
پیام دبیر کل حزب دمکرات به مناسبت عید قربان
به  را  قربان  پیامی عید  ایران، طی  دبیر کل حزب دمکرات کردستان  مصطفی هجری، 

تمامی مسلمانان و مردم کردستان تبریک گفت. 
متن کامل این پیام در پی می آید:

پیروان آئین اسالم !
هموطنان گرامی !

مردم کردستان !
به مناسبت برگزاری مناسک حج و فرارسیدن عید قربان، این عید مذهبی را به شما 
تبریک گفته و سرور و کامیابی را در  به ویژه مردم کردستان  ایران و  مسلمانان جهان و 
روزهای این عید برایتان آرزومندم. این مناسبات از هر منظری که نگریسته شود، فرصت هایی 
در جهت ایجاد صلح و دوستی در جامعه و رفع اختالف و کدورت ، همچنین اتحاد هرچه 

بیشتر در میان مردم و استقرار آرامش در جامعه و در راستای اتحاد ملت ها می باشند.
امیدوارم ایام این عید برایتان با شادی و سرور همراه باشد.

دام های مرگ
جن��گ ایران و عراق که 8 س��ال به طول 
انجامی��د، پس از به جا گذاش��تن یک میلیون 
نفر کش��ته، در س��ال 1367 به پایان رسید. با 
گذش��ت 25 س��ال، آثار مخ��رب آن همچون 
وج��ود مین ه��ای خنثی نش��ده در مناطقی به 
وس��عت 6 میلیون هکت��ار  که ب��ه دلیل عدم 
رسیدگی و سهل  انگاری تعمدی مسئولین رژیم 
ایران، به بالی جان شهروندان ایرانی و به ویژه 
ساکنین اس��تان هایی که با کشور عراق دارای 
مرز مش��ترک می باش��ند، از جمله کردستان، 
کرماشان، آذربایجان غربی، ایالم و خوزستان 

تبدیل شده اند.
یونیس��ف، صن��دوق حمای��ت از کودکان 
س��ازمان ملل متحد، در گزارش��ی مربوط به 
کش��ور عراق اش��اره می کند که م��رز ایران و 
عراق، " پرمین ترین منطقه ی جهان" می باش��د 
و بیش از 20 میلی��ون مین "ضد نفر" در مرز 
دو کش��ور وجود دارند. رف��ت و آمد و داد و 
س��تد میان کرده��ا به ویژه کولب��ران به منظور 
تأمین زندگیشان در مرز میان مناطق کرد نشین 
ایران و عراق سبب شده است که روزانه شاهد 
انفجار مین های کاش��ته شده در این مناطق و 
کش��ته و زخمی ش��دن کولبران و حتی مردم 

عادی در مناطق مرزی باشیم.
 آژانس خبری کردپا در آمار اعالم شده ی 
خود در اردیبهشت ماه 1391 اعالم می دارد که 
تنها در 5 س��ال گذشته، 3242 مورد حادثه ی 
مرتبط با انفجار مین در مناطق کردنش��ین رخ 

داده اند که 800 قربانی به همراه داشته است.
در یک س��ال گذشته نیز 29 شهروند کرد، 
قربانی انفجار مین های کاشته شده، گردیده اند 
ک��ه 12 نف��ر از آن ه��ا کودکان زیر 15 س��ال 
بوده ان��د. در اینج��ا الزم اس��ت اندکی درنگ 
نمائیم، در بهمن ماه 1391 در محله ی "موسک 
2" مری��وان، چند کودک در حین بازی قربانی 
مین می شوند و یکی از آن ها، جان خود را از 
دست می دهد. در سال 1392، لیال و غزال، دو 
خواهری بودند که در فاصله ی 10 متری منزل 
خود، یک نارنجک دستی را پیدا می کنند و هر 

دوی آن ها قربانی می شوند و ... .
در تازه تری��ن رویداد نی��ز، روز جمعه 26 
مهر در روس��تای »نش��کاش« از توابع ش��هر 
مریوان، 7 کودک 8 تا 10 ساله قربانی انفجار 
مین می ش��وند و دختر بچه ای به نام "گشین" 
یکی از پاهای خود را از دست می دهد و سایر 

کودکان نیز به شدت مجروح می شوند.
کش��ته و زخم��ی ش��دن و نق��ص عض��و 
ش��هروندان کرد بر اثر انفجار مین های کاش��ته 
ش��ده در مناطق کردنشین در حالی ادامه دارد 
که هر روزه پروتکل ها و معاهدات گوناگونی 
به منظور دفاع و صیانت از جان انس��ان ها به 
امضا می رس��ند، اما جامع��ه ی جهانی و مراکز 
تصمیم گیری جهانی نس��بت به سرنوشت ملت 
ک��رد و در معرض خطر قرار گرفتن کودکان و 

فرزندان آن سکوت اختیار نموده اند.

سـخن
ناهید حسینی

تأمین حقوق ملی خلق کرد در چهارچوب ایرانی دمکراتیک و فدرال
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ایران و 
سوریه و 

کنفرانس ...

نیروه��ای امنیت��ی رژیم، عص��ر جمعه 
26 مهرماه ب��رای متفرق ک��ردن تظاهرات 
معترضان در شهر بندرعباس اقدام به شلیک 

تیر هوایی کردند.
به گزارش س��ایت ''کمپین صلح فعاالن 
در تبعید'' دوازدهمی��ن روز اعتراض مردم 
بندر عباس نسبت به الحاق بخشی از استان 
هرمزگان به استان فارس، با واکنش پلیس 

و تیراندازی هوایی همراه شد.
بناب��ر ای��ن گ��زارش، یورش ب��ه مردم 
معت��رض تنها س��اعتی پ��س از اولتیماتوم 
غالمعل��ی نعیم آبادی، نماین��ده ی خامنه ای 
در بندرعب��اس در خصوص پایان تجمعات 

اعتراضی، روی داد.
حمل��ه ی پلیس ب��رای پراکن��ده کردن 
معترضان با ش��لیک های هوایی همراه بود، 
به طوری که حتی گروهی از مردم که داخل 
آرامگاه ''امامزاده سید مظفر'' اجتماع کرده 
بودند، به دلیل درگی��ری برای مدتی اجازه 

خروج نیافتند.
پیش��تر نیز مردم معترض بندرعباس با 
تجمع در مقابل صدا و س��یما، با س��ر دادن 
شعارهایی خواهان پوشش اخبار اعتراضات 

شده بودند.
 از زمان اعالم رسمی مصوبه جداسازی 
مناطقی از شهرس��تان ''پارس��یان'' اس��تان 
هرم��زگان و الح��اق آن به اس��تان فارس، 
معترضان اس��تان هرم��زگان ب��ا برگزاری 
تجمعات��ی مخالفت خود با ای��ن مصوبه را 

اعالم کرده اند.
ش��ایان ذکر اس��ت که اس��تان ''فارس'' 
هیچ راهی به دریا ندارد و به نظر می رس��د 
که دولت روحانی ب��ا تجزیه ی هرمزگان و 
الحاق شهرس��تان''گاوبندی'' ک��ه رژیم نام 
آن را به ''پارس��یان'' تغیی��ر داده بود، قصد 
دارد منف��ذی برای اس��تان ''فارس'' به دریا 

باز کند.

در حالی که قرار بود پیروان آئین یاری، 
در مقاب��ل مجلس ش��ورای اس��المی رژیم 
نس��بت به پایمال ش��دن حقوق خود تجمع 
اعتراضی برگزار کنند، اما پیش از برگزاری 
این تجمع، بیش از 30 ش��هروند یارس��انی 
توسط نیروهای امنیتی رژیم ایران بازداشت 

شدند.
به گزارش وب س��ایت کوردستان میدیا، 
بعد از ظهر روز یکشنبه 28 مهرماه به دنبال 
فراخ��وان "مجم��ع مش��ورتی فعالین مدنی 
یارس��ان" مبنی بر برگزاری تجمع اعتراضی 
پی��روان آئین ی��اری در مقاب��ل مجلس که 
متعاقب توهین به آئین یاری و خودسوزی 
چندی��ن پیرو این آئین در اعتراض به نقض 
گس��ترده ی حق��وق خود ص��ورت گرفت، 
بسیاری از شهروندان این آئین از شهرهای 

کرمانشاه، ایالم و قزوین به تهران رفتند.
ی��ک منبع مطلع ضمن تأیید بازداش��ت 
ش��هروندان یارس��ان اظهار داش��ت : " این 
افراد به هنگام حرکت بسوی محل برگزاری 
تجم��ع اعتراضی در خیابان ه��ا و متروهای 

منتهی به مجلس رژیم بازداشت شده اند.
دو تن از ب��رادران "نیکمرد طاهری" که 
پانزدهم خردادماه س��ال ج��اری در مقابل 
زن��دان همدان اق��دام به خودس��وزی کرد، 
ب��ه نام های "ق��درت طاه��ری" و "روح اهلل 
طاه��ری" نیز در می��ان بازداشت ش��دگان 

می باش��ند.برخی از گزارش ها حاکیست که 
ش��مار بازداشت ش��دگان به بیش از یکصد 

نفر رس��یده اس��ت. به دنبال بازداش��ت این 
افراد از س��وی نیروهای رژیم ایران، فضای 

مقابل و اطراف مجلس به شدت امنیتی شده 
است. 

یارسان ها قربانی وعده های روحانی

سرکوب معترضان
 تجزیه ی استان هرمزگان

سازمان ملل خواستار آتش بس موقت
        در سوریه شد
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آنچه  هر 
ایرانی

 باید در ...

از هر گون��ه امکانات رفاهی محرومند. 
جان برخ��ی از این افراد را گرس��نگی 
تهدی��د می کند و ش��ماری از آنها نیز از 
بیماری هایی که بر اثر س��وء تغذیه بروز 

کرده  اند، رنج می برند.
 بخ��ش اعظ��م منطق��ه معظمیه در 
دست شورشیان است. نیروهای دولتی 
از م��اه آوریل )اردیبهش��ت م��اه( این 
منطق��ه را محاص��ره کرده ان��د و در این 
میان دسترسی س��ازما ن های امدادی به 
نیازمندان عماًل غیرممکن است. معظمیه 
یکی از مناطقی اس��ت ک��ه در ماه اوت 

مورد حمله ی شیمیایی قرار گرفتند.
خانم آموس در بیانیه  ای از نیروهای 
درگیر در س��وریه خواس��ته است که با 
برقراری آتش بس موقت، امکان رساندن 
کمک به ساکنان معظمیه و انتقال آنها به 

مناطق دیگر را فراهم کنند.

وضعی��ت  ش��دن  بحرانی ت��ر  ب��ا 
حاش��یه ای  مناط��ق  در  غیرنظامی��ان 
پایتخت س��وریه، سازمان ملل خواهان 
ایجاد یک "گذرگاه امن" برای نیروهای 

امدادگر شده است. 
این در حالیست که نیروهای دولتی 
مناط��ق  در  افراط��ی  اس��المگرایان  و 
حاش��یه ی دمش��ق، به ویژه در منطقه ی 
"معظمیه" همچنان ب��ه خونریزی ادامه 

می  دهند. 
اصل��ی  قربانی��ان  می��ان  ای��ن  در 
غیرنظامیانی هس��تند که بین گروه های 
درگیر گرفتار شده اند. به گفته ی والری 
آموس، بلندپایه ترین مقام سازمان ملل 
در امور بشردوس��تانه، در هفته گذشته 
نزدیک به سه هزار تن از ساکنان منطقه ی 
معظمیه در حومه دمشق به مناطق دیگر 
منتقل ش��ده اند اما هنوز دست کم همین 
تعداد غیرنظام��ی در معظمیه مانده اند و 
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بیانیه ی حزب دمکرات کردستان 
ایران   کمیته ی خارج از کشور

گزارش تشکیالت خارج از کشور حزب دمکرات 
در سوئیس در رابطه با سفر صحرارودی به ژنو

فیلم "مرز شکسته" 
جایزه ی نقره ای 

جشنواره ی  بین المللی 
بیروت را کسب کرد

برگزاری سمیناری در رابطه با توافقنامه ی 
همکاری میان حزب دمکرات و کومله

دیدار هیأت حدکا 
با حزب کومله کردستان ایران

اخبار و گزارش

سرنگون باد رژیم ارتجاعی جمهوری اسالمی ایران

ح��زب دمک��رات کردس��تان ایران �� 
کمیت��ه ی خ��ارج از کش��ور در رابط��ه با 
ش��رکت هیأت مجل��س رژیم ای��ران در 
کنفرانس بین المجالس ژنو بیانیه ای صادر 

نمود.

مت��ن کامل ای��ن بیانی��ه عین��ًا درپی 
می آید:

روز دوش��نبه 7 اکتبر 2013 میالدی، 
هیأتی از مجلس ایران به منظور ش��رکت 
در کنفرانس اتحادیه ی بین المجالس وارد 
ش��هر ژنو س��وئیس ش��د. پس از رسیدن 
هیأت ایران به این ش��هر، مطلع شدیم که 
یکی از اعضای ای��ن هیأت، محمد جعفر 
صحرارودی تروریست جمهوری اسالمی 
است که در سال 1989 میالدی به همراه 
چند تروریس��ت دیگر، دکتر عبدالرحمان 
قاس��ملو و همراهان��ش را در ش��هر وین 
پایتخت اتریش به شهادت رساندند. پس 
از آگاهی یافت��ن از این موضوع، کمیته ی 
روابط حزب دمکرات در خارج از کشور، 
از طری��ق نماین��دگان ح��زب در اتریش 
و س��وئیس، ای��ن موض��وع را پیگیری و 
ب��ه صح��ت این ام��ر واق��ف گردیدند که 
صح��رارودی به عنوان یک��ی از اعضای 

پس از س��فر صح��رارودی ب��ه اروپا و 
حض��ور وی همراه با هی��أت مجلس رژیم 
ای��ران در کنفران��س بین المجال��س ژن��و، 
پلیس و ادارات بین المللی مرتبط از س��وی 
کمیته های خارج از کش��ور حزب دمکرات 
از حکم دس��تگیری بین المللی صحرارودی 
مطلع گردیدند، ام��ا هیچ گونه اقدامی انجام 

نداده و هچ راهکاری در پیش نگرفتند.
کوردس��تان  گ��زارش وب س��ایت  ب��ه 
میدی��ا، پس از مطلع ش��دن کمیته ی  حزب 
دمکرات کردس��تان ایران در اتریش از سفر 
صح��رارودی، مظن��ون اصلی ت��رور دکتر 
قاس��ملو و همراهانش به ژنو برای ش��رکت 
در کنفرانس ساالنه ی بین المجالس، کمیته ی  
حزب دمک��رات چندین عض��و پارلمان و 
اعضای ادارات دولتی حکومت سوئیس را 

از حضور صحرارودی در ژنو مطلع کرد.
بعد از مطلع نم��ودن چندین نهاد دولتی 
اتریش از س��وی کمیت��ه ی  حزب دمکرات 
در این کش��ور، تاکنون نیز هیچ پاس��خی به 
کمیته ی  حزب دمکرات کردستان ایران داده 
نش��ده  اس��ت و هیچ اطالعی از سرنوشت 
قاتل دکت��ر قاس��ملو و همراهانش مبنی بر 
دس��تگیری یا عدم دستگیری وی در دست 

نمی باشد.
حکم بین المللی دستگیری محمد جعفر 
صح��رارودی که نام خانوادگ��ی خود را از 
صحرارودی به جعفری تغییر داده  است، به 
اتهام ترور دکتر قاس��ملو، عبداهلل قادری آذر 
و دکتر فاضل رس��ول از سوی دادگاه وین 
صادر گردیده، اما این حکم تاکنون به پلیس 

