��رکوب، 
خش��ونت، تحقیر و آسیمیاسیون فرهنگی، 
درجه ی حساس��یت آن نس��بت به مسائل و 
رویدادهایی اس��ت که در ارتباط با یکایک 
افراد، س��مبل ها، باورها و مشتقات سیاسی 
و اجتماع��ی آن روی می دهد. ملت هایی که 
علیرغم فشار سیس��تم های استبدادی برای 
محو هویت آنان، آگاهی گروهی و همبستگی 
سیاس��ی و معنوی خود را در مناسبت های 
مختل��ف به رخ کش��یده و بارقه های امید و 
مقاوم��ت را در دل افراد خود روش��ن نگه 
می دارند، واحده��ای پویایی از اجتماعات 
بشری هستند که با درک مبانی هویتی خود 
و مرزهای ش��فاف و بعضًا سایه روشن های 
میان خ��ود و "آن دیگری "های هم عرض 
خود، واکنش ها و کنش های سیاسی مناسبی 
در زم��ان مقتضی از خود نش��ان داده و به 
سوی سرنوشتی درخش��ان و آینده ای بهتر 

گام برمی دارند.
احس��اس مس��ئولیت و تعهد اجتماعی، 
سیاس��ی و اخاقی افراد یک ملت در قبال 
یکدیگر و در قبال مس��ائل و امور مرتبط با 
سرنوش��ت و حیثیت ملی شان از مؤلفه های 
رشد سیاس��ی و اجتماعی آنان است. ملتی 
ک��ه اکثریت یا جمع کثی��ری از آحاد آن به 
ای��ن درج��ه از ش��عور و عقانیت رس��یده 
باش��ند، مراحل خطرناک و برهه های عبور 
از پرتگاه های مهلک تاریخی را پش��ت سر 
گذاش��ته و رهایی آن تنه��ا در گرو اتحاد و 
س��ازمان یابی  منس��جم تا تحقق سرنوشت 
محتوم تمامی دیکتاتورها، یعنی فروپاش��ی 

آنان است. 
ب��دون تردید می ت��وان گفت ک��ه ملت 
ک��رد در کردس��تان ای��ران،  علیرغم تمرکز 
فشار ماش��ین س��رکوب جمهوری اسامی 
بر جامعه ی کردس��تان، نمونه ای درخش��ان 
و مثال زدن��ی از ای��ن ملت هاس��ت ک��ه به 
درازای س��الیان و دهه ه��ای اخیر یک تنه 
رویاروی درنده خوتری��ن رژیم دیکتاتوری 
معاصر ایس��تاده و نامایمات ناشی از فتور 
عقل مدرن و فقدان عقانیت توس��عه یافته 
در جوام��ع پیرامونی خ��ود را نیز تحمل و 
ب��ه طرز شایس��ته ای از بازتولید خش��ونت 
س��اری و جاری در رفتار، کردار و ذهنیت 

می��راث فرهنگ��ی اصطاح��ی متداول 
اس��ت که به تمامی آثار باقیمانده از گذشته 
ک��ه دارای ارزش فرهنگی هس��تند اطاق 
می ش��ود. عمومًا می��راث فرهنگی را در دو 
بخ��ش معنوی و مادی دس��ته بندی می کنند 
که دس��ته ی دوم خود به دو زیرگروه منقول 
)قابل حمل مانند آثار موزه  ای( و غیرمنقول 
)غیرقابل حمل مانند محوطه های باستانی( 
تقسیم می ش��ود. باید پذیرفت که مشکات 
پیرام��ون می��راث فرهنگ��ی را می توان در 
خود همین اصطاح جستجو نمود.  کلمه ی  
میراث در لغت به معنی آن چیزی اس��ت که 
از گذشتگان به ارث رسیده و طبیعتًا وارثین 
آن را حق خود دانس��ته و در روزگاری که 
همه چیز با پول و ثروت س��نجیده می شود، 
می ت��وان تصور نم��ود که وارثی��ن چه نوع 
اس��تفاده ای )در واقع سواس��تفاده( را از این 
ارثی��ه مدنظر دارند. بخش دوم ترکیب فوق، 
کلمه ی فرهنگ است که نه فقط در زمینه ی 
میراث فرهنگی بلکه در تمامی مش��کات 
موج��ود در منطقه ی خاورمیان��ه این کلمه 
نقشی اساسی را ایفا می کند. آگاهی و دانایی 
دو مؤلف��ه ی اصل��ی در پیش��برد فرهنگ ها 
هستند که متأسفانه به دالیل مختلفی همواره 

