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آماده س��ازی ارتش آمریکا برای حمله ی 
نظامی به رژیم اس��د به مراح��ل پایانی خود 
نزدیک می ش��ود و همه نشانه ها خبر از وقوع 
مواجه��ه ی نظامی ارت��ش مجه��ز آمریکا و 
متحدین نزدیکش با ارتش خس��ته و زخمی 
اس��د می دهند. رویدادهای چند س��ال اخیر 
خاورمیان��ه نش��ان داده ان��د که غالب��ًا منافع 
اکثریت مردم عادی کشورهای منطقه با منافع 
دیکتاتوری ه��ای حاکم بر آن کش��ورها  در 
تضاد می باشند. به همین جهت در بحبوحه ی 
بحران های داخلی؛ بخش عظیمی از مردم این 
کش��ورها به امید رهایی از چنگال بیدادگران 
هموطنشان، به یک نیروی قدرتمندتر خارجی 
پناه می برند تا به هر قیمتی که ش��ده، رهایی 
یابند. عراق و لیبی نمونه های قابل توجه این 
واقعیت هستند و اکنون به نظر می رسد که نوبت 
به سوریه رسیده و مردم این کشور به آمریکا 
متوسل می شوند تا دیکتاتورشان را تنبیه کند. 
با این وجود، مقاومت درازمدت رژیم اسد در 
برابر خیزش مردمی نش��ان داده که اسد میان 
حلقه ی بس��ته ای از محافظان وفادارش بوده 
که خود تحت نظر حامیان ایدئولوژیکشان در 
س��طح منطقه ای بوده اند. لذا، بر خالف صدام 
و معم��ر قذافی که فق��ط از حلقه ی محافظان 
داخلی برخوردار بودند و در سطوح منطقه ای 
و بین المللی حامی ای نداش��تند و اندک مدتی 
پس از مورد حمله قرار گرفتن، سقوط کردند، 
به نظر می رس��د که رژیم اسد به محض مورد 
حمله قرارگرفتن، تاکتیک جنگی اش را تغییر 
داده و کاری کند که همپیمانان استراتژیکش، 
یعنی ایران و حزب اهلل عم��ال نقش مؤثرتری 
در می��دان جنگ ایفا کنند. حزب اهلل و س��پاه 
قدس جمهوری اسالمی به عنوان وفادارترین 
پشتیبانان رژیم اسد همراه با سپاه متشکل از 
علوی های سوریه به نظر می رسد که حاضرند 
تا آخرین نفس در راس��تای حفظ رژیم بعث 
بجنگند. ای��ن نیروها تاکنون اثب��ات کرده اند 
ک��ه در صورت تح��ت فش��ار قرارگرفتن، به 
هر روش��ی متوس��ل می ش��وند و لذا همزمان 
با تش��دید جنگ علیه رژیم س��وریه، احتمال 
بکارگیری سالح ش��یمیایی توسط آنها علیه 
مردم عادی س��وریه، مخالفان مسلحش��ان و 
نیز اس��رائیل مطرح اس��ت. س��ناریوی بسیار 
مخاطره آمی��ز تحوالت پیش رو در س��وریه، 
بکارگیری وسیع تس��لیحات شیمیایی توسط 
رژی��م اس��د تح��ت حمای��ت س��پاه قدس و 
نیروهای ح��زب اهلل از یک س��و و نیروهای 
س��لفی وابسته به اپوزیس��یون از سوی دیگر 
است. در چنین وضعیتی، بعید نیست که زبانه 
های آتش جنگ در سوریه به حدی گسترش 
یابد که نهایتا موجب چنان انفجار مهیبی گردد 

که سراسر منطقه خاورمیانه را بلرزاند.
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جدال بر س��ر رس��یدن به یک استراتژی 
مش��ترک در برخورد با س��وریه در اجالس 
س��نت پترزبورگ ب��ه جایی نرس��ید. یازده 
کش��وردر بیانیه ای همراه با اوباما از "پاسخ 

قاطع" به بشار اسد حمایت کردند.
رهب��ران کش��ورهای آمری��کا، بریتانیا، 
فرانسه، عربستان سعودی، اس��ترالیا، کانادا، 
ک��ره جنوبی، عربس��تان س��عودی، ترکیه و 
اس��پانیا و ژاپن در بیانیه ای مشترک گفته اند 
از اقدام قاطع ش��ورای امنیت س��ازمان ملل 
حمای��ت می کنند، اما جه��ان نمی تواند تا ابد 

منتظر بماند.
باراک اوباما، رئی��س جمهور آمریکا در 
پایان مذاکراتش ب��ا والدیمیر پوتین، رئیس 
جمهوری روسیه و میزبان اجالس اعالم کرد 
که هفته آینده در سخنانی با مردم، استراتژی 

خود در قبال سوریه را توضیح دهد.
در میان سیاستمداران و رهبران اتحادیه 
اروپا آن��گال مرکل، صدراعظم آلمان امضای 

خود را پای بیانیه نگذاشت. 
فرانس��وا اوالند، رئیس جمهوری فرانسه 
نیز گفت که کش��ورش ترجی��ح می دهد قبل 
از حمله نظامی منتظر نتیجه قطعی بازرس��ان 
س��ازمان ملل و رأی کنگ��ره آمریکا بماند و 

بعد تصمیم بگیرد.
در مقاب��ل، پوتین به س��وریه تضمین داد 
که با ارس��ال س��الح از حکومت این کشور 
حمای��ت خواهد ک��رد. او گفت »ما س��الح 
می فرستیم و حمایت اقتصادی هم می کنیم.« 
پاس��خ پوتین به این سؤال که  آیا در صورت 
حمل��ه نظامی آمریکا نیز همچنان به حمایت 

از سوریه ادامه خواهد داد، مثبت بود.

دادگاه نظامی مصر، حامیان محمد مرسی 
را ب��ه جرم "حمله ب��ه ارتش" به حبس های 

درازمدت محکوم کرده است.
طبق بیانیه ارتش مصر در این باره، یکی 
از این افراد به حبس ابد، سه نفر به ۱۵ سال 
حب��س و ۴۵ نفر دیگر به پنج س��ال حبس 

محکوم شده اند.
این افراد به تیراندازی به سربازان ارتش 
در جریان ناآرامی های شهر بندری سوئز در 

ماه گذشته محکوم شده اند.
پی��ش از این برخی منابع گفته بودند ۱۱ 
نفر از هواداران محمد مرس��ی، به حبس ابد 

محکوم شده اند.
ی��ک روز پیش از این، دادس��تان دولت 
مص��ر اعالم ک��رد که محمد مرس��ی به اتهام 
"تحریک ب��ه قتل معترضان" محاکمه خواهد 

شد.
اتهامات مطرح شده به خشونت هایی باز 
می گردد که در آذرماه گذش��ته بیرون از کاخ 
ریاست جمهوری در قاهره رخ داد و طی آن 
دس��ت کم هفت نفر کشته و صدها نفر زخمی 
ش��دند. طبق این گزارش، ۱۴ عضو ارش��د 
گ��روه اخوان المس��لمین هم به همی��ن اتهام 

محاکمه خواهند شد.
به گزارش تلویزیون مصر تحقیقات نشان 
داده ک��ه در این روز محمد مرس��ی از گارد 
ریاست جمهوری و وزیر مسئول فعالیت های 
پلیس خواسته بوده با معترضان برخورد کنند 

اما آنان از دستور او سرپیچی کرده اند.
مشاوران آقای مرسی متهم شده اند که در 
پی آن نافرمانی از حامیان خود خواس��ته اند 

تکلیف معترضان را روشن کنند.

ح��زب دمک��رات و کومل��ه کردس��تان 
ایران طی بیانیه   ی مش��ترکی، کشتار اعضای 
سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف را 

توطئه ای از سوی رژیم ایران دانستند.
این دو حزب در بیانیه ی خود ضمن ابراز 
همدردی با خانواده های قربانیان این کشتار 
و س��ازمان مجاهدین خلق، خواستار انجام 
تحقیق��ات جدی جهت روش��ن ش��دن ابعاد 

ماجرا و مجازات عامالن آن شده اند.
نمایندگ��ی س��ازمان مل��ل در ع��راق و 
کمیس��اریای عالی حقوق بش��ر این سازمان 
نی��ز حمل��ه ب��ه اردوگاه اش��رف را محکوم 

دانسته اند.
سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل 
در ع��راق نیز ضمن محک��وم کردن حمله به 
اردوگاه اشرف، از دولت این کشور خواسته 
است رسیدگی پزشکی به زخمی های حمله 
روز یکش��نبه و امنی��ت اف��راد باقیمانده در 
اردوگاه اش��رف و همچنین اردوگاه آزادی، 
واق��ع در نزدیکی فرودگاه بغ��داد را تضمین 

کند.
مقام��ات اتحادیه اروپا و آمریکا نیز قتل 
س��اکنان اردوگاه اشرف را محکوم دانسته و 
خواستار رس��یدگی به این واقعه شده اند اما 

در مورد عامل آن، اظهار نظری نکرده اند. 

کاترین اش��تون رئیس سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا ط��ی اطالعیه ای گفت، من به 
قویترین شکل ممکن کشتاری را که در کمپ 

اشرف رخ داده محکوم می کنم. 
روز یکش��نبه ای��ن هفت��ه گزارش ش��د 

که درگی��ری در اردوگاه اش��رف س��ازمان 
مجاهدی��ن خلق تلفات��ی برجای گذاش��ته 
اس��ت. در پی این گزارش، شهریار کیا، یکی 
از س��خنگویان س��ازمان مجاهدی��ن، تعداد 

کشتگان این درگیری را ۵۲ نفر اعالم کرد.

سپاه پاسداران رژیم ایران طی بیانیه ای، 
ضمن ابراز خرسندی از کشته شدن ۷۰ عضو 
س��ازمان مجاهدین، حمله به کمپ اشرف را 
"انتقام الهی" خواند و گفت که آنان "به دست 

فرزندان مجاهدان عراقی" کشته شده اند.

زدوبند خونین در اشرف

محاکمه هواداران مرسی در مصرسوریه، شکاف عمیقی در گروه ۲۰
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حزب دمکرات و کومله:کشتار ساکنان اردوگاه اشرف به دستور رژیم 
ایران بوده است

اخبار و گزارش

سرنگون باد رژیم ارتجاعی جمهوری اسالمی ایران

حزب دمکرات کردستان ایران و حزب کومله 
کردستان ایران با صدور بیانیه ی مشترکی حمله به 

کمپ اشرف را محکوم نمودند.
متن این بیانیه در ذیل می آید:

بیانیه ی مشترک 
حمله به اردوگاه اشرف را محکوم می کنیم

با توجه به گزارش خبرگزاری ها، روز یکشنبه 
۱۰ شهریورماه س��ال ۱٣٩۲ خورشیدی، اردوگاه 
اش��رف سازمان مجاهدین خلق ایران هدف حمله 
نظامی و خمپاره باران قرار گرفت و طی این اقدام 
ده ها تن از اعضای این س��ازمان شهید و مجروح 
ش��دند. هرچند تاکنون تم��ام جزئیات این یورش 
نامعلوم اس��ت، اما بدون ش��ک فرم��ان این حمله 
نظامی و اقدام تروریس��تی از سوی رژیم اسالمی 

ایران صادر شده است.
سپاه پاسداران رژیم ایران این اقدام را "انتقام 
اله��ی" توصی��ف کرده و خوش��حالی خ��ود را از 
این حمله ابراز داش��ته اس��ت و ای��ن نیز دلیلی بر 
ای��ن واقعیت غیرقابل انکار اس��ت که رژیم ایران 

سازمان دهنده و مجری این یورش می باشد.

محکوم  ضمن  این ما  نمودن 
جنای��ت و کش��تار، همدردی خود را با س��ازمان 
مجاهدی��ن خل��ق و خانواده ه��ای قربانی��ان این 
بمباران و ی��ورش نظامی ابراز و اعالم می کنیم که 
این اقدام نه اولین اقدام تروریستی رژیم ایران بوده 
و نه آخرین اقدام می باش��د، از این رو الزامیس��ت 
که حکوم��ت عراق فدرال و س��ازمان ملل متحد 
ای��ن جنایت را ب��ا تمامی ابعاد آن مورد بررس��ی 
قرار داده و واکنش��ی جدی تر از خود نشان دهند 

و همچنی��ن به رژیم ایران اج��ازه ندهند که بیش 
از این، مردم بی دفاع را آماج حمالت تروریس��تی 

قرار دهند.

حزب دمکرات کردستان ایران
حزب کومله کردستان ایران

11 شهریورماه 13٩2 خورشیدی 
2 سپتامبر 2٠13 میالدی

نماین��ده ی ح��زب دمکرات کردس��تان 
ای��ران در اتریش با مس��ئولین وزارت امور 
خارجه ی این کش��ور دیدار کرد.به گزارش 
وب سایت کوردستان میدیا، هیوا بهرامی در 

این دی��دار با چند نفر از مس��ئولین مربوط 
ب��ه امور ای��ران و خاورمیانه ی وزارت امور 
خارج��ه ی اتریش مالق��ات ک��رد. در این 
دیدار، نماینده ی حزب دمکرات و مسئولین 

وزارت خارجه ی اتریش در رابطه با اوضاع 
سیاسی و اقتصادی ایران و کردستان به بحث 
و تب��ادل نظر پرداختند.در همین رابطه، هیوا 
بهرامی درباره ی مسائل مختص کردستان و 

مس��أله ی ملت کرد در ایران به ایراد س��خن 
پرداخت.

اوضاع منطقه ی خاورمیانه و بخش های 
دیگر کردستان و برگزاری کنگره ی ملی کرد 

در آین��ده ای نزدیک، موضوع��ات دیگری 
بودند که در ای��ن دیدار مورد بحث و تبادل 

نظر قرار گرفتند.

