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دومین جام زهر
تم��اس تلفنی میان حس��ن روحانی و 
ب��اراک اوباما، طلس��م گفتگوی مس��تقیم 
می��ان مقام��ات بلندپای��ه ی دو کش��ور را 
پس از 35 س��ال س��ردادن ش��عار "مرگ 
بر آمریکا" شکس��ت. 35 س��ال اس��ت که 
کمتر روزی را ش��اهد بوده ای��م که در آن، 
مقام��ات جمهوری اس��امی روز خود را 
با ش��عارهای ضدآمریکایی آغ��از نکرده 
باش��ند. ک��م نبوده اند مواردی ک��ه در آنها 
واش��نگتن به تهدید به اقدام عملی "جدی" 
در مقابل خودسری های جمهوری اسامی 
متوس��ل ش��ده اس��ت و چند سالیست که 
تهدی��د به حمله ی نظامی در صورت انجام 
غنی س��ازی اورانیوم در سطحی نامحدود 
را همچون شمش��یر داموکلس بر فرق سر 
جمهوری اس��امی نگه داش��ته اس��ت. از 
همین رو انتظار نمی رود که این دیوار بلند 
بی اعتم��ادی و خصومتی ک��ه میان ایران و 
آمریکا ش��کل گرفته اس��ت، با یک تماس 
تلفنی مختصر میان رؤس��ای جمهوری دو 

کشور فرو بریزد.
ب��رای ملیت ه��ای ایران ن��ه خصومت 
جمهوری اس��امی با آمریکا دربردارنده ی 
معن��ا و مفهومی بوده و ن��ه آغاز تاش ها 
در راه تنش زدایی می تواند به خودی خود 
خبری مثبت و مس��رت بخش تلقی  ش��ود. 
زیرا مناقش��ه ی عمده ی مورد بحث کنونی 
ایران و آمریکا بر س��ر برنامه ی هس��ته ای 
ایران می باشد که دغدغه ی اصلی بسیاری 

از مردم ایران به شمار نمی رود.
دغدغه ه��ای  و  مطالب��ات  مهمتری��ن 
مردم ایران عبارتند از: حقوق بش��ر، پایان 
دادن به کش��تار و اعدام، حق مشارکت در 
روند تصمیم گیری سیاس��ی، آزادی، توزیع 
عادالنه ی ثروت و قدرت، آبادانی کش��ور، 
اجتناب از خش��ونت، ایج��اد فرصت های 
براب��ر ب��رای کار و زندگ��ی، بهبود س��طح 
معیش��ت، پایان دادن ب��ه فزونخواهی  های 
بین الملل��ی، رفع تبعیضات مل��ی، مذهبی، 
اجتماع��ی و سیاس��ی. هیچ ک��دام از این 
دغدغه ه��ا از موضوعات م��ورد اختاف 
میان ایران و آمریکا نبوده و نیس��تند و در 
تماس تلفنی میان اوباما و روحانی سخنی 

از آنها به میان نیامده است.
ع��اوه ب��ر ای��ن، چنی��ن تماس��ی بر 
آین��ده ی رژی��م و تحوالت آت��ی بی تأثیر 
نخواه��د بود. به نظر می رس��د که روحانی 
نخس��تین رئیس جمهور رژیم می باش��د که 
خطر س��رنگونی حکومتش را در نتیجه ی 
تندروی ه��ای تاکنونی جمهوری اس��امی 
درک نموده و به نظر می رس��د که خامنه ای 
را نی��ز قانع نموده باش��د که برای رهایی و 
نجات خود از نابودی، دست به سوی جام 
زهر دیگری ب��رده و باقیمانده ی زهری را 
که خمینی از آن نوش��یده بود، الجرعه سر 

بکشد.

سـخن
ناهید حسینی

تأمین حقوق ملی خلق کرد در چهارچوب ایرانی دمکراتیک و فدرال
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رئیس جمه��ور  اوبام��ا،  ب��اراک 
آمریکا می گوید بر اس��اس برآوردهای 
س��ازمان های اطاعاتی ایاالت متحده، 
ایران تا ساخت ساح هسته ای یک سال 
یا کمی بیشتر فاصله دارد. ارزیابی های 

اطاعاتی اسرائیل اما متفاوت است.
 اوباما در گفتگوی روز شنبه )۱3مهر/ 
5 اکتبر( با اسوشیتدپرس گفت که ارزیابی 
پیش��رفت های  درب��اره  آمریکایی ه��ا 
برنامه هس��ته ای ای��ران "احتماال کمی 
ارزیابی ه��ای  از  محافظه کارانه ت��ر 

اطاعاتی اسرائیلی هاست".
"ما  اف��زود:  آمریکا  رئیس جمه��ور 
اطاع��ات س��ری بس��یاری را ]درباره 
پرونده هس��ته ای ایران[ با اس��رائیلی ها 
مبادل��ه می کنی��م. ب��ه نظ��رم بنیامی��ن 
نتانیاهو ،نخست وزیر اسرائیل، به طور 
قابل درکی نس��بت ب��ه ایرانی ها بدگمان 
اس��ت. با در نظ��ر گرفت��ن تهدیدهای 
مکرر آن ه��ا علیه اس��رائیل، با در نظر 
گرفتن کمک های آن ها به سازمان هایی 

نظیر حزب اهلل و حماس که اس��رائیل را 
هدف موش��ک های خود ق��رار داده اند، 
اگر من هم نخس��ت وزیر اسرائیل بودم 
با حرف ه��ای ایرانی ها خیلی محتاطانه 

برخورد می کردم".
ب��ه  اش��اره  ب��ا  همچنی��ن  اوبام��ا 
ایران  پیچیدگی های سیستم سیاسی در 
تأکید کرد که حس��ن روحان��ی در این 
موجود  تصمیم گیرن��ده  "تنها  س��اختار 
نیس��ت و تصمیم گیرنده نهای��ی در این 

مساله هم شخص دیگری است".
س��اعاتی پیش از انتش��ار س��خنان 
رئیس جمهور آمری��کا، خامنه ای، رهبر 
جمه��وری اس��امی ک��ه تصمیم گیرنده 
نهایی در مسأله ی هسته ای است، برخی 
از اقدام��ات هی��أت نمایندگی ایران در 
اج��اس اخیر س��ازمان مل��ل را نابجا 
خواند و افزود:"آمریکا غیرقابل اعتماد، 
خودبرتربین و عهدش��کن است و ما به 

آمریکایی ها بدبینیم".

برخ��ی اطاع��ات درز ش��ده از داخل 
و خارج س��وریه، حکای��ت از آن دارد که 
آمریکا و روس��یه برای ابقای بشار اسد بر 
س��ر قدرت به مدت دوسال دیگر به توافق 
رسیده اند. البته این اطاعات هنوز از طرف 
هیچ ی��ک از طرف های ای��ن توافق تدیید 

نشده است. 
طب��ق قانون اساس��ی س��وریه دوره ی 
ریاست جمهوری بش��ار اسد در ماه ژوئیه 
س��ال 20۱4 به پایان می رس��د. بشار اسد 
گفت��ه اس��ت چنانچه مل��ت س��وریه از او 
بخواه��د، خود را نام��زد انتخابات خواهد 

کرد. 
به گزارش العربیه، تأکید اس��د نسبت به 
احتمال نامزدی وی برای انتخابات ریاست 
جمهوری پس از سال 20۱4، گمانه زنی در 
مورد صحت اطاعات درز ش��ده را بیشتر 

کرده است.
طب��ق ای��ن اطاع��ات، توافق روس��یه 
– آمری��کا برای ابقای اس��د ب��ه دو هدف 
عمده صورت می گی��رد. یکی برای تکمیل 

مرحله ی مرب��وط به ناب��ودی زرادخانه ی 
ش��یمیایی س��وریه و نیز برای از بین بردن 
گروه های اسامی مسلح وابسته به القاعده 
مانند جبهه ی النصره و دولت اس��امی شام 
وعراق اس��ت ک��ه اکنون در س��وریه جمع 

شده اند.
کارشناسان سیاس��ی می گویند آوارگی 
میلیون ها سوری از خانه و کاشانه ی خود، 
تعطیلی اغلب س��فارتخانه های این کشور، 
رو به وخامت گذاشتن اوضاع امنیتی و عدم 
کنترل دولت بر مناطق وسیعی از سوریه، به 
نتیجه رس��یدن این توافق یا امکان ادامه ی 

حکومت بشار اسد را غیرممکن می سازد.
در همین حال، بشار اسد، رییس جمهور 
س��وریه از امکان میانجیگ��ری آلمان برای 
پای��ان دادن به جنگ داخلی س��ی ماهه ی 
کشورش صحبت کرده است. آقای اسد در 
مصاحبه با مجله آلمانی اش��پیگل گفت تنها 
در صورتی با شورشیان مذاکره خواهد کرد 

که آنها ساح هایشان را بر زمین بگذارند.

نخست وزیر اسرائیل ترور رهبران حزب 
دمک��رات کردس��تان ای��ران را از جنایاتی 
می داند که حس��ن روحانی نمی تواند از آنها 

بی خبر باشد.
به گ��زارش خبرگ��زاری آلم��ان،  او با 
اش��اره به سوابق حسن روحانی در شورای 
عال��ی امنیت ملی ای��ران گف��ت، در زمان 
ریاس��ت او فجایعی نظیر کشتار مخالفان در 
رس��توران میکونوس برلی��ن و انفجار مرکز 
یهودی��ان بوئنس آیرس رخ داده و نمی توان 
انتظار داشت که او از این وقایع بی خبر بوده 

باشد.
اسرائیل  نخس��ت وزیر  نتانیاهو،  بنیامین 
که روز سه ش��نبه )۹ مه��ر، ۱ اکتبر( آخرین 
س��خنران شصت وهش��تمین مجمع عمومی 
س��ازمان ملل ب��ود، در س��خنان خ��ود با 
حمات ش��دیداللحن به حس��ن روحانی و 
رویکرد به ظاهر مداراجویانه اش در بحران 
هس��ته ای، بار دیگر او را "گرگی در لباس 
می��ش" خواند که قصدی جز "فریب جامعه 

جهانی با سیاست لبخند" ندارد.
خواستار  همچنین  اسرائیل  نخست وزیر 
ادامه تحریم و فشار علیه ایران شد. به گفته 
او تهدی��د نظامی علیه ای��ران باید همچنان 

ادام��ه یابد، چ��ون ترکی��ب ای��ن تهدید با 
تحریم ها، تنها روش��ی اس��ت که ایران را از 

پیشبرد اهدافش منصرف خواهد کرد.

ب��ه گ��زارش خبرگزاری رویت��رز، جی 
کارن��ی، س��خنگوی کاخ س��فید در واکنش 
به س��خنان نتانیاه��و گف��ت: »نگرانی ها و 

تردیدهای او قابل درک اس��ت. به هر حال 
ایران کشوری اس��ت که رهبرانش تا همین 

اواخر از نابودی اسرائیل حرف می زدند.«

 ترور میکونوس و رد پای حسن روحانی

توافق سری آمریکا و روسیه برای
 ابقای اسد به مدت 2 سال بر قدرت

اوباما:
 ایران یک سال با بمب اتمی فاصله دارد

... روابط 
ایران و 
آمریکا
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بیانیه ی دفتر سیاسی حدکا در رابطه با 
حمالت تروریستی اربیل

بیانیه ی دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران

به مناسبت برگزاری انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان

دیدار هیأت هاکپار از دفتر سیاسی حدکا نامه  ی دبیرکل حزب دمکرات 
به رهبران سیاسی جهان

اخبار و گزارش

سرنگون باد رژیم ارتجاعی جمهوری اسالمی ایران

مجامع و محافل بین المللی!
فرزندان ملت کرد!

روز شنبه 2۱ س��پتامبر 20۱3 میادی 
برابر با 30 ش��هریورماه ۱3۹2 خورشیدی، 
در اقلیم کردس��تان ب��رای انتخاب اعضای 
پارلمان کردستان با نظارت کمیسیون عالی 
انتخابات و صدها ناظر بین المللی و هزاران 
ناظر داخلی و خبرنگاران، انتخاباتی برگزار 

شد.
در این فراین��د دمکراتیک، چند نکته ی 

مهم قابل تأمل می باشند:
نخس��ت: در خال تبلیغ��ات گروه ها و 
جریان های سیاسی مختلف، علیرغم وقوع 
چند حادثه ی کوچک و ناخواس��ته، تمامی 
گروه ها آزادانه و در چهارچوب قانون و به 
دور از هرگونه مشکلی درباره ی برنامه های 
سیاس��ی خود، در خیابان ها و رس��انه های 
ارتباط جمع��ی تبلیغات خود را در معرض 
دی��د افکار عموم��ی و رأی دهن��دگان قرار 

دادند.
دوم: در روز رأی گی��ری ضم��ن وجود 
آزادی کام��ل همگان برای ش��رکت یا عدم 
ش��رکت در انتخابات، بر اساس آمار اعام 
ش��ده 73/۹درصد از کس��انی که ش��رایط 
شرکت در انتخابات و رأی دادن را داشتند، 
در این انتخابات ش��رکت نموده و رأی خود 
را ب��ه صندوق ه��ا ریختند و ب��ه نامزد های 
مورد نظر خود رأی دادند. در این انتخابات 
علیرغم وجود ش��کایاتی که برای تحقیق و 
بررس��ی به کمیسیون عالی مستقل انتخابات 
ارجاع داده شده اند، اکثریت قریب به اتفاق 
ناظران از چگونگ��ی برگزاری انتخابات بر 
طب��ق رهنمود ها و راهکارهای کمیس��یون 
عالی انتخابات ابراز رضایت و خرس��ندی 

نم��وده و این انتخاب��ات را موفقیتی کم نظیر 
توصیف نمودند.