بین الملل )اینترپول( داده نشده  است.
در ارتباط��ی که دفت��ر نمایندگی حزب 
دمک��رات کردس��تان ای��ران در خ��ارج از 
کش��ور با پلیس اینتربول برقرار کرد، پلیس 
اینترپول اعالم کرد که آنان حکم دستگیری 

صحرارودی را ندارند.
محمد جعف��ر صح��رارودی از یازدهم 
ت��ا هفده��م مهرم��اه 1392، در نشس��ت 
بین المجال��س ژنو – نشس��ت پارلمان های 
جه��ان – حضور یاف��ت و نماینده ی حزب 

دمکرات کردس��تان ایران نیز در اسرع وقت 
پلیس و دستگاه قضایی ژنو و پلیس فدرال 
را مطل��ع کرده و علیه س��فر صحرارودی به 
این کش��ور اق��دام به ثبت ش��کایت قانونی 

نمود.
نماین��ده ی ح��زب دمکرات کردس��تان 
ایران از پلیس ش��هر ژنو درخواس��ت کرده 
بود که اجازه ی تجمع اعتراضی علیه س��فر 
صح��رارودی به این کش��ور را صادر کنند، 
اما پس از 12 ساعت پلیس اجازه ی تجمع 

اعتراضی را داد.
در ای��ن تجمع اعتراض��ی ک��ه در مقابل 
س��اختمان UN برگ��زار ش��د، معترضین 
در تالش برای شناس��اندن این تروریس��ت 

بودند.
همچنی��ن نمایندگی ح��زب از طریق " 
کارلو سمروگا" رئیس گروه پارلمانتارهای 
دوست ملت کرد، سازمان "ترایل" را که در 
زمینه ی تعقیب متهمان تخصص دارند مطلع 
کرده است و به دنبال آن رسانه های کانتون 
"ژن��و" از راه نش��ر روزنام��ه ای "کومنیکه 

دوپریپس" مطلع شده اند.
تا این لحظه هنوز دادگستری کل کانتون 
ژنو، موضع خود را در رابطه با سفر نامبرده 
به س��وییس اعالم نک��رده و دفتر نمایندگی 

حزب در سوییس منتظر پاسخ است.
اف��راد و جریان های سیاس��ی که با آنها 
ارتباط برقرار شده است و در رابطه با سفر 

صحرارودی مطلع شده اند، عبارتند از: 

-وزارت امور خارجه ی سوییس
- وزارت داخلی سوییس

- ش��کایت به دادگس��تری کل کانتون 
ژنو که از طری��ق وکیل و پارلمان مارو پژا، 

شکایت ثبت شده است.
-کارلو سمروگا عضو پارلمان و رئیس 

گروه پارلمانتارهای دوست ملت کرد
- ملک اوردم، عضو پارلمان سابق شهر 

ژنو
- کارک فولک��ی، عضو پارلمان ش��هر 

ژنو

یک س��ال پس از امض��ای توافقنامه ی 
هم��کاری می��ان حزب دمک��رات و حزب 
کومله ی کردستان ایران، سمیناری در رابطه 
با تأثیرات و جنبه های مختلف این توافقنامه 

برگزار شد. 
به گزارش وب س��ایت خوین��دکار، این 
س��مینار روز ش��نبه 20 مهرم��اه 1392، از 
س��وی دو س��ازمان اتحادیه ی دانشجویان 
س��ازمان  و  ای��ران  کردس��تان  دمک��رات 
دانش��جویان روژه��الت در اردوگاه کومله 

برگزار شد.
س��مینار،  ای��ن  نخس��ت  بخ��ش  در 
محمدنظی��ف ق��ادری، عضو دفتر سیاس��ی 
حزب دمکرات کردس��تان ایران با تش��ریح 
زمینه ه��ا و تالش ه��ای دو حزب در جهت 
اتحاد و ائتالف میان نیروهای کردستانی در 
ایران، بر ابعاد و جنبه های مثبت امضای این 
توافقنامه و چش��م انداز گس��ترش و فراگیر 
ش��دن آن میان س��ایر نیروهای کردستانی 

تأکید کرد.
سپس انور محمدی، عضو دفتر سیاسی 
حزب کومله ی کردس��تان ای��ران نیز ضمن 
برش��مردن تأثیرات و جنبه های مثبت اتحاد 
و هم پیمانی دو حزب و نقش آن در پیشبرد 
مس��أله ی ملی کرد، از وحدت در گفتمان و 
عمل سیاسی دو حزب در تعامل با نیروهای 
اپوزیسیون ایرانی به عنوان یکی از مهمترین 

نتایج این توافقنامه یاد کرد.
در پانل دوم سمینار، "بهزاد خوشحالی"، 
نویسنده و روزنامه نگار به تشریح ضرورت  

فیلم کوتاه "مرز شکسته" به کارگردانی 
"کیوان کریمی" فیلمس��از کرد، به مقام دوم 
جش��نواره ی بین المللی فیلم بیروت دس��ت 

یافت.
به گ��زارش خبرگ��زاری مه��ر، "کیوان 
کریمی" کارگردان کردس��تانی با فیلم کوتاه 
و مس��تند "مرز شکس��ته" در س��یزدهمین 
جش��نواره  بین المللی بیروت در کشور لبنان 
حضور یافت و در این جش��نواره موفق به 

کسب جایزه ی الف نقره ای شد.
این جش��نواره  در بیروت پایتخت لبنان 
با حض��ور آث��اری از کش��ورهای مختلف 
جه��ان و خاورمیانه در دو بخ��ش رقابتی 
و غیر رقابتی برگزار گردید و فیلم مس��تند 
"مرز شکس��ته" در این جش��نواره  موفق به 
کس��ب نهمین جای��زه ی بین المللی خود در 

جشنواره های خارجی شد.
این فیلم پیش��تر نیز در جش��نواره هایی 
نظیر "جش��نواره ی فیلم مسترمپی اسپانیا"، 
"جشنواره ی دانش آموزان فیلم "فیلوفیست" 
در کشور اس��لواکی" و "جش��نواره ی فیلم 
کوت��اه آزم��ون الیدین" اک��ران و موفق به 

کسب جایزه  شده  است.

و ویژگی های یک توافقنامه و ارتباط آن با 
نظریه ی سیستماتیک پرداخت. "خوشحالی" 
امض��ای این توافقنامه را نش��انه ی تعهد دو 
ح��زب و درک ضرورت تاریخی این اتحاد 
از سوی آنان دانست و بر لزوم فراگیر شدن 
ای��ن توافقنامه و افزای��ش ابعاد و جنبه های 

عملی آن تأکید نمود.
س��پس رامبد لطفپ��وری، عضو کمیته ی 
مرکزی حزب دمکرات کردس��تان ایران به 
بررس��ی مخالف  ها و واکنش ه��ای احزاب 
و س��ازمان های مرکزگ��رای ایران��ی به این 

توافقنامه پرداخت. 
لطفپوری در این رابطه اظهار داشت، این 
واکنش ه��ا حاکی از آن بود که شووینیس��م 
مرکزگ��رای ایران��ی در نفی هوی��ت ملی و 
حقوق سیاس��ی ملت کرد و سایر ملت های 
تحت ستم هیچ فرقی با زمامداران جمهوری 
اس��المی ندارد. ایشان تأکید نمود که از این 
پس بایس��تی نمایندگان سیاس��ی ملت کرد 
در گفتگ��و و تعامل ب��ا چنی��ن نیروهایی، 
فدرالیس��م ملی جغرافیایی را کف مطالبات 
ملیت ها معرفی نمایند و پذیرش حقوق ملی 
و سیاس��ی خود از س��وی این جریانات را 
پیش شرط پیوس��تن داوطلبانه ی ملیت ها به 
اتحاد برای تش��کیل ایران فدرال قرار دهند 

و هویت ایرانی را بازتعریف نمایند.
بخش  پایانی این س��مینار نیز به پرسش 

و پاسخ اختصاص داده شده بود.

هیأت مجلس ایران 
در کنفران��س ژن��و 
شرکت خواهد کرد. 
پ��س از ت��رور 
حک��م  وی��ن، 
بین المللی  بازداشت 

برای صحرارودی و سایر تروریست ها از 
سوی دادستان وین صادر شد. نمایندگان 
حزب دمکرات کردس��تان ایران با استناد 
به ای��ن حک��م، از دولت ه��ای اتریش و 
سوئیس درخواست نموده اند که نامبرده را 
در س��وئیس بازداش��ت نمایند و به دولت 
اتریش تحویل دهند. در همین حال، سعی 
ما بر این بوده که در بسیاری از کشورهای 
دیگر و از طری��ق نمایندگان پارلمان ها و 
سیاس��تمداران دوس��ت، دولت س��وئیس 
تحت فشار قرار داده شود تا محمد جعفر 

صحرارودی بازداشت گردد.
تا زمان انتش��ار ای��ن بیانیه، دو دولت 
س��وئیس و اتری��ش هی��چ گون��ه موضع 
رسمی اتخاذ ننموده اند. ما با درنظرگرفتن 
تجاربی که در رابطه با کش��ورهای غربی 
داری��م، الزم دانس��تیم ک��ه از طریق این 
بیانیه، افکار عمومی و رسانه های ارتباط 
جمعی را به منظور تحت فشار قرار دادن 
دولت های سوئیس و اتریش مطلع نماییم 

تا بر اس��اس قوانین و مقررات بین المللی 
اقدام نمایند و ای��ن فرصت پیش آمده را 
نیز قربان��ی منافع و مصال��ح اقتصادی و 

سیاسی خویش ننمایند.
ما ب��رای دس��تیابی به عدال��ت، تمام 
تالش��مان را مبذول داش��ته ایم و به طور 
قطع، برای به نتیجه رساندن تالش هایمان 
از هیچ کوشش��ی فروگذار نخواهیم کرد و 

این مسأله را پیگیری خواهیم نمود. 
در همی��ن ج��ا، از تمام��ی مجامع و 
محاف��ل بین الملل��ی و دولت ه��ای غربی 
و اتحادی��ه ی اروپا خواس��تاریم از دولت 
س��وئیس بخواهن��د که بر اس��اس قوانین 
بین الملل��ی عم��ل نموده و محم��د جعفر 
صحرارودی را بازداش��ت و به دس��تگاه 

قضایی اتریش تحویل نمایند.
ت��الش خواهیم کرد که در آینده و در 
این رابطه، اطالعات بیش��تری را منتش��ر 

نماییم. 
حزب دمکرات کردستان ایران
کمیته ی امور خارج از کشور

هیأت حزب دمکرات کردستان ایران با 
حزب کومله  کردستان ایران دیدارکرد و در 
ای��ن دیدار، تغییر و تحوالت اخیر منطقه و 

ایران مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
به گزارش وب سایت کوردستان میدیا، 
روز دوش��نبه 29 مهرم��اه 1392، هیأتی 
از ح��زب دمک��رات کردس��تان ای��ران به 
سرپرستی مصطفی هجری، دبیر کل حزب، 
از مقر دفتر سیاسی حزب کومله کردستان 
ایران دیدار و از سوی هیأتی از این حزب 
به سرپرستی عبداهلل مهتدی، دبیر کل حزب 

کومله مورد استقبال قرار گرفتند.

در این دی��دار، وضعی��ت کنونی ایران 
پ��س از روی کار آم��دن حس��ن روحانی 
به عن��وان رئیس جمهور، ش��رایط منطقه و 
جه��ان و زمینه  های هم��کاری  دوجانبه و 
متقابل م��ورد بحث و گفتگو قرار گرفت و 
دو طرف آمادگی خ��ود را برای همفکری 
و هم��کاری بیش از پی��ش در آینده اعالم 

نمودند.
در پایان این دی��دار، دو هیأت مذکور 
بر گس��ترش همکاری های دو جانبه تأکید 

کردند.
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زخمی شدن دو شهروند کرد بر اثر شلیک مستقیم نیروهای رژیم  برگزاری سمینار "شرایط جوانان در جهان و  
تحقق صلح و آشتی" در ایرلند 

اخبار و گزارش

یکی از اعضای حزب دمکرات کردستان 
ایران، به عن��وان نماینده ی هر چهار بخش 
کردس��تان، در س��مینار مهمترین س��ازمان 

دولتی ایرلند حضور یافت.
ب��ه گ��زارش کوردس��تان میدی��ا، روز 
سیزدهم مهرماه 1392، سمیناری در رابطه 
با "ش��رایط جوانان در جهان و تحقق صلح 
و آشتی" از سوی سازمان "فرویگا" که یک 
س��ازمان ویژه ی جوانان می باش��د، برگزار 

شد.
در این س��مینار، "هالله احمدی" عضو 
حزب دمکرات بنا به دعوت رسمی سازمان 
"فرویگا" به عنوان تنه��ا جوان کرد در این 
سمینار شرکت کرده و در خالل سمینار نیز 

سخنانی ایراد کرد.
"احمدی" در س��خنان خود در رابطه با 

تاریخ ملت کرد و کردستان، تقسیم کردستان 
به چهار بخش در میان کش��ورهای منطقه، 
مبارزه و بهای آزادی، آوارگی صدها هزار 
کرد در راس��تای رس��یدن به حقوق خود و 
همچنین روی کار آمدن جمهوری اس��المی 
ایران و نقض حقوق بشر و اقلیت های ملی 
و مذهبی به ویژه مردم کردستان اشاره کرد.

در ای��ن س��مینار، حاضری��ن در رابطه 
با س��خنان "احم��دی" به بحث و بررس��ی 
پرداخته و پرس��ش های حاضرین از سوی 

وی پاسخ داده شدند.
یکی از سازمان های  سازمان "فرویگا" 
دولت��ی ایرلن��د می باش��د که به پیش��رفت 
جوان��ان در جامع��ه و رخدادهای تاریخی 
و سیاس��ت های کش��ورهای جهان اهمیت 

بسیاری می دهد.

بر اثر ش��لیک مس��تقیم نیروهای رژیم 
ای��ران، دو ش��هروند ک��رد اهل روس��تای 
"قصرکی" از توابع ارومیه به ش��دت زخمی 

شدند.
به گزارش وب س��ایت کوردستان میدیا، 
روز چهارش��نبه 24 مهرماه سال 1392، دو 
شهروند کرد اهل روستای "قصرکی" ارومیه 
ب��ه نام های "رحمان بش��یری" فرزند احمد 
و "وحی��د پژویی" فرزند نعمان، از س��وی 
نیروه��ای نظامی رژیم ایران هدف ش��لیک 
مس��تقیم ق��رار گرفته  و به ش��دت زخمی 

شدند.
ه��دف گلوله قراردادن ش��هروندان کرد 
از س��وی نیروهای رژیم ایران در منطقه ی 

"سرگر راژان �� تورکان کانی" در منطقه ی  مرزی میان ایران و ترکیه روی داده است.
تا لحظه ی انتش��ار این خبر، هیچ اطالعی از وضعیت جس��مانی این دو شهروند در 

دست نمی باشد.
بر اساس آمار وب سایت کوردستان 
میدیا، از اول مهرماه تا 26 مهرماه سال 

جاری، 17 ش��هروند کرد در 
مناط��ق کردنش��ین ایران 

ش��لیک  نتیجه ی  در 
رژی��م  نیروه��ای 
ایران کش��ته و یا 

زخمی شده اند.

