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شایسته موضعی  تحریم، 

معامالت  مورد  در  اسرائیل  هشدار 
سوریه و  روسیه  تسلیحاتی 

کدام انتخابات؟
شیوه ی  دمکراتیک،  پروسه ی  یک  در  انتخابات 
شدن  دست  به  دست  و  حاکمان  تغییر  معمول 
است  سیاسی  سازمان های  و  احزاب  میان  قدرت 
و در نتیجه ی این پروسه، در سیاست های دولت ها 
نیز تغییراتی ایجاد می شود. پروسه ی انتخابات نیز 
کاندیداها،  محور  سه  نگرش، حول  ساده ترین  در 
متمرکز  رأی دهندگان  و  اطالع رسانی  ابزارهای 

خواهد شد.
حضور  عدم  می رسد،  نظر  به  اول  نگاه  در  آنچه 
با  مخالف  سیاسی  سازمان های  و  احزاب 
آن  و  است  ایران  داخل  در  رژیم  سیاست های 
تعداد احزاب و سازمان هایی هم که وجود دارند، 
آنها  تفاوت های  و  بوده  حاکمیت  چهارچوب  در 
به دست  و چگونگی  هژمونی خواهی  در حیطه ی 
و  محتوایی  لحاظ  به  و  می باشد  قدرت  گرفتن 
تفاوت های  سیاسی،  نقطه نظرهای  و  ایدئولوژیکی 
انتخاباتی  مبارزات  دلیل  به همین  ندارند.  چندانی 
ایران هیچ  به ستوه آمده ی  برای مردم  میان آن ها 

دستاوردی به همراه نخواهد داشت.
نیز در نخستین  انتخابات  در مورد خود پروسه ی 
برای احراز  نفر که  از 450  از مجموع بیش  گام، 
تنها  بودند،  نموده  ثبت نام  ریاست جمهوری  پست 
عبور  نگهبان  شورای  فیلترهای  از  آنان  از  نفر   8
کردند که در واقع به لحاظ محتوایی، در نقطه نظرها 
تفاوتی دیده نمی شود  و عقاید و تفکراتشان هیچ 
خامنه ای،  نقطه نظرات  و  سیاست ها  مقابل  در  و 

گردنشان از مو باریک تر است. 
یعنی  احمدی نژاد  دولت  کاندیدای  که حتی  دیدیم 
اسفندیار رحیم مشایی و هاشمی رفسنجانی، رئیس 
مجمع تشخیص مصلحت نظام هم برای احراز پست 
ریاست جمهوری رد صالحیت شدند. هاشمی که 
بوده و در  ایران  بنیانگذاران جمهوری اسالمی  از 
مدیریت بحران های استراتژیک جمهوری اسالمی 
نقش بارزی ایفا نموده است و این نشان دهنده ی 
بی  و  ایران  داخلی  سیاست  بودن  بحرانی  اوج 
اعتمادی سردمداران رژیم حتی به سرسپرده ترین 
بر  که  نیز  رأی دهندگان  است.  مهره های خودشان 
در  انتخابات  تجربه ی  سال   30 از  بیش  اساس 
رأی  صندوق های  پای  به  کشانده شدن  با  ایران، 
فضای  ایجاد  و  گوناگون  ترفندهای  از  استفاده  با 
اطالع رسانی  سیستم  طریق  از  و  تهدید  و  ارعاب 
وابسته و غیر مستقل، تنها به عنوان ابزاری جهت 
مشروعیت بخشیدن به انتخاباتی نامشروع از آنها 
استفاده می شود و بر همگان آشکار است که آنچه 
نهایتًا  و  ندارد، آرای مردم است  ارزش عملی  که 
رأی  از صندوق های  رهبر  نظر  مورد  کاندیداهای 

سر بر می آورند.
 84 سال  انتخابات  از  پس  رفسنجانی  هاشمی 
گفت: شکایت خود را به پیشگاه خداوند می رود 
به  را  خود  شکایت  نیز  رحیم مشایی  اسفندیار  و 
مردم  میان  این  در  اما  برد،  خواهد  رهبر  پیشگاه 
حقوق  فقدان  بار  زیر  که  ایران  ستوه آمده ی  به 
شهروندی، گرانی و سیاست های اشتباه سردمداران 
به  است، شکایت هایشان  شده  کمرشان خم  ایران 

گوش چه کسی خواهد رسید؟

ایران،  ناقض آزادی های دینی و مذهبی

در گزارش سالیانه ی وزارت خارجه آمریکا با عنوان "آزادی مذاهب در جهان" نقض 
آزادی های مذهبی در ایران محکوم شده است.

در این گزارش که روز دوشنبه 20مه منتشر شد، آمده است که جمهوری اسالمی، 
گروه های سنی، بهائی، صوفیان، یهودیان، مسیحیان تبشیری، شیعیان غیر معتقد 

به باور رسمی حکومت و زرتشتیان را را آزار می دهد.

با خطر  ارتداد  و  آن کفر  در  در میان کشورهایی که  را  ایران  نام  گزارش همچنین 

اعدام روبروست، آورده است.
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اسرائیل هشدار داد که فروش تسلیحات 
جنگ  انتقال  خطر  سوریه  به  پیشرفته 
آنها  از  استفاده  و  اهلل  حزب  به  افزارها 

علیه اسرائیل و آمریکا را در پی دارد. 
لیونی،  زیپی  اردیبهشت،   ۲8 شنبه  روز 
با  گفتگو  در  اسرائیل،  دادگستری  وزیر 
»تسلیحات  گفت:  اسرائیل  ارتش  رادیو 
فروخته شده می تواند در سوریه یا لبنان 
علیه  را  آن  که  بیفتد  کسانی  دست  به 

اسرائیل به کار گیرند«.
موشکهای  اخیرا  اسد  بشار  رژیم 
دریافت  مسکو  از  "یاخونت"  ضدشناور 
 ۲7 جمعه  روز  آمریکا  است.  کرده 
اعتراض  روسیه  اقدام  این  به  اردیبهشت 
کرد. برنامه روسیه برای فروش احتمالی 
به  سامانه دفاع ضدموشک "اس-300" 
سوریه نیز در همین روز با انتقاد اسرائیل 

روبرو شد.

ارتش  پیشین  مقام  یک  گیالد،  آموس 
موشکهای  که  است  معتقد  نیز  اسرائیل 
در  است  ممکن  یاخونت  یا  اس-300 
نهایت به دست حزب اهلل لبنان بیافتند و 
علیه اسرائیل و نیروهای آمریکایی مستقر 

در خلیج فارس به کار بسته شوند. 
اخیرا  که  "یاخونت"هایی  شود  می  گفته 
به سیستم  در اختیار دمشق قرار گرفته، 
که  هستند  مجهز  پیشرفته ای  فوق  رادار 
قدرت مانور و دقت نشانه گیری آنها را 
نسبت به مدلهای قبلی به مراتب افزایش 

داده است.
معتقدند  آمریکایی  نظامی  کارشناسان 
به  سوریه  دریایی  نیروی  ترتیب  این  به 
یافته که میتواند هر گونه  سالحی دست 
کشور  این  دریایی  محاصره  برای  تالش 
با  را  ممنوع  پرواز  مناطق  برقراری  یا 

شکست روبرو کند.

اروپا  و  آمریکا  میگوید  فرانسه  دفاع  وزیر 
در  ایران  علیه  مؤثری"  "تحریمهای  باید 

پیش بگیرند. 
ایو  ژان  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
یک  در  فرانسه،  دفاع  وزیر  لودریان، 
سخنرانی در مؤسسه "کارنگی" درباره صلح 
ناپذیر  انعطاف  به  توجه  »با  گفت:  جهانی 
باید  تحریمها  دوگانه  رویکرد  ایران،  بودن 
این اجازه را بدهد که در ماههای آینده فشار 
علیه این کشور افزایش یابد، زیرا فعالیتهای 
از  اورانیوم چه  ایران در زمینه غنی سازی 
در حال  کمی،  لحاظ  از  و چه  کیفی  لحاظ 

گسترش است«.
لودریان افزود: »بیش از هر وقت دیگری ما 
به همراه هم پیمانان خود، آمریکا و اروپا، 
این مسئولیت را داریم که بر استراتژی "به 
تعویق انداختن و وقت کشی" غلبه کنیم تا 

با گسترش هسته ای مقابله کنیم«.

همچنین به گزارش تلویزیون العربیه، فیلیپ 
الیو، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه 
فرانسه  داشت:"  اظهار  جمعه  ظهر  از  بعد 
نمی خواهد که جمهوری اسالمی ایران در 
درباره  است  قرار  که  المللی  بین  کنفرانسی 
سوریه در ماه آینده در ژنو تشکیل گردد، 

حضور داشته باشد".
است  بحرانی  سوریه  بحران   ": افزود  وی 
بر  انکاری  قابل  غیر  اثرات  که  ای  منطقه 
با  ایران  و  دارد  خاورمیانه  منطقه  ثبات 
حمایتهای نظامی از رژیم اسد، نقش منفی 

در این بحران داشته است".
جمهوری  اینکه  بر  تأکید  با  الیو  فیلیپ 
بازی  منطقه  بحران  در  منفی  نقش  اسالمی 
تواند  نمی  فرانسه   ": داشت  اظهار  کرده، 
عمده  تهدید  یک  که  حکومتی  دهد  اجازه 
برای ثبات منطقه به شمار می آید، در این 

کنفرانس بین المللی شرکت کند."

بیشتر  انزوای  و  تحریم  خواهان  فرانسه 
ایران شد رژیم 

حزب دمکرات و کومله انتخابات نمایشی 
تحریم  را  رژیم  خرداد ماه   ۲4 روز 

نمودند.
برگزاری  زمان  به  شدن  نزدیکتر  با 
ریاست  انتخابات  دوره ی  یازدهمین 
 31 سه شنبه  روز  ایران،  در  جمهوری 
کردستان  دمکرات  حزب  اردیبهشت ماه، 
با  ایران  ایران و حزب کومله ی کردستان 
مشترک  سیاسی  مواضع  بیانیه ای،  صدور 

خود در این رابطه را اعالم نمودند. 
مردم  به  خطاب  بیانیه  این  از  بخشی  در 
فرمایشی  است:"انتخابات  آمده  کردستان 
و  رئیس جمهور  تعیین  برای  نیز  این بار 
همچنین شوراهای شهر و روستا، همانند 
جمهوری  تاریخ  نمایش های  تمامی 
آزاد  انتخاباتی  و اصول  معیار  نه  اسالمی 
و دمکراتیک و عادالنه را در خود دارد 
واسطه ی  به  نیز  مردم  حقیقی  رأی  نه  و 
موانع موجود، می تواند نقشی واقعی و مهم 

داشته باشد".
همچنین  دمکرات  حزب  و  کومله 
و  قدیمی  می افزایند:"پاسداران 
تروریست های تاریخ سه دهه ی گذشته ی 
این حاکمیت، نویدبخش و پیام آور آینده ای 
کردستان  و  ایران  جامعه ی  برای  روشن 
نخواهند بود. از همین رو، ما بر این باوریم 
که تحریم و عدم مشارکت در یازدهمین 
دوره ی انتخابات ریاست جمهوری که روز 
می گردد،  برگزار  امسال  خردادماه   ۲4
پرمعناترین موضعی است که می تواند این 

گوش  به  را  کرد  مردم  مهم  سیاسی  پیام 
حاکمیت و افکار عمومی جهانیان برساند 
سیاسی  محرومیت  و  ستم  و  تبعیض  که 

باید پایان یابد".
در همین حال، در شامگاه 31 اردیبهشت، 
بیانیهای  انتشار  با  رژیم   کشور  وزارت 
صالحیت  تأیید  داوطلب  هشت  اسامی 

را  جمهوری  ریاست  انتخابات  ی  شده 
منتشر کرد. 

سعید  از:  عبارتست  افراد  این  اسامی 
محسن  عادل،  حداد  غالمعلی  جلیلی، 
محمدرضا  روحانی،  حسن  رضایی، 
قالیباف  عارف، محمد غرضی، محمدباقر 

و علی اکبر والیتی.

از جمله نکات مهم میتوان به رد صالحیت 
هاشمی  همچون  سرشناسی  مهره های 
تشخیص  مجمع  رئیس  رفسنجانی، 
مشایی،  رحیم  اسفندیار  نظام،  مصلحت 
نامزد مورد حمایت دولت، علی فالحیان 
و منوچهر متکی، وزرای پیشین اطالعات 

و امور خارجه ی رژیم اشاره نمود.
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سرنگون باد رژیم ارتجاعی جمهوری اسالمی ایران

     دیدار هیأت حدکا با حزب کومله ی کردستان ایران

هیأتی از حدکا با کومله  ی زحمتکشان کردستان دیدار کرد

بیانیه ی مشترک:
در رابطه با تحریم انتخابات نمایشی رژیم  

حزب  و  ایران  کردستان  دمکرات  حزب 
بیانیه ی  صدور  با  ایران  کردستان  کومله ی 
مشترکی، تحریم یازدهمین دوره ی انتخابات 
مناسب ترین  را  رژیم  جمهوری  ریاست 
موضع و حامل پیام سیاسی مهمی از جانب 

ملت کرد ارزیابی نمودند.
متن این بیانیه از این قرار است:

هم میهنان گرامی!
ملیت های تحت ستم ایران!