بدین گون��ه اقش��ار مختلف م��ردم اقلیم 
کردستان و تمامی گروه های ملی و مذهبی، 
در این تمرین دمکراس��ی موفق و س��ربلند 
بودند، این در حالیس��ت که بدخواهان ملت 
کرد که چشم دیدن این موفقیت را نداشته و 
ندارند و به منظور ایجاد اخال در این فرایند 
بس��یار تاش نمودند، به دلیل هوشیاری و 
آگاهی مردم به اهدافش��ان نرس��یدند و تنها 

شکست خوردگان این انتخابات بودند.
موفقیت این فراین��د دمکراتیک، نه تنها 
در ع��راق بلکه در منطق��ه ی خاورمیانه از 
نمونه ه��ای بارز و نادر رش��د و توس��عه ی 
دمکراس��ی و همزیس��تی و مدارا به ش��مار 

می رود.
حزب دمکرات کردستان به مناسبت این 
موفقیت بزرگ در کردس��تان عراق، مراتب 
خوش��حالی و خرسندی خود را ابراز نموده 
و آن را ب��ه همه ی اقش��ار مردم کردس��تان 
به عنوان برندگان نخس��ت این انتخابات و 
تمامی گروه ها و جریانات سیاس��ی، رئیس 
اقلیم و حکومت اقلیم کردس��تان تبریک و 

شادباش عرض می نماید.

ما بر این باوریم که با اتحاد، همبستگی 
و هم��کاری که اقش��ار مختلف م��ردم در 
اقلیم کردس��تان برای موفقی��ت این فرایند 
دمکراتی��ک از خود نش��ان دادن��د، یک بار 
دیگ��ر به مردم و افکار عمومی جهان اعام 
نمودند که اگر س��ایه ی شوم دیکتاتورها بر 
سر آنان نباش��د، ملت کرد سزاوار تأسیس 
و تصدی امور خویش به ش��یوه دمکراتیک 

هستند.
از این منظر بس��یار شایسته است که هم 
مردم اقلیم کردس��تان و ه��م تمامی گروه ها 
و جریان ه��ای سیاس��ی، خ��ود را برندگان 
این فرایند موفقیت آمی��ز بدانند و مخالفان 
مل��ت ک��رد و دش��منان دمکراس��ی، تنه��ا 

شکست خوردگان آن هستند.
یک بار دیگر ای��ن موفقیت را به همه ی 
مردم، گروه ها و جریان های سیاسی تبریک 
گفته و موفقیت افزونتری را برای پیامدهای 

این انتخابات آرزومندیم.

حزب دمکرات کردستان ایران
دفتر سیاسی

31 شهریورماه 1392 خورشیدی
22 سپتامبر 1013 میالدی

هیأت ح��زب حق و آزادی "هاکپار" به 
سرپرستی دبیر کل این حزب از دفتر سیاسی 

حزب دمکرات کردستان ایران دیدار کرد.
به گزارش وب س��ایت کوردستان میدیا، 
بعد از ظهر روز ش��نبه، ششم مهرماه، هیأتی 
از ح��زب "هاکپ��ار" ب��ه سرپرس��تی کمال 
بورکای، دبیرکل این حزب از دفتر سیاس��ی 
حزب دمکرات کردس��تان ایران دیدار نمود 
و م��ورد اس��تقبال هیأت ح��زب دمکرات 
کردس��تان ایران ب��ه سرپرس��تی "مصطفی 

هجری" دبیر کل حزب قرار گرفتند.
ح��زب  کل  دبی��ر  ب��ورکای"  "کم��ال 
"هاکپ��ار" هدف از این ماق��ات را، تجدید 
دیدار با اعضای حزب دمکرات کردس��تان 
ایران عن��وان نمود و اظهار  داش��ت: " من 
ارتباطی دیرین و دوستانه با اعضای حزب 
دمکرات کردس��تان ایران دارم و در سایه ی 
این ارتباط تاریخی از دفتر سیاس��ی حزب 

دمکرات دیدار کرده ام".
مصطفی هجری، دبیر کل حزب دمکرات 
نیز خوشحالی و ش��ادمانی خود و اعضای 
حزب دمکرات کردس��تان ایران را از دیدار 

هیأت "هاکپار" ابراز کرد.
سپس دبیر کل حزب، در رابطه با شرایط 
سیاس��ی منطقه و مبارزه ی ملت کرد در هر 
کدام از بخش های کردس��تان و فرایند صلح 
ح��زب کارگ��ران کردس��تان و دولت ترکیه 

س��خنانی ایراد نمود و ب��ه بخش  های مثبت 
این ط��رح و موانع موجود بر س��ر راه این 

فرایند اشاره نمود.
ب��ه  دی��دار  ای��ن  از  دیگ��ری  بخ��ش 
سیاس��ت های رژیم ایران اختصاص داشت 
و در آن به بحران سیاسی و اقتصادی ایران 
اش��اره شد و هر دو طرف بر این باور بودند 
که رژیم ایران در س��طح داخل��ی و روابط 
با مش��کات فراوان��ی مواجه  بین الملل��ی 
ش��ده است و رژیم با روی کار آمدن حسن 
روحانی و در پیش گرفتن سیاست های نرم 
و فریبکارانه در صدد است تا از این بحران 

رهایی یابد.
در ادامه ی این دیدار مس��أله ی کرد در 
س��وریه و مش��کات کنونی که جریان های 
سیاسی هم در سطح کردستان و هم در تقابل 
با جریان های اسامی تندرو و شووینیست 
عربی ب��ا آن مواجه هس��تند، مورد بحث و 

بررسی قرار گرفت.
در پای��ان این دیدار، وضعیت سیاس��ی 
خاورمیان��ه و فرایند پیش��برد و توس��عه ی 
جنب��ش سیاس��ی و مدنی کرد ب��ا توجه به 
وضعیت ه��ر کدام از بخش های کردس��تان 
مثبت ارزیابی شد و هر دو حزب بر تحکیم 
و گس��ترش همکاری ه��ا و رواب��ط متقابل 

تأکید کردند.

مصطف��ی هج��ری، دبی��ر کل حزب 
دمک��رات کردس��تان ای��ران در نام��ه ی 
ارس��الی خود به برخی از شخصیت های 
بین المللی و سیاسی، نقض حقوق بشر در 
ایران به ویژه در مناطق کردنشین را مورد 

اشاره و بررسی قرار داده است.
مت��ن کامل ای��ن نامه به ش��رح ذیل 

می باشد:
آق��ای بان کی مون، دبیرکل س��ازمان 

ملل متحد!
رئیس جمهور  اوبام��ا،  ب��اراک  آقای 

ایاالت متحده آمریکا!
خانم آنگا مرکل، صدراعظم آلمان!

آقای فرانس��وا اوالند، رئیس جمهور 
فرانسه!

آق��ای دیوید کامرون، نخس��ت وزیر 
بریتانیا!

آقای حس��ن روحانی، رئیس جمهور 
منتخب ایران مدتی اس��ت که با ارس��ال 
نام��ه و پیام ب��ه ش��خصیت ها و رهبران 
کش��ورهای غربی درص��دد معرفی خود 
به عنوان شخصیتی صلح طلب و طرفدار 
حل مشکات سیاس��ی، به ویژه مسأله ی 
غنی سازی اورانیوم از طریق دیپلماتیک 

و گفتگو، به جهانیان است.
اما در هم��ان حال و به دور از افکار 
عمومی، نقض حقوق بش��ر و س��رکوب 

آزادیخواهان در ایران و کردس��تان همچنان 
ادامه دارد.

در همی��ن رابط��ه، توج��ه ش��ما را ب��ه 
ظل��م و س��تمی که پ��س از روی کار آمدن 
رئیس جمهور جدید علیه مردم کردستان روا 

داشته شده، جلب می نمایم:
�� ملت کرد همچن��ان از تمامی حقوق 

سیاسی و فرهنگی خود محروم است.
�� کودکان کرد همچنان از ابتدایی ترین 
حق انس��انی خود که همانا تحصیل به زبان 

مادری است، محرومند.
روحان��ی همچن��ان ب��ر اس��تمرار این 

تبعیض های آشکار، تأکید می کند.
�� اعدام آزادیخواهان کرد به بهانه های 

واهی و مختلف  همچنان ادامه دارد.
هم اکن��ون ک��ه ای��ن نامه را برای ش��ما 
می نویس��م، بیش از بیس��ت زندانی سیاسی 
کرد ب��ا اعدام قریب الوقوع مواجه  هس��تند، 
حقیقتی که سازمان عفو بین الملل در نامه ای 
به رهبر حکومت ای��ران نگرانی خود را از 

این موضوع ابراز نموده است.
�� کلیه ی احزاب و سازمان های سیاسی 
کرد غیرقانونی اعام و حق فعالیت سیاسی 

از آنان گرفته شده است.
�� بازداشت و مجازات های خودسرانه 

بر علیه جوانان کرد همچنان ادامه دارد.
���� محاکمه ی فعالین ک��رد در عرصه ی 
حقوق بش��ر، فرهنگی و سیاس��ی همچنان 
به ص��ورت ناعادالن��ه و برخ��اف اصول 

بین المللی ادامه دارد.
آقای روحانی در ادامه ی اقدامات خود 
جهت کاه��ش تحریم های اقتص��ادی علیه 
ایران می کوشد در شصت وهشتمین نشست 
س��ازمان ملل متحد که 24 سپتامبر 20۱3 

برگزار می شود، شرکت کند.

آزادیخواهان ایران به ویژه ملت تحت 
س��تم کرد، از ای��ن نگرانند که مس��أله ی 
دمکراس��ی و حقوق بشر در ایران قربانی 
به مصالح سیاس��ی و داد و س��تد پش��ت 
پ��رده، به وی��ژه پرونده ی هس��ته ای رژیم 

دیکتاتوری جمهوری اسامی شود.
به همی��ن خاطر ما انتظ��ار داریم که 
شما اجازه ندهید که این تجربه به حساب 
ملیت های ایران و به بهای قربانی نمودن 

آزادی و حقوق بشر تمام شود.
ای��ران تنه��ا زمانی می توان��د به یک 
عضو فعال و مثبت س��ازمان ملل و مورد 
اعتماد جامعه ی جهانی تبدیل ش��ود که با 
گسترش و توسعه ی دمکراسی و رعایت 
حقوق بشر در کشور اعتماد شهروندان در 

ایران را کسب نماید.
ح��زب دمک��رات کردس��تان ای��ران 
همواره خواس��تار راه حل آشتی جویانه و 
دمکراتیک برای مس��أله ی کرد از طریق 
گفتگو بوده اس��ت، ولی به گواهی تاریخ، 
جمهوری اسامی پاسخ این موضع حزب 
ما را با ت��رور، س��رکوب و تبعیض داده 

است.
ما خواس��تاریم که کش��ورهای غربی 
هرگونه توافقی با رهبران حکومت ایران 
را منوط به پایان دادن شکنجه ی زندانیان، 
اع��دام فعاالن سیاس��ی، رعای��ت حقوق 
بش��ر و تأمین حقوق سیاسی و فرهنگی 
ملیت های س��اکن ایران در فضایی آزاد و 

دمکراتیک نمایند.
حزب دمکرات کردستان ایران

دبیر کل
مصطفی هجری

22 سپتامبر 2013 میالدی 
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هم میهنان گرامی! 
توده های مردم کردستان!

در ساعت ۱:34 بعد از ظهر روز یکشنبه 
7 مهرماه ۱3۹2 برابر با 2۹ سپتامبر 20۱3 
می��ادی س��اختمان امنیت عموم��ی اربیل 
ه��دف یک حمل��ه ی تروریس��تی از پیش 
برنامه ریزی ش��ده قرار گرفت که بر اثر آن 
تاکنون 6 تن از نیروهای امنیتی جان خود 
را از دس��ت داده و 64 ت��ن از نیروه��ای 

امنیتی و مردم عادی زخمی شده اند.
این عملیات تروریستی در حالی روی 
داد که توده های مردم کردستان چند روزی 
بود که آزمون انتخابات��ی دمکراتیک برای 
انتخاب نمایندگان پارلمان کردس��تان را با 
موفقیت پشت سر گذاشته و یک روز پس 
از اع��ام نتایج اولی��ه ی انتخابات در حال 

جشن و سرور بدین مناسبت بودند.
بدون تردید، آمران و عامان این اقدام 
تروریستی همان هایی هستند که چشم دیدن 
موفقیت ها و پیش��رفت های اقلیم کردستان 
را نداش��ته و در صددند امنیت و آرامش��ی 
را ک��ه چند سالیس��ت بر اقلیم کردس��تان 
حکمفرماس��ت، ب��ر ه��م زده و بی ثباتی و 
ناامن��ی ایجاد نمایند. ای��ن رویداد با وجود 

دفاع قهرمانانه و ازخودگذشتگی چشمگیر 
پیشمرگان و نیروهای امنیتی که قابل تقدیر 
می باش��د، برای همگان بس��یار دلخراش و 
تکان دهن��ده ب��ود. البته بر هم��گان مبرهن 
است که این گونه اقدامات تروریستی هرگز 
نخواهند توانست مانع از پیشبرد فرایندهای 
دمکراتیک در اقلیم کردس��تان و دس��تیابی 

ملت کرد به حقوق حقه ی آن گردند.
حزب دمکرات کردس��تان ایران ضمن 
محکوم نمودن این اقدام تروریستی و ابراز 
انزجار از دسیس��ه چینی های دشمنان ملت 
کرد و اقلیم کردس��تان، مراتب تسلیت خود 
را ب��ه خانواده ها و بس��تگان ش��هیدان این 
روی��داد نموده و ش��فای عاجل مجروحان 
را آرزومن��د اس��ت، همچنی��ن ب��ا مردم و 
حکومت اقلیم کردس��تان اب��راز همدردی 
نموده و یکب��ار دیگر نفرت و انزجار خود 
را از تروریسم، تروریست ها و حامیان آنان 

اعام می نماید.