مورد بی اعتنایی قرار گرفته اند. 
در چنین پس زمینه ای  )نگاه ارثیه مدار 
و س��طح پایین فرهنگ( است که شناسایی، 
حف��ظ و احیای میراث فرهنگی مورد توجه 
واقع نمی ش��ود. بدون آگاهی بخش��ی و باال 
رفتن سطح فرهنگ نمی توان انتظار داشت که 
مردم میراث فرهنگی را نه ارثیه ی گذشتگان 

بلکه امانت آیندگان بدانند. وضعیت میراث 
فرهنگی معنوی در این میان تا حدودی بهتر 

اس��ت؛ چرا که به طور معمول نمی توان از 
آن اس��تفاده ی مادی نم��ود. در بخش 

می��راث فرهنگی معنوی بیش��ترین 
دولت ه��ای  س��وی  از  مش��کل 
اقتدارگ��را و مرکزمح��ور ایجاد 
می ش��ود که سعی در دیکته ی 
مؤلفه ه��ای فرهنگ��ی خ��ود 
)از قبی��ل زب��ان، موس��یقی، 
رق��ص، ادبی��ات، آیین های 
س��نتی و...( دارند. در واقع 
در این بخ��ش مردمان هر 
فرهنگ خود پاسداران آن 
هستند و مش��کل از سوی 
دولت هاس��ت. در حالی که 
در بخش می��راث فرهنگی 
مادی س��وای مشکاتی که 
دولتم��ردان در ایج��اد آن 
نق��ش دارند، م��ردم نیز نه 
تنها توجهی به حفاظت از 
این آثار ندارند بلکه خود 

از عامان اصلی نابودی آن 
هستند. بسیاری از آثار این 
دس��ته )بخص��وص تپه های 
باس��تانی( ش��دیدا توس��ط 
مورد  فرهنگی  غارتگ��ران 
حمل��ه ق��رار می گیرند یا 

به وس��یله ی کشاورزان تس��طیح می شوند؛ 
و دردآورت��ر آن که بس��یاری  اعم از مردم 
و دولتم��ردان اص��ا ای��ن محوطه ه��ا را 
می��راث فرهنگ��ی ندانس��ته و تنها به 
عن��وان محل��ی ب��رای یافتن گنج 
ب��ه آنها نگاه می کنن��د. در واقع 
بنا ب��ه ضرب المثل "عقل مردم 
به چشمش��ان اس��ت"، اغلب 
اف��راد بناهایی مانن��د قلعه ی 
هولی��ر را بااهمیت تر از فان 
تپه ی دوره ی نوس��نگی قدیم 
می دانن��د؛ غاف��ل از آن که به 
ط��ور مثال اعتبار کردس��تان 
در باستان شناس��ی دنی��ا ب��ه 
واس��طه ی وجود محوطه های 
نوس��نگی  دوره های  ف��راوان 
قدیم و جدید است. دوره هایی 
ک��ه مؤلفه ه��ای اصل��ی آنه��ا 
خروج انسان از غار و آغاز 
یکجانش��ینی و کشاورزی 
اس��ت. در واقع بر اس��اس 
باستان شناس��ی  ش��واهد 
تح��والت  از  بس��یاری 
اصلی زندگی بشر از قبیل 
یکجانش��ینی و گس��ترش 
اهلی سازی  و  کش��اورزی 
مح��دوده ی  در  جان��وران 
کردس��تان اتف��اق افتاده و 

ای��ن تپه های ب��ه ظاهر بی اهمیت ش��اهدان 
و حام��ان ای��ن دگرگونی هس��تند. اما چه 
سود که انس��ان امروزین در چنبره ی پول و 
امکانات مادی گرفتار شده برای گردآوری 
اندکی ثروت و مال بیش��تر تیشه به ریشه ی 
این ش��اهدان صبور می زند و از آن بدتر با 
دی��ده ی حقارت به آنان می نگرد، چرا که نه 
کاخند و نه قلعه و نه کاروانس��را و به عنوان 
مثال در بررس��ی 35 سال پیش محدوده ی 
دریاچ��ه ی ارومیه 52 محوط��ه از دوره ی 
نوسنگی شناسایی و ثبت شده که در بازبینی 
4 سال پیش این محوطه ها، تنها 3 مورد از 
آنان باقی بود که ش��اید آن سه نیز هم اکنون 
به سرنوش��ت دیگران دچار ش��ده باش��ند. 
عاوه بر کاس��تی های دولتهای بی مسئولیت 
ما نیز خود در ای��ن امر نقش داریم چرا که 
آینده ی خود را از جا بر می کنیم و بی اندک 
تأسفی برای گذران روزمره صرف می کنیم. 
دولت ها با ایجاد جنگ های خانمان س��وز، 
توس��عه ی صنای��ع و زیرس��اخت ها ب��دون 
همکاری با باستان شناس��ان و عدم آگاهی 
رس��انی صحیح در این رون��د نابودی تأثیر 
داشته اند. تنها می توان امید داشت که با باال 
رفتن س��طح آگاهی و فرهن��گ، ما مردمان 
درک کنیم که این آثار نه میراث گذش��تگان 
که امانت آیندگان در دستان ما هستند؛ این 
آثار نه مال م��ن و نه مال ما بلکه متعلق به 
تمام بش��ریت، فارغ از مکان و زمان بوده و 
ما با نگهداری و پاسداری از آن ها شعور و 