طی هفته ی گذش��ته، 4 شهروند کرد در 
مناطق مرزی کردستان هدف شلیک مستقیم 
نیروهای نظامی رژی��م ایران قرار گرفته اند. 
در نتیج��ه ی این اقدام نیروهای رژیم، 3 تن 
به ش��دت زخمی ش��ده و یک نفر نیز جان 

خود را از دست داده است.
"موس��ی باقری"، 20 ساله و "امید علی 
ش��امه" در مناطق مرزی کردستان از سوی 
نیروهای رژیم ایران هدف گلوله قرار گرفته 

و به شدت زخمی شدند.
"سردار ابراهیمی" و "ابراهیم ابراهیمی" 
در نتیج��ه ی تعقیب و گریز با نیروهای رژیم 

ایران دچار سانحه ی رانندگی شدند.
در نتیج��ه ی این حادثه، "س��ردار" جان 
خ��ود را از دس��ت داده و "ابراهی��م" نیز به 

شدت زخمی شده است.
کشته و زخمی شدن کولبران و شهروندان 
کرد توسط نیروهای رژیم ایران درحالیست 

که بیکاری و گرانی در ایران 
بی��داد می کند و به ش��یوه ای 
سرس��ام آور ن��رخ بی��کاری 
و همچنی��ن ت��ورم در حال 
افزایش می باش��د و به همین 
دلیل شهروندان کرد به منظور 
امرار معاش به کولبری و کار 

روی  کردس��تان  مرزهای  در 
آورده اند.

نیروه��ای رژیم در هر کدام 
از ش��هرهای اش��نویه و ارومیه 
یک ش��هروند را زخمی نموده 
و در شهر سردشت نیز باعث 
جان باختن یک ش��هروند و 

زخمی شدن یک تن دیگر شده اند.  
بر اس��اس آمار کوردس��تان میدیا، طی 

مهرماه س��ال جاری، 15 ش��هروند کرد هدف ش��لیک مس��تقیم نیروهای رژیم ایران قرار 
گرفته اند که 5 تن از آنان کشته و 10 تن دیگر نیز زخمی شده اند.

عوامل و افراد وابس��ته به رژیم ایران در 
منطقه ی "فرهادتاش" بوکان، اقدام به آزار و 

اذیت و همچنین اخاذی از مردم می کنند.
به گزارش وب س��ایت کوردستان میدیا، 
طی شب های شانزدهم و هفدهم مهرماه سال 
ج��اری، عوامل و افراد وابس��ته به رژیم به 
روستای "کانی قلعه" منطقه ی "فرهادتاش" 
بوکان رفت��ه و برای بدن��ام و لکه دار کردن 
تاریخ مبارزات احزاب سیاس��ی کردستان، 
ش��بانه به منازل س��اکنین رفته و به زور از 

آنان مبالغی پول اخذ کرده اند.
بنا به گزارش رس��یده، عوامل رژیم و به 
منظور بدنام کردن احزاب سیاسی کردستان 
به اجبار از هر خان��واده حداقل 100 هزار 

تومان گرفته اند.
ساکنین این منطقه بر این باور هستند که 
این کار رژیم ایران، بس��یار شرم آور بوده و 
یکی از اقدامات پلی��د رژیم علیه ملت کرد 

می باشد.

در پنجمین جشنواره ی ساالنه ی "تامی 
موریلوس" در کشور مکزیک جهت معرفی 
فرهنگ و رسوم ملت کرد، کردستان به این 

جشنواره دعوت شده بود.
کوردس��تان  وب س��ایت  گ��زارش  ب��ه 
میدی��ا، روز 24 مهرم��اه 1392، در ش��هر 
"کوئرنافاکه" در ایالت "تامی موریلوس" در 
کشور مکزیک، جشنواره "تامی موریلوس" 
با حضور هیأتی از کردستان برگزار گردید.

در روز اول این جشنواره، معاون رئیس 
ایالت موریلوس و وزیر گردش��گری، وزیر 

کشور و رئیس نظارت بر جشنواره سخنانی 
ایراد نمودند. سپس "کاوه عمر" فعال فرهنگی 
از کردس��تان عراق ب��ه نمایندگی از جوانان 
کرد در مکزی��ک، در رابطه با برگزاری این 
جشنواره به ایراد سخنرانی پرداخت و ضمن 
آرزوی صلح و آرامش برای کردس��تان، از 
کش��ور مکزیک درخواس��ت کرد که حامی 

مسأله ی کرد در خاورمیانه باشند.
سپس "هانا جاف" رئیس مرکز جاف در 
رابطه ب��ا فرهنگ کرد، س��خنانی را ایراد و 
اب��راز امیدواری کرد که کردها در راه آزادی 

همواره متحد و همصدا باشند.
مدت  موریل��وس"  "تامی  جش��نواره ی 
5 س��ال اس��ت که به صورت مستمر برگزار 
می ش��ود و هر ساله کش��ورهایی به صورت 
مهمان ویژه به این جشنواره دعوت می شوند 
تا فرهنگ خ��ود را به ملت مکزیک معرفی 
کنن��د. تاکنون کش��ورهایی همچ��ون ژاپن، 
پاراگوئه، شیلی و کلمبیا به عنوان مهمان در 
این جش��نواره ش��رکت کرده اند و امسال نیز 
کردستان، فرهنگ خود را به مردم مکزیک 

معرفی کرد.

اخاذی عوامل رژیم
 از مردم بوکان

کشته و زخمی شدن کولبران و 
شهروندان کرد توسط نیروهای رژیم 

ط��ی هفته ی گذش��ته، 28 مورد نقض 
حق��وق بش��ر، اعم از بازداش��ت فعاالن و 
کشته و زخمی شدن کولبران و شهروندان 
در مناطق کردنشین ایران رخ داده است .
٢٤ مورد بازداشت طی یک هفته 

بر اساس آمار وب س��ایت کوردستان 
میدیا، از مجموع یکصد و 79 بازداش��ت 
ش��ده ی دو م��اه گذش��ته )ش��هریورماه و 
مهرم��اه( 30 درصد آن��ان در یک هفته ی 

گذشته بازداشت شده اند. 
به دنبال کش��ته و زخمی شدن 7 عضو 
سپاه پاسداران توس��ط فرد یا افراد مسلح 
ناش��ناس در منطقه ی بانه، سپاه پاسداران 
رژی��م ایران 24 ش��هروند کرد روس��تای 
بان��ه را  از تواب��ع شهرس��تان  "س��اوان" 
بازداشت کرده  است که در میان آنها "یک 
عالم دینی، سه عضو شورای این روستا و 
همچنین 20 جوان دیگر روس��تا( به چشم 

می خورند.
ای��ن بازداش��ت ها در بیس��تم مهرماه 
1392 از سوی سپاه پاسداران رژیم ایران 

انجام شده است.
نام بیس��ت تن از این 24 ش��هروند که 

از سوی سپاه پاسداران بازداشت شده اند، 
عبارتند از:

کم��ال احمدی فرزند حس��ین، قاس��م 
فاطمی فرزن��د محمد، کاوه مجیدی فرزند 
رحیم، نامق مجیدی فرزند مجید، رش��ید 
رحیمی فرزند محمدامین، محمود رستمی، 
آزاد رستمی، فرزاد رس��تمی، محمد امین 
غزالی فرزند ش��ریف، کاوه حسینی فرزند 
صال��ح، عل��ی کاکی فرزند حس��ین، نامق 
رحیمی فرزند محمد امین، شریف شریفی 
فرزن��د مصطف��ی، ش��اهو عزی��زی فرزند 
ابراهیم، محسن کریمیان فرزند رشید، علی 
محمودی فرزند رحیم، س��یروان مصطفی 
فرزند محمد، صالح رئوفی، احمد رستمی 
فرزند محمدخان، س��هراب رستمی فرزند 

رستم خان.
بر اساس آمار وب س��ایت کوردستان 
میدیا، طی سه هفته ی گذشته 63 شهروند 
ک��رد به اتهام ه��ای )سیاس��ی، فرهنگی و 
مذهبی( بازداشت شده اند. با توجه به آمار 
ثبت ش��ده، به طور میانگین در هر روز 3 

تن در کردستان ایران بازداشت شده اند.

گزارش کوردستان میدیا در رابطه با وضعیت 
کولبران و شهروندان کرد

در اولین روز عید قربان، 
سنگ قبر  شیرکو بیکس شکسته شد

چند فرد ناش��ناس در اولین روز عید قربان به مزار ش��یرکو بیکس در پارک 
آزادی شهر سلیمانیه یورش بردند و بخشی از سنگ قبر وی را شکستند.

سخنگوی پلیس س��لیمانیه در یک کنفرانس مطبوعاتی عنوان کرد: "پس از شکستن 
سنگ قبر شاعر ملی کرد، شیرکو بیکس، پلیس به مکان دفن وی رفته و تحقیقات اولیه را 
برای یافتن عامالن این اقدام آغاز نموده 
ک��ه نتیجه ی این تحقیق��ات بعداً اعالم 

خواهد شد.
ت��ا لحظه ی انتش��ار این خبر، از  
هویت عامالن این اقدام و انگیزه ی 
آنان از شکستن سنگ قبر این شاعر 

نامدار کرد خبری در دست نیست.
در روز سیزدهم مردادماه 1392، 
شیرکو بیکس، شاعر میهن پرست کرد 
به علت بیماری سرطان در بیمارستان 
شهر استکهلم پایتخت کشور سوئد دار 

فانی را وداع گفت.
ماموس��تا ش��یرکو بیک��س یکی از 
ش��خصیت های نام��دار ک��رد ب��ود که 
روابط نزدیک و صمیمانه ای با حزب 
دمکرات کردس��تان ای��ران و به 
ویژه ش��خص دکتر قاسملو 
داش��ت و پس از شهادت 
دکتر قاس��ملو، ماموس��تا 
شعر  قطعه  چندین  بیکس 
در م��ورد ش��خصیت این 
رهبر فرهیخته ی کرد سروده 

است.

کردستان مهمان جشنواره ی "تامی موریلوس" مکزیک

ش��اعر و ادی��ب ن��ام آور ک��رد، خالق 
منظومه ی "شاره که م س��نه" به دلیل کهولت 

سن و بیماری درگذشت.
س��حرگاه روز سه شنبه، 23 مهرماه سال 
1392، "محی الدین حق ش��ناس"، شاعر و 
ادیب سنندجی در سن 89 سالگی، به دلیل 

بیماری و کهولت سن درگذشت.
این ش��اعر و ادیب اهل سنندج به دلیل 
سرودن قصیده ی 600 بیتی "شاره که م سنه" 
به عنوان چه��ره ای ماندگار و تأثیرگذار در 
عرصه ی کردستان شناس��ی و ادبیات معاصر 

کردی مطرح می باشد.
س��راینده منظومه ی "ش��اره که م س��نه"، 
اس��تاد حق ش��ناس تالش کرده تا آداب و 
س��نن، رس��وم، خاطرات، باورها، ش��یوه ی 
زندگی و شخصیت های مردمی گذشته های 
دور شهر س��نندج را در قالب ابیاتی زیبا و 

دلنشین به تصویر بکشد.

محی الدین حق شناس، 
شاعر و ادیب کرد درگذشت
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پاس��خ دقی��ق ب��ه ای��ن پرس��ش، کلید 
بازگشایی دیگر  پرسش های بسیاری است 
ک��ه از به اصطالح انتخابات اخیر ریاس��ت 
جمه��وری از خردادم��اه تاکن��ون در میان 
غربی ها و هموطنانمان مطرح اس��ت، سفر" 
روحانی" به نیویورک، س��خنرانی ایشان در 
مجمع س��ازمان ملل متح��د، مصاحبه های 
نامب��رده در ط��ی ای��ن س��فر و در نهایت، 
گفتگ��وی تلفنی ایش��ان با" ب��اراک اوباما" 
رئیس جمه��وری آمریکا این س��ؤاالت را 
جدی تر نموده و به طورگسترده ای در سطح 
بین المللی گس��ترش داده است، از نتانیاهو، 
نخس��ت وزیر اس��رائیل گرفته تا کشورهای 
عرب منطقه و س��ران کش��ورهای غربی و 
به ویژه مردم زجرکشیده ی ایران، بی صبرانه 
در فک��ر یافت��ن پاس��خ این س��ؤاالت مهم 

هستند.
و اما واقعیت مس��أله چیس��ت و چرا به 
ناگهان رژیمی ک��ه پرچمدار صدور انقالب 
اسالمی بوده و در این راه هزینه های گزافی 
را از ثروت و س��امان مردم ایران گرفته تا 
آبروی خ��ود هزینه نموده اس��ت، اکنون به 
یکب��اره در صدد نمای��ش چهره جدیدی از 

خود برآمده است؟
برای یافتن  پاس��خ دقیق این س��ؤاالت 

الزم است چند نکته را توضیح دهیم:
1� بر کسی پوشیده نیست که برای سران 
جمهوری اس��المی از آغاز تاکنون حفظ و 
بقای رژیمشان مقدم بر همه چیز بوده است، 
خمین��ی، بنیانگذار رژیم بر این باور بود که  
به منظور حفظ نظام اگر الزم باش��د، حکم 
تعطیلی احکام اسالمی را نیز صادر خواهد 
کرد، تشکیل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
نیز از همین اندیش��ه نشأت گرفت، سپاهی 
که پاسدار انقالب  اسالمی است، نه پاسدار 
ایران و تاکنون به منظور پاس��داری از رژیم 
و گس��ترش و صدور آن، چه جنایت ها که 
مرتکب نش��ده است. جمهوری اسالمی طی 
دهه های گذش��ته بارها ثابت کرده است که 
برای بقای خود دست به هر جنایتی می زند. 
در آغاز، خمینی که حکومت بعث عراق را 
تهدیدی برای بقای رژیم خود می پنداشت، 
با تحریکات و دس��ت اندازی های پراکنده، 
زمینه ی جنگی را فراهم س��اخت که هشت 
سال به درازا کشید و در نهایت وقتی وی را 
متوجه نمودند که ادامه ی بیشتر جنگ باعث 
فروپاش��ی رژیم می ش��ود، بع��د از آن همه 
ویرانی و قربانی، در سال 1988 قطعنامه ی 
598 سازمان ملل متحد را ذلیالنه پذیرفت 

و جام زهر شکست را سر کشید.
اکن��ون این س��ناریو به ش��کل دیگری 
در حال تکرار اس��ت، اعمال محاصره های 
اقتص��ادی علی��ه رژیم از جان��ب جامعه ی 
جهانی در رابطه با پروژه ی مش��کوک اتمی 
ایران و تش��دید مرتب ای��ن محاصره ها در 
ابتدا با ش��اخ و شانه کش��یدن های رژیم و 
ش��عارهای پوپولیس��تی به آن عکس العمل 
نش��ان داده ش��د. س��ران رژی��م بیانیه ها و 
تصمیم��ات غرب در این م��ورد را به مثابه 
فرصت های مغتنمی به خورد مردم می دادند 
که باید از آنها اس��تفاده کرد و به خودکفایی 
رس��ید و یا آنها را کاغذپ��اره ای بی ارزش 
قلمداد می کردند که نمی توانند هیچ تأثیری 
ب��ر اقتصاد ایران داش��ته باش��د، ولی بعد از 
گذش��ت س��ال ها معلوم ش��د که شعارهای 
سران رژیم خزانه خالی را پر نکرد و کفگیر 
به ته دیگ خورده اس��ت و اگر رژیم کوتاه 

چنی��ن می نماید" رژی��م زبونان��ه در برابر 
خواس��ت های غرب و جامعه ی بین المللی 
س��ر فرود آورد و آن را فت��ح بزرگ رهبر 
نامید "همچنان که بعد از شکس��ت ایران در 
برابر حکومت عراق و تاکنون خود را فاتح 

