
22 تيرماه 1368 خورشيدی یادآور یکی از تلخ ترین روزهای تاریخ جنبش 
رهایی بخش ملت کرد، به ویژه در کردستان ایران و برای حزب دمکرات کردستان 
ایران است. سنگينی این جنایت زمانی آشکارتر می شود که اکنون نيز پس از 
24 سال جانيان و تروریست ها در هيچ دادگاهی رسما به افکار عمومی جهانيان 
شناسانده نشده اند. از همين رو، اميدواریم که مجامع و محافل بشردوست و 
آزادیخواه در راستای افشای جوانب مختلف این ترور گام بردارند و در اقدامی 
انساندوستانه، عامالن و آمران این جنایت هولناک قرن بيستم عليه ملت کرد را 
رسوا نموده و در یک دادگاه بيطرف بين المللی، آنان را به سزای اعمالشان برسانند.

تروریسم دولتی

پدیده ی تروریس��م بدون دارا بودن 
مش��روعیت قانونی ش��امل، شکنجه، 
بازداش��ت، ربودن، ح��ذف فیزیکی و 
بس��یاری ش��یوه های ناهنج��ار دیگر 
می شود و هنگامی که به یک سیاست 
کلی و عمومی از سوی یک رژیم بدل 
شده و علیه شهروندان همان کشور به 
کار گرفته می ش��ود، تعریف تروریسم 
دولتی را به خود می گیرد. ترور رهبران 
اپوزیس��یون ایرانی و ب��ه  ویژه رهبران 
فرهیخته ی کرد، زنده یاد دکتر قاسملو 
و دکتر صادق شرفکندی و ده ها کادر 
و پیش��مرگ حزب دمکرات کردستان 
ایران، نمونه های بارز تروریسم دولتی 

جمهوری اسالمی می باشند.
رژیم جمهوری اس��المی به منظور 
صیانت از حکومت نامشروع خود، تمام 
ارزش های اخالقی، انسانی، سیاسی و 
قانون��ی را نادیده گرفته و ش��یوه های 
گوناگون خش��ونت را به منظور دست 
یازیدن به اهداف غیرانس��انیش مورد 
اس��تفاده ق��رار می دهد، ام��ا تاریخ به 
اثبات رسانده است که حذف فیزیکی 
یک ش��خصیت یا رهبری یک جنبش 
ملی گرایی  بر روحی��ه ی  آزادیخ��واه، 
م��ردم تأثیری نخواهد داش��ت و ترور 
و خش��ونت، ضامن مان��دگاری هیچ 

حکومتی نبوده و نخواهد بود.
محروم ساختن ملیت های ایران از 
حقوق ش��هروندی و ملیشان، گونه ای 
دیگر از تروریس��م دولت��ی جمهوری 
اس��المی می باش��د که در ردیف ترور 
هویت ملی قرار می گیرد و س��رانجام 
آن نیز تبعیض نهادینه ش��ده ای اس��ت 
که سبب عدم رش��د و بلوغ سیاسی و 
مش��ارکت فعاالنه ی ملیت های ایرانی 
و  کشورش��ان  اجرای��ی  سیس��تم  در 
شهروند درجه دوم قلمداد شدن آن ها 
و س��ایر ش��یوه های تبعیض و استثمار 

شده است.
آنچه ک��ه برای اعض��ا و هواداران 
حزب دمکرات کردس��تان ایران قابل 
تأم��ل و مهم می باش��د، این اس��ت که 
ح��زب م��ا هرگز در مس��یر ت��رور و 
تروریسم قرار نگرفته است و همین امر، 
محبوبیت و اعتماد مردم به حزبمان و 
همچنین مشروعیت مبارزه ی برحقمان 

را به اثبات رسانده است.
چهارمی��ن  و  بیس��ت  در  ام��روز 
س��الگرد ترور زنده یاد دکتر قاس��ملو، 
پیامبر آش��تی و آموزگار دمکراس��ی، 
نام و آوازه ی این بزرگمرد تاریخ ملت 
کرد در دل م��ردم کرد و آزادیخواهان 
منطق��ه، همچن��ان زن��ده و ب��ر تارک 
جمه��وری  و  می درخش��د  روزگار 
اسالمی رس��واتر از همیشه، با ترس و 
وحش��تی بسیار بیشتر از گذشته چشم 
انتظار رقم خوردن سرنوشت تاریک و 

حقیرانه اش می باشد.

سـخن
ناهید حسینی

تأمین حقوق ملی خلق کرد در چهارچوب ایرانی دمکراتیک و فدرال
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احم��د الجرب��ا، رئیس ائت��الف مخالفان 
سوری روز ش��نبه 20ژوئیه گفت که دستور 
کار نشست ژنو 2 آیات کتاب آسمانی نیستند 

که باید آنها را باور داشته باشد.
رئی��س ائت��الف مخالفان س��وری اظهار 
داش��ت:" رژیم اس��د در پایان نخستین سال 
قی��ام م��ردم با س��رکوب و کش��تار فرصت 
ه��ای یافتن راه حل سیاس��ی و دیپلماس��ی 
را از بی��ن برد، به نظر م��ن اکنون باید محور 
اصلی گفتگوها بر مهیا کردن امکانات، ایجاد 
ش��رایط مقاومت، تهیه ی سالح، غذا و دارو 

برای مخالفان سوری، متمرکز شود."
الجربا با اشاره به صراحت و شفافیتی که 
در مواضع خود دارد، گفت " به کش��ورهایی 

که در کمک به انقالب س��وریه کارشکنی و 
کوتاه��ی می کنن��د، باید بگویم ک��ه در حال 
حاضر تهیه سالح پیشرفته برای مخالفان بر 

هر چیز دیگری اولویت مطلق دارد.
ارت��ش آزاد س��وریه روز ش��نبه پس از 
درگیری شدید با نیروهای اسد توانست مقر 
فرماندهی این نیروها در  "خان العسل" واقع 
در حومه حلب را به تصرف خود در آورد.

طرح برگزاری کنفرانس ژنو 2 به ابتکار  
مس��کو و واشنگتن مطرح ش��ده است که تا 
کنون ب��ا وجود اعالم آمادگی دمش��ق برای 
حض��ور در ای��ن کنفرانس، مخالف��ان پیش 
ش��رط تغییر موازنه ق��درت در زمینه نظامی 

را مطرح کرده  اند.

جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه 
از توافق میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها برای 

از سرگیری گفتگوهای صلح خبر داد.
به گزارش العربیه، کری پیش از بازگشت 
به آمریکا در فرودگاه بین المللی امان پایتخت 
اردن اظهار داش��ت که دو طرف فلسطینی و 
اسرائیلی هفته آینده در واشنگتن گفتگو های 

صلح را از سر خواهند گرفت.
بر اس��اس ای��ن گزارش، وزی��ر خارجه 
آمریکا پی��ش از اعالم این خب��ر با محمود 
عباس رئیس دولت خودگردان فلس��طین در 

رام اهلل دیدار و گفتگو کرده است.
ب��ه گفت��ه ی ک��ری، صائب عریق��ات به 
نمایندگی از فلس��طینی ها و تسیپی لیونی از 
سوی اس��رائیلی ها هفته ی آینده برای گفتگو 

در واشنگتن حضور خواهند داشت.
مقامات فلس��طینی پیش از این خواستار 
ضمانت کتبی از س��وی اس��رائیل نس��بت به 
پایبندی این کشور درباره مرزهای سال 67 

میان دو طرف شده بود.
بر اس��اس این گزارش، کری از بنیامین 
نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواسته است 
تمام اس��یران فلس��طینی در زندا ن های این 
کش��ور را آزاد کن��د اما نتانیاهو گفته اس��ت 
ت��ا پیش از آغاز گفتگ��و نمی تواند به چنین 

اقدامی دست بزند.
در همین ح��ال العربیه به نق��ل از منابع 
آگاه اعالم کرد که مقامات اسرائیلی با آزادی 
تدریجی 350 اس��یر فلس��طینی در ماه های 

آینده موافقت کرده اند.

کردس��تان در بیست و چهارمین سالگرد 
ترور دکتر قاس��ملو و همراهان��ش، یاد این 
رهبر بزرگ جنب��ش ملی دمکراتیک کرد را 
گرامی داش��ت. به همین مناسبت، صبح روز 
ش��نبه 22 تیرماه ١3٩2، درمقر دفتر سیاسی 
حزب دمکرات کردس��تان ایران نیز مراسمی 
ب��ا حض��ور اعض��ای کادر رهب��ری حزب، 
پیش��مرگ ها، اعضا و خانواده ه��ای آنان و 

هیأت های مهمان برگزار گردید.
این مراسم با اجرای سرود » ای رقیب« 
و ی��ک دقیقه س��کوت ب��ه احترام ش��هیدان 
راه آزادی کردس��تان آغاز ش��د. سپس فیلم 
مستندی تحت عنوان » دیدگاه دکتر قاسملو 
در رابط��ه ب��ا مب��ارزات ملت ک��رد « برای 

شرکت کنندگان در این مراسم اکران شد.

در ادام��ه، کری��م پروی��زی عض��و دفتر 
سیاسی حزب دمکرات به نمایندگی از دفتر 

سیاسی حزب، بیاناتی ایراد نمود.
آق��ای پرویزی در س��خنان خود عنوان 
ک��رد: "زندگی دکتر قاس��ملو مملو از رنج و 
فراز و نش��یب بود، اما علیرغم همه ی این ها 
دکتر قاسملو همواره بر برخی اصول اساسی 
نظی��ر آزادی تأکی��د داش��ت و هی��چ مانعی 

نتوانست این موضوع را کمرنگ کند ".
پرویزی در س��خنان خود همچنین یاد و 
خاطره  » عبداهلل قادری آذر « عضو کمیته ی 
مرک��زی حزب دمکرات را که به همراه دکتر 
قاس��ملو به شهادت رس��ید، گرامی داشت و 
همچنین مطالبی در مورد ش��هید “سید سالم 
عزیزی” عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات 

کردس��تان ای��ران و از ی��اران نزدیک دکتر 
قاس��ملو که در س��ال ١37٨ بر اثر بیماری، 

دیده از جهان فرو بست، ایراد کرد.
کریم پرویزی در ادامه ی سخنانش اظهار 
داش��ت:» دکتر قاس��ملو برای تأمین حقوق 
حقه ی مل��ت کرد تالش نمود و کوش��ید که 
دوس��تان و یارانش را با اصول مترقی عصر 
حاضر آشنا سازد و آنها به گونه ای پرورش 
یابن��د که تا آخرین قطره ی خون خود در به 
دس��ت آوردن حقوق ملی اس��توار و پیگیر 

باشند.
در همین رابطه پیام مشترک اتحادیه های 
زن��ان، دانش��جویان و جوان��ان دمک��رات 
کردس��تان ایران توسط » حس��ام احمدی « 

قرائت گردید.

معنا می بخشد به زندگی  قاسملو  مکتب 

کار ژنو 2 را قبول نداریم   رئیس ائتالف ملی مخالفان سوری:   دستور 

از سرگیری گفتگو 
میان فلسطینی ها
 و اسرائیلی ها 
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سرنگون باد رژیم ارتجاعی جمهوری اسالمی ایران

حزب  تش��کیالت  کمیسیون 
دمک��رات کردس��تان ایران از 

اعضا و هواداران این حزب 
و  میهن  دوس��ت  م��ردم  و 
کردس��تان  آزادیخ��واه 

تشکر و قدردانی نمود.
مت��ن کام��ل ای��ن » 
سپاس نامه « به شرح ذیل 

می باشد:
تشکر و قدردانی کمیسیون 

دمک��رات  ح��زب  تش��کیالت 
کردستان ایران از اعضا، هواداران و مردم 

میهن دوست و آزادیخواه کردستان
امس��ال نی��ز همانند س��ال های گذش��ته در 
آس��تانه ی بیس��ت و دوم تیرم��اه، س��الروز ترور 
دکتر عبدالرحمان قاس��ملو و همراهانش به دست 
دیپلم��ات تروریس��ت های جمه��وری اس��المی 
ای��ران، ب��ا فراخوان کمیس��یون تش��کیالت برای 
گرامیداش��ت یاد و خاطره  مبارزه ی پرافتخار این 
ش��هیدان و همچنین برای محکوم کردن تروریسم 
دولتی رژیم جمهوری اس��المی، مردم آزادیخواه 
کردس��تان و هواداران وفادار به راه دکتر قاسملو، 
ب��ا انجام  فعالیت های تبلیغی ویژه بدین مناس��بت 

)دیوارنویس��ی، پخ��ش تراکت 
تبلیغی، پوشیدن  و پوس��تر 
لب��اس ک��ردی، خاموش 
به  منازل  کردن چ��راغ 
مدت سه دقیقه در شب 
22 تیرم��اه و همچنین 
یک ب��ار دیگ��ر مطرح 
س��اختن ن��ام میادین و 
خیابان هایی که پیش��تر به 
نام دکتر قاس��ملو نامگذاری 
ش��ده بودند(، بار دیگر وفاداری 
خود را به راه رهبر فرهیخته ملت کرد 
به اثبات رسانده و نشان دادند که راه دکتر قاسملو 

تا رسیدن به پیروزی نهایی ادامه دارد.
در همی��ن رابطه، ضم��ن تش��کر و قدردانی 
از اعض��ا و ه��واداران و مردم مبارز کردس��تان، 
احساس و اندیش��ه ی هم رزمی مردم کردستان را 
پاس داشته و تا رس��یدن به سرمنزل مقصود، راه 

رهبران شهیدمان را ادامه خواهیم داد.
حزب دمکرات کردستان ایران

کمیسیون تشکیالت
2٤ تیرماه ١3٩2 خورشیدی

جس��د یک ش��هروند کرد اه��ل ارومیه در 
نقطه ی مرزی تمرچین پیرانش��هر در زیر خاک 

پیدا شد.
به گزارش وب س��ایت کوردس��تان میدیا، 
جسد یک شهروند کرد به نام "رسول جانوزاده" 
متولد سال ١356 و اهل ارومیه، فرزند "فهیم" 
در نقط��ه ی م��رزی تمرچی��ن در نزدیکی مرز 

"حاجی عمران" در زیر خاک پیدا شد.
تنها چیزی که هویت این جس��د را که غیر 
از اس��تخوان چیز دیگ��ری از آن باقی نمانده، 
مشخص کرده است کارت اقامت وی در اقلیم 
کردستان بوده که در جیب پیراهن این شهروند 

به جای مانده است.
راننده ی یک لودر که در این منطقه مشغول 
کار بوده، این جسد را پیدا کرده و اظهار داشته 
اس��ت کارت اقامتی که در جی��ب مقتول بوده 
اس��ت، مربوط به س��ال ١3٨6 می باش��د. در 
حال حاضر جس��د این ش��هروند تا پیدا شدن 
خان��واده اش ،  ن��زد رانن��ده  ی ل��ودر نگهداری 

می شود.