ملت آزادیخواه کرد!
ماه  خرداد  در  اسالمی  جمهوری  رژیم 
دوره ی  یازدهمین  خورشیدی،   139۲
برگزار  را  جمهوری  ریاست  انتخابات 
می کند. رژیم این بار نیز به روال همیشگی 
نمایش های  و  دسیسه ها  اجرای  با  خود 
در  که  کند  وانمود  می خواهد  گوناگون، 
جمهوری اسالمی و در چهارچوب سیستم 
و  حقیقی  انتخابات  برگزاری  فقیه،  والیت 
عادالنه امکانپذیر است و مسئوالن اجرایی 
و شوراهای محلی رژیم از طریق انتخابات 
و با رأی و اراده ی مردم تعیین می شوند و 
بدین گونه، مدل مردم ساالری والیت فقیه را 
الگویی موفق و امروزی معرفی نموده و با 
که  کند  وانمود  چنین  عمومی  افکار  فریب 
اراده و رأی مردم  در حکومت جمهوری 

اسالمی تأثیرگذار است.
به  نیز  بار  این  انتخابات  تردیدی نیست که 
عنوان دنباله ی سیر تاریخی رژیم جمهوری 
پرنسیپ  هرگونه  از  عاری  اسالمی، 
انتخابات آزاد و شناخته شده  دمکراتیک و 
اعظم  بخش  حقیقت،  در  است.  جهان  در 
آنان،  حقیقی  نمایندگان  و  ایران  مردم 

دگراندیشان  ایران،  ستم  تحت  ملیت های 
به  و...،  دینی  اقلیت های  دینی،  و  سیاسی 
رژیم  دمکراتیک  ضد  قوانین  همین  حکم 
ایدئولوژیک  پایه های  بر  مبتنی  سیاسی 
خویش  دمکراتیک  حقوق  از  فقیه  والیت 

محروم گشته اند. 
برای  برنامه ریز ی  که  است  ذکر  به  الزم 
رهبری  بیت  از  ابتدا  نمایشی،  انتخابات 
وزارت  همانند  امنیتی  دستگاه های  و 
می شود  آغاز  پاسداران  سپاه  و  اطالعات 
از  ولی فقیه  پایان می پذیرد.  نیز  و همان جا 
کاندیداهای  موجود،  مکانیزم های  طریق 
حد  تا  و  کرده  انتخاب  را  خود  نظر  مورد 
ممکن اندیشه های مخالف و دگراندیشان را 
انتخاباتی  تبلیغات  حذف می کند و شیوه ی 
را مشخص می نماید، امکانات حکومتی به 
طرق گوناگون در اختیار کاندیداهای مورد 
از  میان مردم،  قرار می گیرد و در  نظرشان 
برای  عمومی  افکار  فریب  و  تهدید  طریق 
کاندیدای مورد نظر تبلیغات کرده و در روز 
رأی گیری با حیله های گوناگون افرادی را به 
پای صندوق های رای می کشانند. این مسأله 
به همین تقلب و دخالت ختم  نمی گردد و 
در  حتی  آرا  شمارش  روند  در  دخالت  با 
نتیجه ی  میلیونی،  تقلب  با  نیاز  صورت 
تغییر می دهند  دلخواه خود  به  را  انتخابات 
از  ولی فقیه  اعتماد  مورد  فرد  بدبن گونه  و 
که  همانگونه  می آید.  بیرون  صندوق ها 
می دانیم، سمت ریاست جمهوری  و مناصب 
به اصطالح  دیگر که در جمهوری اسالمی 
برگزار می کنند، نقش  انتخابات  برای آن ها 
و  کلی  سیاست  تعیین  در  آنچنانی  تأثیر  و 
تنها  ندارند و در حقیقت  ایران  استراتژیک 

نیز  که وی  ولی  فقیه می باشند  اوامر  مجری 
اصول  و  قوانین  تمام  رأس  در  را  خود 
روی  بر  خدا  نمایندگی  مدعی  و  می داند 
انتخابات  در  که  کسانی  می باشد.  زمین 
شرکت  جمهوری  ریاست  یازدهم  دوره ی 
می کنند و در میدان رقابت داخلی خود در 
کلی،  طور  به  می باشند،  نقش  ایفای  صدد 
مدت  در  رژیم  اصلی  مهره های  از  همگی 
بیش از سی سال گذشته به شمار می روند و 
در کشتار، ترور، سرکوب، شکنجه، غارت 
آنان  از  برخی  و  داشته اند  نقش  جنایت  و 

طراح این جنایات بوده اند.
توده های مردم کردستان!

بار  این  فرمایشی  و  نمایشی  انتخابات 
همچنین  و  جمهور  رئیس  تعیین  برای  نیز 
تمامی  همانند  روستا،  و  شهر  شوراهای 

نمایشهای تاریخ جمهوری اسالمی نه معیار 
و  دمکراتیک  و  آزاد  انتخاباتی  اصول  و 
عادالنه را در خود دارد و نه رأی حقیقی 
نیز به واسطه موانع موجود، می تواند  مردم 
همچنین  باشد،  داشته  مهم  و  واقعی  نقشی 
افرادی نیز که به عنوان برنده اعالم خواهند 
شد، نمی توانند اختیار و نقشی در آن داشته 
باشند. بنابراین، انتخابات ریاست جمهوری 
این دوره نیز به این دالیل، با منافع و مصالح 
حقیقی شما همخوانی نداشته و در تباین با 
حتی  و  شما  برحق  مطالبات  و  خواست ها 
عقب افتاده  کشورهای  شبه دمکراسی-های 

است.
این  چهره های  از  هیچکدام  همزمان، 
مردم  آمال  و  حقوق  تأمین کننده  نیز  دوره 
کردستان نیستند و تغییری را به نفع مطالبات 

کرد.  نخواهند  ایجاد  کرد  خلق  توده های 
تاریخ  تروریست های  و  قدیمی  پاسداران 
سه دهه گذشته این حاکمیت، نویدبخش و 
ایران  جامعه  برای  روشن  آینده ای  پیام آور 
ما  رو،  همین  از  بود.  نخواهند  کردستان  و 
براین باوریم که تحریم و عدم مشارکت در 
یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
که روز ۲4 خردادماه امسال برگزار می گردد، 
پرمعناترین موضعیست که می تواند این پیام 
سیاسی مهم مردم کرد را به گوش حاکمیت 
و افکار عمومی جهانیان برساند که تبعیض 
و ستم و محرومیت سیاسی باید پایان یابد.

حزب دمکرات کردستان ایران
حزب کومله ی کردستان ایران

31 خردادماه 139۲ خورشیدی
۲1 مه ۲013 میالدی

هیأتی از حزب دمکرات کردستان ایران به 
سرپرستی مصطفی هجری، دبیرکل حزب از 
دیدار  کردستان  زحمتکشان  کومله ی  مقر 
عمر  سرپرستی  به  هیأتی  سوی  از  و  کرد 
مورد  حزب  این  کل  دبیر  ایلخانی زاده، 

استقبال قرار گرفت.
به گزارش کوردستان میدیا، در این نشست 
اردیبهشت ماه  چهارم  و  بیست  روز  در  که 
ملت  با  مرتبط  مسائل  شد،  139۲برگزار 
بررسی  مورد  منطقه  کنونی  شرایط  و  کرد 

قرار گرفت.
عمر  و  هجری  مصطفی  دیدار،  این  در 
ایلخانی زاده، طی سخنانی در مورد مسائل 
کرد  مسأله ی  با  مرتبط  و  روز  مباحث  و 
کنونی  وضعیت  کردستان،  بخش  چهار  در 
ایران،  انتخابات   ، ایران  و  خاورمیانه 

وضعیت ملت کرد در چهار بخش کردستان 
و مسأله ی همکاری نیروهای کردستانی، به 

بحث و تبادل نظر پرداختند.
وضعیت  دیدار،  این  از  دیگری  بخش  در 
میان  مشکالت  و  اقتصادی  سیاسی، 
جناح های مختلف رژیم ایران مورد بررسی 
قرار گرفت و طرفین بر این موضوع که رژیم 
سیاست های  اتخاذ  دلیل  به  ایران  اسالمی 
بحران  دچار  بیشتر  روز  به  روز  نادرست، 
و  داخلی  بحران های  حل  توانایی  و  شده 

منطقه ای را ندارد، اتفاق نظر داشتند.
اقتصادی،  فشارهای  دیگر،  سوی  از 
به علت  داخلی جناح های رژیم  مشکالت 
منافع گروهی خود و سرکوب بی رحمانه ی 
ایران، هر  به ویژه ملیت های  ایران و  مردم 
روز در سطح داخلی و منطقه ای، این رژیم 

را به انزوای هرچه بیشتر می کشانند.
نمایشی  انتخابات  مسأله ی  با  ارتباط  در 
بازارگرمی  و  تبلیغات  علیرغم  ایران، 
برخی از مهره های رژیم که در تالش برای 
هستند،  اسالمی  جمهوری  حاکمیت  تداوم 
هیأت های دو طرف بر این باور بودند که از 
طریق آگاهی دادن به مردم، بایستی رفتار 
سیا ست های  با  تقابل  در  را  آنان  سیاسی 

رژیم کانالیزه نمود. 
در ادامه ی این دیدار، هیأت حزب دمکرات 
زحمتکشان  کومله ی  و  ایران  کردستان 
کردستان  بر ضرورت اتخاذ موضع مشترک 
و  نیروها  بیشتر  همکاری  و  همفکری  و 
ضرورت  و  کردستان  سیاسی  جریان های 
این  در  عملی  و  جدی  تالش های  انجام 

راستا تأکید نمودند.

کردستان  دمکرات  حزب  هیأت 
به سرپرستی مصطفی هجری،  ایران 
دبیرکل حزب از مقر حزب کومله ی 

کردستان ایران دیدار کرد.
کوردستان  وب سایت  گزارش  به 
هفدهم  سه شنبه  روز  میدیا، 
اردیبهشت ماه، هیأت حزب دمکرات 
کردستان ایران به سرپرستی مصطفی 
هجری از سوی هیأت حزب کومله ی 
عبداهلل  سرپرستی  به  ایران  کردستان 
مهتدی، دبیر کل کومله مورد استقبال 

قرار گرفت.

در آغاز این نشست، مصطفی هجری 
و عبداهلل مهتدی، دیدگاه ها و نظرات 
خود را راجع به مباحث و موضوعات 
روز و  مسأله ی کرد در چهار بخش 
و  ایران  کنونی  وضعیت  و  کردستان 

منطقه مطرح نمودند.
"انتخابات  قبیل  از  موضوعاتی 
ایران،  در  مهندسی شده"  و  نمایشی 
همکاری نیروهای کردستانی به ویژه 
کومله،  و  دمکرات  حزب  همکاری 
نشست های  برگزاری  چگونگی 
با  مشترک  همکاری  و  دوجانبه 

ایران،  اپوزیسیون  جریان های  دیگر 
از دیگر مباحث مطرح شده در این 

نشست بودند.
درباره ی  طرفین  دیدار،  این  در 
و  مشترک  موضع  اتخاذ  ضرورت 
همفکری و همکاری بیشتر در رابطه 
راهکار  انتخاب  و  مرتبط  مسائل  با 
مرحله ی حساس  این  برای  مناسب 
از جنبش ملت کرد در چهار بخش  
ایران،  به ویژه کردستان  و  کردستان 

دیدگاه های مشترکی داشتند.
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انتشار یادنامه ی "نوری دهکردی" یکی از 
شهیدان ترور میکونوس 

کشته شدن ١٠ شهروند کرد طی دو روز
 با شلیک نیروهای رژیم ایران

کسب ديپلم افتخار جشنواره ی نقاشي هيكاری ژاپن
 توسط کودک معلول كاميارانی

زبان کردی،یکی از زبان های رسمی جهان شد 

حکم تبعید چهار زندانی سیاسی کرد به اجرا گذاشته شد

کتاب "ما برای شهیدان مان عزا نمی گیریم!"، 
فعال سیاسی  "نوری دهکردی"  یادنامه ی 
که در جریان "ترور میکونوس" به شهادت 

رسید، انتشار یافت.
انتشارات گوتنبرگ  در پاییز سال 1391 
در کشور سوئد ، یادنامه ی نوری دهکردی 
برای شهیدان مان عزا  "ما  را تحت عنوان 
زراعتی،  ناصر  همت  به  که  نمی گیریم!" 
نویسنده و منتقد فیلم و ادبیات، گردآوری 

و ویراستاری شده، منتشر نموده است.
این یادنامه شامل مصاحبه با "شهره بدیعی"، 
از  مجموعه ای  و  سارا  دخترش  و  همسر 
اشعاری  و  سخنرانی ها  نامه ها،  خاطرات، 
اندیشه های  و  دهکردی  نوری  درباره 
نوری  از  عکس هایی  اوست.همچنین 
مکمل  کتاب،  پایانی  بخش  در  دهکردی 

این یادنامه است.
خاطرات  همواره  وی،  همسر  و  دختر 
منتشر  رسانه ها  در  را  وی  سخنان  و 
"زنده  را  کار  این  از  هدف  و  می نمودند 
نگه داشتن یاد او که جان خود را در راه 

آزادی فدا نموده" عنوان می نمایند.
متولد  و  دهکردی  نوراهلل  وی،  کامل  نام   
سال  در  دهکردی  می باشد.  شهرکرد 
134۶ در سن هفده سالگی برای ادامه ی 
نکشید  طولی  و  اروپا شد  عازم  تحصیل، 
بین المللی  کنفدراسیون  عضویت  به  که 
دانشجویان ایرانی درآمد و مبارزه سیاسی 

اجتماعی خود را آغاز کرد.
 4۶ شدن  کشته  هنگام  به  دهکری  نوری 

سال بیشتر نداش
بیست و سوم  تاریخ   در   1371 سال  در   
کنگره ی  شهریورماه،  بیست وششم  تا 

سوسیال  و  سوسیالیست  احزاب  جهانی 
شد،  برگزار  آلمان  برلین  در  دمکرات 
که  ایران  دمکرات  و  سوسیالیست  فعالین 
مخالف  و  ایرانی  سیاسی  فعالین  عمومًا 
جمله  از  بودند  ایران  اسالمی  جمهوری 
صادق شرفکندی، دبیر کل حزب دمکرات 
کردستان ایران برای شرکت در این مراسم 

به آلمان رفته بودند.
سپتامبر  هفدهم  روز  در  میان،  این  در 
از  نفر   ۲0 الی   15 میالدی،   199۲
به  رستورانی  در  حضور  جهت  ایرانیان 
نام میکونوس که صاحب آن فردی ایرانی 
بوده دعوت می شوند. در روز جلسه، شش 
رستوران حاضر  در  دعوت شدگان  از  نفر 

می شوند.
فرد  سه  ناگهان   ،۲۲:50 حدود  ساعت 
نفر،  یک  می شوند.  رستوران  وارد  مسلح 
قسمت  در  دومی  و  ورودی  در  نزدیک 
جلویی رستوران می ایستند و نفر سوم نیز 
پشت  قسمت  سمت  دست،به  به  مسلسل 
یک  دور  آنجا  در  ایرانی   ۶ که  رستوران 
میز نشسته بودند، رفته و همه ی آنها را به 

رگبار می بندد.
حزب  کل  دبیر  شرفکندی"  صادق  "دکتر 
دمکرات کردستان ایران، "همایون اردالن" 
ایران  کردستان  دمکرات  حزب  نماینده ی 
حزب  نماینده  عبدلی"  "فتاح  آلمان،  در 
دمکرات کردستان ایران در اروپا، "نوری 
دهکردی" کارمند صلیب سرخ و فعال در 
امور پناهندگان ایرانی مقیم آلمان، اهداف 
همان  جا  در  که  بودند  ترور  این  اصلی 

ناجوانمردانه به شهادت رسیدند.