فرهنگ واالی خود را به رخ کشیده ایم.   

سیاس��تورزان حاک��م و اجتماعات بش��ری 
موجود در سایر مناطق ایران نیز خودداری 
نموده و قانون توحش و عرف بربریت صادر 
ش��ده از این گونه اجتماعات و حکومت ها 
را با تروی��ج مدارا، همزیس��تی متمدنانه و 

تساهل و تسامح پاسخ داده است. 
در همین حال، هنر ارزنده ی ملت کرد در 
آن است که این تساهل و مدارای برخاسته 
از بس��ترهای اخاقی جامعه ی کردستان را 
ب��ا روح مقاومت و حماس��ه در هم آمیخته 
و تلفیق شایسته ای از این دو فاکتور ظاهراً 
متفاوت و حتی متضاد به دست داده است. 
کردس��تان، این مهد آمی��زش عقانیت، 
س��وم  و  بیس��ت  در  مقاوم��ت  و  م��دارا 
اردیبهش��ت ماه ۱3۸۹، یکپارچ��ه خروش 
و اعت��راض علی��ه آخری��ن جنای��ت رژیم 
قرون وس��طایی آخوندی در قبال فرزندان 
مب��ارز ملت کرد ب��ود. چه��ار روز قبل از 
این حماس��ه ی باشکوه، جادان شب پرست 
رژیم، تاریکی ش��ب را غنیمت شمرده و در 
س��پیده ای خونین، پیکر چهار سرو استوار 
کردستان، فرزاد کمانگر، شیرین علم هولی، 
فرهاد وکیلی و عل��ی حیدریان را به همراه 
مهدی اس��امیان، جوانی از خطه ی فارس 
ب��ه دار آویختند تا س��ند دیگری باش��د بر 
حقانی��ت تظلم خواه��ی مردم کردس��تان و 
س��بوعیت زمامداران هراس��یده از یگانگی 

آنان در راه پیروزی.
در روزهای��ی که انفع��ال و عدم واکنش 
س��ردمداران جریان پرمدعای موس��وم به 
جنبش س��بز، هرزگان رژی��م را در بریدن 
گلوه��ای رادمردان و ش��یرزنان آزادیخواه 
ایران جری تر و گس��تاختر نم��وده و موج 
همه گی��ر اعدام ه��ا س��دی در براب��ر خود 
نمی ش��ناخت، قط��ار اع��دام و خش��ونت 
درندگان جمهوری اس��امی به ایس��تگاهی 
رس��ید که هرگز مأمن مناسبی برای جوالن 
از  دادن خفاش��ان خون آش��ام س��رخوش 

خونابه ی چرکین والیت فقیه نبود.
زادگاه  کردس��تان،  این��ک  آری، 
حماسه های بی پایان و سنگر آزادیخواهان 
ای��ران میزبان قافله ی مرگ بود و رس��الت 

توقف و واژگونی این قطار شوم را بر عهده 
داش��ت. قط��اری که همه جا ب��ا پرچم های 
س��فید و بعض��ًا بغض ه��ای فروخ��ورده و 
فریادهای در گلوخفته از آن استقبال می شد 
و پیروزمندانه به راه��ش ادامه می داد تا به 
همراه خود، فرش��ته ی مرگ را در یک تور 
س��یاحتی گرداگرد ایران مش��ایعت نموده و 