حزب دمکرات کردستان ایران
دفتر سیاسی

8 مهرماه 1392 خورشیدی
30 سپتامبر 2013 میالدی
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برگزاری کنفرانسی در پارلمان اروپا در رابطه 
با فدرالیسم در خاورمیانه

دیدار هیأت کنگره ی ملیت های ایران فدرال از پارلمان اروپا

برگزاری هشتمین جشنواره ی فیلم کردی در لندن 
همراه با مسابقه  ی سناریونویسی

بازداشت شماری از 
فعالین ادبی عرب اهواز 
از سوی نهادهای امنیتی 

رژیم ایران

افزایش پارازیت بر روی کانال های ماهواره ای 
احزاب کردستانی در اشنویه

آثار تاریخی و فرهنگی کنگاور در معرض 
تخریب و نابودی

حضور هیأت حدکا در کنفرانس ساالنه ی حزب 
کارگر انگلیس

اخبار و گزارش

 کنفرانس��ی با ش��رکت مس��ئول روابط 
خارجی حزب دمکرات کردستان ایران در 
خارج از کش��ور، در پارلم��ان اروپا برگزار 

گردید.
کوردس��تان  گ��زارش وب س��ایت  ب��ه 
میدیا، روز چهارش��نبه دهم مهرماه ۱3۹2، 
کنفرانسی درباره ی فدرالیسم در خاورمیانه 
و به ویژه در ایران، با شرکت مسئول روابط 
حزب دمکرات کردستان ایران در خارج از 
کشور و شماری از اعضای پارلمان اروپا و 
نمایندگان احزاب و جریان های سیاسی در 

پارلمان اروپا برگزار گردید.
در پانل اول ای��ن کنفرانس این مباحث 

ارائه گردید:
- مسأله ی قومی در ایران، از سوی آیدا 

کریملی، فعال سیاسی آذربایجان جنوبی.
- کنگ��ره ی ملیت ه��ای ای��ران فدرال، 
موان��ع و فرصت ه��ای پیش روی اس��تقرار 
فدرالیس��م در ایران، توسط لقمان احمدی، 

عض��و کمیته ی مرک��زی و مس��ئول روابط 
ح��زب دمکرات کردس��تان ایران در خارج 

از کشور.
- فدرالیس��م به عن��وان راه حلی جهت 
برطرف کردن نیازهای اقلیت ها، از س��وی 
"ویلیام س��پنجر" عضو انستیتوی بین المللی 

قانون و حقوق بشر در آمریکا.
در پان��ل دوم نیز مس��ائل زی��ر مطرح 

گردید:
راه  از  دمکراس��ی  ک��ردن  نهادین��ه   -
فدرالیسم ، از سوی "مکائیل ژوکس" استاد 

علوم سیاسی دانشگاه "لوفینی بلژیک".
- رفت��ار دولت ها نس��بت به اقلیت های 
ملی در خاورمیانه، توس��ط ناصر بولیده ای، 

دبیر کل حزب مردم بلوچستان.
- دمکراسی و س��اکن بودن اقلیت های 
مل��ی در اروپ��ا، از س��وی محق��ق ویژه ی 

فدرالیسم در کاتالونیا.

هیأت��ی از کنگ��ره ی ملیت ه��ای ایران 
فدرال با ش��ماری از اعضای پارلمان اروپا 

دیدار و گفتگو نمود.
به گ��زارش بخ��ش کردی وب س��ایت 
کوردس��تان میدی��ا، طی روزه��ای 8 و ۹ 
مهرماه جاری هیأتی از کنگره ی ملیت های 
ایران فدرال ضمن دی��دار از پارلمان اروپا 
و نهاده��ای وابس��ته ب��ه آن، گفتگوهایی با 

اعضای پارلمان انجام داد.
روز دوش��نبه 8 مهرماه هیأتی متش��کل 
از ناص��ر بولی��ده ای، رئی��س ح��زب مردم 
بلوچس��تان، لقمان احم��دی عضو کمیته ی 
مرک��زی حزب دمکرات کردس��تان ایران و 
کاک��و علیار، عضو کمیس��یون روابط حزب 
کومله ی کردستان ایران در خارج از کشور 
با خانم اینس وایدر، عضو دمکرات مسیحی 

پارلمان اروپا دیدار نمود.
در ای��ن دی��دار اوض��اع ای��ران پس از 
انتخابات ریاست جمهوری اخیر و همچنین 
تداوم وضعیت نقض حقوق بشر در مناطقی 
که ملیت ه��ای ایران در آن زندگی می کنند، 

مورد بحث قرار گرفت.
هیأت کنگ��ره ی ملیت های ایران فدرال 
از اعض��ای پارلم��ان اروپ��ا خواس��ت که 
در ص��ورت مذاکره با جمهوری اس��امی، 
مس��أله ی ملیت ه��ا را مط��رح نم��وده و به 

محتوای مذاکرات بیافزایند. 
هیأت مزبور س��پس با علی یورتاگول، 
مش��اور اصلی وی��ژه ی پرون��ده ی ایران از 
فراکس��یون س��بزهای پارلمان اروپا دیدار 
نمودند. مداخ��ات و نقش منفی جمهوری 
اس��امی ایران در امور داخلی کش��ورهای 
خاورمیانه، به ویژه در س��وریه و مبارزات 

هش��تمین دوره ی جشنواره ی فیلم کردی لندن در کشور انگلستان مسابقه ای را در زمینه 
سناریونویسی برگزار خواهد نمود.

به گزارش وب سایت کوردستان میدیا، 
جش��نواره ی فیل��م ک��ردی در لندن 

مسابقه ای را در زمینه سناریونویسی 
برگ��زار خواهد نم��ود و در این رقابت، 

بهترین سناریو را برای فیلم داستانی )فیچر( 
با محتوای کردی انتخاب خواهد کرد.

از هش��تمین دور ه ی  ای��ن رقاب��ت بخش��ی 
جش��نواره ی فیلم کردی در لندن اس��ت که از 

بیس��ت و چهارم آبان ماه آغاز و تا س��وم 
آذرماه ادامه خواهد داشت.

رژیم ایران ب��ا افزایش نیروهای نظامی 
در شهر اشنویه، این شهر را میلیتاریزه نموده 
و همزمان نیز، ب��ا افزایش پارازیت مانع از 
ماهواره ای  کانال ه��ای  برنامه ه��ای  پخش 
وابس��ته به احزاب کردس��تانی در این شهر 

شده است.
به گزارش وب س��ایت کوردستان میدیا، 
روز سه ش��نبه نهم مهرماه سال جاری، رژیم 
ایران با افزایش پارازیت باعث ایجاداخال 
در پخ��ش برنامه های کانال های ماهواره ای 

بخصوص کانال های کردی در اشنویه شد.
بر اس��اس اطاعات موج��ود، به علت 
افزایش پارازیت در اش��نویه، س��قط جنین 
در این شهر در مقایس��ه با پیش تر افزایش 

یافته است.
افزای��ش پارازی��ت در ش��هر اش��نویه 
درحالیس��ت ک��ه ای��ن ش��هر ب��ه صورت 
چش��مگیری از س��وی نیروه��ای نظامی � 
انتظامی رژیم ایران میلیتاریزه شده و اهالی 
این ش��هر تح��ت نظر نیروه��ای رژیم قرار 

دارند.

بی توجهی مس��ئولین مرتبط رژیم، عدم 
مدیری��ت و نب��ود بودجه، آث��ار تاریخی و 
فرهنگ��ی کنگاور را در مع��رض تخریب و 

نابودی کامل قرار داده است.
به گزارش وب س��ایت کوردستان میدیا، 
کمبود بودج��ه و ناکارآمدی مدیران میراث 
فرهنگی آثار باس��تانی و فرهنگی گنگاور 
را در مع��رض تخری��ب و نابودی قرار داده 

است. 
معبد آناهیتا، حمام توکل، حمام بزرگ، 
حمام اصغرخان و همچنین خانه معروف به 
"خانه قمر خانم"  از جمله آثاری هستند در 

معرض تخریب و نابودی قرار دارند.
در همین رابطه، پیشتر نیز رئیس اداره ی 
میراث فرهنگی شهرستان کنگاور گفته بود: 
"کسری بودجه، بازسازی و رسیدگی به این 

بنای تاریخی را به تعویق انداخته است".
معب��د آناهیت��ا، دومین معبد س��نگی در 
ایران است که قدمت آن به دوره ی اشکانی 
و ساس��انی باز می گردد و تخریب این معبد 
در حالیس��ت که تاکنون بخش قابل توجهی 
از شناس��ه ی اصلی آن شناس��ایی نش��ده و 

بسیاری از اسرار و رموز این معبد همچنان 
مدفون مانده و در حال تخریب است.

مسئولین رژیم تاکنون نه تنها هیچ اقدامی 
برای حفاظ��ت از آن در پی��ش نگرفته اند، 
بلک��ه خود عاملی ب��رای تخریب و نابودی 

آن هستنتد.
همچنی��ن، چندی پیش نی��ز خبرگزاری 
مهر گ��زارش داده بود که در ش��هر کنگاور 
می��راث فرهنگ��ی زی��ادی از جمل��ه: تپه 
باس��تانی "گودین"، یک راس��ته بازار، سه 
حم��ام تاریخ��ی، ی��ک مس��جد تاریخی، 
امام��زاده، قن��ات گازرخان��ی و یک باب 
خان��ه تاریخی" وجود دارند که در وضعیت 

تخریب صددرصدی قرار دارند.
کاوش ه��ای غیرقانونی در تپه گودین و 
سوءاستفاده های انس��انی باعث تخریب آن 
شده است و تقریبا چیزی از آن باقی نمانده 

است.
مسئولین مربوطه اختاف نظر بین ادارات 
و مالکی��ن خصوصی را یکی از عوامل عدم 
رس��یدگی و تعویق بازس��ازی ای��ن اماکن 

عنوان کرده بودند.

نیروهای امنیتی رژی��م ایران، ۱5 فعال 
فرهنگی �� ادبی عرب اهوازی را بازداشت 

کرده اند.
به گزارش وب س��ایت کوردستان میدیا، 
نیروهای اطاعاتی و امنیتی رژیم به منازل 
۱5 فع��ال ادبی عرب اهوازی یورش برده و 
آن ها را به دلیل برپایی جلس��ات شب شعر 

بازداشت نموده اند.
محیبس بریهی، محمد علی آالله، حبیب 
مزرعه، احمد دلفی��ه، محمود عتابی، جمال 
جرباوی، س��جاد چعب��اوی، احمد گرجی، 
س��عید گرجی، حس��ن باوی، حسین باوی، 
کریم بریهی، حامد رحمتی، محمد فاضلی و 
رضا ارشک، فعالین عرب اهوازی می باشند 
که به دلیل برگزاری جلس��ات شب شعر در 
منازل خود، از س��وی نیروهای رژیم ایران 
بازداشت و متعاقبأ به مکانی نامعلوم انتقال 

داده شده اند.
بر اس��اس برخی از گزارش ها، پیش��تر 
فعالین ادبی عرب اهوازی جلس��ات ش��ب 
ش��عر را در اماک��ن عموم��ی و س��الن های 
آمفی تئات��ر برگ��زار می کردند، ام��ا پس از 
ممانع��ت و فش��ار نیروهای امنیت��ی رژیم 
ایران، این فعالی��ن ادبی مجبور به برگزاری 

این جلسات در خانه هایشان شدند.
ش��اعران، هنرمن��دان و فعالی��ن ادبی و 
فرهنگ��ی عرب در ایران همواره از س��وی 
نیروه��ای رژیم ایران تحت فش��ار بوده اند 
و هم اکن��ون نی��ز چندی��ن ت��ن از آنان در 

زندان های رژیم بسر می برند.

ملیت های ای��ران و نقش ای��ن ملیت ها در 
آینده ی سیاس��ی ایران از موضوعات مورد 

بحث در این دیدار بودند.
در این دیدار علی یورتاگول تأکید نمود 
که بایس��تی تحریم ها علیه ایران با مسأله ی 
نقض حقوق بش��ر در ایران مرتبط گردند و 
در این رابطه به تجربه ی جامعه ی بین المللی 
در رابطه با رژیم و نظام آپارتاید در آفریقای 

جنوبی اشاره نمود.
در ادامه ی این دیدارها، هیأت مزبور با 
اورسته روس��ی، نماینده ی پارلمان و عضو 
هیأت اتحادیه ی اروپا برای مس��أله ی ایران 

دیدار و گفتگو نمود. 
در این دی��دار نیز وضعی��ت ایران پس 
از انتخابات ریاس��ت جمهوری مورد بحث 
قرار گرفت و بر این مس��أله تأکید ش��د که 
نباید بیش از این ب��ه انتظار تغییر در درون 

جمهوری اسامی نشست.
آقای روسی در این رابطه اظهار داشت، 
من راضی نیس��تم که هیأت اتحادیه ی اروپا 
از ای��ران دیدار نماید، ب��دون آنکه ایران در 
عمل نشان دهد که هم در رابطه با مسأله ی 
اتم��ی و ه��م در سیاس��ت های داخل��ی و 

منطقه ای خود تغییری ایجاد نموده است.

روز سه ش��نبه ۹ مهرم��اه نی��ز هی��أت 
کنگره ی ملیت های ایران فدرال با س��ه تن 
از دیپلمات های س��رویس ام��ور خارجی 
اتحادیه ی اروپا �� بخش ایران دیدار نموده 
و در رابطه با اوضاع سیاسی ایران و روابط 
می��ان اتحادی��ه ی اروپا و ای��ران به گفتگو 

پرداخت.
پ��س از تبادل نظر در رابطه با مس��ائل 
فوق از س��وی هر دو طرف، دیپلمات های 
سرویس امور خارجه ی اتحادیه ی اروپا بر 
این ام��ر تأکید نمودند که تا زمانی که رژیم 
ایران در سیاس��ت های خود تغییری ایجاد 
نکند، تحریم ها علی��ه رژیم را لغو نخواهند 

کرد.
در همین روز، هیأت کنگره ی ملیت های 
ای��ران ف��درال با خان��م ت��ارژا جرونبرگ، 
مس��ئول هیأت اتحادیه ی اروپا برای ایران 

دیدار نمود.
در این دیدار نقش و امور داخلی هیأت 
اتحادیه ی اروپا در رابطه با مس��أله ی ایران 
م��ورد بحث ق��رار گرفت و هی��أت مزبور 
تقاض��ا نمود که مس��أله ی ملیت های تحت 
س��تم همواره در رأس ام��ور بوده و اهمیت 

ویژه ای برای آن قائل شوند.