تشکر و قدردانی کمیسیون تشکیالت حدکا
 از مردم کردستان

کشف جسد یک شهروند 
کرد در منطقه ی مرزی 

پیرانشهر 

دیدار دو سازمان مدافع حقوق کودکان اقلیم کردستان از دفتر سیاسی حدکا 

گرامیداشت یاد دکتر قاسملو در کردستان سوریه

مراسم بیس��ت و چهارمین سالگرد ترور دکتر 
قاس��ملو و همراهان��ش در مرکز یک کردس��تان 

برگزار شد.
به گزارش وب سایت کوردس��تان  میدیا، این 
مراس��م روز 23 تیرماه س��ال ج��اری با حضور 
پیش��مرگ ها، اعضای حزب دمکرات کردس��تان 
ایران و خانواده های آنان و همچنین ساکنین کمپ 
» کاوه « با سرود ملی » ای رقیب « و یک دقیقه 
س��کوت به احترام ش��هدای گرانق��در راه آزادی 

کردستان آغاز شد.
سپس پیام مرکز یک کردستان توسط » طاهر 
کس��یلی « عض��و کمیته مرکزی ح��زب دمکرات 

کردس��تان ایران و مس��ئول مرکز یک کردس��تان 
قرائت گردید.

در این مراس��م چندین س��رود توس��ط گروه 
هن��ری ح��زب دمک��رات و ک��ودکان مرکز یک 

کردستان اجرا گردید.
همچنین در خالل این مراس��م، چندین قطعه 
شعر توسط فاخر مولودی، عثمان کریمی، حسین 
س��تمدیده، زریوه خاکی و هانا مرادویسی قرائت 

شدند. 
در پایان این مراسم نیز به افراد برتر جشنواره 

دکتر قاسملو جوایزی اهدا گردید.

انیمیش��ن "س��ایه ها در آخری��ن خاط��رات 
رودخانه" به کارگردانی رضا محمدی، فیلمس��از 
ک��رد جای��زه س��یزدهمین دوره ی جش��نواره ی 
بین المللی "فیلم سیاه" در برلین آلمان را دریافت 

نمود.
این فیلم به کارگردانی "رضا محمدی" همراه 
با هفت فیلم دیگر از کشورهای مختلف در کشور 
آلمان به نمایش در آمد و از سوی هیأت داوران، 

جایزه بهترین فیلم انیمیشن را دریافت نمود.
پایگاه خبری "فیل��م کوتاه" گزارش داد، این 
فیلم در آینده ی نزدیک در کش��ور آمریکا اکران 

خواهد شد.
خاط��رات  درآخری��ن  "س��ایه ها  انیمیش��ن 
رودخانه" دومین اثر این کارگردان کرد اس��ت که 
برای اولین بار در یازدهمین دوره ی جش��نواره ی 

منطقه ای در شهر سنندج اکران شد.

نیروه��ای انتظام��ی رژیم ای��ران در منطقه ی 
"ترگ��ور" ارومی��ه کولبران و کاس��بکاران کرد را 

هدف گلوله قرار دادند.
به گزارش کوردستان  میدیا، در یکی از مناطق 
ارومیه ب��ه نام "هوارگه ی جیرانچ��پ"، نیروهای 
انتظامی رژیم ایران کولبران و کاس��بکاران کرد را 
ه��دف گلوله قرار دادند که در نتیجه ی این یورش 
20 رأس از اسب های  آنان کشته شد.از دیگر سو 
و در یورش��ی دیگر، شماری دیگر از کاسبکاران 

و کولب��ران در این منطقه هدف گلوله قرار گرفتند 
و ١00 رأس اس��ب دیگ��ر نیز توس��ط نیروهای 
رژیم کشته ش��د. یکی از شهروندان این منطقه به 
کوردس��تان  میدیا گفت: "منطقه ای که کاسبکاران 
و کولبران ه��دف گلوله  قرار گرفت��ه اند، یکی از 
تفریحگاه ه��ای این منطقه می باش��د ام��ا به دلیل 
کشته شدن اسب های کاسبکاران، آب و هوای این 
منطقه بسیار نامطبوع شده است و دیگر شهروندان 

به این منطقه نمی روند."

برگزاری مراسم سالگرد ترور دکتر قاسملو
 در مرکز یک کردستان

اثر یک کارگردان کرد، جایزه جشنواره 
"فیلم سیاه" آلمان را دریافت کرد

زنان تحصیلکرده، قربانی بیکاری در ایالم

انتقال یک زندانی سیاسی کرد به سلول انفرادی یورش نیروهای رژیم به کاسبکاران کرد در ارومیه

در مرکز 3 کردس��تان، مراس��می به مناس��بت 
س��الروز ترور دکتر قاس��ملو و همراهانش برگزار 

شد.
به گزارش وب س��ایت کوردس��تان میدیا، روز 
جمع��ه بیس��ت و یکم تیرم��اه، مراس��م 22 تیرماه، 
بیس��ت وچهارمین س��الروز ترور دکتر قاس��ملو و 
همراهانش در مرکز 3 کردس��تان با حضور اعضای 
رهبری حزب دمکرات کردس��تان ای��ران، کادرها 
و پیش��مرگان، اعضای ح��زب و خانواده های آنان 

برگزار گردید.
این مراس��م با سرود ملی » ای رقیب « و یک 
دقیقه سکوت به احترام شهیدان راه آزادی کردستان 

آغاز گردید.
در ادامه مراس��م، صدیق درویشی، عضو کمیته 
مرکزی حزب دمکرات کردستان ایران پیام مرکز 3 

کردستان را قرائت نمود.

سپس پیام مشترک اتحادیه های زنان، جوانان 
و دانشجویان توسط خالد پیغامی قرائت گردید.

در بخ��ش دیگ��ری از این مراس��م، س��لیمان 
احم��دی، یک��ی از اش��عار ش��یرکو بیک��س به نام 

»همیشه قاسملو « را قرائت نمود.
در این مراس��م، چندین س��رود از سوی گروه 

س��رود مرکز 3 کردستان و گروه هنری حزب اجرا 
شدند.

در همین رابطه، کمیته تشکیالت حزب دمکرات 
کردستان ایران در اربیل، سوران و جیژنیکان، پیامی 

برای این مراسم ارسال نموده بودند.

دو س��ازمان "س��تاره ی کودکان" و گروه "دق 
ش��ارتیر" از دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان 

ایران دیدار کردند.
به گزارش وب سایت کوردستان میدیا، این دو 
س��ازمان در تاریخ شانزدهم تیرماه از دفتر سیاسی 
حزب دیدار کردند و از س��وی محمد نظیف قادری 

عضو دفتر سیاسی مورد استقبال قرار گرفتند.
در این دی��دار، دو طرف در رابط��ه با فعالیت 
این سازمان ها و چگونگی همکاری آنان با کودکان 

حزب به تبادل نظر پرداختند.
در بخ��ش دیگ��ری از ای��ن دی��دار، پ��س از 
تبادل نظر و تواف��ق در رابطه با نحوه همکاری این 
س��ازمان ها با کانون نرگس، » مرکز کودکان حزب 

در ش��هرهای کردس��تان س��وریه به مناس��بت 
بیس��ت و دوم تیرماه، س��الگرد ترور دکتر قاسملو 
و همراهانش فعالیت تبلیغی انجام ش��د و در ش��هر 
بی��روت، پایتخت لبن��ان نیز نیروه��ای حزب اهلل و 
هواداران بش��ار اس��د ش��رکت کنندگان در مراسم 
گرامیداش��ت یاد و خاطره دکتر قاس��ملو را مورد 

حمله قرار دادند.
ب��ه گزارش وب س��ایت کوردس��تان میدیا، در 
ش��هرهای عام��ودا، قامیش��لو، عفری��ن و کوبانی، 
جوانان آرارات، یاد دکتر قاس��ملو را در بیس��ت و 

چهارمین سالگرد شهادتش گرامی داشتند.
 در شهر بیروت نیز جوانان مبارز، با برگزاری 
مراس��می یاد دکتر قاس��ملو را گرامی داشتند و در 

دمکرات کردستان ایران«، خواست ها و شرایط  این 
مرکز توسط " فاتح صالحی"، مسئول کانون نرگس 

مطرح ش��د و  پس از بحث در مورد همکاری های 
دوجانبه، توافقاتی نیز حاصل گردید.

مقاب��ل درب UN در این ش��هر تجمعی اعتراضی 
برگزار کردند. نیروهای بشار اسد و حزب اهلل لبنان 
و ش��ماری از کردهای وابس��ته به رژیم سوریه، با 

یورش مس��لحانه  به شرکت کنندگان در این مراسم، 
یکی از ش��رکت کنندگان به نام "فیصل مس��عود" را 

زخمی کردند. 

بیکاری در میان زنان تحصیلکرده استان  ایالم 
به معضلی برای آنان تبدیل شده است.

به گزارش مرکز آمار ایران، س��ال گذشته نرخ 
بی��کاری ای��ران ١2.٤ درص��د اعالم ش��ده بود که 
استان های لرستان و ایالم بیشترین آمار را به خود 

اختصاص داده بودند.
بر اساس آمار، شمار زنان تحصیلکرده ایالمی 
بیشتر یا برابر با مردان می باشد اما از لحاظ اشتغال، 
آمار بس��یار پایینی از زنان ایالمی مش��غول به کار 

هستند و اکثر آنان قربانی بیکاری شده اند.

ب��ا توجه ب��ه گزارش��ات مربوطه، هی��چ گونه 
فرصت ش��غلی برای زنان ایالمی وجود نداش��ته و 
طی س��ال های اخیر نیز به وجود نیامده است و این 
نیز به بیکاری شدید زنان این استان بخصوص قشر 

تحصیلکرده منجر شده است.
در همی��ن رابطه، رژیم ایران ن��ه تنها اقدامات 
الزم را در جهت رفع بیکاری این استان انجام نداده 
اس��ت بلکه مشکالت ناش��ی از آن روز به روز در 

حال افزایش می باشد

یک زندانی سیاس��ی کرد به دس��تور مسئولین 
زندان قروه به سلول انفرادی منتقل گردید.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاس��ی و 
مدنی، روز چهارشنبه بیست و ششم تیرماه "حیدر 
رش��یدی" زندانی سیاس��ی کرد در زندان قروه، به 
دلیل اعتراض به برخورد مسئولین زندان و شکایت 
از یکی از مسئولین حفاظت زندان به سلول انفرادی 

این زندان منتقل شده است.
حیدر رش��یدی یکی از زندانیان سیاس��ی کرد 

می باش��د که چهار س��ال پیش به اتهام همکاری با 
یکی از احزاب کرد مخالف رژیم به 6 س��ال زندان 

محکوم شد.
رشیدی سال گذشته در اعتراض به حکم خود، 
مدت 25 روز را در اعتصاب غذا بس��ر برد که پس 
از وع��ده کاه��ش دوران محکومیت خود از طرف 
مسئولین پرونده، به اعتصاب غذای خود پایان داد.

تاکنون مس��ئولین پرونده نامبرده به وعده های خود 
مبنی بر کاهش دوران محکومیتش عمل نکرده اند.

برگزاری مراسم سالگرد ترور دکتر قاسملو در مرکز ٣ کردستان 
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خانواده "حامد براتی" فعال سیاس��ی کرد بر 
اثر فشار بیش از حد نیروهای اطالعاتی رژیم از 

ایران خارج شدند.
به گزارش وب سایت کوردستان  میدیا، همسر 
و دو فرزند "حامد براتی" فعال سیاس��ی کرد اهل 
سقز به دلیل فشار نیروهای اطالعاتی رژیم ناچار 

به ترک ایران شدند.
 وی ضم��ن تأیی��د ای��ن خبر به وب س��ایت 
کوردستان  میدیا گفته است: "بعد از خروج خودم 
از ای��ران، نیروهای امنیت��ی و اطالعاتی رژیم به 
صورت مس��تمر به خانواده ام فشار می آوردند که 

آنان نیز به اجبار مجبور به ترک ایران شدند."
" حام��د برات��ی" در 22 خردادماه ١3٨٩ از 

سوی اداره اطالعات شهرستان سقز بازداشت شد 
و به مدت 20 روز در س��لول های انفرادی مورد 
بازجویی قرار گرفت و سپس با سپردن وثیقه 50 
میلی��ون تومانی به صورت موق��ت آزاد گردید و 

چند ماه پیش نیز مجبور به ترک ایران شد.
این فعال سیاس��ی کرد در دادگاه انقالب سقز 
به ش��کل غیابی ب��ه اتهام "همکاری ب��ا یکی از 
احزاب کرد اپوزیسیون" به ٤ سال حبس تعزیری 
و همچنین به اتهام "تبلیغات علیه رژیم ایران" به 
یک سال زندان محکوم شده بود و این حکم ١5 
اسفند ١3٩2، از سوی دادگاه تجدیدنظر رژیم در 

استان کردستان تأیید گردید.

مجتمع پتروش��یمی مهاباد که بیش از ٩ سال 
از کلنگ زن��ی آن می گ��ذرد همچنان ب��ه مرحله 
بهره برداری نرسیده و در انتظار ترخیص تجهیزات 

و ماشین آالت مورد نیاز از گمرک می باشد.
به گ��زارش خبرگزاری مه��ر، کلنگ زنی این 
مجتم��ع صنعت��ی در دوران ریاس��ت جمه��وری 
"محم��د خاتمی" در س��ال ١3٨3 صورت گرفته 
اس��ت و پس از پایان سه دوره ریاست جمهوری 

همچنان به بهره برداری نرسیده است.
ای��ن طرح ب��ا توجه به چگونگی س��اخت و 
محاسبات انجام شده، قرار بود پس از گذشت سه 
س��ال از آغاز عملیات اجرایی در سال ١3٨6 به 
بهره برداری برس��د، اما هم اکنون بعد از گذشت ٩ 
سال تاکنون پیشرفت فیزیکی 70 درصدی داشته 
اس��ت. عدم اختصاص بودجه، مش��کالت تأمین 

مواد اولیه و عدم پیگیری و همت مس��ئولین رژیم 
تاکنون باعث تأخیر 6 س��اله در افتتاح این پروژه 

بوده است.
هم اکنون این پ��روژه در انتظار ترخیص مواد 
اولی��ه و تجهیزات و ماش��ین آالت م��ورد نیاز از 

گمرک می باشد.
در همین ارتباط، مجمع پتروش��یمی ایالم در 
سال ١3٨٤ با س��رمایه گذاری اولیه 650 میلیون 
دالری ب��ه عالوه ١50 میلیارد تومان اعتبار عمال 
کار خود را در 26 کیلومتری ش��مال غربی ش��هر 
ای��الم آغاز ک��رد و هم اکنون نیز بعد از گذش��ت 
٨ س��ال نه تنها افتتاح نش��ده، بلکه نیمه کاره رها 
ش��ده است.طرح پتروش��یمی دهلران نیز که جزو 
مصوبات س��فرهای استانی است، به دالیلی مبهم 

مسکوت مانده و تاکنون وجود خارجی ندارد.