بوده و هس��ت. در برابر "سکوت مطلق" حکومت، 
از هم��ان روزهایی که نخس��تین خبرها از پش��ت 
دیواره��ای زندان ه��ا و کش��تارگاه های حکومتی 
بی��رون زدند، اق��دام دادخواهان ش��روع ش��د که 
همچنان تا روشن شدن تمام ابعاد این جنایت بزرگ 
ادامه خواهد یاف��ت. "مادران خاوران" – آن جمع 
فداکار مادران، همسران، دختران، پدران و پسران، 
خواهران و برادران، همبستگان و دوستان قربانیان 
و همه انسان های آزادیخواه مسئول و مسئولیت پذیر 
درگیر این موضوع، نهادهای حقوق بشری دادخواه 
در ایران و جهان، احزاب و تشکل های سیاسی که 
اعضایش��ان در این فاجعه کشتار شدند و هر فرد و 
جمعی که بر این فاجعه گریس��ته و همچنان به یاد 

تلخ آن خون می گریند، از اقدام باز نمانده اند.
این بیس��ت و پنج سال را باید تالش ربع قرنی 
علیه اعدام، کشتار و خشونت نامید؛ تالش هایی که 
س��خت جانکاه و پرهزینه بوده  و هستند. بسیاری 
از ای��ن تالش��گران در ط��ول این س��ال ها فقط و 
فقط خواس��ته اند که میعادگاه "خ��اوران" تهران و 
ش��به "خاوران"ها در شهرس��تان ها چونان نمادی 
از جانباختگان پاس داش��ته شوند و خواستار این 
ش��ده اند که فقط یک اعتراف س��اده صورت بگیرد 
مبنی بر این که، س��ر عزی��زان آنها تنها در پی چند 
س��ؤال بفرموده "ش��رعی" و دقیقًا ه��م به نیت قتل 
قربانی، بر س��ر دار رفته اس��ت. پاس��خ بسیاری از 
تالشگران در این راه پرسنگالخ عبارت بوده است 
از: به س��ختی مورد ضرب و جرح قرار گرفتن، به 
حبس افتادن و حکم زندان گرفتن، ش��غل خود را 
از دس��ت دادن و متحمل انواع فشارهای جسمی، 
روحی و مالی ش��دن. با این هم��ه آنها در همه این 
س��ال ها پیروزمندان معنوی بوده اند و اکنون، حتی 
در مقام لمس حاصل سیاسی رنج های بسیاری که 
دیدند. این تالش ها، از چندی پیش به بر نشسته اند 

و با گذشت زمان بار باز هم بیشتری می دهند. 
دس��تاوردهای این تالش ها را ب��ه وضوح در 
فضای سیاسی کشور و در سطح بین المللی شاهدیم 
و از آن شادیم. در ایران بیشتر از هر وقت دیگر، در 
سال خیزش اعتراضات مردم ایران طی سال ۱٣٨٨ 
بود که نتیحه دهی این تالش ها را دیدیم. در بس��تر 
این جنبش، س��خن گفتن از این جنایت تاریخی و 
همه بش��ری نه تنها جنبه فراگی��ر یافت و گفتمانی 
ش��د که همچنان جاری است، بلکه حتی کسانی از 

تالش ها به بار می نش��ینند، نیازمند تالش های 
بیشتر یم!

از کشتار سال ۱٣٦۷ زندانیان سیاسی  بیست و 
پنج سال گذشت. با آن که هنوز هم آمار باورپذیری 
از آن جنایت بزرگ که به دس��ت زندانبانان مجری 
فرمان آیت اهلل خمینی انجام گرفت، منتش��ر نش��ده 
اس��ت اما هم��ه منابعی که نام قربانی��ان این فاجعه 
را لیس��ت کرده  و انتش��ار داده اند، دست کم بر رقم 
ب��االی چهار هزار نفر اتفاق نظ��ر دارند. درنگ بر 
آمار منتش��ره غیرقابل ان��کار آن جنایت و اصواًل 
حتی آگاه��ی برخصلت جمعی این کش��تار، برای 
بی��ان ابعاد هول انگیز این جنای��ت کفایت می کند و 
نیز کافی اس��ت برای این که اعالم ش��ود که در آن 
تابس��تان س��یاه، در ایران ما و علیه فرزندانش چه 
فاجعه بزرگی از نوع جنایت در حق همه بش��ریت 

صورت گرفته است.
در همه این ربع قرن، حکومت برای جلوگیری 
از افشای ابعاد این جنایت هولناک از هیچ ترفندی 
باز نایس��تاده است. در همه این س��ال ها، سیاست 
امنیتی "س��کوت مطلق" بر حکومت سیطره داشته 
اس��ت تا به گم��ان قاتالن، بتوان قت��ل عام بیش از 
چه��ار ه��زار نوجوان ت��ا پیر س��ال، زن و مرد، از 
هر ب��اور و دیدگاه سیاس��ی و در ان��واع رده های 
"حقوق��ی" - از محکومی��ت ت��ا در انتظار محاکمه 
را پوش��یده نگه داش��ت. در همه این بیست و پنج 
س��ال، از حکومتیان جز آقای منتظری کمتر کسی 
از آن��ان در رابطه با ای��ن جنایت مهیب، لب از لب 
گش��وده  اس��ت. هر حرفی هم اگر در این رابطه از 
کسی شنیده شده است، زمانی بوده که یا این فرد به 
گونه ای از حکومت طرد ش��ده و یا خود در موضع 
نقد حکومت متبوع خویش قرار گرفته اس��ت. این 
جنایت، تروریس��می ب��وده از نوع دولت��ی، که در 
شکل تمامًا سازمان یافته و کاماًل از پیش اندیشیده 

صورت وقوع بخود گرفت.
در قب��ال ای��ن جنای��ت، ن��ه تنها رهب��ر وقت 
جمهوری اس��المی که هم��ه دس��ت اندرکاران امر 
تصمیم گیری ه��ای کالن حکومت��ی در آن زم��ان، 
مس��ئولیت مستقیم دارند؛ همه آنان آگاه به موضوع 
و مسئول در قبال وقوع آن بوده اند. این مسئولیت، 
امروز نیز بجای خود باقی اس��ت: مقدمتًا بر دوش 
ش��خص ولی فقیه و در درجه بع��د بر عهده هر آن 
کس��ی که پاس��دار این نظام و خواس��تار تداوم آن 

متعلق��ان ب��ه دوره ای از تاریخ این نظ��ام را نیز به 
سخن گفتن در این زمینه واداشت. این، کم موفقیتی 
نیست. در عرصه ی جهانی اما، تالش ها در همه این 
س��ال ها به گونه آهسته و پیوسته روند حاصل دهی 
گام به گام را طی کرده اند. تعداد اعالمیه های حزبی، 
نه��ادی و دولتی، انواع نامه های مبنی بر محکومیت 
فردی ی��ا جمعی این قتل عام، اقس��ام طومارهای 
امض��ا در اعتراض به آمران و عامالن این کش��تار 
جمعی زندانیان سیاس��ی، بس��یارند. می توان گفت 
که امروزه عموم نهادهای سیاس��ی معتبر جهانی از 
وقوع قتل های دهه ش��صت و سال ۱٣٦۷ در ایران 
با خبرن��د و اکثر این نهاده��ا یک یا چند بار از این 
جنایت ه��ا ابراز انزجار کرده ان��د. این همه، حاصل 
فعالی��ت بازمان��دگان قربانیان، فع��االن و نهادهای 
حقوق بشری، مطبوعات روشنگر ایرانی و خارجی 
و تالش ه��ای اح��زاب و س��ازمان های سیاس��ی 
دمکراس��ی خواه ایرانی است. ما امضاء کنندگان این 
اعالمیه مش��ترک، خود جزئی از این روند بوده ایم 
و هستیم؛ اما بیش از آن اعالم می داریم که قدردان 
همه آنانی هس��تیم که در این کار س��ترگ س��همی 

گرانقدر داشته اند.
این تالش ها اکنون به مرحله دستاورد ملموس 
رس��یده اند؛ مرحل��ه ای که ب��ه  درس��تی آن را باید 
دروازه ورود ب��ه کامیابی های اس��تراتژیک در این 
مبارزه مل��ی و بین المللی تلقی کرد. در س��الی که 
گذشت برای نخستین بار پارلمان یک کشور یعنی 
کشور کانادا، کش��تار جمعی زندانیان سیاسی ایران 
در تابس��تان ۱٣٦۷ را جنایت علیه بشریت دانست 
و ضمن گرامیداشت یاد قربانیان مدفون در قبرهای 
جمعی گورس��تان خاوران و دیگر خاک های سرد 
سراس��ر ایران که فرزن��دان دربند این مردم طی آن 

تابس��تان و پاییز خونین را در خود فرو بلعیده اند، 
روز اول س��پتامبر را ب��ه عنوان روز همبس��تگی با 
زندانیان سیاس��ی ایران اعالم کرد. ما به نوبه خود 
این پیروزی را که دس��تاورد تالش همه کوشندگان 
نهضت خ��اوران در سراس��ر جهان اس��ت به همه 
آن��ان و مقدم بر همه به "م��ادران خاوران" تبریک 
می گوئیم و شجاعت اخالقی پارلمانترهای کانادایی 
را ارج می نهیم. ما از این موفقیت نیرو می گیریم تا 
تالش های بیش��تری را در این راس��تا انجام دهیم. 
تالش��ی دامن گس��تر ک��ه بیانگر همس��ویی ملی و 

بین المللی گسترده در راه این هدف انسانی باشد.
تالش ها را باید ادامه داد. به باور ما در مرحله 
کنونی الزم اس��ت تا بر این م��وارد تمرکز صورت 

گیرد: 
- مراجع��ه به هم��ه پارلمان ها و درخواس��ت 
از آنه��ا که ب��ه اقدام درخور پارلمان کانادا تأس��ی 
بجویند و ضمن ابراز همدردی با خانواده های همه 
داغدی��دگان فاجعه ملی س��ال ۱٣٦۷ و اعدام های 
سیاس��ی همه س��ه دهه و نیم گذش��ته در ایران به 
یاد قربانیان فاجعه ملی، روز اول س��پتامبر را روز 

همبستگی با زندانیان سیاسی ایران بنامند.
- درخواست از پارلمان اروپا و نهاد بین المللی 
بین المجال��س که با اعالم روز اول س��پتامبر به نام 
روز فاجع��ه ملی و آن گاه عمل ب��ه الزامات چنین 
اقدامی، س��هم خود را در دادخواهی از این جنایت 

علیه بشریت ادا کنند.
- در این مراجعات از این پارلمان ها خواس��ته 
ش��ود که از جمهوری اس��المی ای��ران بخواهند تا 
ورودی میع��ادگاه خ��اوران را ب��ه روی خان��واده 
جانباختگان فاجعه ملی و همه آنانی که گرامیداشت 
خاطره همه خفتگان در خون را وظیفه انسانی خود 

می دانند، باز کنند.
- از پارلمانترها خواس��ته ش��ود که جمهوری 
اس��المی را از اعم��ال فش��ار ب��ه خانواده هائی از 
جان باخت��گان که در پی آگاه��ی از چگونگی قتل 
عزیزانش��ان و نی��ز دادخواه��ی علیه قات��الن آنان 

هستند، باز بدارند.
� همچنین از آنان خواس��ته ش��ود که نسبت به 
فاجع��ه ملی در س��ال ۱٣٦۷موضع گیری کنند و از 
مبارزه خانواده زندانیان قتل و عام شده برای اجرای 

عدالت و روشنگری حمایت کنند.
- خواس��ت "اس��ناد پرون��ده کش��تار جمعی 
زندانیان سیاس��ی را علنی کنید!" و در گام نخست 
"اس��امی تمامی قربانیان این کشتار را اعالم کنید!" 

را همه جا طنین انداز کنیم.
- مشوق دولت ها و ش��هرداری ها برای نصب 

لوح یادبود تمام قربانیان جنایات سیاسی باشیم.

ما امضاء کنندگان این اعالمیه مشترک دست هر 
نهاد و هر کوش��نده را برای همراهی و همکاری در 
این وظیفه ملی و بشری می فشاریم و برای رایزنی 
و ابتکارورزی مشترک در این زمینه اعالم آمادگی 

می کنیم.
� حزب دمکرات کردستان ایران

� حزب کومله کردستان ایران
� سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

� سازمان فدائیان خلق ایران )اکثریت(
� شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران

� ش��ورای هماهنگی جنب��ش جمهوریخواهان 
دمکرات و الئیک ایران

دیدار نماینده ی حزب با مسئولین وزارت امور خارجه ی اتریش
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در مراسمی که توسط کمیسیون اجتماعی 
حزب دمکرات کردستان ایران برگزار گردید، 
از دانش آموزان و دانشجویان موفق در سال 

تحصیلی ۱٣٩۲ - ۱٣٩۱ تقدیر شد. به گزارش 
وب سایت کوردستان میدیا، روز سه شنبه دوازدهم 

شهریورماه، مراسم تقدیر از دانش آموزان و 
دانشجویان موفق با حضور اعضای رهبری حدکا، 

پیشمرگان و خانواده های آنان برگزار گردید. 
این مراسم با سرود ملی "ای رقیب" و یک دقیقه 
سکوت برای ادای احترام به شهیدان راه آزادی 

کردستان آغاز شد. سپس پیام کمیسیون اجتماعی 
)بخش رسیدگی به امور دانش آموزان( از سوی 

"شیرین حبیبی" قرائت گردید.
در بخش دیگری از مراسم، ترانه ا ی فولکلور 
توسط "غالم فاتحی" اجرا شد و در ادامه ، پیام 
خانواده های  دانش آموزان و دانشجویان  توسط 

"هژار رحیمی" قرائت گردید. در بخش پایانی این 
مراسم به دانش آموزان و دانشجویان موفق، جایزه 

و لوح تقدیر اهدا گردید.