در حاشیه ی برگزاری کنفرانس ساالنه ی 
ح��زب کارگ��ر انگلی��س، نمایندگی حزب 
دمک��رات کردس��تان ایران در این کش��ور 

دیدارها و گفتگوهایی انجام داد.
ب��ه گ��زارش بخش ک��ردی وبس��ایت 
کوردس��تان میدیا، هیأت��ی از روابط حزب 
دمکرات کردس��تان ایران در انگلستان، در 
کنفرانس س��االنه ی حزب کارگر این کشور 

در شهر برایتون شرکت کرد.
ح��زب کارگ��ر انگلی��س هم��ه س��اله 
کنفرانسی با حضور شخصیت ها و جریانات 
سیاس��ی و مدنی انگلستان برگزار می نماید 
ک��ه نمایندگی ح��زب دمکرات کردس��تان 
ایران در انگلیس نیز در همین راس��تا و بنا 
به دعوت رس��می این ح��زب در کنفرانس 

شرکت کرده بود.
در حاش��یه ی این کنفران��س نیز هیأت 
حزب دمکرات کردس��تان ایران با شماری 
از جریان��ات و ش��خصیت های بین الملل��ی 

دیدارهایی برگزار نمود.
در این دیدارها انتخابات اخیر در ایران 
و دیدگاه حزب دمکرات کردستان ایران در 
این رابطه مورد بحث قرار گرفت. مسأله ی  
ملیت های ایران و نقض حقوق بشر از سوی 
رژیم ایران نیز از مباحث مطرح شده در این 

دیدارها بودند.
حزب کارگر از احزاب عمده ی انگلیس 
اس��ت که نقش مهمی در سیاست داخلی و 

خارجی این کشور ایفا می نماید.
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چهارمین دوره ی انتخابات اقلیم کردستان 
در تاریخ 2۱ س��پتامبر 20۱3، با مشارکت 
احزاب و جریان های سیاس��ی و نامزدهای 
مستقل در فضایی آزاد و دمکراتیک برگزار 
گردید. آنچه در ای��ن انتخابات بیش از هر 
مقول��ه ی دیگری نمود پیدا ک��رد، انتخاباتی 
بر اس��اس قوانین و مق��ررات بین المللی و 
معیارهای انتخاباتی آزاد و دمکراتیک بود.

در ای��ن رابطه ب��ه چهار معی��ار اصلی 
انتخاباتی آزاد و دمکراتیک اش��اره می کنیم 
که در منش��ور انتخابات آزاد و دمکراتیک 
در س��ال ۱۹۹4 در صدوپنج��اه و چهارمین 
نشست ش��ورای اتحادیه ی بین المجالس به 
تصویب نماین��دگان پارلمان ۱۱2 کش��ور 

رسیده است.
انتخابات آزاد و منصفانه  -1

ح��ق حاکمی��ت در ه��ر کش��وری تنها 
می تواند برآیند خواست و مطالبان مردم آن 
کشور باش��د که در انتخاباتی راستین، آزاد 
و منصفان��ه � که به ش��کل دوره ای برگزار 
می گردد� و بر اس��اس ح��ق رأی دهندگان، 
براب��ر و مخفیانه بیان می ش��ود. بر این مبنا 
انتخاب��ات دوره ی چه��ارم پارلم��ان اقلیم 
کردستان برآمد خواس��ت و مطالبات مردم 
اقلیم کردستان بود و بدون دخالت خارجی 
نش��انه ای بود برای ایج��اد امکان و فرصت 
برابر که برخاسته از انصاف انتخاباتی است 
و همه ی گروه ها و احزاب و حتی نامزدهای 
مستقل هم توانس��تند به طور یکسان دست 
به تبلیغ دیدگاه ها و برنامه های سیاسی خود 
بزنند و بدون هیچ حذف و سانسوری آن را 

به مخاطبان خویش برسانند.
حقوق انتخاباتی  -2

ب��ر اس��اس منش��ور انتخاب��ات آزاد و 
دمکراتی��ک، همه ی ش��هروندان حق دارند 

اعدام یکی از مجازاتهای قرون وسطایی 
اس��ت که علیرغ��م ممنوع ب��ودن در ۱40 
کش��ور جهان و کنوانس��یون و قطعنامه های 
بین المللی، هنوز در 2۱ کشور جهان، از آن 
جمله ایران تحت سلطه ی جمهوری اسامی 
اعمال می شود که حتی در برخی موارد این 
مجارات ضدبشری با اهداف پشت پرده و در 
انظار عموم انجام می پذیرد. اگرچه برخی از 
شخصیت های سیاسی ابراز  امیدواری کرده 
بودن��د که با آمدن دول��ت "اعتدال"، آزادی 
در کشور تبلور می یابد و مجازات های غیر 
عادالنه، از آن جمله اعدام ها، به پایان عمر 
خود می رس��ند ولی رخداده��ای چند ماه 
گذش��ته این حقیقت را یکبار دیگر به عموم 

مردم نشان داد که این طرز تفکر تنها خواب 
و رؤیاییست که تحقق نخواهد یافت.

ب��ر اس��اس آمارهای موج��ود از زمان 
برس��رکار آمدن حس��ن روحانی تا اواخر 
شهریورماه ۱73 تن در ایران اعدام شده اند 
و در ح��ال حاضر تنها در زندان دیزل آباد 
کرمانش��اه بیش از 300 ت��ن منتظر اجرای 
احکام اعدامش��ان هس��تند. فعاالن حقوق 
بش��ر در ایران گزارش داده ان��د که تنها در 
4 روز اول مهرماه، حداقل 23 تن در ایران 
اعدام شده اند. پیشتر نیز در بامداد پنجشنبه 
28 شهریورماه 8 تن در زندان مرکزی یزد 
اع��دام ش��دند که 3 تن از آنه��ا  زن بودند. 
دو روز پس از این واقعه دادس��تان انقاب 
قزوی��ن خبر اعدام 4 زندان��ی را در قزوین 
تأیید نمود. فعالین حقوق بشر و دمکراسی 
در ای��ران نی��ز اع��ام کردند ک��ه در زندان 
مرک��زی زاه��دان، در ی��ک روز 4 زندانی 

اعدام شده اند.

در همین زمینه آژانس خبررسانی کردپا 
آش��کار س��اخت در روز 20 ش��هریورماه 
ش��خصی به نام منصور کرمی در دیزل آباد 
کرمانش��اه و فردین محم��دی و 3 تن دیگر 
در زندان رجایی ش��هر کرج در 27 شهریور 
اعدام ش��ده اند. همین منبع اعام کرد دیوان 
عالی کش��ور حکم اعدام 2 شهروند کرد به 
نام های حبیب اتمانی و آزاد امان اهل شهر 

سلماس را تأیید نموده  است.
آنچ��ه تاکن��ون عنوان ش��د، مس��أله ی 
جدیدی نبوده و از روز نخس��ت بر س��رکار 
آمدن جمهوری اسامی وجود داشته است، 
از دستگیری و اعدام مخالفین رژیم در اوایل 
انقاب گرفته تا کشتار زندانیان سیاسی در 
دهه ی 60  و پس از آن قتل های زنجیری و 
کشتار و اعدام فعالین سیاسی تحت عناوین 
مختلفی همچون مخالفت و عداوت با نظام، 
اخال در نظم عمومی، جاسوس��ی و تاش 
برای براندازی و غیره. ولی  2 مس��أله حائز 

اهمیت راج��ع به روند اعدام های مذکور در 
ای��ران وجود دارند که الزم به ذکر هس��تند. 
نخست هدف رژیم از اعدام ها در کردستان 
و دوم ه��دف پنه��ان اما مهم اعدام هاس��ت 
ک��ه می توان  از آن به عن��وان یکی از نتایج 
تأس��ف بار روند مذکور ی��اد کرد. جمهوری 
اس��امی به خوبی آگاه اس��ت که کردستان 
تنها س��نگر مردمی و نهادینه ش��ده ی مبارزه 
و مقاومت در سراس��ر ایران است. به همین 
دلیل، همیش��ه با حساسیت ویژه ای با مردم 
کردس��تان برخورد نموده است، حساسیتی 
ت��وأم با ترس. ب��ه همین خاط��ر در تاش 
اس��ت تا از طریق اعدام فعاالن سیاس��ی و 
فرهنگی کرد از یک سو از بسط و گسترش 
تفکر آزادیخواهانه جلوگیری به عمل آورد 
و از دیگر س��و با اعمال سیاست ارعاب و 
وحش��ت فضایی ماالم��ال از ناامیدی را در 

عمق وجود ملت کرد بیافزیند.
و اما مسأله ی دوم که از اهمیت ویژه ای 
برخ��وردار اس��ت، نتیجه ی ش��وم اعدام ها 
بر روی جامعه اس��ت که می ت��وان از آن به 
مثاب��ه عاملی ب��رای بازتولید خش��ونت نام 
برد. خش��ونت، خش��ونت می آفریند. حال 
این خش��ونت دولتی باشد و بر مردم اعمال 
گردد یا از س��وی فردی بر ش��خصی دیگر 
در جامعه روا داشته شود. جمهوری اسامی 
با 3 هدف اصلی اعدام های سیستماتیک را  
به وی��ژه در مأل عام انج��ام می دهد،: هدف 
اول نوع��ی تحقیر فردی اس��ت. هدف دوم 
انتقامجویی و خش��ونت  ترویج روحی��ه ی 
توس��ط دولت اس��ت و هدف س��وم نوعی 
عمل پیش��گیرانه در برابر هرگونه کنشگری 
اجتماع��ی و سیس��تماتیک و اعتراض های 
مردمی اس��ت که با قبل و یا بع��د از اعدام 
مرتبط اس��ت، یعنی حاکمیت تاش می کند 
به وس��یله ی اع��دام از هرگونه عکس العمل 

اجتماعی و مردمی جلوگیری کند. کش��تن 
یک انسان به هر دلیل، قانونی یا غیرقانونی 
در مأل عام بر اس��اس علوم روانشناس��ی و 
جامعه شناس��ی، فرهن��گ خش��ونت را در 
جامعه تروی��ج می دهد. تنها تف��اوت میان 
اعدام هایی که جمهوری اسامی تحت لوای 
قانون انجام می دهد و آنچه در جامعه گاهی 
دیده می ش��ود، عبارت اس��ت از آنکه رژیم 
ته��ران به ن��ام قانون   را به قتل می رس��اند 
و خش��ونت ها را بس��ط می دهد، ولی افراد 
جامعه تحت تأثیر ش��رایط ویژه ی سیاسی، 
اجتماع��ی، اقتص��ادی یا مذهبی دس��ت به 

چنین کاری می زنند.
یکی از دالیلی که جمهوری اسامی به 
عنوان بهان��ه ای برای انجام دادن چنین عمل 
ضد بش��ری و ددمنشانه ای به میان می آورد 
عبارت اس��ت از آنکه رژیم در تاش است 
تا درس عبرتی به س��ایر افراد جامعه بدهد. 
ولی زمان��ی که کارنامه ی پر از س��یاهی و 
پلیدی 3 دهه حاکمیت جمهوری اسامی را 
ورق می زنیم، می بینی��م که علی رغم تمامی 
اعدام ها در 35 سال گذشته، رژیم نتوانسته 
است جرایم را ریشه کن نماید به همین دلیل 
می توان گفت اعدام، راهکاری مناسب برای 
از بین بردن انحرافات قانونی نیس��ت. حتی 
سران جمهوری اسامی بمنظور روا انگاشتن 
این اعم��ال فجیع آمیز از اس��م و مقدمات 
دینی نیز سوء اس��تفاده کرده و با استخراج 
فتواهای عجی��ب و گوناگون، ب��ه کارهای 

ناروای خود مشروعیت می بخشند.
بازتولید خش��ونت بمثابه یکی از نتایج 
اعدام های زنجیروار خود را عیان می سازد: 
حاکمی��ت در مأل عام داره��ای اعدام را بپا 
می کند و خشونت را در ذهن و روح جامعه 
باز می آفریند این خشونت خود را در بستر 
خانواده ها می گستراند و خشونت علیه زنان 
را س��بب می شود و از طریق ما در خواسته 
و ناخواسته به خشونت علیه کودکان منجر 
می ش��ود. و در نهایت این خشونت بازتولید 
شده در یک قتل یا انحرافی قانونی، اخاقی، 
عرفی یا اجتماعی خود را عیان می سازد. 

خ��ود، همه ی تاش خ��ود را معطوف 
س��اخت ت��ا فضای��ی را فراهم 
سازد که بر مبنای همه ی 
ی  ه��ا ر معیا

نون��ی،  قا
و  ام��کان 
فرصت برابر برای همه ی احزاب و گروه های 
سیاس��ی ایجاد گردد و با دعوت از ناظران 
بی ط��رف بین المللی، س��امتی انتخابات را 
تأمین نمای��د و با تعهد به قوانین و مقررات 
انتخابات��ی آزاد و دمکراتی��ک، گامی دیگر 
در راس��تای تثبیت آش��تی و دمکراسی در 
منطقه ی خاورمیانه برداش��ت. هرچند شاید 
نواقص خاص خودش را نیز داش��ته باش��د 
اما با درنظرگرفتن ش��روط اصلی انتخاباتی 
آزاد، این آزمون دمکراتیک اقلیم کردستان 

شایان تقدیر و جای امید است.