اس��تان  در  مطل��ق  تعداد بی س��وادان  آم��ار 
آذربایجان غربی، 75 هزار و600 نفر اعالم ش��ده 

است.
ب��ه گزارش خبرگزاری ایرنا و به نقل از "ولی 
س��مرقندی" مدیرکل آموزش و پرورش ارومیه، 
بی سوادی در ارومیه تاکنون ریشه کن نشده و بیش 

از 75 هزار بی سواد در این استان وجود دارند.
پیش��تر نیز، "علی باقرزاده" رئیس س��ازمان 
نهض��ت س��وادآموزی ای��ران اع��الم ک��رده بود، 
استان هایی نظیر سیستان  و بلوچستان، آذربایجان 
غربی، کردس��تان، خراس��ان ش��مالی و کرمان از 

استان هایی هستند که بیشترین آمار بی سوادی را 
به خود اختصاص داده اند.

همچنین بر اس��اس آمارهای منتش��ر ش��ده، 
نزدیک ب��ه چهل میلی��ون نف��ر از 6٨میلیون نفر 
جمعیت باالی شش سال در ایران یا بی سوادند یا 
حداکثر سوادشان در حد دوره ی راهنمایی است.

بی س��وادی در اس��تان های کردس��تان ایران 
همچنان در حد بس��یار باالیی اس��ت و از سوی 
رژیم ایران نیز اقدامات الزم جهت رفع بی سوادی 

صورت نگرفته است.

دو ب��رادر نوجوان ای��الم در آب رودخانه ی 
س��یمره واقع در حاشیه ش��رقی ایالم غرق شده و 

جان خود را از دست دادند.
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری ف��ارس، دو برادر 
نوجوان ب��ه نام های "رضا" و "امیرحس��ین" ١١ 
و ١٤ س��اله که برای گذران��دن اوقات فراغت به 
رودخانه س��یمره رفته بودند، به دلیل عدم آشنایی 

با فنون شنا در آب غرق شدند.
این دو برادر نوجوان ب��ه دلیل بی احتیاطی و 
عدم آش��نایی با فنون ش��نا و عدم ایمنی الزم در 

اطراف ای��ن رودخانه پس از غرق ش��دن در آب 
جان خود را از دست دادند.

عدم وج��ود ایمنی و رعایت نک��ردن نکات 
ایمنی از س��وی گردشگران و ش��هروندان باعث 
غرق ش��دن س��االنه چندین نفر در این رودخانه 

می شود.
در همین رابطه، چن��دی پیش نیز یک جوان 
اه��ل بانه به نام "رزگار" ب��ه علت افتادن در آب 
رودخانه ی "کلوی" در نزذدیک روس��تای "ربط" 

از توابع سردشت غرق شد

: فیل��م س��ینمایی "آخری��ن زمس��تان" ب��ه 
کارگردانی "س��الم صلواتی" جایزه "فیبرشی" در 
جش��نواره "زردآلوی طالیی" کشور ارمنستان را 

کسب نمود.
ای��ن فلی��م س��ینمایی در جدیدترین حضور 
بین الملل��ی خ��ود در بخ��ش رقابت "فیبرش��ی" 
جش��نواره  دور  دهمی��ن  Ecumenicalدر  و 
بین المللی فیلم زردآلوی طالیی در ش��هر ایروان 

در کشور ارمنستان اکران شد و از سوی منتقدین 
سینما جایزه فیبرشی را به خود اختصاص داد.

این جشنواره با حضور آثاری از کارگردانان 
کش��ورهای مختل��ف جه��ان در چندی��ن بخش 
مسابقات اصلی، بخش رقابت سینمایی ارمنستان 
و بخش رقابت جهانی در ش��هر ایروان در کشور 

ارمنستان برگزار شد.
فیلم "آخرین زمس��تان" 75 دقیقه است و با 

سیستم "اچ دی'' از س��وی شرکت "ستاک فیلم" 
ضبط شده است.

"س��الم صلواتی" متولد شهر سنندج بوده و به 
کار فتوگرافی و کارگردانی مشغول است.

فیل��م "آخرین زمس��تان" در آخرین حضور 
خود، در بخش جش��نواره چهل و هشتمین دوره ی 
جش��نواره بین الملل��ی فیلم "کارل��و ویواری" در 

کشور چک نیز اکران شد.

گردنه خطرناک ارتباطی دره ش��هر – آبدانان 
در ایالم طی چند سال اخیر به یکی از مشکالت 
م��ردم بدل گش��ته و همواره جان ش��هروندان را 

تهدید می کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، گردنه "کبیرکوه" 
آبدانان ایالم جاده  ای پر پیچ و خم از باال به پایین 
کش��یده شده و جان ش��هروندان و رانند گان را که 
از این مسیر صعب العبور تردد می کنند، تهدید و با 

خطر مرگ مواجه می کند.
راه ارتباط��ی آبدانان به دره ش��هر و بلعکس، 
دارای راه��ی پ��ر پیچ و باریک و غیر اس��تاندارد 
است که پس از روی کار آمدن جمهوری اسالمی 
برای آن منطقه طراحی شده است و تردد را برای 
رانندگان، به ویژه رانندگان ماشین سنگین دشوار 

کرده است.
در همی��ن ارتباط، مس��ئولین مرتب��ط رژیم 
اق��دام به طرح و احداث تونل "کبیرکوه" کردند تا 
مش��کالت راه ارتباطی را بطور کلی برطرف کند، 
اما پ��س از طرح آن در حال حاض��ر این پروژه  
به دلیل محدودی��ت اعتباری پیش��رفت فیزیکی 

چندانی نداشته و تعطیل شده است.
در حالی ک��ه راه ه��ای ارتباطی اس��تاندارد 
مهمترین شرط برای رسیدن به توسعه و پیشرفت 
هر منطقه ای اس��ت اما در حال حاضر این منطقه 
به دلیل نداش��تن راه مواصالتی استاندارد محروم 

می باشد.
در همی��ن رابط��ه و ب��ه گ��زارش آژان��س 
خبررس��انی کردپا، با گذش��ت دو س��ال از آغاز 

پروژه ی عملیات راهس��ازی ای��الم � مهران، این 
پروژه تنها ١ درصد پیش��رفت فیزیکی داش��ته و 
تنه��ا فاز اول آن از پلیس راه موس��وم به کربال تا 
روس��تای "مهدی آباد" از توابع شهرستان مهران، 

اجرایی شده است.
علت تعطیل��ی این پروژه کمبود اعتبار عنوان 

شده است.
پ��روژه راهس��ازی از اصلی تری��ن نیازهای 
اس��تان ای��الم به ش��مار می روند و س��االنه طبق 
گفته مسئوالن رژیم قسمت عمده ای از اعتبارات 
اس��تان را به خود اختص��اص می دهد، اما تاکنون 
س��اخت این پروژه ها از روند مطلوبی برخوردار 

نبوده است.

ای��االت متح��ده و هم پیمان��ان غرب��ی آن از 
س��ازمان ملل متح��د درخواس��ت کرده اند که در 
رابطه با ارس��ال سالح از جانب ایران به سوریه و 

حزب اهلل لبنان شدت عمل بیشتری نشان دهد.
"رزمری دی کارلو" معاون س��فیر آمریکا در 
سازمان ملل متحد، روز دوشنبه، بیست و چهارم 
تیرماه، خط��اب ب��ه کمیت��ه تحریم ه��ای ایران در 

شورای امنیت گفته است:
" این کمیته باید مسأله ی ارسال مداوم سالح 
از ای��ران به س��وریه، لبنان، غزه، یم��ن، عراق و 
دیگ��ر نقاط جهان را حل کن��د و از حمایت های 
نظامی ایران از گروه های مختلف در این کشورها 

ممانعت به عمل آورد."
در همی��ن رابط��ه، "گری کوئین��الن" رئیس 

اس��ترالیایی کمیته تحریم های ایران در ش��ورای 
امنیت طی گزارش��ی عنوان کرده است:" برخی از 
اعضای کمیته معتقدند آزمایش های موشکی سال 
گذشته ایران در حکم نقض تحریم های بین المللی 
بوده اس��ت، اما روسیه و چین نظر متفاوتی دارند 

و آن را نمی پذیرند".
در ای��ن گ��زارش همچنی��ن آمده اس��ت که 
مس��تنداتی درب��اره قاچاق س��الح از ای��ران به 

خاورمیانه وجود دارد. 
"رزمری دی کارلو" همچنین در نشست چند 
روز پیش ش��ورای امنیت سازمان ملل متحد بار 

دیگر عنوان کرد: 
"رژی��م ایران مدت هاس��ت برای رژیم اس��د 
اس��لحه می فرس��تد، س��الح هایی که برای کشتار 

مردم سوریه به کار می رود".
در همی��ن رابطه "مارک الیل گرنت" س��فیر 
بریتانی��ا در س��ازمان ملل متحد، نیز گفته اس��ت 
اس��ناد و اطالعات معتب��ری مبنی بر این که ایران 
کمک های نظامی و اقتصادی در اختیار حزب اهلل 

و حکومت سوریه قرار می دهد در دست است.
رژیم ایران در جریان جنگ داخلی سوریه از 
حکومت بشار اسد حمایت کرده، اما ادعا می کند 

که این حمایت ها به هیچ وجه نظامی نیست.
ای��ن در حالیس��ت ک��ه ای��االت متح��ده و 
هم پیمانان غربی آن ایران را به ارس��ال اسلحه به 
س��وریه و حمایت نظامی از حکومت بش��ار اسد 

متهم می کنند.

بیش از 600 روس��تای ای��ران در تأمین آب 
آش��امیدنی دچار مشکل ش��ده اند و مسئولین نیز 
تاکن��ون اقدامات الزم در جهت رفع این مش��کل 

را انجام نداده اند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از مدیر 
کل مدیریت بحران چهارمحال بختیاری، ساکنان 
بیش از 250 روستای این استان با بحران کمبود 

و فقدان آب مواجه هستند.
همچنین مدی��ر کل مدیریت بحران گیالن نیز 
از کمبود ش��دید آب در 2٤0 روستای این استان 

خبر داده است.
یزد نیز از اس��تان هایی اس��ت که به شدت با 
این معضل دس��ت و پنجه ن��رم می کند و بیش از 
١00 روستای این استان نیز با مشکل کمبود آب 

مواجه هس��تند و نیازمند توجه هر چه بیش��تر و 
سریع مسئولین هستند.

قطعی آب اکثر محالت و روستاهای شهرهای 
کامیاران و ایالم را نیز در بر گرفته است و باعث 
ب��ه وجود آمدن اعتراضات ش��دید در میان مردم 
شده اس��ت ولی تاکنون هیچ پاسخی از مسئولین 

در این رابطه دریافت نکرده اند.
همچنین به گزارش کوردس��تان  میدیا، کمبود 
س��نندج نی��ز  آب آش��امیدنی در "حس��ن آباد" 

نارضایتی شهروندان را به دنبال داشته است.
شهروندان ساکن این شهرک چندین بار برای 
پیگیری این موضوع به اداره آب استان ُکردستان 
مراجعه نموده اند اما تاکنون پاس��خی روشن مبنی 

بر رفع این مشکل دریافت ننموده اند.

فعالین حقوق بش��ر ع��رب به س��ازمان ها و 
فعالین حقوق بش��ر ایران و جه��ان در خصوص 
تأیی��د و ابالغ حکم اعدام چهار زندانی سیاس��ی 

عرب، نامه ای منتشر نمودند.
وب س��ایت  ب��ه  نام��ه  ای��ن  از  نس��خه ای 
کوردستان میدیا رس��یده است که متن آن عینآ در 
پی می آید:                                                               

پس از چهار سال بازداشت و شکنجه، حکم 
قت��ل چهار ج��وان عرب و فع��ال فرهنگی که در 
بیدادگاه اهواز توس��ط ش��عبه 32 به ریاست رضا 
فرج الهی صادر ش��ده بود ت��ا خون این جوانان را 
که دارای س��نی کمتر از عمر انقالب هس��تند، در 
شرایطی بر زمین بریزند که سران رژیم وخصوصا 
حس��ن روحانی ادع��ای اعت��دال و حفظ حقوق 

شهروندی را می کنند.
این در حالی اس��ت که این چهار جوان عرب 
همگ��ی در خانواده ه��ای فرهنگی رش��د کرده و 
کاری فراتر از زبان ش��عر و ادب نداش��ته و دفاع 
آنان از حقوق ش��هروندی که فقط در قالب ش��عر 
وادبیات و نقد بوده، فراتر نرفته و مثل همیش��هف 
رژیم چنین فعالیتی را برنتابیده و آنان را دستگیر 
نم��ود و پس از آن در بیرحم ترین مرکز اطالعاتی 
)اه��واز( تحت ش��دیدترین ش��کنجه ی روحی و 
جس��می  و با همکاری واحد رسانه ای مخصوص 
و توجیه گر جنایت های نظ��ام، نامبردگان ذیل را 
در محاکمه ای صوری که بیش از دو ساعت طول 
نکش��ید، محکوم به اعدام و در واقع حکم قتلشان 

را صادر کرد.
١-غازی عباس��ی، فرزند احمد متولد ١36١ 
مجرد، ایشان ش��اعر معروف منطقه هستند که در 
اکثر مراس��م فرهنگی فعالیت چشمگیری داشت. 

وی به اتهام محاربه و افس��اد فی األرض به اعدام 
محکوم شد.