تقدیر حدکا از دانش آموزان و دانشجویان  موفق 
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جشنواره ی ساالنه ملت های مختلف مکزیک، 
برای سال ۲۰۱٣ به ملت کرد اختصاص داده شده 

است.
جش��نواره ی فرهنگی ملت ه��ای مختلف، هر 
ساله در ش��هر "کوئرنافاکه" در کشور مکزیک با 
عضور برخی از شخصیت های برجسته و مشهور 
جهانی برگزار می شود. در همین رابطه رادیو "نوا" 
منتشر کرده اس��ت این جشنواره، بیست و چهارم 
مهرماه س��ال ۱٣٩۲ آغاز خواهد ش��د و به مدت 

چهار روز ادامه خواهد داشت.

این جش��نواره  س��ال گذش��ته به ملت ژاپن 
اختصاص داشت که در آن توانستند فرهنگ خود 

را برای جهانیان نمایش دهند.
از دیگ��ر س��و، چن��د روز پی��ش، شش��مین 
جشنواره ی فرهنگی ملت کرد در تورنتوی کانادا 
برگزار ش��د. در این جش��نواره، هر ساله آداب و 
رس��وم کردها به نمایش گذاشته می شود و در آن 
لباس کردی، غذاهای ویژه ی منطقه ی کردس��تان، 

رقص و موسیقی منطقه ای به نمایش در می آید.

جمع��ی از کارگران ش��رکت ف��والد زاگرس 
قروه به دلیل بی توجهی مسئوالن اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی اس��تان کردستان به دریافت 
مطالباتش��ان، در براب��ر س��اختمان ای��ن اداره به 

نشانه ی اعتراض تجمع کردند.
صبح روز یکش��نبه ۱۰ ش��هریورماه بیش از 
۱۵۰ تن از کارگران ش��رکت فوالد زاگرس قروه، 
به دلیل بی توجهی و عدم رسیدگی مسئولین اداره 
کل تعاون کار و رفاه اجتماعی به شکایت گروهی 
آنان در رابطه با اخ��راج از کارخانه ی ذوب آهن 

فوالد زاگرس تجمع اعتراضی برگزار کردند.
به گزارش ایلنا، این شرکت به سبب مشکالت 
مالی موج��ود، ۲٣۵ کارگر خود را از کار اخراج 
نموده اس��ت. این در حالیست که کارگران اخراج 
ش��ده، س��وابق کاری ۱۰ تا ۲٣ س��ال داشته اند و 
نمایندگان آن ها به نش��انه ی اعتراض به این امر، 

در مقابل نهادهای مربوطه ی اس��تان کردس��تان و 
حت��ی تهران تجمع اعتراضی برگ��زار نموده اند اما 

تاکنون منتج به نتیجه ی خاصی نشده است.
این کارگران در ماه های فروردین و اردیبهشت 
سال جاری نیز در اعتراض به عدم دریافت حقوق 
س��ه ماهه ی خود و نبود هیچ گونه امنیت شغلی و 
عدم عقد قرارداد از س��وی پیمانکار این کارخانه 
با آنان و مشکالتی دیگر، تجمعاتی برگزار نموده 
بودن��د. در این ارتباط، روز چهارش��نبه، شش��م 
ش��هریورماه س��ال ۱٣٩۲، بی��ش از ۱۰۰ کارگر 
ش��رکت مخابرات اس��تان کردس��تان در اعتراض 
به عدم احتس��اب سوابق ش��غلی خود و پاسخگو 
نبودن مس��ئولین رژیم ایران در کردستان اقدام به 
برگزاری تجم��ع اعتراضی در مقابل مجلس رژیم 

نمودند.

مراسم پایان  دوره ۲۰٨ مقدماتی پیشمرگ، از 
سوی کمیسیون آموزش حزب دمکرات کردستان 

برگزار شد.
به گزارش وب س��ایت کوردستان میدیا، روز 
چهارشنبه سیزدهم شهریورماه، مراسم پایان  دوره 
۲۰٨ مقدماتی پیشمرگ با سرود ملی "ای رقیب" 
و یک دقیقه سکوت به احترام شهیدان راه آزادی 

کردستان آغاز شد.
س��پس در طول این مراسم ش��رکت کنندگان 
دوره، در چندی��ن بخش متف��اوت:" رژه، جنگ 
س��رنیزه و آمادگی جس��مانی" حرکات��ی را اجرا 
کردن��د. در بخش دیگری از مراس��م "دارا ناطق" 

عضو کمیته ی مرکزی حزب سخنانی ایراد نمود.
س��پس گ��زارش آموزش��ی دوره از س��وی 

"س��امرند" اس��تاد آموزش��گاه و پیام دوره ۲۰٨ 
مقدماتی پیش��مرگ توسط "ش��مزین احمدنژاد" 

یکی از شرکت کنندگان دوره، قرائت گردید.
در بخ��ش دیگری از این مراس��م، از س��وی 

"روناک خاکسار" عضو علی البدل کمیته ی مرکزی 
و "سامرند" یکی از اساتید آموزشگاه، به ٣ تن از 
نفرات برتر در امتحانات دوره های آموزش��ی و ٣ 

نفر از نفرات منضبط دوره جوایزی اهدا گردید.

نیروهای امنیت��ی اداره اطالعات رژیم به 
دالیلی نامشخص، یک شهروند اهل شهرستان 

سقز را بازداشت نمودند.
به گ��زارش آژانس خبررس��انی کوردپا، 
نیروهای اداره اطالعات رژیم ایران در ش��هر 
س��قز، یک ش��هروند ۴۱ س��اله به نام "رامین 
رضای��ی" را بازداش��ت و به مکان��ی نامعلوم 

منتقل کرده اند.

این شهروند کرد نزدیک به یک هفته پیش 
بازداشت شده و تاکنون علت بازداشت وی از 
س��وی نهادهای رژیم ایران اعالم نشده است.
نیروهای امنیتی رژیم ایران ضمن بازداش��ت 
این ش��هروند کرد، من��زل وی را نیز تفتیش و 

وسایل شخصیش را ضبط کرده اند.
با اس��تناد به آمار ثبت شده در وب سایت 
کوردستان میدیا، طی ۴۰ روز اخیر، نیروهای 

امنیتی و انتظامی رژیم ایران، ٣٦ شهروند کرد 
را در مناطق مختلف کردستان ایران بازداشت 
نموده اند. این آمار، با استناد به آمار ثبت  شده 
در وب س��ایت کوردس��تان میدیا منتشر شده 
اس��ت و احتم��ال دارد این آمار ب��ا توجه به 
شرایط اطالع رسانی و وضعیت مطبوعات در 

ایران، بیش از این تعداد نیز  باشد.

فیلم کوتاه "مرز شکس��ته" ب��ه کارگردانی 
فیلمس��از کرد "کیوان کریمی" جایزه ی ویژه ی 
جشنواره ی فیلم "موسترمپ" اسپانیا را به خود 

اختصاص داد.
این فیل��م در جدیدترین حضور بین المللی 
خود در بخش مسابقات جشنواره ی بین المللی 
فیل��م "موس��ترمپ"Mostremp در کش��ور 
اس��پانیا اکران شد و توانس��ت جایزه ی ویژه ی 
این جش��نواره را به خ��ود اختصاص دهد.این 
جش��نواره با شرکت آثار فیلمس��ازان مختلف 
جهان، از اول تا س��وم ش��هریورماه ۱٣٩۲، در 

شهر "ترمپ" در کشور اسپانیا برگزار شد.
فیلم کوتاه "مرز شکسته" تاکنون توانسته ٨ 

جایزه ی ویژه ی بین المللی را در جشنواره های 
بین المللی به خود اختصاص دهد.

پیش��تر نیز ای��ن فیلم در بخش مس��ابقات 
جش��نواره ی دانش آموزان فیلم "فیلوفیس��ت" 

در کش��ور اسلواکی اکران شد و از سوی هیأت 
داوران، جایزه ی بهترین فیلم مستند را به خود 

اختصاص داد.

هیأت��ی از اتحادیه زنان دمکرات کردس��تان 
ایران در کنفرانس )kvinneifokus )KIF در 

شهر اسلو شرکت کرد.
ب��ه گ��زارش وب س��ایت کوردس��تان میدیا، 
هیأت اتحادیه زنان دمکرات کردس��تان ایران، در 
کنفرانس )kvinneifokus )KIF در شهر اسلو 

پایتخت نروژ شرکت کرد.
مباح��ث اصلی ای��ن کنفرانس، ب��ه انتخابات 
آین��ده ی ن��روژ و اهمیت ش��رکت زن��ان در این 

انتخابات اختصاص داشت.
در ادام��ه ی کنفران��س، وزی��ر فرهنگ نروژ 
"هدی��ه تاجی��ک" پی��ام کوتاه��ی را در رابطه با 
اهمی��ت و تاثی��رات رأی زنان در ای��ن انتخابات 

ارائه کرد.
بخ��ش دیگری از کار کنفرانس به س��خنرانی 
چند زن موفق پناهجو در کش��ور نروژ اختصاص 

داش��ت و این افراد ضمن ایراد مباحثی در رابطه 
با زندگی و سرگذشت خود، همه حامل یک پیام 
مش��ترک بودند که تحت هیچ شرایطی از تالش و 

کوشش دست بر ندارند.
در این کنفرانس، پرفس��ور "توربیورنکلوند" 
از دانش��گاه اس��لو مباحثی را ارائه و اشاره کرد 
که تعداد زنان ش��رکت کننده پناهجو در انتخابات 
کشور نروژ کمتر از حدی است که انتظار می رود.  
در بخ��ش پای��ان کنفران��س، نماین��ده ی احزاب 
نروژی، برنامه ی کاری خود را برای ۴ سال آینده 

مشخص کردند.
کنفران��س )KIF( با ش��عار "زن��ان توانمند 
هستند و در توس��عه و پیشرفت کشورشان سهیم 
می باش��ند" که با حضور ۲٦ سازمان ویژه ی زنان 
برگزار ش��د و اتحادیه زنان دمکرات کردس��تان 

ایران نیز یکی از این سازمان ها بود.

روستای "حسن قندی" واقع در جنوب ایالم 
به دلیل کمبود امکانات، خالی از س��کنه شده و 
س��اکنین آنها مجبور ش��ده اند به شهر مهاجرت 

کنند.
ساکنان روس��تای "حس��ن قندی" واقع در 
منطق��ه ی "دش��ت عباس" جنوب اس��تان ایالم، 
ب��ه دلیل کمبود امکانات با مش��کالت عدیده ای 
مواجه  ش��ده اند. راه مواصالتی این روس��تا، در 
زمان جنگ هشت ساله ی ایران و عراق ا حداث 
شده اما تاکنون هیچ گونه اقدامی جهت بهسازی 
آن صورت نگرفته اس��ت.  روس��تای "حس��ن 
قن��دی" در ٣۵ کیلومت��ری م��رز واقع ش��ده و 
میدان ه��ای مین و گلوله های عمل نکرده ی زمان 
جنگ ٨ س��اله ایران و عراق، اطراف روس��تا را 
در بر گرفته اس��ت و عبور از آن به آسانی میسر 
نیست و قدم نهادن در آن به قیمت از دست دادن 
جان ش��هروندان تمام می شود.ساکنین روستای" 

حس��ن قندی" روس��تای خود را به دلیل کمبود 
آب و برق خالی از س��کنه کرده و تنها ٣ نفر در 
این روس��تا زندگی می کنند که ب��ه اجبار جهت 
تهیه آب آشامیدنی به روستا های اطراف "دشت 
عباسی" مراجعه می کنند. این در حالیست، بیش 

از دو س��ال از نص��ب تیرهای برق این روس��تا 
می گ��ذرد، اما ب��ه دلیل عدم توجه مس��والن به 
سیم کشی، بیش��تر ساکنان روستا را ترک کرده و 

به مکانی دیگر مهاجرت کرده اند.

جشنواره ساالنه مکزیک به ملت کرد اختصاص داده شد

جایزه ی ویژه ی جشنواره فیلم اسپانیا برای "مرز شکسته"

بازداشت یک شهروند سقزی توسط نیروهای امنیتی رژیم 

برگزاری مراسم اختتامیه دوره ۲۰٨ آموزش پیشمرگ کردستان

تجمع اعتراضی کارگران فوالد زاگرس قروه

تخلیه ی یک روستای مرزی در استان ایالم

کمیت��ه ی حزب دمکرات کردس��تان ایران در 
اربیل با ارس��ال محموله ای کمک های خود را به 

آوارگان کردستان سوریه اهدا نمود.
ب��ه گ��زارش وب س��ایت کوردس��تان  میدیا، 
کمیت��ه ی حزب دمک��رات کردس��تان در اربیل با 
همکاری اعضا و هواداران حزب دمکرات در این 
ش��هر به عنوان وظیفه ی ملی اقدام به جمع آوری 
کمک برای آورگان کرد سوریه در اقلیم کردستان 

نمودند.
اعض��ا و هواداران حزب دمک��رات با باوری 
مل��ی، اقالم و مایحتاج ض��روری زندگی را برای 
آوارگان کردستان س��وریه جمع آوری نموده و با 
ارسال این اقالم، مراتب حمایت و پشتیبانی خود 

را از آنان اعالم نمودند.