نمایند و هم اطاعات ارائه دهند.
حقوق و مسئولیت حکومت ها  -4
در ای��ن چهارچ��وب حکومت ها 

 باید مراح��ل قانونگذاری و 

اقدام��ات الزمه را بر 
اساس فرایند های حقوقی کشور و تعهد در 
برابر قوانین بین المللی برگزار کنند تا حقوق 
و چهارچوب ه��ای الزم ب��رای برگ��زاری 
انتخابات��ی دوره ای، آزاد و منصفانه تضمین 
گ��ردد. از همین رو، باید حکومت ها امکان 
و فرص��ت برابر را برای هم��ه ی احزاب و 
گروه ها و ش��خصیت های مستقل بدون هیچ 
تبعیضی به لحاظ نژاد و دین و مذهب، فراهم 
سازند و امنیت آنها را تضمین کنند. در این 
راستا هم شاهد آن بودیم که حکومت اقلیم 
کردستان بر اس��اس توانایی و ظرفیت های 

کردستان  اقلیم 
این واقعیت را اثب��ات نمود که ملت کرد از 
این ظرفیت برخوردار اس��ت که بر اس��اس 
همه ی معیارها انتخاباتی آزاد و دمکراتیک 
برگ��زار نمای��د. چراک��ه در انتخاب��ات این 
دوره س��وای احزاب و گروه های سیاس��ی، 
نامزدهای مستقل هم توانستند در فرایندی 
زمانی خود را کاندیدا نمایند و آزادانه افکار 
و دیدگاه های خویش را مطرح سازند و از 
هم��ه ی ابزارها و وس��ایل رس��انه ای برای 
کارزار انتخابات��ی خویش به��ره ببرند و در 
زمینه ی اطاع رس��انی هم اطاعات کسب 

ب��دون هی��چ تبعیضی به ط��ور مخفیانه رأی 
بدهن��د و پیگی��ر حقوق خویش باش��ند و 
در صورت ب��روز هرگونه تخل��ف و تقلب 
در آرا ب��ه کمیس��یون های انتخاباتی رجوع 
کنند و ش��کایات خود را به ثبت برس��انند. 
در انتخابات اقلیم کردستان شاهد بودیم که 
ش��هروندان کردستانی بدون هیچ تبعیضی با 
درصدی باال در انتخابات شرکت نمودند و 
حت��ی در فضایی بس��یار دمکراتیک و آرام 
برخی از احزاب و گروه های سیاسی بدون 
آنکه از عاقبت کار خویش واهمه ای داشته 
باشند، ش��کایات خود را پیرامون انتخابات 
به کمیس��یون انتخابات فرس��تادند و جواب 
درخور خویش را دریافت نمودند و در این 
رابط��ه هیچ ف��رد و گروهی ای��ن حق را به 
خود نداد که شکایات را بلوکه نماید و مانع 
خواست و مطالبات مردم گردد. این مسأله 
هم در بطن خود معیاری دمکراتیک اس��ت 

برای تعریف انتخاباتی آزاد و دمکراتیک.
حقوق و مسئولیت کاندیداتوری،   -3

فعالیت حزبی و کارزار انتخاباتی
در ای��ن رابطه هر فردی چ��ه از طریق 
اح��زاب و یا ب��ه مانن��د فردی مس��تقل و 
بی طرف، حق دارد نامزد شود. از همین رو 
می تواند آزادانه دیدگاه های سیاسی خویش 
را بی��ان نماید، اطاع��ات را دریافت و آن 
را ارائ��ه کند، در همه ی مناط��ق آزادانه به 
فعالیت ه��ای تبلیغاتی بپردازد و به ش��کلی 
آزادانه از وس��ایل ارتباط جمعی و رسانه ها 
اس��تفاده نماید و اگ��ر در نقطه ای حقوقش 
ضای��ع گردید، مدعی خس��ارت گ��ردد. بر 
این منوال، انتخابات دوره ی چهارم پارلمان 

انتخابات اقلیم کردستان، گامی دمکراتیک

اعدام، عاملی برای باز تولید خشونت

فاتح صالحی

شمال ترغیبی
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بسته ی پیشنهادی 
نخست وزیر ترکیه

ترجمه: رضا فتح اهلل نژاد
روزنام��ه ی "نیویورک تایمز" گزارش 
مفصل��ی به قلم "س��یبنیم آرس��و" درباره 
بس��ته ی پیش��نهادی اخی��ر رج��ب طیب 
اردوغ��ان، نخس��ت وزی��ر ترکی��ه جهت 
پیش��برد اصاح��ات در ای��ن کش��ور و 
واکنش های مربوطه منتش��ر نموده است. 
بخش اصلی گزارش به مسأله ی کردها و 
بخش های مربوط به این مسأله در بسته ی  

مذکور اختصاص دارد.
در ابتدا آمده اس��ت: "نخس��ت وزیر، 
رج��ب طیب اردوغان روز دوش��نبه یک 
بس��ته الیح��ه را اع��ام کرد که ب��ه نظر 
می رسد در راس��تای احیای روند متوقف 
ش��ده ی صلح ب��ا قوم کرد در این کش��ور 
باش��د که بی��ش از چند دهه اس��ت علیه 
دولت ت��رک در حال جنگ هس��تند. اما 
رهب��ران کرد وس��یعا لوای��ح را کم اهمیت 
خوان��ده و گفته اند که ای��ن امر در آینده 
می تواند تاش ه��ای آتش بس در جنگی 
را که ادعا می شود از اوایل دهه ی ۱۹80 
ج��ان نزدیک به چهل هزار نف��ر را گرفته 

است، به مخاطره بیاندازد.
آقای اردوغان گفت که دولت در برابر 
محدودیت های درازمدت استفاده از زبان 
کردی انعطاف خواهد داشت و در سیستم 
انتخاباتی تغییرات��ی ایجاد خواهد کرد که 
می تواند به عن��وان کمکی به احزاب کرد 
قلمداد شود که بدین وسیله به کرسی های 
محفوظ تری در پارلمان دس��ت یابند. اما   
راجع به اقداماتی که احتماال رهبران کرد 
انتظار ش��نیدن آنها را داش��تند، از جمله 

آزادی فعاالن کرد دربند سخنی نگفت.
گولتان کیس��اناک، رهبر حزب صلح 
و دمکراس��ی که طرفدار کردهاست، طی 
اظهارات��ی تلویزیون��ی گف��ت: "می توانم 
بگویم که بس��ته ی پیشنهادی قابلیت غلبه 
ب��ر نقاط اختاف رون��د صلح را در خود 

ندارد."
در ادام��ه آمده اس��ت: "ح��زب خانم 
کیس��اناک به حزب کارگران کردس��تان، 
پ ک ک بس��یار نزدی��ک اس��ت، یعن��ی 
اصلی تری��ن گ��روه مخال��ف ک��ه ایاالت 
متحده ی آمریکا برچس��ب تروریستی به 
آن زده اس��ت. خان��م کیس��اناک به ویژه 
به موض��وع هدف الیحه ی زب��ان کردی 
می پ��ردازد که اج��ازه می دهد در مدارس 
خصوصی و نه در مدارس دولتی تدریس 
ش��ود. او می گوید: "ای��ن توهین به مردم 
کرد اس��ت که گفته ش��ود، می توانید زبان 
مادری خود را همچون زبان های خارجی 
در مدرس��ه ای آن هم با وصول هزینه اش، 

یاد بگیرید". 
عاوه بر این، آقای اردوغان اقدامات 
دیگری نیز در راس��تای توسعه ی استفاده 
از زبان کردی اعام کرده است، ساختاری 
قانونی را برای روستاها پیشنهاد کرده است 
که اسامی آنها دوباره به کردی تبدیل شود 
و ممنوعیت استفاده از حرفهای Q، W و 
X برداشته ش��ود، حروفی که در کردی و 

نه در ترکی بسیار موارد استفاده دارند."
در پایان آمده اس��ت: رهب��ران ترک 
س��ال گذش��ته روند صلح را با پ ک ک 
و رهب��ر زندانی آن، عبداهلل اوجاالن آغاز 
کردن��د، پ ک ک در ماه مارس آتش بس 
اعام و اقدام به عقب نش��ینی نیروهایش 
از ترکیه به مقرهایش در شمال عراق کرد. 
اما صلح نهایی ب��ه وعده های اصاحات 
سیاسی بس��تگی دارد که به دنبال گذشت 
چند ماه که گامی عملی برداشته نشد، پ 
ک ک در س��پتامبر اعام نمود که این امر 
به مانعی بر سر راه عقب نشینی نیروهایش 

تبدیل شده است."
منبع:

Newyorkrimes.com       

            روزنــــــه

معلمان مبارز!
دانشجویان و دانش آموزان!
پدران و مادران زحمتکش!

س��ال تحصیلی دیگری در زیر سایه ی 
حاکمیت رژیم بحران آفرین و آزادی س��تیز 
جمهوری اس��امی آغاز می گردد، به همین 
مناس��بت، جنب و جوش ویژه ای مدارس، 
دانش��گاه ها و خانواده ه��ا را در برگرفته و 
میلیون ها دانش آموز و دانش��جو به امید نیل 
ب��ه آین��ده ای بهتر به مراک��ز تحصیلی روی 
می آورن��د. پدران و م��ادران نیز که حامیان 
وفادار فرزندانشان در راه دستیابی به چنین 
آینده ای هس��تند، با تحمل رنج و زحمت و 
کار و تاش مداوم، می کوش��ند تا هزینه ی 
تهی��ه ی امکان��ات عزیزانش��ان را تأمی��ن 

نمایند.
امس��ال نیز ب��ه جای تحصی��ل به زبان 
م��ادری، تحصیل و صحبت ک��ردن به زبان 
فارس��ی یعنی زبانی که ب��ا آن بیگانه اند، بر 
فرزندان عزیزشان تحمیل می شود. رژیم با 
وجود گذشت ده ها سال از تصویب ماده ی 
۱5 قان��ون اساس��ی خ��ود ک��ه در آن حق 
تحصیل به زبان مادری به رسمیت شناخته 
شده است، سال تحصیلی ۹3-۱3۹2 را نیز 

به همان روال پیشین ادامه می دهد.
 اج��ازه می خواه��م از جان��ب رهبری 
حزبم��ان، حزب دمکرات کردس��تان ایران، 
گرم تری��ن و صمیمانه ترین ش��ادباش ها را 
بدی��ن مناس��بت تقدیم ش��ما دانش آموزان 
دان��ش  راه  کوش��ندگان  دانش��جویان،  و 
و  زحمتک��ش  آم��وزگاران  یادگی��ری،  و 
میهن پرس��ت و پدران و م��ادران نمایم. ما 
نیز امیدواریم ک��ه زحمات پدران و مادران 
و آموزگاران کوشا از یک سو و تاش های 
خس��تگی ناپذیر دانش آموزان و دانشجویان 
از سوی دیگر، منجر به چنان بلوغ فکری و 
پرورشی شود که بتوانند آینده ای سرشار از 
کامیابی و فارغ از س��لطه ی رژیم جمهوری 

اسامی را بنیان نهند.
عزیزان!

اگرچه سال ها در زیر سایه ی جمهوری 
اس��امی تحصیل نموده و آشنایی کاملی با 
سیاست های مغایر با دانش و نظام آموزشی 
مترقی در چنین رژیمی دارید، با این حال، 
این فرصت را غنیمت ش��مردیم تا به عنوان 
ی��ک آموزگار پیش��ین آش��نا ب��ه درس و 
مدرس��ه، نگاهی به وضعیت کنونی تحصیل 

در ایران بیندازیم.
بر شما نیز آشکار است که مقصود رژیم 
جمهوری اس��امی از مدرس��ه و دانشگاه، 
آموزش و پرورش جوانان کشور بر اساس 
اندیشه های ترقیخواهانه و مدرن و آینده ای 
روشن تر نیس��ت، بلکه نقطه ی عطف تمامی 
تاش ه��ای رژی��م در این رابط��ه، پرورش 
نس��لی بر مبن��ای اندیش��ه ای واپس گرایانه 
است تا بتواند از این طریق زمامداری خود 

را در آینده نیز بر مردم تحمیل نماید و نسلی 
مطی��ع و گوش به فرمان ب��ه جامعه تحویل 
دهد که به جای آنکه در زندگی خویش به 
آزادی بیندیشند، تبدیل به پیچ و مهره هایی 
برای ماشین س��رکوب و دیکتاتوری رژیم 
ش��وند. تدوی��ن محتوای کتاب ه��ا، نظارت 
دقیق بر رفتار دانش آموزان، دانش��جویان و 
اساتید و معلمان در مدارس و دانشگاه ها و 
وادار نمودن آنان به رفتار و طرز فکری که 
مطلوب رژیم می باش��د، اخراج و مجازات 
کس��انی که کمترین تردیدی نس��بت به آنان 
دارد یا محروم س��اختن آن��ان از تحصیل، 
ده ها س��ال است که سایه ی س��نگین خود 
را ب��ر مراک��ز تحصیلی گس��ترانیده  اس��ت. 
رژیم برای اجرای این برنامه ی ضد بش��ری 
از تم��ام توان خ��ود بهره می گی��رد. تهیه ی 
لوازم التحری��ر منقش به ش��عارهای اس��ام 
حکومتی ی��ا تصاویر به اصطاح ش��هدای 
آنان به طور مجانی به ویژه در روس��تاها در 
زیر پوش��ش کمک به دانش آم��وزان، روانه  
س��اختن کاروان های راهیان نور که در آن 
کودکان را اجباراً به بازدید از مناطق جنگی 
رژیم می برند و از این طریق شمار زیادی از 
جوانان کشور را قربانی نموده اند، نمونه هایی 
از این سیاست هاست که به امید شستشوی 
مغزی جوانان، بر آنان تحمیل می نمایند. از 
س��ال ۱368 تا ۱3۹0، یکص��د تن از این 
دانش آم��وزان اعزامی در قالب کاروان های 
راهیان نور، طی سوانح رانندگی مجروح و 
7۱ تن از آنان نیز کش��ته ش��ده اند، تنها در 
سال تحصیلی گذشته 26 تن در این سفرها 

جان خود را از دست داده اند.
اگر چه رژیم در اجرای این گونه برنامه ها 
نتوانسته به اهداف و نتایج دلخواهش دست 
یابد و روز به روز، بیش از گذش��ته تنفر و 
انزجار جوانان از این رژیم در حال افزایش 
است، اما با این حال و بدون در نظر گرفتن 
تلف��ات جان��ی و حوادث ناش��ی از اجرای 
این گون��ه برنامه ها، رژیم اج��رای این گونه 

برنامه ها را ادامه می دهد.
م��دارس  نیازمندی ه��ای  و  امکان��ات 
نی��ز در نوع خ��ود، یک تراژدی می باش��د، 
هرچند به دلیل کمبود فضاهای آموزش��ی، 
بیش��تر مدارس به صورت دوش��یفته و سه 
ش��یفته فعالیت می کنند که این نیز تأثیراتی 
بس��یار مخرب و منفی بر کیفیت آموزش و 
پیشرفت دانش آموزان گذاشته است، سیستم 
گرمایش��ی مدارس نیز سیستمی فرسوده و 
از رده خارج می باش��د که در فصل سرما و 
زمستان باعث ایجاد آتش سوزی در مدارس 
و ب��ه تب��ع آن، قربانی ش��دن دانش آموزان 
مناطق گوناگون می شود و روزانه خبرهای 
ناگواری را در این باره می ش��نویم. از سال 
۱367 خورش��یدی ت��ا ۱3۹۱ در مناط��ق 
مختلف ای��ران، 72 دانش آم��وز و معلم به 
دلیل آتش گرفتن مدارس مجروع شده و 4 