می پندارد" نباید تعجب کرد.
البته الزم به یاد آوری است که به تحقق 
رس��یدن این س��ناریو با وج��ود مخالفان و 
مش��کالت عدیده ای که در داخ��ل ایران و 

در آن صورت است که کسی یارای تعرض 
و تج��اوز به این رژیم را نخواهد داش��ت و 
جهان به ویژه کشورهای مسلمان منطقه در 
برابر ایران س��ر تسلیم فرود خواهند  آورد. 
ای��ن که ب��ود برنامه ی غنی س��ازی علیرغم 
اعت��راض عموم��ی و ش��نیدن ص��دای این 
اعتراضات جدی ادام��ه یافت و حال گویا 
رژیم متوجه ش��ده است که نه تنها به سالح 
مورد نظر خود دسترس��ی پیدا نکرده است 

نیای��د، الیحه ی تحریم ص��دور یک میلیون 
بش��که نفت صادراتی باقیمان��ده ی ایران از 
س��وی آمریکا، آخرین رمق های اقتصاد در 
هم شکسته و ویران رژیم را خواهد گرفت، 
در این صورت، نه تنها ایران توانایی تأمین 
هزینه ی ادامه ی جنگ حکومت بش��ار اسد 
علی��ه مردم این کش��ور، حزب اهلل و س��ایر 
گروه های تروریس��تی در منطق��ه و اقصی 
نقاط جهان را نخواهد داشت، بلکه در داخل 

و ب��ه حق این نگران��ی را دارند که مردم به 
محض دسترس��ی ب��ه آزادی، وجود ننگین 
آنه��ا را از روی زمی��ن پ��اک خواهند کرد. 
اینچنین اس��ت که این رژیم ه��ا  تا لحظات 
آخ��ر به زور س��رنیزه حکوم��ت می کنند و 
مجالی برای آزادی م��ردم فراهم نمی کنند، 
ای��ن تجربه را م��ا از رژیم های پادش��اهی 
ایران، عراق صدام حس��ین و کشورهایی که 
اخیرأ انقالب های موس��وم به "بهار عربی" 
حکومت های آنان را سرنگون کرد، مشاهده 
نموده ایم. رژیم جمهوری اس��المی نیز این 
واقعیت ها را مشاهده نموده و از آنها درس 
گرفته اس��ت، تا جایی که این رژیم نه تنها 
آزادی را از مردم ایران دریغ می دارد، بلکه 
با وج��ود فالکتبار بودن وض��ع اقتصادی و 
سیاس��ی اش، هزینه ی پیش��برد جنگ بشار 
اس��د با مردمش را نیز تقبل کرده اس��ت که 
مبادا با سقوط رژیم سوریه، مردم این کشور 
به آزادی برس��ند، آزادی جدیترین آفت و 
دشمن این گونه رژیم هاست، به همین جهت 
تا لحظه ی آخر با آن در ستیز خواهند بود.

نتیجه گیری:
سر فرود آوردن رژیم جمهوری اسالمی 
در برابر خواس��ت های غرب از روی ضعف 
و ناچاری، در این برهه که احتمال فروپاشی 
رژیم به دلیل تشدید محاصره ی اقتصادی به 
نقطه ی حساسی رسیده است، چیزی نیست 
ک��ه دور از انتظار باش��د، ولی به دالیلی که 
ذکر آن رفت، نباید انتظار داش��ت که رژیم 
در برابر خواست مردم ایران نیز که رسیدن 
به آزادی است، سرفرود آورد، بلکه چه بسا 
با دادن امتیاز به غرب بر ش��دت سرکوب و 
خفق��ان در داخل بیافزای��د و در این حالت 
اس��ت که مردم برای رهایی خود از چنگال 
استبداد، راهی جز اتحاد و مقاومت در برابر 

رژیم نخواهند یافت.
در این مرحل��ه هرگونه توهم پراکنی در 
رابطه با اصالح پذیری رژیم، دلخوش کردن 
به لبخنده��ا و وعده های دروغین مهره های 
ریز و درشت آن در راستای تحکیم پایه های 
استبداد می باشد، مردم به جان آمده ی ایران 
برای رسیدن به آزادی هیچ راه دیگری بجز 
سرنگونی این رژیم ندارند و در این راه الزم 
اس��ت بدون هیچ گونه تردیدی گام بردارند 
و ص��د البته پذیرای پرداخت هزینه های آن 
هم باشند و بدین ترتیب، پیروز نهایی مردم 
خواهند بود، نه رژیم ضد مردمی جمهوری 

اسالمی.

همچنین آمریکا بر س��ر راه آن وجود دارد، 
برنامه ای زمانبر و دش��وار خواهد بود، ولی 

با این همه دور از نظر نیست.
و اما از این  همه س��روصدای  بس��یار، 

نصیب مردم ایران چه خواهد بود؟
برای پاس��خ به این س��ؤال نی��ز باز بر 
می گردیم به اصل حف��ظ نظام. همچنان که 
اشاره شد،  لغو محاصره ی اقتصادی توسط 
غرب، موجب خواهد ش��د ک��ه برای مدت 
زمان دیگری عمر رژیم تداوم یابد و از نظر 
گشایش وضع اقتصادی، دریچه ی کوچکی 
نیز به روی مردم باز ش��ود، ولی اگر تصور 
شود که رژیم با مردم ایران نیز از در آشتی 
در خواه��د آمد و در نتیج��ه، فضای امنیتی 
ای��ران باز خواهد ش��د و آزادی هایی را که 
رژی��م از آغاز بر س��ر کار آمدنش از مردم 
ب��ه ویژه آزادیخواهان غص��ب نموده بود به 
آنها باز خواهد گرداند، اشتباه بزرگی است، 
بجز در مواردی بسیار جزئی و کم اهمیت که 
آن هم نقش س��وپاپ دیگ زودپز را جهت 
جلوگیری از انفجار بازی خواهد کرد. زیرا 
آزادی مردم عامل س��رنگونی رژیم خواهد 
شد، نه حفظ و نگهداری آن. مردم ایران در 
طول دهه های گذشته آنچنان نفرتی از رژیم 
به دل گرفته اند که به محض اینکه س��نگینی 
س��رنیزه ی س��رکوب فرصت نفس کشیدنی 
به آنها بده��د، متحد و یکپارچ��ه علیه آن 
قیام خواهند کرد و بس��اط فرس��وده ی آنرا 
در ه��م خواهند پیچید، همچنان که طی 37 
س��ال گذش��ته هرگاه به دالیلی این فرصت 
ب��رای مردم فراهم آمده، وارد عمل ش��ده و 
پایه های رژی��م را لرزانده اند و رژیم نیز به 
خوبی از این واقعیت آگاه اس��ت. عالوه بر 
جمهوری اس��المی، تاریخ دهه های گذشته 
در کش��ورهای منطقه ی خاورمیانه و آفریقا 
نی��ز ای��ن واقعی��ت را ثابت کرده اس��ت که 
تکیه گاه رژیم های توتالیتر و واپسگرایی که 
در میان جامعه ی خ��ود جای پایی ندارند، 
تنها  نیروهای سرکوبگرشان است. این نوع 
رژیم ها همیش��ه از مردم خود در هراس��ند 

ت��ا به کمک آن رژیم امام زمان  را از ش��ر 
دش��منان حفظ نماید، بلکه ادامه ی برنامه ی 
غنی س��ازی و عواقب ناگوار آن، خود دارد 
به عامل فروپاش��ی رژیم تبدیل می ش��ود و 
چون اصل بر حفظ رژیم به هر قیمتی است، 
پس باید تس��لیم خواست های غرب شد و 
در ادامه دادن به پ��روژه ی اتمی تجدیدنظر 
کرد تا رژیم پایدار بماند. نتیجه این می شود 
که بعد از سال ها ش��عار دادن علیه غرب و 
صرف هزینه های کالن از بیت المال کشور و 
به فقر و فالکت کش��اندن مردم این سرزمین 
به منظور دس��تیابی به سالح اتمی، در یک 
چرخ��ش 180 درجه ای س��خن از واقعیت 
هولوکاس��ت، دوس��تی با مردم اس��رائیل و 
مکالم��ه ی تلفنی 15 دقیق��ه ای روحانی با 
اوبام��ا، رئیس جمه��ور ش��یطان ب��زرگ به 
میان می آید و رس��انه های رژیم درصددند 
ای��ن چرخش را به قیم��ت فتح الفتوح رژیم 
) نرم��ش قهرمانانه( به مردم بفروش��ند، در 
حالی که " نرمش قهرمانانه" رهبر جام زهر 
دیگری است که  ذلیالنه باید بنوشد تا رژیم 
را از خطر سقوط نجات دهد و برای مدتی 
دیگر همچون اختاپوس��ی بر گرده ی مردم 

فالکت زده ی ایران سوار شود.
جای تردیدی نیس��ت که جناب رهبر و 
پیامبرش"روحان��ی " در ای��ن مقطع زمانی 
برای پیش��برد برنامه هایش��ان ت��ا جایی که 
میدان داش��ته باش��ند، مان��ور خواهند داد، 
دروغ خواهند گف��ت و فریبکاری خواهند 
کرد تا بلکه به نحوی غرب را راضی کنند که 
مقداری از محاصره های اقتصادی را کاهش 
دهند، بدون آنکه به خواست های آنها گردن 
نهند، ولی آنچنان که پیداست، غرب به ویژه 
آمریکا ترفندهای رژیم را به خوبی شناخته 
است و تحت تأثیر لبخندها و شعارهای آن 
قرار نخواه��د گرفت و همچن��ان که بارها 
اعالم کرده اند، آنان منتظ��ر اقدامات عملی 
رژیم در راس��تای پذیرفتن خواست هایشان 
می باش��ند. پس اگر در صورت جدی بودن 
غ��رب در ادام��ه ی تحریم ها " ک��ه ظاهرأ 

کش��ور نیز از تأمین هزینه های سرسام آور 
سپاه پاسداران و مراکز متعدد قدرت عاجز 
خواهد ماند. در نتیجه، رژیم بطور جدی در 

معرض سقوط قرار خواهد گرفت.
از طرف دیگر، به یاد داش��ته باش��یم که 
هدف رژیم از غنی س��ازی اورانیوم، دست 
یافت��ن ب��ه س��الح اتمی ب��وده اس��ت زیرا 
رژیم جمهوری اس��المی از هم��ان ابتدا با 
اجرای��ی کردن تئوری ه��ای صدور انقالب، 
غرب ستیزی و خود را رهبر مسلمین جهان 
انگاشتن، با غرب و بیشتر کشورهای منطقه، 
به ویژه کشورهای مس��لمان سنی، خود را 
در میان انبوهی از دشمنان خودساخته دور 
و نزدیک احس��اس کرد که گویا همگی در 
فکر س��رنگونی این رژیم هستند، بنابراین، 
می بایس��تی در مقابل همه ی این دش��منان 
بالق��وه و بالفعل ایس��تادگی نم��وده و رژیم 
را حف��ظ نماید و تنها س��الحی که می تواند 
ای��ن هدف را برآورده کن��د )به زعم رژیم( 
دسترس��ی به سالح اتمی اس��ت، زیرا فقط 

      آیا رژیم جمهوری اسالمی 

 در مسیر تغییر گام بر می دارد؟

 مردم ایران در طول 
دهه های گذشته آنچنان نفرتی 

از رژیم به دل گرفته اند 
که به محض اینکه سنگینی 
سرنیزه ی سرکوب فرصت 

نفس کشیدنی به آنها بدهد، 
متحد و یکپارچه علیه آن 

قیام خواهند کرد 

 رسانه های رژیم 
درصددند این چرخش را 
به قیمت فتح الفتوح رژیم 

)نرمش قهرمانانه( به مردم 
بفروشند، در حالی که " 
نرمش قهرمانانه" رهبر 

جام زهر دیگری است که  
ذلیالنه باید بنوشد

مصطفی هجری
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تحلیل رفتن

ترجمه: رضا فتح اهلل نژاد

س��ایت "سیاس��ت خارجی" مقاله ای 
ب��ه قل��م آرون دیوید میلر تح��ت عنوان 
"تحلی��ل رفتن" منتش��ر نموده اس��ت که 
موضوع اصل��ی آن در لید مقاله این گونه 
منعکس شده است: "چرا خاورمیانه برای 
ایاالت متحده ی آمری��کا از اهمیت کمتر 
و کمت��ری برخوردار اس��ت". مقاله با این 
س��ؤال آغاز شده اس��ت: "آیا خاورمیانه 
واقعًا دیگ��ر اهمیت ن��دارد؟" و در ادامه 
"ش��وخی می کنم.  نگارن��ده می نویس��د: 
البته که خاورمیان��ه اهمیت دارد. فقط به 
عناوین اخب��ار نگاه کنی��د: روزی بدون 
خبری از بحران س��وریه، ع��راق یا مصر 
یا اظهارنظری توس��ط یک سیاس��تمدار 
اس��رائیلی یا آخوندی ایرانی که پیش بینی 
جنگ یا صلح را به همراه داش��ته باش��د، 
س��پری نمی شود. این هفته، رهبران جهان 
در ژنو برای بحث بر سر توانایی هسته ای 
ای��ران گردهم آمدند. ماه گذش��ته، باراک 
اوبام��ا در مجم��ع عمومی س��ازمان ملل 
متح��د س��خنانی ای��راد کرد ک��ه کاماًل به 
خاورمیان��ه اختصاص داده بود. همچنین، 
ذخایر نفت��ی، کانال نمادین س��وئز و نیز 
تنگ��ه ی باری��ک هرم��ز مطرح هس��تند. 
داس��تان دور و دراز جن��گ ب��ی پای��ان 
اعراب � اس��رائیل و نیز 11 س��پتامبر در 
میان هس��تند." نویسنده در بخش دیگری 
می نویس��د: "اما با وجود همه این ها هم، 
خاورمیانه به اندازه گذشته اهمیت ندارد. 
عوامل سنتی جهت درگیرشدن آمریکا در 

منطقه تغییر کرده اند".
نویسنده ش��ش عامل اصلی را مطرح 
می کند که از دیدگاه وی موجب ش��ده اند 
خاورمیانه برای آمریکا از اهمیت کمتری 
برخوردار باش��د. ایشان همه عوامل را به 
طور مفصل تش��ریح می کن��د که در اینجا 
تنها امکان اش��اره بدان ها هست. 1: پایان 
جنگ س��رد و نقش بیشتر یاری دهنده تا 
س��تیزه جویانه ی روس��یه در برابر آمریکا 
در منطق��ه و ضعی��ف ش��دن نیروه��ای 
تندرو اس��المگرای منطقه و درگیرش��دن 
آنان در مش��کالت داخل��ی و منطقه ای، 
2: آمریکایی ه��ا دیگ��ر خواس��تار نقش 
فیصله بخ��ش مس��ائل این منطق��ه برای 
کشورش��ان نیستند و از بکارگیری نیروی 
نظامی حمایت نمی کنند، 3: آمریکا نه تنها 
امروزه کمتر به نفت منطقه وابس��ته است، 
بلک��ه پیش بین��ی می ش��ود در 2020 به 
بزرگترین تولیدکننده ی نفت و گاز طبیعی 
در جهان تبدیل ش��ود، 4: متحدین عرب 
آمری��کا تغیی��ر کرده اند و حت��ی آینده ی 
رواب��ط آمریکا ب��ا عربس��تان و اردن نیز 
همچون گذش��ته نخواهد بود، 5: اسرائیل 
امروز قدرتمندتر و مستقل تر از قبل است 
و 6: توافق آمریکا و روسیه بر سر مسأله 
اس��رائیل و فلس��طین و برنامه ی هسته ای 
ایران در افق پدیدار اس��ت و این به سود 

هر دو ابرقدرت خواهد بود.
می نویس��د:  پای��ان  در  نگارن��ده 
"خاورمیان��ه ب��رای آمریکا خ��وب نبوده 
اس��ت. م��ا هم ب��رای خاورمیان��ه خوب 
نبوده ای��م. هرچ��ه زودتر بت��وان در این 
زمین��ه ی ناخوش��ایند کمت��ر ظاهر ش��د، 
بهتر اس��ت. هیچ چیزی بیش از این مایه 

خوشوقتی ام نخواهد شد".  