ارسال کمک به کردهای سوریه از سوی حدکا

کنفرانسKIF  در نروژ برگزار شد
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رستم جهانگیری، عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران: 

تخلیه ی کردستان سبب تغییر 
دموگرافی و اسکان عرب ها 
درمناطق کردنشین می شود مصاحبه: شهاب خالدی

ه: عادل مرادی
ترجم

که آنجا بمباران می شود؟

ر.جهانگی��ری: هنگامی که ما به ش��هر 
»دی��رک« رس��یدیم، م��ردم ای��ن ش��هر و 
جریان های سیاس��ی دیگ��ر  می گفتند که از 
س��اعت ٩:٣۰ ت��ا ٩، هلی کوپترهای رژیم 
سوریه مکان هایی را که غیر نظامی هستند، 
هدف ق��رار داده اند و نیروهای  YPGهیچ 
عکس العملی از خود نش��ان نداده اند که این 
ام��ر از نظر م��ردم جای بس��ی تعجب بوده 
ک��ه چرا نیروهای مداف��ع خلق )YPG( از 
مردم دفاع ننمودند که در این رابطه دوستان  

PYD باید پاسخگو باشند.

کوردس��تان: ای��ن هیأت تا چ��ه حد از 
دیدارها و گفتگوهای خ��ود با خانواده  های 
قربانیان و به طور کلی از کار خود راضی 

بود؟

از  نتوانس��تیم  متأس��فانه  ر.جهانگیری: 
مناطقی که در آن ها نبردهای سنگینی روی 
داده و مردم کش��ته شده بودند، بازدید کنیم. 
روس��تاهای »تل عران« و »تل حاصل« در 
تص��رف نیروهای ارت��ش آزاد و گروه های 

اسالمی قرار دارند.
متأسفانه خاک کردس��تان سوریه از دو 
بخش تشکیل شده است و یکپارچه نیست 
و در میان این دو بخش، مردم عرب وجود 
دارن��د. ما می بایس��تی به کردس��تان ترکیه 
می رفتیم و در آنجا از دولت ترکیه و ارتش 
آزاد در مرزها اج��ازه می گرفتیم تا بتوانیم 
ب��ه آن مناطق س��فر کنیم که ای��ن نیز برای 
م��ا امکانپذیر نبود. بدیهی ب��ود که در آنجا 
جنگ و درگیری وجود داش��ت، زن و مرد، 
پیر و جوان و کودک اس��یر ش��ده  یا کشته 
ش��ده بودند، اما آن گونه که از وقوع کشتار 
دس��ته جمعی مردم در آنجا صحبت می شد، 

ما به چنین نتیجه ای نرسیدیم.
در حقیقت، کس��ی را نیافتیم که نام ۱۰ 
نفر که در آن ۲ روس��تا کش��ته شده باشند، 
ب��ه ما بگوی��د و تنها نام ٣-۴ نف��ر را به ما 
می گفتند. از آن ها خواس��تیم ک��ه اگر فیلم 
یا عکس��ی در این زمینه دارند، به ما نشان 
دهند، اما فیلم یا عکس در اختیار نداشتند.
ما در مکانی با چهار خانواده که اهل آن 
دو روستا بودند، دیدار کردیم و چند ساعتی 
ب��ا آن ها گفتگو کردی��م و فیلم های مربوط 
ب��ه آن دیدار و گزارش آن نی��ز به کمیته ی 

برگزارکننده ی کنگره ارائه شده است.
کوردستان: به طور کلی، آیا شما از کار 

هیأت راضی بودید؟
ر.جهانگی��ری: ه��ر چند نتوانس��تیم به 
همه ی مناطق کردس��تان س��وریه به ویژه ۲ 
روس��تای »تل عران« و »تل حاصل« س��فر 
کنیم، ام��ا به هر حال توانس��تیم از نزدیک 
از جزئیات مس��ائل مربوط به آن بخش از 
کردس��تان آگاه ش��ویم و گزارش مربوط به 
این سفر را به هیأت برگزارکننده ی کنگره و 
رئیس اقلیم کردستان ارائه کنیم، اگر از این 
نظر، سفر هیأت حقیقت یاب را مورد توجه 
قرار دهیم، بله هیأت حقیقت یاب با موفقیت 
کار خ��ود را ب��ه پایان رس��اند، هر چند که 

نتوانست از تمامی حقایق آگاهی یابد.

کوردس��تان: آی��ا اگر کش��تار دس��ته 
جمعی در س��طحی روی م��ی داد که از آن 
بحث می ش��د، کنگره ی ملی قادر به اتخاذ 

موضعی عملی و قاطعانه بود؟

اینج��ا متوجه PYD بود ک��ه اجازه ندادند 
کار خود را یه درستی انجام دهند. به هنگام 
عبور ما از ش��هر عام��ودا،  چند بار متوجه 
پرچمهای کردستان در این شهر شدیم، ولی 
در سایر مناطق، غیر از پرچم PYD  پرچم 
دیگ��ری ندیدیم و اگر هم بود، از یک یا دو 

پرچم بیشتر نبود.
کوردستان: چرا PYD ابتدا معتقد بود 
که س��فر هیأت به آنجا در راس��تای منافع 
دش��منان است؟ آیا کش��تار دسته  جمعی از 
س��وی جبهه النصره در کردس��تان س��وریه 

روی نداده بود؟

ر.جهانگی��ری: نمی دان��م. بهت��ر بود که 
دوس��تان PYD و PKK به این پرس��ش 

پاسخ می دادند.
به نظر من، س��فر این هیأت به آنجا، به 
سود کردستان سوریه و مسئوالن آن مناطق 
ب��ود. بهانه هایی که آن ها ب��رای مخالفت با 
س��فرهیأت به کردس��تان س��وریه داشتند، 
ب��رای ما قاب��ل قبول نبودند، اما هر کس��ی 
به کردستان سوریه س��فر کند، این موضوع 
را که مردم آنجا مطالبات سیاس��ی دارند و 
خواه��ان اتحادی ملی و یکپارچه از نیروی 
حاکم بر کردس��تان س��وریه در مدیریت و 
اداره ی امور هس��تند و مدیریت تک حزبی 

را نمی خواهند، درک خواهد کرد.
در واقع، قسمت اعظم مناطق کردنشین 
س��وریه در اختیار نیروهای دولتی س��وریه 
قرار ندارند، اما در ش��هر قامیش��لو، ادارات 
دولت��ی هنوز وجود دارن��د و کار روزانه ی 
خود را انجام می دهن��د. همچنین نیروهای 
YPG نیز در آن ش��هر حضور دارند و هر 
کس وضعیت ش��هر قامشلو را بنگرد، نوعی 
 PYD هماهنگی یا هم پیمانی میان دولت و
را احس��اس می کن��د، به همین دلیل، ش��هر 
قامیش��لو توسط هر دو طرف اداره می شود. 
در زمین��ه سیاس��ی، این وضعی��ت در میان 
مردم کرد و غیرکرد و جریان های سیاس��ی 
کردس��تان س��وریه نگرانی هایی را به وجود 
آورده اس��ت، زیرا نیروه��ای ارتش آزاد و 
اس��المگراهای تندرو زمانی که می خواهند 
وارد خاک کردستان شوند، حضور نیروهای 
دولت��ی را در کردس��تان بهانه ق��رار داده و 
اظه��ار می دارند که ما نیروه��ای دولتی را 
مورد حمله قرار می دهیم نه کردها را. بدون 
شک، دولت های منطقه و همسایگان سوریه 
در انجام این حمالت بی تأثیر نیس��تند، هر 
چند کردهای این بخش از کردستان از خود 
محافظت نموده و تالش نموده اند که درگیر 
این جنگ نشوند اما متأسفانه اکنون به یکی 
از طرف های درگیر تبدیل شده اند و از این 
بیم دارم که پس از فروپاش��ی رژیم اس��د، 
کرده��ا به بهانه ی هم��کاری و هماهنگی با 
دولت س��وریه یکبار دیگر سرکوب شوند. 
م��ردم کرد باید خ��ود را از هر جهت آماده 
نماین��د، کردها در س��وریه، هنوز به نیروی 
قدرتمندی تبدیل نشده اند که بتوانند تمامی 
توطئه های علیه خود را خنثی سازند. اتحاد 
و یکپارچگ��ی در میان کردهای کردس��تان 
س��وریه وجود ن��دارد و تمامی کردس��تان 
سوریه در اختیار و تحت تسلط یک جریان 

قرار دارد.

کوردس��تان: زمانی که ش��ما در ش��هر 
»دیرک« بودید، آنجا توسط هلی کوپترهای 
رژیم بشار اسد بمباران شد، اگر PYD با 
رژیم اس��د همکاری می کند، چگونه است 

ر.جهانگیری: ما از ش��هر عامودا عبور 
کردی��م، آنجا نیروه��ایPYD و PKK به 
بهان��ه ی اینکه مش��کالت سیاس��ی و حتی 
عشیره ای در شهر وجود دارد، اجازه دیدار 
با مردم را به هیأت ندادند و گفتند که ما قادر 
به تأمین امنیت شما در این شهر نیستیم. البته 
می دانیم که چند ماه قبل نیروهای وابسته به 
PYD به روی مردم معترض آتش گشوده 
و باعث مرگ چند نفر شده بودند، از همین 
رو اجازه ی بررسی اوضاع این شهر و دیدار 
با مردم و شخصیت های شناخته شده ی این 

شهر را به ما ندادند.
از نظ��ر من، ای��ن یکی از کاس��تی های 
هیأت بود که می بایس��تی با مردم این شهر 
نی��ز از نزدی��ک دی��دار می کرد. ب��ه همین 
دلیل، من ش��خصًا از م��ردم عامودا پوزش 
می خواهم. در حقیقت مس��ئولیت عمده در 

هی��أت حقیقت ی��اب مرتبط با کش��تار 
دس��ته جمعی کردهای کردس��تان س��وریه 
که ب��ه نمایندگی از بخش ه��ای چهارگانه 
کردس��تان تش��کیل ش��ده ب��ود، روز 18 
اوت وارد کردس��تان س��وریه شد. پس از 
چن��د روز تحقی��ق و بررس��ی، ای��ن هیأت 
به کردس��تان ع��راق بازگش��ت و گزارش 
تحقیقات خ��ود را درباره وضعیت کردهای 
کردستان سوریه به رئیس اقلیم کردستان و 
کمیته ی برگزارکننده ی کنگره ی ملی کرد 
تقدیم ک��رد. در همین رابط��ه، روزنامه ی 
کوردس��تان با رستم جهانگیری، عضو دفتر 
سیاس��ی حزب دمکرات کردس��تان ایران و 
یکی از اعضای هیأت حقیقت یاب مس��ائل 
کردستان سوریه، گفتگویی انجام داده است 

که متن کامل آن در زیر می آید:
کوردستان: در ابتدا در رابطه با وضعیت 
امنیتی کردستان سوریه و وضعیت زندگی 

مردم توضیح بفرمائید؟

ر.جهانگی��ری: هم��ان گونه ک��ه اطالع 
دارید، این هیأت به درخواست رئیس اقلیم 
کردستان تشکیل شد. پر واضح است که این 
هی��أت، تصمیمات و راهنمایی های کمیته ی 
برگ��زاری کنن��ده کنگره ملی ک��رد را اجرا 
می ک��رد. روز ۱٨ اوت، ما از طریق گذرگاه 
مرزی"س��ی مالکا" وارد خاک سوریه شدیم  
که از س��وی هیأتی به سرپرس��تی )س��لیم 
محمد( رئیس مشترک شورای ملی کردستان 
سوریه به گرمی مورد استقبال قرار گرفتیم. 
در اینج��ا الزم اس��ت ک��ه از مهمان نوازی 
ایشان تشکر و قدردانی نمایم. آنجا اقلیمی 
آزاد اس��ت که نیروهای حکومت س��وریه 

در آن حض��ور ندارند و نیروهایPYD از 
آن مناطق پاس��داری می کنند. مردم آزادند 
و ش��هرها و روس��تاها تحت کنترل کردها 
ق��رار دارند و تنها گاه��ی اوقات در مناطق 
مرزی میان کردها و عرب ها درگیری هایی 
رخ می ده��د. رف��ت و آم��د در ش��هرها و 
روستاها تحت کنترل نیروهای PYD قرار 
دارد. در رابط��ه با امنی��ت و آرامش در آن 
مناطق، اوضاع بهتری را ش��اهد هستیم، اما 
وضعیت زندگی مردم بس��یار بد است، مواد 
غذایی بس��یار کم می باش��د، آب و برق در 
برخی ش��هرها به کلی قطع است. در ارتباط 
ب��ا دارو و دسترس��ی به پزش��ک معالج و 
امکانات پزش��کی، وضعیت بسیار نامناسب 
است. اگر وضعیت به همین گونه ادامه یابد، 
گمان می رود که فاجعه ای انسانی رخ  دهد، 
ب��ه همین دلیل، حکومت های منطقه به ویژه 
حکوم��ت اقلیم کردس��تان می بایس��تی راه 
چاره ای برای به س��امان کردن این وضعیت 
وخی��م بیابند و برای جل��ب نظر و حمایت 
س��ازمان های بین الملل��ی و علی الخصوص 
س��ازمان ملل  متح��د تالش نماین��د، ما در 
آنجا با تمام گروه های جامعه ی کردس��تان 
از جمل��ه جوان��ان، زنان، ش��خصیت های 
و  روزنامه ن��گاران  فرهنگ��ی،  و  سیاس��ی 
ش��خصیت های مذهب��ی، اجتماع��ی و ملی 
نشس��ت ها و گفتگوهای��ی داش��تیم و آنان 
وضعیت کردس��تان س��وریه را از جنبه های 

مختلف برایمان تشریح نمودند.
کوردستان: چرا نتوانستید از شهر عامودا 
بازدید کنید؟ آیا عالوه بر این ش��هر، جای 
دیگری هم بود ک��ه بخواهید از آن بازدید 

کنید، اما نتوانید؟

در مناطقی که کردها 
در آن زندگی می کنند، 
همواره سیاست رژیم، 

تعریب مناطق بوده است 
تا سوریه یک کشور 

کامال عربی باشد، نه یک 
کشور عربی �� کردی

”
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حمله شیمیایی سوریه
بارها تکرار شده است