دانش آموز نیز جان خود را از دست داده اند 
که هرگاه از این حوادث تلخ و ناگوار بحث 
به می��ان می آی��د، آتش گرفتن مدرس��ه ی 
»ش��یناوی« در پیرانش��هر یک بار دیگر به 
یادمان می آید که در دی ماه س��ال گذش��ته 
به وق��وع پیوس��ت و 28 دانش آموز دختر 
مجروح شدند و 2 دانش آموز نیز جان خود 
را از دست دادند، این حادثه ناگوار سرتاسر 

کردستان را در ماتم فرو برد.
اما ع��اوه بر کمبودها و مش��کات در 
مدارس و سیس��تم آموزشی ایران، وضعیت 
زندگی و معیش��ت معلمان جای بسی تأمل 
اس��ت، در کش��وری که به گفته ی مسئولین 
خود رژیم. اکنون ن��رخ تورم به 3۹ درصد 
رسیده است، میزان حقوق ماهیانه ی معلمان 
در چن��ان س��طح پایینی ق��رار دارد که در 
بس��یاری از موارد حتی جوابگوی اجاره ی 
منزل آن ها نیز نمی باشد، همچنین پرداخت 
حقوق اضاف��ه کاری، علیرغ��م پایین بودن 
مق��دار آن، بس��یاری اوقات 5 ت��ا 6 ماه به 
تأخیر می افتد. برخی مساعدت های مالی از 
جمله بیمه ی طایی، حق سکونت و برخی 
دیگر برای معلمان به ش��یوه ای رس��می در 
نظر گرفته ش��ده اس��ت که یا به آن ها داده 
نمی ش��ود و یا به صورت ناقص و ناتمام و 
چند ماه یکبار، آن ه��ا را دریافت می کنند. 
آنچه که گذشت، وضعیت اقتصادی معلمانی 
است که به شیوه ای رسمی استخدام شده اند، 
ام��ا وضعیت آن دس��ته از معلمان��ی که به 
صورت »حق التدریس��ی« با حقوقی بسیار 
کم و بدون داش��تن بیم��ه و امکاناتی دیگر 
مشغول تدریس می باشند و بسیاری اوقات 
نی��ز به بهانه های گوناگ��ون، آن ها را از کار 

برکنار می کنند، بسیار وخیم تر می باشد.
اندک  نابسامان زندگی، درآمد  وضعیت 
و هزینه  های سنگین معیشت که روز به روز 
نیز افزایش می یابد، باعث ش��ده اس��ت که 
معلمین برای تأمین ی��ک زندگی حد اقلی، 
روزانه در 2 یا 3 ش��غل مش��غول به فعالیت 
باش��ند که این امر سبب شده است که شغل 
معلمی به عنوان یک ش��غل فرعی نگریسته 
ش��ود و تأثیرات منفی ب��ر کیفیت آموزش 

داشته باشد.
عزیزان!

 آنچ��ه ک��ه م��ورد بحث 
قرار گرف��ت، مختصری از 
مصائب و مش��کاتی بود 
که دانش آموزان و معلمان 
در کش��ور م��ا، روزانه با 
آن ها دس��ت و پنجه نرم 

می کنند.
در اینجا ممکن است 

یک س��ؤال به ذهن بیاید 
و آن اینک��ه چرا ب��ا وجود 

برخ��وردار بودن کش��ور ای��ران از 
درآمد باالی ناشی از فروش نفت، 

دانش آموزان  به وی��ژه  و  مردم 
و معلم��ان که بنی��ان نهادن 
این کش��ور در  آین��ده ی 
دستان آنان قرار دارد و 
مملکت  این  آینده ساز 

در  می باش��ند، 
وضعیت��ی اینچنین 
دشوار باید زندگی 

کنند؟
ای��ن  ج��واب 

پرسش، بحث مفصلی را 
به صورت  اما  می طلبد، 
گف��ت،  بای��د  مختص��ر 
که  این کش��ور  ث��روت 
آبادانی،  برای  می بایستی 
فراهم نم��ودن زمینه های 
اشتغال و زندگی مناسب 
این بره��ه از زمان برای 

هم��ه ی م��ردم علی الخص��وص در زمینه ی 
آموزش و پرورش صرف شود، برای جنگی 
ویرانگر در س��وریه به منظور پش��تیبانی از 
بشار اس��دی هزینه می ش��ود که به گفته ی 
ش��ورای امنیت س��ازمان ملل متحد تاکنون 
بی��ش از صد هزار نفر از ه��م میهنان خود 
را حتی با س��اح ش��یمیایی به قتل رسانده 
اس��ت، صدها هزار نفر را مج��روح نموده، 
کشور را ویران ساخته و یک سوم از مردم 
آن کش��ور، خانه و کاش��انه  و مملکت خود 
را ترک نموده اند و برای تس��لیح و قدرتمند 
نم��ودن حزب اهلل لبنان صرف می ش��ود و به 
جیب گروه های تروریس��تی منطقه و جهان 

ریخته می شود.
در داخ��ل کش��ور نی��ز همان گون��ه که 
و  ث��روت  رژی��م  زمام��داران  می دانی��م، 
دارایی های مملکت را که معیش��ت مردم از 

آن می بایستی تأمین شود، به یغما می برند.
آری عزیزان! اکنون تمام ثروت و دارایی 
انبوه ای��ران، ص��رف کش��تار و ویرانی در 
خارج از کشور و چپاولگری های مسئولین 
در داخل می ش��ود. نجات از این سیه روزی 
نیازمند هوشیاری، آگاهی و اتحاد می باشد 
تا بتوانیم این سیستم زمامداری موجود در 
ایران را س��اقط نمائی��م و حکومتی مردمی 

بنیان نهیم که در خدمت مردم باشد.
در این ارتباط، همه ی ما مس��ئولیم، اما 
مسئولیت معلمان از یک سو و دانش آموزان 
و دانشجویان به عنوان قشر جوان جامعه از 
سوی دیگر، س��نگین تر است، بیائید همه ی 
ما وظای��ف و مس��ئولیت هایمان را به نحو 
احسن انجام دهیم و آینده ای روشن به دور 
از هرگونه ظلم و س��تم رژی��م دیکتاتوری 
جمهوری اس��امی را به نظاره بنش��ینیم، ما 
نیز می توانیم به این آینده ی روش��ن دس��ت  
یابیم، همان گونه ک��ه ملت های دیگر به آن 

دست یافته اند.
به امید آن روز

س��رفراز و از ظلم و جور رژیم در امان 
باشید

حزب دمکرات کردستان ایران
دبیر کل

مصطفی هجری
31 شهریورماه 
1392 خورشیدی

پیام مصطفی هجری، دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران

                       به مناسبت آغاز سال نو تحصیلی
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تغییر در روابط ایران و آمریکا

گاندی سالح خشونت را ابزار کار پلیدان می داند
به بهانه ی »روز جهانی مبارزه با خشونت«

روز دوم اکتبر برابر با دهم مهرماه، روز 
تولد »مهاتما گاندی« و همچنین روز جهانی 
مبارزه با خشونت است، روزی که از طرف 
سازمان ملل متحد به افتخار گاندی، مبتکر 
اس��تراتژی مبارزه از طریق عدم استفاده از 
خش��ونت و رهبر جنبش خشونت ستیز در 
قرن گذشته،  به حق »روز جهانی مبارزه با 

خشونت« نامیده شده است.
 پیش��نهاد »روز جهانی عدم خشونت« 
از طرف هند مطرح شد و ۱۹2 کشور عضو 
س��ازمان ملل، آن را به تصویب رس��اندند. 
مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2007 
با ص��دور بیانیه ای اعام کرد ک��ه این نهاد 
مش��تاق است که همه ی ملت ها، این روز را 

جشن بگیرند.
برای پاسداشت فرهنگ صلح، تفاهم و 
عدم خشونت و بر اساس قطعنامه ی سازمان 
ملل که در همان س��ال صادر شد، این روز 
فرصتی برای اشاعه ی پیام عدم خشونت از 
راه آم��وزش و افزایش آگاهی های عمومی 
ش��د. این قطعنامه بر اصول عدم خشونت و 
میل برای تضمین فرهن��گ صلح، بردباری 
و تفاهم تأکی��د دارد، همچنی��ن نامگذاری 
این روز می تواند پیام عدم خشونت مهاتما 
گاندی را به مخاطبان بیش��تری برس��اند و 
ملت ها و دولت ها را برای رسیدن به زمانی 
که عدم خش��ونت در همه جا حاکم باش��د، 

ترغیب می کند.

مهاتما گاندی رهبر مبارزات مردم هند 
علیه س��لطه و استعمار بریتانیا، از پیشروان 
مکتب فکری و سیاس��ی مقابله با س��لطه و 
دیکتاتوری، با توسل به قدرت مردم و نفی 
همه جانبه ی خش��ونت و جنگ در نیمه ی 
اول قرن بیس��تم بود. مکتب��ی که نه تنها در 
هند بلکه در سایر نقاط جهان رواج یافت و 
زمینه ساز  بسیاری از جنبش های فرهنگی، 
اجتماع��ی و سیاس��ی برای کس��ب حقوق 

شهروندی شد.
در تفکر گاندی رابطه ی فلسفه ی »عدم 
خش��ونت« با »نیروی حقیق��ت«، ارتباطی 
تنگاتن��گ و غی��ر قابل تفکیک اس��ت. به 
این معن��ی که خش��ونت پرهیزی، روش��ی 
برای رس��یدن به حقیقت اس��ت.گاندی در 
جس��تجوی تعالی فکری، تنها راه دستیابی 
به حقیقت را در عدم به کارگیری خشونت 

می داند.
گان��دی معتق��د ب��ود که ب��رای نابودی 
پلیدی ه��ا و بدی ها نبایس��تی ب��ه حربه و 
اس��لحه ی بدی و پلیدی مجهز ش��د، بلکه 
برای ب��ه زانو درآوردن دیوهای زش��تی و 
پلیدی در برابر انس��ان بایستی به انسانیت 
مجهز ش��د. در غیر اینص��ورت، پیروزی ها 
ولو هراندازه مهم و بزرگ، ارزشی نخواهند 
داشت. به همین سبب است که گاندی ساح 

خشونت را ابزار کار پلیدان می داند.
در دوران ما، معنا و مفهوم واقعی تمدن، 
فقط تأکید بر پیشرفت مادی و تکنولوژیک 
جامعه نیس��ت، بلکه شاخص اصلی متمدن 
ب��ودن یک جامع��ه، درجه ی پایی��ن بودن 
خش��ونت در آن، چ��ه در حوزه ی فردی و 

چه در عرصه ی اجتماعی است.
همچنین باید در تعاریف جدید از مدنیت 
و تم��دن، به ش��اخص هایی از قبیل کاهش 
فاصل��ه ی قدرت میان م��ردم و دولتمردان، 
بس��ط آزادی بی��ان و رواب��ط دمکراتیک و 
عادالنه در ارتباط روزمره میان مردم و نیز 
روابط انس��انی میان پدر و مادر و فرزندان 

در نهاد خانواده توجه کرد.
بنابراین مبارزه با فرهنگ رایج استفاده 
از قهر و خشونت در درجه ی اول، با نهادینه 
ک��ردن فرهنگی مبتنی بر حقوق انس��انی و 
ش��هروندی از طریق آموزش مداوم اقش��ار 
مختلف مردم میس��ر اس��ت. واضح اس��ت 
ک��ه تحقق عملی این ای��ده آل که افراد از به 
کارگی��ری خش��ونت در رواب��ط خصوصی 
و اجتماع��ی خود خودداری کنن��د، تنها با 
موعظه ی رهبران کاریزماتیک و پیامبرگونه 
عملی نیست، بلکه تحقق تدریجی این شیوه 
و درونی ش��دن ارزش های خشونت پرهیز، 
مس��تلزم رش��د عدالت اجتماع��ی، آگاهی 
جمع��ی و نیز ایجاد دمکراس��ی و نهادهای 

دموکراتیک در جوامع انسانی است.
با پیش��رفت آموزش، تروی��ج فرهنگ 
حقوق بش��ری و افزایش فعالیت رسانه های 
مفاهی��م  نف��وذ  و  گس��تردگی  جمع��ی، 
خشونت س��تیزی در زندگ��ی افراد در زمان 
ما، عمق و وس��عت بیشتری یافته و نه فقط 
حوزه ی سیاس��ی بلک��ه تم��ام عرصه های 

زندگی بشر را در برگرفته است.
اکنون ما شاهدیم که جنبش های کوچک 
و ب��زرگ در س��طح دنیا با ه��دف دفاع از 
حق��وق زنان یا ک��ودکان، دف��اع از حقوق 

قومی،  اقلیت های 
 ،... و  مذهب��ی 
مقابله  براساس 
ب��ا تبعی��ض و 
از  خش��ونت 
هر ن��وع آن، 
ب��ه راه م��ی 
این  افتن��د. 
جنبش ه��ا، 

خشونت رسمی 
در  مس��تتر  و 

قوانی��ن ج��اری 
را ب��ه زیر س��ؤال 

تمام  ی��ا  و  می برن��د 
روابط مبتنی بر استفاده 
از خش��ونت فیزیک��ی 

در  روان��ی  و 
مجموعه ی 

ام��روز خاطره ی گاندی و تز او، یک بار 
دیگر با تمام ابع��ادش در اذهان ملل جهان 
به ویژه ملل محروم و س��تمدیده،  همیش��ه 
زنده خواهد بود و سرمش��قی برای مبارزان 

راه آزادی و دمکراسی است.

روابط انسانی را نش��انه می گیرند. بنابراین 
نفس به کارگرفتن خشونت به عنوان راه حل 
در تمام زمینه های زندگی به زیر سؤال رفته 
اس��ت و دیگر نمی توان با این ادعا که بشر 
ناگزیر از جنگ و ستیز برای تداوم بقاست، 

به استفاده از خشونت مشروعیت بخشید.