بذر رعب و وحشت در دل ها بپاشد. 
کردس��تان اما بیدی نبود که با این بادها 
بلرزد، تاریخ کردستان هم این را به جادان 
سرمست از پیروزی های آنی و ظاهری شان 
نش��ان داده بود. اینک چه��ار روز از پرواز 
سرخ فرزاد و یارانش می گذشت و کردستان 
آبس��تن حوادثی تازه بود. کردس��تان زخم 
از دس��ت دادن فرزندان��ش را با خیزش��ی 
ش��کوهمند التیام می بخش��ید و در این راه 
تمامی مردم، گروه ها، س��ازمان ها و احزاب 
سیاس��ی کردستان، همدل و همصدا در برابر 
اردوی قات��ان آزادی و هویتش��ان ص��ف 
کشیده و نمادی از مبارزات مدرن و انسانی 
خود را در تقابل با تحجر و وحش��یگری به 

نمایش می گذاشتند.
اعتص��اب سراس��ری کردس��تان در 23 
اردیبهشت ماه ۱3۸۹، در لحظه ای مناسب و 
موقعیتی حساس جهانیان را به عظمت روح 
این ملت بیدار و شجاع آگاه نمود و آنان را 
که در هراسی پایان ناپذیر و سکوتی سنگین 
فرورفت��ه بودند، ش��جاعتی دگرب��اره داد و 
الگوی مبارزاتی درخش��انی را عرضه نمود 
که تا مدت ها، حتی تحس��ین دشمنان خود 
را نیز برانگیخت و آنان را ناچار به اعتراف 
ب��ه این حقیقت نمود ک��ه در برابر پویایی و 
صابت جنبش اصیل کردس��تان درمانده اند 
و تیغش��ان بر تنه ی اس��توار این سرو ستبر 

کارگر نیست.
چن��د ده��ه مقاومت در تمامی اش��کال 
مشروع و انس��انی خود، کردستان را چنان 
نیرو و آگاهی مبارزاتی بخش��یده اس��ت که 
ترفندها و فش��ارهای جمهوری اسامی در 
این نقطه از جغرافیای دیکتاتورزده ی ایران 
بااثر و نقش بر آب مانده است. کردستان در 
چند سال گذشته سنت اعتصابات سراسری 

22 تیرم��اه را هم��واره سرمش��ق زندگ��ی 
سیاس��ی خود قرار داده و در هر مناسبتی با 
الهام از این تجربه ی موفق مبارزاتی، تدابیر 
س��خت افزاری و نرم افزاری دش��منان مجهز 
به آخری��ن ابزارهای س��رکوب را خنثی و 
قشون س��رکوبگر آنان را به کرات زمینگیر 
نموده اس��ت. اعتصاب 23 اردیبهش��ت ماه، 
برجسته ترین نمونه ی اعتصابات الهام گرفته 
از 22 تیرماه بود که به همت و هم اندیش��ی 
تمامی مردم و سازمان های سیاسی و مدنی 
کردس��تان جام��ه ی عمل پوش��ید و فضای 
س��رکوب و خفقان و اع��دام حاکم بر ایران 
را تحت الشعاع خود قرار داد. این اعتصاب 
همچنین نشان داد که جامعه ی کردستان اگر 
چه مهد تنوعات و گوناگونی های سیاس��ی، 
فرهنگی، عقیدتی و ... است، اما در لحظات 
سرنوشت س��از و هنگامی که پ��ای مصالح 
و منافع اس��تراتژیک و ملی در میان باش��د، 
همبس��تگی و انس��جام را در عمل سیاسی 

خویش معنا خواهد کرد.

23 اردیبهشت، خیزش کردستان برای همبستگی

میراث گذشتگان یا امانت آیندگان!؟
چریکه کلهر

سالم اسماعیل پور
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حجاب 
بیست هزار تومانی  

باران
روزی نیس��ت که با رویدادهای عجیب و 
غریبی در جمهوری اس��امی روبرو نش��ویم، 
رویدادهایی که انس��ان را متحیر می س��ازد. تا 
دی��روز، با تهدی��د و ترعیب و حتی پاش��یدن 
اس��ید به صورت دخت��ران و زنان، س��عی در 
مجبور ساختن آنها به رعایت حجاب اسامی 
می کردن��د و امروز ب��ا پرداخت پول به این امر 
می پردازند. در دانشگاه عامه طباطبایی به هر 
دختر دانش��جویی که حجاب را رعایت نکند، 
بیست هزار تومان می پردازند تا آن را رعایت 
کند. این دانشگاه از لحاظ تفکیک کاس های 
پس��ران و دختران تاکنون از دیگر دانش��گاه ها 
جلوتر است و گفته می شود که اغلب پروژه های 
اسامی کردن هر چه بیشتر دانشگاه ها، ابتدا در 
این دانش��گاه آزموده می ش��وند. بدین ترتیب، 
ش��اید پرداخت این پول برای رعایت حجاب 
در آینده در دیگر دانشگاه ها اجرایی شود و در 