ترجمه: رضا فتح اهلل نژاد

سایت "گاردین" گزارشی در رابطه 
با اطالعات س��ازمان جاسوسی آلمان 
درباره ی آم��ار و چگونگی بکارگیری 
سالح شیمیایی در جریان بحران سوریه 
منتشر نموده که از آن به عنوان موثقترین 
و دقیق ترین اطالعات در دس��ترس نام 

می برد. 
در پاراگراف اول گزارش "گاردین" 
آمده است: "در درامای پرهزینه بر سر 
بکارگیری سالح ش��یمیایی در سوریه، 
آمریکا، فرانسه و بریتانیا همگی روشن 
ساخته اند که رژیم اسد را مسئول حمله 
۲۱ آگوس��ت غوطه می دانند. س��وریه 
ای��ن اتهام را رد ک��رده و همچون متحد 
نزدیکش؛ روسیه شورشیان را متهم می 
سازد. هیچ یک از طرفها تاکنون سندی 
جهت اثبات ادعایش��ان ارائه نکرده اند. 
ارزیابی اطالعاتی آلمان برخی جزئیات 
جدید قابل توجه را به اطالعات موجود 

افزوده است.
"دراش��پیگل" نوش��ت ک��ه گرهارد 
س��ازمان   ،BND رئی��س  ش��نایدر، 
جاسوس��ی برون مرزی، روز دوشنبه به 
پارلمانترهای برلین گفت که در حالی که 
هنوز "سند موثق غیرقابل انکار"ی ارائه 
نشده است، تحلیل اسناد، این اعتقاد را 
به سارمانش بخشیده است که رژیم اسد 
متهم اس��ت. شنایدر همچنین بر این امر 
تأکید کرده که شورش��یان توانایی انجام 

چنین کشتارجمعی ای را ندارند"
در بخ��ش دیگ��ری آم��ده اس��ت: 
"ش��نایدر اطالعات بیشتری ارائه نموده 
که تاکنون پخش نش��ده اند. او گفت که 
BND مکالمات میان اعضای عالیرتبه 
نیروی میلیشیای حزب اهلل لبنان را که از 
اسد حمایت و به رژیمش کمک نظامی 
می کند، با سفارتخانه ایران شنود کرده 
است )گفته نشده که سفارتخانه بیروت 
یا دمشق است(. ش��نایدر گزارش داده 
که بنابر این، ی��ک کارمند حزب اهلل به 
نظر می رس��د قبول کرده که اس��د گاز 
کش��نده بکار گرفته اس��ت، چرا که آن 
ش��خص می گوید اس��د دیوانه شده و 
اش��تباه بزرگی مرتکب ش��ده که اجازه 
استفاده از سالحهای شیمیایی را صادر 

کرده است.
ای��ن اطالعات جدی��د BND می 
توان��د ط��ی روزهای آتی مه��م قلمداد 
ش��ود.  تاکنون، آمریکا تنها اعالم کرده 
که پس از حمله، سازمانهای اطالعاتی 
از ورود به درون سازمانهای دولتی منع 
ش��ده اند و این هم مبین نگرانی سوریه 
از احتمال دیدار س��ازمان ملل متحد از 
این مکان است. مکالمات تلفنی ای که 
توسط BND شنود شده اند، می تواند 
قطع��ه مهمی از پازلی باش��د که تاکنون 
توسط کارشناسان سازمانهای جاسوسی 

غرب گردآوری شده است.
شرکت آلمان در بحران کنونی جدی 
به نظر می رسد. BND رکورد مناسبی 
در پوش��ش اطالعاتی لبنان، سوریه )و 
ایران( دارد و غالبا میان اسرائیل، دمشق 

و حزب اهلل نقش میانجی دارد".

منبع: 

theguardian.com/uk

ماه هاس��ت ک��ه از اولی��ن جرقه های 
اعتراض و مبارزه ی برحق مردم س��وریه 
علیه رژیم فاسد و استبدادی اسد می گذرد. 
در این مدت، حوادث و اتفاقات خونینی 
به وق��وع پیوس��ته اند که دل هر انس��ان 

آزاده ای را به درد آورده اند.
حمالت ش��یمیایی اخی��ر نیز در چند 
روز گذشته به مهمترین مسأله ی سیاسی 
در منطقه ی خاورمیانه و جهان مبدل شده 
و سایه ی ش��روع جنگی را بر این منطقه 
انداخته اس��ت که در صورت آغاز شدن، 
ابع��اد آن می تواند تا مدت ها آتش جنگ 

را در این منطقه شعله ور نگه دارد. 
کش��تار  مس��ابقه ی  بحبوح��ه ی  در 
روزان��ه ی مردم بی دفاع، س��بعیت جنگ 
س��وریه با حمله شیمیایی روز چهارشنبه 
۲۱ آگوس��ت به یکی از مناطق حومه ی 
دمش��ق که در آن بیش از سیصد و پنجاه 
نفر کش��ته ش��دند و بیش از سه هزار نفر 
نی��ز زخم��ی برجای گذاش��ت، ب��ه اوج 
خود رسید. بیش��تر قربانیان این حمله ی 
ش��یمیایی زنان و کودکان بی دفاع و مردم 
غیرنظام��ی بودن��د که به زندگ��ی توأم با 
رعب و وحشت در میان دو جبهه ی  نبرد 

به دام افتاده اند. 
ام��ا چنی��ن جنایتی نخس��تین بار در 
تاریخ نیس��ت که اتفاق می افتد و بی شک 
ت��ا این نظام ه��ای فاس��د و جنایتکار بر 
مس��ند قدرت باش��ند، آخرین م��ورد نیز 

نخواهد بود.
در ای��ن راس��تا کش��ورهای غربی به 
سرکردگی آمریکا با مجرم شناختن رژیم 
اس��د در اس��تفاده از س��الح های کشتار 
جمعی درصدد انج��ام حمله ی نظامی به 
این کش��ور برآمده اند، اما وقوع، وس��عت 
و نحوه ی این حمل��ه هنوز در پرده ای از 

ابهام قرار دارد.
یکی از مشکالت آمریکا در حمله ی 
نظامی به سوریه، بحران کنونی اقتصادی 
جهان است که آمریکا و کشورهای دیگر 
درگیر آن بوده و س��ایه ی س��نگین چنین 
بحرانی بر دوش ش��هروندان این کشور به 

شدت سنگینی می کند.
از س��وی دیگ��ر تجرب��ه جن��گ در 
افغانس��تان و عراق و به درازا کشیدن آن، 
کش��ورهای غربی را برای مداخله نظامی 
در س��وریه محت��اط ک��رده و آمریکا به 
راحت��ی قادر به گش��ایش و کنترل جبهه 
جن��گ دیگری به وی��ژه در همس��ایگی 
اس��رائیل نیس��ت که با در ق��درت بودن 

خاندان اس��د تاکنون مرزهای این کشور 
در امنیت کامل بوده اند. 

از س��وی دیگر، آمریکا و متحدانش 
در حمل��ه نظام��ی به س��وریه ب��ا فقدان 
یک آلترناتیو مناس��ب و دلخواه آنان در 
جایگزینی رژیم بشار اسد مواجه هستند. 
گروه های اپوزیس��یون، ضد س��کوالر و 
ضد غرب هستند و به هیچ وجه آمادگی 
اداره این کش��ور را ندارند. تجربه غرب 
در آلترناتیوسازی در عراق، لیبی، مصر و 
تونس نیز نش��ان داد که نه تنها آرامش و 
امنیت خاطری برای سیاستمداران غرب 
فراه��م نکرد، بلکه خود دردسرس��از نیز 
شدند . آغاز جنگی دیگر در منطقه برای 
غ��رب و آمری��کا کاری آس��ان و ممکن 
است، اما کنترل و هدایت آن مطابق طرح 
و نقش��ه آنان دشوار و غیرقابل پیش بینی 

است. 
همچنی��ن وارد ش��دن خواس��ته ی��ا 
ناخواس��ته ی اس��رائیل به چنین جنگی، 
یک��ی دیگر از دل نگرانی ه��ای آمریکا و 
متحدانش می باش��د. در صورت کش��یده 
شدن پای اسرائیل به جنگ سوریه، ابعاد 

این جنگ گسترده تر می شود. 
رژی��م ای��ران نیز یک��ی از طرف های 

درگیر در قضیه ی س��وریه است. سوریه 
تنها کش��ور عربی اس��ت که از بدو روی 
کار آمدن حکومت اسالمی در ایران با آن 
رابطه ای بس��یار نزدیک و دوستانه داشته 
و تنه��ا متحد اس��تراتژیک ای��ن رژیم در 
طول ٣۴ س��ال گذشته بوده است. سوریه 
ب��رای حکام ایران ایس��تگاهی در صدور 
تروریست به کشورهای همجوار و جهان 
خارج، تقویت مالی، انس��انی، تسلیحاتی 
و لجس��تیکی ح��زب اهلل لبن��ان و برخی 

گروه های فلسطینی و ... می باشد. 
حضور س��پاه قدس همراه با نیروهای 
حزب اهلل لبنان در جنگ سوریه و سرازیر 
ش��دن س��یل اس��لحه و تجهیزات نظامی 
از ایران به این کش��ور بر کس��ی پوشیده 
نیست. طبق گزارشات موثق انتشار یافته، 
از آغاز جنگ س��وریه تاکنون جمهوری 
اس��المی بی��ش از ۱۷ میلی��ارد دالر به 
س��وریه کمک بالعوض نموده است. در 
طول ٣۴ س��ال گذشته ایران برای سوریه 
بانکی با دالرهای بادآورده و نفت مجانی 
ب��وده که مطابق میل خ��ود از آن ارتزاق 
کرده اس��ت، اما در صورت حمله نظامی 
آمریکا و متحدانش به س��وریه، ایران به 
جز تش��دید کمک های مالی و تسلیحاتی 

و تش��دید جنگ تبلیغات��ی اقدام خاصی 
نمی تواند انجام دهد و قادر به مداخله ی 
نظامی مستقیم و بیش��تر از آنچه تاکنون 

انجام داده، نخواهد بود.
 درعی��ن ح��ال حمله به س��وریه به 
عنوان گامی مهم در راس��تای فلج کردن 
استراتژی رژیم ایران و تضعیف حزب الهم 
درمنطقه صورت می گیرد. گامی که مورد 

حمایت دولت اسرائیل نیز هست.
 با این همه گرچه دولت ایران و شخص 
خامنه ای جنگ با س��وریه را فاجعه ای با 
عواق��ب زیانبار برای کش��ورهای غربی 
دانس��ته اند، ام��ا قدرت ه��ای حمله کننده 
می دانند که درشرایط کنونی، رژیم ایران 
توان مداخله ی مستقیم را نداشته و دیگر 
متحدان و حامیان س��وریه به ویژه روسیه 
هم به واکنش های سیاس��ی بس��نده کرده 
و در ت��وازن قوای کنونی خ��ود را عماًل 

درگیر جنگ نخواهند کرد.
آنچه که مس��لم اس��ت انجام اقدامی 
عاج��ل علیه رژیم اس��د، ام��ری بدیهی 
می باش��د اما زمان، نحوه و تبعات ناشی 

از آن غیرقابل پیش بینی می باشد.

ر. جهانگیری: به نطر من اقلیم کردستان 
به دلیل این که از حکومت، نیروهای مادی، 
معن��وی و نظامی برخوردار اس��ت، بیش از 
کنگره ی مل��ی قادر به موضع گیری اس��ت، 
ام��ا کنگره مل��ی نیز قادر ب��ه اتخاذ مواضع 
سیاس��ی و محکوم نمودن کشتار کردها در 
س��وریه است و می تواند رس��ما از شورای 
امنیت س��ازمان ملل تقاضا کند که از کردها 
محافظ��ت نمای��د، از س��ازمان های حقوق 
بشری، جریانات سیاسی و دولت ها بخواهد 
که از کردها محافظت نمایند، و به آنان یاری 
برسانند. اما بدیهی است که نه تنها کنگره ی 
ملی، بلکه جکومت اقلیم کردستان نیز قادر 
به مداخله ی نظامی نیس��ت و این بر خالف 

اصول، قواعد و مقررات بین المللی است.
تمامی نی��روی کردها به اندازه ی نیروی 
کش��ورهایی نیست که کردس��تان میان آنان 
تقس��یم ش��ده اس��ت. برخی جریان��ات از 
مداخله ی نظامی حکومت اقلیم کردس��تان 
صحب��ت می کنن��د ت��ا بدین گون��ه، صرف��ًا 
احساس��ات ملی کردها را به س��ود اهداف 
سیاس��ی خود برانگیزانن��د وگرنه با نگاهی 
به کش��ورهای عرب��ی در خواهیم یافت که 
اگرچ��ه همگی از نیروی سیاس��ی، مادی و 
نظامی فراوان��ی برخوردارند، اما نمی  توانند 
در مس��أله ی فلس��طین مداخله نمایند یا تا 
زمانی که موافقت سازمان ملل متحد جلب 
نش��ود، نمی توانند در س��وریه مداخله کنند. 
به همین دلیل، ملت کرد نیز که فاقد کش��ور 
مستقل می باشد، نمی توانند قوانین بین المللی 

را نقض کند.

