
بیست و یک سال از ترور ناجوانمردانه ی رهبر رادمرد ملتمان، دکتر 
شرفکندی و یارانش می گذرد. با سپری شدن 16 سال از آشکار شدن 
زوایای مختلف ترور این رهبر بزرگ ملت کرد، آنچه که به عنوان 
نقطه ی عطفی در تاریخ باقی مانده است، حکم شجاعانه و عادالنه ی 
دستگاه قضایی آلمان است که برای همیشه در سپهر مبارزات این 

ملت ستمدیده خواهد درخشید. امیدواریم روزی فرا رسد که دستگاه 
قضایی کشور اتریش نیز با الگو گرفتن از حکم تاریخی دادگاه 

میکونوس، نام خود را در فهرست دوستان ملت کرد ثبت نموده و 
جنبه های مختلف ترور رهبر برجسته ی ملتمان، زنده یاد دکتر قاسملو 
را از یک تریبون رسمی حقوقی اعالم و در معرض قضاوت افکار 

عمومی جهانیان قرار دهد.

میکونوس

جمهوری اس��امی از همان نخس��تین 
روزهای زمام��داری ماالمال از جنایت و 
شرمس��اری اش، نه تنها در داخل کش��ور، 
بلکه در خ��ارج از مرزهای خود نیز ده ها 
بار اقدام به ترور و حذف فیزیکی مخالفین 
خود نم��وده و بی پروا از هر پرنس��یپ و 
قانونی تنها در فکِر حفظ و تداوم حکومت 

نامشروع و ضد مردمی خود بوده است.
 1371 س��ال  ش��هریورماه   26 در 
خورش��یدی، برابر با 17 س��پتامبر 1992 
می��ادی، در رس��توران میکونوس ش��هر 
برلی��ن آلمان، در اقدامی تروریس��تی دکتر 
صادق شرفکندی، دبیر کل حزب دمکرات 
کردستان ایران، فتاح عبدلی عضو کمیته ی 
مرک��زی و نماینده ی ح��زب در خارج از 
کشور، همایون اردالن نماینده ی حزب در 
آلمان و همچنین نوری دهکردی دوست و 
هم��راه حزب و فعال سیاس��ی ایرانی را به 

رگبار گلوله بسته و ترور نمودند.
دادگاه آلمان در مدت زمان نزدیک به 
چهار س��ال تحقیقات پیرامون این پرونده، 
علیرغ��م فش��ارهای همه جانبه از س��وی 
جمهوری اس��امی جهت متوق��ف نمودن 
و یا به انحراف کش��اندن مس��یر دادرسی، 
متعهدان��ه اقدام نموده و نهایتا پس از 247 
جلسه دادرس��ی و ادای شهادت 170 نفر، 
مسئولین رده باالی جمهوری اسامی را به 
عنوان ط��راح و صادرکننده ی فرمان ترور 
میکونوس متهم نمود. این اولین بار بود که 
رژیم ایران و مسئولین رده باالی آن به دلیل 
تروریس��م دولتی متهم ش��ناخته شدند. با 
صراحت می توان گف��ت دادگاه میکونوس 
پ��س از دادگاه نورنبرگ که در 20 نوامبر 
سال 1945 و بعد از جنگ جهانی دوم که 
جهت رسیدگی به پرونده 22 تن از رهبران 
آلمان نازی به اتهام کش��تار دس��ته جمعی 
بیش از 50 میلیون یهودی تش��کیل ش��د، 
مهمترین دادگاهی بود که در کش��ور آلمان 

برگزار شد.
این اقدام شجاعانه ی دادگاه میکونوس 
علیرغ��م اینک��ه موجب کس��ب اعتباری 
بین الملل��ی ب��رای دادگاه آلمان ش��د، بار 
ش��رمندگی تاریخیی را نیز بر دوش کشور 
اتریش و دادگاه وابس��ته ی آن نهاد. حکم 
دادگاه میکون��وس ارتب��اط می��ان ایران و 
آلم��ان و حت��ی دیگ��ر کش��ورهای عضو 
اتحادیه ی اروپا را نیز با بحران مواجه کرد 
و جمهوری اس��امی دیگر نتوانست بدون 
واهم��ه از واکنش جامع��ه ی جهانی برای 
ترور مخالفان خود در اروپا اقدام نمایند. 

سـخن
ناهید حسینی

تأمین حقوق ملی خلق کرد در چهارچوب ایرانی دمکراتیک و فدرال
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عفو بین الملل با انتشار اطاعیه ای از 
خطراعدام قریب الوقوع چهار ش��هروند 
کرد در ایران خبر داده است. این چهار 
نف��ر می گوین��د، در دوران بازداش��ت 
شکنجه ش��ده و از دسترس��ی به وکیل 

مدافع نیز محروم بوده اند.
 جمشید دهقانی و برادر کوچکترش 
جهانگیر دهقانی، حامد احمدی و کمال 
موالیی در 14 نوامبر 2010 در ش��عبه 
2۸ دادگاه انقاب محاکمه شده اند. این 
چه��ار متهم در حالی ک��ه از حق وکیل 
مدافع محروم بودند، به اتهام هایی چون 
“محاربه” و “فس��اد ف��ی االرض” به 

اعدام محکوم شدند.
عف��و بین المل��ل در اطاعی��ه  خود 
می نویس��د، این چه��ار نفر ب��ه تازگی 
اط��اع یافته اند که احکام اعدام آنها در 
دیوان عالی کش��ور تأیید و پرونده شان 

به بخش اجرای احکام فرس��تاده ش��ده 
اس��ت. یکی از مقام ه��ای زندان به طور 
غیررس��می به متمهمان اط��اع داده که 
احکام اع��دام آنها در روزه��ای آینده 

اجرا خواهد شد.
عفو بین المل��ل می گوید اطاع یافته 
که ای��ن متهم��ان در دوران بازداش��ت 
و پی��ش از محاکم��ه ش��کنجه ش��ده و 
زیر فش��ار و تهدی��د، متن هایی را امضا 
کرده ان��د بدون آنک��ه از محتوای آن ها 

اطاع داشته باشند".
عف��و بین المل��ل از اعض��ای خود و 
فعاالن حقوق بش��ر خواس��ته با ارسال 
نام��ه ب��ه مقام ه��ای ایرانی، خواس��تار 
توق��ف اجرای احکام اع��دام این چهار 
نف��ر و محاکم��ه مج��دد آنها براس��اس 

استانداردهای قضایی عادالنه شوند.

نخست وزیر اسرائیل، حسن روحانی را 
به فریب افکار عمومی متهم می کند. 

به گ��زارش خبرگزاری آلم��ان، بنیامین 
نتانیاهو نخس��ت وزیر اس��رائیل روز جمعه 
)20 سپتامبر، 29 شهریور( با اشاره به یکی 
از مصاحبه ه��ای اخیر رئیس جمهور جدید 
ایران گفته است:»ما نباید با کلمات فریبنده 
رئیس جمه��ور ای��ران به تاریکی کش��انده 
ش��ویم. او همه چیز را وارونه نشان می دهد 
تا س��انتریفوژها همچن��ان به چرخش خود 

ادامه دهند.«
بنیامین نتانیاهو هش��دار داده اس��ت که 
رژیم ایران می خواهد تنها بخش کم اهمیتی 
از برنام��ه اتم��ی خود را تعطی��ل، اما توان 

تولید ساح اتمی خود را حفظ  کند. 
وزی��ر  اش��تاینیتز"  "ی��ووال  همزم��ان 
اطاعات و امور اس��تراتژیک اسرائیل نیز 
در مصاحب��ه ای با یک روزنامه اس��رائیلی 

گفته اس��ت که برای مذاکره با ایران بر سر 
برنامه اتمی این کشور دیگر دیر شده و این 
مذاکرات فایده ای ندارد. این مقام اسرائیلی 
ادع��ا کرده که ایران می توان��د ظرف 6 ماه 
آینده به نخستین بمب اتمی خود دسترسی 

پیدا کند.
اش��تاینیتز همچنی��ن افزود:"ایرانی ها با 
توجه به فقدان یک س��ناریوی تهدیدآمیز، 
تص��ور می کنند که می توانن��د مانور بدهند. 
این که آمریکا و اس��رائیل تنها اش��اره کنند 
که یک حمله نظامی ممکن اس��ت، کفایت 

نمی کند".
نخس��ت وزیر اسرائیل با اشاره به امکان 
تس��هیل تحریم های ایران از سوی آمریکا 
ب��ه دلیل ب��روز نش��انه هایی از انعطاف در 
دولت حس��ن روحانی گفت، فشار بر ایران 
تا توقف کامل غنی سازی اورانیوم به جای 

کاهش باید افزایش یابد. 

ت��رور  س��الگرد  مراس��م  برگ��زاری 
د.شرفکندی در مقر دفتر سیاسی حدکا

به مناسبت بیست و یکمین سالگرد ترور 
دکتر شرفکندی و همراهانش ، روز سه شنبه 
26 ش��هریورماه در مقر دفتر سیاسی حزب 
دمکرات کردس��تان ایران در کویه  مراسمی 

برگزار گردید.
این مراسم که با حضور اعضای رهبری، 
پیش��مرگان و اعض��ای ح��زب دمکرات و 
خانواده ه��ای آن��ان در مقر دفتر سیاس��ی 
حزب دمکرات کردستان ایران برگزار شد، 
با اجرای س��رود مل��ی "ای رقیب" و ادای 
احترام به شهیدان راه آزادی کردستان آغاز 

گردید.
سپس "د.میرو علیار" عضو دفتر سیاسی 
حزب دمکرات کردس��تان ایران س��خنانی 

بدین مناسبت ایراد نمود.
آقای علیار در س��خنانش اش��اره کرد: 
"آمده ایم تا ای��ن جنایت هولناک علیه ملت 
کرد و ح��زب دمکرات را محک��وم نمائیم، 
انزجار خود را از تروریس��م اعام داریم و 
اج��ازه ندهیم که این ظل��م و جنایت فجیع 
جمهوری اس��امی ایران علیه ملت کرد به 

دست فراموشی سپرده شود".
علیار در رابطه با شخصیت دکتر صادق 
گفت: "دکتر سعید ش��رفکندی رهبری بود 
که پس از ش��هادت دکتر قاسملو اجازه نداد 
پرچ��م مبارزه ی آزادیخواهانه ی حزبمان بر 
زمین بیفت��د و نگذاش��ت توطئه های رژیم 

علیه ملت کرد به سرانجام برسند".
ایش��ان همچنی��ن افزودند:"اگ��ر تا قبل 
از اع��ام حکم دادگاه میکون��وس، افراد یا 

جریان هایی در تروریس��ت بودن جمهوری 
اسامی ایران ش��ک و شبهه ای داشتند، بعد 
از اعام حکم این دادگاه، آن ش��ک و شبهه 
نیز از بین رفت و بر همگان آش��کارتر شد 
که تروریس��م دولتی، به بخش��ی اساسی از 
سیاست رس��می جمهوری اس��امی ایران 

تبدیل شده است".

اح��زاب و س��ازمان های دیگ��ر نیز با 
ارس��ال پیام های جداگانه ای به این مراسم، 
هم��دردی خ��ود را به مناس��بت س��الگرد 
ش��هادت این رهبر توانمند حزب دمکرات 

و ملت کرد ابراز نموده بودند.
همچنین پیام مشترک سازمان  های زنان، 
دانش��جویان و جوانان دمکرات کردس��تان 

ایران بدین مناس��بت نیز از سوی "سربست 
شهابی" جانشین دبیر اتحادیه ی دانشجویان 

دمکرات کردستان ایران قرائت شد.
متن کامل س��خنان دکتر میرو علیار در 
این مراس��م، در صفحه ی 4 این شماره آمده 

است.

دادگاه میکونوس، پیروزی عدالت، حقیقت و امید

عفو بین الملل:
اسرائیل: برای ایران دیگر دیر شده استاعدام کردها را در ایران متوقف کنید
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برگزاری مراسم 26 شهریورماه در مرکز یک کردستان

دیدار هیأت کومله از دفتر نمایندگی حزب دمکرات در اربیل

برگزاری مراسم سالگرد ترور دکتر 
شرفکندی و همراهانش در مرکز ٣ کردستان 

دیدار آقای مصطفی هجری  با ماموستا 
عزیز محمد، شخصیت سرشناس کرد 

اعتراض شهروندان سنندج به کمبود شدید نان

درگیری مردم و نیروهای رژیم در پیرانشهر

اخبار و گزارش

سرنگون باد رژیم ارتجاعی جمهوری اسالمی ایران

مراسم 26 ش��هریورماه، بیس��ت و یکمین 
س��الروز ترور دکتر شرفکندی و همراهانش در 

مرکز یک کردستان برگزار شد.
به گزارش کوردس��تان میدیا، روز پنج شنبه 
2۸ شهریورماه، مراسم بیست و یکمین سالگرد 
ترور دکتر ش��رفکندی و همراهانش با حضور 
شماری از پیشمرگان، اعضا و کادرهای حزب 
دمکرات کردستان ایران و خانواده های آنان در 
مرکز یک کردس��تان واقع در "دیگه له" برگزار 

گردید.
مراس��م با س��رود ملی "ای رقیب" و ادای 
احترام به ش��هدای راه آزادی کردس��تان آغاز 

گردید.
س��پس "طاه��ر کس��یلی"، عض��و کمیته ی 
مرکزی ح��زب دمکرات و مس��ئول مرکز یک 

کردستان پیام این مرکز را قرائت نمود.
در بخش بعدی این مراسم، پیام کمیته های 

ب��ه مناس��بت 26 ش��هریورماه، بیس��ت و 
یکمین س��الگرد ترور دکتر صادق ش��رفکندی 
و همراهانش، در مرکز 3 کردس��تان مراس��می 

برگزار شد.
به گزارش وب سایت کوردستان میدیا، روز 
چهارشنبه بیست وهفتم ش��هریورماه 1392، به 
مناسبت بیس��ت و یکمین س��الگرد ترور دکتر 
ش��رفکندی و همراهانش، مراس��می با حضور 
پیش��مرگان، اعضای حزب و خانواده های آنان 

در مرکز 3 کردستان برگزار گردید.
مراس��م با س��رود ملی "ای رقیب" و یک 
دقیقه س��کوت ب��ه احترام ش��هدای راه آزادی 

اتحادیه های جوانان و زنان دمکرات کردستان 
ایران از سوی "آویه ر شیخی" قرائت شد.