2-عبدالرضا امیر خنافره فرزند یونس متولد 
١366 مجرد، وی ش��اعر معروف شهر شادگان ) 
فالحیه(اس��ت. که در همایش ها و س��مینار های 
ش��عر فعالیت ه��ای فراوانی داش��ت. وی به اتهام 
محارب��ه و افس��اد فی األرض  به اع��دام با طناب 

چوبه دار محکوم شد.
3-عبداألمیر  مجدمی فرزند هوش��نگ متولد 
١35٩ متأهل، به اتهام محاربه و افساد فی األرض 

محکوم به اعدام شده است.
٤- جاس��م مقدم پی��ام، فرزند س��عید متولد 
١36٤ مجرد، به اتهام محاربه و افساد فی األرض 

محکوم به اعدام شده است.
به دلیل ع��دم اطاله، فقط به زندگی خانوادگی 
یک��ی از چهار ج��وان )عبدالرضا امی��ر خنافره (
اش��اره ای گذرا می کنی��م. وی جوانی ب��ا فعالیت 
فرهنگی فرزند یکی از معلمان زحمتکش اس��ت 
پ��در وی مرحوم یون��س خنافره )درس��ن پجاه 
سالگی(که چهل روز از فوتش نمی گذرد، از فعالین 
فرهنگ و ادب بوده و به علت بازداشت های مکرر 
و ش��کنجه های طاقت فرس��ا، از جمله بازداشت 
غیر قانونی فرزندش)عبدالرضا( زجرکش گردید. 
همچنین پدربزرگ عبدالرضا مرحوم جهاد خنافره 
پس از سال ها تبعید به کرمان، در همانجا و بدور 

از خانواده و در زجر غربت فوت نمود.
حال این جوان همراه س��ه جوان با سنی بین 
26 الی 35 سال در دادگاهای صوری و در نظامی 
که ن��ه تنها ب��ه قوانین جهانی حقوق بش��ر وقعی 
نمی گ��ذارد، بلکه قوانین مصوب خود را خصوصا 
در دادرسی زیر پا گذاشته و با حکمی غیر انسانی 

قص��د جان چهار جوان ع��رب را کرده و  بهترین 
گواه بر جنای��ت نظامف همان عدم صدور ویزای 

ورود برای آقای احمد شهید است.
ضمن تش��کر از هم��ه ی فعالین حقوق بش��ر 
ایران��ی ک��ه فراتر از نژاد و قوم، ص��دای زندانیان 
سیاس��ی و اعتراض م��ردم و خانواده های عرب 
اهوازی را به گوش جهانیان رس��انده اند، اما جای 
س��ؤال از س��ازمان ها و فعالین و مدعیان دفاع از 
حقوق بش��ر ساکت ایرانی اس��ت که چرا در قبال 
اعدام ه��ا و اح��کام جائرانه علی��ه جوانان عرب، 
همچن��ان بر لب و قلم خود مهر س��کوت زده اند؟ 
ام��ا برای چن��د روز زندان و کم کردن س��اعات 
مالق��ات و تب کردن یک زندانی همزبان خویش 
در اوین و گوهردش��ت فریادشان گوش جهانیان 
را کر می کند و اگر همه ی دادگاه ها رژیم و احکام 
صادره آن را غیر انس��انی می پندارند، اما حکم به 
قت��ل جوانان عرب را با انگیزه ای عرب س��تیزانه، 
عادالن��ه و رژیم را با چنین حکمی در راس��تای 
اندیشه ی خود پنداشته جوانان عرب را مهدورالدم 

می پندارند.
ما فعالین حقوق بش��ر عرب از همه مدافعین 
حقوق بش��ر جهان، خصوصا سازمان ها و فعالین 
حقوق بشر ایرانی که بیش از همه با بیدادگاه های 
نظام آش��نائی دارند، تقاضای عاج��ل داریم تا با 
اقدامی س��ریع و بشردوس��تانه اعت��راض خود را 
نس��بت به جنایتی که وقوعش از دس��تان  چنین 
نظام��ی بعی��د به نظر نمی رس��د، اع��الم و صدای 
چهارجوان عرب را به  س��ازمان ها و مراکز مؤثر 
بین المللی رس��انده و مانع قتل )اعدام( این چهار 

جوان توسط نظام جمهوری اسالمی شوند.
فعاالن حقوق بشر عرب 

خروج یک خانواده سقزی از ایران
 بر اثر فشار نیروهای امنیتی رژیم 

عملیات اجرایی پتروشیمی مهاباد همچنان راکد است

بیش از 7٥ هزار بی سواد در آذربایجان غربی

دو برادر نوجوان در آب های
 رودخانه سیمره ایالم جان باختند

تعطیلی پروژه های عمرانی استان ایالم همچنان ادامه دارد

غرب خواهان واکنش سازمان ملل به ارسال اسلحه از ایران به سوریه است

کمبود آب آشامیدنی در 6٠٠ روستای ایران  فیلم "آخرین زمستان" جایزه جشنواره "زردآلوی طالیی" ارمنستان را کسب کرد

نامه ی فعاالن حقوق بشر عرب
 به سازمان ها و تمامی فعالین حقوق بشر ایران و جهان
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می کنیم- )تنها نان برای زندگی شایس��ته ی 
انس��ان ها کافی نیست، می بایست آزادی را 
نیز به همراه داشته باشد، به همین دلیل است 
که ما ب��رای آزادی مبارزه می کنیم البته اگر 
مردم مورد ظلم واقع نشود، نان داشته باشد، 
ب��ه زبان مادریش تحصیل کن��د، اما آزادی 
نداشته باش��د که بتواند با زبان مادری نظر 
خود را درباره ی اوضاع کشورش بیان کند، 
به این معنی اس��ت که هنوز س��تمی وجود 
دارد که آن نیز ستم سیاسی است، حزب ما 
برای از بین بردن این س��تم سیاسی مبارزه 
می کند(. ایش��ان در این زمینه به آن آزادی 
اقتق��اد داردو هم در زمینه ی فردی و هم در 
زمینه ی گروهی و جمعی، یعنی آزادی های 
گروهی و جمعی نیز باید تأمین شود. بر این 
باور نبود که تنه��ا باید آزادی های فردی و 
ش��خصی تأمین شوند، می فرمایند در برخی 
سیس��تم های آزادی ه��ای ش��خصی وجود 
دارند، اما آزادی ه��ای جمعی نادیده گرفته 
می ش��وند، آزادی می بایست هم در زمینه ی 
فردی و هم در زمینه ی جمعی تأمین شود.

انسانیت می بایست درمبارزه ی به دست 
گرفت��ن کنت��رول تاریخی پیروزی برس��دو 
جهانی ساخته شود که در آن هیچ فرد، طبقه، 
جنس��یت، دین و نژادی، برده و زیردس��ت 
دیگری نباشد. دمکرات به برابری زن و مرد 
در جامع��ه و خانواده اعتقاد دارد، دمکرات 
مخالف هر گونه س��تم انسانی بر انسان های 
دیگراس��ت. این ها، همان درس های مهمی 
هستند که دکتر قاسملو مدام آن ها را تکرار 
کرده و تدریس نموده است و آویزئد گوش 

همه ی مامی باشد. 
براب��ری به این معنا که همه ی انس��ان ها 
ارزش یکس��ان دارن��د، فرصت و ش��رایط 
یکس��ان برای پیش��رفت در زندگی داشته 
باش��ند. براب��رای فرهنگ��ی، اجتماع��ی و 
اقتصادی بن مایه ی صیان��ت از تفاوت های 
فردی و رشد و پیش��رفت جامعه می باشد. 
آزادی و برابری از هم جدا ناپذیرند، برابری 
در ش��رایط و فرصت ها، اصلی رش��د افراد 
و تحقیق آزادی انسان می باشد. یکی دیگر 
از نکاتی که دکترقاس��ملومدام بر آن تاکید 
نموده اس��ت، خالقیت و ابت��کار و نوگرایی 
می باش��د ایشان اظهلر می کرد که فرد مبارز 
و دمکرات باید مدام باید در فکر و اندیشئ 
های��ش وتکب��ر... باش��د، معتصب نباش��د 
و دچارتعصب��ات کورکوران��ه نگ��ردد. این 
جمله ه��ای گرانبهای ایش��ان را می خوانیم: 
)ح��زب ما ب��ه عنوان یک ح��زب مبارز با 
سیاس��ت و انس��ان و جامعه سرو کار دارد، 
هر کدام از این ها ثابت نیس��تند و متغیدند، 
اینجاس��ت که کادر حیزبی باید خالقیت و 
ابتکار داش��ته باش��د و بیاموزد، در غیر این 
صورت، اگر مدام چش��م انتظار کسی باشد 
ب��ه او بگوید کئ چی بکن��د و چی نکند و 
آن کار را ب��ه این ش��کل انجام بده یا انجام 
نده، اینجاس��ت که کادر حیزبی برای انجام 
دادن وضایفش تالش نمی کند کئ بیندیشد، 
در نتیج��ه خالقی��ت ندارد و پ��رورش هم 

نمی یابد. 
نکته دیگر از راه و فکر دکتر قاس��ملو، 
اس��تقالل سیاسی و فکری اس��ت. آنچه را 
که به ش��یوه ای چشمگیر وارد سیاست ملت 
کرد نموده است، تاکئد بر استقالل سیاسی و 
فکری اس��ت. به به این معنی که هم از جنبه 
سیاسی معتقد بوده است که فرد دمکرات و 
رهرو راه آزادی می بایست استقالل سیاسی 
داش��ته باشد، نباید منعفت و مصلحت خود، 
مل��ت، ح��زب و س��ازمانش را براس��اس 
منفعت و مصلحت فردی دیگر جس��تجو و 
تامی��ن نماید، منفعت و مصلحت خودش را 
باید خودش تش��خیص بده��د و آنهایی که 
می خواهن��د نظر خود را براو تحمیل نمایند 
که منفعتش در چه چیزی هس��ت یا نیست، 

آنها دولت واقعی او نیستند. 

ادامه در صفحه ی بعد

راه رهبران ش��هیدمان را مورد ارزیابی قرار 
دهیم.

آنچه که دکتر قاس��ملو ب��ه عنوان رهبر 
ملی تالش نموده است که در خالل مبارزه 
ملتش مطرح سازد، این است که هم ملتش 
را آگاه نمای��د و هم آزادی ملتش را فراهم 
س��ازد. همچنین در میان ی��اران و در میان 
س��نگر مبارزین و پرورش یافتگان مکتب 
دمکرات نیز کوش��یده است که رهروان این 
راه، اف��رادی مب��ارز و دمکرات باش��ند. از 
همان اقدامات اولیه سعی می کند که یاران و 
همرزمان خود را با دنیای پیشرفته ی عصر 
حاضر بیشتر آشنا سازد و به تبع آن ، مردم 
را نی��ز از طری��ق یارانش با پیش��رفت های 
عصر حاضر آشنا سازد و کوشیده است که 
رهروان مکتب دمکرات، ویزگی های خاص 
یک انسان مبارز و دمکرات را داشته باشند 
تا بتوانند به الگو و سرمش��ق ملتشان تبدیل 
ش��وند و در هممین راس��تا، در کنگره ی ٤ 
حزب اس��ت که از س��یمای دمکرات سخن 
به میان می آورد و ویژگی ها و خصوصیات 
مهم یک انس��ان دمکرات را خاطر نش��ان 
می س��ازد. در اینجا، بر برخی از این نکات 
مهم ک��ه در کالس ه��ای درس، برنامه ها و 
سخنرانی های دکتر قاسملو که در مبارزه و 
فعالی��ت روزانه تالش نموده اس��ت یاران و 
همرزمان خود را آموزش دهد، تأکید نموده 

و به طور خالصه مطرح می نماییم.
اولین مس��أله، تأکید بر حق��وق ملی تا 
آخری��ن قطره ی خون می باش��د، همانگونه 
که گفت��ه ش��د در مذاکراتش ب��ا دیپلمات 
ت��ا  اس��المی  جمه��وری  تروریس��ت های 
آخرین لحظ��ه از حقوق ملی دفاع نموده و 
بر مطالبات و خواس��ت ملتش تأکید نموده 
است. ایشان تنها به داشتن حقوق شهروندی 
بسنده نکرده اس��ت که ملت کرد هم دارای 
حقوق شهروندی باشد و دیگر همه چیز بر 
وقف خواهد ش��د و بس. حقوق و مطالبات 
ملی در برخی ن��کات ریز و جزئی محدود 
نموده اس��ت که فالن مس��ئول فالن شهر یا 
فالن جا کرد باش��د یا حق و حقوق جزئی 
به ملت کرد داده ش��ود و به این طریق ملت 
کرد راضی ش��ود. تا آخری��ن لحظه علم بر 
اینکه اصرار و تأکید بر این راه ممکن است 
به قیمت جان با ارزشش تمام شود، حاضر 
بود جانش را نیز فدا کند، اما بر حقوق ملی، 
مطالب��ات ملی و آرمان ه��ای ملی ... بود و 

هرگز آنها را به دست فراموشی نسپرد.
نکت��ه ی دیگری که در ای��ن درس های 
رهبر ش��هیدمان، دکتر قاسملو وجود دارد و 
می بایس��ت توجه ویژه به آن داش��ته باشیم 
و م��دام آن را یادآوری نماییم، این اس��ت 
که ایش��ان تالش نم��وده اس��ت یارانش و 
هم دوس��تان فعالین دمکرات در این راه به 
مب��ارزه ی خود ادامه دهن��د و هم ملتش را 
با این مکتب آش��نا سازد و آنها را پرورش 
دهد و بر آن مصر باشند و بر آزادی عدالت 
و همبس��تگی ... میان انسان ها تأکید نماید، 
منظور ایشان رسیدن به جهانی مملو از صلح 
و دوستی، صلحی که در آن، آزادی انسان ها 
مساوات و برابری میان انسان ها، همبستگی، 
میان انسان ها تأمین شود. آزادی به این معنا 
که انس��ان در ابراز عقیده، فکر و اندیشه و 
رس��یدن به اهدافش آزاد باش��د که چگونه 
بیندیشد و چگونه اهداف و آرمان هایش را 
تعیین نمای��د. برابری به ای��ن معنا که برای 
انسان ها ارزش یکس��ان قائل شود، برابری 
به این معنا نیس��ت که تفاوت میان انسان ها 
را از بی��ن بب��رد، از بین ب��ردن تفاوت ها و 
انکار آنها، یکی ایدئولوژی فاشیستی است، 
اما دکتر قاس��ملو به برابری اعتقاد داش��ت 
ب��ه این معنا که برای انس��ان ها ارزش برابر 
قائل ش��ود تا بتوانند تفاوت ه��ا، توانایی ها 
و اس��تعدادهای خود را ش��کوفا ساخته و 
پرورش دهند و ش��رایط و فرصت یکسان 
برای همه فراهم ش��ود، ایشان می فرماید: - 
از بیانات بسیار گهربار و بر آن مجدداً تأکید 

در سیاست باید اخالق مدار بود

انس��انی فکور، مب��ارز و توانمند بود که در 
سنگرهای مبارزه پرورش یافته و تا آخرین 
نفس یار و ی��اور رهبر فرهیخته اش بود که 
جا دارد در اینجا یادی از این شهید بزرگوار 
نیز کرده باشیم. یکی دیگر از کسانی که در 
این مذاکره و نشس��ت حضور داشته است، 
از دوس��تان حزب دمکرات کردستان ایران 
و اه��ل کردس��تان عراق و نیز از آش��نایان 
جمه��وری اس��المی ب��وده و ب��ه اصطالح 
میانجیگر مذاکره بوده اس��ت، اما جمهوری 
اسالمی برای منحرف ساختن افکار عمومی 
و به خیال خام خود، برای از بین بردن آثار 
جرم و جنایتش، کس��ی را که با آنها دوست 
ب��وده و روابطی با آنها را داش��ته اس��ت را 
ترور می کند. فاضل رس��ول اهل کردستان 
عراق که میانجیگر گفتگوها بود نیز بر س��ر 
میز مذاکره توس��ط چیپمات تروریست های 
جمهوری اس��المی ترور می شود. در همین 
ج��ا، ج��ا دارد که یاد و خاط��ره ی یکی از 
رهروان راس��تین راه دکتر قاس��ملو، شهید 
شد. س��ید س��الم که در 2٤ تیر ماه ١37٨ 
شمس��ی قلبش از تپیدن ایستاد و تا آخرین 
تپش ه��ای قلب��ش به راه ره��رو فرزانه اش 

وفادار و متعهد بود.
هنگامی که در چنین مراس��می ش��رکت 
کی کنیم و دور هم جمع می ش��ویم علیرغم 
محکوم کردن اعمال تروریس��تی جمهوری 
اس��المی یاد رهبران ش��هید و سایر شهدای 
گرانقدرم��ان را گرام��ی می داریم و یک بار 
دیگر با آرمان های مکتب دمکرات و تداوم 
اره راستین ش��هدانمان تجدید عهد نموده و 
همانگونه که جانش��ین به حق دکتر قاسملو 
و رهبر ش��هیدمان دکتر س��عید ش��رفکندی 
فرموده اند که راه ش��هیدانمان را ادامه داده و 
در این راه، یا به س��ر منزل مقصود خواهیم 
رسید یا شهید خواهیم شد، پیمان می بندیم و 
در اینجا الزم است که دوباره از راه شهیدان 
س��ر افرازمان یاد کرده و با دقت بیش��تری 

پرویزی،  کری��م  س��خنرانی  متن 
عضو دفتر سياس��ی ح��زب دمکرات 
کردس��تان ایران در مراس��م بيس��ت 
و چهارمي��ن س��الگرد ت��رور دکتر 

قاسملو:
   دوستان گرامی!