کوردس��تان: فکر نمی کنید که تخلیه ی 
خاک کردس��تان و ای��ن هم��ه  آوارگی به 
س��ود ملت کرد نیست و خطر تغییر ترکیب 

جمعیتی کردستان را به دنبال دارد؟

ر. جهانگی��ری: همان گون��ه ک��ه گفتیم، 
در ای��ن کش��ور قیام��ی در جریان اس��ت، 
جنگ و مش��کالت عدی��ده ای وجود دارد، 

مداخالت قدرت های منطقه ای و بین المللی 
و بین المللی در آن جریان دارد، گرس��نگی 
و بی��کاری بی��داد می کند، اما نبای��د از یاد 
برد که تخلیه ی کردس��تان س��وریه س��بب 
تغیی��ر دموگراف��ی و اس��کان عرب ه��ا در 
مناطق کردنشین می شود. بر طبق گفته های 
مس��ئوالن محلی در قامیشلو، اکنون نسبت 
جمعیت کردها و عرب ها در این ش��هر برابر 

اس��ت.  در مناطقی که کردها در آن زندگی 
می کنن��د، همواره سیاس��ت رژی��م، تعریب 
مناطق بوده است تا سوریه یک کشور کامال 
عربی باش��د، نه یک کشور عربی �� کردی. 
به همین دلیل، م��ردم باید در اردوگاه هایی 
در همان مناطق اس��کان داده شوند و هرگز 

محل زندگی خود را نفروشند.

            روزنــــــه

مجازات اسد بر سر دوراهی عادل مرادی
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فریب خوردن یا انتظار 

کردهای سوریه در میان آوارگی و مقاومت

تغییر؟

از آغاز انقالب سوریه، مناطق کردنشین 
این کشور در کنترل نیروهای کرد قرار گرفت 
و به همین دلیل، این بخش از کردس��تان تا 
ح��دودی از جنگ و ویران��ی در امان ماند، 
اما عدم وجود اتحاد و یکپارچگی در میان 
نیروها و جریان های سیاس��ی کرد، علیرغم 
اینکه در آغ��از فرصت ه��ای گرانبهایی از 
جمله مش��ارکت در ش��ورای ملی، پذیرش 
ملت کرد به عنوان یکی از ملت های تشکیل 
دهنده ی مردم س��وریه و حتی مشارکت در 
آینده و سرنوش��ت کش��ور را از دست داد، 
باعث ش��د که بعدها تعدادی از جریان های 
سیاسی بنیادگرا و جهادی وابسته به سازمان 
تروریس��تی القاعده  در کردس��تان س��وریه 
فعالی��ت خود را آغاز نمایند و فتوای جنگ 
و جه��اد علیه ملت کرد را ص��ادر نمایند و 
به تب��ع آن، در چند منطقه ی کردس��تان در 
ش��مال و شمال شرق سوریه، مردم عادی و 

غیرنظامیان را دستگیر و قتل عام نمودند.

بیش از سه ماه از روزهایی که بازیگران 
س��ناریوی انتخابات ریاست جمهوری ایران 
تالش هایش��ان را برای جلب توجه مردم و 
کشاندن آنان به پای صندوق های رأی آغاز 
کردند، می گذرد. تالش دوجانبه ای که در آن 
از یکسو می بایس��تی علی الظاهر در پیشگاه 
مردم به س��ردادن ش��عارهای پرزرق و برق 
ام��ا تک��راری بپردازند و از س��وی دیگر با 
اظهار اطاعت و عبودیت به درگاه ولی فقیه 
و نهاده��ای مافیای قدرت، هدف دیگری را 
تعقیب کنند که آن هم قرار گرفتن در حلقه ی 
مطلوبی��ت خامنه ای بود، ب��ه عبارت دیگر، 
ب��ر آن بودند که از یک س��و بر نعل والیت 
فقیه و از س��وی دیگر ب��ر میخ مردم داری و 

مطالبه محوری بکوبند.
از هم��ان مراحل نخس��تین این نمایش، 
بدیهی بود که حس��ن روحان��ی از تجربه و 
مهارت بیش��تری برای جل��ب توجه هر دو 
طرف و غلب��ه بر این دوگانگ��ی برخوردار 
است. تجربه ی روحانی در به رکود کشاندن 
تالش های غرب علیه برنامه ی اتمی رژیم و 
سابقه ی او در مدیریت عالی ترین ارگان های 
امنیتی رژی��م از قبیل ش��ورای عالی امنیت 
مل��ی به م��دت ۱۵ س��ال و همچنی��ن نیاز 
کنون��ی رژی��م در عرص��ه ی بین الملل��ی از 
عوامل تعیین کننده ی مهمی بودند که نامبرده 
را تبدی��ل به مهره ی دلخ��واه رژیم نمودند و 
نمایش مناظرات نیز نش��ان داد که رهبر در 
حمایت از مهره ه��ای نزدیک به خویش در 
بیت رهبری، همانن��د والیتی و حداد عادل 

نیز به نفع روحانی عقب نشینی کرده است. 
،نچه که در اینجا بیش��تر ش��ایان تأمل 
و توج��ه می باش��د، بحث از ابع��اد به ظاهر 
دمکراتیک مسأله است. آنچه که در انتخابات 
گذشته برای رژیم و برای شخص خامنه ای 
بس��یار مهم بود، التیام یافتن جراحت ناشی 
از بحران مشروعیتی بود که به ویژه پس از 
رویدادهای سال ۱٣٨٨ آشکارتر از همیشه 

خودنمایی می کرد. 
در این رابطه الزم بود که هم با توسل به 
تهدید، تشویق و تطمیع، اقشار مختلف مردم 
را به مش��ارکت در این انتخابات بکش��انند 
و هم این مشارکت س��بب بروز اعتراضاتی 
مش��ابه سال ٨٨ نش��ود. رهبر رژیم در این 
رابطه ابتدا با بحث از "حماسه ی  سیاسی" و 
سپس با التماس از آن بخش از اپوزیسیون 
ک��ه از رژیم حمای��ت نمی کنند، ویژگی های 
رئیس جمه��ور مورد نظر خود را برش��مرد. 
روحانی نیز نش��ان داد ک��ه در جلب توجه 
افکار عمومی داخلی و بین المللی با برنامه تر 
ب��وده و طرح های��ش برای فریب اقش��ار و 
طبقات مختلف م��ردم در داخل و جامعه ی 
جهان��ی در خارج از کش��ور، منس��جم تر و 

موفقیت آمیزتر هستند. 
خامنه ای ب��ه رئیس جمهور آینده  توصیه  
کرده بود که نقاط مثبت! رؤس��ای جمهوری 
پیشین را حفظ نموده و از نقاط ضعف آنان 
برحذر باشد. نقطه  ضعف احمدی نژاد )و در 
حقیقت کل رژیم( در داخل کش��ور ش��امل 
نق��ض حقوق زن��ان، ملیت ه��ا، اقلیت های 
مذهب��ی، فع��االن مدن��ی، روزنامه نگاران و 
دانش��گاهیان، نقض آزادی های اجتماعی و 

بحران اقتصادی ب��ود. از همین رو روحانی 
ب��ا برداش��تن کلیدی نمادین برای گش��ودن 
درهای بسته در این زمینه ها، به مردم وعده 
داد ک��ه تمامی این مش��کالت در دولت وی 

حل خواهند شد.
طبیعی است که مدت زمان کمتر از چهل 
روز برای تحقق این وعده ها زمان مناس��بی 
نیست و این انتظار که جمهوری  اسالمی نیز 
به طورکلی برنامه ای برای حل این مس��ائل 
داشته باشد، ریش��ه در واقعیت ندارد، لیکن 
مسأله این اس��ت که بخش عظیمی از وعده 
و وعیدهای روحانی بایستی در کوتاه مدت 
عمل��ی می ش��دند، در حال��ی ک��ه اکنون به 
ص��ورت وعده هایی تاریخ مصرف گذش��ته 
در آمده اند. به عن��وان مثال، در بیانیه ی ۲۰ 
م��اده ای روحانی ب��رای مس��أله ی ملیت ها 
)اق��وام!( اش��اره ب��ه مش��ارکت اقلیت های 
مذهب��ی و قومی در رأس قدرت ش��ده بود 

که بایس��تی همان گونه که وعده داده ش��ده 
بود، ش��خصی همانند محمدرضا رحیمی در 
پوشش نماینده ی مردم کرد، به عنوان معاون 
رئیس جمهور تعیین ش��ود، یا به عنوان مثال 
یک کرد مق��ام وزارت دفاع، یا فرهنگ، یا 
حداق��ل ورزش را به دس��ت آورد، یا زنان 
نیمی از کابینه را تشکیل دهند، یا یک بهایی 
وزیر ش��ود یا ...، یعنی بخش زیادی از این 
موضوعات مربوط به مرحله  روی کارآمدن 
و تحلیف رئیس جمه��ور و معرفی وزراء به 
مجلس بود. در این راستا نه فقط هیچ سهمی 
ب��ه کردها، بلوچ ها، عرب ها و... داده نش��د، 
بلکه اغلب وزرای روحانی و ترکیب دولت 
وی "امنیتی" و پاسدار از آب در آمدند. در 
این رابطه حتی اصالح طلبان حامی روحانی 
و زن��ان و آن بخ��ش از اپوزیس��یون نیز که 
به مناس��بت پیروزی روحانی ابراز شادمانی 
ک��رده بودند، مورد بی اعتنایی قرار گرفتند و 
توهمات مربوط به س��هیم نم��ودن آنان در 

قدرت به فراموشی سپرده شد.
برخی اف��راد و جریانات در کردس��تان 
تاکن��ون نیز همچنان منتظ��ر گام های عملی 
روحان��ی برای پاس��خگویی ب��ه اعتماد آن 
بخ��ش از م��ردم هس��تند که به ش��عارها و 

وعده های انتخاباتی وی رأی داده بودند.
آنچ��ه که در اینجا نبای��د از یاد برد، این 
اس��ت که پیش از آنکه انتظار داش��ته باشیم 
روحان��ی به پیروی از ش��عارهایش حرکت 
کند و به عنوان مثال، زبان کردی در مدارس 
دولتی تدریس شود، ابتدا بایستی نگاهی به 
همکاران روحانی، به ویژه مسئوالن حوزه ی 
فرهنگ در کابینه ی وی بیندازیم که نمونه ی 
ب��ارز آن تعیین علی جنت��ی، فرزند آیت اهلل 
جنت��ی معروف ب��ه عنوان وزی��ر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی است. جنتی صراحتا از لزوم 

اس��تیالی بیشتر زبان فارس��ی و حمایت از 
تمامی فارسی زبانان در سراسر جهان سخن 
گفته است، یا در رابطه با مسأله ی ملی، خود 
روحانی می گوی��د:" ما کش��وری کثیرالمله 
نیستیم، بلکه دارای مجموعه ای خرده فرهنگ 
هس��تیم که همگی در کنار یکدیگر گلستانی 

به نام ایران را تشکیل داده اند". 
روحانی همچنین وعده داده بود که زنان 
به عنوان نیمی از جامعه در تمامی س��طوح 
مدیریتی دوش��ادوش مردان سهیم باشند، اما 
حتی یک وزیر زن نیز در کابینه ی این شیخ 
سیاس به چش��م نمی خورد. جالب آن است 
که جریانات دلخوش به ش��عارهای روحانی 
منتظریم!".  "روحان��ی  همچنان می گوین��د: 
معلوم نیس��ت که پس از آن همه عوام فریبی 
و جاهل فرض کردن م��ردم و مبارزان، کار 
دیگری هم مانده اس��ت که روحانی بخواهد 
انجام دهد؟ یعنی پس از تعیین تمامی وزراء، 
آیا با عقل بش��ر سازگار اس��ت که همچنان 
منتظر حض��ور یک وزیر ک��رد در کابینه ی 
روحانی بماند؟ یا آیا اصوال طرز فکر حاکم 
بر رهب��ر و رئیس جمهور و مجلس و تمامی 
ارگان های حکومتی اجازه خواهد داد کسی 
به عنوان وزیر آموزش و پرورش تعیین شود 
ک��ه برنامه ای برای تحصی��ل به زبان مادری 
ملیت ه��ا در توش��ه ی خود داش��ته باش��د؟ 
بخش زیادی از کس��انی که به روحانی رأی 
دادند، به شکست و فریب خوردگی خویش 
اعت��راف نموده اند، اما بخش��ی از آنان هنوز 
علیرغم اینکه شکست را احساس می نمایند، 
س��اده لوحانه به انتظار تغییر ایستاده اند و به 
نظر می رسد که برای بیدار ساختن آنها حتی 

سیلی تاریخ نیز کارگر نخواهد بود.

در پ��ی بروز اخت��الف می��ان کردها و 
بنیادگرایان اس��المی، امنی��ت و آرامش در 
کردستان سوریه به تدریج رو به افول گذاشته 
و ترس و وحش��ت ناش��ی از مسلط ش��دن 
اس��الم سیاس��ی بر مناطق کردنش��ین سایه 
افکنده و باعث شد که مردم کرد این بخش 
از کردستان، ش��هرها و روستاهای خود را 
ترک کرده و به صورت دسته جمعی به سوی 

خاک کردستان عراق مهاجرت نمایند.
ای��ن مهاج��رت علیرغم اینک��ه کوچ و 
آوارگ��ی تعداد زیادی از ش��هروندان عرب 
سوری به سوی کش��ورهای همسایه را نیز 

به دنبال داشت، 
بر اساس آمارهای اعالم شده، قریب به 
۲۰۰ هزار کرد کردستان سوریه را به سوی 
اقلیم کردستان عراق سوق داده است. همین 
امر سبب شده است که شهرها و روستاهای 
کردستان س��وریه که درواقع می بایستی در 
ای��ن برهه، میدان مبارزه برای دس��تیابی به 
حقوق مش��روع ملت ک��رد در این بخش از 
کردستان باش��ند، به س��وی خالی شدن از 
سکنه س��وق داده ش��وند، بدون شک، این 
هم��ان برنامه ای اس��ت ک��ه حکومت بعث 
س��وریه س��ال های متمادی برای تحقق آن 

کوش��یده و برنامه های خاص��ی را تدارک 
دیده است که با تعریب این مناطق، شهرها 
و روس��تاهای کردنش��ین این کش��ور را با 
اس��کان مردم ع��رب در ای��ن مناطق از نو 
بس��ازد و به این شیوه، دموگرافی کردستان 

سوریه را تغییر دهد.
بی ش��ک چنین امری، آس��یب و تهدید 
بس��یار ب��زرگ و خطرناکی ب��رای آینده ی 
مردم کرد در این کش��ور اس��ت و بازگشت 
آن ها در آینده نیز کار ساده ای نخواهد بود. 