همچنین پیام کمیت��ه ی حزب دمکرات �� 
کمپ کاوه بدین مناسبت قرائت شد.

کردستان آغاز گردید.
سپس پیام مرکز 3 کردستان بدین مناسبت 
از س��وی "قاسم کلشی" عضو این مرکز قرائت 

گردید.
پی��ام  مراس��م،  از  دیگ��ری  بخ��ش  در 
اتحادیه های زنان و جوانان از س��وی "س��نور 

حیرانی" قرائت گردید.
در ادامه ی مراس��م، چندین قطعه ش��عر و 
سرود از سوی گروه جوانان مرکز 3 کردستان 
و گروه هنری حزب دمکرات کردس��تان ایران 

اجرا گردید.

هیأت حزب کومله به سرپرس��تی "صادق 
زن��دی "عضو دفتر سیاس��ی و مس��ئول دفتر 
نمایندگ��ی ح��زب در ش��هر اربی��ل از دفت��ر 

نمایندگی  حدکا دیدار نمود.
روز  میدی��ا،  کوردس��تان  گ��زارش  ب��ه 
بیس��ت و یکم ش��هریورماه هیأت حزب کومله 
کردس��تان ای��ران در دیدار از دفت��ر نمایندگی 
ح��زب دمکرات در اربیل، از س��وی هیأتی به 

سرپرستی "محمد صالح قادری" عضو کمیته ی 
مرکزی و مس��ئول این دفتر مورد استقبال قرار 

گرفت.
آقای قادری ضمن ابراز خرس��ندی از این 
دیدار صمیمان��ه، انتخاب "صادق زندی" را به 
عنوان مس��ئول دفتر نمایندگی کومله در اربیل 

به وی تبریک گفت.
در این دیدار، طرفین ضمن بحث و گفتگو 

پیرامون مسائل مهم منطقه، ایران و کردستان و 
تحوالت در هر کدام از بخش های کردستان، بر 
لزوم گسترش و تحکیم روابط و همکاری های 
احزاب ک��ردی در هر چهار بخش کردس��تان 

تأکید نمودند.
در خاتمه نیز طرفین ابراز امیدواری کردند 
ک��ه این دیدارها زمینه ی همکاری گس��ترده تر 

میان این دو  حزب را فراهم کند.

در خال این مراس��م چندین قطعه ش��عر و 
س��رود نیز از سوی ش��اعران پیشمرگ و گروه 
هنری حزب دمکرات کردس��تان ایران به اجرا 

درآمد.

ب��ه دنبال درگیری می��ان نیروهای رژیم 
ایران با س��اکنین یکی از مناطق پیرانش��هر، 
نیروه��ای رژیم مجب��ور به عقب نش��ینی و 

بازگشت به مقرهای خود شدند.
به گزارش کوردستان میدیا، سه شنبه 26 
شهریورماه س��ال 1392، در میان نیروهای 
انتظام��ی رژی��م ای��ران، مس��تقر در هنگ 
"چیانه'' و ساکنین روستای "قبر حسین" از 

توابع پیرانشهر درگیری به وقوع پیوست.
این درگیری پس از مصادره ی احش��ام 

س��اکنین ای��ن منطق��ه از س��وی نیروه��ای 
رژیم ایران به وقوع پیوس��ت که شهروندان 
خواسته اند آنان را به منظور فروش به اقلیم 

کردستان ببرند.
پ��س از بازگرداندن اجباری احش��ام به 
روستا از سوی نیروهای انتظامی رژیم ایران 
در میان س��اکنین روس��تا و نیروهای رژیم 
ایران درگیری فیزیکی ایجاد شده و تعدادی 
از ماشین های این نیروها نیز توسط مردم در 

هم شکسته شدند.

در ای��ن درگیری، نیروه��ای رژیم ایران 
اقدام ب��ه تیران��دازی و ش��لیک کردند، اما 
نتوانستند س��اکنین روس��تای "قبر حسین" 
را متف��رق کنند و در نتیجه ی فش��ار مردم، 
نیروهای انتظامی رژیم مجبور به عقب نشینی 

و خروج از روستا شدند.
س��اکنین این روس��تا توانس��تند احشام 
ضبط ش��ده را از نیروهای رژی��م ایران پس 
بگیرند اما چهار رأس از این احش��ام توسط 

نیروهای رژیم تلف شدند.

س��ابق حزب ش��یوعی عراق، در رابطه با وضعیت 
فعلی کردس��تان و رویدادها و تح��والت منطقه با 

ایشان به بحث و تبادل نظر پرداخت.
ماموس��تا عزی��ز محم��د، ضمن اس��تقبال گرم 
و صمیم��ی از دبیرکل حزب و ابراز خرس��ندی از 
ای��ن دیدار، تاش حزب دمکرات کردس��تان ایران 
را برای نزدیکی هر چه بیش��تر احزاب و نیروهای 
کردس��تان ایران و همکاری و رواب��ط متقابل میان 

آنان، اقدامی مهم و با ارزش ارزیابی نمود.

دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران در شهر 
اربیل با ماموس��تا عزیز محمد، شخصیت سرشناس 

و میهن پرست کرد دیدار کرد.
به گزارش وب س��ایت کوردس��تان میدیا، روز 
پنج شنبه بیست و یکم شهریورماه، مصطفی هجری، 
دبیرکل حزب دمکرات به منظور اطاع از وضیعت 
س��امتی "عزی��ز محمد"، ش��خصیت برجس��ته و 

سرشناس ملت کرد در اربیل با وی دیدار کرد.
آقای هج��ری در این دیدار، ضم��ن اطاع از 
وضعیت س��امتی ماموس��تا عزیز محم��د، دبیرکل 

پس از کاهش سهمیه آرد نانوایی ها و تعطیلی 
تعدای از نانوایی های س��طح ش��هر سنندج، کمبود 
ش��دید و درازم��دت ن��ان در این ش��هر اعتراض 
ش��هروندان را در پی داشت. به گزارش وب سایت 
ایران کارگر، کمبود نان در سطح شهر سنندج که به 
دنبال کاهش سهمیه آرد نانوایی ها به وقوع پیوسته 
اس��ت به ش��دت به معضلی برای شهروندان مبدل 
گشته است. کمبود و گاه نبود نان در نانوایی  ها در 
س��نندج باعث ایجاد نارضایتی در میان شهروندان 
بخصوص ساکنین ش��هرک های حاشیه نشین شده 

اس��ت، اما تاکنون مس��ئولین حکومتی پاسخی به 
ش��هروندان معت��رض نداده اند. مس��ئولین ادارات 
مربوطه ی رژیم نظیر سازمان تعزیرات و اداره غله 
و همچنین اداره ی آرد اس��تان کردس��تان علیرغم 
نارضایتی شدید مردم، تاکنون پاسخی مشخص به 
آنان نداده اند. پیش��تر نیز در اوایل خردادماه سال 
جاری، موجی از کمبود نان، سرتاسر ایران به ویژه 
ش��هرهای کردنشین از جمله اشنویه و پیرانشهر را 

فرا گرفته بود.
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نیروه��ای اداره اطاع��ات رژی��م ای��ران در 
پیرانشهر، یک شهروند را بازداشت کردند.

به گزارش کوردس��تان میدیا، روز بیس��ت و 
پنجم ش��هریورماه 1392، یک ش��هروند کرد اهل 
پیرانشهر به نام "اسعد صوفی زاده" توسط نیروهای 

اداره اطاعات رژیم ایران بازداشت گردید.
اتهام این ش��هروند از س��وی نیروهای امنیتی 
رژیم ایران، "امنیتی و فعالیت سیاسی" اعام شده 
است و تاکنون از سرنوشت وی اطاعی در دست 

نیست.

خان��واده ی صوفی زاده در خصوص اطاع از 
سرنوشت فرزندشان به اداره اطاعات رژیم ایران 
در پیرانش��هر مراجع��ه کر ده اند اما هیچ پاس��خی 

دریافت نکرده اند.
بر طبق آمار ثبت شده در وب سایت کوردستان 
میدیا، از اوایل ش��هریورماه س��ال جاری تاکنون، 
42 ش��هروند کرد در کردستان ایران به اتهام های 
"امنیت��ی" و "فعالی��ت مذهبی" توس��ط نیروهای 
نظامی و اطاعاتی رژیم ایران بازداشت شده اند.

تاش افراد وابس��ته به رژی��م جهت احداث 
پایگاه بسیج در روس��تای "خور خوره" بی نتیجه 
ب��ود و این افراد توس��ط اهالی این روس��تا خلع 

ساح شدند.
به گزارش کوردس��تان میدیا، چند روز پیش، 
نیروهای رژیم به منظور اس��تقرار پایگاه بس��یج 
وارد روس��تای"خور خوره" از توابع مهاباد شدند. 
این اقدام رژیم با واکنش روستاییان مواجه شده و 
اهالی این روس��تا اجازه  ندادند نیروهای رژیم در 

این روستا نیرو مستقر کنند.
مردم روستای "خور خوره"، ضمن خلع ساح 
افراد وابس��ته به رژیم، آنها را مجبور به خروج از 

روستا کردند.
در همین رابطه و پ��س از درگیری نیروهای 
رژیم با روس��تاییان، رژیم ب��ا نیروی زیادی وارد 
روس��تای "خورخوره" ش��ده و درصدد اس��ت با 
تحت فش��ار قراردادن روس��تاییان، این پایگاه را 

در روستا مستقر کند.

ع��دم خدمات رس��انی و نب��ود امکانات 
رفاهی، ساکنین یکی از روستاهای حومه ی 
ای��ام را ب��ا مش��کل مواجه کرده اس��ت و 
مس��ئولین رژیم ایران در این رابطه علیرغم 
دادن وعده ه��ای زی��اد تاکن��ون پاس��خگو 

نبوده اند.
به گ��زارش خبرگزاری مهر، روس��تای 
"مهدی آب��اد" در 5 کیلومت��ری ای��ام، ب��ا 
جمعیتی بالغ بر یک هزار و 700 نفر یکی از 
روس��تاهای ایام می باشد که ساکنین آن از 
کمبود امکانات رفاهی و عدم خدمات رسانی 

رنج می برند.
با توجه به اینکه در این روس��تا نزدیک 
ب��ه 350 خان��وار زندگی می کنن��د، تاکنون 
بسیاری از کوچه های این روستا آسفالت و 

جدول بندی نشده اند.
علیرغم اینکه مدت چند سال می باشد که 

مس��ئولین رژیم ایران وعده ی احداث سالن 
ورزشی را به جوانان این روستا داده اند، اما 
تاکنون هیچ گونه امکانات رفاهی و ورزشی 
در این روس��تا برای ساکنین و عاقمندان به 

ورزش مهیا نگردیده است.
در این روس��تا برای پس��ران ت��ا مقطع 
راهنمای��ی و ب��رای دختران تنه��ا در مقطع 
ابتدایی مدرس��ه وجود دارد و این نیز باعث 
ت��رک تحصی��ل بس��یاری از دانش آموزان 

می شود.
در رابطه با اش��تغال زایی و بهداش��ت و 
درمان، این روس��تا با مش��کات عدیده ای 
مواجه می باش��د و هیچ طرحی برای اشتغال  

جوانان وجود ندارد.
ساکنین این روستا بارها نسبت به کمبود 
آب آشامیدنی به نهادهای رژیم ایران مراجعه 
و اعت��راض نموده اند، اما علیرغم وعده های 

مس��ئولین، تاکنون این مش��کل اساسی حل 
نشده است.

در همی��ن رابط��ه، بیش��تر روس��تاهای 
شهرس��تان دهلران در جنوب استان ایام با 
مشکل کمبود  امکانات روبرو هستند و هیچ 
نهاد و سازمانی، خود را مسئول و پاسخگو 

نمی داند.
وضعی��ت ج��اده، برق، آب آش��امیدنی، 
بهداشت و س��امت در روستای "سمانه" از 
توابع "دشت عباس" شهرستان دهلران بسیار 
نامناسب می باشد و علیرغم پیگیری ساکنین 
این روستا، مراکز مربوطه ی رژیم هیچ گونه 
اقدامی در راستای حل این مشکات انجام 

نداده اند.
وضعی��ت بیش��تر روس��تاهای منطقه ی 
"دشت عباس" مانند "ابوغویر و چم هندی" 

مشابه روستای سمانه است.