اول  نیمه ی  پایانی  روز  دو  در 
در  که  کرد  شهروند   10 اردیبهشت ماه، 
با شلیک  بوده اند  تردد  جاده ها در حال 
مستقیم نیروهای انتظامی رژیم، کشته یا 

زخمی شده اند.
میدیا،  کردستان  وب سایت  گزارش  به 
"نبی   ،139۲ اردیبهشت ماه  چهاردهم 
"صالح  و  عبدالهی"  "مهدی  عبدالهی"، 
تابعه ی  روستاهای  ساکنان  صالحی" 
تهران،  ــ  ساوه  جاده ی  مسیر  در  پاوه 
رژیم  انتظامی  نیروهای  گلوله ی  هدف 
قرار گرفتند و در نتیجه، "نبی عبدالهی" 
پاوه،  توابع  از  "بانه وره"  روستای  اهل 
"مهدی  و  داد  دست  از  را  خود  جان 
شدت  به  صالحی"  "صالح  و  عبدالهی" 
زخمی شدند.این در حالی است که این 
سه شهروند کرد، هیچ  گونه وسایل قاچاق 

به همراه نداشته  اند. 
قراردادن  هدف  از  پس  رژیم  نیروهای 
وی  عبدالهی"،  "مهدی  نمودن  زخمی  و 
به  توجه  با  و  نموده اند  بازداشت  نیز  را 
مرتبط  مراکز  مطلع،  منبع  یک  گفته های 
شهروند،  این  کردن  آزاد  جهت  رژیم 
درخواست  تومانی  میلیارد  یک  وثیقه ی 

کرده اند.
خبررسانی  آژانس  گزارش  به  همچنین 
اردیبهشت ماه 139۲،  کوردپا، چهاردهم 
5 شهروند کرد در مسیر جاده ی ساری، 
هدف شلیک مستقیم نیروهای رژیم قرار 
نفر   3 و  کشته  آنان  از  نفر   ۲ که  گرفته 

دیگر نیز به شدت زخمی شده اند.
"عبداهلل مستوفی" اهل شهر سقز، یکی از 
شهروندانی است که مورد شلیک مستقیم 
نیروهای رژیم قرار گرفته است. تاکنون 
نشده  مشخص  نیز  دیگر  نفر   4 هویت 

است.
به گزارش هرانا، یک روز پس از هدف 
قرار گرفتن 8 شهروند کرد در جاده های 
شهر  در  رژیم  انتظامی  نیروی  ایران، 
مریوان، دو شهروند دیگر را هدف گلوله 
قرار داده و آنان را به شدت مجروح کرد 
که این دو نفر در وضعیت وخیمی بسر 

می برند.
 ،139۲ اردیبهشت ماه   15 بعدازظهر 
لطفی"  "بهروز  و  محمدی"  "حبیب اهلل 
حال  در  که  مریوان  اهل  شهروند  دو 
بازگشت به شهرشان بودند در "ایست و 
بازرسی" رژیم، هدف شلیک 1۶ گلوله 
قرار گرفتند.در این تیراندازی که دلیل آن 
محمدی  است، حبیب اهلل  نشده  مشخص 
اصابت  مورد  ترتیب  به  لطفی  بهروز  و  
دو شهروند،  گرفته اند.این  گلوله  و 7   9
مریوان  شهر  بیمارستان  در  هم  اکنون 
و  وخیم جسمانی  شرایط  در  و  بستری 

روحی قرار دارند.
دیگر  و  جاده ها  در  کرد  شهروندان 
مشخصی  دلیل  هیچ گونه  بدون  اماکن، 
رژیم  انتظامی  نیروهای  شلیک  هدف 

قرار می گیرند.

یکی از کودکان معلول اهل شهر کامیاران، 
در بیستمین دوره ی رقابت های بین المللی 
دیپلم  کسب  به  موفق  هیکاری،  نقاشی 

افتخار شد.
"حسنا  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
که  مهدکودک  نوآموزان  از  یکي  عزیزی" 

معلول نیز می باشد، با ارسال نقاشی خود 
نقاشی  بین المللی  جشنواره ی  بیستمین  به 
دیپلم  کسب  به  موفق  ژاپن،  هیکاری 

افتخار این جشنواره شد. 
رقابت  بین المللی نقاشی هیکاری در ژاپن 
در  و  می شود  برگزار  ساالنه  صورت  به 

سال ۲01۲ موضوع مسابقه ی خود را به 
محیط  طبیعت،  زراعی،  زمین  کشاورزی، 
داده  اختصاص  خانواده  و  مردم  زیست، 
اثر نقاشی از 75  بود که حدود ۲8 هزار 
کشور جهان به دبیرخانه ی این مسابقه در 

ژاپن ارسال شده بود.

زبان  یکصد و بیست وهشت  به  کردی  زبان 
رسمی جهان افزوده شد و از این پس، یکی 
از زبان های رسمی جهان به شمار می آید.

کمپانی بین المللی "گلوسپ"، زبان کردی را 
به بخش  زبان های فرهنگی اضافه کرد. این 
به  و  بین المللی  جامعه ی  سوی  از  کمپانی 
صورت رسمی اجازه ی فعالیت داشته و در 

سطح جهان فعالیت دارد.
به همت10  این کار  به ذکر است که  الزم 
استاد کرد دانشگاه و شماری از دانشجویان 
این  انجام  برای  و  است  شده  انجام  کرد 
در  کار، مدت زیادی با کمپانی "گلوسپ" 

ارتباط بوده اند.
راستای  در  "گلوسپ"  کمپانی  وب سایت 

ترجمه ی کلمات با بهره گیری از 1۲8 زبان 
به  زبانی  از  کردی،  زبان  جمله  از  و  دنیا 

زبان دیگر فعالیت می کند.
در همین رابطه، پیشتر نیز شبکه ی اجتماعی 
لیست  به  نیز  را  کردی  زبان  فیس بوک، 

زبان های رسمی خود اضافه کرده بود.

بر اساس حکم قبلی دادگاه انقالب رژیم 
تبعید  و  زندان  بر  مبنی  سنندج،  شهر  در 
مناطق  از  به خارج  کرد  زندانیان سیاسی 
کردستان ایران، این حکم به مرحله ی اجرا 

درآمد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی 
و مدنی، در پی حکم قبلی دادگاه انقالب 
رژیم اسالمی ایران در شهر سنندج، مبنی 
بر اینکه چهار زندانی سیاسی که هر یک 
خارج  به  تبعید  و  طوالنی مدت  زندان  به 
بودند،  شده  محکوم  کردستان  مناطق  از 
اجرا  به  آنها  تبعید  حکم  گذشته  هفته ی 
گذاشته شد و به زندان های میناب، طبس، 

مسجد سلیمان و کاشمر تبعید شدند.
چنگیز  فرجی،  فردین  رضایی،  "شورش 
زندانی  اسدی"، چهار  ایوب  و  قدم خیری 

خردادماه  اواخر  که  هستند  کرد  سیاسی 
اطالعات  نیروهای  توسط   ،1390 سال 
مرداد ماه  بیست و یکم  در  و  دستگیر  سپاه، 
سال گذشته، جلسه ی رسیدگی به اتهامات 
این چهار فعال سیاسی کرد در شعبه ی اول 
دادگاه انقالب اسالمی رژیم در سنندج به 

ریاست "قاضی بابایی" برگزار شد. 
که  این جلسه  در  گزارش،  این  اساس  بر 
انجامید،  به طول  نیم  دو ساعت  و  حدود 
کرد  سیاسی  زندانی  چهار  این  پرونده ی 
"چنگیز  و  گرفت  قرار  رسیدگی  مورد 
 40 به  محکوم  کامیاران  اهل  قدم خیری" 
مسجدسلیمان،  به  تبعید  و  زندان  سال 
محکوم  مریوان  اهل  فرجی"  "فخرالدین 
طبس،  به  تبعید  و  زندان  سال   30 به 
دیواندره  اهل  رضایی"  "محمدحسین 

محکوم به 30سال زندان که در دادگاهی 
دیگر نیز به 15 سال دیگر زندان محکوم 
اهل  اسدی  ایوب  شد،  تبعید  میناب  به  و 
و  محکوم  زندان  سال   ۲0 به  نیز  مریوان 
به  هفته ی گذشته  که  تبعید شد  کاشمر  به 
تبعید آن ها  دستور مقامات قضایی، حکم 
زندانی  چهار  این  و  شد  گذاشته  اجرا  به 
زندان های  از  خارج  به  کرد  سیاسی 

کردستان تبعید شدند.
فشار  تحت  همواره  زندانی  چهار  این 
سنندج  مرکزی  زندان  امنیتی  مسئوالن 
در  ماه  سه  به  نزدیک  و  داشتند  قرار 
سنندج  شهرهای  امنیتی  بازداشتگاه های 
برای  فشار  و  بازجویی  تحت  مریوان  و 
گرفته  قرار  تلویزیونی  اعترافات  گرفتن 

بودند.

دیدار دبیرکل حدکا با هیأت کنفرانس سوم جوانان بخش های 
چهارگانه ی کردستان 

توصیه های  و  تصمیمات  پیگیری  هیأت 
بخش های  جوانان  ملی  کنفرانس  سومین 
هجری،  مصطفی  با  کردستان  چهارگانه ی 
ایران  کردستان  دمکرات  حزب  کل  دبیر 

دیدار کردند.
هیأت  این  میدیا،  کوردستان  گزارش  به 
صبح روز شنبه، بیست و یکم اردیبهشت ماه 
دیدار  دمکرات  حزب  کل  دبیر  با   139۲

کردند.
محمد"  "جمال  دیدار  این  آغاز  در 
سازمان های  و  هیأت  از  نمایندگی  به 
کردستان  چهارگانه ی  بخش    های  جوانان 
حزب  و  هجری  مصطفی  که  فرصتی  از 
آنان  اختیار  در  ایران  کردستان  دمکرات 

گذاشته بودند، تشکر و قدردانی کرد.
کوتاهی  اشاره ی  هیأت   نماینده ی  سپس 
ملی  سوم  کنفرانس  فعالیت های  به 
در  گزارشی  و  کرد  کردستان  جوانان 
کنفرانس  توصیه های  و  تصمیمات  مورد 
مصطفی  آقای  به  دومیز  کمپ  وضعیت  و 

هجری ارائه نمود.
مصطفی  دیدار،  این  از  دیگری  بخش  در 
فعالیت  موفقیت آمیز  پایان یافتن  هجری، 
گفت  تبریک  هیأت  این  به  را  کنفرانس 
و ابراز امیدواری کرد که جوانان به عنوان 

ضمن  جامعه،  در  تغییر  محرکه ی  نیروی 
و  تواضع  با  ملتمان،  واالی  منافع  حفظ 
که  را  کاستی هایی  و  کم  بخشش  روح 
متأسفانه  و  بود  کنفرانس سوم مشهود  در 
کنفرانس واحدی برگزار نشد، در کنفرانس 
جوانان  اتحادیه ی  مدیریت  با  که  چهارم 
می شود،  برگزار  ایران  کردستان  دمکرات 

جبران نمایند.
ایران  کردستان  دمکرات  حزب  کل  دبیر 

گفتمان  راه  در  است  الزم  جوانان  افزود: 
شیوه ای  به  را  چهارم  کنفرانس  مشترک، 
محدود  منفعت  هر  از  دور  و  متحدانه 

سازمانی برگزار نمایند.
از  دیگری  بخش  در  هجری  مصطفی 
سخنانش پشتبانی حزب دمکرات را برای 
اجرای تصمیمات کنفرانس سوم به هیأت 

مزبور ابراز کرد.
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اقلیت های ملی و شرکت مؤثر آنها در فرایند سیاسی
ابراهیم صالحی راد )الجانی(

ترجمه: عادل مرادی

در کشورهایی که ملت ها و پیروان ادیان و 
مذاهب گوناگون در چهارچوب یک سیستم 
می کنند،  زندگی  یکدیگر  با  دولتی  سیاسِی 
زمینه ی الزم  و  باید شرایط  مرکزی  دولت 
فرایند  در  اقلیت ها  فعاالنه ی  شرکت  برای 

سیاسی کشور را فراهم نماید.
منشور سازمان ملل متحد، کشورهای عضو 
این سازمان را موظف به رعایت معاهداتی 
و  بشر  منطور رعایت حقوق  به  که  می کند 
احقاق حقوق اقلیت های ملی، دینی، مذهبی 
و زبانی منعقد کرده است و از آنها می خواهد 
که به منظور اجرایی شدن این معاهدات در 
سطح جهان با کشورهای دیگر و جامعه ی 

بین المللی همکاری نمایند.
این بدان معناست که در هر کشوری عالوه 
در  به حکم عضویت  دولت  که  قوانینی  بر 
سازمان ملل متحد به منظور رعایت حقوق 
می باشد،  آنها  رعایت  به  ملزم  اقلیت ها 
قانون بین المللی نیز کنوانسیون های مختلفی 
فراهم  و  اقلیت ها  منظور رعایت حقوق  به 
این  شرکت  جهت  مناسب  شرایط  نمودن 
را  کشورشان  سیاسی  فرایند  در  اقلیت ها 
بایستی  دولت ها  که  است  داده  قرار  مدنظر 
با  رابطه  در  خود  سیاستگذاری های  در 

اقلیت ها، آنها را در نظر بگیرند.
کنوانسیون های سازمان ملل متحد در رابطه 
با حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی، راهکارهای ملی الزم به منظور 
دولت ها  برای  را  سیاستی  چنین  پیشبرد 
تعیین می کنند. عالوه بر این، همان گونه که 
منطقه ای  و  بین المللی  سطح  در  شد،  گفته 
رعایت  با  رابطه  در  بسیاری  قوانین  نیز، 
بین المللی  نهادهای  توسط  اقلیت ها  حقوق 
که  شده اند  وضع  صالحیت دار  منطقه ای  و 

اعتبار قضایی و قانونی دارند.
امروز دولت ها  دنیای  در  دیگر،  به عبارت 
که  هرگونه  نمی توانند  گذشته  مانند  دیگر 
اصول  پس  در  و  نمایند  عمل  بخواهند، 
استقالل و حاکمیت ملی و میهنی، سیاست 
اقلیت ها  به  نسبت  را  بی عدالتی  و  تبعیض 

پیشه ی خود سازند.
بین المللی  مقررات  در  که  اصولی  از  یکی 
سیاسی  فرایند  در  اقلیت ها  مشارکت  برای 
گرفته،  قرار  تأیید  مورد  کشورهایشان 
عبارت از اصل فراهم نمودن شرایط مناسب 
برای حضور مؤثر و فعاالنه ی آنها در فرایند 

سیاسی می باشد.
و  جهانی  جامعه ی  اصل،  این  براساس 
مقررات بین المللی حکم می کنند که دولت ها 
عالوه بر مکانیسم های مختلفی که به شیوه ی 
عمومی و کلی برای مشارکت شهروندان در 
فرایند سیاسی به مرحله ی اجرا می گذارند، 
الزم است ساز و کارها، برنامه و سیاست 
شرکت  و  حضور  منظور  به  را  ویژه ای 
به  سیاسی  فرایند  در  اقلیت ها  فعاالنه ی 
کار گیرند و راه را برای همه ی آنها هموار 
اجرای  از  عبارت  کار  این  ماهیت  سازند. 
با  رابطه  در  ویژه"  مثبت  "رفتار  سیاست 

اقلیت هاست.
این گونه رفتار مثبت و ویژه عماًل می تواند به 
اشکال گوناگون باشد. مانند یافتن راهکار 
این که  اقلیت ها،  مشکل  حل  برای  مناسب 
در  یا  شود،  داده  خودمختاری  اقلیت ها  به 
مناطق محل سکونتشان به آنها خودگردانی 
اجتماعی،  سیاسی،  نهادهای  یا  شود،  داده 
برایشان  پزشکی  و  رسانه ای  فرهنگی، 
تأسیس شوند، به گونه ای که آنها را متعلق 
عمل،  در  هم  نهادها  این  و  بدانند  خود  به 
دفاع  اقلیت ها  این  آزادی های  و  از حقوق 