 رهروان راه دکتر قاسملو!
 ب��ه نمایندگ��ی از دفتر سیاس��ی حزب 
دمکرات کردس��تان ایران، خدمت شما خیر 

مقدم عرض می کنم.
م��ا در اینجا گرد هم جمع ش��ده ایم که 
یاد و خاطره ی رهبر شهیدمان، دکتر قاسملو 
را گرام��ی بداریم و یک بار دیگر بر ادامه ی 
راه افتخارآمیز و س��رفرازانه ی ایشان تأکید 
ک��رده و تجدید عهد نمائیم.  2٤ س��ال قبل 
در چنی��ن روزی در 22 تی��ر م��اه ١36٨،  
ش��هید دکتر قاس��ملو بر س��ر میز مذاکره با 
فرس��تادگان جمهوری اس��المی به شهادت 
رس��ید، مذاکره ای که بنا بود منجر به یافتن 
راه چ��اره ای برای تحق��ق حقوق ملت کرد 
شود، اما دیپلمات تروریست های جمهوری 
اسالمی، درصدد بودند در صورتی که دکتر 
قاس��ملو تسلیم اراده و خواست آنان نشود، 
وی را ترور کرده و به ش��هادت برس��انند و 
همان گونه که اس��ناد و متن گفتگوها نمایان 
می سازند، ش��هید دکتر قاس��ملو تا آخرین 
لحظه بر تحقق حقوق ملت کرد تأکید کرده 
و هرگز حاضر به فراموش کردن حقوق ملت 
کرد نش��ده است و بر اصول و آرمانهایی که 
برای آنها مبارزه نم��وده بود، تأکید کرده و 

جان خود را نیز در این راه فدا نمود.
از روزی که در سال ١32٤ خورشیدی 
در ارومیه با تأس��یس ش��اخه ی اتحادیه ی 
جوان��ان فعالی��ت سیاس��ی خ��ود را آغاز 
می نماید، س��پس به تهران رفته و در بهترین 
دانش��گاه های ته��ران تحصیل نم��وده و به 
یادگیری عل��م و دانش می پردازد و پس از 
آن ب��ه اروپا رفته و در بهترین دانش��گاه ها 

و مراکز آموزش��ی اروپا مش��غول تحصیل 
می ش��ود تا اینکه به جمع یاران می پیوندد و 
در س��ال ١٩53 در زمان مصدق که نیمچه 
آزادی در ای��ران وجود داش��ت، ب��ه ایران 
برگش��ته و مبارزه می نماید، سپس دستگیر 
ش��ده و به زندان می افتد پ��س از آن آواره 
شده و به صفوف مبارزه ی آشکار می پیوندد 
و پ��س از آن تبعیدی خود خواس��ته را بر 
خود روا می دارد و به اروپا بر می گردد و تا 
زمانی و تا زمانی ک��ه بر می گردد و همه ی 
آن مراحل طی مکی ش��ود ب��ر آن اصول و 
مبان��ی آنها اعتقاد داش��ته ک��ه عبارتند از: 
آزادی ملت ها، آزادی انس��ان ها و ... پایبند 
بوده و م��داوم برای تحقق آنها مبارزه کرده 
است و به تبع آن در سخت ترین سنگرهای 
مبارزه علیه رژیم جمهوری اسالمی حضور 

مستمر داشته است.
رهبری دانا و فرهیخته که در معتبرترین 
و  نم��وده  تحصی��ل  اروپ��ا  دانش��گاه های 
مناسب ترین شرایط و امکانات ار در اختیار 
داشت که در بهترین نقاط دنیا زندگی می کند 
و به س��طوح باالی موفقیت دس��ت یافته تا 
بتوان��د منفع��ت و مصلحت خ��ود را تأمین 
کن��د، اما هم��ه ی آنها را کنار گذاش��ته و به 
سنگرهای گاللود پیشمرگ ها مراجعه نموده 
و دوشادوش پیش��مرگ ها در داخل خاک 
کردس��تان علیه س��تکاران و ظالمان مبارزه 
می نماید و س��رانجام در 22 تیر ماه س��ال 
١36٨ خورش��یدی همراه با یارانش بر سر 
میز مذاکره توس��ط دیپلمات تروریست های 

جمهوری اسالمی ترور می شود.
قاس��ملو،  دکت��ر  همراه��ان  از  یک��ی 
انس��انی دان��ا، فرهیخته و توانمن��د بود، اما 
ب��ه دلی��ل بزرگ��ی و توانمندی ای��ن رهبر 
فرزان��ه، خصوصی��ات ویژه و برجس��ته ی 
این انس��انمبارز تحت الشعاع قرار می گیرد، 
عبداهلل قادری آذر، عض��و کمیته ی مرکزی 
حزب دمک��رات کردس��تان ای��ران بود که 

کریم پرویزی: عضو دفتر سياسی حزب دمکرات کردستان ایران
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مبارزان 
اسالمگرای سوریه

ترجمه: رضا فتح اهلل نژاد

تحت  مقاله ای  "اکونومیست"  سایت 
عنوان "مبارزان اس��المگرای س��وریه، 
رقاب��ت می��ان اس��المگراها" درباره ی 
آخرین تحوالت صحنه سیاسی سوریه 
مرتبط با اسالمگراها منتشر نموده است. 
مقاله با این لید آغاز می ش��ود:" به نظر 
می رس��د که یکی از گروه های شورشی 

اسالمگرا بر سایرین فایق آمده است".
در پاراگ��راف اول آمده اس��ت: "تا 
یک ماه قبل، رهبر احرارالش��ام )مردان 
آزاد سوریه(، بزرگترین گروه شورشی، 
با نام مس��تعار عمل می کرد. بعدا در ٨ 
ژوئن، حس��ن عب��ود در مصاحبه ای با 
کانال الجزی��ره، تلویزی��ون ماهواره ای 
قطر، اسم واقعی خود را آشکار ساخت. 
یک روز بعد، در مراسم بزرگ سلفی ها 
در قاه��ره ش��رکت کرد. گ��روه وی که 
احتماال تع��داد مبارزانش ب��ه ١0  الی 
20 ه��زار نفر می رس��د و رهب��ر جبهه 
اسالمی س��وری ها که جبهه ای متشکل 
از گروه های شورشی با عالیق متفاوت 
است، می باش��د، کم کم اما مستحکم به 
قدرتمندتری��ن نیروی می��دان جنگ با 

بشار اسد تبدیل شد." 
نگارنده در پاراگراف بعدی به طور 
مفصل به موفقیت های احرارالش��ام در 
جبهه های جنگ و پیوستن سایر نیروها 
به این گ��روه و کنترل آن بر چند منطقه 

سوریه اشاره می کند.
در پاراگراف��ی دیگ��ر ب��ه ای��ن امر 
می پ��ردازد ک��ه احرارالش��ام از لحاظ 
سیاسی دقیق عمل کرده است و علیرغم 
اینکه جنگ آن، جنگ ش��یعه و س��نی 
بوده، ام��ا چنین وانمود ک��رده که برای 
سراس��ر س��وریه می جنگد، از عملیات 
انتح��اری دوری گزیده و نه اجازه داده 
غرب او را تروریست بخواند و نه اجازه 
داده ب��ه عنوان مهره غربی ها نگریس��ته 
ش��ود و لذا از سایر گروه ها بسی پیشی 

گرفته است.
نویسنده سپس اشاره می کند که گفته 
می شود قطر حامی احرار است. همچنین 
به تأسیس بخش روابط خارجی توسط 
این گروه و استفاده از روش های مدرن 

ارتباطی اشاره می کند.
در پاراگ��راف آخ��ر آم��ده اس��ت: 
"تاکنون معروفترین گروه تندرو اسالمی 
"جبه��ه النصره" بوده که احتماال 7 هزار 
یا بیشتر مبارز دارد. اما اخیرا این گروه 
به دلیل کشمکش قدرت با گروه القاعده 
در ع��راق به رهبری ابوبک��ر البغدادی، 
شمار نیروهایش کاسته شده است. پس 
از آنکه رهبران جبهه النصره که ابومحمد 
االغوالن��ی رهبری آن را به عهده دارد، 
حاضر به قبول دستورات برادران عراقی 
تحت عنوان تأس��یس حکومت اسالمی 
در عراق و شام نشدند، گروه تندروتری 
از ای��ن گروه انش��عاب ک��رد. این گروه 
اخیرا با س��ایر گروه های سوریه درگیر 
شده است، چیزی که احرارالشام تاکنون 
از آن خودداری کرده است. در حالی که 
جبهه النصره تضعیف می شود، احرارالشام 

نیرومندتر می شود."

منبع:  
Economist.com

دکتر قاس��ملو می فرمای��د: بگذارید بئ 
صراح��ت گفته ش��ود، م��ا هرگز اس��تقالل 
خ��ود و ماتمان را فدای دوس��تی و رفاقت 
نم��ی کنی��م، و در ص��ورت لزوم ب��ه خاطر 
استقالل و منفعت ملتمان، دوستیمان را کنار 
می گذاریم/ یا از جنبه استقالل فکری معتقد 
بود که فرد دمکرات و فرد مبارز می بایست 
مدام در رابطه با موضوعات مختلف بیندیشد 
و نباید به آن بسنده کند که در فالن جا، فالن 
موضوع مطرح ش��ده یا نوشته ش��ده است و 

دیگر هم چیز را تمام شده و صحت بداند.
می فرماید: آنچه که در کتاب ها، مجله ها، 
و مقاله ها نوشته ش��ده است، حقیقت مطاق 
نیس��ت و فرد دمکرات باید در باره ی آن ها  
بیندیش��د. همچنین می فرمای��د: دانش وگم 
نیست، دانش اجتماعی همراه با جامعه رشد 
یافت��ه و به پیش می رود، همین که دیدگاهی 
در کتابی نوش��ته شده باش��د برای ما کافی 
نیس��ت که از آن پیروی کنی��م. اما اگر یک 
تئوری در جریان تطبیق مش��خص شود که 
صحیح اس��ت، آن ررا قبول می کنیم اما اگر 
مشخص شود که صحیح نیست و آن تئوری 
ب��ا واقعیت مطابقت ن��دارد، آن زمان به این 
معنی است که ان تئوری نادرست و باید آن 

را کنار بگذاریم. 
یکی دیگر از نکات مهمی که دکتر قاسملو 
برآن تاکید نموده اس��ت، مفه��وم یا عبارتی 
به نام مب��ارزه ی ملی دمکراتیک می باش��د. 
ایش��ان تا آخرین نفس و ت��ا آخرین قطری 
خ��ون خویش بئ آرمان ه��ای ملی پایبند و 
معته��د بود، اما این مقصد به آرمان های ملی 
همزمان پایبند بودن به آرمان های دمکراتیک 
نیز بوده است، به این معنی که مقصد عمیقی 
به دمکراسی، سیس��تم دمکراتیک و آزادی 
انسان ها و جامعه ای دمکراتیک داشته است 
تا جایی که می فرماید مبارزه برای دمکراسی 
نباید تحت الشعاع مبارزه ی ملی قرار گیرد، 
همچنین میفرماید: دمکرات، ناسیونالیس��تی 
تنگ نظر نیس��ت، به دلیل تعهد به دمکراسی 
از این نکته مب��ارزات ملی به دلیل رادیکال 
دچار دگماتیزم ،..... و تنگ نظری ش��ود و 
به س��وی فاشیزم و شووینیس��م گرایش پیدا 

کند گران است.
از همین رو، برای مهار این خطر، جنبش 
را به دمکراسی پیوند زده و از مبارزه ی ملی 

دمکراتیک سخن به میان می آورد.
یکی دیگر از نکات مهم مکتب قاسملو، 
معنابخش��ی ب��ه زندگی اس��ت، ه��ر فردی 
می توان��د منافع خ��ود را در جامعه آن گونه 
که دلخواه اوس��ت، تأمین نم��وده و زندگی 
شایس��ته ای برای خود فراهم نماید. ولی آیا 
زندگ��ی بهتر و آس��وده تر و منافع ش��خصی 
به تنهایی کافیس��ت تا کس��ی به عنوان یک 
انس��ان مبارز و دارای آرمانی واال احساس 
کند که همه ی خواس��ته هایش تأمین شده و 

ضروریات دیگری در زندگی ندارد؟
همان گونه که گفته ش��د، دکتر قاس��ملو 
ب��ه عنوان الگ��و و رهبری که ب��رای ملتش 
تبدیل به الگو ش��د، بهترین زندگی و بهترین 

مکان های زندگی در جه��ان را ترک نموده 
و در سنگرهای خاکی پیشمرگه مأوا گزید. 
معنابخشی به زندگی از دیدگاه دکتر قاسملو 
چن��د نکت��ه ی اساس��ی را در ب��ر می گیرد، 
نخس��ت: دارای آرمان و هدف نهایی است 
تا مقصد و مس��یر حرکت زندگی مش��خص 
ش��ود، آینده  به روش��نی مش��خص شود تا 
دچ��ار سرگش��تگی و فراموش��ی مس��یر و 
اهداف مبارزه نشویم، ایس��تادگی و مبارزه 
در راه این اهداف و آرمان ها ضروری است. 
آرزو و ه��دف به تنهایی کافی نیس��ت، هر 
کسی می تواند آرزوها و اهداف واال و بسیار 
بزرگی برای خود مش��خص کند، اما اگر در 
راه آن ها مبارزه نکند و ایس��تادگی و تالش 
ب��ه خرج ندهد، معنایش این اس��ت که باور 
عمیقی به آرمان هایش ندارد. همبس��تگی با 
سایر انس��ان ها و اینکه به عنوان یک انسان 
سعی در به بردگی کشاندن انسان های دیگر 
و پل��کان ترقی س��اختن از آن ه��ا ننماید و 
قائل شدن ارزش انسانی برای هر انسانی و 
مخالفت با استثمار از نکات مهمی بودند که 
دکتر قاس��ملو در مکتب و خط مشی خود به 
ما آموخته و برای ما که یاد این رهبر شهید 
را گرامی می داری��م، بازخوانی این درس ها 

ضروریست.
دکتر قاس��ملو به عنوان ی��ک رهبر، هم 
رهب��ری انقالب��ی و ه��م رهبر ی��ک حزب 
سیاس��ی بود، صرفا یک انقالبی نبود، صرفا 
از آرمان ه��ای دراز م��دت و نهایی س��خن 
نمی گف��ت، بلک��ه در کن��ار تمام��ی این ها، 
سیاس��ت ورزی می ک��رد و سیاس��ت در نزد 
او عب��ارت از نیرنگ و دروغ گفتن به خود 
و اطرافی��ان و مردمش نب��ود. همواره تأکید 
می کرد که در سیاس��ت باید اخالق مدار بود، 
اخالق را وارد دنیای سیاس��ت کرد و به این 
افس��انه ی قدیمی که سیاس��ت عبارتست از 