دو پیشمرگ ورزش��کار حزب دمکرات 
ورزش  در  توانس��تند  ای��ران  کردس��تان 
"ووش��وکونگ فو" که در سطح اقلیم کردستان 
برگزار ش��د، موفق ب��ه کس��ب عناوین برتر 

شدند.
به گزارش کوردس��تان میدیا، رقابت های 
بیس��تم  چهارش��نبه  روز  "ووش��وکونگ فو" 
ش��هریورماه در اقلیم کردستان با شرکت 26 

تیم ورزش��ی در استان دهوک آغاز شد و در 
این مس��ابقات "س��یامک بهمنی" و "شورش 
اهلل ویس��ی" دو کونگ ف��وکار اهل کردس��تان 
ایران و پیش��مرگ حزب دمکرات توانس��تند 

موفقیت هایی کسب کنند.
در این مس��ابقات که در 10 وزن مختلف 
برگزار گردید، بیش از 200 ورزشکار حضور 
داشتند و از مجموع این تعداد، 6 ورزشکار از 

کردستان ایران شرکت داشتند.
در ششمین دوره ی این رقابت ها، "سیامک 
بهمن��ی" در وزن 90 کیلوگرم جایگاه دوم و 
"ش��ورش اهلل ویس��ی" در وزن ۸0 کیلو مقام 

سوم را به خود اختصاص دادند.
رقاب��ت ورزش��ی "ووش��و کونگ فو" هر 
دو س��ال یکب��ار در اقلیم کردس��تان برگزار 

می شود.

نیروه��ای رژیم ایران از مردم روس��تای 
"قزلقوپی" درخواس��ت کرده اند که یک قطعه 
زمی��ن برای احداث پایگاه بس��یج در اختیار 
آنان قرار دهند، اما این درخواس��ت از سوی 

ساکنین پذیرفته نشده است.
به گزارش کوردس��تان میدیا، روز بیست 
و چهارم شهریورماه 1392، نیروهای نظامی 
رژی��م وارد روس��تای "قزلقوپ��ی" از تواب��ع 
مهاباد ش��ده و از س��اکنین ب��رای در اختیار 

ق��رار دادن ی��ک قطعه زمین جه��ت احداث 
قرارگاه درخواس��ت هم��کاری کرده اند، اما 
این درخواست آنان از سوی ساکنین پذیرفته 
نشده و نیروهای رژیم ایران مجبور شدند در 

مسجد روستا بمانند.
نیروه��ای رژی��م ضم��ن بی احترام��ی به 
س��اکنین روستا، از مس��جد این روستا برای 

استراحت استفاده کرده اند.

مراتع و پوش��ش گیاهی روستای "اسپریز" 
در استان کردس��تان، با دخالت افراد وابسته به 

رژیم در معرض تخریب و نابودی قرار دارد.
به گزارش کوردس��تان میدیا، مدتی اس��ت 
یک فرد وابسته به رژیم در روستای "اسپریز" 
مراتع و پوشش گیاهی این روستا در کوه شاهو 
را به مبلغ 3 میلیون تومان به جمعی از عش��ایر 

منطقه ی کرمانشاه کرایه داده است.
ای��ن فرد وابس��ته به رژیم که ن��ام وی نزد 
وب سایت کوردس��تان میدیا محفوظ می باشد، 
به عش��ایر گفته اس��ت:" در ص��ورت هر گونه 

حرکت مش��کوک، سپاه پاس��داران رژیم ایران 
را مطلع کنید".

این عش��ایر با اجازه ی این فرد وابس��ته به 
رژیم ایران به مراتع و پوشش گیاهی "اسپریز" 
و کوه ش��اهو وارد ش��ده و بی رحمانه زیان و 

ضرر زیادی را به این منطقه وارد کرده اند.
در همین رابطه یکی از شهروندان منطقه ی 
هورامان عنوان کرده اس��ت:" مراتع و پوشش 
گیاهی کوه ش��اهو ملک هیچ کسی نیست و نه 
تنها افراد وابسته به رژیم ایران، بلکه شهروندان 
این روستا نیز حق معامله با این ثروت طبیعی 

را ندارن��د و تنه��ا دام��داران این روس��تا حق 
استفاده از این پوشش گیاهی را دارند".

این اقدام افراد وابس��ته ب��ه رژیم، اعتراض 
اهالی روستای اسپریز را به دنبال داشته است.

اب��ن در حالی اس��ت که بر اس��اس قانون، 
کوچکترین اشتباه در برابر طبیعت و ثروت های 
طبیعی، جریمه و احکام شدید را به دنبال دارد، 
اما رژیم مانع تخریب پوشش گیاهی و به آتش 
کش��یدن پوش��ش گیاهی منطقه توس��ط افراد 

وابسته به خود نمی شود.

بازداشت یک شهروند کرد از سوی نیروهای اطالعات

موفقیت دو پیشمرگ ورزشکار حدکا در سطح اقلیم کردستان

 ادامه ی محرومیت روستاهای ایالم

خلع سالح افراد رژیم در یکی از روستاهای مهاباد

طبیعت هورامان در خطر تخریب

مخالفت مردم قزلقوپی مهاباد با احداث قرارگاه بسیج 

یک��ی از آث��ار دکتر صادق ش��رفکندی 
تحت عن��وان " تاریخچه ی جنبش های ملی 
کرد"  که در س��ال 1360به رش��ته ی تحریر 
در آمده اس��ت، برای بار دوم چاپ و انتشار 

یافت.
به گزارش وب س��ایت کوردستان میدیا، 
تایپ و چاپ دوباره ی این کتاب را کمیته ی 
انتش��ارات اتحادی��ه دانش��جویان دمکرات 

کردستان ایران برعهده داشته است.
"تاریخچ��ه ی  کت��اب،  کام��ل  عن��وان 
جنبش ه��ای ملی ک��رد از ق��رن نوزدهم تا 
پایان جن��گ جهانی دوم" می باش��د که در 

16۸ صفحه تجدید چاپ گردیده است.
دکتر صادق شرفکندی در دوران عضویت 

و رهبری در حزب دمکرات کردستان ایران، 
اکثراً مس��ئولیت بخش انتشارات و تبلیغات 

حزب را عهده دار بودند.
دبیرکل س��ابق حدکا در بیس��ت و ششم 

شهریورماه 71 در برلین آلمان ترور شد.

"تاریخچه ی جنبش های ملی کرد" تجدید چاپ شد
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دیکتاتوری و ی��أس از دیگر پیامدهای این 
حکم بود. در طول تاریخ همواره دیکتاتورها 
و مس��تبدین کوش��یده اند که عدالت را خفه 
ک��رده، حقیقت را ان��کار نم��وده و امید به 
آینده را در قلب های آزادیخواهان بمیرانند، 
اما موفق نش��ده و نخواهند شد. زورگویان 
می توانند انس��ان ها را بکش��ند، اما در برابر 
عدالت، حقیقت و امید مس��تأصل و درمانده 
هس��تند و روزی گرفت��ار پنجه های عدالت 
خواهند ش��د. امید، همواره خود را بر جور و 

جهل و نادانی تحمیل خواهد کرد. 
دوستان گرامی!

در س��خنانم اش��اره ای ب��ه نظ��ر دادگاه 
میکون��وس درب��اره ی نق��ش و تأثیر حزب 
دمکرات در جنبش کردس��تان ایران داشتم. 
اینکه مردم در رابط��ه با حزب من توقعات 
و انتظ��ارات وی��ژه ای دارن��د، جای بس��ی 
افتخ��ار اس��ت، اما نه تنها کار ما را آس��ان 
نمی کند، بلکه برعکس، وظیفه و مسئولیت 
س��نگین تری را برعهده ی م��ا می گذارد، به 
ویژه اکنون که تحوالت در منطقه با شتابی 
خیره کننده روی داده و در تمامی بخش های 
کردس��تان، مبارزه به انح��ای گوناگون در 
جریان است، نیروهای سیاسی کرد در برابر 

یک آزمون تاریخی مهم قرار گرفته اند.
رس��الت ما اعضا، هواداران و دلسوزان 
جنبش آن اس��ت ک��ه با تالش و کوش��ش 
م��داوم خوی��ش کاری کنی��م ک��ه ح��زب 
پاس��خگوی  همچنان  کردس��تان  دمک��رات 
توقعات و اعتماد مردم بماند و همچون دژی 
تس��خیرناپذیر برای مب��ارزه ی رهایی بخش 
ملت کرد پابرجا بماند و در سطح بین المللی 

نیز روی آن حساب باز کنند. 
حزب دمکرات بایس��تی تا دس��تیابی به 
آرمان ه��ای واالی ملتمان، همچنان به ایفای 
نقش تاریخ��ی خود ادامه دهد و با همکاری 
و همصدایی با سایر نیروهای سیاسی، جنبش 
رهایی بخش کردس��تان ایران را به اهدافش 

نزدیک کند. 
ملت  رهایی بخش  مبارزات  چش��م انداز 
کرد روش��ن است، با تأمین و حفظ اتحاد و 
مبارزه ی بی وقف��ه می توان به پیروزی نائل 
گردید. اجازه ندهیم یأس و نومیدی همچون 
دشمن بزرگ آزادی، وظایفمان را از یادمان 

ببرد. 
ح��زب دمک��رات بارها دچ��ار مصیبت، 
شکس��ت و فراز و نش��یب ش��ده است، اما 
هربار با تجربه تر از قبل، بحران ها را پش��ت 
سر گذاشته و پس از هر تنگنایی سرفرازانه 
به پا خاس��ته و قلب دشمنان ملت کرد را به 

لرزه انداخته است. 
رمز پایداری، رش��د و گس��ترش حزب 
دمک��رات در آن اس��ت ک��ه حزب��ی پوی��ا 
دمکراتی��ک، توانمن��د و دارای ظرفیت های 
الزم ب��رای تطبی��ق دادن خ��ود ب��ا زمان و 
اوضاع سیاس��ی جدی��د و چالش های جدید 
اس��ت، به همین دلیل توانسته است همچون 
دژ، مقاوم��ت و ایس��تادگی در برابر ظلم و 
س��تم با قامتی اس��توار بایس��تد و سر فرود 

نیاورد. 
در بیس��ت ویکمی��ن س��الگرد فاجعه ی 
میکون��وس یکب��ار دیگ��ر ب��ا راه و مکتب 
دمکرات تجدی��د پیمان می کنی��م و برآنیم 
ک��ه ت��ا تحقق حقوق انس��انی و سیاس��ی و 
ملیمان ادامه دهنده ی راه رهبران ش��هیدمان 
باشیم. زندگی و مبارزات قاضی، قاسملو و 

شرفکندی چراغ راه مبارزاتمان است.

گرامی باد یاد رهبر گرانقدر مان دکتر 
صادق شرفکندی

درود بر روان پاک رفقایمان فتاح 
عبدلی، همایون اردالن و نوری دهکردی
زنده باد آزادی، پاینده باد مبارزه در 

راه آزادی
سپاسگزارم

مهمانان گرامی، رفقای مبارز
وقتتان بخیر!

روز 26 شهریورماه س��ال 1371 برابر 
با 17 س��پتامبر 1992 میالدی، دکتر صادق 
ش��رفکندی دبیرکل وق��ت حزبم��ان، فتاح 
عبدلی نماینده ی حزب در خارج از کش��ور، 
همای��ون اردالن نماینده ی حزب در آلمان و 
نیز نوری دهکردی فعال سیاس��ی و دوست 
حزب دمکرات در رس��توران "میکونوس" 
شهر برلین توس��ط تیم آدمکشی جمهوری 

اسالمی ایران ترور شدند.
ام��روز، یک بار دیگ��ر در اینجا گردهم 
آمده ایم تا یاد و خاطره ی آن رهبر فرهیخته 
و رفقایش را گرام��ی بداریم و مبارزات و 

فداکاری های آنان را پاس بداریم.
آمده ایم تا آن جنایت هولناک علیه ملت 
کرد و ح��زب دمکرات را محک��وم نمائیم، 
انزج��ار خود را از تروریس��م اع��الم داریم 
و اجازه ندهیم ک��ه این ظلم و جنایت فجیع 
جمهوری اس��المی ای��ران علیه ملت کرد به 

دست فراموشی سپرده شود.
در اینج��ا به نمایندگی از دفتر سیاس��ی 
ح��زب دمکرات کردس��تان ای��ران، خدمت 
تمام��ی مهمان��ان ارجمن��د خیرمقدم عرض 
می نمای��م و حض��ور گ��رم ش��ما، مهمانان، 
همراهان و رفقای بزرگوار را در این مراسم 

ارج می نهیم.
دکتر صادق شرفکندی معروف به دکتر 
سعید، رهبر فرزانه و توانمندی بود که پس 
از ت��رور رهبر واالمق��ام، دکتر عبدالرحمان 
قاس��ملو، رهبری حزب دمکرات را بر عهده 
گرف��ت و اجازه ن��داد که بی��رق مبارزه ی 
آزادیخواهان��ه ی حزبمان بر زمی��ن بیفتد و 
نگذاشت توطئه های رژیم علیه ملت کرد به 
سرانجام برسند و دشمنان ملت کرد شادمان 