کنند.
می رسد  نظر  به  دیگر، ضروری  عبارت  به 
ویژه  مؤسسات  و  نهادها  تأسیس  حق  که 
که عماًل  به گونه ای  داده شود،  اقلیت ها  به 
این مؤسسات بتوانند نماینده ی این اقلیت ها 

باشند. یعنی بتوانند نهاد خاصی را تأسیس 
و  مرکزی  حکومت  مقابل  در  که  نمایند 
دارند،  دست  در  را  حکومت  که  اکثریتی 
در جهت  و  کنند  محافظت  و  دفاع  آنها  از 
پیشبرد اهداف و منافع آنها گام بردارند. این 
محلی،  پارلمان  شکل  به  می تواند  موضوع 
حزب و سازمان سیاسی و فراکسیون خاص 
خود، حکومت محلی، فدرالیزه کردن و غیر 
و  نهادها  ایجاد  و  حکومت  کردن  متمرکز 
کردن  پیاده  منظور  به  گوناگون  مؤسسات 
حاکمیت مشارکتی در سراسر کشور جلوه 
تغییرات  موجد  نوین،  دیدگاه  این  نماید. 
که  بود  لیبرالیستی  تحلیل  در  چشمگیری 
با  رابطه  در  بین المللی  مقررات  در  قباًل 
مسأله ی اقلیت ها غالب بود و بعد از جنگ 

جهانی دوم رواج یافته بود.
دولت  است  الزم  تحلیل،  این  براساس 
شهروندان  تمام  تا  آورد  فراهم  را  شرایطی 
بدون در نظر گرفتن هیچ گونه تفاوتی، بتوانند 
به طرزی یکسان در فرایند سیاسی شرکت 
کنند، یعنی در رابطه با تمام شهروندان بدون 
را  واحد  سیاست  یک  تبعیضی،  گونه  هیچ 

در پیش بگیرد.
این حق را برای ما ُکردها قائل نشده اند و 
حتی ما را شهروندان درجه 3و4 می دانند. 
با  دیدارش  در  قاسملو  دکتر  که  زمانی 
خمینی، به وی می گوید:" ما ُکردهای ایران 
انتظار داریم که دولت مرکزی خواست های 
مردم کردستان را محقق نماید"، خمینی در 
جواب ایشان می گوید، همه ی ما مسلمانیم. 
ُکرد(  با ما )ملت  نیز  به عنوان مسلمان  اما 
سپس  نگرفت.  صورت  مناسبی  رفتار 
خمینی که دم از اسالم و مسلمانی می زند، 
را صادر  مردم کردستان  فرمان جهاد علیه 

کرد.
گذشته،  قرن  آخر  دهه ی  در  ترتیب،  بدین 
پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی موجود 
اروپا  در  اقلیت ها  مسأله ی  شدن  مطرح  و 
به ویژه  سابق،  سوسیالیستی  کشورهای  و 
پس از فجایع بالکان و کنگو و آسیای میانه 
ملی  مطالبات  افزایش  دلیل  به  همچنین  و 
تحت  ملت های  مبارزه ی  شدن  شعله ور  و 
خاورمیانه،  در  کرد  ملت  جمله  از  ستم، 
مسأله ی ملت های تحت ستم و اقلیت ها در 
سطح بین المللی به یک مسأله ی اساسی و 

مهم تبدیل گشت.
پدیده  این  ارزیابی  با  هانتینگتون،  ساموئل 
اصلی،  مشکل  بعد  به  این  می گوید:"از 
ملت ها  تمدن ها،  فرهنگ ها،  میان  مشکل 
خواهد  یکدیگر  با  گوناگون  اقلیت های  و 

گزارش  در  شرفکندی  دکتر  شهید  بود". 
با  حزب،   9 کنگره ی  به  خطاب  خود 
سطح  در  موجود  وضعیت  به  خوش بینی 
برای  این،  بر  عالوه  می نگرد،  بین المللی  
نوینی  فرصت  عنوان  به  وضعیت،  این 
و  کرد  ملت  آزادیخواهانه ی  مبارزه  برای 
حساب  کرد،  ملی  جنبش  سیاست گذاری 

ویژه ای باز می کند.
بوجود  وضعیت  به  توجه  با  بنابراین، 
قوانین  در  اقلیت ها  حقوق  مسأله ی  آمده، 
بین المللی به یک مسأله ی عملی تبدیل شد 
و ارزیابی ها و تحلیل های عمیق تر و مفیدتر 

و مؤثرتری در رابطه با آن صورت گرفت.
تزی که بر اساس آن، دولت باید در رابطه 
واحد  سیاست  یک  شهروندان  تمامی  با 
تا  بگیرد  پیش  در  تبعیض  هیچ گونه  بدون 
آنها  شرکت  برای  برابر  شانس  و  فرصت 
در  نماید،  فراهم  سیاسی  فعالیت های  در 
به  تنها  نه  عمال  فرهنگی،  چند  کشورهای 
بن بست رسید و نتیجه نداد، بلکه فاجعه ی 

انسانی بزرگی نیز به وجود آورد.
اصل  از  محدودی  تعبیر  سیاست،  این 
اصل،  این  در  بود.  واحد  یا  برابر  سیاست 
دولت به منظور حقوق برابر برای هموطنان 
سیاسی،  فرایند  در  آنها  شدن  سهیم  جهت 
پیش  در  دولتی  و  رسمی  سیاست  یک 

نشان  تاریخی  تجربه های  اما  می گیرد. 
دولت  که  حاکم  اکثریت  عمال  که  می دهند 
را در دست دارد، همواره نسبت به اقلیت ها 

تبعیض قائل شده است.
سپس از این اصل تعبیر و تفسیر دقیق تری 
برابر  نتیجه ی  و  برابر  به عمل  آمد، شانس 
گشتند.  تبدیل  نو  مفهوم  یک  جوهره ی  به 
سیاست   این  جدید،  مفهوم  این،  بر  عالوه 
تقویت  که  می گیرد  بر  در  نیز  را  ویژه  
داده  قرار  کار  دستور  در  باید  اقلیت ها 
شود. یعنی مفهوم سیاست برابر، هم شانس 
برابر و هم سیاست های  نتیجه ی  برابر، هم 
ویژه ای را شامل می شود که وضعیت خاص 
اقلیت ها را در نظر می گیرند. با این حساب، 
تا آنجا که به کردهای چهار بخش کردستان 
مربوط می شود، ما هیچگاه از شانس برابر 
هستند،  حاکم  اکثریت  جزو  که  کسانی  با 
برخوردار نبوده ایم تا ما هم بتوانیم از حقوق 

یکسان بهره مند شویم.
تعبیر مدرن و امروزی از این اصل که پس 
این  پایه های  از  یکی  به   1990 سال  از 
در  دولت  و  است  گشته  تبدیل  سیاست 
رابطه با اقلیت ها باید آن را در نظر بگیرد، 
و  سیاسی  فرهنگی،  حقوق  که  است  این 
ارزشمند  و  مهم  عاملی  اقلیت ها  مدنی 
فراهم  برای  دولت  یعنی  می آید،  شمار  به 
منظور  به  یکسان  فرصت  و  شانس  نمودن 
فرایند  در  شهروندان  تمامی  مشارکت 
تفاوت های  ابتدا  همان  از  باید  سیاسی، 
موجود میان شهروندان را در نظر بگیرد. به 
عبارت دیگر، تفاوت هایی را که اقلیت های 
ملی، دینی، مذهبی و فرهنگی را از اکثریت 
جامعه متمایز می سازد، مد نظر قرار دهد و 
و  رشد  فرصت  و  بشمارد  محترم  را  آن ها 

پیشرفت را برای آن ها فراهم نماید.
فاکتور هویت ملی، فرهنگی،  اینجاست که 
مذهبی و قومی به عنوان یک پارامتر مهم 
سیاسی  فرایند  کیفی  پیشبرد  راستای  در 
فقط  ملی  اقلیت های  یعنی  می شود.  مطرح 
فرایند  در  مؤثر  مشارکت  می توانند  زمانی 
فرهنگ  و  هویت  که  باشند  داشته  سیاسی 
خاص آنان به رسمیت شناخته شود و در 
نمایند  مشارکت  سیاسی  فرایند  از  بستری 
معترف  آنان  فرهنگی  و  ملی  هویت  به  که 

است.
ملی  اقلیت های  که  است  بدیهی  بنابراین 
به  و  راحتی  به  نمی توانند  امروز،  ایران  در 
صورت عادی و معمولی در فرایند سیاسی 
کشور مشارکت نمایند زیرا مشارکت آن ها 
تأثیر  هیچ گونه  سیاسی،  عادی  فرایند  در 

جدی و مفیدی در وضع سیاسی و سرنوشت 
جمهوری  سویی،  از  داشت.  نخواهد  آنان 
اسالمی سیستمی مذهبی و غیر دمکراتیک 
جمهوری  ماهیت  دیگر،  سوی  از  و  است 
سیاستی  که  نیست  به گونه ای  اسالمی 
در  شهروندان  تمامی  با  رابطه  در  یکسان 
پیش بگیرد تا فرصت و شانس برابر جهت 
تأثیرگذاری به آنها اعطا کند، در نتیجه در 
سطوح مختلف، سیاست تبعیض را نسبت به 
اقلیت های ملی، مذهبی، دینی و جنسی به 
اجرا می گذارد و این موضوعی است که ما 
با پوست و استخوان خود،  مردم کردستان 
آن را احساس می کنیم. از سوی دیگر نیز از 
آنجا که دولت مرکزی هیچ راهکار مناسبی 
برای حل مسأله ی ملیت های تحت ستم و 
فرودست ندارد و به آنها اجازه نمی دهد که 
و خواسته هایشان،  منافع  پیشبرد  منظور  به 
باشند،  داشته  را  خود  خاص  نهادهای 
سازنده  مفید،  مشارکت  نمی توانند  اقلیت ها 
داشته  کشور  سیاسی  فرایند  در  مؤثری  و 
کردستان  مردم  ما  شرکت  بنابراین  باشند، 
در انتخابات، هیچ تأثیری در فرایند سیاسی 

کشور نخواهد داشت.
یکسان  سیاست  یک  سویی  از  ایران،  در 
ندارد  وجود  شهروندان  با  رابطه  در  دولتی 
و فرصت و شانس یکسان به اقلیت ها داده 
نمی شود. از سوی دیگر، به شدت درباره ی 
این،  بر  عالوه  می شوند.  قائل  تبعیض  آنها 
هیچ نهاد و مؤسسه ی مختص به خودشان، 
برایشان در نظر گرفته نمی شود تا از طریق 
آن بتوانند به صورت مؤثر و فعال در فرایند 

سیاسی تأثیرگذار باشند.
اعتراض  موجود  وضع  به  که  هنگامی 
روبرو  دولتی  شدید  سرکوب  با  می کنند، 
می شوند. به همین دلیل در چنین شرایطی، 
خود  به  درگیری  شکل  موجود  وضعیت 

می گیرد.
و  ملت های تحت ستم  در چنین وضعیتی، 
به  پیشبرد خواسته هایشان  فرودست جهت 
ناچار راه مبارزه ی سخت و دشوار و حتی 
نیز در پیش می گیرند. مبارزه و  خونین را 
مقاومت دشوار و خونین 3 دهه ی گذشته ی 
از  دفاع  منظور  به  ایران  کردستان  مردم 
این  از  باید  ملی خود  موجودیت و هویت 
منظر نگریسته شود. بنابراین، بی جهت نبود 
مقاومت  که شهید دکتر قاسملو می فرمود:" 
کرد،  ملت  مسلحانه ی  مبارزه ی  و  دفاع  و 
نقطه ی اوج مبارزه ی سیاسی و مشارکت در 

فرایند سیاسی است.

شهید دکتر شرفکندی 
در گزارش خود خطاب 
به کنگره ی 9 حزب، با 
خوش بینی به وضعیت 

موجود در سطح 
بین المللی  می نگرد، 
عالوه بر این، برای 

این وضعیت، به عنوان 
فرصت نوینی برای 

مبارزه آزادیخواهانه ی 
ملت کرد و سیاستگذاری 
جنبش ملی کرد، حساب 

ویژه ای باز می کند.
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انقالبیون سوریه
 پیش از گفتگو، سالح 

می خواهند
ترجمه: رضا فتح اهلل نژاد

روزنامه ی واشنگتن پست، یک گزارش 
خبری درباره ی وضعیت کنونی سوریه و 
مسأله ی گفتگو میان دولت بشار اسد و 

نیروهای مخالف منتشر کرد. در ابتدای این 
گزارش آمده است: "مخالفان سوریه پیش 
از گفتگوهای صلح که قرار است در ماه 

آینده برگزار شود، در راستای اجماع هرچه 
بیشتر که به نظر می رسد باعث ایجاد تغییر در 
موازنه ی قوا در میدان جنگ، قبل از هرگونه 
سازش معنادار احتمالی در آینده خواهد شد، 

خواهان دستیابی به تسلیحات هستند.
خالد صالح، یکی از سخنگویان ائتالف 
مخالفان دولت سوریه، روز پنجشنبه گفت 
که گروهش به منظور مجهز شدن انقالبیون 
به سالح پیش از گفتگوهایی که آمریکا و 

روسیه از آن حمایت می کنند، تالش می کند. 
این گفته همزمان شده است با مسأله ی لغو 
ممنوعیت ارسال سالح از سوی اتحادیه ی 
اروپا به سوریه که کشورهای اروپایی آن را 

منوط به گفتگوها می دانند.
نیروهای بشار اسد، رئیس جمهور 
سوریه، در چند هفته ی گذشته پیشروی 

نموده و با کمک جنگجویان جنبش شیعه ی 
حزب اهلل لبنان، به شهر استراتژیک "قصیر" 
که در غرب این کشور قرار دارد، نزدیک 

شده اند. پنجشنبه ی گذشته، نیروهای دولتی 
در واکنش به هجوم انقالبیون سوری به یک 
زندان در شهر شمالی حلب، عکس العمل 

تالفی جویانه از خود نشان دادند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده 

است:"تحلیلگران و دیپلمات ها بر این باورند 
که این پیشروی ها می تواند شانس رژیم 
سوریه برای تأثیرگذاری در گفتگوهای 

واقعی را کمرنگ کند و نشان دهد که مخالفان 
سوری نیاز مبرمی به تقویت دارند. در همان 
حال، مخالفان، این وضعیت پیش آمده را به 
فرصتی برای افزایش فشار و تقاضا به منظور 
دستیابی به تسلیحات بدل ساخته اند. صالح 
افزود: "تا زمانی که بشار اسد با پشتیبانی 
روسیه وحزب اهلل به کشتار ادامه دهد، ما بر 

سر میز مذاکره حاضر نخواهیم شد. چیزی که 
ما خواستار آن هستیم، مجهز کردن نیروهای 
ارتش آزاد سوریه یا شورای عالی نظامی 

قبل از گفتگوها می باشد".
یک دیپلمات اروپایی در این باره 
به واشنگتن پست گفته است:"ما به یک 

اپوزیسیون قدرتمند و توانا نیاز داریم که 
بتواند احساس آسیب پذیری در بشار اسد 
به وجود آورد. پس از آن اسد به این نتیجه 

خواهد رسید که اگر به شیوه ای جدی 
وارد گفتگوها نشود، ما گزینه ی حمایت از 
مخالفان از طریق ارسال سالح را نیز در 
دست داریم تا وی ناچار به گفتگو شود".