منبع:
   Foreignpolicy.com

            روزنــــــه

روابط ایران و س��وریه به دوران قبل از 
جنگ ای��ران و عراق برمی گردد. مخصوصًا 
در اوج ای��ن جن��گ همکاری های بین این 
دو کش��ور مثل هم پیمانی های اس��تراتژیک 
ادام��ه پیدا ک��رد. رفته رفته ای��ن روابط در 
ط��ی س��ال های ب��ه منتهی درج��ه ی خود 
رسید. شکل گیری جبهه ی مقاومت از طرف 
جمهوری اسالمی ایران، سوریه و حزب اهلل 
لبنان و حمایت مستقیم ایران از رژیم سوریه 
و حزب اهلل بخش��ی از اس��تراتژیی است که 
ایران برای تداوم و تقویت سلطه ی خود، بر 
ضد آمریکا و کشورهای عربی و اسرائیل از 
آن بهره برده است. بعد از خیزش بهار عربی 
و جنگ داخلی س��وریه، جمهوری اسالمی 
آش��کارا موضع قاطعانه ی خود را مشخص 
کرده است و از رژیم بشار اسد دفاع می کند 
و مخالفان رژیم سوریه را تروریست قلمداد 
می کن��د و از طریق حزب اهلل لبنان، س��الح 

برای رژیم می فرستد.
بس��یاری از ناظ��ران سیاس��ی ب��ر این 
باورند که روحانی می تواند هم در سیاست 
خارج��ی و هم در داخل ای��ران تأثیرگذار 
باش��د. در واقع، آقای روحانی با دو چالش 
اساس��ی روبروست: اول س��لطه ی مطلقه ی 
س��ید علی خامنه ای، دوم س��پاه پاسداران 
انقالب اس��المی. دشوار اس��ت که روحانی 
بتواند بین خواس��ته های مردم ایران و رهبر 
و س��پاه توازن برقرار نماید و امور مملکت 
را پیش ببرد. زیرا سپاه پاسداران، دولتی در 
داخل دولت ایران تش��کیل داده است، این 
دولت س��ازمان های ویژه ی خود را دارد و 
بر ش��اهرگ اقتصاد ایران مس��لط است. از 

این مهم تر س��پاه به س��وریه، لبنان و عراق 
به چشم مس��تعمرات ایران نگاه می کند. به 
تمام معنا در این کش��ور رخنه کرده اس��ت 
و در ام��ور داخلی آنه��ا دخالت می کند. در 
این مورد، ایران در منطقه دارای برگ  هایی 
اس��ت که برضد آمریکا و اس��رائیل از آنها 

استفاده می کند.
ب��ه ویژه  اینکه رهبر ایران بعد از تماس 
تلفن��ی روحان��ی و اوباما س��کوت خود را 
شکس��ت و در ای��ن مورد اب��راز نارضایتی 
کرد و نش��ان داد که در سیاست ایران حرف 
نهای��ی ب��ا اوس��ت. روحانی ه��م در مورد 
سیاست خارجی مخصوصًا در مورد سوریه 
همان مطالبی راعنوان می کند که از ابتدا در 
ایران روال بوده اس��ت. وی تابحال در این 

مورد چیز تازه ای به میان نیاورده است.
از طرف��ی دیگ��ر، ب��ه س��ختی می توان 
ب��اور کرد که روحان��ی بتوان��د تغییری در 
سیاس��ت های خارج��ی ایران ایج��اد کند. 
در اینجا این س��ؤال مطرح می ش��ود که آیا 
روحانی در اس��اس به تغیی��رات باور دارد 
یا تنها شعار اس��ت؟ تغییر در سیاست های 
خارجی ایران در مورد برخورد با س��وریه، 
عراق، لبنان، یمن و کش��ورهای حاش��یه ی 
خلیج فارس به این س��ادگی ها نیست. زیرا 
جمهوری اس��المی ایران حدود 35 س��ال 
اس��ت که بر این سیاس��ت ها سرمایه گذاری 
کرده اس��ت و از طریق ح��زب اهلل لبنان در 
امور سوریه دخالت می کند. به کشتار مردم 
بی گن��اه و مظل��وم این دی��ار ادامه می دهد. 
اپوزیسیون سوریه، جمهوری اسالمی ایران 
را جزو الینفک رژیم بش��ار اس��د حساب 
می کند که در جنگ داخلی س��وریه س��هم 
بس��زایی دارد. ای��ران به ش��یوه ی فعال در 
تعمیق و گس��ترش شکاف مذهبی بین شیعه 

و س��نی در تم��ام منطق��ه می کوش��د. برای 
فروپاش��ی نظام های حاکم در منطقه به طور 
اس��تمرار برنامه ریزی می کند و این سیاست 

دقیقًا به نفع اسرائیل است.
جن��گ داخل��ی س��وریه ب��ه مرحله ی 
خطرناک رسیده اس��ت. مقامات جمهوری 
اسالمی بر این باورند که تنها ایران می تواند 
به این جنگ خانمانس��وز و ویرانگر خاتمه 
دهد. قرار اس��ت طی 2 الی 3 هفته ی آینده 
کنفرانس ژنو2 برگزار شود، ایران می گوید: 
"این کنفرانس بدون حضور ایران شکس��ت 
می خ��ورد. جمه��وری اس��المی ای��ران که 
یکی از کش��ورهای مهم منطقه است، نقش 
اساسی خواهد داش��ت، تنها ایران می تواند 
به خش��ونت و کش��تار و خونریزی خاتمه 
دهد. مشکالت سوریه بدون دخالت ایران و 
بدون همکاری و حمایت ایران حل و فصل 

نخواهد شد".
 مقامات ایران می گویند که حضور ایران 
در کنفرانس ژنو 2 ضروریس��ت اما آمریکا 
می گوید که ایران به شرطی می تواند حضور 

یابد که مفاد کنفرانس ژنو 1 را که در سی ام 
ژوئن 2012 برگزار ش��د، قب��ول نماید. در 
بیانیه ی ژنو1 نقش��ه ی راه دیپلماتیکی برای 
حل بحران سوریه ترسیم شده و قرار است 
یک دولت انتقالی بدون حضور بش��ار اسد 
تشکیل شود. این در حالیست که ایران هیچ 
دولتی را بدون حضور بشار اسد نمی پذیرد. 
در صورتی که خانم ماری هارف، سخنگوی 
وزارت امور خارجه آمریکا می گوید ایران 
به شرط این که بیانیه ی ژنو 1 را قبول کند، 
می تواند ش��رکت کند. از طرف��ی دیگر، در 
کنفرانس ژنو 2 قرار است که کردها شرکت 
کنند و در این کنفرانس باید حقوق کردهای 
س��وریه ک��ه بی��ش از 10 درص��د جمعیت 
سوریه را تش��کیل می دهند، مشخص شود، 
زی��را بدون تأمی��ن حقوق کرده��ا آرامش 
واقع��ی برق��رار نمی گ��ردد و حکومت آتی 

دمکراتیک نخواهد بود.
منبع:

www. economist           

ایران و سوریه و کنفرانس ژنو2

و گرایشات شووینیستی برخی از افراد
ارومیه

گاهی باید شرایطی بوجود آید تا هویت 
واقع��ی بعض��ی از اش��خاص ی��ا جریان ها 
مشخص شود یا به س��خنی دیگر، چهره ی 
واقعی خود را رو کنند. ش��رایطی که سبب 
می گردد تا آنان ب��ا حقایق روبرو گردند و 
لرزش پایه های کاخ توهمات خودس��اخته 

را ببینند. 
چنی��ن اس��ت که آن��ان ماهی��ت واقعی 
خوی��ش را رو می کنن��د و ب��از ب��ه یادمان 
می اندازن��د که  گ��رگ زاده را چاره یی جز 

گرگ شدن نیست.
ارومی��ه ب��ه عن��وان یکی از ش��هرهای 
کردستان از دیرباز محل همزیستی مردمان 
گوناگون ب��ا ادیان مختلف بوده اس��ت. در 
کنار کردهای این شهر، آذری ها، آسوریان، 
ارامنه، یهودیان و پی��روان اهل حق و ... با 
هم زیس��ته اند. بر کسی پوش��یده نیست که 

این شهر از دیرباز محل زیست کردها بوده 
اس��ت، کردهایی که قدم��ت حضور آنها در 
مناطق مزوپتامیا و ف��الت ایران به هزاران 
سال قبل برمی گردد و به نوعی می توان ادعا 
کرد که  بومی تری��ن مردمان این دیار بدون 

شک کردها می باشند.
مردمان��ی از جن��س ک��وه ک��ه وزش 
طوفان ه��ای ژینوس��اید و ام��واج خ��ون 
نتوانس��ته اس��ت آنان را از بین ببرد. تاریخ 
و صفح��ات واقع��ی اش گواهی دهنده ی این 
واقعیتند که کردها ن��ه مردمانی جنگ طلب 
و ن��ه ملتی مهاجم بوده ان��د ، ولی در همان 
حال در دفاع از س��رزمین و کرامت انسانی 
خوی��ش، جنگاورانی به ن��ام و در دفاع از 
کی��ان خوی��ش ش��هره ی روزگاران بوده و 
هردم خونش��ان را نثار مان��دگاری ملت و 

سرزمین خویش کرده اند.
در روزهای اخیر شاهد تهاجماتی علیه 
کردهای ارومیه بودیم. این بار نه از س��وی 
شوینیس��م مرکزگرا، بلکه فرزند ناخلف این 

جریان یعنی جریانات پان ترکیستی که یا از 
شاگردان مکتب آخوند جانی "مال حسنی" و 
یا تمامیت خواهان جیره خوار هستند. بهانه، 
پست استانداری اس��تان ارومیه و شایعه ی 
انتص��اب یکی از کردها به این پس��ت بود، 
کردی که نه نماین��ده ی مطالبات ملت کرد، 
بلکه فردی اس��ت با شناسنامه ی وابستگی 
به جریان اصولگرای حکومتی. دس��ت های 
پشت پرده باز تخم نفاق و تفرقه را کاشتند 
و شبنامه هایی فاشیستی شب هنگام در شهر 
ارومیه پخش گردید. شبنامه هایی که فتوای 
ننگین جهاد خمینی علیه ملت کرد در اوایل 

انقالب را به یادمان می آورد.
شبنامه نویس��انی که در برابر خشکاندن 
دریاچه ی ارومیه و تبدیل آن به معدن نمک 
ساکت نشس��ته اند و دریغ از ابراز تنها یک 
کلمه به نام اعتراض، اینک چه ش��ده است 
که دوباره خنجر ش��جاعت خویش را علیه 
مردم کرد کش��یده اند؟ مردم کردی که بدون 
ش��ک بزرگترین قربانیان جنایت های رژیم 

مرکزگرایند.
کردها و دیگر ملت های ساکن در ارومیه 
و به ویژه آذری ها س��الیانی است که در این 
ش��هر با هم زیس��ته اند و کرده��ا در هیبت 
کنش��گر به حقوق آن��ان تع��دی نکرده اند، 
ولی شب نامه نویسان چرا ارومیه را مصداق 
قره ب��اغ و کرکوک می دانند، واضح اس��ت و 
می شود این سؤال را از دو منظر پاسخ داد. 
نخست اینکه این نوع نگرش همان سیاست 
کهن��ه ی "تفرق��ه بیان��داز و حکومت کن" 
می باش��د که گفتمان مرکزگرا سال هاست از 
آن منتفع می شود و یا اینکه نگارندگان این 
شب نامه خود را خوب شناخته و به بهترین 
شیوه فاشیسم نهادینه شده در ذهن خویش 
را به تصویر کش��یده اند که چنین نگرشی در 
دنیای امروز نه مقبول اس��ت و نه س��اکنان 
ارومی��ه چه ک��رد و غیر کرد ب��ه آن تن در 

خواهند داد.
قرارداد منعقده مابین جمهوری کردستان 
و حکومت ملی آذربایجان در سال 1325، 
پارادایمی اس��ت برای درکنار هم زیس��تن 
کردها و آذری ها در ارومیه و دیگر شهرهای 
کردستان که غیر از کردها مردمانی دیگر نیز 
در آن می زین��د. در غیر این صورت، طرح 
هرگونه ادعای تمامیت خواهانه تنها می تواند 
وهمی باش��د که ذهن خال��ق آن را در عالم 

رؤیا تسلی بخشد.
برداش��تن هر گامی در راس��تای تحقق 
حق��وق ملت های تح��ت س��تم در ایران و 
دموکراتی��زه نم��ودن حکومت بدون ش��ک 
مس��تلزم تعام��ل و تس��اهل و به رس��میت 
شناختن دیگری است، در غیر این صورت، 
هی��چ ادعای��ی ق��ادر نخواه��د ب��ود که به 
مطالبه ای مش��روع بدل گردد و به نتیجه ای 
مثب��ت بیانجامد. صلح مثبت برای ملت های 
س��اکن در ایران ارتباطی دوسویه با تحمل 
همدیگ��ر دارد و ای��ن تحم��ل نمی تواند با 
نادی��ده گرفتن حق��وق ابتدایی طرف مقابل 
تحق��ق یاب��د. بر ای��ن مبنا چنی��ن رفتار و 
مواضع��ی تنه��ا می تواند آب را به آس��یاب 
حکومت مرک��زی بریزد و بر عمر حاکمیت 

گفتمان مرکزگرا بیافزاید.