شوند.
شایستگی و عزم راسخ دکتر شرفکندی 
به مثابه خاری در چش��م رهبران جمهوری 
اس��المی بود و همین امر باعث ش��د دستور 

ترور و حذف ایشان را صادر کنند.
در تاری��خ مب��ارزه ی آزادیخواهان��ه ی 
ملتم��ان، پدیده های تلخ توأم ب��ا پیامدهای 

بسیار، بارها تکرار شده اند.
هر زمان که دشمن توانسته باشد رهبری 
جنبش��ی را ترور نماید، به دنبال آن، جنبش 
نیز دچار فروپاش��ی و شکس��ت شده است. 
جمهوری اس��المی نیز دقیقًا به همین دلیل، 
دکتر قاس��ملو را ت��رور نمود، ام��ا زنده یاد 
دکتر س��عید با درایت خاص خود اجازه نداد 
تجرب��ه ی تلخ »مرگ رهب��ر، پایان مبارزه« 
تکرار ش��ود و این افتخار ب��زرگ را به نام 
خود رق��م زد و برگ زری��ن دیگری را به 

مبارزه و مقاومت ملت کرد افزود.
با ترور دکتر صادق ش��رفکندی، دشمن 
زخم عمی��ق و دردناکی ب��ر پیکره ی حزب 
دمک��رات و ضربه ی س��نگینی را به جنبش 
آزادیخواهانه کردستان ایران وارد نمود، اما 
ه��دف اصلی رژیم از ترور این رهبر فرزانه 
که فروپاشی و از میان بردن حزب دمکرات 
و جنبش کردستان ایران بود، تحقق نیافت و 

در آینده نیز محقق نخواهد شد.
برعک��س، این اقدام تروریس��تی، مردم 
کردستان به ویژه جوانان را هوشیارتر نموده 
و حس ملی گرایی و اندیشه ی آزادیخواهی 

را در آن ها نیرومندتر نمود.
از س��وی دیگر، حک��م دادگاه برلین که 
ب��ه دادگاه میکونوس مع��روف گردید و در 
تاریخ 10 آوریل 1997 میالدی اعالم شد، 
ب��ه معنای واقع��ی کلمه به فاجع��ه ای برای 

جمهوری اسالمی ایران مبدل گشت:
 - دادگاه »میکون��وس« در تصمیم��ی 
شجاعانه و با استناد به مدارک بسیار مستند، 
طرح های تروریستی جمهوری اسالمی ایران 
را افشا نموده و به عنوان رژیمی تروریستی 

به افکار عمومی جهان معرفی نمود.

ش��رایط خود به ایران، س��فیران خ��ود را به 
ایران بازگرداند. 

هانس یواخیم اریک، وکیل خانواده های 
قربانیان می گوید: "تا قبل از برگزاری دادگاه 
میکونوس، اروپا برای تروریست های ایرانی 
که پاس��پورت دیپلماتیک در جیب داشتند، 
تبدیل به شهر بی قانون و بی بازخواست شده 
بود، ام��ا رأی دادگاه میکونوس، زمین زیر 
پای تروریست ها را یکپارچه آتش و تبدیل 

به مکانی پرخطر نمود". 
اروپا با استناد به مدارک معتبر موجود، 
جمهوری اس��المی را به زانو درآورد و آن 
را متعهد نمود که از آن پس در خاک اروپا 

دست به اقدامات تروریستی نزند.
شفاف  س��ازی در رابطه با ترور وین نیز 
از نتایج این پرونده بود. اگرچه از همان روز 
نخست برای ما و بسیاری دیگر تردیدی در 
این نبود که زنده یاد دکتر قاسملو و یارانش 
به دست تروریس��ت های جمهوری اسالمی 
به شهادت رسیده اند، اما دولت وقت اتریش 
اجازه نداد دادگاهی برای رسیدگی و تحقیق 
درباره ی این جنایت برگزار شود و جنایات 
جمهوری اس��المی از س��وی دادگاه آشکار 
گ��ردد، اما حکم دادگاه برلین این بی عدالتی 
را جبران نمود و جنایت ترور وین به دست 

جمهوری اسالمی را نیز افشا نمود. 
از  پ��س  میکون��وس  دادگاه  در حک��م 
توضیحات��ی مفصل در رابط��ه با نقش مؤثر 
و تعیین کنن��ده ی حزب دمکرات کردس��تان 
ایران در جنبش کردس��تان ایران، آمده است 
که :" برای خاموش کردن این صدا )حدکا(، 
رهبری سیاس��ی ای��ران تصمی��م گرفت که 
رهبری ح��دکا را نه تنها از لحاظ سیاس��ی 
س��رکوب کند، بلکه نسبت به حذف آن نیز 
اقدام نماید. قتل دکتر عبدالرحمان قاس��ملو، 
رهب��ر وقت ح��دکا در 13ی جوالی 1989 
در وین و جنایتی که در اینجا محکوم ش��ده 
)ت��رور دکتر س��عید( از نتایج ای��ن تصمیم 
بودند. خط س��رخ و خونینی که رویدادهای 
وین و برلین را ب��ه یکدیگر وصل می کند، 

آشکارتر از آن است که دیده نشود". 
باید بگوییم که حکم دادگاه ش��فاف تر و 
صریح تر از آن است که جای تردیدی باقی 

گذاشته باشد. 
غلب��ه ی عدال��ت، حقیق��ت و امی��د ب��ر 

جنایاتی متهم نماید. 
دادگاه علن��ًا مس��ئولیت برنامه ریزی و 
انجام عملیات ترور رهبران حزب دمکرات 
عملی��ات  وی��ژه ی  "کمیت��ه ی  متوج��ه  را 
برون م��رزی" دانس��ته و صراحت��ًا اس��امی 
اعض��ای این کمیت��ه را که مس��ئول قتل و 
از بی��ن بردن رهبران و فعاالن اپوزیس��یون 

بودند، ذکر نمود: 
علی خامنه ای، رهبر وقت و فعلی رژیم، 
علی اکبر هاشمی رفس��نجانی، رئیس جمهور 
وق��ت و رئی��س کنون��ی مجمع تش��یخص 
مصلح��ت نظ��ام، علی اکبر والیت��ی، وزیر 
خارجه ی وقت و مشاور کنونی خامنه ای در 
امور خارجی، علی فالحیان، وزیر اطالعات 
وقت و عضو فعلی مجلس خبرگان، محس��ن 
رضایی، فرمانده ی وقت س��پاه پاسداران که 
در باالترین مناص��ب زمامداری رژیم قرار 

دارند.
حک��م دادگاه میکونوس ن��ه تنها روابط 
آلمان و ای��ران، بلکه روابط می��ان ایران و 
اتحادی��ه ی اروپ��ا را نیز دس��تخوش بحران 
دیپلماتیک شدیدی کرد که آثار آن تاکنون 

نیز پابرجاست. 
در 17 آوری��ل 1997، ی��ک هفته پس 
از ص��دور حک��م دادگاه، پارلم��ان آلم��ان 
نشستی برگزار نمود. در آن روز نمایندگان 
تمامی فراکسیون ها در رابطه با رأی دادگاه 
میکونوس سخن گفتند و به اتفاق، تروریسم 
جمهوری اس��المی را تقبی��ح و حمایت خود 
را از اس��تقالل دادگاه برلی��ن اعالم نمودند. 
در پروتکل نشس��ت آن روز پارلمان آلمان 
آمده اس��ت که: "تمام حضار در سالن کف 
زدن��د". این کف زدن به منزله ی تأیید حکم 
ش��جاعانه ی دادگاه برلین بود. 14 دیپلمات 
ایران��ی از جمله حس��ین موس��ویان، س��فیر 
ایران و امانی فراهانی، سرکنس��ول رژیم در 
برلی��ن اخراج ش��دند. در 29 آوریل 1997 
می��الدی در لوکزامبورگ نشس��ت وزرای 
خارجه ی کش��ورهای عضو اتحادیه ی اروپا 
این جنای��ت جمهوری اس��المی ایران را به 
اتفاق آراء محکوم کرد، س��فیران خود را از 
ایران فرا خوان��ده و روابط دیپلماتیک خود 
با جمهوری اس��المی را ب��ه حالت تعلیق در 

آورند. 
اتحادیه ی اروپا پ��س از تحمیل کلیه ی 

در حکم دادگاه میکونوس آمده است:
»در زمان تحقیقات، مش��خص ش��د که 
زمام��داران جمه��وری اس��المی، ن��ه تنها 
را  تروریس��تی  توطئه ه��ای  و  اقدام��ات 
تصوی��ب می کنند و به ش��یوه های غیرقابل 
ب��اور، تروریس��ت ها را تش��ویق نم��وده و 
ارج نه��اده و پ��اداش می دهن��د، بلکه ترور 
انسان هایی را طرح ریزی می کنند که تنها به 
دلیل داشتن افکار و عقاید سیاسی خاصشان، 
مورد غضب و انتق��ام قرار گرفته اند. آن ها، 
مخالفان خود را نی��ز تنها به منظور صیانت 

از حکومت خود از بین می برند«.
اگ��ر ت��ا قب��ل از اع��الم حک��م دادگاه 
در  جریان های��ی  ی��ا  اف��راد  میکون��وس، 
تروریس��ت بودن جمهوری اس��المی ایران 
ش��ک و شبهه ای داشتند، بعد از اعالم حکم 
این دادگاه، آن شک و شبهه نیز از بین رفت 
و بر همگان آش��کارتر ش��د که تروریس��م 
دولتی، به بخش��ی اساسی از سیاست رسمی 

جمهوری اسالمی ایران تبدیل شده است.
الزم به یادآوری اس��ت که حکم دادگاه 
میکونوس مانند حکم دادگاه های عادی چند 
هفت��ه ای و دادگاه ه��ای فرمایش��ی از جمله 
دادگاه های جمهوری اس��المی ای��ران نبود. 
حک��م دادگاه میکونوس به ح��ق نام »حکم 

تاریخی«، بر آن گذاشته شد.
دادگاه میکون��وس در قلم��رو حقوق��ی 
آلمان، یکی از کشورهای بسیار دمکرات و 
پیشرفته ی دنیا برگزار شد. دادگاهی مستقل 
و معتبر که یکی از پرهزینه ترین دادگاه های 
تاریخ آلمان به ش��مار می رود و 5-3 سال 
به طول انجامی��د و در این مدت، 170 نفر 
به عنوان ش��اهد به دادگاه احضار ش��دند و 
مورد پرس��ش ق��رار گرفتند. ش��اهدان این 
پرونده، تنه��ا از میان اپوزیس��یون انتخاب 
نش��ده بودند، بلکه بسیاری از آنان طرفدار 
رژیم ایران یا بیطرف بودند و بسیاری دیگر 
نیز متخصص و تحصیلکرده ی امور سیاسی 

و تروریسم بودند.
گرانقیمت تری��ن وکالی آلمانی را برای 

وکالت قاتالن انتخاب کرده بودند.
ت��ا آنجا که اطالع دارم، برای نخس��تین 
بار بود که دادگاهی در یک کشور، رهبران 
کش��ور دیگری را که زمام امور آن کشور 
را در دس��ت دارند، به سازماندهی و اجرای 

متن سخنان دکتر میرو علیار، عضو دفتر سیاسی حزب
در مراسم سالگرد شهادت دکتر شرفکندی و همراهانش
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توافق سوری

ترجمه: رضا فتح اهلل نژاد

روزنام��ه نیوی��ورک تایم��ز، مقاله ای 
تحت عن��وان "توافق س��وری" درباره ی 
توافقنام��ه ی آمری��کا و روس��یه بر س��ر 
موضوع ساح های شیمیایی در این کشور 
منتشر نمود که توس��ط هیأت تحریریه ی 
روزنامه به نگارش درآمده اس��ت. در لید 
مقاله آمده اس��ت: "توافقنام��ه ی آمریکا 
پایگاه ه��ای  زدودن  جه��ت  روس��یه   �
تسلیحات شیمیایی سوریه، در مقایسه با 
حمل��ه ی محدود نظامی که رئیس جمهور 
اوباما آنرا مطرح کرد، به طور چشمگیری 
اثرگذارتر بوده و شانس بهتری برای رفع 
تهدید مذک��ور می باش��د ". در پاراگراف 
اول به این امر اش��اره شده که اجرای این 
توافقنامه بس��تگی به همکاری بشار اسد 
دارد که نیروهایش مسئول کشتار اکثریت 
عظیمی از صد هزار کشته ی جنگ داخلی 
این کش��ور هستند. بر اس��اس توافقنامه، 
سوریه موظف است طی یک هفته لیست 
پایگاه های تسلیحات شیمیایی، انبارها و 
مکان ه��ای تولید و تحقیق��ات مربوطه را 
ارائه دهد و الزم اس��ت بازرسان سازمان 
ملل متحد دستیابی "فوری و نامحدودی" 
به این مکان ها داش��ته باشند و در نوامبر 
کار بازرس��ی کامًا خاتمه یابد. همچنین 
کلیه ی تس��لیحات ش��یمیایی و ابزارهای 
مربوطه باید تا اواسط 2014 از بین برده 