 در بخش دیگری از این گزارش آمده 
است:" گفتگوهای صلح که قرار است در 
اواسط ماه ژوئن برگزار شود، تحت تأثیر 

نوعی عدم اطمینان قرار گرفته  است، از جمله 
اینکه چه کس یا کسانی نمایندگی دو طرف 
را بر عهده خواهند داشت". رابرت فورد، 
سفیر آمریکا در سوریه هفته ی گذشته به 

جنوب ترکیه سفر کرد و در آنجا با رهبران 
مخالفان دولت سوریه به منظور گفتگو 

درباره ی مذاکرات صلح دیدار کرد. حکومت 
سوریه، اسامی کسانی را که نماینده ی 

حکومت در مذاکرات خواهند بود، به دولت 
روسیه اعالم کرده است، اما هر دو طرف 

اعالم کرده اند پیش از پذیرفتن این مسئولیت، 
به جزئیات بیشتری در این باره نیاز دارند.

منبع:
www.washingtonpost.com

ایران در چنبره ی اوهام نژادپرستانه            روزنــــــه
سالم اسماعیل پور

الفاظ  کاربرد  با  رابطه  در  ویدیویی  انتشار 
اول  طراز  مربی  یک  سوی  از  نژادپرستانه 
فوتبال ایران علیه یک بازیکن  آفریقایی تبار، 
اخیراً بحث  در رابطه با موضوع نژادپرستی 
عرصه ی  در  داغ  سوژه ای  به  را  ایران  در 

رسانه ها تیدیل نمود. 
حضور  از  بحث  و  نژادپرستی  مسأله ی 
و  ایران  اجتماعی  روابط  عرصه ی  در  آن 
فرایندهای تصمیم گیری  بر  آن  تأثیرگذاری 
کالن، اگرچه در ظاهر تبدیل به تابویی شده 
آن  نفوذ  میزان  بر  دارند  سعی  همگان  که 
جامعه  آحاد  دیدگاه  و  جهان بینی  عمق  در 
سرپوش بگذارند و یا حتی منکر پدیده ای 
به نام نژادپرستی و پیامدهای زیانبار آن بر 
فرهنگ همزیستی میان ملیت های گوناگون 
چندان  نه  تعمقی  با  لیکن  شوند،  ایران  در 
ژرف در تعامالت و برخوردهای روزمره ی 
بسیاری از ایرانیان، این حقیقت را به روشنی 
می توان مشاهده نمود که نژادپرستی، بن مایه 
رفتارها،  از  بسیاری  اصلی  جوهره ی  و 
شوخی ها  مراودات ،  دشمنی ها،  دوستی ها، 
و تصمیم گیری های فردی و جمعی ایرانیان، 
کودتای  از  پس  دهه ی  چند  در  ویژه  به 

رضاخان در ایران بوده و هست.
ایران  جامعه ی  انحطاط  روند  که  زمانی  از 
به فروپاشی امپراطوری ساسانی و سلطه ی 
بر  مهاجم  ملت های  و  اقوام  ساله ی  هزار 
همواره  ایرانیان  از  گروهی  انجامید،  ایران 
زوال  و  انحطاط  این  در جستجوی چرایی 
با شانه خالی کردن  ایران،  افسانه ای  اقتدار 
خود  نقش  و  خود  مسئولیت  بار  زیر  از 
عقب افتادگی  و  زیردستی  این  در  ایرانیان 
صدها ساله، انگشت اتهام را صرفا به سوی 
ازبک ها  تاتارها،  مغول ها،  ترک ها،  اعراب، 
و... دراز کرده و در هزارتوی اوهام خویش 
"انیران  و  نهاد"  پاک  "ایرانی  افسانه ی  با 
خوبی ها،  تمامی  و  کردند  سر  اهریمن خو" 
پاکی ها و درستی  ها را در تخمه  ی کاووس 
ایزدی شاهان  فره  و  کیانی  تخت  و  تاج  و 
در  نیز  آن سو  از  دیدند.  متجلی  خویش 
ماورای مرزهای ایران خیالی خود، اقوامی 
فر  و  تمدن  از  بی بهره  و  گرسنه  و  وحشی 
به  طمع  چشم  که  نمودند  مجسم  را  کیانی 
ایرانیان  افسانه ای  جالل  و  جاه  و  ثروت 
دوخته و فکر و ذکری جز اندیشیدن به ایران 

و توطئه چینی برای سلطه بر آن نداشته اند.
برای دوستی  مالیخولیایی جایی  اوهام  این 
با ملت ها و شکل گیری اندیشه های جهانی 
و انسان گرایانه در سپهر سیاست و فرهنگ 
از  شاید  و  نگذاشته  باقی  ایران  بر  حاکم 
جهان شمولی  اندیشه های  که  روست  همین 
همچون دمکراسی، سوسیالیسم، کمونیسم و 
حتی ادیان و مذاهبی همچون اسالم نیز در 
رنگی  ایران،  فرهنگی  گستره ی  با  برخورد 
بومی و متأثر از همین اوهام و خیاالت را به 
خود گرفته اند و شاهد شکل گیری تعاریف 
جدیدی از معیارها و اندیشه های جهانی در 
به  نیز  روزها  این  اینکه  کما  هستیم،  ایران 
"مدل  همچون  واژه هایی  و  عبارات  وفور 
ایرانی"،  "مکتب  توسعه"،  ـ ایرانی  اسالمی 
از  را  ایرانی(  اسالمی)بخوانید  بشر  "حقوق 
زبان زمامداران جمهوری اسالمی می شنویم 
که حاکی از بی اعتمادی به اندیشه های بشری 
جهانشمول و حس تقابل و ستیز با افکار و 
ایده های برخاسته از سایر ملل در میان آنان 
است. تأکید مکرر بر عبارات " ملت بزرگ 
"زبان  ایران"،  درخشان  "تمدن  ایران"، 
ایران"  باستانی  "شکوه  فارسی"،  شیرین 
تمسخر  و  تحقیر  کنار  در  که  و...هنگامی 
افراد  آداب و رسوم و حتی شکل ظاهری 
موجی  می گیرد،  قرار  ملل  سایر  به  وابسته 
برتری طلبی  و  خودبزرگ بینی  و  نخوت  از 
افراد  ناخودآگاه  در  را  دیگران  به  نسبت 
ترک ها،  تحقیر  می نماید.  ایجاد  نیز  جامعه 
اساطیر،  جعل  طریق  از  و...  اعراب  لرها، 

ساختن داستان ها و جوک های تمسخرآمیز 
کسانی  سوی  از  ملل  سایر  مقدسات  علیه 
که کوچکترین شوخی در رابطه با شخصیت 
"کوروش هخامنشی" را بر نمی تابند، رفتار 
همان هایی را در ذهن تداعی می کند که هر 
می کشند  آتش  به  را  ملت  پرچم یک  روز 
و علیه این کشور و آن کشور شعار "مرده 
باد" سر می دهند، اما با کوچکترین تغییری 
در گوگل در رابطه با نام خلیجی در جنوب 
ایران، چنان الم شنگه ای به راه می اندازند و 
فریاد "وا ایرانا" سر می دهند که گویی این 
مقدسات  دارند  حق  که  هستند  آنان  فقط 
تمسخر  و  توهین  باد  به  را  ملت ها  سایر 
بگیرند و دیگران بایستی در مقابل آنان الل 

شوند. 
نشست  هر  از  پس  که  شنیده ایم  بارها 
اتحادیه ی  یا  خلیج"  همکاری  "شورای 
عرب و موضع گیری سران عرب در رابطه 
از  ایرانیانی  چگونه  سه گانه،  جزایر  با 
همگام  رژیم،  موافق  یا  مخالف  طیف های 
با سخنگویان رسمی رژیم، نفرت و انزجار 
را در  اعراب  به  نسبت  نژادپرستانه ی خود 
"عرق  و  میهن  مام  برای  دلسوزی  لفافه ی 
بزرگی  و  پیچیده  ملی"  "حاکمیت  و  ملی" 
فرهنگی  سابقه ی  تمدن،  ملت،  عظمت  و 
رخ  به  را  ایران  جغرافیایی  نقشه ی  و 
تحقیر آمیز  لفظ  با  که  می کشند  کشورهایی 
همیشه  خلیج  حاشیه ی  "شیخ نشین های 
یا الفاظی مانند "امارات کشورک"  فارس" 
از آنان یاد می کنند، ملت های آنان را مشتی 
عیاش، شکمباره و شترچران و زمامداران 
این کشورها را شیوخ مرتجع و آلت دست 

بیگانگان می خوانند.
خامنه ای،  حتی  که  است  فضایی  چنین  در 
اجازه  به خود  نیز  اسالمی  رهبر جمهوری 
می دهد در دیدار با جمعی از زنان این گونه 
بخصوص  غربی ها،  که:"  دهد  سخن  داد 
وحشی اند؛  نژادهای  اروپایی،  نژادهای 
کراوات زده  و  کشیده  اتو  ظاهرشان  اینها 
باطن  همان  اّما  اینهایند  و  ادکلن زده  و 
داشته،  تاریخ وجود  در  که  وحشی گری ای 

هنوز هم در اینها هست".
 جالب اینجاست که اگر از این افراد سراغ 
تردیدی،  بدون هیچ  بگیرید،  را  نژادپرستی 
و  آلمانی ها  اسرائیلی ها،  ترک ها،  عرب ها، 
خواهند  عنوان  این  برازنده ی  را  دیگران 
ملت  و  خود  بر  حاکم  روح  و  دانست 
معروف  شعر  همان  جوهره ی  را  خویش 
"بنی آدم  که   کرد  خواهند  معرفی  سعدی 

اعضای یکدیگرند".
که  شنیده ایم  یا  دیده  کمابیش  ما،  همگی 
با  اسالمی  جمهوری  زمامداران  رفتار 
پناهندگان افغانی مقیم ایران و حتی برخورد 

بازار  و  کوچه  مردم  از  بسیاری  نگرش  و 
ساکن  افغانی های  و  "افغانستان  مقوله ی  با 
ایران" تا چه حد مشمئزکننده و نژادپرستانه 
بوده و واژه ی "افغانی" در ذهنیت بسیاری 
از اینان تا چه حد دارای بار منفی و حامل 

صفات غیر انسانی و موهن است.
حوزه ی  از  جزئی  را  افغانستان  که  کسانی 
به  می دانند،  فارسی  زبان  و  ایران  تمدنی 
پایانی  دوران  در  افغان ها  رسیدن  قدرت 
سلسله ی صفوی را "فتنه ی افاغنه" می دانند، 
در حالی که از آدم کشی های شاه اسماعیل 
و شاه عباس با احترام یاد می کنند و آنان را 
احیاگر عظمت ایران می دانند و این نشانه ی 
همان  نگرش کینه توزانه و ضد بشری نسبت 

به نژاد و ملیت افغان هاست.
سیاسی  مسائل  کارشناس  زیباکالم،  صادق 
شیعیان  سنی ستیزی  حتی  که  است  معتقد 
غیر  روشنفکران  اسالم ستیزی  و  ایرانی 
حس  همین  از  برخاسته  نیز  ایران  مذهبی 

نفرت و خصومت نژادی با اعراب است.
فیروز کریمی، سرهنگ پاسداری که دست 
تقدیر او را به عرصه ی پاک میادین فوتبال 
سیه چرده ی  بازیکن  آن  از  وقتی  کشاند، 
یاد  "آدم خوار"  عنوان  با  آفریقایی تبار 

نخوانده  یا  و  برده  یاد  از  شاید  می کند، 
دوران  همان  در  او  تمدنی  نیاکان  که  است 
مجد و بالندگی به اصطالح "تمدن ایرانی"، 
یعنی عصر سالطین خونریز صفوی چگونه 
دشمنان  سر  کاسه ی  در  شراب  نوشیدن  از 
خود سرمست می شدند و "شاه عباس" که 
را  "کبیر"  لقب  بعدها  ایرانی  عظمت طلبان 
همچون قبایی بر تن او دوختند، چگونه به 
صوفیان خود دستور می داد در حضور وی 
گوشت تن مخالفانش را زنده زنده بخورند 
و تازه تمامی این جنایات خللی در "کبیر 

بودن" وی ایجاد نمی کند.
 شاه اسماعیل اول پس از آنکه بر شیبک 
خان ازبک غلبه کرد و او را کشت، جنازه اش 
را به میان مؤمنین و متدینین صوفی انداخت 
)علمای دینی دربار( گفت:"  به صوفیان  و 
هر که سر مرا دوست می دارد از گوشت این 
ساغرچی  محمود  خواجه  بخورد".  دشمن 
است  گفته  بوده،  حاضر  معرکه  آن  در  که 
که پس از فرمان شاه ازدحام صوفیان برای 
خوردن جسد شیبک خان به جایی رسید که 
جسد  خوردن  برای  و  کشیدند  تیغ  جمعی 
به  مرده ی  آن  و  افتادند  یکدیگر  جان  به 
خاک و خون آغشته را مانند الشه خواران 
می خوردند  و  می ربودند  یکدیگر  دست  از 
)نقل از روضه الصفا(. پدر همین شاه عباس 
کبیر! نیز جمعی از ریش سفیدان و صوفیان 
طوایف را در مجلسی جمع نموده بعد از ذکر 
و ذاکری که در میان صوفیان معمول است، 
به ایشان خطاب کرد: هر کس خالف اراده 
و سخن مرشد عمل نماید تنبیه او چیست؟ 
آن جماعت )مؤمن و متدین و متعبد( گفتند 
که: گوشت بدن او را خام خواهیم خورد ... 

)نقل از خالصه التواریخ(.
باستانی  تمدن و فرهنگ  آن وقت مدعیان 
ستایشگران  و  ایران  ساله ی  هزاران 
چنین  فرهنگ دوستی!"  و  "ایران پرستی  
یک  که  می دهند  اجازه  خود  به  شاهانی 
پوستش  رنگ  خاطر  به  صرفًا  را  بازیکن 
برخالف  و  کنند  خطاب  "آدمخوار" 
جهان،  سعادتمند  و  آزاد  کشورهای  تمامی 
نیز از ناحیه ی قانون  هیچ گونه بازخواستی 
متوجه آنان نگردد، چرا که در قوانین ایران 
جرم  یک  عنوان  به  "نژادپرستی"  اساسًا 

تعریف نشده است.
شاید بتوان دلیل این خأل قانونی را هراس 
که  دانست  امر  این  از  رژیم  زمامداران 
بسیاری از موهومات ایدئولوژیک آنان در 
نژادی  از  اعم  تبعیضات  مبنای  بر  حقیقت 
مذهبی و... استوار شده و تاباندن هر گونه 
پوشالی  کاخ  تاریکخانه،  این  بر  نوری 

امنیتشان را بر سرشان ویران خواهد کرد.