کیهان یوسفی

   ترجمه: معتصم نورانی
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آنچه  کردستان می گوید، به  تلخیص و به  زبانی ساده    

آنچه  هر ایرانی باید در مورد کردستان بداند    

 1( کردس��تان ای��ران � و اینجا مقصود 
مناطق چهارگانه ی  اس��تان کردستان، استان 
ایالم، اس��تان کرمانش��اه  و مناطق کردنشین 
استان آذربایجان غربی می باشد � به ویژه  در 
طول نود � صد س��ال اخیر با محرومیت ها 
و تبعیض��ات گوناگونی روبرو بوده  اس��ت. 
م��وارد برش��مرده ی ذی��ل از مصادیق این 
محرومیت ه��ا و تبعیضات می باش��ند: یک( 
محروم ساختن مردم این خطه  از بخشی از 
حقوق شهروندی و تقلیل آنها به  شهروندان 
درجه  دو و س��ه  با مستمس��ک مذهبی و به  
دالیل سیاس��ی ]به  تالفی مقاومت این مردم 
در مقابل ستم و زورگویی[، دو( سلب حق 
تعیین سرنوش��ت از آنه��ا در وجه  عمومی 
خود، س��ه ( سلب حق حاکمیت منطقه ای از 
آنها در چهارچوب ایران، چهار( ممانعت از 
مش��ارکت کلکتیو آنها در حاکمیت سیاسی 
کل کش��ور، پنج( پراکن��دن ارگانیک آنها و 
تحمیل تقس��یمات کش��وری تبعیض آمیز بر 
آنها ب��ر مبنای تمهی��دات امنیتی برای مهار 
آنها، شش( اعمال تبعیضات فرهنگی بر آنها 
جه��ت محو مؤلفه ه��ای فرهنگی آنها چون 
زبان از طریق ممنوعیت آموزش زبان کردی، 
هف��ت( اعم��ال آگاهان��ه ی محرومیت های 
عی��ان و نهان اقتص��ادی و ممانعت هدفمند 
از رشد و اعتالی زیرساخت های اقتصادی 
کردس��تان با پیامدهای گسترش زمینه های 
مهاجرت کادر متخصص، نیروی کار ارزان 
و سرمایه  به  شهرهای مرکزی ایران، هشت( 
میلیتاریزه کردن کردس��تان و سرکوب خشن 
مطالب��ات و حرکت ه��ای عدالتخواهان��ه  و 
آزادیخواهان��ه  و مدنی این منطقه و ارتکاب 
جنای��ات ب��زرگ در حق م��ردم این منطقه 
بدون عواق��ب کیفری برای آمران و عامالن 
ای��ن جنای��ات و در موارد متع��ددی حتی 
ارتقاء سمت و ترفیع شغلی آنها  )مانند مورد 
حسنی که  به  س��بب قتل عام مردم بی دفاع 
کرد به  "نماینده ی رهبر" ترفیع درجه  یافت 
و یا آق��ای احمدی ن��ژاد و وزرای وی که  
س��ال ها در کردس��تان جنایت آفریدند، در 
ترور و سرکوب مش��ارکت مستقیم داشتند 
و بعده��ا به  پ��اس این 'خدم��ات' به  مدت 
هش��ت س��ال تمام در رأس هرم حکومت 
قرار گرفتند(، تحقیر سیستماتیک مردم این 
دیار و مناطق سنی مذهب دیگر کشور چون 
بلوچستان، ترکمن صحرا، ... از راه  رسانه ها 

و توس��ط واعظان مذهبی ش��یعه ، تحریک 
بخش های ن��اآگاه  جامعه  علی��ه  این مردم 
به  دالیل مذهبی ب��دون پیامد جزایی برای 
تحریک کنن��دگان و توهین کنن��دگان )مانند 
مورد حجت االس��الم دانش��مند که  بر منبر 
می رود و  مردم س��نی و به ویژه  بلوچس��تان 
را مورد ش��دیدترین اهانت ها قرار می دهد، 
بدون اینکه  ای��ن امر کوچکتری��ن پیامدی 
برای وی داش��ته  باش��د، تازه  ایشان عضو 
'بیت رهب��ری' خامن��ه ای نیز اس��ت( و به  
دالی��ل ناسیونالیس��تی... )مانن��د آنچ��ه  از 
بخشی از اپوزیس��یون چندین بار علیه  دو 
حزب کردستان رؤیت شده ( و ده ( خصومت 
نهان و آش��کار دولت های حاکم بر ایران با  
جنبش ملی کرد همچنین در بخش های دیگر 
کردس��تان و همکاری با دولت های مربوطه  
ب��رای س��رکوب جنبش های آن کش��ورها 
)مانند آنچه  در اواسط دهه ی هفتاد میالدی 
س��ده ی پیش در ارتباط با جنبش کردستان 
عراق اتفاق افتاد و در سال های پیشتر علیه  
جنبش کردس��تان ترکیه  چندین بار صورت 
گرفته  اس��ت(. این رویکرد حکایت از یک 
سیاس��ت عمومی تر و نهادینه ی کردستیزی 
در فرهنگ سیاس��ی حاکمان ای��ران دارد. 
کوتاه  س��خن: آن تضییقات و تضییعاتی که  
متوجه  مردم و به ویژه  اقشار آگاه  و نخبگان 
و فعاالن کل ایران اس��ت، آن ساختارهای 
غیردمکراتیک سیاس��ی چ��ون عدم وجود 
انتخابات آزاد، ممنوعیت احزاب سیاس��ی 
و تش��کل های صنف��ی مس��تقل، ممنوعیت 
رس��انه های آزاد و غیره  که  کل مردم ایران 
را از حق��وق دمکراتی��ک خ��ود مح��روم 
نم��وده،  آن تبعیضات جنس��ی و اجتماعی 
که  همزاد جمهوری اس��المی اس��ت و دامن 
زنان و تهیدستان کشورمان را گرفته ، شامل 
کردستان نیز می شود، اما هیچکدام از موارد 
دهگانه ی فوق مشمول مناطق مرکزی ایران 
نمی شود. بنابراین کمیت و کیفیت و علت و 
انگیزه ی س��تم بر کردستان متفاوت از ستم 
بر مناطق مرکزی ایران است. در یک کالم: 
رژیم های حاکم بر ایران با کردستان با اعمال 
س��تمی ملی ای که  بر آن رواداشته اند، چون 

یک سرزمین مستعمره  تعامل نموده اند.
2( وضعی��ت پیش��گفته  موج��د ی��ک 
خودآگاهی جمعی و بر بس��تر آن پیدایش 
یک جنبش رهائی بخش در کردس��تان شده  

است. این جنبش اکنون احزاب متفاوتی را 
دربرمی گیرد. اس��تراتژی عمده  و راس��تای 
اصلی این اح��زاب غلبه  بر وضع موجود از 
راه  استقرار دمکراسی فدراتیو و سکوالر در 
ایران می باش��د. این ن��وع از حاکمیت یک( 
عالوه  بر تأمین حقوق شهروندی و استقرار 
دمکراس��ی در ایران دو( نقط��ه ی پایانی بر 
تراکم و تمرکز سیاس��ی، امنیتی، اقتصادی و 
فرهنگی ایران که  در پرتو آن استبداد کنونی 
و پیشین ایران شکل گرفته  و سازوکارهای 
الزم را ب��رای اعمال تبعیض��ات بر مناطق 
غیرمرک��زی ایران فراهم نم��وده  ، می گذارد 
و س��ه ( آنها را در حاکمی��ت مناطق خود و 
چهار( کل کشور س��هیم می سازد و پنج( به  
حاکمی��ت دینی در ایران که  منش��اء بخش 
قابل توجهی از تبعیض��ات بر پیروان ادیان 
و مذاه��ب دیگر و مکات��ب غیردینی و صد 
البته  زنان می باش��د، پایان می ده��د. کوتاه  
س��خن: این نوع از دمکراس��ی همزمان سه  
وجه  ش��هروندی ]فراقومی، فراجنس��یتی[، 
فرافلس��فی  و  ]تمرکززدایانه [  فرامنطق��ه ای 

دارد.
3( مطالب��ات این جنب��ش را � که  خود 
را ب��ه  دالیل عدیده  نه  "قوم��ی"، که  "ملی" 
و مردم کردس��تان را نه  "ق��وم"، که  "ملت" 
می دان��د، می ت��وان در اص��ل "ح��ق تعیین 

سرنوش��ت" خالصه  نمود. این حق دو وجه  
درون��ی و بیرون��ی دارد، بدی��ن معنا که  هم 
می تواند به  مفهوم کسب حق حاکمیت ملی � 
جغرافیایی در داخل کشور ایران باشد و هم 
به  مفهوم تالش برای کس��ب استقالل خارج 
از ای��ران. مد نظر احزاب مطرح کردس��تان 
ام��ا وج��ه  درونی و ایرانی این حق اس��ت، 
هر چند که  تالش ب��رای تحقق وجه  دوم و 
برون��ی آن برای زمانی ک��ه  وجه  درونی آن 
تحقق نیافتنی تلقی ش��ود، منتفی نمی گردد. 
ل��ذا اف��راد و نیروهای��ی که  به  دمکراس��ی 
اعتقاد راس��خ ب��ا تمام تبع��ات آن دارند و 
در پرت��و دمکراس��ی مورد نظ��ر آنها وجه  
درون��ی حق تعیین سرنوش��ت تحقق یافتنی 
باش��د، نباید نگرانی ای از جدایی کردستان 
)و آذربایجان، بلوچس��تان، ترکمن صحرا و 
خوزس��تان( از ایران داش��ته  باشند. نگرانی 
واقعی را نیروهایی باید داش��ته  باشند که  به  
سرکوب روی می آورند و یا باوری به  تحقق 
وجه  درونی حق تعیین سرنوش��ت در ایران 
در پرتو یک نظام دمکراتیک فدرال ندارند. 
میل باطنی و مدون و بارها مورد تأکید قرار 
گرفته ی نخبگان کرد نه  معطوف به  استقالل 
کردس��تان و ایج��اد مرزه��ای جغرافیایی 
جدی��د، که  به محو مرزهای حقوقی موجود 
بین کردس��تان و ایران و  اس��تقرار یک نظام 
فدرال و دمکراتیک و سکوالر در ای���ران 

است. 
4( ب��ه  ای��ن دلیل، ن��وع فدراتی��و نظام 
دمکراتی��ک مورد تأکید احزاب کردس��تان 
اس��ت که  آنه��ا بر این باورند ک��ه  یک نظام 
حت��ی دمکراتیک اکثریت گ��را و مرکزگرای 
صرفًا مبتنی بر حقوق ش��هروندی مشکالت 
عدی��ده ای را که  به ویژه  به  س��بب تمرکز و 
تراکم ش��دید قدرت سیاس��ی و اقتصادی و 
فرهنگ��ی موجود در ایران ب��ه وجود آمده ، 
حل نمی کند، آن هم از جمله  به  دالیل ذیل: 
ی��ک( بر اه��ل نظر و خرد محرز اس��ت که  
دمکراس��ی اکثریت گرا و مرکزگرا � مثاًل در 
ش��مایل نظام تک س��طحی و تک پارلمانی 
و ریاس��ت جمهوری و نه  ]چن��د[ پارلمانی 
و چندس��طحی � آن ه��م در ی��ک کش��ور 
چنداتنیکی مکانیسم مناسبی برای پاسخ به  
مطالبات و نیازهای "اقلیت ها" نیست )اینجا 
"اقلیت" نه  در بُعد عددی، که  در بُعد حقوقی 
آن مد نظر است، چون در بعد عددی همه ی 
ملیت ه��ای ایران در مقیاس سراس��ری در 
اقلی��ت و اما در مناطق مس��کونی خود در 
اکثریت می باشند(. بشریت ترقیخواه  می گوید 
که  فائق آمدن بر نابرابري های طبقاتی، ملی، 
قومی، جنسی، ... مکانیسم ها، ساختارها و 
ابزارهای قانونی متفاوت و متعددی می طلبد. 
برای پاس��خ به  ملزومات دمکراسی واقعی 
در چنین کش��وری، برای جذب "اقلیت ها" 
به  جامعه ی "اکثری��ت" ]صاحبان قدرت[ و 
ایجاد انگیزه  و دلبس��تگی و همبس��تگی در 
میان آنها باید ضم��ن اعطای خودمختاری 
منطقه ای، آنه��ا را در سیاس��تگزاری کالن 
کش��ور حتی بیشتر از نس��بت جمعیتی آنها 
اراده ی  اعم��ال  هرگون��ه   داد.  مش��ارکت 
"اکثریت" بر آنها حت��ی اگر صورتی ظاهراً 
دمکراتیک نیز داشته  باشد، نه  تنها در نفس 
خ��ود غیرعادالنه و  غیردمکراتیک اس��ت، 
بلک��ه  ش��کاف های موج��ود را نیز بیش��تر 
می کن��د و در انتها نمی توان��د مانع از اتخاذ 
اس��تراتژی کسب استقالل دولتی توسط این 
"اقلیت ها" گردد. دو( ایران همچون کشوری 
بالنسبه  پهناور از سرزمین ها و فرهنگ ها و 
مردم��ان به  لحاظ اتنیکی متفاوتی تش��کیل 
ش��ده  اس��ت. اداره ی کل این مناطق از یک 
مرکز تصمیم گیرنده ی دوردست و نشیمنگاه  
ی��ک خل��ق، بدون مش��ارکت ای��ن مناطق 

و خلق ه��ا در پروس��ه ی تصمیم گی��ری و 
مدیریت  � همانطور که  گذش��ته  نش��ان داده 
�   بدون دش��واری و تبعیض و تنش ممکن 
نیست و از این گذش��ته  غیردمکراتیک نیز 
اس��ت. پرهیز از مدیریت و کنترل سیاس��ی 
از راه  دور، تأمی��ن ش��فافیت در پروس��ه ی 
تصمیم گیري ه��ای کالن و مربوط به  مناطق 
دوردس��ت، ارتقاء کارایی و کارکرد دستگاه  
اداری خ��ود دالی��ل دیگری هس��تند که  به  
تنهایی امر ضرورت اس��تقرار حکومت های 
منطقه ای در بطن یک نظام فدرال سراسری 
را ایجاب می کنند. سه (  عالوه  بر فاکتورهای 
ف��وق نباید از نظر دور داش��ت ک��ه  اعمال 
شووینیسم و ستم ملی و جمعی به  درجات 
متف��اوت بر مناط��ق معینی از ای��ران به  هر 
حال باعث شکل گیری یک نوع خودآگاهی 
منطق��ه ای در میان مردم این مناطق و طرح 
مطالبات معینی حول دستیابی به  حق تعیین 
سرنوشت خود در منطقه ی خود و مشارکت 
در حاکمیت کش��ور خ��ود، آن هم نه  صرفًا 
بعن��وان ش��هروندان ایرانی، بلک��ه   همچنین 
بص��ورت جمع��ی و در ش��مایل نمایندگی 
مناطق یا ایالت های ایران � مثاًل توسط یک 
مجلس س��نا � شده  است. بی توجهی به  این 
خودآگاه��ی و اراده  تنه��ا می تواند نتیجه ی 
معکوس ب��رای حفظ وحدت و یکپارچگی 
ایران داشته  باشد. و اما توجه  به  آن پیامدی 
چون استقرار یک نظام دمکراتیک نمی تواند 
داشته  باشد. بر همین مبنا هم نخبگان کرد نه  
تنها برای استقرار دمکراسی مبارزه  می کنند، 
بلکه  ن��وع معینی از آن � یعنی دمکراس��ی 
فدراتیو � را پیش��نهاد می کنند. کوتاه  سخن: 
تأکید بر دمکراسی بدون فدرالیسم جاذبه ای 
در نخب��گان این مناطق ایج��اد نمی کند. به  
عبارتی دیگ��ر از نظر آنها باتوجه  به  دالیل 
برش��مرده ی فوق تنها آلترناتیو دمکراتیک 

برای ایران فدرالیسم است.
5( ام��ا درب��اره ی اینک��ه  چ��را احزاب 
کردس��تان ب��ر تش��کیل "واح��د مل��ی � 
جغرافیای��ی" ایالت کردس��تان در یک نظام 
ف��درال ]و ن��ه  یک نظ��ام ف��درال اداری یا 
اس��تانی[ تأکید دارند، دالیل مختلفی وجود 
دارند: یک(  اساسًا یکی از مشکالت جنبش 
کردی همین تقسیمات کشوری کنونی است 
که  خود کردها نقش��ی در ش��کل گیری آن 
نداش��ته اند  و منش��اء تبعیض و تنش ش��ده  
اس��ت و به  همین دلیل نیز یکی از مطالبات 
محوری جنبش ملی کرد تغییر این تقسیمات 



افراد و نیروهایی 
که  به  دمکراسی 

اعتقاد راسخ با تمام تبعات 
آن دارند و در پرتو 

دمکراسی مورد نظر آنها 
وجه  درونی حق تعیین 

سرنوشت تحقق یافتنی باشد، 
نباید نگرانی ای از جدایی 
کردستان )و آذربایجان، 
بلوچستان، ترکمن صحرا 

و خوزستان( از ایران 
داشته  باشند





کمیت و کیفیت 
و علت و انگیزه ی 

ستم بر کردستان متفاوت 
از ستم بر مناطق مرکزی 
ایران است. در یک کالم: 
رژیم های حاکم بر ایران 