سایر حیطه ها هم به اجرا گذاشته شود.
اگرچه ش��اید این موضوع آنچنان مهم به 
نظ��ر نیاید و ظاهراً جزو تاش��های رژیم برای 
تحمیل برون یافت ه��ای مذهبی ایدئولوژی اش 
ب��ر جامعه به نظر آید، اما ب��ه هرحال نمونه ی 
قاب��ل توجه دیگ��ری اس��ت ب��رای تأکید بر 
گس��ترش هرج و مرج در رژیم و هرچه بیشتر 
به بن بست رس��یدن ایدئولوژی آن. جمهوری 
اس��امی در بدو روی کار آمدن��ش با اتکا به 
عناصر یک سیس��تم توتالیتر، جایگاه خود را 
مس��تحکم ترکرد، ب��ه نحوی که بی��رون آمدن 
ی��ک تار موی زن��ی به نح��وی از انحا برضد 
ایدئولوژیی قلمداد می گش��ت که ستون اصلی 
سیستم بود. همچنان که در همه ی سیستم های 
مش��ابه دیده ش��ده اس��ت، انتظ��ار می رفت با 
گذش��ت زمان و برماش��دن این حقیقت که نه 
تنه��ا مدینه ی فاضله ای تحق��ق نخواهد یافت، 
بلکه مشکات و موانع در عرصه های گوناگون 
بیشتر و گس��ترده تر خواهند شد و همچنین با 
افزایش سطح آگاهی عمومی جامعه و تسریع 
هر چه بیشتر ابزارهای ارتباط همگانی، عناصر 
تش��کیل دهنده ی توتالیتاریسم در رژیم روز به 
روز ضعیف تر شوند که چنین نیز شد. اعتقادات 
مذهبی مردم به سبب فساد این رژیم که سنگ 
مذهب به س��ینه می زند، ضعیف تر شد، جنگ 
میان حاکمان بر س��ر پول مردم به اوج رسید، 
بخش عمده ی باورمندان مذهب ش��یعه، اصًا 
خامنه ای را به عنوان رهبر قبول ندارند، ادعای 
ایجاد مدینه ی فاضله به پایان رسیده و در این 
زمینه حتی آب پاکی هم بر دست بسیجی های 
تندرو ریختند و بس��ی عوامل دیگر که همگی 
موج��ب غیرقابل تعریف ش��دن بیش از پیش 
رژیم ش��دند، به گونه ای که خود نیز نمی دانند 

چکار کرده و به کدام سو حرکت کنند.
پاکس��ازی  پ��روژه ی  هم��ان سرنوش��ت 
دانش��گاه ها از اس��تادان دگراندیش در انتظار 
پ��روژه ی پرداخت پول به زن��ان برای رعایت 
حجاب است. سی و چند سال است که مشغول 
اخراج استادان دگراندیش از دانشگاه ها هستند 
و پذیرش دانشجو و استاد را سخت تر می کنند، 
اما باز هم کار به پایان نرسیده و موفق نشده اند 
ک��ه به نتای��ج مطلوب خود دس��ت یابند، زیرا 
بخشی از دانشجویان و استادان از روی اجبار 
تظاه��ر می کنند که به رژی��م معتقدند اما عمًا 
اعتقادی به آن نداش��ته و حتی رژیم را دشمن 

می پندارند.

بازتاب

تی��م مل��ی فوتبال کردس��تان نخس��تین 
پیروزی خود را به ثبت رس��اند. این تیم بعد 
از ظهر روز سه ش��نبه 26 اردیبهشت ۱3۹۱  
در ورزش��گاه ماجد ش��هر رام اهلل فلسطین و 
در چارچوب تورنمنت چندجانبه ی فلسطین 
با انجام نخس��تین بازی رس��می و بین المللی 
خ��ود، پی��روزی بزرگ��ی را ثبت ک��رد و با 
نتیجه ی ۱�3 تیم ملی موریتانی را شکس��ت 

داد، بیش��تر تیم ها با تی��م دوم یا تیم المپیک 
خود در این مسابقات شرکت کرده بودند، اما 