شوند.
در بخ��ش دیگ��ری ضمن اش��اره به 
گفت��ه ی اوبام��ا مبنی بر این ک��ه گزینه ی 
حمله ی نظامی کش��ورش به سوریه هنوز 
بر س��ر میز اس��ت، آمده اس��ت: "رئیس 
جمهور روس��یه، والدیمی��ر پوتین با این 
حرکت دیپلماتیک ب��دون تردید موقعیت 
خ��ود را در خاورمیانه ارتقا بخش��ید، اما 
اکن��ون از ای��ن لح��اظ مورد انتق��اد قرار 
گرفته که قب��ًا هیچوقت مطمئن نبوده که 
اسد از ساح ش��یمیایی استفاده نمی کند. 
پوتی��ن خ��ط ممی��زی ب��ه دور گازهای 
سمی کش��یده اس��ت، اما خودخواهانه و 
ضداخاقی خواهد بود اگر به تجهیز اسد 
به س��اح های سنگین ادامه دهد که غالب 
قربانیان غیرنظامی سوری با این ساح ها 

کشته شده اند.
پرزیدنت اوباما به تمرکز بر حمایت از 
ممنوعیت بین المللی تسلیحات شیمیایی و 
کنار گذاشتن اقدام نظامی در حال حاضر 
به سود حل دیپلماتیک اعتماد کرده است. 
بحران س��وریه باید این ام��ر را به رئیس 
جمهور جدید ایران، حسن روحانی نشان 
ده��د که آقای اوباما ک��ه از احتمال اقدام 
نظامی علیه برنامه هس��ته ای ایران سخن 
گفته است، در مورد حل دیپلماتیک جدی 
می باشد. اینکه اوباما آشکار ساخت که با 
روحان��ی به طور غیرمس��تقیم تبادل پیام 

داشته اند، عاملی امیدبخش بوده است."
در پایان مقاله ای��ن گونه نتیجه گیری 
ش��ده اس��ت: " موضوع��ات نامش��خص 
بس��یاری در پیش اس��ت؛ از جمله اینکه 
دولت آمریکا برای حمایت از اپوزیسیون 
س��وریه چه اقدامی خواهد کرد. اکنون که 
روسیه و ایاالت متحده آمریکا به توافقی 
رس��یده اند، امیدی در این رابطه هست که 
همکاری عامل مس��اعدی جهت پیشبرد 

صلحی فراگیر برای سوریه باشد".

منبع: 

Newyorktimes.com

دوستان گرامی!
پرورش  مختلف  بخش های  مسئوالن 
کودکان! حضور ش��ما را در این فستیوال 
گرامی می داریم، خود را مفتخر می دانم که 
در چهارمین فستیوال کانون نرگس برای 
کودکان ش��رکت کرده ام، فس��تیوالی که با 
شعار "همگان فرزندان یک میهن هستیم" 
آغاز شده است. بدیهی است که این شعار 
در عم��ل نیز به اج��را در آمده و کودکان 
هر چهار بخش کردستان در این فستیوال 
گ��رد ه��م آمده اند، بدون تردی��د یکی از 
رنج ها و مصائب ش��دیدی ک��ه جامعه ی 
ما در تمامی بخش های کردس��تان با آن 
روبروست، در رابطه با کودکان می باشد. 
کودکان در شرایطی آواره می شوند که در 
تحوالت منطق��ه، در جنگ و صلح هیچ 
نقش و تأثیری ندارند، اما قربانی س��تم و 
زورگویی جنگ افروزان منطقه شده اند که 
هر بار در بخش��ی از کردستان تقسیم شده 
به گونه ای و به دلیل سلطه ی دیکتاتورها 
مجب��ور به ترک س��رزمین و زادگاه خود 
و پذیرش رنج آوارگی می ش��وند. ش��اید 
یکی دیگ��ر از ویژگی های جش��نواره ی 
چهارم کودکان نرگس این باشد که شمار 
زیادی از کودکان کردستان سوریه تحت 
تأثیر جنگ��ی که حکومت بعث س��وریه 
علیه تمامی مردم س��وریه ب��ه ویژه مردم 
کرد به راه انداخته اس��ت، آواره ش��ده و 
از زادگاه، خان��ه، بس��تگان و عزی��زان 
خود دور ش��ده اند. تمام��ی دیکتاتورها 
در ه��ر بره��ه ای به گونه ای خواس��ته اند 
ک��ه با توس��ل ب��ه س��رکوب و ارعاب و 
تخری��ب کردس��تان و آواره نمودن مردم 
این س��رزمین، مردم کرد را از مبارزه در 
قبال مطالبات خویش که خواس��ت های 
اولی��ه ی زندگ��ی امروزی جه��ان مترقی 
هس��تند، بازداشته و به س��کوت وادارند. 
کودکان را کش��تار نم��وده، زنان و مردان 
را انفال و سرزمینش��ان را ویران کرده اند، 
این سرنوشتی است که به درازای چندین 
ده��ه، بزرگ و کوچک و به ویژه کودکان 
کرد آن  را تجرب��ه نموده اند. همین کانون 
نرگس که این فس��تیوال را برگزار نموده، 
خ��ود نیز مرکزی برای ک��ودکان آواره ی 
اهل کردستان ایران اس��ت، در کردستان 
عراق نی��ز همان گونه ک��ه همگان مطلع 
هس��تیم، برای مدت ده ها سال مردم این 
بخش از کردس��تان به همراه کودکانشان 
آواره ی کشورهای همسایه به ویژه ایران 
شده  و ده ها سال در این کشور در غربت 
و آوارگی به س��ر برده اند، اما خوشبختانه 
اکنون به آغ��وش میهن و زادگاه خویش 

بازگشته و در کانون گرم خانواده هایشان 
پرورش می یابند.

مقاومت��ی ک��ه در تمام��ی بخش های 
کردستان جریان دارد، بیانگر آن است که 
توطئه ی دش��منان برای آواره کردن مردم 
و کودکان کرد، نتوانس��ته است که آنان را 
به اهدافش��ان برس��اند، بلکه این مصائب 
و رنج ها هر اندازه که ش��دیدتر باش��ند، 
ح��س میهن پرس��تی، مب��ارزه و مقاومت 
برای دستیابی به حقوق ملت کرد و درهم 
دیکتات��وری حاکم  رژیم های  شکس��تن 
بر بخش های کردس��تان را بیشتر تقویت 
نموده اند. به همین دلیل، نسلی که اینک در 
تمامی بخش های کردستان برای دستیابی 
به حقوق ملی مبارزه می کند، خواس��تار 
آن است که ملت کرد و کودکان کرد بیش 
از این آواره و دربدر نش��ده و بتوانند در 
میهن خوی��ش همانند تمام��ی ملت های 
س��عادتمند امروز، زندگی سعادتمندانه ای 
داشته باشند، اینان پرچم مبارزه را دست 
دارند و حت��ی برای یک لحظه هم اجازه 
نداده اند که این پرچ��م بر زمین بیفتد. به 
ویژه در عصر کنونی ش��اهد آن هس��تیم 
که با وجود ت��داوم آالم و رنج های ملت 
و کودکانم��ان و ادام��ه ی آوارگی و ترک 
خانه و کاش��انه ای که همگی به آن تعلق 
داری��م، خوش��بختانه در تمامی بخش ها 
می بینیم که دش��منان ملتمان و کسانی که 
در صدد هراس افکن��ی در دل ملت کرد، 

کش��تار کودکان و حبس بزرگترهای آنان 
هستند، همان هایی هستند که در سراشیب 

سرنگونی و سقوط قرار گرفته اند.
با اطمینان می توان گفت که ملت کرد با 
این درجه  از آگاهی و هوشیاری سیاسی که 
بدان دست یافته است، با مبارزات مستمر 
و خس��تگی ناپذیر خود، کودکان را تحت 
فشار و سرکوب و خشونت و محرومیت 
نیز پرورش داده و آگاهی سیاسی آنان را 
ارتقاء می بخشد تا بهتر بتوانند در مبارزه 
برای دستیابی به حقوقی که از آنان سلب 
شده است، شرکت نموده و بتوانند به این 
حقوق نائل شوند، ش��ما کودکان عزیزی 
که در چهارمین جشنواره ی کانون نرگس 
حض��ور دارید، نمونه ی زنده ای بر صحت 
این مدعا هس��تید. شاید دش��منان ما در 
افکار و برنامه هایش��ان چنین تصور کنند 
که ک��ودکان ما هم��واره به دلی��ل همین 
دربدری و زندگی ناگوار، در سایه ی ماتم 
و س��رکوب و ارعاب رژیم ه��ا نخواهند 
توانس��ت به پا خیزند، لیک��ن تاش ها و 
فعالیت ه��ای جاری در تمامی بخش های 
کردستان، به ویژه برای کودکان بیانگر آن 
اس��ت که علیرغم ارعاب و س��رکوب ها، 
پیشرفت در راستای دس��تیابی به اهداف 
همچنان ادام��ه دارد. اطمین��ان داریم که 
دس��ت کم بخش زیادی از س��تمی که بر 
شما کودکان امروز ما و ملتمان روا داشته 
می ش��ود، در بزرگس��الی برطرف خواهد 

شد و مطمئنا شما فرزندان عزیز کردستان 
همچنان پرچمدار مبارزه ای خواهید بود 
که پ��دران و مادران ش��ما و نس��ل های 
گذش��ته انجام داده و تاکنون آن را زنده 
نگه داش��ته اند و به اه��داف و آرزوهای 
خویش دست خواهید یافت و دشمنانمان 
ن��اکام خواهند ش��د. در این جش��نواره 
آرزو می کن��م کودکان ه��ر چهار بخش 
کردس��تان با صمیمیت و بروز استعدادها 
و توانایی هایشان در برنامه های گوناگون 
این جشنواره، بیش از پیش با فرهنگ و 
گویش یکدیگر آشنا شوند، رنج ها و آالم 
یکدیگر را بهتر بشناس��ند و همگی آگاه 
باش��ند که تمامی بخش های چهارگانه ی 
کردس��تان، همانگون��ه که در ش��عار این 
کودکان عزیز آمده است، توسط مرزهایی 
از یکدیگر جدا شده اند که دشمنان ما به 
وجود آورده اند، این مرزها و تقس��یمات 
برخاف میل و خواسته ی ملت کرد بوده 
است. از همین رو نیز ما به درازای صدها 
سال گذشته و در آینده نیز تا زمانی که به 
حقوق خویش نائل شویم و آرزوهایمان 
تحق��ق یابن��د، از مبارزه باز نایس��تاده و 
مطیع دیکتاتورهایی نخواهیم ش��د که با 
مل��ت کرد و تمام��ی آزادیخواهان منطقه 

خصومت می ورزند.
آرزومندم که جشنواره ی موفقی داشته 
باشید و تمامی برنامه های پیش بینی شده 
در آن با موفقیت به انجام برس��د و ش��ما 
کودکان عزیز طی مدت فس��تیوال اوقات 
خوش��ی را س��پری نمایید. الزم می دانم 
مرات��ب تقدیر و س��پاس خ��ود را تقدیم 
کانون نرگس و تمامی عزیزان و مسئوالن 
مختلف مراکز کودکان در کردستان نمایم 
که در این فس��تیوال حض��ور دارند یا در 
اینجا حضور ندارند، اما در برگزاری این 
فستیوال تأثیرگذار بوده اند. امیدوارم این 
گونه جش��نواره ها و برنامه ها در خدمت 
ک��ودکان و ایجاد فضای��ی صمیمانه برای 
ش��ناخت بهتر از یکدیگر ق��رار دارند تا 
بهتر رش��د نموده و آث��ار و توانایی های 
خویش را به نحو شایسته تری بروز دهند 
و رقاب��ت مثبت در می��ان تمامی کودکان 
افزای��ش یاب��د و کودکانم��ان از ان��دک 
امکانات موجود برای بروز استعدادهای 
خویش اس��تفاده نماین��د. یکبار دیگر به 
ویژه به کودکان عزیزی که از راه بس��یار 
دور آمده اند، خیرمقدم می گویم. امیدوارم 
از ای��ن برنامه نهایت اس��تفاده را ببرید و 

موفق باشید.