 روز پنجش��نبه 4 مهرماه ۱3۹2 هجری 
شمس��ی جان اف کری، وزیر امور خارجه 
ای��االت متح��ده ی آمری��کا و محمد جواد 
ظریف، وزی��ر امور خارجه ای��ران، بعد از 
25 سال تنش و اختاف بین این دو کشور، 

مس��تقیمًا با هم دی��دار و گفتگو داش��تند. 
بعضی از مفس��رین سیاس��ی بر این باورند 
ک��ه اگرچه این دیدار ب��ا هدف یافتن راهی 
برای فیصله بخش��یدن به اختافات موجود 
بر س��ر برنامه اتم��ی ایران انجام ش��د، اما 
روزنه ای برای خاتمه دادن به مش��کات و 
چالشها و اختافات چندین ساله ی ایران و 

آمریکاست.

آقای��ان جان ک��ری و ظری��ف در اتاق 
مش��ورت ش��ورای امنی��ت س��ازمان ملل 
متحد، ابتدا برای مدت نیم س��اعت به طور 
خصوصی با هم  دیدار و ماقات داش��تند. 
بعد از آن نیز هر دو به اتفاق وزرای خارجه 
کشورهای بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و 
آلمان طی نشس��تی درباره مس��أله ی اتمی 
ای��ران به گفتگو پرداختن��د. همه طرف های 
مذاکره از نتایج این اجتماع وزرای خارجه 
۱+5 ب��ا محمد جواد ظری��ف وزیر خارجه 
ایران برای دس��ت یافتن ب��ه راه حل برنامه 
اتمی ایران خش��نود و راضی بودند و نتایج 

آن را خوب توصیف کردند.
روز بعد، حس��ن روحانی رئیس جمهور 
ایران با ب��اراک اوباما رئیس جمهور ایاالت 
متحده آمری��کا گفتگوی تلفنی داش��ت که 
روزنام��ه ی کیهان طی مقاله ای تحت عنوان 
"امتی��از نق��د داده ای��م و وعده های نس��یه 
گرفته ای��م"، از این تماس تلفنی به ش��دت 
انتقاد کرد. البته روحانی بر این باور اس��ت 
که مس��أله ی اتمی ای��ران باید زودتر حل و 
رابطه ایران و آمریکا عادی ش��ود، ولی هم 
در داخل کشور و هم در خارج از کشور با 

مشکات جدی روبروست.
رئیس جمهور ایران در شصت و هشتمین 
اجاس س��االنه ی مجمع عمومی س��ازمان 
ملل متح��د س��خنرانی ک��رد، در حالی که 
سخنرانی او بیشتر به وعظ و خطابه شباهت 
داش��ت. به جای اینک��ه راه حلی برای رفع 
مش��کات و تنش ها بیای��د. خاصه وار به 
جنگ داخلی سوریه، برنامه ی اتمی ایران و 
مس��ائل مرتبط به ایران اشاره کرد و قسمت 
اعظم سخنان او تکرار و کپی سخنان محمود 

احمدی نژاد منتها با لفاظی های ماهرانه تر و 
زبان شیرین تر و استدالل بیشتر بود که این 
نیز برای راضی کردن محافظه کاران داخلی 

بود.
او در حال��ی از صلح و آش��تی، آزادی 
و دمکراس��ی، نفی خش��ونت و پایان دادن 
به تبعیض های جنس��یتی و عدال��ت از راه 
صندوق های رأی در سراسر جهان صحبت 
می کرد که 35 سال است جمهوری اسامی 
مانعی بر س��ر راه صلح و آش��تی در جهان 
اس��ت. آزادی و دمکراسی و حقوق انسانی 
پایمال می ش��ود. ناعدالت��ی و تبعیض های 
جنس��یتی، قومی، دینی و مذهبی در قانون 
اساس��ی کشورش��ان نهادینه ش��ده اس��ت. 
از خصوصی��ات  و خش��ونت ها  اعدام ه��ا 

برجسته آنهاست.
جمهوری اس��امی ایران با مانع داخلی 
دیگری نیز روبروست، آن هم سپاه پاسداران 
انقاب اسامی است که بعد از جنگ ایران 
و ع��راق به قطب اصلی تبدیل ش��ده و روز 
به روز بیشتر مانع تراشی می کند، فرماند هان 
سپاه در امور داخلی کشور دخالت می کنند. 
س��ید علی خامن��ه ای، رهبر ای��ران در دو 
هفته ی گذشته ناچار شد به آنان تذکر دهد 
که وظیفه ی سپاه دفاع ملی است نه دخالت 

در سیاست.
در اینجا این س��ؤال پیش می آید که آیا 
ایران آماده اس��ت از برنامه ی اتمی خود که 
میلیاردها دالر هزینه در برداش��ته اس��ت، 
منصرف ش��ود؟ آیا آماده است که مسأله ی 
س��وریه را کنار بگذارد، اینها از مش��کات 
پیش روی آقای روحانی هس��تند، ایران با 
مش��کات و چالش های جدی روبروست. 

همی��ن ک��ه خامن��ه ای می گوی��د: "نرمش 
قهرمانانه" همان جام زهری است که خمینی 
نوشید و حاال او برای بار دوم ناگزیر آن  را 

می نوشد.
از ط��رف دیگر، اوباما هم با مش��کات 
زیادی روبروست زیرا بخشی از تحریم های 
اقتص��ادی را که علیه ایران وضع ش��ده اند، 
ش��ورای امنیت، بخش��ی را اتحادیه اروپا، 
بخشی را کنگره آمریکا و بخش دیگری را 
هم آقای اوباما صادر کرده اس��ت و او تنها 
قادر به لغو آن دسته می باشد که خود فرمان 
آنها را صادر نموده اس��ت. طاقت فرساترین 
تحریم ها را کنگره ص��ادر کرده که لغو آنها 
بس��یار دش��وار اس��ت. هم اکنون در کنگره 
آمریکا اختاف نظر وجود دارد و سناریوی 
احتمالی این اس��ت که ه��ر توافقی با ایران 
ب��دون توج��ه ب��ه محت��وای آن، از طرف 
جمهوریخواهان به ش��دت محکوم اس��ت. 
آقای مارکو ریبو تا به حال ۱5 س��ناریو را 
گرد آورده است که اصرار دارند تا زمانی که 
ایران قسمت عمده ی برنامه های اتمی خود 
را کنار نگذارد و تبدیل به یک کشور لیبرال 

دمکرات نشود، تحریم ها نباید لغو شود.
آقای اوباما اگر به چهره خندان روحانی 
نگاه کن��د، فریب زبان ش��یرین و چرب او 
را بخ��ورد، به رژیم ایران اج��ازه دهد تا با 
وقت کش��ی و دادن وعده های پوچ و تهی او 
را به بازی  گیرد و با دادن وعده هایی مدعی 
شوند که در صدد تولید ساح اتمی نیستند، 
دچار اش��تباه می ش��ود زیرا وعده های این 

رژیم جای اطمینان نیست.
 منبع :

 www.nytimes.com 

معتصم نورانی

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

و تا ای��ن لحظه حتی آن هم در حد ش��عار 
باق��ی مانده اس��ت. این اف��راد حتی از زدن 
تلنگ��ری به تیم روحانی برای اجرای همین 
اص��ل ۱5 نیز ابا دارن��د و معتقدند که نباید 
رئیس جمهور را )و در راه واقع رژیم را( در 

این زمینه تحت فشار قرار داد.
نکته ی چهارم این اس��ت ک��ه حتی اگر 
ه��م روحان��ی بخواهد، با توج��ه به ترکیب 
مجل��س و مهمتر از آن، ترکی��ب و نگرش 
حاکم بر ش��ورای نگهبان به عنوان نهادهای 
قانونگذاری رژیم که بایس��تی در این زمینه 
قوانینی تصویب نمایند، حتی مطرح ش��دن 
مسأله ی آموزش زبان مادری نیز چیزی در 

حد یک رؤیا باقی خواهد ماند.
نکته ی پنجم و نهایی این اس��ت که سال 
تحصیلی آغاز ش��ده و روحانی و تیم همراه 
وی حتی در حد حرف نیز یادی از وعده ی  
خویش نکرده اند، چه برسد به آن که قوانین 
مربوط ب��ه آن را تدوین و تصویب نموده و 
کارگروه هایی برای تدوین کتب و اس��تخدام 
معلم��ان و س��ایر تدابیر مربوط ب��ه این امر 

تعیین نمایند.
کوتاه س��خن اینکه در بر همان پاشنه ی 
م��ادری  زب��ان  و  می چرخ��د  همیش��گی 
ملیت های ایران در چهارچوب نظام سیاسی 
و قانون اساسی فعلی جایگاه و مجالی برای 

خودنمایی نخواهد یافت.

رسمی را علیه ملیت ها نهادینه ساخته است، 
سپس حوزه ی کاربردی آن ها را ذکر می کند 
که عبارتند از مطبوعات، رسانه های گروهی 

و تدریس ادبیات آ ن ها در مدارس.
پر واضح اس��ت که استفاده از یک زبان 
در مطبوع��ات و رس��انه های یک کش��ور 
موج��د هیچ حقی برای گویش��وران آن در 
داخل کش��ور نیس��ت، همان گونه که وجود 
کانال های تلویزیونی و رادیویی اسپانیولی، 
انگلیس��ی و عربی در صدا و س��یمای رژیم 
به معنای اعتراف به حقوق اس��پانیایی ها و 
انگلیس��ی ها و الجزایری های س��اکن ایران 
نیس��ت، وجود ی��ک روزنامه یا ش��بکه ی 
تلویزیون��ی کردی زبان نیز به معنای اعتراف 
به حقوق ملیت های ایران نیست و دردی از 

آنان دوا نخواهد کرد.
در رابط��ه با تدریس ادبی��ات آن ها در 
مدارس نیز نکت��ه ی انحرافی بارزی وجود 
دارد ک��ه ع��ده ای عم��داً یا س��هواً طی این 
س��ال ها آن را نادی��ده گرفته ان��د و آن این 
است که خواس��ت ملت کرد یا بلوچ صرفا 
تدریس زبان کردی ی��ا بلوچی در مدارس 
نیس��ت، بلکه خود تدریس یا محتوای کتب 
درسی نیز باید به این دو زبان و در خدمت 
رش��د و گسترش آن ها باشد وگرنه هر خط 
و هر زبانی، ولو خطوط و زبان های باستانی 
منقرض ش��ده نیز می توانند موضوعی برای 
تدریس باشند. لذا این زبان مشترک ساکنان 
ایران است که بایستی به تدریج وارد فرایند 
آموزش شود تا خود بدل به خللی در روند 
یادگی��ری و هویت یابی کودکان و نوجوانان 

ملل تحت ستم نگردد.
از س��وی دیگر، با نگاهی دقیقتر به این 
اصل مش��اهده می کنیم که به هنگام بحث از 
کاربرد زبان فارسی، از واژه ی "باید" استفاده 
نموده و جای هیچ تردید و تفس��یری باقی 
نمی گ��ذارد، اما هنگامی که بحث از س��ایر 
زبان ها به می��ان می آید، جمله را با عبارت 
"آزاد اس��ت" به پایان می رساند، به گونه ای 
که مسئولیتی بر دوش رژیم نمی گذارد که به 
عن��وان مثال، این بخش نی��ز "باید" جنبه ی 

عملی و اجرایی به خود بگیرد.
نکت��ه ی دوم در این رابط��ه، همان طور 
که گفتیم، اعتراف روحانی به عدم برآوردن 
همی��ن ک��ف مطالب��ات فرهنگی ط��ی این 
سال هاس��ت که مسئولیت حقوقی و سیاسی 
س��نگینی را متوجه رژیم و ش��خص رئیس 

جمهور آن می نماید.
نکته ی س��وم، موضع و برخورد افرادی 
از این ملیت هاس��ت که روحانی را منجی و 
قهرمان مبارزه برای حقوق ملیت ها جا زدند، 
ولی اینک حتی خود نیز پیگیر این وعده ی 
انتخابات��ی وی نبوده و تمرکز مطالبات آنان 
بر همان وعده ی مبهم و موهوم »مش��ارکت 
قومیت ها در مدیریت کش��ور« می باشد که 
آن هم از حد استانداری فراتر نخواهد رفت 

آغاز سال تحصیلی جدید در مناطقی که 
ملیت های تحت ستم ایران در آن ها زندگی 
می کنند، هر س��ال ب��رای ک��ودکان نوآموز 
و دانش آم��وزان کرد، بلوچ، ت��رک، عرب، 
ترکم��ن و ... یادآور حکایت همیش��گی و 
مال آور مهجوریت زب��ان مادری و بحران 
هویتی است که این نوباوگان میهن از همان 
بدو ورود به مراکز تحصیلی بدان دچار شده 
و تا واپس��ین سال های زندگیشان با عواقب 
و پیامد های ناش��ی از آن دست و پنجه نرم 

می کنند.
آنچ��ه ک��ه رن��گ و جای دیگ��ری به 
این حدیث مکرر و همیش��گی داده اس��ت، 
وعده هایی بود که حسن روحانی در کارزار 
انتخاباتی خردادماه گذشته با توسل به آن ها 
س��عی نمود تا تنور انتخابات نمایشی را به 
نفع خ��ود و رژیمش گرم نمای��د. روحانی 
در همی��ن انتخابات نمایش��ی خردادماه به 
منظ��ور جلب آرای ملیت های تحت س��تم، 
با س��ر دادن ش��عارهایی از قبیل راه اندازی 
فرهنگستان زبان و ادب آذری )و نه ترکی(، 
اجرای اصول فراموش شده ی قانون اساسی 
)از جمله اصل ۱5 و ۱۹(، س��هیم نمودن به 
اصطاح اقوام ایرانی در مدیریت کش��ور و 
... توانس��ت بخش قابل توجهی از واجدین 
ش��رایط در ای��ن مناط��ق را ب��ه حضور در 