تأکید مکرر بر عبارات 
" ملت بزرگ ایران" 

"تمدن درخشان ایران" 
"زبان شیرین فارسی" 
"شکوه باستانی ایران" 

و...هنگامی که در 
کنار تحقیر و تمسخر 

آداب و رسوم و حتی 
شکل ظاهری افراد 

وابسته به سایر ملل قرار 
می گیرد، موجی از 

نخوت و خودبزرگ بینی 
و برتری طلبی نسبت 

به دیگران را در 
ناخودآگاه افراد جامعه 

نیز ایجاد می نماید.
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دخالت ایران در امور کشورهای دیگر

سیاست های نادرست و بحران اقتصادی
چکو احمدی

در  شفافیت  دمکراتیک،  کشورهای  در 
پی ریزی   برای  خارجی  سیاست  راستای 
با کشورهای  ارتباطات مستحکم و منطقی 
مهمی  اصل  بین المللی،  سطح  در  دیگر 
است. سیاست خارجی بر اساس همزیستی 
و  جامعه  عمومی  منافع  و  مسالمت آمیز 
دخالت نکردن در امور ممالک دیگر، امری 
ضروری است و به درستی رعایت می شود، 
اما در جمهوری اسالمی ایران، چنین اصول 
رژیم  این  نمی گردد.  رعایت  پرنسیپهایی  و 
اصول  گرفتن  نادیده  با  کار  ابتدای  در 
بین المللی، در امور همسایگان و کشورهای 

دیگر دخالت کرده است.
سال  از  ایران،  اسالمی  جمهوری  اهداف 
1357 به بعد شامل: صدور انقالب اسالمی، 
نظامی  بعد  دو  در  جهاد  فرضیه ی  بیان 
و  کشورها  امور  در  دخالت  فرهنگی،  و 
بوده  بنیادگرا  به جنبش های اسالمی  کمک 
جنگ  پایان  از  بعد  سیاست  این  است. 
طور  به   13۶7 سال  در  عراق  و  ایران 
بعد  مخصوصا  پوشید.  عمل  جامه ی  کلی 
ریاست  به  رفسنجانی  هاشمی  رسیدن  از 
تا  کرد  پیدا  بیشتر  فرصت  رژیم  جمهوری، 
این  ظاهرا  کند.  دخالت  کشورها  امور  در 
جهان  ام القرای  دکترین  قالب  در  جریانات 
شکل  واقع  در  که  گردید  متجلی  اسالم 
که  است  ایران  اسالمی  بنیادگریی  جدید 
سوی  از  اسالم  جهان  گسترش  خواهان 
تهران می باشد. در همان ایام، شورای عالی 
امنیت ملی به رهبری هاشمی رفسنجانی که 
بود،  ایران شده  تازگی رئیس جمهوری  به 
جمهوری  که  کرد  تصویب  را  الیحه  این 
در  اسالمی  انقالب  گسترش  بدون  اسالمی 
خارج از مرزهایش قادر به ادامه ی حیات 
سیاست  تصمیم گیرندگان  بنابراین  نیست. 
خارجی این رژیم، جمهوری اسالمی ایران 
اسالمی"  سرزمین های  "مادر  عنوان  به  را 
پایگاهی  و  مرکز  که می تواند  کردند  فرض 
برای جنبش های بنیادگرایی اسالمی باشد. 
و  مادی  حمایت های  بدون  آنان  نظر  از 

معتصم نورانی
جنبش های  اسالمی،  جمهوری  معنوی 
دستیابی  به  قادر  اسالمی  بنیادگرایانه ی 
بود. نخواهند  کشورهایشان  در  قدرت  به 

پی ریزی  سیاست  به  عملکرد  و  بینش  این 
گشته  بدل  اسالمی  جمهوری  ثابت  و  شده 
است. سیاست رژیم بعد از روی کار آمدن 
محمود احمدی نژاد با این که از تمام اصول 
پیروی  رفسنجانی  دوران  پرنسیپ های  و 
کشور  برنامه ی هسته ای،  با  رابطه  در  کرد، 
داد  قرار  متحدانش  و  آمریکا  مقابل  در  را 
که عملکرد تندروانه ی او سبب شد که مردم 
شورای  قطعنامه ی  چندین  بار  زیر  ایران 
متحمل  و  رفته  متحد  ملل  سازمان  امنیت 
افزون  روز  مشکالت  و  مالی  خسارات 
اقتصادی،  شدید  محاصره ی  شوند.  زندگی 
نفتی و بانکی هر روز ابعاد جدیدتر به  خود 
حکومت  نادرست  سیاست های  می گیرد. 
منزوی  را  کشور  این  اسالمی،  جمهوری 
کرده است. وضع اقتصادی و سیاسی ایران 
پیش بینی  و  گشته  بحرانی تر  روزبه روز 
به  تورم  آینده،  ماه  چند  در  که  می شود 
منفی  به  اقتصادی  رشد  و  40درصد  سطح 

4 برسد.
از یک سو، ایران کشوری بحران زده است 
و از سوی دیگر، ارعاب، وحشت،  سرکوب 
ستوه  به  را  مردم  صحیح  مدیریت  عدم  و 
آورده، مسئولین در حل مشکالت عاجزند 
است.   ویران  مملکت  اقتصاد  زیربنای  و 
امنیت،  و  معیشت  وضع  و  آشفته  مدیریت، 
بسیار وخیم است. در چنین شرایطی مقامات 
بلندپایه ی رژیم به جای اینکه عالجی برای 
را  جامعه  مشکالت  و  بیابند  دردها  این 
در آمدهای  از  اعظمی  قسمت  نمایند،  حل 
امور دیگران  مملکت را صرف دخالت در 
سپاه  می نمایند.  اسالمی  انقالب  صدور  و 
قدس، شاخه ی برون مرزی سپاه پاسداران، 
فارس،  خلیج  حاشیه ی  کشورهای  در 
لبنان و  بحرین، سوریه، عراق،  آذربایجان، 
التین  آمریکای  و  آفریقایی  کشورهای  در 
گزارش  به  نمونه،  برای  می کند.   دخالت 
 ۲3 دوشنبه  روز  واشنگتن پست  روزنامه ی 
نیجریه،  عالی  دادگاه   139۲ اردیبهشت ماه 
یک شهروند ایرانی به نام عظیم آقاجانی را 
به اتهام قاچاق اسلحه به نیجریه، به 5 سال 

بیکاری، نزول ارزش ریال، قیمت هنگفت 
این  از  واژه هایی  و  گرسنگی  و  فقر  طال، 
و  تاکسی  در  و  خیابان  و  منزل  در  دست 
بزرگ  و  کوچک  اجتماعات  و  اتوبوس 
اصلی  بحث  به  ایران،  جامعه ی  کنونی 
که  شده  تبدیل  کشوری  مردم  اعظم  بخش 
قرار  جهان  ثروتمند  کشورهای  ردیف  در 

گرفته است.
حکمرانی  تاریخ  به  گذرا  نگاهی  اگر 
دولت های ایران، چه دولت های شاهنشاهی 
کنونی  جمهوری  اصطالح  به  دولت  چه  و 
ایران  مردم  که  دید  خواهیم  باشیم،  داشته 
به طور کلی و به خصوص ملیت های تحت 
سلطه ی این رژیم ها در هر دوره ای در فقر 
اقتصادی همواره در  بحران  و  برده اند  بسر 

این مملکت وجود داشته است.
برای  ایران زمین  پادشاهان  زمانی 
اروپا،  خوشگذرانی و عیش و عشرت در 
برای  از دیگر کشورها قرض می گرفتند و 
بودند  حاضر  قرض ها  این  بازپرداخت 
بپردازند.  بستانکار  به  را  باجی  نوع  هر 
باج ها  این  پرداخت  نیز  مواقع  بیشتر  در 
ایران  خاک  از  قسمتی  بخشش  طریق  از 
امپراتوری  آن  همه ی  از  اکنون  که  بوده 
"گربه ای  فقط  ایران زمین  جهانگشایی  و 

ملوس" باقی مانده است.
قدرت  شاهنشاهی،  دوره ی  پایان  از  پس 
به دست شیوه ای دیگر از نظام پادشاهی افتاد 
شیوه ای  با  و  گرفت  نام  فقیه"  "والیت  که 
پیشین  فاسد  رژیم های  سیاست  متفاوت، 
از همان آغاز قدرت گرفتن،  ادامه داد.  را 
رژیم جمهوری اسالمی چنین سیاست هایی 
را از طریق پاکسازی مخالفان ادامه داد تا به 
کمک های مالی به سازمان های تروریستی 
روز  هر  کمک ها  نوع  این  و  رسید  منطقه 
آشکارتر  و  می گرفت  اوج  پیش  از  بیشتر 
از آنکه خمینی رهبری را در  می شد. قبل 
مردم  به  عجیبی  وعده های  بگیرد،   دست 
و سفره ی  اتوبوس  و  برق  و  و آب  می داد 
اما  می بخشید.  مردم  به  را  مجانی  رنگین 
جنگ  آغاز  با  همزمان  که  دیدیم  آشکارا 
سردادن  و  عراق  و  ایران  ساله ی  هشت 
سوی  از  پیروزی"  تا  جنگ  "جنگ  شعار 
از  نتیجه  بی  جنگی  ادامه ی  و  رژیم  این 
روز صندوق  هر  اسالمی،  جمهوری  سوی 
سنگینی  و  می شد  تهی تر  ایران  اقتصادی 
نیز  سرسام آور  هزینه های  این  همه ی 
فشار  مملکت  این  مردم  گرده ی  بر  بیشتر 
با  همزمان  که  بود  حالی  در  این  می آورد. 
جمهوری  رژیم  خانمان سوز،  جنگ  این 
اسالمی برای صدور باصطالح انقالب خود 
سرسام آوری  بودجه ی  کشورها،  دیگر  به 

کاماًل  نیز  مسأله  این  و  دادند  اختصاص  را 
آشکار است که سنگینی این همه هزینه های 
است.  ایران  مردم  دوش  روی  گزاف 
این مدعا، سخنان سال  اثبات  برای  سندی 
گذشته ی "حسن نصراهلل" دبیر کل حزب اهلل 
می گویم  "آشکارا  گفت:  که  است  لبنان 
می کند".  کمک  و  پشتیبانی  را  ما  ایران  که 
و  کمک ها  این  که  می دهد  نشان  گفته  این 
سیاسی  و  اقتصادی  لحاظ  از  پشتیبانی ها 
بوده است. برای اینکه بیشتر به حقایق این 
به  هم  اشاره ای  است  الزم  ببریم،  پی  امر 
می گفت  که  باشیم  داشته  خامنه ای  سخنان 
که  سازمان هایی  و  جنبش ها  همه ی  از  ما 
برضد اسرائیل می جنگند، پشتیبانی کرده ایم 
اکنون این سؤال مطرح می شود  و می کنیم. 
که آیا واقعًا ایران و شهروندان ایران تا این 
حد بدون مشکل هستند که باید از بودجه ی 
این مردم به کشورهای فقیر و سازمان های 
تروریستی منطقه و جهان کمک مالی شود؟ 
آنچه از طرف رژیم بصورت کمک بالعوض 
به خارج از مرزهای ایران فرستاده می شود، 
سرمایه های مردمانی است که همواره ناگزیر 
بوده اند هزینه ی زیاده خواهی و سیاست های 
بر  و  بپردازند  را  مملکت  مقامات  نادرست 
زندگی  فقیرانه  جواهرات،  از  دریایی  روی 

کنند.
اما این بدبختی و گرسنگی و فقر، اکنون از 

هر زمانی بیشتر نمایان شده و دلیل اصلی 
سیاست  به  بر می گردد  نیز  موضوع  این 
رژیم  گذشته ی  دهه ی  سه  طلبانه ی  جنگ 

جمهوری اسالمی.
رژیم جمهوری اسالمی از همان آغاز روی 
کار آمدن خود با سیاست هایی که در پیش 
جامعه ی  نزد  را  بی اعتمادی  بذر  گرفت، 
جهانی کاشت و نزدیک به همه ی کشورهای 
جهان با شک و تردید به عملکردهای این 
رژیم می نگریستند، تا اینکه در سال 137۶  
رژیم،  این  اتمی  فعالیت های  فاش شدن  با 
همه ی شک  و تردیدها به یقین تبدیل شد 
این  از  پیشگیری  برای  جهانی  جامعه ی  و 
سال   18 حدوداً  افتاد.  تکاپو  به  فعالیت ها 
است که جامعه ی جهانی از ایران می خواهد 
به فعالیت های مشکوک خود پایان دهد، اما 
رژیم  و  مانده  بی ثمر  تالش ها  این  همه ی 
بزرگ  قدرت های  و  جهانی  جامعه ی  هم 
عملکردها  این  مقابل  در  تا  واداشت  را 
با  هم  واکنش  اولین  و  دهند  نشان  واکنش 
به طور  که  آغاز شد  اقتصادی  تحریم های 
شهروندان  معیشت  و  زندگی  بر  مستقیم 
بخواهیم  اگر  گذاشت.  منفی  تأثیر  ایران 
این  تأثیرگذاری  میزان  شفاف  صورت  به 
تحریم ها را بیان کنیم، باید بگوییم که عماًل 
فلج  کلی  طور  به  ایران   اقتصادی  سیستم 
طبیعی،  وضعیت  به  بازگشت  برای  و  شده 

راه بس دشوار و درازی در پیش است. اما 
در این میان باز هم مردم فقیر و بی بضاعت 
را  فقیرانه تری  زندگی  باید  که  هستند 
شهروندان  از  عظیمی  بخش  و  کنند  تجربه 
ایران برای دسترسی به درآمدی ناچیز، به 
این  و  بیاورند  روی  طاقت فرسا  کارهای 
و  نابهنجاری ها  زمینه ساز  خود  هم  فقر 
پدیده های زیانباری می شود که احتمااًل اگر 
ادامه داشته باشد، همه ی جوانب زندگی را 
دچار بحران می کند و فقر، زندگی فقیرانه را 
بیشتر بازتولید می کند و این زندگی فقیرانه 
دزدی  همچون  اعمالی  بسوی  را  مردم  هم 
و قاچاق و سایر اعمالی سوق می دهد که 
به بازتولید پدیده های زشت و نابهنجاری ها 

کمک می کند.
طور  به  و  آب  و  نان  گاز،  برق،  هزینه ی 
سرسام آورترین  به  ایران  در  زندگی،  کلی 
سطح رسیده است و رنج و زحمت تأمین 
و  خستگی  که  طاقت فرساست  چنان  آنها 
عظیمی  بخش  چهره ی  بر  نومیدی  و  یأس 
کارگران  بخصوص  جامعه،  قشرهای  از 
و  کردستان  مردم  و  ایران  حقوق بگیران  و 
سایر ملیت های تحت ستم نقش بسته است 
و امید به بازنگری و توجه مسئولین رژیم 
به مردم و وضعیت بحرانی مملکت، روز به 

روز کمرنگ تر می شود.