            روزنــــــه

پیام مصطفی هجری، دبیرکل حزب
به چهارمین جشنواره  ی تابستانی کودکان "نرگس"
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دکتر شرفکندی، رهبری و مدیریت
زمان بسیار سریع می گذرد. بیست سال 
از آن حرک��ت تروریس��تی و ضد انس��انی 
جمه��وری اس��امی ای��ران می گ��ذرد. هر 
ساله مراسم، س��مینار و برنامه های مختلفی 
به مناس��بت گرامیداش��ت ی��اد و خاطره ی 
شهیدان واالمقام میکونوس برگزار می شود 
و در رابط��ه ب��ا زندگینام��ه و مب��ارزه ی 
آزادیخواهان��ه ی ای��ن ش��هیدان گرانقدر و 
به ویژه دکتر صادق شرفکندی در سال های 
حضور آنه��ا در عرصه های مختلف مبارزه 
علی��ه رژیم ددمن��ش آخوندی ب��ه تفصیل 

صحبت شده است.
چگونگ��ی انجام این ترور و تأثیرات از 
دس��ت دادن دکتر س��عید بر حزب دمکرات 
و به طور کل��ی جنبش ملی کرد و همچنین 
اه��داف جمهوری اس��امی ای��ران از ترور 
رهبران حزب، از دیدگاه های متفاوتی مورد 

بحث و ارزیابی قرار گرفته است.
ب��ا توجه به مطالعه ی علمی که درباره ی 
س��ازمان و نقش رهبری در آن داشته ام، در 
این نوش��تار تاش نموده ام که ویژگی ها و 
خصوصیات دکتر سعید را هم به عنوان یک 
فرد و هم به عنوان یک عضو رهبری حزب، 
به ص��ورت مختصر به محض��ر خوانندگان 

گرامی تقدیم نمایم.
بحث از مس��أله ی رهبری، بحثی بسیار 
مفصل اس��ت و در این رابط��ه نیز تحقیقات 
بسیاری علی الخصوص در 30 سال گذشته 
انجام گرفته اس��ت که در ای��ن مجال اندک 
نمی ت��وان حتی به صورت مختصر درباره ی 

همه ی ابعاد آن صحبت کرد.
از سال 1950 تاکنون، شیوه های تعریف 
رهب��ری تغییرات بس��یاری را به خود دیده 
اس��ت. در س��ال های ده��ه ی 50، رهبری 
بیشتر از شیوه های امر و نهی کردن و رفتار 
آمرانه اس��تفاده می کرد و اعضای س��ازمان 
می بایستی تنها مجری اوامر می بودند. بعدها 
آگاهی از دانش روابط اجتماعی، به بخشی 
مه��م از ویژگی های یک رهب��ر کارآمد که 
بتواند هم رئیس باش��د  و هم رهبر، تبدیل 

گشت.
اکنون براس��اس علم رهبری، یک رهبر 
کارآمد کسی است که به شیوه ی دمکراتیک 
فعالیت نماید و بتواند مردم را پیرامون خود 

جمع نماید.
زمینه ی پرورش س��رمایه های انس��انی 
سازمان را که همان اعضای سازمان هستند، 
فراهم نمای��د و بتواند اعضای س��ازمان را 

برای بهتر انجام دادن کارها ترغیب نماید.
"کوتر" )kotter(که پروفسوری نام آشنا 
در زمینه ی دانش مدیریت می باشد، می گوید 
که رهبری از سه بخش تشکیل شده است:

تدوین خط مشی  -1
2� گرد هم جمع ک��ردن افراد به منظور 

رسیدن به یک هدف مشترک
   3� ایجاد انگیزه در مردم

ه��ر مس��ئولی، رهبر نیس��ت و یکی از 
تفاوت های میان مس��ئول و رهبر این است 
که رهب��ر، تصمیمات صحی��ح و بجا اتخاذ 
می کند و مس��ئول، آن ها را به درستی اجرا 

می کند.
س��ازمان نیز به عنوان بخشی از جامعه، 
الزم است که همگام با تغییرات در جامعه، 
پی��ش برود و خود را ب��ا آن ها وفق دهد تا 
بتواند هم مردم را به س��وی خود جذب کند 

و هم اعضای خود را از دست ندهد.
رهبری مدرن ضروریس��ت که همزمان 
به مطالبات و خواسته های اعضای سازمان 
برای ایجاد تغییرات در س��ازمان متبوعش 
گ��وش ف��را دهد و ب��ه ش��یوه ای صحیح و 
مناس��ب، خواس��ته های آنان را نیز در نظر 

بگیرد و پاسخگو باشد.
وظیف��ه ی رهبر و رهبری این اس��ت که 
همیشه ش��یوه های مش��ارکت و چگونگی 
انجام کارها در س��ازمان را زیر نظر داشته 
باش��د و میزان فعالیت ها را بسنجد. اگر در 
س��ازمانی بر پایه ی مقتضی��ات، اعضا فعال 
نباش��ند، وظیفه ی رهبری آن سازمان است 

ک��ه دالیل این ام��ر را بیابد و ب��رای ایجاد 
تغییر در شیوه های انجام کار و به کار بردن 
شیوه های نو و به تبع آن، فعال نمودن اعضا 
ت��اش نماید و بتواند از تم��ام توانایی های 
اعضای س��ازمان به ش��یوه ی مطلوب بهره 

گیرد.
شیوه ی صحیح ارتباطات با اعضاء بخش 

مهمی از وظیفه و هنر رهبری می باشد.
دکت��ر توماس گوردون که روانشناس��ی 
آمریکایی است برای نخستین بار از شیوه ی 

ارتباط و حل مشکات سخن می گوید.
ایج��اد روابط مناس��ب و مطلوب میان 
رهبر یا رهبری و اعضا، یکی از ویژگی های 
یک رهبر کارآمد اس��ت. ویژگی های دیگر 

عبارتند از:
� ایج��اد فضایی آزاد که در آن، اعضا و 
رهبری بتوانند به صورت صادقانه و شفاف 

با هم تبادل نظر کنند.
� ایجاد فضایی که در آن، هر دو طرف، 

همدیگر را دلسوز بدانند.
� به یکدیگر وابسته نباشند و بتوانند به 

صورت مستقل کار کنند.
� آزادی، ابزاری ضروری برای رشد و 

شکوفایی قدرت خاقیت انسان هاست.
� به هنگام ایجاد مشکل، تاش شود به 
ش��یوه ای آن مشکل حل شود که هیچ کدام 

از طرفین به تنهایی متضرر نگردند.
پژوهش��ی که درباره ی شیوه ی رهبری 
انجام شده اس��ت، تفاوت ها و پیامدهای 3 

شیوه ی رهبری را این گونه نشان می دهد:
رهب��ر  آن،  در  ک��ه  آکتوریت��ر  	•
ب��ه تنهای��ی تصمیم می گیرد و ب��ه ندرت با 
اعضای س��ازمانش مش��ورت می کند، میان 
رهب��ر و اعض��ا فاصله وج��ود دارد و تمام 
جزئیات نیز توس��ط رهبر تعیین می ش��وند. 
تش��ویق و انتقاد در اکثر م��وارد به صورت 
برخورد شخصی انجام می گیرد. حاصل این 
شیوه، انجام ش��دن کارها در کمترین زمان 
می باشد. در این شیوه اعضا عصبانی، منتقد، 
بی تفاوت و با هم ناس��ازگارند و با یکدیگر 

مدارا نمی کنند.
در شیوه ی دمکراتیک،  اعضا به  	•
صورت فعال در طرح ریزی و تصمیم گیری 

مشارکت دارند. رهبری می کوشد که همه ی 
توانایی ه��ای با لق��وه را بالفع��ل نماید و هر 
کس��ی که به یاری نیاز داشته باشد، یاریش 
نماید. انتقادها به ش��یوه ی انجام کار است، 
شخص خاصی را هدف قرار نمی دهد. رهبر 
و رهبری ت��اش می نماید که کارها به نحو 
احسن انجام پذیرند و مشکات به شیوه ای 
مناسب و از طریق درک متقابل حل و فصل 
ش��وند. این ش��یوه ی رهبری، مطلوب ترین 
نتیجه را دربرداش��ته اس��ت. در این ش��یوه 
جو موج��ود میان گروه، ح��س همکاری، 
صمیمیت و دوستی بسیار مطلوب می باشد.

آخری��ن ش��یوه ی رهب��ری این  	•
اس��ت که رهبر و رهبری منفعل می باش��د. 
تا از آن ها س��ؤال نشود، راهنمایی و آگاهی 
به اعضا نمی دهند. رهبری از کار هیچ کس 
انتقاد نمی کند و هر کس آن گونه که بخواهد 
کار می کند و مشکات هم بدون پیدا کردن 
راه حل��ی ب��رای رف��ع آنها همچن��ان باقی 
می مانن��د و رفع نمی ش��وند. در این گروه، 
هی��چ کس حس آرام��ش و راحتی ندارد و 
همه ناراضی هستند و میان اعضا و رهبری 

اختاف وجود دارد.
دی��دگاه دیگ��ر مس��أله ی رهب��ری که 
درب��اره ی آن بس��یار تحقیق ش��ده اس��ت، 

رهبری کاریزماتیک است.
نخستین بار، "ماکس وبر" جامعه شناس 
آلمانی، موض��وع رهب��ری کاریزماتیک را 

مطرح نمود.
براساس تحقیقات بسیاری که درباره ی 
موضوع رهب��ری کاریزماتیک انجام ش��ده 
اس��ت، به طور خاص��ه 4 ویژگی برای آن 

مطرح شده است:
_ نتیجه ی کار تمام اعضا بیش��تر از حد 

معمول می باشد.
_ اعض��ا، اطمینان و اعتبار بس��یاری به 

رهبر خود دارند.
_ هم رهبر و هم اعضا برای رس��یدن به 
اهداف مورد نظر از هیچ کوشش��ی فروگذار 
نمی کنند و منفعت ش��خصی خ��ود را فدای 

منفعت جمعی می نمایند.
برای وجود ی��ک رهبر کاریزما در یک 
س��ازمان، الزم اس��ت که هدفی مش��خص 

وجود داشته باش��د و یکی از وظایف رهبر 
کاریزما می باش��د که زمان بسیاری را برای 

فرموله نمودن آن هدف صرف نماید.
بخ��ش دیگ��ری از وظایف رهب��ر، این 
اس��ت که به گونه ای با اعضا رفتار نماید که 
اعضا به شیوه ای ش��فاف بتوانند منافع خود 
را با منافع س��ازمان یکی بدانند و در نتیجه، 

برای دست یافتن به آن تاش نمایند.
ویژگ��ی دیگر رهب��ر کاریزما، داش��تن 
قدرت ریسک می باش��د. اعتماد به نفس و 
احساس مس��ئولیت نس��بت به اعضا نیز از 
ویژگی های یک رهبر کاریزما می باشند که 
این ویژگی ها در شخصیت رهبران شهید ما 

به وضوح وجود داشتند.
ویژگ��ی دیگر رهبر کاریزما این اس��ت 
ک��ه در ارتب��اط ب��ا پیرام��ون خ��ود بتواند 
عکس العمل ها را بسیار سریع ارزیابی نموده 

و آن ها را بشناسد و از آن ها آگاه باشد.
البته در تاریخ از برخی رهبران کاریزما 
مانن��د هیتلر و اس��تالین نیز س��خن به میان 
می آید ک��ه برای جامعه انس��انی بزرگترین 

زیان ها را به همراه داشته اند.
در دانش مدیریت از رهبران کاریزماتیک 
س��ازنده و رهبر کاریزماتیک ویرانگر بحث 

می شود.
ای��ن دو ش��یوه، ویژگی ه��ای یکس��ان 
بس��یاری با هم دارند و می ت��وان گفت که 
بزرگترین تفاوت آن ها وجود یا عدم وجود 

اصول اخاقی می باشد:
وجود اصول اخاقی باعث می ش��ود که 

یک رهبر:
تاش نماید برای ایجاد عاقه ای عمومی 
در میان اعضا که بتوانند نیت و ارزش خود 

را در اهداف ببینند.
� تاش برای پرورش قدرت خاقیت و 

توانایی انتقاد سازنده.
� به شیوه ای صحیح، روابط سازمان داده 
ش��وند تا اعضا بتوانند را خود به ش��یوه ای 

مثبت پرورش دهند.
� اعضا ب��رای پذیرفتن انتقادهای مثبت 
یا منفی و با داش��تن س��عه ی صدر پرورش 

می یابند.
� اعضا توانایی ه��ای همکاران خود را 
پذیرفته و برت��ر بودن یکی بر دیگری را از 

لحاظ توانایی  به راحتی می پذیرند.
� رهبری، هرگونه اطاعات و آگاهی را 

در اختیار اعضا قرار می دهد.
� ارزش ه��ا و اصول مش��ترکی در میان 
اعضا وجود دارد که باعث می شود اعضای 
س��ازمان ب��ه فعالیت های عموم��ی، منفعت 
گروه��ی و جامع��ه عاقه داش��ته و منفعت 

گروهی را ارجح  می دانند.
� تاش می شود که اعضا، خود مدیریت 
اج��رای کارهای خ��ود را بر عهده داش��ته 

باشند.
عدم وجود اصول اخاقی در یک رهبر 

باعث می شود که:
_تنها هدف��ی مد نظر  باش��د که منفعت 

شخصی رهبر را در خود دارد.
کنت��رل و تأثیرگذاری بر اعضا به خاطر 

عاقه ی شخصی رهبر یا رهبران می باشد.
_انج��ام کارها تنها به س��ود خودش��ان 

می باشد و نه سود سازمان.
شیوه ی مدیریت آکتوریتر )دیکتاتوری(

_هیچ احس��اس مس��ئولیتی نس��بت به 
مطالبات و خواسته های اعضا وجود ندارد.

_نظرات و دیدگاه های اعضا مورد انتقاد 
و سانسور قرار می گیرد.

_ارتباط یک طرفه می باش��د به گونه ای 
که تنها از باال به پائین وجود دارد.