دروغ گفتن، پایان داد.
سیاس��ت در ن��زد دکتر قاس��ملو، دیدن 
واقعیت ها بود، سیاس��ت برای او جوالنگاه 
بلک��ه  نب��ود،  ش��اعرانه  رؤیا پردازی ه��ای 
واقعیت ه��ای جامع��ه و مب��ارزه را می دید، 
محدودیت ها و مش��کالت را در نظر گرفته 
و ب��ر این اس��اس سیاس��ت ورزی می کرد، 
سیاس��ت دکت��ر قاس��ملو تس��لیم پذیری و 
شکس��ت نبود، واقعیت های تلخ را می دید، 
اما تس��لیم آن ها نمی ش��د، سیاست در نزد 
دکتر قاس��ملو، هنر ممکن ب��ود، هنر ممکن 
ه��م بدین معنا که امکانات و ممکنات را در 
نظر داشت و هم بدین معنا که سیاست برای 
او ب��ه معنای فن دروغ گفتن نبود، بلکه هنر 
بود، هنر نیز عبارتست از خالقیت و نیفتادن 
در دام کورکورانه اندیش��یدن، هنر ممکن به 
معنای نوآوری و خالقیت در دل واقعیت ها 
و امکان��ات اس��ت. این ه��ا از درس ه��ای 
مهم��ی بودند که دکتر قاس��ملو همواره به ما 
می آموخت، درس هایی بود که به میان مردم 
و جامع��ه ی ما آورد و به دلی��ل مخالفت با 
همین ها بود که دکتر قاس��ملو را به شهادت 
رساندند. رژیم جمهوری اسالمی در تمامی 

این زمینه ه��ا و محورها با اندیش��ه ی دکتر 
قاسملو در ضدیت بود، ایدئولوژی ارتجاعی 
والی��ت فقیه ب��ا آزادی، براب��ری، نو آوری، 
هن��ر ممک��ن، خالقیت و انقالبی بودن س��ر 
ناسازگاری داشت و اندیشه ی دکتر قاسملو 
تهدی��دی ب��رای جمهوری اس��المی بود، از 

همین رو وی را ترور کردند.
این��ک پ��س از گذش��ت 2٤ س��ال از 
ترور دکتر قاس��ملو، جمهوری اس��المی در 
عرص��ه ی بین الملل��ی برای جهانی��ان کامال 
شناخته شده اس��ت، زمانی که دکتر قاسملو 
می گفت جمهوری اسالمی رژیمی ارتجاعی، 
فتنه انگیز، آش��وبگر و تروریس��تی اس��ت، 
ش��اید خیلی ها باور نمی کردند و بس��یاری 
از کش��ورها و دولت ه��ا در راس��تای منافع 
خوی��ش با آن همکاری می کردند، اما اکنون 
بر جهانیان آش��کار شده است که جمهوری 
اس��المی رژیمی آشوبگر و تروریست است 
ک��ه برای دس��تیابی به جنگ اف��زار اتمی به 
منظور تضمی��ن بقای رژیم منحوس خویش 
در تالش است و در همین راستا نیز مشاهده 
می کنیم که ش��دیدترین تحریم ه��ا علیه این 
رژیم برقرار ش��ده است، به گونه ای که حتی 
قدرت های��ی همانن��د چین نیز ک��ه حمایت 
اقتص��ادی کامل��ی از جمهوری اس��المی به 
عمل می آورن��د، اینک تأثی��ر تحریم ها، به 
تدریج از جمهوری لسالمی فاصله گرفته اند 
و رژی��م از لح��اظ اقتصادی، ش��دیدا تحت 
فشار قرار گرفته است. در سطح جهانی نیز 
کامال منزوی شده و یگانه دوستان آن، رژیم 
سفاک بشار اسد و گروه تروریستی حزب اهلل 
هستند. در سطح داخلی نیز اگرچه جمهوری 
اسالمی مدعی است که رژیمی یکدست بوده 
و تمام باندهای آن تابع والیت فقیه هستند و 
هیچ مش��کل و اختالفی میان آنان نیست و 
متحد و منسجم و اس��توار در برابر دشمنان 
ایس��تاده اند، ام��ا هنگام��ی ک��ه واقعیت را 
مشاهده می کنیم، باندها و گروه های مختلفی 
را می بینی��م که بر س��ر منافع باندی خود در 
تاراج سرمایه های کشور دچار کشمکش و 
چند دستگی هستند و هر گروهی سعی دارد 
منافع بیش��تری را در کشمکش با گروهای 

دیگر تصاحب کند.
به دنب��ال انتخاب��ات نمایش��ی اخیر که 
نماینده ی ولی فقیه در ش��ورای عالی امنیت 
ملی به ریاست جمهوری گمارده شد، گروها 
و باندهای مختلف درون رژیم، از هم اکنون 
تهدیده��ا و و رجزخوانی های خود را علیه 
یکدیگر آغاز کرده ان��د. اگرچه خامنه ای به 
عن��وان رهبر رژی��م، تهدید کرده اس��ت که 
مشکالت و اختالفات را به عرصه ی عمومی 
نکش��انند تا مردم از آن ه��ا مطلع نگردند و 
رژیم، دشمن ش��اد نش��ود، اما اختالفات بر 
س��ر منافع و غارت سرمایه ها و ثروت های 
کشور، آنچنان ریشه دار است که قابل کتمان 

نبوده و عیان می گردد.
رژی��م جمه��وری اس��المی همچنان به 
سیاست س��رکوب و ستم و اس��تثمار ادامه 
می دهد و اکنون نیز کس��ی را برگزیده است 

که با ادبیاتی مث��ال امروزی تر بقای رژیم را 
برای چندماه یا چند س��ال دیگر امکانپذیر 
س��ازد، اما همزمان که در خارج از کش��ور 
به خی��ال خویش، اعتدال را در پیش گرفته 
و ادبی��ات خود را تغیی��ر می دهند، همچنان 
بر تداوم سیاست تروریستی و اخالل گرانه ی 
خویش و تالش برای دستیابی به بمب اتمی 
پافش��اری نموده و صرفا می خواهند واژه ها 

و گفتار و ادبیات را تغییر  دهند.
در داخ��ل کش��ور نیز همزمان، س��تم ها 
و س��رکوب ها تش��دید می ش��وند، بیکاری، 
گرانی، بحران های اجتماعی، دس��تگیری و 
اذیت و آزار مردم افزایش می یابد. س��تم ها 
و س��رکوب هایی که جمهوری اس��المی در 
خالل 3٤ سال گذش��ته بر ملیت های ایران 
روا داش��ته، بر ملیت های تحت ستم ایران به 
ط��ور مضاعفی اعمال ش��ده و اکنون نیز در 
کردستان آن ها را تشدید می کند. چرا؟ زیرا 
به خوبی می داند که ملت کرد نه از آغاز، نه 
در ادامه، نه در حال حاضر و نه در آینده به 
ایدئولوژی ارتجاعی والیت فقیه روی خوش 
نشان نداده و نخواهد داد. ملت کرد هرگز در 
برابر جمهوری اس��المی زانو نخواهد زد، به 
همین دلیل رژیم همواره س��تم و س��رکوب 
علی��ه ملت کرد را تش��دید نم��وده و اکنون 
نیز سیاس��ت بازداشت ها، شکنجه ها، گرانی، 
بی��کاری و ترویج اعتیاد به م��واد مخدر را 
در می��ان ملت کرد بیش از هر جای دیگری 
گس��ترش می ده��د، وظیفه ی ما ب��ه عنوان 
رهروان مکتب قاس��ملو، ش��اگردان قاضی، 
قاسملو، شرفکندی و مبارزان دمکرات، آن 
اس��ت که هم به پرورش انقالبی و مبارزاتی 
در میان خوی��ش بها داده و صفوف خود را 
مس��تحکم تر از گذش��ته نماییم، هم در میان 
مردم کردس��تان برای اتحاد و انس��جام ملی 
ت��الش کنیم و هم برای ایج��اد هماهنگی و 
اتح��اد بیش��تر در میان مخالف��ان جمهوری 

اسالمی تالش کنیم.
در خاتمه، به بیاناتی از دکتر قاسملو که 
در 25 مرداد ١363 اظهار داش��ته اند، اشاره 
می نمایم ک��ه پاراگراف آخر س��خنان خود 
را این گون��ه بیان می دارد ک��ه تصور می  کنم 
اکن��ون نیز ب��رای ما ضروری اس��ت:"رژیم 
خمین��ی ب��رای رهانیدن خود از بن بس��ت، 
در حال عقب نش��ینی و روی خوش نش��ان 
دادن اس��ت، اما هیچ کس نباید فریب ظاهر 
ریاکاران��ه ی آن را بخ��ورد، اعضای حزب 
بایس��تی تش��کیالت را که مهمترین س��الح 
ماس��ت، تقویت و مستحکم س��ازند، اتحاد 
و یکپارچگی سیاس��ی بایس��تی در تمامی 
ارگان ه��ای ح��زب نهادینه و تثبیت ش��ود، 
اج��ازه ندهید ک��ه اخاللگ��ران، منحرفین و 
روحیه باخت��گان، صفوف ح��زب محبوبمان 
را متزلزل نمایند. بایس��تی همکاری خویش 
را با تمامی نیروه��ای جمهوریخواه مخالف 
رژی��م، چ��ه در کردس��تان و چه در س��ایر 
بخش های ایران بیشتر مستحکم تر نماییم و 
همگان مشترکا برای روی کار آوردن رژیمی 

دمکراتیک مبارزه و کوشش نماییم". 

            روزنــــــه
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در این یادداش��ت تالش می شود که با 
اس��تفاده از برخی نوشته ها و مصاحبه های 
دکت��ر قاس��ملو در روزنامه ه��ا و مجالت 
مختل��ف، ضم��ن ط��رح چهار س��ؤال، به 
دیدگاه ایشان در رابطه با ٤ موضوع مهم و 

تأثیرگذار بر سیاست حزب اشاره شود.
١- چ��را سوسیالیس��م دمکراتیک در 

حزب دمکرات؟
در برنامه و اساسنامه ی حزب اینگونه 
آمده اس��ت: "از دیدگاه ح��زب دمکرات 
جامع��ه ای  تش��کیل  ای��ران،  کردس��تان 
س��عادتمند بر اس��اس براب��ری اجتماعی، 
آرمانی تغییرناپذیر است. در راستای تحقق 
این ح��ق، ح��زب دمکرات سوسیالیس��م 
دمکراتیک را به عنوان آرمان آینده تعیین 

نموده است."
دکتر قاس��ملو در پاسخ به این پرسش 
ک��ه در حال��ی که ح��زب دمک��رات یک 
ح��زب ویژه ی طبق��ه کارگر نیس��ت، چرا 
سوسیالیسم دمکراتیک را در برنامه ی خود 
آورده است، اظهار می دارد:" الزم است که 
به این مهم اش��اره ش��ود، حزب دمکرات 
اگرچ��ه یک حزب ملی اس��ت، ولی قصد 
دارد همراه با حل مس��أله ی ملی و تأمین 
حقوق ملی ملت کرد، مس��ائل اجتماعی را 

نیز حل نماید.
قاس��ملو که درب��اره ی تاریخ مبارزات 
مردم کردستان و دیگر ملت های زیردست 
آگاهی الزم را داش��ت، به این نکته اشاره 
می کند ک��ه تاریخ نش��ان داده اس��ت اگر 
حزبی تنها و تنها یک حزب ناسیونالیست 
صرف باش��د و به عبارت دیگ��ر، اگر تنها 
حل مس��أله ی ملی را مدنظر داشته باشد، 
به این نقطه خواهد رس��ید ک��ه دیگر قادر 
به حل مس��ائل اجتماعی نیست. این همان 
نقطه ایس��ت که حل مس��ائل ملی نیز دیگر 

هیچ فایده ای ندارد!
ب��ه همی��ن دلی��ل و براس��اس مفهوم 
"سوسیالیس��م" یا به عبارت دیگر، از بین 
بردن استثمار انسان به دست انسان، حزب 
دمکرات کردس��تان ای��ران می خواهد این 

رابطه ی اجتماعی را ریشه کن کند.

2- چ��را ح��زب دمک��رات در ابتدای 
انقالب از رژیم پشتیبانی کرد؟

ب��ا نگاهی ب��ه تاریخ ح��زب دمکرات 
کردس��تان ای��ران، می بینیم ک��ه این حزب 
علیرغم پش��تیبانی از رژیم تازه بر سرکار 
آمده ی پس از انقالب مردم ایران در سال 
١357، رفراندم ب��رای رأی به "جمهوری 
اس��المی" را بایک��وت می کن��د ی��ا پس 
از جن��گ س��ه ماهه ب��ا رژی��م جمهوری 
اس��المی، با نمایندگان ای��ن رژیم مذاکره 
می کند. این سیاس��ت ح��زب دمکرات در 
آن زمان که فضای سیاس��ی ایران بس��یار 
بحرانی ب��ود، یک��ی از ویژگی های حزب 
دمکرات کردستان ایران می باشد. به دیگر 
بی��ان، حزب دمکرات ب��ه عنوان حزبی که 
حمایت بس��یاری از مردم کرد را به همراه 
داش��ت، با بهترین شیوه و بدون هیچ ترس 
و واهمه ای، "تاکتیک مبارزاتی" خود را به 

صورت پیوسته تغییر می داد.
پاس��خ دکت��ر قاس��ملو به این مس��أله 
بدین صورت اس��ت: "بطور کلی هر حزب 
سیاس��ی س��ه نوع ش��عار دارد: نخس��ت 
ش��عار "روز" که می تواند درباره ی مسائل 
مشخص بسیار کوچکی باشد. برای نمونه 
اگر در شهرها نان یا نفت کمیاب می شود، 
می توانی��م مردم را تش��ویق نماییم تا دور 
هم جمع شده، تظاهرات به راه بیاندازند و 
خواس��تار نان یا نفت گردند. دومین شعار، 
شعار "تاکتیکی" است. اگر مبارزات حزب 
را م��ورد توجه قرار دهی��م در می یابیم که 
بعد از انق��الب ایران تا به امروز، حزب ما 
چند بار تاکتیک خود را عوض کرده است. 
در آغ��از، تاکتیک ما هم��کاری با رژیمی 
بود که بعد از انقالب بر س��ر کار آمده بود. 
ما از رهبری خمینی و رژیم وی پشتیبانی 
می کردیم و مس��أله ی مبارزه ی مس��لحانه 
مطرح نبود. در جنگ س��ه ماهه، مبارزه ی 
مسلحانه را علیه رژیم خمینی شروع کردیم 
که در واقع این ش��یوه مبارزه را رژیم بر ما 
تحمیل کرده بود. بعد از پیروزی در جنگ 
س��ه ماهه، بار دیگر تاکتیک خود را تغییر 
دادیم، لیکن این بار به جای پش��تیبانی از 

به  رژیم خمینی، می خواستیم 
منظور پیدا کردن راه چاره ای 
برای حل مسأله ی کردستان 
با دولت به مذاکره بپردازیم. 
تاکتیک "مذاکره" نیز چندان 
مب��ارزه ی  و  نی��اورد  دوام 
مسلحانه مجددا آغاز شد. 
لیک��ن اگر توجه داش��ته 
باشیم، درخواهیم یافت 
مبارزه ی  تاکتیک  که 
مسلحانه کنونی با 
مبارزه  تاکتیک 
ما  مسلحانه ی 
در جنگ سه 
ماهه تفاوت 
در  دارد، 

آن هن��گام م��ا می جنگیدیم ک��ه رژیم را 
ناچار به مذاکره کنیم، اما اکنون می جنگیم 
برای آنکه رژیم را سرنگون سازیم، چراکه 
ب��ه اعتقاد ما در چارچ��وب رژیم خمینی، 
هیچ یک از خواست های مردم کردستان و 

خلق های ایران برآورده نمی شود..."