زندان محکوم کرد. گفته می شود آقاجانی از 
اعضای سپاه پاسداران است.

شورای  مجلس  رئیس  الریجانی،  علی 
امور  وزیر  صالحی،  اکبر  علی  و  اسالمی 
سوریه  می گویند  آشکارا  ایران،  خارجه 
و حق  ماست  هم پیمان  کشورهای  از  یکی 
سپاه  کند.  دفاع  سوریه  از  که  است  ایران 
سوریه  از  گوناگون  شیوه های  به  پاسداران 
به  ایران  پیش  روز  چند  می کند.  دفاع 
قبرس  از  را  خود  سفیر  اعتراض،  نشانه ی 
فراخواند. روزنامه ی واشنگتن پست در این 
امور خارجه ی قبرس  "وزیر  مورد نوشت: 
اعالم  اردیبهشت ماه   19 پنج شنبه  روز 
یک  استرداد  به  واکنش  در  ایران  که  کرد 
آمریکا،  متحده  ایاالت  به  ایرانی  شهروند 
مشورت  برای  قبرس  از  را  خود  سفیر 

خارجه  امور  وزیر  کاسولدس،  فراخواند". 
قبرس می گوید سعید محبت، شهروند ایرانی 
و  اجناس  برخی  خرید  برای  تالش  بخاطر 
بازداشت  ایران  نقض تحریم های تسلیحاتی 

شده است.
روابط تهران و نیکوزیا اواخر سال 1390 نیز 
با تنش هایی همراه شد که دلیل آن، توقیف 
یک کشتی حامل اسلحه های ایرانی بود که 

عازم سوریه بوده است.
روز  که  رویترز  خبرگزاری  گزارش  به 
دو  شد،  منتشر  اردیبهشت ماه   1۲ پنج شنبه 
ابوالفتحی  احمد  نام های  به  ایرانی  شهروند 
قصد  به  که  موسوی  منصور  سید  و  محمد 
بمب گذاری در شهرهای کنیا مجرم شناخته 
محکوم  زندان  سال   15 به  حداقل  شدند، 
دو  رابطه  این  گفت:در  کنیا  پلیس  شدند. 

یک  عضو  است  ممکن  بازداشتی  عضو 
شبکه ی وسیع تروریستی در کنیا باشند. 

این  طرح  از  خبری  منابع  برخی  همچنین 
آمریکایی،  مؤسسات  به  برای حمله  شبکه 
کنیا  در  سعودی  و  اسرائیلی  بریتانیایی، 
مواد  کیلوگرم   100 شبکه  این  دادند.  خبر 

منفجره ی پرقدرت را وارد کنیا کرده اند.
عالوه بر این نمونه ها، صدها نمونه ی دیگر 
نمود  ارائه  می توان  ایران  دخالت  درباره ی 
اسالمی  جمهوری  رژیم  دهد  می  نشان  که 
اسالم  و گسترش  تقویت هالل شیعه  برای 
والیت فقیه از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد 

کرد.
منبع:

www.washingtonpost.com
www.reuters.com
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شوراها، مشارکت یا عدم مشارکت

روز جهانی میراث فرهنگی

رضا فتح اهلل نژاد
ترجمه: کوردستان

هیوا میرزایی 

انتخابات  برای  تبلیغاتی  فعالیت های 
شوراهای  و  جمهوری  ریاست  نمایشی 
همچنان  می شود،  برگزار  همزمان  که  شهر 
ادامه دارد و روزبه روز که به زمان برگزاری 
شدیدتر  و  بیشتر  می شویم،  نزدیک تر  آن 
به  کردستان  مردم  میان،  این  در  می شود. 
نقاط  سایر  مردم  با  مقایسه  در  کلی  طور 
ایران، بر اساس آمارهای سالیان گذشته ی 
خود رژیم درباره ی میزان مشارکت در هر 
کدام از این نمایش ها، رفتار متفاوتی از خود 
نشان داده اند. به طور مثال، سطح مشارکت 
در  انتخابات  گذشته ی  دوره های  در  مردم 
و  کردستان  کرماشان،  ایالم،  استان  چهار 
آذربایجان غربی، از میانگین مشارکت مردم 
سراسر ایران کمتر بوده است. اما مشارکت 
نمایشی  انتخابات  در  کردستان  مردم 
نشان  را  روشنی  الگوی  شهر،  شوراهای 
دوره ای  از  مردم،  مشارکت  زیرا  نمی دهد 
منطقه ی  به  منطقه ای  از  و  دیگر  به دوره ی 
خود  به  بسیاری  کاهش  و  افزایش  دیگر، 

دیده است که این نیز دالیل مختلفی دارد.
نمایشی  انتخابات  با  ارتباط  در  اینجا،  در 
شوراهای شهر و به صورت مختصر به چند 

نکته ی مهم اشاره می کنیم. 
_ نامزدهای انتخابات شوراهای شهر: 

کسی که کاندیدای انتخابات شوراهای شهر 
امنیتی  دستگاه  فیلتر  از  بایستی  می شود، 
سپاه  و  اطالعات  اداره ی  جمله  از  رژیم، 
کند،  عبور  مختلف  شهرهای  در  پاسداران 
افرادی  تمام  که  نیست  معنا  بدان  این  البته 
بعدا در خدمت  فیلتر می گذرند،  این  از  که 
زیرا  بود،  خواهند  امنیتی  دستگاه های  این 
رژیم  امنیتی  دستگاه های  که  نیست  بعید 
اشتباه  دچار  کاندیداها  گزینش  جریان  در 

افراد خوشنام  از  تعدادی  به  یا حتی  شوند 
اجازه ی حضور بدهند که هر دو حالت قبال 
تجربه شده اند. نکته ی مهم، نفس عمل و در 
چرا  اصوال  که  است  جنبه  این  گرفتن  نظر 
جمهوری اسالمی این شیوه ی سختگیرانه را 
چه  از  می خواهد  و  است  گرفته  پیش  در 
چیزی جلوگیری کند و چه کاری را انجام 
است  انکارناپذیر  واقعیت  یک  این  دهد. 
کاندیدا  تعدادی  انتخاب  رژیم،  هدف  که 
تحقق  و  مردم  به  خدمتگذاری  منظور  به 
بلکه  نمی باشد،  شوراها  روتین  برنامه های 
انتخاب افرادی است که از طریق شورا های 

شهر هرچه بیشتر در خدمت رژیم باشند.
بنابراین، اگر کسی رژیم جمهوری اسالمی 
که  آن هایی  بداند  و  باشد  نداشته  قبول  را 
صورت  به  می شوند،  انتخابات  کاندیدای 
رسمی اعالم کرده اند که قانون اساسی رژیم 
را پذیرفته اند و از فیلترهای امنیتی نیز عبور 
کرده اند، چگونه می تواند بر سر صندوق های 
آن  در  را  خود  رأی  و  یابد  حضور  رأی 
زمانی  کردستان  در  موضوع  این  بیندازد. 
کردستان  می شود  مشاهده  که  است  بارزتر 
بیش از هر جای دیگری در ایران، امنیتی 
تمامی  رژیم،  جاسوسی  نهادهای  و  شده 
آنهایی را که به عنوان خادمان مردم شناخته 

شده اند، با دیده ی تردید می نگرند.
صالحیت شوراهای شهر

قوانین  اساس  بر  هم  شوراها  صالحیت 
در  که  شواهدی  اساس  بر  هم  و  مربوطه 
در  آمده اند،  دست  به  پیشین  دوره های 
ایجاد  یا  فلکه  یا تخریب یک  احداث  حد 
چند  کاشتن  یا  خیابان  یک  در  تغییراتی 
اصله درخت در یک پارک است، زیرا بیش 
انتصابی  نهادهای  تأیید  به  منوط  اینها،  از 
است.  استانداری  و  فرمانداری  قبیل  از 
عالوه بر این، شوراهای شهر فاقد مصونیت 
ویژه  به  مثال،  عنوان  به  می باشند،  قضایی 

در کردستان بارها شاهد بازداشت، حبس و 
نهادهای  توسط  اعضای شوراها  شکنجه ی 
سرکوبگر رژیم بوده ایم، یعنی این گونه نیست 
به عضویت  نموده و  فیلتر عبور  از  اگر  که 
شورا در آمدند، نهادهای سرکوبگر، آنها را 
نیز در  بلکه بعدها  به حال خود رها  کنند، 
را  آنان  شبهه ای،  کوچکترین  بروز  صورت 

بازداشت و سلب مسئولیت می کنند.
مداخله  غیرمستقیم نهادهای سرکوبگر 

بوده ایم  کردستان شاهد  بارها در شهرهای 
شهر  شورای  کاندیداهای  آنکه  از  پس  که 
از صافی ارگان های امنیتی رژیم عبور کرده 
آغاز  رسمًا  را  خود  انتخاباتی  تبلیغات  و 
از کاندیداها  از برخی  ارگان ها  این  کردند، 
یا کاندیدایی خاص، حمایت مالی به عمل 
آورده و به مهره های خویش اعالم نموده اند 
به  بدهند.  رأی  مشخص  اسامی  آن  به  که 
نیز  خوشنامی  فرد  اگر  حتی  دلیل،  همین 
در میان نامزدها باشد و عده ای از مردم به 
نمایند،  آن اعتماد کرده و از وی پشتیبانی 
باز هم احتمال برنده شدن وی اندک است. 
رژیم  جاسوسی  و  سرکوبگر  نهادهای 
از  شهرها،  نقاط  تمامی  در  که  همان گونه 
مدرسه و مسجد گرفته تا بازار و کتابخانه 
را  خود  مهره های  و  کرده  نفوذ  غیره...  و 
گمارده اند، به همان گونه نیز می کوشند تا با 
اعمال فشار، شوراها را نیز تحت کنترل و 

نفوذ خویش در آورند.
پای  به  مردم  کشاندن  چگونگی 

صندوق ها
ملی،  محلی،  اختالفات  از  همواره  رژیم 
برای پیشبرد  مذهبی، عشیره ای و فرهنگی 
اهداف خویش استفاده نموده است، زمانی 
مردم یک منطقه، یک عشیره یا پیروان یک 
با  تا  می نمود  تحریک  را  خاص  مذهب 
عضویت در بسیج و نیروهای مسلح رژیم، 
مردم  برابر  در  را  خود  قدرت  علی الظاهر 

یک  پیروان  یا  و  عشیره  یک  منطقه،  یک 
هم اکنون  دهند.رژیم  افزایش  دیگر  مذهب 
کشاندن  برای  قدیمی  متدهای  این  از  نیز 
می کند،  استفاده  صندوق ها  پای  به  مردم 
یعنی دامی نهاده است که افراد ناآگاه در آن 

گرفتار می شوند.
تا زمانی که تعصب نابجای عشیره ای، ملی، 
باشد،  کار  در  فرهنگی  یا  طبقاتی  مذهبی، 
نفع  به  اسالمی  جمهوری  همانند  رژیمی 
خویش از آن بهره برداری می کند، به همین 
است  نخواسته  هرگز  تنها  نه  رژیم  دلیل، 
برسد،  پایان  به  زیانبار  اختالفات  این  که 
انحاء مختلف در اشاعه و  به  بلکه همواره 
تا  است  کوشیده  اختالفات  این  گسترش 
همین رو،  از  بگیرد.  ماهی  گل آلود  آب  از 
ایران  مردم  دشمن  را  رژیم  این  که  کسانی 
این  در  که  باشند  آگاه  بایستی  می دانند، 
که  هنگامی  نیفتند.  رنگارنگ  غالبًا  دام 
اهمیتی  چه  دیگر  نیستند،  کاره ای  شوراها 
ملیت، مذهب  کدام  از  اعضای آن  که  دارد 

تبعیض  اینکه،  مهمتر  و  باشند  یا عشیره ای 
غیر  انحاء،  از  نحوی  هر  به  تفرقه افکنی  و 
نخواهد  بر  در  سودی  ضرر،  و  خسران  از 

داشت.
مشارکت یا عدم مشارکت

شوراها  در  عضویت  نامزدهای  که  اینک 
این گونه غربال می شوند، اساسًا فاقد قدرت 
بیشترین  سرکوبگر  نیروهای  صالحیتند،  و 
مداخله را در انتخابات به عمل می آورند و 
رژیم می کوشد تا از طریق جلب مشارکت 
مردم، به گسترش برخی اختالفات نابجا در 
این صورت، حضور  بزند، در  دامن  جامعه 
در  به ویژه  شوراها  انتخابات  نمایش  در 
با  همزمان  آن  برگزاری  که  کنونی  شرایط 
انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری است 
رأی  صندوق های  پای  در  مردم  حضور  و 
به شوراها، از دید رسانه ها همانند حضور 
ریاست  انتخابات  صندوق های  پای  در 
مفهومی  چه  می شود،  قلمداد  جمهوری 

می تواند داشته باشد؟ 

ملتی،  و  کشور  هر  شاخصه های  از  یکی 
است.  باستانی  محوطه های  و  آثار  داشتن 
تاریخ بشر همواره در حال رشد و نمو بوده 
و نیاکان ما در سده های گذشته زیربنای این 
رشد و نمو را پی افکنده اند و امروز با تأمل 
و ریزبینی در ابزار کشاورزی و حمل و نقل 
و ارتباطات و جنگ و... بیشتر به تالش و 
واقف  رشد  و  پیشرفت  برای  آنان  کوشش 
آن  همه  شامل  فرهنگی  میراث  می شویم. 
از گذشته ی خیلی دور  که  چیزهایی است 
تاریخی،  بناهای  مانند  مادی  آثار  از  اعم 
معنوی  آثار  و...و  باستانی  اشیای  فرش، 
فولکلوریک،  آوازهای  شعر،  زبان،  همانند 
نشانه ی  که  نوروز(  مراسمات)عید  رقص، 
تاریخ است  انسان ها در طول  سیر حرکت 
و با شناخت آنها زمینه شناخت هویت ملی 
شده  مشخص  نیز  فرهنگی  حرکت  سیر  و 
می شود.  فراهم  نیز  تجربه  کسب  زمینه  و 
از  تقدیر  باستانی  آثار  نگهداری  و  حفظ 
انسانهایی است که سبب ماندگاری ملت ها 
ملیت های  تمامی  با  ایران  کشور  شده اند. 
تشکیل دهنده اش دارای تمدنی بسیار بزرگ 
ملیت هایی  از  یکی  نیز  کرد  ملت  و  است 
است که در خاورمیانه دارای فرهنگی واال و 
غنی است، قلعه زیویه، غار کرفتو، بیستون، 
عید  فولکلوری،  آوازهای  سلیمان،  تخت 
فرهنگی  آثار  از  و...نمونه هایی  نوروز 
 ۲8 روز  هستند.  کرد  ملت  غنی  و  پربار 