_تقاضا کردن و انتظار داش��تن که تمام 
تصمیمات طبق خواس��ت رهب��ر یا رهبری 
انج��ام پذی��رد و کنترل هم��ه ی بخش ها به 

شیوه ای آشکار ضروری می باشد.
_از اعض��ا اطاع��ت کورکوران��ه انتظار 

می رود.
این ش��یوه ی رهب��ری باعث می ش��ود 
بی تفاوتی و س��هل انگاری اعضا نس��بت به 
مس��ائل و اتفاقات درون س��ازمان رشد و 

گسترش یابد.
ویژگی از خودگذش��تگی و ایثار در راه 
دس��تیابی به اهداف را می توان در شخصیت 
دکتر قاسملو و دکتر سعید به وضوح یافت.

اکنون با نگاهی به گذش��ته و مقایسه ی 
شرایط و امکانات آن زمان، اکثر معیارهای 
یک رهب��ری کاریزماتی��ک را که از اصول 
اخاقی نش��أت می گیرند، در ش��خصیت و 
ش��یوه ی رهبری دکتر قاسملو و دکتر سعید 
می بینیم. با کودکان و بزرگس��االن به مانند 

خودشان رفتار می کردند.
در انج��ام کارها پش��تکاری مثال زدنی 
داش��تند و در هنگام فراغت، با دوس��تان و 
همس��نگران خود مزاح می کردند و بس��یار 
صمیمی و دوس��تانه برخ��ورد می کردند. به 
هنگام صرف غذا در سالن، آن ها نیز همانند 
دیگر پیشمرگ ها در سالن حضور یافته و با 
آن ها غذا را صرف می کردند و هرگز اجازه 
نمی دادن��د که میان رهب��ری و اعضا فاصله 

ایجاد شود.
در زمان تصمیم گیری بسیار جدی و قاطع 
بودند و چ��ون با ارزیابی و از روی آگاهی 
و دانش تصمیم��ات را اتخاذ می کردند، در 
اجرای تصمیماتشان بسیار جدی بودند یا به 
عبارتی دیگر، در قبال پیامد های تصمیمات 
خود، احساس مسئولیت می کردند و خود را 

مسئول می دانستند.
یکی دیگر از ویژگی های دکتر قاس��ملو 
و دکتر س��عید، س��رمایه گذاری در رابطه با 
پرورش سرمایه های انسانی حزب بود. چه 
بس��یار که با دوستان و آشنایان خود تماس 
گرفته و از آن ها می خواستند که به عضویت 
ح��زب درآیند زیرا می پنداش��تند که حزب 
می توان��د از توانایی ه��ا و دان��ش آن افراد 
به��ره بجوید یا آن اف��راد می توانند وظایف 
حزب��ی را به خوبی انج��ام دهند. یا در غیر 
این صورت، از آن ها می خواس��تند که حتی 
اگر عضو حزب هم نباش��ند، اما کاری برای 
ح��زب انجام دهند. به نظر م��ن، این امر از 
اعتماد به نفس و باور آن ها به خود و مردم 

نشأت می گرفت.
الزم است این نکته را نیز بدانیم که این 
بدین معنا نیس��ت که رهبران شهیدمان هیچ 
اشتباهی مرتکب نشده اند و در زمان رهبری 
آن بزرگواران، تم��ام کارها به خوبی انجام 
پذیرفته اند. به عقی��ده ی من، ایجاد فرهنگ 
تقدس جایز نیس��ت و مطلوبترین ش��یوه ی 
انجام کارها، نظاره کردن گذش��ته با دیدی 
منتقدانه و مقایسه ی پیامدهای عملکردمان 
می باشد تا از آن ها عبرت گرفته و اشتباهات 
را تکرار نکنیم و این را نیز بدانیم که همه ی 

انسان ها مرتکب اشتباه می شوند.

شکوفه قبادی

ترجمه: عادل مرادی

با نگاهی به گذشته 
و مقایسه ی شرایط 

و امکانات آن زمان، 
اکثر معیارهای 
یک رهبری 

کاریزماتیک را که 
از اصول اخاقی 

نشأت می گیرند، در 
شخصیت و شیوه ی 
رهبری دکتر قاسملو 
و دکتر سعید می بینیم
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کنگره ی ملی کرد و دالیل به تأخیر افتادن آن
در گفتگو با حسن شرفی، جانشین دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران

در راستای همكاری بیشتر نیروهای دمكرات و مترقی ایران بكوشیم

در گفتگو با حس��ن ش��رفی، جانشین 
دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران

کنگره ی مل��ی کرد که ق��رار بود در 
س��پتامبر 2013 در ش��هر اربیل پایتخت 
اقلیم کردستان برگزار شود، به دالیلی به 
تأخی��ر افتاد. در ای��ن ارتباط و به منظور 
بحث و بررس��ی پیرامون جوانب مختلف 
برگ��زاری کنگره و دالیل به تأخیر افتادن 
آن، با آقای حسن شرفی، جانشین دبیرکل 
حزب دمکرات کردس��تان ای��ران و عضو 
ملی  برگزارکننده ی کنگ��ره ی  کمیت��ه ی 
ک��رد گفتگویی ترتیب داده ایم که متن آن 

به شرح ذیل می باشد.
کوردستان: اهمیت برگزاری کنگره ی 

ملی کرد در این برهه  از زمان چیست؟
حس��ن ش��رفی: نزدیک��ی جریان های 
مختلف سیاس��ی و هم نوایی و پش��تیبانی 
هر بخش از کردس��تان از مبارزه و حقوق 
ملت کرد در بخش های دیگر کردس��تان، 
همچنی��ن اتحاد و همکاری میان نیروهای 
سیاس��ی کرد در هر بخش از کردستان، از 
مدت ها پیش برای مبارزه ی آزادیخواهانه 
و ملی کرد ضروری بوده که متأسفانه کمتر 
تحقق یافته است و به شیوه ی مناسب آن، 
مبارزه ی ملی و همه گیر کرد مهم تلقی نشده 
است. این در حالیس��ت که حکومت های 
مس��لط بر هر کدام ازبخش های کردستان، 
علیرغم تمام اختافات و مش��کاتی که با 
یکدیگر دارند، همیشه در رابطه با مسأله ی 
ک��رد در منطقه متحد ب��وده و توطئه های 
مش��ترکی را علی��ه ملت ک��رد طرح ریزی 
نموده و در س��رکوب ملت کرد با یکدیگر 

همکاری نموده اند.
اگ��ر ض��رورت اتح��اد و هم��کاری 
و هم نوای��ی کرده��ا در هر بخ��ش برای 
بخش ه��ای دیگر همیش��ه وجود داش��ته 
و کمابی��ش در برخی مواقع ممکن اس��ت 
بارزتر بوده باش��د، ام��ا هرگز در حد نیاز 
و ض��رورت و به طور مؤثر در میان نبوده 
اس��ت، اما اکنون با در نظر گرفتن اهمیت 
مسأله ی کرد در همه ی بخش های کردستان 
و تغییرات و شرایطی که در منطقه به وجود 

در  سیاس��ی  جریان ه��ای  و  اح��زاب 
بخش های چهارگانه ی کردستان و شرایط 
و مقتضیات مب��ارزه ی آن ها در هر بخش 
به طور کامل مانند یکدیگر نیست و اینکه 
برای نخس��تین بار نمایندگان ملت کرد در 
بخش های چهارگانه ی کردستان به منظور 
تش��کیل کنگره ی ملی ک��ه در بردارنده ی 
یک پیام مشترک باش��د و تمام جنبه های 
مب��ارزه در بخش از کردس��تان را در نظر 
بگی��رد، می تواند طبیعی ب��ودن این امر را 

توجیه کند.
کوردس��تان: دلیل ب��ه تأخی��ر افتادن 

برگزاری کنگره ی ملی کرد چیست؟ 
حسن شرفی: به تأخیر افتادن برگزاری 
کنگره ی ملی کرد از سوی کمیته ی برگزار 

کننده، به دو دلیل اصلی می باشد: 
نخس��ت اینکه کمیته ی برگزار کننده ی 
کنگره در مدت 45 روز، هر چند قس��مت 
اعظم کارهای مرب��وط به برگزاری کنگره 
را ب��ه انجام رس��اند، اما بخش اساس��ی، 
بحث برانگیز و مناقش��ه برانگیزتری وجود 
داشت که در مدت10�12 روز باقی مانده 
به زمان برگ��زاری کنگره، امکان به نتیجه 
رسیدن آن وجود نداشت. عاوه برآن، زمان 
نیز مناس��ب نبود، زیرا برگزاری کنگره ی 
ملی نیازمند وجود شرایط و روابطی سالم 
و مناسب و یا حداقل عادی میان احزاب و 
جریان های سیاسی می باشد که همزمان با 
آن، مبارزات انتخاباتی نمایندگان پارلمان 
اقلیم کردس��تان آغاز ش��د که رقابت میان 
احزاب و جریان های سیاس��ی کردس��تان 
عراق را به دنبال داش��ت که این ش��رایط 
ه��ر چند در رابطه با برگزاری انتخابات و 
فض��ای انتخاباتی، امری ع��ادی و قانونی 
است اما برای برگزاری کنگره ی ملی کرد، 
فضای مناسبی نمی باشد. بنابراین با توجه 
به دالیل ذکر ش��ده، به منظور انجام هرچه 
بهت��ر و مطلوبتر کاره��ای کمیته ی برگزار 
کنن��ده ی کنگره و نیز ب��رای ایجاد فضای 
مناس��ب و الزم جهت برگ��زاری کنگره، 
کمیته ی برگزار کننده ی کنگره ی ملی کرد 
ب��ه تأخیر افت��ادن برگزاری کنگ��ره را به 

مصلحت دانست.

عضو کمیته برگزارکننده ی کنگره در آن ها، 
از گروه��ی از متخصصین و آگاهان به هر 
کدام از آن مس��ائل و موضوعات استفاده 
از آن مس��ائل و موضوعات استفاده شده 
اس��ت و در هر یک از این کمیس��یون ها، 
چند طرح و گزارش آماده شد که پس از 
بحث و بررسی و مشورت در رابطه با هر 
کدام از آن ها، برای هر کمیس��یون طرحی 
واحد و گزارش��ی که مورد پسند اعضای 
کمیسیون باش��د، تصویب شد. گزارش ها 
به کمیته ی  برگ��زار کننده ی کنگره تحویل 
داده ش��دند و پس از بح��ث و تبادل نظر 
درباره ی هر کدام از گزارش ها، با تغییراتی 

به تصویب رسیدند.
البت��ه کار دو کمیس��یون هنوز به اتمام 
نرس��یده اس��ت و در چن��د روز آین��ده، 
گزارش ه��ای آن دو کمیس��یون نی��ز پس 
از بررس��ی، تصویب خواهد شد. کمیته ی 
برگزار کننده ی کنگره ی ملی کرد به غیر از 
کار کمیسیون ها، شعارهای کنگره و تعداد 
مهمانان خارجی که 300 نفر خواهند بود 
و همچنی��ن تعداد ش��رکت کنن��د گان کرد 
در بخش ه��ای چهارگانه ی کردس��تان را  
که 600 نفر می باش��ند، نی��ز تعیین نموده 
اس��ت، اما در همین رابطه سهم هر یک از 
بخش های چهار گانه  کردستان از 600 نفر 

تعیین شده، هنوز مشخص نشده است.
ب��ه نظر من به عن��وان یکی از اعضای 
21 نف��ره ی کمیت��ه ی برگزارکنن��ده ی که 
در م��دت 45 روز گذش��ته از نزدیک با 
کمیس��یون ها و حت��ی اعضای کمیس��یون 
سیاس��ی و دیپلماس��ی در ارتباط بوده و 
شاهد زحمات و تاش های تمام اعضای 
کمیس��یون های مختلف بوده ام که بایستی 
زحم��ات آنان را ارج نه��اد، این تاش ها 
پیامدهای مطلوبی در پی خواهند داشت. 
از گزارش ه��ای آماده ش��ده ی مربوط به 
کار اعض��ای کمیس��یون ها آگاهی دارم و 
به ویژه به نتیجه رس��یدن کار کمیسیون ها 
و علی الخص��وص کمیته ی برگزار کننده ی 
کنگره ی ملی کرد بدون مشکل نبوده است 
و این نیز طبیعی اس��ت زی��را دیدگاه های 

آمده یا خواهد آمد، ضروری می نماید که 
ملت کرد به ش��یوه ای جدید این مسأله ی 
حیاتی را مد نظر قرار دهد و این مس��أله 
را ش��رط الزم ب��رای موفقیت ملت کرد و 
رش��د و گس��ترش مبارزه ملی کردها در 

بخش های چهارگانه  کردستان بداند.
به همین دلیل، مطرح ش��دن برگزاری 
کنگره ی ملی کرد به شیوه ای جدی و برای 
نخس��تین بار که در این راستا گام بردارد، 
ام��ری ضروری و س��ودمند و در حقیقت 
آرزوی دیرین فرزندان ملت کرد می باشد 
و می بایس��تی اهمیت فوق العاده ی آن مد 

نظر قرار داده شود.
ام��کان،  ص��ورت  در  کوردس��تان:  
درباره ی کمیته ها و کمیس��یون های هیأت 

برگزارکنن��ده توضی��ح بفرمائی��د و ب��ه 
عقیده  شما، دس��تاورد های این کمیته ها و 