3- چرا قاس��ملو ت��الش می کرد تا از 
رسانه های رژیم به صورت مستقیم با مردم 

ایران صحبت کند؟
در مت��ن صحبت های دکتر قاس��ملو با 
نماین��دگان رژی��م و مصاحبه های ایش��ان 
با روزنامه ه��ای ایران و کردس��تان، یکی 
از نکات��ی که ش��اید آن زم��ان کمتر مورد 
توج��ه ق��رار می گرفت، اص��رار وی برای 
صحبت مس��تقیم با مردم ای��ران در صدا و 
سیمای رژیم بود. چرایی این مسأله امروز 
و با مش��اهده ی تأثیر این سیاست رژیم بر 
بخش��ی از مردم و اپوزیس��یون به روشنی 

مشخص شده است!
قاس��ملو بر این باور بود که رسانه های 
ای��ران ب��ه درس��تی مس��ائل کردس��تان و 
خواسته های ملت کرد را منعکس نمی کنند، 
ب��ه همین دلیل ب��رای مث��ال، در مذاکرات 
١٤ فروردی��ن 5٨ و ١٩ تیرم��اه همی��ن 
س��ال، دکتر قاس��ملو چندین بار خواستار 
صحبت مس��تقیم با م��ردم از طریق صدا و 
سیما )رادیو و تلویزیون( با مردم می شود. 
این مس��أله تا این حد عمق پیدا می کند که 
روز بیس��تم تیرم��اه 5٨، در چندین ش��هر 
کردستان علیه "سیاهکاری صدا و سیما" و 
"نادرست انعکاس دادن خواسته های ملت 
ک��رد" تظاهرات برگزار می ش��وند. این امر 
همچنان کماکان ادامه می یابد. دکتر قاسملو 
در تاری��خ ١3 فروردی��ن ١35٩ در ی��ک 
نامه به صدا و س��یمای جمهوری اس��المی 
آمادگی ح��زب دمکرات را ب��رای گفتگو 
و مناظره درباره مس��أله ی کردستان اعالم 

می دارد.
قاس��ملو هیچگاه پاسخ نامه ی خود را 
دریافت نکرد. صدا و س��یمای ایران نیز به 

این سیاست خود ادامه داد و می دهد.

٤- چ��را قاس��ملو ت��ا این ح��د برای 

"پیشمرگه" اهمیت قائل بود؟
دکتر قاس��ملو در نشس��ت های خود با 
نمایندگان کشورهای اروپایی، بسیار تالش 
می کرد تا درباره نیروی پیشمرگ صحبت 
کند. یکی از نکاتی که در سند منتشر شده 
در "ویکی لیک��س" درباره قاس��ملو آمده 
است، این بود که ایشان از نیروی ١2 هزار 
نفری پیش��مرگ صحبت می کند. )این نیرو 
در آن زمان بزرگترین نیروی چریکی جهان 
بوده اس��ت؛ بنابراین تاکتیک "س��رنگونی 
رژیم" با این نی��رو و نیروی مردمی امری 
کامال ممکن بوده است.( حتی با طرف های 
دیگر اپوزیس��یون ایران، "پیشمرگه" را به 
عن��وان یکی از نکات تمایز حزب با دیگر 

جریانات معرفی می کند.
قاس��ملو در یکی از گفتگوهای خود با 

مجله "پیشگام" درباره ی پیشمرگه 

اظهار می دارد: "پیش��مرگه قبل از هرچیز 
بای��د فردی "آگاه" باش��د، یعن��ی بداند که 
برای چه می جنگد و هدفش چیس��ت، این 
تف��اوت اصلی نیروی پیش��مرگ و نیروی 
براب��ر اس��ت. دوم اینک��ه پیش��مرگه باید 
دیس��یپلین داشته باش��د ... پیشمرگه نباید 
ب��دون اطالعات هیچ چی��زی را بپذیرد... 
پیش��مرگه باید سواد داش��ته باشد. برخی 
از پیش��مرگه های در حزب دمکرات پس 
از 6 ماه هنوز س��واد ن��دارد، این برای ما 
خجالت آور اس��ت... رفتار پیش��مرگه باید 
به نوعی باش��د که مردم به آنها اعتماد پیدا 
کرده و به روشنی نشان دهند که میان آنها 

و ژاندارم و پلیس تفاوت وجود دارد..."
بیش��تر اف��رادی که از نزدی��ک با دکتر 
قاسملو بوده اند، درباره شفاف بودن ایشان 
ب��ا پیش��مرگه ها صحبت می کنن��د. مطلب 
حریق��ی که چندین س��ال در دفت��ر بغداد 
حزب دمک��رات با قاس��ملو زندگی کرده 
اس��ت در این ب��اره می گوید: ی��ک بار که 
جالل طالبانی به دفتر حزب آمد، من اتاق 
را ترک کردم و خارج ش��دم، دکتر قاسملو 
به دنبالم آم��د و گفت دوباره برگرد داخل 
اتاق. من نیز گفتم که شما دو رهبر هستید، 
ش��اید صحبت هایی برای یکدیگر داش��ته 
باش��ید که ش��نیدن آن برای م��ن به عنوان 
یک پیشمرگ س��اده الزم نباشد. دکتر نیز 
گف��ت که من چیزی ب��رای پنهان کردن از 
پیش��مرگه هایم ندارم، پس ب��ه داخل اتاق 

برگرد و با ما باش.
ش��اید رمز موفقیت قاسملو برای ایجاد 
ای��ن نی��روی ١2 هزار نف��ری از نیروهای 
وف��ادار پیش��مرگه، اهمیت ایش��ان به این 
بخش حساس و پایه ای حزب بوده است.

امروز...:
در سالروز ترور رهبری حزب در وین 
ای��ن چهار نکت��ه را انتخاب ک��ردم، چون 
معتق��دم هم این��ک نیز برای ح��زب مهم 
هس��تند. وضعیت کردس��تان، ایران، منطقه 
و جهان تغییر کرده اس��ت، ول��ی به عقیده 
نگارنده، می توان در زمینه این چهار مهم، 

حزب دمکرات را نقد کرد.
یک��ی از دالیل��ی ک��ه به س��دی برای 

استقرار دمکراس��ی در کشورهای درحال 
گذار تبدیل می ش��ود، نب��ود پالن، پروژه و 
اس��تراتژی برای دوره پس از گذار اس��ت. 
این مس��أله در برنامه ی حزب دمکرات و 
با ارائه استراتژی "سوسیالیسم دمکراتیک" 
پاس��خ داده ش��ده اس��ت. ولی اهمیتی که 
پیش��تر برای این مس��أله داده می شد، هم 
اینک وج��ود ندارد. اوج خش��ونت طرف 
مقابل )جمهوری اس��المی ایران(، هم فکر 
بودن بخشی از اپوزیس��یون ایران با رژیم 
درباره مس��ائل ملیت های ایران و وضعیت 
کردس��تان موجب ش��ده اند که حزب تمام 
پتانسیل خود را بر تأمین حقوق ملیت های 
ایران و فدرالیس��م متمرکز کند. نقطه ضعف 
این مس��أله  آنجاست که با به درازا کشیده 
شدن زمان مبارزه و پیوستن اعضای جدید 
به مبارزه و حزب، کم کم از استراتژی اصلی 
حزب فاصله گرفته و پروژه های خود برای 
آینده ی کردستان را فراموش می کنیم. این 
نی��ز یکی از دالیل فلج ش��دن گذارمان به 
دمکراس��ی در آینده است )می توان در این 
زمینه ی به تجربه ی کردس��تان عراق اشاره 

کرد(.
نکت��ه دیگ��ری که م��ورد اش��اره قرار 
گرف��ت، تاکتی��ک حزب و س��ویچ نمودن 
می��ان این تاکتیک ها بود، چیزی که امروزه 
مشاهده نمی ش��ود. بس��یاری از هواداران 
و اعض��ای حزب یک��ی از دالیل تضعیف 
حزب نسبت به گذشته را کاهش یا نماندن 
"جنگ مسلحانه" می دانند، ولی این امر در 
اساس نادرست است؛ چون ابزار نظامی و 
جنگ مسلحانه در دو مرحله به عنوان یک 
تاکتیک مورد استفاده قرار گرفته است. اما 
سؤال اینجاست که پس از نماندن تاکتیک 
جنگ مس��لحانه در دهه 70 شمس��ی، چه 
تاکتیکی ج��ای آن را گرفته اس��ت؟ نکته 
دیگ��ر جرأتی اس��ت ک��ه آن زم��ان برای 
تغییر تاکتیک و اس��تفاده از تاکتیک جدید 
وجود داش��ت. همان گونه که اشاره کردم، 
تغییر فضای واقعیت اس��ت، ولی استفاده از 
تاکتی��ک جدید، ارائه ی اطالعات کافی در 
زمینه ی این تاکتیک برای اعضای حزب و 
تالش در راس��تای این تاکتیک نیز اساس 

حزب می باشد.
درب��اره رس��انه، متأس��فانه تأثیر این 
سیاس��ت جمهوری اسالمی که از آن زمان 
تاکن��ون نیز ادامه دارد، این بوده اس��ت که 
هم اینک بخش��ی از اپوزیسیون که پیشتر 
حام��ی ح��زب بودن��د، در زمینه مس��أله 
ملیت ه��ای ای��ران ب��ا جمهوری اس��المی 
همفکر شده اند. دکتر قاسملو اهمیت رسانه 
را درک ک��رده بود، به همی��ن دلیل، تالش 
می کرد که همیش��ه از طریق رسانه با مردم 
ایران صحبت کند، در زمان جنگ نیز تمام 
تالش خود را به کار می برد تا رادیو صدای 

کردستان به کار خود ادامه دهد. 
نکته ی چهارم پیش��مرگ ب��ود. رابطه 
میان قاس��ملو )رهبری حزب( و پیشمرگه 
)اعض��ا( واقعی��ت اس��ت، به ای��ن معنا که 
اهمیت دادن ب��ه ارائه ی اطالعات، آگاهی، 
س��واد و دیس��یپلین اعضا، در کنار شفاف 
بودن رهبری با اعضا کاری کرد که س��طح 
اطالعات پیش��مرگه ها )اعضا( باال باشد. 
آنها می دانس��تند که برای چه، با چه هدفی 

و با چه کسی می جنگند. 

 * بخش��ی از گفته ه��ای فوق، ترجمه 
اظهارات دکتر قاسملو هستند ومتن کامل 

سخنان ایشان نيست.

آسو صالح

قاسملو و چهار سؤال
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در راستای همكاری بیشتر نیروهای دمكرات و مترقی ایران بكوشیم

حزب دمکرات کردستان از هنگامی که 
به عن��وان یک حزب سیاس��ی پا به عرصه 
سیاسی و اجتماعی کردس��تان نهاد، تمامی 
تالش ها، مبارزات و اقداماتش در راس��تای 
تعالی احساس��ات ملی و اتکا به خویش��تن 
و رهای��ی ملت کرد از س��تم حکومت های 
مس��لط  ب��ر کردس��تان بوده اس��ت. ش��اید 
بارزتری��ن عوامل��ی که در ای��ن رابطه قابل 
توج��ه ب��وده و می ت��وان از آن ب��ه عنوان 
معیاری برای تشخیص میزان اعتقاد افراد به 
برنامه ی سیس��تم نام برد، رهبران و مدیران 
سیستم باشند. بدین معنا که با در نظر گرفتن 
ش��خصیت و رفتار رهبران می توان گفت که 
تا چه حد برنامه ی انسانی آن سیستم تبدیل 
به بخشی از ساختار شخصیتی افراد جامعه 
ش��ده و تا چه حد می توان به عملی ساختن 
آن امی��دوار بود، زی��را چ��ه بخواهیم، چه 
نخواهیم، تا زمانی که برنامه ی یک سیس��تم 
با ش��خصیت رهبران و مدی��ران آن در هم 
آمیخته نشود و تعهد و التزام عملی اشخاص 
نشان داده نشود، نمی توان به تحقق آینده ی 
روش��ن برای یک جامعه امیدوار بود، حتی 
اگ��ر بهترین برنامه ها و اندیش��ه ها را نیز در 

خود داشته باشد.
برنامه ی حزب دمکرات هر اندازه هم که 
سنجیده و مطلوب باش��د، نخواهد توانست 
نویدبخش آینده ی روش��ن در برابر دیدگان 
ما باش��د اگر چنین برنام��ه ای نتواند تبدیل 
به بخشی از س��اختار شخصیتی رهبران آن 
شود یا به تعبیر دیگر، اگر رهبران نتوانند به 
اقتضای شرایط مختلف، ضمن ایجاد تغییراتی 
در برنامه ی اصلی، همچنان در مسیر انسانی 
و اخالقی این برنام��ه و آرمان های اولیه ی 

آن گام بردارند.
اینجاست که آشکار خواهد شد رهبران 
و مدی��ران، افراد فرصت طلبی نبوده و مدام 
در تالش برای حفظ شور و عالقه ی میهنی 
اف��راد جامع��ه ای هس��تند که ح��زب از آن 

برخاسته است.
خوش��بختانه رهب��ران ح��زب دمکرات 

در زمره ی کس��انی قرار دارن��د که همواره 
کوش��یده اند تا با توجه به شرایط گوناگون، 
ضمن ایج��اد تغییرات��ی در برنام��ه  اصلی، 
همچنان به خاس��تگاه و منشأ اصلی حزب 
وفادار و متعهد بمانند که همین تعهد، احترام 
آح��اد جامعه ی کردس��تان را ب��ر انگیخته 

است.
با نگاه��ی به جامعه شناس��ی احزاب و 
منش��أ پیدایش و رشد آنان، خواهیم دید که 
حزب دمکرات به عنوان یک حزب سیاسی، 
درون  در  س��اختاری  ش��کافی  محص��ول 
جامعه ی ایران است. این شکاف، همانا ستم 
و استثمار ملی اس��ت. بنابراین، پیام اصلی 
حزب دمکرات، رفع و زدودن این اس��تثمار 
بوده و تا زمان رفع آن، همچنان فلس��فه ی 
وج��ودی آن به ق��وت خود باق��ی خواهد 
ماند. از بدو پیدایش حزب دمکرات تاکنون 
مش��اهده می کنیم که این ح��زب، رهبران و 
تمامی اعضای آن دلس��وزانه کوشیده اند تا 
تعه��د خود به این پیام را نش��ان دهند و در 
حد ضرورت و امکان، از انجام هیچ خدمتی 