با کردستان با اعمال 
ستمی ملی ای که  بر آن 
رواداشته اند، چون یک 

سرزمین مستعمره  
تعامل نموده اند
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ملت کرد در 
گذشته  نه  تنها بعنوان 
شهروندان ایرانی، بلکه  
همچنین و به ویژه  به  

مثابه ی کرد تحت تبعیض 
و ستم بوده است . این ستم 
یک ستم کلکتیو و جمعی 

بوده  است. برای فائق 
آمدن بر آن اعطای حقوق 

شهروندی الزم است، 
اما کافی نیست



دهه ها زمان الزم 
است تا جراحات و 

ضربات روانی مهلکی که  
ملت کرد از باورداشتن 
به  حکومتگران "هم تیره " 
و "هم نژاد" ایرانی  متحمل 

گردیده ، التیام یابد




در راستای همكاری بیشتر نیروهای دمكرات و مترقی ایران بكوشیم

و پایه ریزی نوین آن 
بر مبن��ای اراده ی 
تی��ک  ا مکر د
مردم ش��هرهای مربوطه  
واحد  تش��کیل  دو(  می باش��د. 
مل��ی � سیاس��ی ک��رد در چهارچوب 
ایران فدرال ناظ��ر بر تئوری کیان ملی کرد 
نیز است. به  عبارت دیگر کیان ]شخصیت/

خودآگاهی[ ملی بنیان و ش��الوده ی رهائی 
مل��ی کرد ب��ه  لح��اظ تئ��وری و پراکتیک 
می باش��د. پیش��روان کرد در پی تکوین این 
ش��الوده ی سیاس��ی � فرهنگی که  در حال 
حاض��ر خود را در وج��ود احزاب متفاوت 
و زبان کردی می نمایاند، به  یک واحد ملی 
� دولتی می باشند. ملت کرد به  این استنتاج 
رسیده  است که  بدون دستیابی به  یک واحد 
دولتی ]منطقه ای یا مس��تقل[ از ستم جمعی 
و کلکتیوی که  بر وی روا داش��ته  می ش��ود 
رهائی نخواهد یافت، پیش��رفت ساختاری 
کردس��تان ممکن نخواهد بود و همواره  در 
مع��رض تهدیدات نظام��ی و فرهنگی ملت 
� دولت های فرادس��ت خواهد بود. بنابراین 
تش��کیل دولت ک��ردی جنب��ه ی تدافعی و 
صیانتی دارد. در همه ی احزاب کردس��تان 
ای��ران ]ب��ه  انضم��ام س��ازمان کردس��تانی 
حزب کمونیس��ت ای��ران � کومله  که  در پی 
"حاکمیت مردم کردستان" است و برای آن 
برنامه ی مدونی هم دارد[ وجه  ملت گرایانه  
و رهائی بخش مبارزه  محوری و تعیین کننده  
اس��ت، چرا  که  ملت کرد در گذش��ته  نه  تنها 
بعنوان ش��هروندان ایران��ی، بلکه  همچنین و 
به ویژه  به  مثابه ی کرد تحت تبعیض و س��تم 
بوده اس��ت . این س��تم یک س��تم کلکتیو و 
جمعی بوده  اس��ت. ب��رای فائق آمدن بر آن 
اعطای حقوق شهروندی الزم است، اما کافی 
نیست، بلکه  عالوه  بر آن مکانیسم و صدالبته  
ارگان های دولتی ای الزم است که  در آینده  
از چنین تبعیضاتی ممانعت و از موجودیت 
و هویت سیاس��ی و ملی و فرهنگی جمعی 
کرد صیانت کند. س��ه (  یکی از جوهره های 
اصلی فدرالیس��م، زبان و فرهنگ و اعطای 
خودمختاری در این زمینه  است. برای فائق 
آمدن بر آسیمیالسیون فرهنگی که  در طول 
چندی��ن دهه  بر مل��ت کرد روا داش��ته اند، 
دنبال کردن یک سیاس��ت فرهنگی و زبانی 
واحد در گس��تره ی  کل کردستان )هر چهار 
اس��تان( الزم اس��ت. به  هر ح��ال در ایالت 
]یا اس��تان های[ کردس��تان نظام آموزشی و 
فرهنگی و اداری و ... بر اساس زبان کردی 
دایر می گردد. مبانی و سیاست های مربوطه  
باید در یک پارلمان میان اس��تانی تدوین و 
تصویب ش��وند و از سوی یک دولت ایالتی 
اجرا ش��وند، مخصوص��ًا با عنای��ت بر این 
واقعیت که  اس��تان های مورد نظر آن چنان 
وس��یع و پر جمعیت نیستند که  نتوان از آنها 
یک واحد سیاسی � جغرافیایی تشکیل داد 
)نفوس کل اس��تان های کردنشین احتمااًل به  
جمعیت تهران نرسد که  تنها یک شهر است(. 
چهار(  در بحث فدرالیسم از تناسب قوا بین 
دولت های ایالتی از سویی و دولت فدرال از 
س��ویی دیگر سخن در میان است. بر مبنای 

این بحثف اس��تان های کوچک قدرت کافی 
برای عرض اندام در مقابل حکومت مرکزی 
را نخواهند داشت که  الزمه ی دمکراسی در 
کش��وری چندملیتی اس��ت. از این گذشته،  
یکی از سرچش��مه های بح��ران مورد بحث 
تمرکز قدرت سیاسی است. فدرالیسم اداری 
]و نه  سیاسی[ مشکل تمرکز و تراکم سیاسی 
را حل نخواهد کرد. پنج( در روان کردی به  
دلیل تجربه ی منفی و تلخ حداقل صد سال 
اخیر جنبش کردی با حکومت های مرکزی 
ایران نوعی بدگمانی و بدبینی نهادی نسبت 
ب��ه  این حکومت ها وجود دارد. نخبه ی کرد 
می دان��د که  میزان صداقت دولت ایران  � هر 
دو نوع ش��اهی و ش��یخی آن � حتی قابل 
قی��اس با دیگر دولت های س��رکوبگر چون 
ترکیه  و عراق و س��وریه  نبوده  و نیس��ت و 
جای��ی برای باور ب��ه  آن، اعطای اختیارات 
زیاد به  آن و به ویژه  دادن چک س��فید باقی 
تاکنونی  نمی گذارد. حکومت ه��ای مرکزی 
ایران از همه ی  قماش های آن تاکنون چیزی 
ج��ز تهدید ب��رای جنبش ک��ردی نبوده اند. 
نفس این مسأله  اتخاذ سیاست واحد کردی 
� حت��ی در یک نظام دمکراتیک و فدرال � 
را ایجاب می کند. دهه ها زمان الزم است تا 
جراح��ات و ضربات روانی مهلکی که  ملت 
کرد از باورداشتن به  حکومتگران "هم تیره " 
و "هم ن��ژاد" ایرانی  متحم��ل گردیده ، التیام 
یابد. ش��ش( وجه  هزینه ی نظام سیاسی  نیز 
از اهمیت کم��ی برخوردار نیس��ت. بدیهی 
اس��ت که  هزینه ی نظام سیاس��ی فدرال در 
قیاس با حکومت دمکراتیک مش��ابه  باالتر 
است؛ ما در کشوری چون ایران به  هر حال 
یک دولت فدرال سراس��ری و مثاًل شش � 
هف��ت دولت منطق��ه ای خودمختار خواهیم 
داش��ت. هر یک از این دولت ها نیز از س��ه  
قوه ی اجرای��ی، قضایی و قانونگذاری خود 
برخوردار خواهند بود. طبیعی است اگر این 
تعداد � مثاًل به تناسب استان های کنونی � به   
31 مورد افزایش یابند و به  انضمام دستگاه  
سه گانه ی دولت مرکزی فدرال به  32 دولت 
برسند، نس��بت هزینه ها حداقل چهار برابر 
خواه��د گردید. این نه  معقول اس��ت و نه  با 
رس��الت نظام فدرال همخوانی دارد. )آلمان 
با جمعیت 81 میلیونی خود 16 ایالت دارد 
و چن��د ایال��ت آن تنها از یک ش��هر یا دو 
شهر تش��کیل ش��ده ، لذا همواره  بحث های 
ج��دی برای ادغ��ام ایالت ه��ای کوچک و  
بزرگ همجوار با هدف کاس��تن از  هزینه ی 
دولت��داری در جریان بوده ، اما این هدف با 
مراجعه  ب��ا آراء عمومی م��ردم این مناطق 
تاکن��ون تحق��ق نیافته  اس��ت(. هف��ت ( این 
تصور که  با اس��تقرار نظام فدرال تقسیمات 
کنونی اداری کش��ور به  کلی متالشی و این 
منشاء مشکالت دیگری خواهد شد، چندان 
واقعی نیس��ت. ای��ن تقس��یمات تنها زمانی 
باید دس��تخوش تغیی��رات گردند که  موجد 
تبعیض و تنش ش��ده  باشند و یا با خواست 
و اراده ی مردم ش��هرها و مناط��ق مربوطه  
منطبق نباش��د. فراموش نکنیم که  تقسیمات 
کش��وری هیچ��گاه  تابو نب��وده  و تقریبًا هر 
حکومتی تغییراتی را در آن به وجود آورده 
است . در ابتدا ما واحدهای ایالتی و والیتی 
داش��ته ایم. لذا خارج از موضوع فدرالیسم، 
هر حکوم��ت دمکراتیکی ک��ه  در ایران بر 
سرکار بیاید، با این مسأله  روبرو خواهد بود 

و یقینًا اقداماتی را نیز در راس��تای نوسازی 
این تقس��یمات انجام خواهد داد. پرس��ش 
اینجاس��ت که مالک و معیار ما برای ایجاد 
این نوس��ازی چه  خواهد بود و آیا پایبند به  
ضوابط دمکراتی��ک خواهیم بود؟ همانطور 
ک��ه  در دوره ی مش��روطه  بح��ث "ایال��ت" 
و "والی��ت" همزمان مطرح ب��ود، در بحث 
کنونی فدرالیسم هم تنها ایالت مطرح نیست، 
بلک��ه  در درون این ایالت ها باید واحدهای 
اداری محلی داش��ته  باش��یم که  می توانند با 
تغییراتی همان اس��تان های کنونی باش��ند. 
بطور مش��خص، کردس��تان ایران از مناطق 
چهارگان��ه ای تش��کیل خواهد ش��د که  در 
ابتدای این س��یاهه   نام برده  شدند. هر ایالتی 
خود تعیی��ن خواهد نمود که  در چهارچوب 
آن چند واحد استانی خواهد بود. به  تصور 
من در ایالت کردستان به  استانهای کردستان، 
ایالم و کرمانشاه  اس��تان مکریان از مناطق 
کردنش��ین آذربایجان غرب��ی اضافه  خواهد 
شد و به  احتمال زیاد در این خطه  تنها تغییر 
ای��ن خواهد بود. هش��ت   ( فدرالیس��م چون 
هر نظام سیاس��ی دیگری بدون دمکراسی، 
تنش زاس��ت. و چنانچه  به  دمکراس��ی باور 
راس��تین داش��ته  باش��یم، باید تبعات آن را 
نیز بپذیری��م. فرض کنیم فردا "فدرالیس��م 
اس��تانی" داشته  باشیم و این فدرالیسم فراتر 
از یک "فدرالیس��م اداری" باش��د و آنطور 
ک��ه  برخ��ی از جناح راس��ت اپوزیس��یون 
می گویند، این نظ��ام 'حکومت های محلی' 
هم داش��ته  باش��د. آیا می توان دلیل منطقی 
برای مخالف��ت با ادغام این اس��تان ها و یا 
'حکومت های محلی" در یکدیگر بر مبنای 
خواس��ت ساکنان آنها اقامه  نمود؟ و اگر هم 
مخالفتی نداشته  باشیم، نتیجه  برای نمونه  در 
ارتباط با کردس��تان به  احتمال بس��یار زیاد 
در بُع��د کوتاه مدت یا درازمدت این خواهد 
بود که  این واحد جغرافیایی ]حاال هر نامی 
هم چون اس��تان، ایال��ت، حکومت محلی، 
حکومت اقلیمی، ... داش��ته  باشد[ از مناطق 
کردنشین چهارگانه  تشکیل خواهد شد. لذا 
التزام به  دمکراسی نیز به  تنهایی کافی است 
که  تمایل پیش��روان سیاسی کردستان برای 
تش��کیل ایالت ملی � جغرافیایی کردستان 
در چهارچوب نظام فدرال دمکراتیک ایران 

محترم شمرده  شود.
پایان  س��خن: شایسته  اس��ت که نقطه ی  
عزیم��ت هر آنک��ه  ک��رد و روان کردی را 
می خواه��د بفهم��د، نه   تأکید ش��عارگونه  بر 
ایرانی ب��ودن کرده��ا ]که  بیش��تر چون عذر 
بدت��ر از گن��اه  می مان��د[، نه  پافش��اری بر 
تمامیت ارضی ایران ]که  فی النفسه  از سوی 
کردس��تان مورد س��ؤال ق��رار نگرفته  و لذا 
تکرار آن مالل آور است و نتیجه ی معکوس 
دارد[ و نه  وعده ی دمکراسی و حقوق برابر 
ش��هروندی ]که  از سوی پیشروان کرد چون 
مستمس��ک و گری��زی برای ع��دم پذیرش 
اصل مسأله  نگریسته می شود[، بلکه  محترم 
ش��مردن و به رسمیت  ش��ناختن تالش های 
تاریخ��ی ای��ن ملت برای دس��تیابی به  حق 
تعیین سرنوش��ت خ��ود و تمکین به  اراده ی 
آن ب��رای رفع س��تم مل��ی و پذیرش واحد 
ملی � جغرافیایی کردس��تان در چهارچوب 
یک نظام دمکراتیک فدراتیو در ایران برای 
صیانت از آن باش��د. حف��ظ تمامیت ارضی 
ای��ران تنه��ا در پرتو محترم ش��مردن حق 
حاکمیت ملی کرد در ایران ممکن اس��ت و 
نه  نفی آن. این باید آویزه ی گوش هر ایرانی 
مس��ئول و دمکراتی باش��د ک��ه  دل در گرو 
استقرار دمکراسی واقعی در ایرانی یکپارچه  
دارد. به  ه��ر روی، آنچه   هر ایرانی قبل هر 
چیز باید در مورد کردستان بداند، این است 
ک��ه  کرد برای س��روری و کی��ان ملی خود 
ترجیحًا در چهارچوب ایران مبارزه  می کند 
و اما یدک هیچ دولت و اپوزیس��یونی � چه  
ناسیونالیس��ت و چه  اسالمیس��ت � نیست. 
کردستان را باید با این اراده  و ویژگي هایش 
شناخت و پذیرفت و پتانسیل مبارزاتی آن 
را در مس��یر رهائی و دمکراتیزاس��یون کل 

ایران قرار داد. 
آلمان 29 سپتامبر 2013

ح��زب دمکرات کردس��تان ای��ران به 
درازای تاری��خ مب��ارزات بی  وقفه ی خود 
در راستای اهداف جنبش ملی دمکراتیک 
مردم کردس��تان، منافع عالیه ی ملت کرد 
در تمام��ی بخش های کردس��تان را مقدم 
بر منافع خویش ش��مرده و در این راه نیز 
حاضر به ه��ر گونه فداکاری و گذش��تی 

بوده است.
در ای��ن مطلب ی��ادی از هفت مبارز 
نستوه حزب دمکرات خواهیم نمود که در 
28 مهرماه 1375 به طرزی نامس��ئوالنه 
و مغای��ر ب��ا تمامی مبانی انس��انی و ملی 
از سوی جنبش اس��المی کردستان عراق 
به جمهوری اس��المی ای��ران تحویل داده 