کمیسیون ها تاکنون چه بوده اند؟
حس��ن ش��رفی: پ��س از گردهمای��ی 
ب��زرگ روز دوش��نبه 31 تیرم��اه ک��ه به 
ابتکار رهبر اقلیم کردس��تان برگزار شد و 
در آن نشست، پیش��نهاد تشکیل کمیته ی 
برگزارکنن��ده ی کنگره که متش��کل از 21 
نف��ر و از بخش های چهارگانه  کردس��تان 
می باشد  ، مطرح گردید، این کمیته آغاز به 
کار ک��رد و تاکنون ۸ کمیس��یون در رابطه 
با مس��ائل مختلف مرتبط با جامعه ی کرد 
و مب��ارزه ی ملی کرد تش��کیل داد که در 
این کمیسیون ها علیرغم حضور یک یا دو 

12 س��ال از حمل��ه به برج ه��ای مرکز 
تج��ارت جهانی و مقر پنتاگون در نیویورک 
می گذرد. حماتی که به کش��ته شدن 3000 

نفر انجامید. 
در نگاهی به تاریخ تروریسم در نیم قرن 
اخیر، 11 سپتامبر دارای جایگاه ویژه ای به 
عنوان یک نقطه ی عطف در تاریخ تروریسم 
جهانی اس��ت. بعد از ای��ن واقعه، آمریکا به 
همراه متحدانش بسیج می شوند تا تروریسم 
را ریش��ه کن کنند. تاشی که نه تنها تاکنون 
نتوانس��ته است توفیقی بدس��ت آورد، بلکه 
دایره ی اقدامات تروریس��تی وس��یعتر شده 
و گروه های تروریس��تی توانسته اند حوزه ی 
فعالیت های خویش را گس��ترش و ش��مار 

پایگاه هایشان را افزایش دهند.
حادث��ه ی 11 س��پتامبر باع��ث گردید 
ک��ه جهان غ��رب در برابر گفتمان��ی به نام 
رادیکالیس��م اس��امی س��نی قرار گیرد که 
القاعده آن را رهبری می نمود و در رأس آن 
بن الدن قرار داشت، رادیکالیسمی که آغاز 
قدرت گرفتنش نیز با سیاست های منطقه ای 
غرب همسو بود. س��ال  1979میادی  در 
تاریخچ��ه ی تروریس��م جهانی همچون 11 
س��پتامبر 2011 مهم است. س��الی که آغاز 
زایش دو جریان تروریستی بود. رادیکالیسم 

اسامی س��نی در افغانس��تان که مجاهدین 
افغ��ان برای مقابل��ه با یورش ش��وروی و 
کمونیسم، به کمک غرب به  اشاعه و تقویت 
آن پرداخنتند و اسامیس��ت های  س��نی از 
سراس��ر جهان اس��ام به این منطقه سرازیر 
ش��دند و از دیگرس��و، ب��ر س��ر کار آمدن 
رادیکالیس��م اسامی ش��یعی در پی انقاب 
ای��ران ک��ه ماحص��ل آن ظه��ور جریاناتی 
تروریس��تی در منطق��ه همچون حزب اهلل و 
.. گردی��د. در واقع این دو جریان که هر دو 
به صورت مس��تقیم و غیرمستقیم از جانب 
غرب هدای��ت می ش��دند، کمربند محکمی 
برای مقابله با کمونیسم و توسعصه ی قلمرو 

دولت شوراها بودند.
رادیکالیس��م س��نی که زمان��ی آمریکا 
خود با کمک های مالی عربس��تان و کمک 
لجس��تیکی پاکس��تان در افغانس��تان آن را 
تقوی��ت نموده ب��ود، در 11 س��پتامبر نوک 
حمات آن شهروندان و خود این کشور را 

نشانه گرفت.
این جنگ هن��وز هم ادامه دارد. جنگی 
ک��ه هم اکنون ب��ه معادله ای بس��یار پیچیده 
تبدیل ش��ده و مهره های آن اسامیس��تهای 
تندرو و گردانندگان آن قدرت های جهانی 
هس��تند. نقطه ی تقابل این جنگ هم اکنون 
در س��وریه مش��هود اس��ت. هرکدام با نام 
اس��ام در صدد نابودی طرف دیگر است.  

11 سپتامبر بعد از 12 سال
کیهان یوسفی

قدرت ه��ای جهان��ی نیز هر ک��دام جریان 
وابس��ته به خویش را تقوی��ت می کنند. این 

که برنده چه کسی است، معلوم نیست، ولی 
بازنده بدون شک مردمانی هستند که روزانه 

قربان��ی این نزاع می ش��وند و هیچ کس هم 
صدای آنان را نمی شنود.
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نرمش قهرمانانه؟

نرمش قهرمانانه که در این روزها به 
بحث مطبوعات و رس��انه های داخلی و 
خارجی بدل گردیده اصطاحی اس��ت 
که علی خامنه ای، رهب��ر رژیم، هفته ی 
گذش��ته و در دیدار با فرماندهان س��پاه 
پاس��داران آن را به زبان آورد و پس از 
نطق نامبرده بحث ها و نظرات متفاوتی را 

به دنبال داشت.
افرادی که در دایره ی رژیم و به ویژه 
شخص خامنه ای هستند به گونه ای این 
بحث را مطرح کردن��د که یادآور صلح 
امام حس��ن بوده و حتی بعضی ها آن را 
با صلح حدیبیه مقایس��ه نمودند و آن را 
همچون آغاز پیروزی های بزرگ قلمداد 

می کنند.
بر این مبنا نرم��ش قهرمانانه نه تنها 
نماد عقب نشینی نیست، بلکه سرآغازی  
ب��رای س��لطه بر جه��ان اس��ت و برای 
توجی��ه این گفته ی علی خامنه ای، حتی 
حدیث های نبوی را نیز تحریف کرده اند 
و کس��انی را که دارای دیدگاه متفاوتی 

هستند، به کفر و نادانی متهم می کنند.
اما ب��ه راس��تی به کارگی��ری چنین 
اصطاح��ی در اوض��اع کنون��ی رژیم 
جمهوری اسامی ایران و شرایطی که در 
منطقه، به ویژه در سوریه حکمفرماست، 
می تواند در بردارنده ی چه پیامی باشد؟

برای همگان واضح و مبرهن اس��ت 
که اوضاع سیاس��ی، اجتماعی و به ویژه 
اقتصادی ایران در بدترین وضع موجود 
است و بر این اساس دور از انتظار نبود 
که مس��ئوالن بلندپای��ه ی رژیم در قبال 
بسیاری از خواست ها و مطالبات خویش 

در حال حاضر عقب نشینی کنند.
این گفته ی خامنه ای و به میان آوردن 
سیاست لبخند و گفتگو یادآور روی کار 
آمدن خاتمی در 16س��ال گذش��ته بود. 
یعن��ی زمانی که اقتصاد ای��ران راکد بود 
و سیاس��ت خارجی رژیم هم به س��بب 
ترورهای داخلی و خارجی به بن بس��ت 

رسیده بود.
در آن زمان خاتمی با سیاست لبخند 
و گفتگوی تمدن ها رئیس جمهور شد و 
تا توانس��ت افکار عموم��ی را در داخل 
و خ��ارج از مرزه��ای ایران ب��ه بیراهه 

کشاند.
ح��ال نیز ب��ا درنظر گرفت��ن اوضاع 
کنونی رژی��م و روی کار آمدن روحانی 
ک��ه او نیز همچون خاتمی از سیاس��ت 
لبخند و مذاکره پیروی می کند، در صدد 
هستند برای مدت زمان دیگری حاکمیت 
خویش را طوالنی تر کنند و برای رسیدن 
به اهدافشان و از همه مهمتر برای نیل به 
اهداف اتمی خویش زمان بخرند و یک بار 
دیگر با فریب و نیرنگ افکار عمومی را 
به بیراهه بکشانند و گرنه همگان واقفند 
که استفاده از چنین عباراتی و نرمش در 
برابر غرب در این مقطع زمانی شکست 
دیگری  برای دس��تگاه دیپلماسی رژیم 
در عرص��ه ی خارج��ی و فرصتی برای 
خریدن زمان و وقت کشی های مسئوالن 

رژیم است.

بازتاب

دکت��ر هند خطیب، مدی��ر منطقه ای 
برنام��ه ی س��ازمان ملل متح��د برای 
مبارزه ب��ا ای��دز در خاورمیانه گفت: 
"اکن��ون بیم��اری ایدز، ی��ک بیماری 
کشنده نیست و جهان گام های مؤثر و 
چشمگیری برای مبارزه با آن برداشته 

است".
وی اف��زود: "اکن��ون تاش هایمان 
را بر روی قاره ی آفریقا که بیش��ترین 
آم��ار مبتای��ان ب��ه ای��دز را در خود 
دارد، متمرک��ز نموده ایم و هدف اصلی 
برنامه ی ما محدود نمودن انتشار ایدز 

می باشد".
خطیبی اظهار داش��ت:" کشورهایی 
که بر روی آنها کار می کنیم، ویژگی های 
خ��اص خود را دارن��د و آماری را که 
کش��ورها در اختیار م��ا قرار می دهند، 
دقیق نیس��ت و برخی کشورها واقعیت 

را بیان نمی کنند".
این مس��ئول un  افزود آن زمانی 

ک��ه بیماری ایدز به عنوان یک بیماری 
کشنده ش��ناخته می شد، س��پری شده 
اس��ت و داروهای��ی که اکن��ون وجود 
دارند و کش��ورها به ص��ورت رایگان 
در اختیار مبتایان ق��رار می دهند، بر 
کاهش میزان مرگ و میر ناشی از ابتا 
به این بیماری تأثیر بس��زایی داش��ته 
است، هرچند هنوز ایدز به عنوان یک 

بیماری خطرناک قلمداد می شود.
وی همچنین گفت: "دالیل و عوامل 
ابتا به ایدز بسیارند، از جمله اقدام به 
مسائل جنسی به ویژه انحرافات جنسی 
و همچنین مصرف م��واد مخدر". وی 
اف��زود:" تحقیقات مش��خص نموده اند 
که در کش��ورهای مصر، سودان و یمن 
مهم ترین عامل ابتا ب��ه بیماری ایدز، 
مس��ائل جنسی می باش��د و 12درصد 
مصرف کنندگان مواد مخدر نیز به این 

بیماری مبتا می شوند".

 فیسبوک احساس خوشبختی را کاهش می دهد

ایدز، یک بیماری کشنده نیست

 رنگ کردن موی سر خطرناک است

نتایج یک پژوهش آمریکایی نشان می دهد 
که س��ایت فیسبوک در ایجاد اختاالت مزاجی 
و کاهش احس��اس خوش��بختی در ن��زد افراد 

تأثیرگذار است.
پژوهش مورد نظر بر تأثیر چشم و احساس 
در قبال نیروی روابط اجتماعی و عدم ورود به 

جهان بیرون از جسم تأکید نموده است.
پژوهش دانشگاه میشیگان نشان داده است 
که فیسبوک ارتباط مستقیمی با اختاالت عقلی 
در انس��ان ها دارد. ای��ن پژوهش که از س��وی 
روانشناس��ان آمریکایی انجام گرفت، آش��کار 
نموده اس��ت که کاربری این ش��بکه همزمان با 
کاه��ش احس��اس خوش��بختی و ایجاد حس 

دلتنگی است.
دانشمندان می گویند، این شبکه احساسات 
مثب��ت را به منفی تبدیل می کن��د و هنگامی که 
کاربر صفحات دوستانش را مشاهده می کند، با 
دیدن آمار الیک ه��ا و کامنت ها ، دلتنگی بر او 
غلبه نموده و احس��اس ناامیدی در او رس��وخ 

می کند. 

دست داده بود.اغلب متخصصان بر این 
باورند که وجود نوعی ترکیب به نام بی 
فنیلیدیامی��ن در این رنگ مو، دلیل این 
بیهوشی است. این ترکیب  در 90درصد 
تمام��ی انواع رن��گ مو مورد اس��تفاده 
قرار می گی��رد و حتی در برخی از مواد 
آرایش��ی، پارچ��ه و کاغ��ذ نی��ز به کار 
می رود و استعمال آن درچندین ماده ی 

آرایشی ممنوع شده است.
ای��ن ترکیب که از آن با نام بی بی دی 
یاد می شود و دارای قدرت شدیدی در 
تغییر رنگ موهاس��ت، تاکنون بی رقیب 
بوده و ناظران شرکت ها می گویند هنوز 

نتوانسته اند جایگزینی برای آن بیابند.

وضعیت نامناسب یک زن انگلیسی، 
در رابطه با خطرات اس��تفاده از مصرف 
رنگ مو س��ؤاالت بس��یاری را در این 
زمین��ه مطرح نم��ود، زیرا ای��ن زن در 
معرض خطر مرگ ق��رار دارد. این زن 
انگلیسی 3۸ساله پس از استعمال نوعی 
رنگ مو از محصوالت ش��رکت معروف 
لوری��ال دچار وضعیت بیهوش��ی ش��ده 
اس��ت. پزشکان می گویند:" شانس زنده 
مان��دن او ۸درصد و ش��انس بهبود وی 

معادل صفر درصد است".
وضع این زن جدیدترین موردی است 
که در کانون بحث روزنامه ها قرار گرفته 
است. پیشتر یک زن جوان انگلیسی 20 
دقیق��ه پس از اس��تعمال نوعی رنگ مو 
ش��دیدا بیهوش ش��ده و جان خود را از 

فاتح صالحي