انتخابات ترغیب نماید.
نکته ی مهم در باب ش��عارهای روحانی 
این بود که همین توس��ل وی به ش��عارهای 
فوق و وعده هایی از قبیل تغییر نگاه امنیتی 
ب��ه اق��وام در بردارن��ده ی اعت��راف ضمنی 
وی ب��ه عنوان رئیس جمه��ور فعلی رژیم به 
وجود ن��گاه امنیتی، تبعیض و محرومیت به 
اصطاح اق��وام ایرانی از مدیریت های کان 
و حتی محرومی��ت آنان از حقوقی همچون 
تحصیل ب��ه زبان م��ادری و ترویج زبان و 
ادبیات خود می باش��د، ستمی که از ناحیه ی 
سیستم سیاس��ی حاکم اعمال شده و تداوم 
آن طی این سال ها، جنبه ای سیستماتیک و 

عادی به آن بخشیده است.
ای��ن اعتراف صریح و م��دون، آن هم از 
ناحی��ه ی ش��خصی همچ��ون رئیس جمهور 
رژیم، می تواند دس��تاویز حقوقی مشروعی 
برای فعاالن و جریانات سیاسی و اجتماعی 
مداف��ع حق��وق ملیت ه��ای تحت س��تم در 
دادگاه ها و محافل بین المللی باشد که از این 

طریق بتوانند نظ��ام آپارتاید حاکم بر ایران 
را به چالش کش��یده و اهرم فشاری واقعی 
برای احقاق حقوق خ��ود و در منگنه قرار 
دادن جمهوری اسامی و دستگاه دیپلماسی 
بیابن��د. چنین فش��ارهایی  مزوران��ه ی آن 
می توان��د موج��ه نمایی ه��ای روحان��ی و 
همکاران دیپلمات وی را در تطهیر چهره ی 
رژیم با شکس��ت روبرو  نم��وده و آنان را 
از موض��ع تهاجم��ی ب��ه موض��ع تدافعی و 

بدهکارانه عقب براند.
از جمله ش��عارها و وعده های روحانی 
که همکیش��ان سیاس��ی وی در کردس��تان، 
آذربایج��ان، اح��واز و ... را فریفته و آنان 
نی��ز به دنب��ال خود ب��ه بخش��ی از جریان 
فریبکار حاکم تبدی��ل نمود، همین وعده ی 
اجرای اصل ۱5 قانون اساسی رژیم بود که 
ای��ن عده از آن به عنوان مانیفس��ت حقوق 

فرهنگی و زبانی اقوام تعبیر می نمایند.
در ای��ن رابط��ه، ی��ادآور چن��د نکته ی 

اساسی ضروریست:
 نخس��ت اینکه اصل ۱5 قانون اساسی 
رژیم، نه سقف مطالبات، بلکه کف مطالبات 
فرهنگی ملیت هاس��ت و غافل شدن از این 
نکته، ب��ه موفقی��ت فریبکاری ه��ای رژیم 

در ای��ن رابطه یاری می رس��اند. مروری بر 
محتوای این اصل، توضیح مطلب را آسانتر 
خواه��د نمود. در این اصل آمده اس��ت که: 
»زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران، 
فارس��ی اس��ت. اس��ناد و مکاتبات و متون 
رس��می و کتب درس��ی باید ب��ا این زبان و 
خط باش��د، ولی استفاده از زبان های محلی 
و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی 
و تدریس ادبیات آن  ها در مدارس، در کنار 

زبان فارسی آزاد است«.
جمات اول و دوم این اصل، رس��میتی 
آهنین به زبان و خط فارسی به عنوان زبان 
و خط اس��ناد و مکاتبات و متون رسمی و 
کتب درسی بخش��یده است و به گونه ای که 
از محتوای این عبارات بر می آید، اس��تفاده 
از زبان ملل تحت ستم ایران در مورد فوق 
ممن��وع و غیر معتب��ر به حس��اب می آید. 
اما دس��تاویزی که طی این س��ال ها افراد و 
جریانات ب��ه ظاهر موجه بدان آویخته و با 
توسل به آن از قانون اساسی ضد دمکراتیک 
رژیم دفاع می نمایند، بخش دوم اصل مزبور 
است که ابتدا زبان های ملی کردها، بلوچ ها ، 
عرب ه��ا، ترک ها، ترکمن ه��ا و ... را زبان 
محلی و قومی نامیده و بدین س��ان تحقیری 

سام اسماعیل پور

خواست ملت کرد 
یا بلوچ صرفا تدریس 
زبان کردی یا بلوچی 
در مدارس نیست، 

بلکه خود تدریس یا 
محتوای کتب درسی 

نیز باید به این دو زبان 
و در خدمت رشد و 
گسترش آن ها باشد 
وگرنه هر خط و هر 
زبانی، ولو خطوط 
و زبان های باستانی 

منقرض شده نیز 
می توانند موضوعی 
برای تدریس باشند
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همه ی وعده های 
رئیس جمهور 

)ماده اول(
حسن روحانی هفتمین رئیس جمهور 
جمه��وری اس��امی ایران مث��ل همه ی 
پیشینیان خود، قبل از به قدرت رسیدن 
در محاف��ل و مجام��ع تبلیغ��ی خ��ود 
مجموعه  وعده هایی به کس��انی داده بود 
ک��ه به نامبرده رأی دادن��د. در این میان 
در اعامی��ه ای ۱0 ماد ه ای به ملیت های 
ایران و اقلیت ه��ای مذهبی وعده داد تا 
با اس��تفاده از این فرصت تاریخی یعنی 
اعامیه ی ۱0 ماده ای، فرصتی پیش آید 
ت��ا بخش��ی از خواس��ت ها و مطالبات 
ملیت ها در چهارچوب قانون اساس��ی 
جمه��وری اس��امی محقق گ��ردد و به 
گفته ی خودشان زمینه ای فراهم شود که 
ملیت های ایران به مثابه ی شهروند درجه 

دوم و سوم به حساب نیایند.
ماده ی اول: تدوین قوانین الزم برای 
اجرای کامل قانون اساسی به ویژه اصول 
22،۱۹،۱5،۱2،3 و... در دولت تدبیر و 

امید به منظور رفع تبعیض.
بر ای��ن اس��اس می بایس��تی دولت 
روحان��ی قبل از دادن چنین وعده هایی، 
بسترهای الزم را برای تحقق این اصول 
مهیا می ساخت. چراکه با اطمینان می توان 
گفت یکی از اهرم ها و اسلحه های مقابله 
ب��ا ملیت های ایران جلوگیری از رش��د 
اجتماعی، سیاس��ی و اقتص��ادی آن ها 
و ع��دم س��هیم کردن آن ه��ا در اداره ی 
کان کش��ور و همچنین انحصارطلبی و 
قبضه ی همه ی ثروت و سامان کشور از 
زبان مادری گرفت��ه تا معادن زیرزمینی 
در اقصی  نقاط کشور است. از همین رو 
س��خت بتوان باور کرد با آن گفتمانی که 
مذهب رسمی کش��ور را تعریف نموده، 
ملیت ه��ا و اقلیت ه��ای دین��ی بتوانند 
آزادانه فرهنگ و آداب و رسوم خویش 
را گس��ترش دهند و اختیار خودگردانی 

مناطق خویش را داشته باشند.
س��وای این تا اندازه ای دور از ذهن 
خواهد بود که مس��ئوالن رژیم دست از 
زبان و خط رسمی کشور بردارند و اجازه 
دهند در مناطقی که ملیت های ایران در 
آن ساکن هستند، به زبان مادری خویش 
درس بخوانند. البته اینجا ضروریست که 
تفاوت میان تدری��س زبان مادری را با 
تحصیل به زبان مادری یادآور ش��ویم و 
بر همین مبنا گمان نم��ی رود که منظور 
روحانی و مس��ئوالن جمهوری اسامی 
تحصی��ل به زب��ان مادری باش��د. آنچه 
که امس��ال ش��اهد آن بودیم گ��واه این 
مدعاست که فعا برنامه ای برای این کار 

در دست اقدام نیست.
ای��ن  در حالیس��ت که ق��رار بود از 
توانایی و ظرفیت ملیت ها و اقلیت های 
مذهبی در س��طح کان مدیریتی کشور 
اس��تفاده گردد و اکن��ون با انتخاب علی 
یونس��ی، وزیر اطاعات دوره ی خاتمی 
به عن��وان معاون رئیس جمهور در امور 
اق��وام، ای��ن وع��ده ی روحان��ی هم در 

کوتاه مدت عملی گردد.

بازتاب موبایل هوشمند و ابزارهای تابلویی، تلویزیون را تهدید می کنند

نتایج یک پژوهش نش��ان داده است 
که پرن��دگان و پروانه ه��ای اروپایی، با 
کوچ به ش��مال اروپا، خود را با افزایش 
گرمای هوا تطبیق می دهند، اما کوچ آنها 
سریع نیست و می توان قبل از کوچ کامل 
و همیش��گی این جان��وران، از افزایش 

گرمای هوا جلوگیری نمود.
پژوهش مش��ابهی که مجله ی "نیچر 
را  آن  انگلس��تان  چاین��گ"  کایم��ت 
منتش��ر نمود، تأکید می نماید که افزایش 
دمای هوای زمین تأثیر چش��مگیری بر 
گیاه��ان، ب��ه ویژه آن دس��ته از گیاهان 
داش��ته است که در مناطق مرتفع قاره ی 

اروپا می رویند. 
این پژوهش که توس��ط ونس��ان دو 
ویکتوری، زیست ش��ناس فرانسوی در 
مرک��ز مون پلیه انجام گرفته، حاکیس��ت 
ک��ه میانگین دمای ه��وای اروپا در 20 
سال گذش��ته و در حد فاصل سال های 
۱۹۹0���� 2008 یک درج��ه افزایش 

داشته است.

از آنجا که سیستم تغذیه ی جانوران 
و کیفی��ت منحصربه ف��رد ک��وچ آنها از 
زیستگاهش��ان متأثر از آب وهواس��ت، 
افزای��ش دم��ای ه��وا تأثیر زی��ادی بر 

گونه های موجودات دارد.
در تاش ب��رای تطبیق دادن خود با 
ش��رایط جدید، پروانه ه��ا و پرندگان به 

سوی شمال اروپا کوچ کرده اند.
در نش��ریه ی م��وزه ی مل��ی تاریخ 
طبیع��ت آمده اس��ت که ای��ن دگرگونی 
تاریخی آش��کار می س��ازد ک��ه چگونه 
تغیی��رات آب وهوایی، نقش��ه ی زندگی 
پرندگان و موجودات زنده را به سرعت 

و به طرز جدیدی شکل می دهد.
این پژوهش می گوید تغییر آب وهوا 
ب��ر زندگ��ی ۹4۹0 گ��روه از پرندگان 
و2۱30 نوع پروانه تأثیر گذاشته و آنها 
را وادار نموده اس��ت که از کش��ورهایی 
چون فرانس��ه، ایتالیا، انگلستان، اسپانیا، 
هلند، س��وئد، فناند و چک به س��وی 

شمال اروپا کوچ نمایند.

این ابزار متصل هستند.
گزارش می گوید:" کسانی که به زبان 

انگلیس��ی آش��نایی دارند، طی 
س��ال گذشته نزدیک به 

20 س��اعت در 

انتظار اینترنت مانده اند. این رقم برای فرانسوی زبانان ۱3 ساعت بوده است.
7۹ درص��د از خانواده ه��ای کانادایی که ش��مار آنها به ۱3/۹ 
میلی��ون خان��وار می رس��د، دارای اینترنت هس��تند و 
۱2میلی��ون نفر نی��ز همزم��ان از خدمات 

تلویزیونی برخوردارند.

روی آوردن گس��ترده ی م��ردم به 
ابزاره��ای  موبایل ه��ای هوش��مند و 
ب��رای  بزرگ��ی  دردس��ر  تابلوی��ی 

تلویزیون ها ایجاد نموده است.
در کانادا م��ردم مدت های زیادی 
با موبایل هایشان س��رگرم می شوند و 
سایت نت فلیکس که ویژه ی مشاهده ی 

فیلم های درخواستی است، به قهر 
بی��ش از پیش م��ردم با 

دامن  تلویزی��ون 

زده است.
س��االنه ی  گ��زارش 

هیئت پخش تلویزیونی و رادیویی 
کان��ادا می گوید:" از هر چهار کانادایی 
دو نفر دارای موبایل هوشمند بوده و به 

فاتح صالحي

گرما جانوران را نیز به ستوه 
آورده است

پل  دکتر 
سرمایه دار  الینی، 

و  آمریکای��ی  مع��روف 
مایکروس��افت  بنیانگذاران ش��رکت  از 
می گوید ک��ه وی طرحی برای ارس��ال 
س��فینه ی بدون خلبان به فضا در دست 
دارد ک��ه در آن س��فینه ها قادر به حمل 
انسان و وسایل مختلف به پایگاه فضایی 

خواهند بود.
الینی در تاش اس��ت تا با اس��تفاده 
از نوع��ی هواپیم��ای غول پیکر به جای 
موش��ک، فضاپیماها را به م��دار مورد 

نظرشان ارسال نماید.
پ��س از آنک��ه ناس��ای آمری��کا به 
برنامه ی س��فرهای فضایی خود که 30 
س��ال به درازا کش��یده ب��ود، پایان داد، 
این س��رمایه دار آمریکای��ی در زمینه ی 
س��فرهای فضایی، سرمایه گذاری کانی 

انجام داد. 

ش��رکت 
جی��ن  یر و
گاکتیک در حال کار بر 
روی برنامه ی تجاری ویژه ای اس��ت که 
هدف از آن اعزام توریس��ت به فضا در 

سال 20۱3 می باشد.
این تازه ترین طرح شرکت سیلیکون 
فالی است که تاشی برای پر کردن خأل 
ناش��ی از تعلیق س��فرهای فضایی ناسا 

می باشد.
این شرکت در نطر دارد که با استفاده 
از هواپیم��ای غول پیکری ک��ه قادر به 
پرواز در ارتفاع بسیار باالست، سفینه ی 
فضای��ی بدون خلبان را به فضا ارس��ال 

نماید.
مس��ئولین ای��ن ط��رح می گویند که 
هواپیم��ای آنها ق��ادر به حم��ل و نقل 
وس��ایل و تجهیزات به پای��گاه فضایی 

بین المللی خواهد بود.

ضا
ه ف

طرح جدید برای سفر ب