شدند.
هورامان، در هر دو بخش کردس��تان 
ای��ران و ع��راق همواره س��نگر مبارزه و 
ایس��تادگی بوده اس��ت. مردم این منطقه 
نی��ز همواره حام��ی و پش��تیبان مبارزان 
دمکرات بوده و در هر فرصتی، سپر دفاع 

از موجودیت ملتمان بوده اند.
پ��س از انق��الب ملیت ه��ای ای��ران، 
منطق��ه ی هورامان به مدت چندین س��ال 
مأمن و س��نگر مبارزان ح��زب دمکرات 
ب��وده و در بس��یاری از مواق��ع، مبارزان 
کردس��تان ع��راق نیز در ای��ن منطقه مأوا 
گزیده اند و در بسیاری از موارد و شرایط 
حس��اس نیز مردم این منطق��ه و مبارزان 
حزب بدون هیچ گونه چشمداش��تی آنان 
را یاری نموده و برای پیش��برد مبارزات 
ملی کردستان ایران آنان را وجه المصالحه 
ق��رار نداده ان��د و هیچ گاه اس��تراتژی را 
فدای منافع محدود و تاکتیک های روزمره 

ننموده اند.
از آنجا که منطقه ی هورامان س��ال ها 
تحت کنترل و شاهد مبارزات قهرمانانه ی 
نیروی پرتوان "ش��اهو"ی حزب دمکرات 
ب��ود و بس��یاری از نیروه��ای سیاس��ی 
کردس��تان عراق نیز به ای��ن منطقه روی 
می آوردند، مبارزان دمک��رات فضایی را 
ایج��اد نم��وده بودند ک��ه در آن نیروهای 
سیاسی س��ایر بخش های کردستان نیز در 
فضایی دوس��تانه و صمیمان��ه با یکدیگر 

تعامل می نمودند.
مبارزان دمکرات به دلیل احساس��ات 
پاک و میهن پرس��تانه ی خود و آگاهی از 
س��ابقه ی همکاری ه��ای گذش��ته ی میان 
نیروهای سیاس��ی منطق��ه، در 28 مهرماه 
1375 پس از بازگش��ت از مأموریتی در 
هورامان، هنگامی که در روستای "عنب" 
از تواب��ع حلبچ��ه به یک��ی از پایگاه های 
جنبش اسالمی کردستان عراق رسیدند، با 
اصرار اعضای این س��ازمان به سرپرستی 
شخصی به نام "انور عنبی" روبرو می شوند 
ک��ه از اعتم��اد مب��ارزان دمکرات س��وء 
اس��تفاده نموده و به بهانه ی رفع خستگی، 
آنان را به استراحتی کوتاه دعوت نمودند 
تا پس از آن به س��وی پایگاه های حزبی 

خود مراجعت نمایند.
نیز به ش��یوه ا   ی  مب��ارزان دمک��رات 
غیرمعم��ول به ای��ن پیش��نهاد می نگرند، 
می مانند و استراحت می کنند، غافل از این 
که قربانی معامله ی بین جنبش اسالمی و 
جمهوری اس��المی می ش��وند، به صورت 
بسیار دوس��تانه با این پیش��نهاد برخورد 

می کنند.
جنبش اسالمی پیش��تر ضمن سازش 
با جمهوری اس��المی، این خیانت را علیه 
مب��ارزات دمکرات طرح ریزی نموده بود. 
در ای��ن توطئه ی زش��ت و ض��د ملی با 
فراه��م نمودن تمامی امکانات و ش��رایط 
و راهه��ای انجام این خیانت تاریخی پس 
از چند س��اعت، آن هفت مبارز دمکرات، 
رفقایم��ان ارش��د رضایی، محم��د عزیز 
ق��ادری، داریوش اسالمدوس��ت، یونس 
محمدپور، مظفر کاظمی، عدنان اسماعیلی 
و معروف سهرابی را به سپاه پاسداران در 

شهر پاوه تحویل دادند.
بدی��ن گونه جنبش اس��المی نس��بت 
ب��ه ملت کرد در کردس��تان ایران و حزب 
دمکرات بزرگترین جنای��ت را انجام داد 

که هرگز فراموش شدنی نیست.
در آن هن��گام دفتر سیاس��ی حزب با 
ص��دور بیانیه ای ع��الوه ب��ر آگاه نمودن 
محاف��ل  و  مجام��ع  و  عموم��ی  اف��کار 
بشردوس��ت جه��ان و هش��دار به جنبش 
اس��المی و جمهوری اس��المی خواستار 
صیانت از ج��ان آن هفت مبارز دمکرات 
ش��د. جنبش اس��المی در آن زم��ان این 
موض��وع را تکذی��ب نمود ک��ه در چنین 
جنایت زش��ت و ضدبشری  و ضدملی ای 
مشارکت داشته اس��ت. سر انجام در یک 
طرح منس��جم، حزب دمکرات توانس��ت 
یکی از این رفقا )داریوش اسالمدوس��ت( 
را از زندان جمهوری اسالمی نجات داده 
و ب��ا نجات یافتن این مب��ارز دمکرات از 
س��یاهچال های جمه��وری اس��المی و به 
تبع آن، روش��ن شدن ش��یوه ی انجام این 
توطئ��ه، مجریان ای��ن اقدام ضدبش��ری 
به ویژه جنبش اسالمی را به افکار عمومی 

جهانیان شناساند.
بدیه��ی اس��ت که سیاس��ت صحیح و 
واقع بینان��ه ی حزب دمک��رات در برهه ها 
و ش��رایط گوناگون حتی ب��رای لحظه ای 
اجازه نداده اس��ت که راج��ع به ملت کرد 
در هیچ ی��ک از بخش های کردس��تان با 
رژیم های منطقه معامله ای داش��ته باشد و 
از سویی دیگر، جنبش اسالمی کردستان 
ش��خصی همچون انور عنبی را علی رغم 
انجام این جنایت هولناک نس��بت به ملت 
کرد در کردستان ایران و روشن شدن نقش 
آن��ان  در این آدم فروش��ی، نامزد پارلمان 
کردس��تان می نماید! در اینجا این س��ؤال 
مطرح می ش��ود که پس جای��گاه عدالت 

کجاست؟؟؟!!!
الزم اس��ت با در نظ��ر گرفتن تمامی 
اصول و قوانین بین المللی و حقوق بشری 
در ای��ن رابط��ه تحقیق و بررس��ی الزم و 
کافی صورت گیرد و مجریان این جنایت 
در دادگاهی عادالنه به سزای عمل زشت 

خویش برسند.
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همه ی وعده های 
رئیس جمهور

 )ماده دوم(

حسن روحانی که با دادن وعده 
و وعیدهای فراوان به مردم ایران و 
10 وعده به مردم کردس��تان روی 
کار آم��د، اکنون به آهس��تگی هم 
خود و ه��م مردم به س��توه آمده ی 
ایران و به ویژه ملت کرد درمی یابند 
که وعده های وی تنها ابزاری برای 
فریب م��ردم بودند. در ش��ماره ی 
گذش��ته از اولی��ن ماد ه ی منش��ور 
10ماده ای حسن روحانی در رابطه 
با ملیت های ایران س��خن به میان 
آوردیم و در این ش��ماره به ماده ی 

دوم می پردازیم.
"مشارکت عمومی  دوم:  ماده ی 
در  مذه��ب  و  زب��ان  از  ف��ارغ 
مدیریت های کالن کشور و اجرای 
اص��ل شایسته س��االری در هم��ه 
سطوح سیاسی- اداری به گونه ای 
که تمامی شهروندان و هم میهنان در 
شرایط یکس��ان امکان مشارکت و 
تصدی در کلیه سطوح تا عضویت 

کابینه را داشته باشند."
این وعد ه ی ابتدایی حسن روحانی 
ک��ه حق همه ی ملیت ها و ش��هروندان 
هر کش��وری می باشد، س��بب گردید 
که بخش��ی از مردم ک��رد و به ویژه به 
اصطالح اصالح طلبان کرد س��ر از پا 
نشناس��ند و پس از اتم��ام انتخابات، 
اف��راد معتم��د خوی��ش را به حس��ن 
روحانی پیشنهاد دادند تا در مدیریت 
کالن کش��ور از آنها استفاده نماید. در 
ای��ن میان دکتر بیژن ذولفقارنس��ب را 
به عن��وان کاندی��دای وزارت ورزش 
و جوان��ان به حس��ن روحانی معرفی 
نمودند. اما دیدیم که حتی اسم نامبرده 
هم به عنوان نامزد تصدی این پست به 
مجلس شورای اسالمی فرستاده نشد. 
حتی در سطح استانداری ها هم افرادی 
مثل حسین فیروزی و چند کرد دیگر 
را مطرح نمودند تا به عنوان اس��تاندار 
در دول��ت روحانی ایفای نقش کنند و 
وعده ه��ای روحانی عمل��ی گردد، اما 
همچنان که مش��اهده نمودیم، این امر 
هم محقق نگشت و مشکالت موجود 
در جناح ه��ای رژی��م و نگرش منفی 
و امنیت��ی آنها به ملیت ه��ای ایران و 
اقلیت ه��ای مذهبی باع��ث گردید که 
ای��ن وعده ی حس��ن روحان��ی هم به 
فراموشی سپرده شود چراکه روحانی 
به خوبی ب��ه این امر واقف اس��ت که 
جناح های تن��درو و افراطی رژیم که 
منبع قدرت و ثروت در ایران هس��تند 
و حتی خود اصالح طلبان نیز اجازه ی 
چنین مشارکتی را به افراد غیرشیعه ی 
اثنی عش��ری و غیر فارس زبان نداده و 
در این راستا هم از هرگونه کارشکنی 

و ناجوانمردی دریغ نمی کنند.

بازتاب نخس��تین عم��ل جراحی کاش��تن 
چهره در بلژیک توس��ط تیم پزش��کی 
بیمارس��تان »گاند« در ش��مال غرب 
این کش��ور انجام پذیرفت و بر اساس 
اطالعیه ی پزش��کی، این عمل جراحی 

با موفقیت پایان یافته است.
در ی��ک عمل جراحی20 س��اعته، 
»فیلی��پ  پروفس��ور  پزش��کی  تی��م 
بلوندل«، چهره ی شخصی را که قبل از 
فوتش با اهدای چهره اش به ش��خصی 
دیگر پس از مرگ موافقت نموده بود، 
برای یک بیم��ار بلژیکی که چهره اش 
دچار آس��یب دیدگی ش��دید شده بود، 
اس��تفاده نموده و جایگزی��ن نمودند. 
خان��واده ی بیمار و همچنین خانواده ی 
ش��خص اهدا کننده نخواستند که نام و 

مشخصات خود را فاش نمایند.
پروفس��ور بلوندل در یک کنفرانس 
مطبوعاتی تأکید نم��ود که بیمار مورد 
نظ��ر پس از 6 روز ک��ه از انجام عمل 
جراحی می گذرد، در وضعیت مناسب 

و خوبی به سر می برد.
وی اف��زود: »بیم��ار مق��داری آب 
نوشیده و سخن نیز گفته است، این غیر 
منتظره بود، ما فکر می کردیم که بیمار 
در م��دت کمی پ��س از عمل جراحی 

نمی تواند به آسانی سخن بگوید«.
 این عمل جراحی که توس��ط یک 
تی��م 65 نفری انجام ش��د، تغییر کامل 

"بلومب��رگ  هفتگ��ی  مجل��ه ی 
بیزنس" اعالم کرده است که شرکت 
جانس��ون اند جانس��ون آمریکا با 
همکاری دانشگاه کوئینزلند استرالیا 
در صدد است تا در مدت یک سال 
آین��ده با اس��تفاده از زهر عنکبوت 
بتوان��د درده��ای مزم��ن را درمان 
نمای��د. بنابر تحقیقات انجام ش��ده، 
زهر عنکب��وت دارای ماده ی ببتید 
می باش��د ک��ه درد را کاهش داده و 
از بی��ن می برد. تی��م تحقیقاتی این 
ش��رکت به مدت 10 سال است که 
در رابطه با زه��ر عنکبوت درحال 

تحقیق و بررسی است.

درد مزمن زمانی آشکار می شود 
که دستگاه عصبی و مغز وجود درد 
را در بدن دریافت می کند حتی اگر 

محل درد مشخص باشد.
در جه��اان 1/5 میلی��ارد نف��ر 
از درده��ای مزمن رن��ج می برند و 
ایاالت متحده  آمریکا ساالنه قریب 
560 میلیارد دالر در زمینه ی امور 
مرب��وط به س��المت و تندرس��تی 
و درم��ان بیم��اری اف��رادی هزینه 
می نماید  که به دلیل کاهش س��طح 
توانای��ی، مبتال به درده��ای مزمن 

می باشند.

دانش��مندان اعالم نمودن��د که بر 
سطح س��یاره های مش��تری و زحل 
ب��اران ش��دیدی باری��ده اس��ت که 
قطره ه��ای ب��اران، تکه های بس��یار 
بزرگ الماس بوده اند و سطح هر دو 

سیاره را پوشانده است.
بر اس��اس اطالعاتی که درباره ی 
این دو س��یاره در دس��ت می باش��د، 
تراک��م این دو س��یاره بس��یار زیاد 
و گرم��ای درون��ی آنها بس��یار باال 
می باش��د که باعث می ش��ود مواد و 
فلزات س��ختی در آن ها ایجاد شوند 
و پس از فوران نمودن، از آسمان بر 

سطح آن ها ببارند.
بر اساس نظر دو کارشناس فیزیک 
کیهانی ب��ه نام های "کوین بینیس" از 

دانش��گاه ویسکانسن مادیسون 
از  دلتس��کی"  "مون��ا  و 

کالیفرنی��ا،  دانش��گاه 
وجود تراکم بسیار 

روی  ب��ر  زیاد 
هر دو سیاره 

ن��د  ا می تو
ع��ث  با
د  یج��ا ا
قیانوس  ا
الماس بر 
روی این 
دو سیاره 

شود.

این دو دانشمند به این نکته اشاره 
نمودند که س��یاره ی زحل با روکش 
س��ختی از الماس پوشیده شده است، 
اما ای��ن روکش به ص��ورت مایع بر 

روی مشتری وجود دارد.
دانش��مندان بر این عقی��ده بودند 
ک��ه تا ای��ن اواخر تنها دو س��یاره ی 
اورانوس و نپتون ب��ا روکش الماس 

پوش��یده شده اند، زیرا دمای آنها 
بسیار پایین است. این باعث 

می ش��ود که این روکش 
ب��ه صورت س��خت 

باقی بماند. 

قس��مت پائین چهره ی شخص بیمار را 
شامل می شود.

بلوندل همچنی��ن گفت که از لحاظ 
پوس��ت چهره با مش��کل روبرو بودیم 
چرا که در قس��مت های میانی چهره و 

روی لب ها کوتاه می شد.
ب��ا انجام این عم��ل جراحی، تعداد 
عمل ه��ای جراح��ی کاش��تن چهره به 
عدد 19 می رس��د که نخستین آن، در 
س��ال 2005 با کاش��تن نیمه ی چهره 

برای ایزابل دینواری فرانسوی صورت 
گرفت. 

بلژیک پس از فرانس��ه و اس��پانیا، 
سومین کشور اروپایی است که کاشتن 

چهره در آن انجام می گیرد.

اهدای چهره پس از مرگ

زهر عنکبوت داروست

بارش  الماس 
بر سطح مشتری و  زحل

فاتح صالحي