بجاس��ت که حداقل جوان��ان و مردان کرد، 
خانه و کاشانه و مناطق خود را ترک نکرده 
و با مب��ارزه و پای��داری و ماندن در وطن 
خ��ود از موجودیت ملت کرد در این بخش 

از کردستان دفاع نمایند.

عارف ولزی

سالم اسماعیل پور

ترجمه: عادل مرادی
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در راستای همكاری بیشتر نیروهای دمكرات و مترقی ایران بكوشیم

بعد از س��قوط حکومت شاهنشاهی در 
سال ۱٣۵۷ و روی کار آمدن نظام جمهوری 
اس��المی، کردهای این کشور با حسرت به 
دنبال کسب آزادی های دمکراتیک و تأمین 
حق��وق ملی خویش بودند. اما رژیم جدید، 
نه تنها از تمام خواسته های آنان چشم پوشی 
کرد، بلکه فش��ارها، س��رکوب ها و جنایات 
این رژیم علیه کردها با گذشت روز و ماه و 

سال، یکی پس از دیگری ظاهر می شوند.
به خون کش��یدن نخس��تین بهار آزادی، 
مردم بی گناه س��نندج را غرق در خون کرد. 
فاجعه ی خونبار نق��ده را به راه انداخت. با 
هجوم مغول آسا به کردس��تان بعد از فتوای 
آیت اهلل خمین��ی علیه مردم مس��لمان کرد، 
در روز ۲٨ مرداد م��اه ۱٣۵٨ و اعدام های 
مردم بیگناه شهرهای پاوه، سنندج، مریوان، 
سقز و بانه به دس��ت آخوند خلخالی حاکم 
ش��رع این رژیم، کشتار همگانی روستاهای 
قارن��ا، قالتان، ایگریقاش، کانی مام س��یده، 
سبزی، سرچنار، س��روکانی، دیالن چرخ و 
گری��زه و...، اعدام همگان��ی ۵٩ جوان کرد 
در شهرستان مهاباد و ده ها و صدها نمونه ی 
دیگر، از کارنامه ی سیاه رژیم در ژینوساید، 
نسل کشی و آسیمیالس��یون رژیم جمهوری 

اسالمی علیه مردم کردستان بوده است.
پس از فتوای جه��اد خمینی علیه مردم 
بی گناه کردس��تان، یک بار دیگر استبداد و 
دیکتاتوری بر تمام کش��ور سایه افکند، اما 
کردستان در شرایط ویژه ای قرار داشت و از 
هر طرف زیر ضربات یک جنگ خانمان سوز 
و جانسوز قرار گرفت و به علت اینکه مردم 
ای��ن دیار خواهان حقوق ملی خود و تأمین 
آزادی های دمکراتی��ک بودند، از هر لحاظ 

ب��ه مال محمود و احترامش��ان به قرآن، یک 
رگب��ار بر س��ینه ی مال بود و س��پس با تبر 
سرش را از بدن جدا کردند و سرش را پیش 
اربابانشان بردند. سپاه جمهوری اسالمی به 
ج��ان و مال مردم افتادند، م��ردم بی گناه را 
قتل وع��ام کردند از پی��ر و جوان، زن و بچه 
هر کسی را که بدستشان افتاد، کشتند، حتی 
به بچه های روستا رحم نکردند چوپان های 
آب��ادی ک��ه در اطراف ده مش��غول چراندن 
احش��ام بودند، مورد هجوم واقع گشته و به 
طرز فجیعی به قتل رسیدند. مزدوران رژیم 
مانند س��پاه مغول دسته دسته در کوچه های 
آب��ادی به غارت و کش��تار پرداختند. در و 
پنج��ره و دیوار خانه های م��رم را به رگبار 
بس��تند. در کوچه و برزن، دم در مس��جد و 
خانه ه��ای مردم جوی خون ب��راه انداختند 
و اهالی روس��تا را غلتان خون کردند. بدین 
س��ان مزدوران این رژیم ب��ا این جنایات و 
اعمال ناپس��ند و بدور از منش انس��انی در 
کردستان در مقایسه با دیکتاتورهای تاریخ 

گوی سبقت را ربودند.
رژیم سعی کرده است بر مسائل کردستان 
سرپوش بگذارد. با این حال، مهدی بهادران، 
نماین��ده ی آیت اهلل حس��ین  عل��ی منتظری 
گزارش مفصلی از جنای��ات قارنا تهیه کرد 
که روزنامه ی اطالعات روز ۲٦/۱٣۵٨/٦ 
آن را پوشش داد. همچنین روزنامه ی کیهان 
مورخ��ی ۱٣۵٨/٦/۱۴ به نقل از مال صالح 
رحیمی نوش��ت: " ٦٨ نفر از اهل روستای 
قارنا را به قتل رس��اندند، افراد بیگناهی که 
در روستای قارنا به ش��هادت رسیدند، تنها 

گناهشان این بود که کرد بودند." 
عامالن کشتار قارنا شناسایی شدند، اما 
ب��ه جای اینکه مجازات ش��وند، همه ی آنها 

تشویق شدند.

زیر فشارهای شدید اقتصادی و هجوم های 
تاتارآس��ا و مغول آس��ا قرار گرفتند و افراد 
مس��لح و مزدوران و سرس��پردگان رژیم به 
کردس��تان تاختن��د. کردس��تان روز به روز 
بیش��تر میلیتاریزه شد. تانک ها و عراده های 
توپ، کاتیوشا، و خمپاره  و انواع سالح های 
ویرانگ��ر علی��ه م��ردم ب��کار گرفته ش��د. 
هلی کوپتره��ا و هواپیماه��ای جنگی رژیم 
به طور مس��تمر در آس��مان کردستان برای 
ایجاد فض��ای ارعاب و وحش��ت در حال 
گشت زنی بودند. پاسداران و کمیته چی های 
حزب اهلل ژ٣ به دس��ت و تبر و قمه به دست 
به کردس��تان هجوم آوردند. از طرف دیگر، 
دفاع مظلومانه مردم کرستان و مقاومت آنان 

به دس��تان قرار گفت. مردم روس��تا اعم از 
زن و م��رد، بچ��ه، پیر و جوان که مش��غول 
کار کشاورزی بودند، وحشت زده از مزرعه 
و کار به خانه های خ��ود پناه بردند. دیری 
نپایید که چند دس��تگاه تانک و ماشین های 
مسلح به تیربار و دوشکا، روستا را محاصره 
کردند. افراد مسلح رژیم، ژ٣ به دستان و تبر 
و قمه به دستان بیرحمانه برجان و مال مردم 
بی گناه تاختند. مال محمود، مالی روستا که 
مرد ش��ریف و عالم دینداری بود و به نیت 
پلی��د آنان واقف بود، ق��رآن را از طاقچه ی 
خانه برداشت و شتابان به سوی آنان رفت 
و از آنان خواس��ت که به خاطر قرآن کریم 
به م��ردم بی گناه رحم کنند. اما جواب آنان 

در مقابل این تهاجمات اش��رار و مزدوران 
و سرس��پردگانی هچون غالمرضا حس��نی، 
ظهیرنزاد، مس��عودی و .... بود  که به خون 
مردم کردستان تشنه بودند و از هیچ جنایتی 

رویگردان نبودند.
جنای��ات روز ۱۱ ش��هریورماه ۱٣۵٨ 
روس��تای قارنا نمونه ی بارز سیاس��ت های 
رژیم ض��د خلقی جمهوری اس��المی علیه 
مردم کردستان اس��ت. روستای قارنا در ٦ 
کیلومتری شهرس��تان نقده در مسیر جاده ی 
پیرانش��هر- نقده قرار دارد. آن روز نزدیک 
ظهر از تمام اطراف از س��وی افراد مس��لح  
رژی��م مورد هجوم قرار گرفت و از تپه های 
مش��رف بر آب��ادی زی��ر آتش رگب��ار ژ٣ 

ایران و روس��یه در حال کارکردن برای 
جلوگیری از حمله ی نظامی غرب به سوریه 
هستند. روسیه حتی کشتی های جنگی خود 
را به دریای مدیترانه گس��یل داش��ته است، 
مکانی ک��ه ناوهای آمریکای��ی در موقعیت 
حمله  قرار داشته و در انتظار صدور دستور 

حمله هستند.
تحلیلگران نظامی می گویند که همپیمانان 
س��وریه در حال تالش برای توقف حمله ی 
نظامی آمریکا یا کاه��ش هزینه های بعد از 

انجام حمله هستند.
کری��س هارم��ر، تحلیلگ��ر انس��تیتوی 
مطالعات جنگ که به عنوان یک فرمانده ی 
نظام��ی در نیروی دریایی برای برنامه ریزی 
نظامی در خلیج ف��ارس کار می کند، معتقد 
است که: "روسیه می تواند از لحاظ سیاسی 
و دیپلماتی��ک در س��ازمان مل��ل و تأمین 
ت��دارکات به س��وریه کمک کن��د، ولی در 
حاضر تقریبا دارای آن توانایی نیست که در 
اواخر سال های جنگ سرد از آن برخوردار 

بود".
 هارم��ر می گوید: اگرچ��ه ایران ممکن 
اس��ت بخواهد تالفی کند و ای��ن امر را نیز 
از طری��ق گروه تروریس��تی ح��زب اهلل در 
حنوب لبن��ان انجام دهد، ح��زب اهلل لبنانی 
که بی��ن دو وظیفه ی کمک به بش��ار اس��د 
ب��رای باقی ماندن در ق��درت و حفاظت از 
ش��یعیان محله های بیروت در برابر حمالت 
ماش��ین های بمبگذاری شده، اش��باع شده 
اس��ت، من فکر نکنم که ای��ران بتواند خود 

اقدام تالفی جویانه ای انجام دهد.
تحلیلگ��ران دیگ��ری ازجمل��ه فیلی��پ 

اس��میت، بن��ا به اس��نادی که در وبس��ایت 
Jihadology درباره نبردهای شبه نظامیان 
شیعه در س��وریه نگاشته است، می گوید که 
اگرچه نیروهای بشار اسد و حزب اهلل ممکن 
است که در س��وریه و لبنان تضعیف شوند، 
اما توانایی ایران را  برای تالفی کردن نباید 

نادیده گرفت.
اس��میت می گوید در سال ۱٩٨۰ زمانی 
که ایران در حال جنگ بزرگی با عراق بود، 
صدها تن از نیروهای س��پاه پاسداران را به 
جنوب لبنان فرس��تاد و ح��زب اهلل لبنان را 
برای مقابله با اس��رائیل و آمریکا تأس��یس 

کرد.
بمبگذاریهای حزب اهلل لبنان در سفارت 
آمریکا  و پایگاه تفنگداران دریایی آمریکا 
در بیروت منجر به کشته شدن ۵٨ دیپلمات 
آمریکایی و شهروند لبنانی و همچنین ۲۴۱ 

سرباز نیروی دریایی در سال ۱٩٨٣ شد.
روز پنج ش��نبه، حس��ن روحانی، رئیس 
جمه��وری ای��ران در بیانی��ه ای که توس��ط 
رس��انه های تحت کنترل دولت ایران انتشار 
یافت، اظهار داش��ت که ایران و روس��یه در 
مشارکتی وسیع برای جلوگیری از حمله ی 
نظام��ی غرب علی��ه س��وریه کار می کنند. 
روحانی اقدام غرب علیه س��وریه را نقض 

بارز حقوق بین الملل دانست.
محمدعل��ی جعف��ری، فرمان��ده س��پاه 
پاس��داران انقالب در گفتگویی با وبسایت 
تس��نیم گفته اس��ت که حمله به س��وریه به 

معنای نابودی سریع اسرائیل است.
رس��انه های محلی و دولتی روسیه روز 
پنجشنبه گزارش دادند که موشک های کروز 

روس��ی و یک کشتی بزرگ ضد زیردریایی 
از اقیانوس آتالنتیک شمالی به سوی دریای 
مدیترانه در ارتباط ب��ا تنش های منطقه در 

حال حرکت هستند.
هارمر می گوید این کشتی ها ممکن است 
تدارکات نیروهای س��وریه را تأمین کنند یا 
بیش��تر برای تخلیه ی شهروندان و تجهیزات 
روس��ی از پای��گاه دریایی روس��یه در بند 

طرطوس آمده باشند.
ای��ران و س��وریه تهدی��د کرده اند که در 
پاس��خ به ه��ر حمل��ه ی نظام��ی آمریکا به 
س��وریه، اقدامات تالفی جویان��ه ای را علیه 
اس��رائیل و همپایانان آمریکا در خاورمیانه 
انج��ام خواهن��د داد. این دو کش��ور دارای 
موش��ک هایی هس��تند که می تواند اسرائیل 
و دیگر کش��ورهای متحد آمریکا در خلیج 
فارس را هدف قرار دهد. س��پاه پاس��داران 
و ح��زب اهلل لبنان دارای ش��بکه های جهانی 
هس��تند ک��ه قادرن��د کش��ورهایی را که از 
حمله ی نظامی علیه سوریه حمایت می کنند، 

به مخاطره بیاندازند.