در این زمینه دریغ نورزیده اند.
یکی از ویژگی های واالی دکتر قاسملو 
این بود که همواره و بیش از هر امر دیگری 
و هر فکر ش��خصی ای که بخشی از زمینه ی 
ش��خصیتی و پش��توانه ی روش��نفکری وی 
را تش��کیل می داد، ناظر ب��ر وضعیت مردم 
خویش و استثمار آنان از ناحیه ی رژیم های 

حاکم بر کردستان بود.
از همین روس��ت که می بینیم از زوایای 
مختل��ف، هم��واره و در مراک��ز سیاس��ی، 
اجتماعی و آکادمیک گوش��ه ی چش��می به 
کردستان و مس��أله ی ملی کرد داشته است. 
از زمانی نیز که به طور جدی وارد عرصه ی 
سیاس��ت ش��ده و از تریب��ون ی��ک حزب 
مش��خص، برای تأمین حق��وق ملت کرد به 
ت��الش و مبارزه پرداخت، تعهد و اش��تیاق 
وی در این زمینه فزونی یافته و می کوش��د 
تا آنجا که برایش مقدور باش��د، خود را از 
قیود دست و پاگیر ایدئولوژیک رها ساخته 
و آن ه��ا را با اوضاع و ش��رایط اجتماعی، 
سیاسی و فرهنگی جامعه ی کردستان تطبیق 

دهد.
یک��ی از ویژگی های ب��ارز یک جنبش 

ملی گرایان��ه آن اس��ت که بی��ش از هر امر 
دیگری، بایس��تی بر ویژگی ه��ای اخالقی، 
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه ی خود 
تأکید بورزد. برای هر جنبش ملی گرایانه ی 
عقالنی، ایدئولوژی ها و افکار زیبای گوشه 
و کن��ار جهان سیاس��ت هر ان��دازه هم که 
زیبا و پر معنا باش��د، اگر نتوانند به پیشبرد 
جنبش کمک کنن��د، کارایی و اهمیت خود 
را از دس��ت می دهن��د. زیرا از ای��ن منظر، 
وظیفه ی اصلی هر جنب��ش ملی گرایانه ای، 
پ��ی ریزی مج��دد س��اختارهای جامعه بر 
اس��اس ذهنیت و اخالقی خاص اس��ت که 
نش��أت گرفته از رفتارها، آداب و س��لوک، 
تاریخ، سیاست و فرهنگ آن جامعه نیست. 
این در حالیس��ت که مطرح ش��دن و ظهور 
هر ایدئولوژی ای، نتیجه ی ش��رایط محیطی، 
فکری و ذهنی خاص خویش اس��ت که از 
بس��یاری جهات می تواند با سنت ها، افکار 
و عقای��د جامع��ه  ای دیگر مغای��ر و متضاد 
باشد. دکتر قاس��ملو از معدود رهبرانی بود 
ک��ه این مس��أله را به خوبی بررس��ی نموده 
و معتق��د ب��ود که ای��ن افکار و اندیش��ه ها 
بایس��تی با ویژگی ها و ش��رایط جامعه ی ما 
تطبیق داده ش��وند تا بتوانند به بهترین نحو 
ممکن تأثیرگذار باش��ند، به ویژه اگر هویت 
اصلی حزبمان، ملی گرایی و تعالی اندیش��ه 
و اراده ی ملی باش��د. از همین رو، ایش��ان 
با وجود پش��توانه ی فک��ری متفاوت، با در 
نظر گرفتن رس��الت اصل��ی حزب دمکرات 
و مانیفیس��ت آن، توانس��ت این ایده ی خود 
را با ش��رایط جنبش مل��ی دمکراتیک کرد 
در کردس��تان ایران تطبیق داده و به گواهی 
تاریخ، بیشترین تأثیرات را بر جای گذاشت. 
مطرح نم��ودن سوسیالیس��م دمکراتیک در 
چنان ش��رایطی و نقد عقالنی سمت و سوی 
سیاست های جنبش کرد در سایر بخش های 
کردس��تان )در کتابچه ی مختصری در باب 
سوسیالیس��م دمکراتی��ک( و پیامدهای آن، 
نش��ان داد که دکتر قاس��ملو به دنبال تحقق 
تزی اس��ت که حتی اگر وارداتی باش��د، با 
جامعه ی کردستان نامأنوس نباشد. ایشان با 
این کار خود، هم توانست پیوند های خود با 
جهان بشریت را مس��تحکم نگه دارد و هم 
جنبش ملی دمکراتیک کردس��تان را از دام 

ایدئولوژیک مهلکی رهایی بخشید.
ب��ه طور خالص��ه می توان گف��ت، دکتر 
قاس��ملو می دانس��ت ک��ه تبلیغ ب��رای یک 
زندگ��ی انس��انی س��عادتمندانه و سرش��ار 
از عدال��ت و براب��ری نباید ب��ه عنوان یک 
ایدئول��وژی ب��ه م��ردم تحمیل ش��ود، زیرا 
اگر چنین ش��ود، خود تبدیل به سرآغازی 
برای استثمار و بی عدالتی خواهد شد، زیرا 
یک��ی از ویژگی های بارز هر ایدئولوژی ای 
مرزبندی کردن میان اندیشه ها و عدم مدارا 
و س��ازش میان آن هاست و بدین گونه خود 
س��بب ش��کل گیری اس��تثمار و بی عدالتی 
دیگری می ش��ود. ب��ه طور کل��ی، آموزه ی 
اصلی در ایدئولوژی آن اس��ت که "هر کس 
با من نیس��ت، علیه من است یا نمی توانم با 

آن مدارا کنم".
در اینجا باید وارد مبحث دیگری شویم 
که برای هر جنبش ملی گرایانه ای مهم است 
و در اندیش��ه  و عم��ل دکتر قاس��ملو نیز به 
خوب��ی انعکاس یافت��ه و وی با تالش ها و 
مبارزات خود و همفکرانش توانست آن را 
تبدی��ل به بخش مهمی از رفتار سیاس��ی و 

اجتماعی حزبش نماید.
در ی��ک جنبش ملی، میزان مش��ارکت 
گس��ترده ی اقش��ار و طبق��ات گوناگ��ون 
اجتماعی از اهمیت اساسی برخوردار است، 
زیرا هر اندازه که میزان مش��ارکت بیش��تر 
باش��د، هم امکان موفقیت و پیشرفت بیشتر 
و محتمل تر است و هم چشم انداز همزیستی 
مسالمت آمیز روشن تر شده و صلح و امنیت 
اجتماعی و سیاس��ی بیش��تر تثبیت خواهد 
ش��د. عالوه بر اینها، هوی��ت جنبش نیز به 
عنوان یک جنبش ملی زیر س��ؤال نخواهد 
رفت. این رس��الت نی��ز در صورتی محقق 
خواهد ش��د ک��ه آحاد جامعه ی کردس��تان 
خود را بخش��ی از جنب��ش بدانند و فضایی 
ب��رای افراد مهیا ش��ود که در آن احس��اس 
ازخ��ود بیگانگی نکنند. ای��ن امر هم منوط 
به عدم ایدئولوژیک ب��ودن و هم به میزانی 
از دمکراسی اس��ت که برقرار می گردد. در 
رابطه با مس��أله ی نخس��ت پیش��تر توضیح 
دادیم و مس��أله ی دوم را نیز در عملکرد و 
اندیشه ی دکتر قاس��ملو به وضوح می توان 
مش��اهده نمود. ایش��ان هم��واره از تمرین 

دمکراس��ی می گفت و معتقد بود که بایستی 
دمکراسی را در میان خود نهادینه کنیم تا هم 
مردم را امیدوار کنیم که می توانیم جامعه ای 
دمکراتی��ک را بنیان نهی��م و هم کاری کنیم 
که شمار بیشتری از مردم با هر عقیده ، دین 
و مذهب��ی جایگاه خ��ود را در میان ما پیدا 
کنن��د. این نیز به نوبه ی خود س��بب تقویت 
دمکراس��ی خواهد ش��د زیرا ادعای وجود 
دمکراسی  و همزیستی مسالمت آمیز، زمانی 
به اثبات می رس��د که مجال��ی برای بروز و 
در کن��ار یکدیگر ب��ودن تنوع��ات، وجود 
داشته باشد. باور به دمکراسی در اندیشه ی 
قاس��ملو تا آنجا پیش م��ی رود که از آن به 
عنوان مبارزه ای مستقل، جداگانه و آزاد یاد 
می کن��د. در همین رابط��ه می گوید: "مبارزه 
برای دمکراسی نباید تحت الشعاع مبارزه ی 
ملی یا طبقاتی قرار گیرد." همین نگرش به 
دمکراسی و اعتقاد به تجَلی و بروز تنوعات 
بود که در مدت بسیار کوتاهی، شمار انبوهی 
از مردم را حول محور حزب دمکرات گرد 
آورد و همی��ن ح��زب تبدیل ب��ه نماینده ی 
جنبش رهایی بخش مل��ی دمکراتیک ملت 
کرد در کردس��تان ایران گردید. بدیهی است 
که جنبه ه��ا و موضوعات متع��ددی وجود 
دارند که  می ت��وان از آنها به عنوان ویژگی 
ب��ارز یک جنبش ملی ی��اد کرد و نگرش و 
دیدگاه دکتر قاس��ملو را درباره ی آنها بیان 
نمود. لیکن مهمتر از همه، برای یک جنبش 
ملی گرانه، نخست، تجَلی رفتار و اخالق یک 
مل��ت در برنامه های یک جنبش و دیگری، 
ایجاد تعه��د و التزام در میان آحاد آن ملت 
و س��رزمین برای گرد آم��دن در زیر پرچم 
جنبش است که در هر دو حالت آشکار شد 
که دکتر قاس��ملو چگونه توانسته این توازن 
را رعای��ت و برقرار نمای��د که یک رهبر یا 
مدنظ��ر قرار دادن پیام و رس��الت نخس��ت 
حزب دمک��رات و تغییرات بع��دی در آن، 
هم حزب دمکرات را از محبوبیت و اعتبار 
بیشتری برخوردار و آنرا در راه دستیابی به 
اهدافش پیش��گیرتر نماید و هم چشم انداز 

موفقیت را روشن تر نماید.

دکتر قاسملو و مانیفست ملی گرایی

ترجمه: سالم اسماعیل پور

نویسنده: هژار رحیمی
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استیصال در برابر 
تحریم های بین المللی

باران
چند س��ال قبل، زمانی که اولین قطعنامه ی 
شورای امنیت س��ازمان ملل متحد در رابطه با 
برنامه ی هسته ای جمهوری اسالمی صادر شد 
و محمود احمدی نژاد اعالم کرد که این قطعنامه 
کاغذپاره ای بیش نیس��ت، کس��انی که از رژیم 
شناخت نداشتند، می پنداشتند که رژیم برنامه ها 
و طرح هایی برای جلوگیری از تحریم شدن و 
وارد شدن ضربه به اقتصادش دارد!. چند سال 
گذش��ت و معلوم ش��د تنها برنامه ی این رژیم، 
تهدید نس��بت به این امر اس��ت ک��ه اگر مورد 
تحریم قرار بگیرد، نفت خود را به کش��ورهای 
غربی صادر نمی کند، نفتی که از اهداف بزرگ 
تحریم ه��ای بین المللی علیه ایران بود. اتحادیه 
اروپ��ا چن��د روز پیش دس��تور تحری��م نفتی 
جمهوری اسالمی را به مرحله ی اجرا گذاشت، 
دستوری که حدود ش��ش ماه قبل صادر کرده 
بود. همچنین آمریکا دس��تور داده هر کشوری 
را ک��ه با بان��ک مرکزی ای��ران معامله ی نفتی 
داش��ته باش��د، مجازات کند. تا قبل از به اجرا 
گذاشته شدن این دو تصمیم مهم، صادرات نفتی 
جمهوری اسالمی به موجب تحریم های پیشتر، 
طی یک سال از دو میلیون و پانصدهزار بشکه 
در روز به یک میلیون و هشتصدهزار بشکه در 
روز س��قوط کرده بود و انتظار می رود صنعت 
نفت ایران دچار آسیب های بزرگتری نیز بشود. 
اقتصاد ایران به س��بب تحریم ه��ا گوناگون در 
عرصه های مختلف فلج ش��ده است، اقتصادی 

که قبل از تحریم ها هم، بسیار نابسامان بود. 
در ای��ن میان، یک��ی از کاره��ای عجیب 
جمهوری اس��المی برای مقابله ب��ا این بحران 
عمیقی که م��ردم ایران را قربانی کرده اس��ت، 
تشکیل جلسه ای توسط دولت احمدی نژاد در 
تهران بود. تصمیم هایی که در آن جلسه اتخاذ 
ش��دند، از هر منظری که ب��دان بنگریم، چنین 
می نمای��د که ب��رای مذاح و به س��خره گرفتن 
هس��تند. دولت احمدی نژاد تصمیم گرفته است 
در براب��ر تحریم ها با صالبت بایس��تد و به هر 
دولتی که از ایران نفت نخرد، نفت نفروشد!. در 
تصمیمی دیگر آمده است، حاال که کشورهای 
غربی از ایران نمی خرند و کش��ورهای آسیایی 
نیز به دنبال جایگزینی نفتی برای ایران هستند، 
بنابرای��ن باید بخش��ی از حوزه های فعال نفتی 
را تعطیل کند! همچنی��ن همه ی تالش خود را 
بکار بگیرد تا در آینده بتواند حدود پنج میلیون 
بش��که نفت ذخی��ره کند، یعنی ذخیره س��ازی 
حدوداً تولید سه روز!. تصمیم دیگری که اتخاذ 
کرده این اس��ت که اگر الزم بود تنگه ی هرمز 
را ببن��دد، یعنی از س��ویی راه فروش آن مقدار 
کم نفت خود را با دس��تان خود ببندد و از دگر 

سوی ایران را دچار جنگی بین المللی کند!
اما جمهوری اسالمی به همین کارها بسنده 
نکرده اس��ت، بلکه همچنان که در اخبار آمده 
بود، جه��ت دور زدن تحریم ه��ای نفتی برای 
شماری از کاسبکاران مرزی اسب تأمین کرده 
تا نفت ایران را بشکه بشکه از مرز خارج کرده 
و در بازار س��یاه به چند دالری بفروشند. البته 
هنوز مش��خص نیس��ت که آیا دولت ایران در 
آینده به جمع آوری این دالرهای ناچیز قناعت 
خواهد کرد یا آنرا به یک گروه تروریس��تی در 
منطقه خواه��د داد. واقعًا که "کاغذپاره ای" چه 

نمی کند!

بازتاب اینخونشستهنمیشود...
..اشکبانه
.رانبانه

نهموجیکهمیکوبدسراسیمه
اندوهجاودانهاترابهساحل.....
..شکفدمیسرخلگهزاراناگر

هربارکهیادتمیکنم...
اناگرهزارلگولهسردرآتشمیبرند
ومیگویند:گوشهایتانرابگیرید...

وقتینامردهاشلیکمیکنند..
..ببندیدراچشمهایتان

وقتیمردهابهخاکمیافتند
رویایهمیشگیکویر...

...توستقامتسروسبزدوبارهدیدن
توپایردوبیداری
تاریخکهایبرجاده

تورانامابدیتتا
تکرارمیکند....


"نارین"