میالدی  می197۲   18 با  برابر  اردیبهشت 
ملل  سازمان  فرهنگی  علمی  مؤسسه ی 
تصویب  به  را  معاهده ای  )یونسکو(  متحد 
حفظ  است  شده  تأکید  آن  در  که  رساند 
که  بشر  فرهنگی  و  طبیعی  و  تاریخی  آثار 
اهمیتی جهانی دارد و بدون در نظر گرفتن 
جنس وآیین و ملیت به همه انسان ها تعلق 
طبق  است.  جهانی  جامعه  وظیفه ی  دارند، 
می توانند  عضو  کشورهای  کنوانسیون،  این 
را  فرهنگی خود  و  و طبیعی  تاریخی  آثار 
به  نیز  میراث جهانی  به عنوان  تا  کنند  ثبت 
ثبت  به  از  بعد  آثار  این  حفظ  برسد.  ثبت 
عهده  بر  جهانی،  میراث  عنوان  به  رسیدن 
تمام کشورهای عضو می باشد. تاکنون 180 
و  کرده اند  امضا  را  کنوانسیون  این  کشور 
نزدیک به 800 محوطه ی فرهنگی و طبیعی 
در لیست میراث فرهنگی است و ایران سه 
این  در  عهدنامه  این  تصویب  از  بعد  سال 
سازمان بدان پیوست. از آثار به ثبت رسیده 
می توان  ایران  در  جهانی  میراث  عنوان  به 
کلیسا"  قره  بیستون،  سلیمان،  تخت  به" 
ایران   کردنشین  مناطق  در  که  نمود  اشاره 
سطح  نشان دهنده ی  نیز  این  و  دارند  قرار 
است.  کرد  ملت  تمدن  و  فرهنگ  واالی 
ولی حکومت های مرکزی همواره از طریق 
اجرای سیاست های ذیل برای از بین بردن 
تالش  کرد  ملت  تاریخ  و  آثار  محو  و 

نموده اند:
در  موزه  تأسیس  مجوز  صدور  عدم  1ـ 
شهرهای کردنشین،  به منظور جلوگیری از 

آشنایی مردم با فرهنگ و تاریخ خود.
۲ـ مسلط نمودن تاریخ و فرهنگ و زبان 
مدارس  در  مخصوصا  ایران،  در  فارسی 
زبان  کردن  ممنوع  و  درسی  کتاب های  و 
مادری برای خواندن و نوشتن در مدارس.

گسترده ی  قاچاق  و  تاراج  و  دزدی  3ـ 
پشتیبانی  با  کردستان  باستانی  اشیای 

مسئولین رژیم.
4ـ اهمیت ندادن به محوطه های تاریخی و 

عدم ترمیم کارشناسانه.
ادب  و  فرهنگ  به  ندادن  اهمیت  ـ   5
کردستان و ممنوع کردن موسیقی و رقص و 

جشن های ملی.
اسالمی  جمهوری  سهل انگاری  سیاست 
طبیعی  و  تاریخی  آثار  تخریب  روند  به 
و  است  داده  بیشتری  سرعت  فرهنگی  و 

به  در وضعیت خوبی  آثار  این  از  بسیاری 
به  می توان  جمله  آن  از  که  نمی برند  سر 
دریاچه ی ارومیه اشاره کرد که سیاست های 
غلط و سهل انگاری رژیم باعث خشک شدن 
قسمت های زیادی از این دریاچه شده است 
و اعتراض مردم و کارشناسان طبیعت هیچ 
تأثیری در نجات این دریاچه نداشته است. 
آمدن  کار  روی  بدو  از  اسالمی  جمهوری 
تالش داشته که نمادها و سمبل های اسالمی 
که  طور  همان  و  دهد  رونق  جامعه  در  را 
مشاهده شد در سال 1389 در مدتی کوتاه 
و  هنری  شخصیت های  از  مجسمه  چندین 
شاعران ایران در شهر تهران به سرقت رفت. 
اگر چه اعالم شد که هیأتی برای پیگیری این 
موضوع  تشکیل می شود، ولی تاکنون هیچ 
خبری از بازگرداندن و نصب مجسمه ها در 

جایگاهشان اعالم نشده است و این واقعیت 
بیشتر نمایان می شود که سیاست جمهوری 
راستای  در  بیشتر  آن  مسئولین  و  اسالمی 
مخالفت با فرهنگ و تاریخ ایران و تمامی 
ملیت های تحت ستم آن است و همان طور که 
می بینیم، تعداد زیادی از آثار تاریخی ایران 
شیوه ای  به  دیگر  کشورهای  موزه های  در 
نگهداری شده و مورد مطالعه  کامال مدرن 
قرار گرفته اند. لوحه ی حقوق بشر منتسب 
در  اکنون  هخامنشی  پادشاه  کوروش،  به 
موزه ای در کشور بریتانیا نگهداری می شود 
کردستان،  تاریخی  آثار  از  زیادی  تعداد  و 
زیویه ی شهر  قلعه  تاریخی  آثار  مخصوصا 
موزه های  و  دیگر  کشورهای  در  نیز  سقز 

مشهور نگهداری می شوند.
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بازتاب
فاتح صالحی

24 خرداد
تحریم انتخابات 

بیست و چهار روز دیگر، یازدهمین دوره ی 
در  ریاست جمهوری  انتخابات  به اصطالح 
ایران قرار است برگزار گردد. در این میان 
و در آستانه ی برگزاری این نمایش رژیم، 
مسأله ای اساسی که دیگربار به بن مایه ی 
برابر  در  دادن  نشان  عکس العمل  اساسی 
این  مبدل می شود  رژیم  عوامفریبی  این 
برخی  از گاهی چند،  است که، هر هر 
مردم  و  روشنفکران  حتی  و  طیف ها  از 
عادی، احزاب اصیل و ترقیخواه کردستان 
در مدت  انتقاد می گیرند که  باد  به  را 
ایران،  اسالمی  جمهوری  حاکمیت  زمان 
بایکوت کردن و تحریم انتخابات ورد زبان 
آنها گشته و به نوعی تحریم و بایکوت را 

پیشه ی خود نموده اند.
سؤال این است که چرا پس از گذشت بیش 
رژیم،  این  حاکمیت  عمر  از  دهه  سه  از 
هنوز برخی از مردم و گروه ها و جریان های 
به  روشنفکران،  برخی  حتی  و  سیاسی 
تحریم  و  بایکوت  که  نرسیده اند  باور  این 

دربردارنده ی چه مفهوم بنیادینی است؟
و  سیاسی  ف��رای��ن��دی  تحریم  و  بایکوت 
بیانگر  جایی  هر  در  که  است  اجتماعی 
فقدان فضای باز و دمکراتیک بر اساس 
و  اس��ت  انسانی  ارزش ه����ای  و  معیارها 
ریشه دار کردستان  اح��زاب  اس��اس،  این  بر 
کردستان  دمکرات  حزب  وی��ژه  به  ای��ران، 
که  تاریخی  مسئولیتی  احساس  با  ایران 
تاریخ  و  مردمی  مشروعیت  از  برخاسته 
تداوم  و  دمکراسیخواهی  و  م��ب��ارزات��ی 
به  اس���ت،  ک��ردس��ت��ان  ش��ه��ی��دان  خط مشی 
برای  گ��ام  اولین  که  رسیده اند  ب��اور  ای��ن 
مشارکت در فرایندی سیاسی و اجتماعی 
همچون انتخابات، وجود معیارها و اصول 
دمکراتیک است که متأسفانه در دوران 
معاصر در حکومت های مسلط بر ایران نه 
آنچه  برعکس،  بلکه  نداشته،  وجود  تنها 
تاکنون مشاهده گردیده، تقویت نظام های 
و  بشر  حقوق  مبانی  نقض  و  دیکتاتور 
دمکراسی بوده است. از همین رو، حزب 
دمکرات کردستان ایران با خوانشی دقیق 
اسالمی  جمهوری  ماهیت  از  منطقی  و 
به اصطالح  افتخار در نخستین  با  ایران، 
رفراندوم رژیم شرکت نکرد و تاکنون هم 
رژیم  عوامفریبانه ی  سیاست های  دام  در 
نیفتاده و در این راه، بسیاری از فرزندان 
داده  از دست  نیز  را  خود  رهبران  و  دلیر 
است. اکنون نیز پس از سی و پنج سال، نه 
تنها هیچ تغییری در مبانی رژیم ایجاد 
نشده، بلکه در بسیاری از جهات، مبانی 
این نظام رادیکالتر گشته است. به همین 
دلیل، شایسته ترین موضع در برابر رژیمی 
و  عوامفریبی  در  را  خود  موجودیت  که 
اراده ی  بیداری  می بیند،  م��ردم  سرکوب 
نمایش هایی  تحریم  و  بایکوت  و  م��ردم 
دارند  رژی��م مصرف  ب��رای  تنها  است که 
و هیچ نفعی برای مردم و افراد آزاد و 

دمکراسیخواه در پی نخواهند داشت.

پرخوری انسان را عقیم می کند

انتشار کتاب "یک اروپایی در سرزمین کردها"

والدین سیگاری به کودکان 
خویش آسیب می رسانند

نتایج یک تحقیق در استرالیا نشان می دهد، 
مادرشان،  حاملگی  دوران  در  که  کودکانی 
سیگار  آنها  خانواده ی  از  افرادی  یا  فرد 
نوع  شایع ترین  به  ابتال  احتمال  کشیده اند، 
بیشتر  درصد   15 آنها  در  خون  سرطان 

است.
عامل  چندین  اگرچه  جدید  تحقیق  این 
به  اما  گرفته،  نظر  در  را  سرطان  به  ابتال 
کودکان  ابتالی  برای  دیگری  عامل  دنبال 
پژوهش های  پژوهشگران مؤسسه ی  است. 
سرپرستی  به  "تیلیسون"  کودکان  بهداشتی 
مصرف  که  کرده اند  کشف  میلنی  الیزابت 
دوران  در  پدر  توسط  سیگار  بی رویه ی 
بارداری مادر، عامل خطرناکی برای ابتالی 
کودک به خطرناک ترین نوع سرطان خون 

است.
میلنی در این پزوهش می گوید، اسپرم جنین 
شده  تخریب   d.n.a ترکیب  حاوی  مردان 
بر اثر استعمال توتون است که در صورت 
آمیزش با تخمک، سبب شکل گیری جنین 
بیمار می شود. اگرچه سرطان خون از نوع 

در  انواع سرطان خون  شایع ترین  از  سوم، 
کودکان است، اما تاکنون کمیاب بوده و از 
هر یکصدهزار کودک تنها 3 تا 4 نفر به آن 

مبتال می شوند.
خانواده های  درباره ی  پژوهش  به  محققان 
300 کودک مبتال به این بیماری پرداخته اند 
به ویژه  آنان،  خانواده های  عادات  از  و 
سیگار کشیدن پدر و مادر آنان پرسیدند و 
خانواده ی   800 کودکان  با  را  کودکان  این 
نمی باشند،  مبتال  بیماری  این  به  که  دیگر 

مقایسه نموده اند.
پژوهش فوق همچنین نشان داد، پدرانی که 
تا  روزانه  همسرانشان  بارداری  دوران  در 
۲0 نخ سیگار مصرف می کنند، کودکان آنها 
به میزان 40 درصد بیشتر در معرض ابتالی 

به این بیماری قرار دارند.
کالیفرنیا  دانشگاه  استاد  بافلری،  پاتریشیا 
خطر  از  اواخر  همین  تا  داشت  اظهار 
نبودیم،  مطلع  جنین  بر  توتون  تأثیرگذاری 
ما  بر  را  از حقایق  بسیاری  تحقیق  این  اما 

آشکار کرد.

که  داده اند  نشان  اخیراً  شده  انجام  تحقیقات 
پرخوری یکی از عوامل عقیم شدن در انسان 
از جانوران  تعدادی  بر روی  تحقیقات  است. 
نشان می دهد که میزان سوخت وساز در بدن 
جانوران پرخور کاهش می یابد، اما جانورانی 
که میزان خوردن آنها متعادل است، بویژه اگر 
خودداری  پرکالری  غذایی  مواد  مصرف  از 
حفظ  را  خود  ساز  و  سوخت  میزان  کنند، 
می کنند. در رابطه با این کشف علمی جدید، 
دکتر حسن فکری، مدیر مرکز "ابن سینا" در 
مصر می گوید، پرخوری عالوه بر  زیان های 
چاقی و افزایش میزان قند خون، باعث به هم 
چسبیدن ماده ی فیتک با نمک های کلسیم و 
منیزیم شده و نمک جدیدی تولید می کند که 

روده ها توانایی حل و جذب آن را ندارند.
دکتر منصور نیز می گوید، پرخوری در مورد 
نان، مانع جذب کلسیم و کاهش میزان آن در 
بدن می شود و این امر سبب کاهش توانایی های 

مختلف انسان و پوک شدن استخوان ها و در 
تضعیف  سبب  نیز  مواردی  برخی 

تعادل  خوردن  هم  به  و  ماهیچه ها 
آهن  و سنگین شدن هضم  مغز 

از  دانشمندان  می گردد. 
پرخوری  علمی،  نظر 

نامیده  "بولیمیا"  را 
نوعی  را  آن  و 

تلقی  بیماری 
می کنند.

کتاب "یک اروپایی در سرزمین کردها" به 
کرولیش(  )هلن  قاسملو  نسرین  خانم  قلم 
چاپ و منتشر شد. نویسنده در این کتاب 
از  به شرح زندگانی خویش و گوشه هایی 
زندگی و مبارزات شهید دکتر عبدالرحمان 

 قاسملو پرداخته است.
می نویسد:  کتاب  این  در  قاسملو  خانم 
است  این  زندگانی ام  روایت  از  من  "هدف 
واقعیت های  از  بخشی  با  را  خواننده  که 
این  با شرح  ایشان  نمایم".  زندگیمان آشنا 
واقعیت ها، بخشی از تاریخ مبارزات بر حق 

این  است.  نموده  بازگو  نیز  را  کرد  ملت 
کتاب که یک سال پیش به زبان فرانسوی 
دکتر  کوشش  به  اینک  بود،  شده  نوشته 
خسرو عبدالهی مندوکالنی به زبان فارسی 
ترجمه شده و اینک در دسترس خوانند گان 

قرار گرفته است.
الزم به ذکر است، کتاب "یک اروپایی در 
سرزمین کردها" هم اکنون در کانون فرهنگی 
هنری "اندیشه" در شهر سلیمانیه و همچنین 
نویسندگان  اتحادیه ی  کتابخانه ی  در 

کردستان در اربیل در دسترس می باشد.