موریتانی با تیم اصلی به میدان آمده بود.
در آغاز بازی، س��رود مل��ی موریتانی و 
س��پس س��رود ملی کردس��تان در ورزشگاه 
پخش شد و پرچم کردستان به اهتزاز درآمد، 
در ای��ن ب��ازی آمانج عم��ر در دقیقه ی ۱2، 
کارزان عبداهلل در دقیقه ی 44 و کوسرت بایز 

در دقیقه ی 55 گل های تیم ملی کردستان را 
به ثمر رس��اندند و اس��ماعیل عیسی تک گل 
موریتانی را در دقیقه ی ۷5 به ثمر رساند. در 
پایان بازی نیز کوسرت بایز از تیم کردستان 
جایزه ی بهترین بازیکن میدان را از آن خود 
کرد و از سوی هیأت برگزارکننده ی تورنمنت 

نیز مورد تشویق قرار گرفت.
به تازگی "تیم ملی کردس��تان"  از سوی 

فدراس��یون جهانی فوتبال )فیفا( به رسمیت 
ش��ناخته ش��ده و این تیم اجازه ش��رکت در 
مس��ابقات بین المللی مختلف در س��طح ملی 
را یافته اس��ت. به رس��میت ش��ناخته شدن 
عضویت تیم ملی کردس��تان توس��ط فیفا در 
این فدراسیون، خوشحالی طرفداران فوتبال 
در سرتاسر بخش��های چهارگانه ی کردستان 

را به دنبال داشته است. 

ش��اهین نجف��ی، خوانن��ده رپ، بعد از 
گذش��ت چند روز از صدور فت��وای ارتداد 
وی، اق��دام ب��ه تنظیم ش��کایتی در یکی از 
دادگاه ه��ای آلم��ان علی��ه آی��ت اهلل صافی 
گلپایگان��ی، از مراجع تقلی��د قم نمود که با 
صدور فتوایی ریختن خون او را مباح اعام 

نموده است.
حکم ارتداد ش��اهین نجف��ی پس از آن 
صادر شد که این خواننده ی ایرانی، آهنگی 
جنجال برانگیز با عنوان "نقی" منتش��ر کرد. 
آیت اهلل صاف��ی و همفکرانش بر این باورند 
ک��ه در این آهن��گ به امام نق��ی، امام دهم 

شیعیان هتاکی شده است.
سایت "شیعه آناین" از تعیین جایزه ای 
۱۰۰ هزار دالری برای قتل ش��اهین نجفی 
خب��ر داد. س��ایت العربی��ه نی��ز ب��ه نقل از 
روزنامه ی الشرق االوس��ط گزارش داد که 

ش��هریار آحادی، مدیر برنامه های ش��اهین 
نجفی گفته اس��ت که مبل��غ ۱۰۰ هزار دالر 
وسوس��ه برانگیز اس��ت، به همی��ن دلیل از 
پلیس آلمان خواس��ته ت��ا حفاظت از جان 
ش��اهین نجفی را به عهده بگیرد. وی افزود، 
شاهین نجفی در حال حاضر به شکل مخفی 
زندگی می کند و تصمیم دارد برای مصونیت 
از س��وءقصد، مدتی از انظار عمومی پنهان 
ش��ود. ش��اهین نجفی، 3۱ س��اله، مدتی از 
خوانندگان آهنگ ه��ای زیرزمینی در ایران 
بود که پس از محرومیت از فعالیت هنری به 

کشور آلمان پناهنده شد.
وی یکی از منتقدترین خوانندگان کنونی 
ایران اس��ت که با دفاع از آزادی و افش��ای 
سیاست های ضدبش��ری جمهوری اسامی 
در آهنگ هایش توانس��ته اس��ت هواداران 

بسیاری در میان ایرانیان پیدا کند.

آماره��ای جمهوری  تازه تری��ن  طب��ق 
اس��امی، 4/5 میلیون ک��ودک در ایران از 
تحصی��ل محروم هس��تند و ای��ن یعنی یک 
چهارم ک��ودکان ایرانی. همچنین براس��اس 

گ��زارش یک منبع غیردولت��ی 5۸۰۰ هزار 
کودک خیابانی در ایران وجود دارند و 2/5 
میلیون کودک دیگر در معرض خطر تبدیل 

شدن به کودکان خیابانی قرار دارند. 

تیم ملی فوتبال کردستان نخستین بازی خود را با پیروزی به پایان رساند

شاهین نجفی به یکی از دادگاه های آلمان شکایت کرد

کودکان محروم از تحصیل و کودکان خیابانی