همان گونه که اس��رائیل ب��رای آمریکا 
متحدی مهم است، سوریه نیز برای ایران از 
اهمیت اساسی برخوردار است. ایران برای 
ت��داوم جنگ داخلی در س��وریه میلیون ها 
دالر به رژیم اس��د کمک نم��وده، در حالی 
که سازمان ملل اظهار داشته است که  بیش 
از ۱۰۰ هزار نفر در جنگ س��وریه کش��ته 

شده اند.
اس��میت می گوید که ایران شمار زیادی 
از ش��به نظامیان و اعض��ای س��پاه را برای 
جنگیدن و آموزش نیروهای دولتی سوریه 
به این کش��ور فرستاده است و سندهایی در 
دست است که شمار زیادی از کشته شدگان 

در سوریه از اعضای این گروه ها هستند.

هارم��ر می گوی��د که آخری��ن حمله ی 
ح��زب اهلل لبن��ان پرتاب صدها موش��ک به 
سمت اس��رائیل در س��ال ۲۰۰٦ بود، ولی 
در یک واکنش و تهاج��م زمینی، نیروهای 
اسرائیلی توانستند زیرساخت های موشکی 
ح��زب اهلل را از بین برده و بیروت را به یک 

قتلگاه بدل کنند.
آخرین رویارویی مستقیم ایران و آمریکا،  
به ده��ه ۱٩٨۰ در طول "جنگ نفتکش ها" 
در خلی��ج فارس برمی گردد، وقتی که ایران 
و عراق در ح��ال جنگ با یکدیگر بودند و 
کش��تی های نفتکش را هدف قرار می دادند. 
نیروی دریای��ی آمریکا از کش��تی هایی که 
پرچم آمریکا بر فراز آنها افراشته شده بود، 
محافظت می کرد و توانس��ت ب��دون این که 
کش��تی های آمریکایی هیچ گونه خس��ارتی 
ببینن��د، قایق ه��ای گوناگون نفت��ی ایران و 
کش��تی های جنگی این کش��ور را به شدت 

هدف قرار دهد.
هارم��ر می گوید که ایرانی ه��ا تجربه ی 
رویاروی��ی ب��ا آمریکا را دارن��د. تکرار آن 
نمی تواند برای آنها خوش��ایند باش��د. ولی 
اسمیت می گوید که ایران می تواند از طریق 
تروریس��ت ها واکنش نش��ان دهد. این امر 
می تواند یک سال آینده اتفاق بیافتد و هیچ 
کس نمی داند این حم��الت چه اندازه طول 

می کشد.

بازپرداخت تهدیدهای ایران 
در سوریه
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از آچمز به کیش و مات
سالم اسماعیل پور

جمهوری اسالمی طی مدت بیش از دو 
سال گذش��ته با تمام توش و توان خویش 
حامی، مش��وق و متحد رژیم س��وریه در 
کش��تار توده های مردم به پاخاس��ته ی این 
کش��ور بوده و دوش��ادوش نظامیان رژیم 
خاندان اس��د، به عنوان جنایتکار و مجرم 
اصلی در آوارگی بی��ش از ۷ میلیون نفر، 
کشته شدن بیش از یکصدهزار نفر، ویرانی 
شهرها و روستاها، تخریب زیرساخت های 
اقتصادی و فروپاشی نظم و سامان اجتماعی 
این کش��ور شریک و سهیم بوده است. این 
واقعیت ها باعث شده است که عقب نشینی 
و تغییر در سیاس��ت ضدبشری جمهوری 
اسالمی در رابطه با اوضاع سوریه، تاکنون 
یکی از ضعیف ترین احتماالت در سیاست 
خارجی رژی��م در این رابطه بوده باش��د. 
به عب��ارت دیگر، جمهوری اس��المی در 
جنایات بش��ار اس��د علیه مردم سوریه نه 
تنها ش��ریک جرم محسوب می شود، بلکه 
ب��ا راهنمای��ی و تحریک اس��د و حمایت 
همه جانبه از جنایات وی، منش��أ عمده ی 
بحران و خشونت روزافزون نیروهای اسد 
علیه مخالفان و مردم س��وریه بوده است و 
به دلیل اصرار همین رژیم به حفظ سوریه 
در صف محور ب��ه اصطالح مقاومت بوده 
است که تمامی تالش های بین المللی برای 
قبوالن��دن راه حل سیاس��ی و دیپلماتیک 
ب��ه رژی��م س��وریه بی نتیجه مانده اس��ت. 
جمهوری اس��المی که به دلیل مماشات و 
متزلزل بودن گام های دول غربی و حمایت 
روسیه و چین از رژیم اسد در خالل بحران 
سوریه، آشکارا از جبهه های جنگ سوریه 
به عنوان خط مقدم نبردی س��خن می گفت 
ک��ه از تهران هدایت و فرماندهی می ش��د، 
اکنون که اوضاع به س��وی منسجمتر شدن 
تالش ها و صدور فرمان حمله ی آمریکا به 
سوریه پیش می رود، بر سر دوراهی جنگ 
یا عقب نش��ینی مانده است. این سردرگمی 
تمامی تاروپ��ود و نهادهای رژیم را در بر 
گرفته اس��ت، به گونه ای که عقب نش��ینی 
آبرومندان��ه از ای��ن جنگ نیز ب��رای آنان 
تبدیل به رؤیایی دس��ت نیافتنی شده است. 
سخنان اخیر رفسنجانی و کسانی همچون 
علی مطه��ری، بیانگر این واقعیت اس��ت 
که مس��أله ی شکس��ت در جنگ سوریه و 
تأثیرات ویرانگ��ر آن بر متحدان منطقه ای 
خاندان اس��د، به ویژه جمهوری اس��المی 
و اذناب و عوامل��ش در منطقه، در کانون 
بحث های درونی رژیم قرار دارد. جمهوری 
اسالمی اینک در وضعیتی قرار گرفته است 
که یا بایس��تی محور مقاومتش را رها کند 
که ای��ن به معنای فروپاش��ی س��تون های 
ایدئولوژی تهاجمی این رژیم خواهد بود، 
یا بایستی درگیر جنگی شود که در جبهه ی 
مقابل آن، برای نخس��تین بار مس��تقیمًا به 
رویارویی با آمری��کا و متحدانش خواهد 
پرداخت، جنگی که احتم��ال وقوع آن از 
هم اکنون رعب و هراس در دل زمامداران 
رژیم افکنده و راه های برون رفت از چنین 
وضعیتی لحظه به لحظه محدودتر می شوند. 
به همین دلیل، در ش��طرنج سیاسی منطقه، 
جمهوری اس��المی در وضعیت آچمز قرار 
گرفت��ه و در این وحش��ت عمیق فرو رفته 
است که با هر حرکتی در مهره هایش ممکن 

است به کیش و مات دچار شود.

بازتاب

با حضور کودکان بخش های چهارگانه ی 
کردس��تان، چهارمی��ن جش��نواره ی کان��ون 
پرورش فکری و هنری کودکان و نوجوانان 
کردستان ایران )نرگس( و گروه »دق شارتر« 
روز یکش��نبه ۲۰۱٣/٩/٨، از ساعت ٩:٣۰ 
صبح تا س��اعت ۱٨ همان روز در شهر کویه 

در آمفی تئاتر آزادی برگزار می شود.
این جشنواره، هر س��اله در اواخر فصل 
تابستان به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید 
و باز شدن مدارس با حضور گروهای هنری 
ش��هرها و روستاهای کردستان در شهر کویه 
برگزار می شود. فاتح صالحی، دبیر چهارمین 
جش��نواره ی تابس��تانی نرگس اعالم کرد: » 
در جش��نواره ی امس��ال، وزارت آموزش و 
پرورش، هیأت تش��کل های مردمی و صنفی 
پارت دمکرات کردس��تان، مدیریت فرهنگی 
ک��ودکان اربی��ل و همچنین ش��رکت کورک 
تیلیکوم ب��ه عنوان اسپانس��ر و حامی مالی، 
به برگ��زاری چهارمین جش��نواره ی نرگس 
کم��ک کردند. الزم به ذکر اس��ت، گروه های 

ش��رکت کنن��ده 
بخش ه��ای  از 
ن��ه ی  گا ر چها
ن  س��تا د کر
گ��روه  همانن��د 
ک��ودکان  آواز 
ترکیه،  کردستان 
موس��یقی  گروه 
کودکان کردستان 
گروه  س��وریه، 
هنری استان های 
اربیل و سلیمانیه 
همچنی��ن  و 
ی  ه ه��ا و گر

ک��ودکان  هنری 
کردس��تان ایران 
ب��ه م��دت یک 
ش��هر  در  روز 
مهم��ان  کوی��ه 

گروه های شرکت کننده اهدا خواهد شد.بود.در پایان این جشنواره، جوایز ویژه ای به کان��ون نرگس و گروه »دق ش��ارتر« خواهد 

مغز دو انسان با اینترنت به هم وصل شد

بازی های کامپیوتری منجر به خشونت نمی شوند

  با حضور کودکان بخش های چهارگانه ی کوردستان،
  چهارمین جشنواره ی تابستانی نرگس برگزار می شود.

توپ ب��ه حرکت در آورده اما در عین حال 
حواس��ش جمع بود که ای��ن حرکت را فقط 
در ذهن ن��گاه دارد و در عمل دس��تش را 

حرکت ندهد.

دو پژوهشگر آمریکایی، تحقیقی جدید 
در م��ورد رابطه ی بازی ه��ای کامپیوتری و 
رفتار خش��ن نوجوانان انج��ام داد ه اند. آنها 
بین این دو مورد رابطه ای نیافته اند و عامل 
خش��ونت را بیش��تر در اس��ترس نوجوانان 
می بینن��د. کریس��توفر فرگوس��ن و چریل 
السون، دو پژوهشگر آمریکایی، تحقیقی در 
مورد تأثیر بازی های خش��ن کامپیوتری بر 
رفتار نوجوانانی که از لحاظ روحی ناسالم 
هس��تند، انج��ام داده اند. آنه��ا نتایج تحقیق 
 Journal of„ خود را در نش��ریه علم��ی
منتشر   “Youth and Adolescence
کردند. بر اساس گفته های این دو دانشمند، 
 “Mortal Combat„ بازی هایی همانند
روی  ب��ر   “Grand Theft Auto„ و 
نوجوانان��ی که برای مثال دچار افس��ردگی 

ی��ا بیماری بی��ش فعالی هس��تند، تأثیر بد 
نمی گذارن��د. آنها می افزایند ک��ه رفتار این 
نوجوانان با ب��ازی کردن چنین بازی هایی، 
خش��ن تر نمی ش��ود. حتی بر عکس، چنین 
بازی های کامپیوتری ای می توانند به نوجوان 
آرامش  بخشند، طوری که رفتار خشن آنها 

با بازی کردن این بازی ها، کاهش  یابد.
این دو پژوهش��گر ب��رای انجام تحقیق 
خود ٣۷۷ کودک و نوج��وان آمریکایی از 
قوم های مختلف جامعه را بررس��ی کردند. 
پیش از آن از لحاظ پزش��کی مشخص بود 
ک��ه این افراد دچار بیم��اری بیش فعالی یا 
دچار افس��ردگی هس��تند. متوسط سن آنها 
هم ۱٣ سال بود. بر اساس این نتایج، دلیل 
اصلی رفتار خش��ن اجتماعی، اس��ترس در 

بین نوجوانان است.

زل زده و صحنه یک بازی رایانه ای را زیر 
نظ��ر گرفته ب��ود و در ذهن��ش آن را بازی 
می ک��رد. چند لحظه بع��د، او تصور کرد که 
دس��ت راستش را برای ش��لیک یک گلوله 

پژوهشگران دانش��گاه واشینگتن موفق 
ش��ده اند پیغام های مغزی یک انسان را »از 
طریق اینترنت« انتقال دهند و یک دس��تور 
در مغ��ز یک��ی را در مقص��د بدن انس��انی 
دیگ��ر را به واکنش در آورن��د. به گزارش 
خبرگ��زاری رویترز، دانش��مندان می گویند 
نخستین اتصال ذهنی انسان ها را در محیط 
آزمایش��گاهی ایجاد کرده و موفق شده اند 
حرکت دس��ت انس��انی را »تنه��ا با کمک 

امواج مغزی انتقالی« هدایت کنند.
در آزمایش��ی که با سرمایه گذاری اداره 
پژوهش��ی ارتش و دیگ��ر نهادهای نظامی 
دولت فدرال آمریکا دنبال می شود، »راجش 
رائو«، اس��تاد عل��وم رایانه ای و مهندس��ی 
دانش��گاه واش��ینگتن، در اتاق آزمایشگاه 
خود نشس��ت و کالهک��ی از الکترودهای 
مخصوص ثبت نوار مغزی را بر سر گذاشت 
که به یک  »الکتروانسفالوگرام« وصل بود، 
دستگاهی که فعالیت های الکتریکی مغز را 

می خواند.
رائو به یک صفحه نمایش��گر رایانه ای 

الکتروده��ا پیغام الکتریک��ی مغز او را 
خوان��ده و از طری��ق خط��وط اینترن��ت به 
س��وی دیگری می رساند. جایی که »آندریا 
اس��توچو«، از مؤسس��ه فراگی��ری و علوم 
مغزی دانش��گاه با کاله شنای بنفش رنگی 
بر س��ر نشس��ته بود که به دس��تگاه ویژه ای 
متصل بود که »تحریک مغناطیس��ی ترانس 

کرانیال« )تی ام اس( نام دارد.
وقتی پیغام الکتریکی دست راست رائو 
به اس��توچو رس��ید، او ناخودآگاه انگشت 
دست راستش را بر روی صفحه کلید رایانه 
حرکت داد تا با فش��ار دکم��ه فاصله گلوله 
توپ را در بازی ش��لیک کن��د. او می گوید 
حس حرکت غیرارادی دس��تش مانند یک 
»تیک عصبی« بود. رائ��و می گوید: "برای 
من هم هیجان انگیز بود و هم ترس��ناک که 
می دی��دم آنچه در ذهنم تص��ور کرده بودم، 
توس��ط مغز دیگری به عمل فیزیکی تبدیل 

می شود".


