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دیو اعدام
موج جدید اعدام فرزندان ملیت های 
ک��رد، بلوچ و ع��رب در ای��ران، در این 
روزه��ا ب��ه مرحله  ی خطرناکی رس��یده 
و س��وای مبارزین نس��توهی که در این 
چند روز اعدام ش��ده اند، هم اکنون خطر 
اعدام ده ها نفر دیگر نیز در میان اس��ت. 
این م��وج جدید کش��تار فرزندان مبارز 
ملیت ه��ای تحت س��تم ای��ران، احتمال 
می رود س��رآغاز مرحله ای تازه از روند 
ارعاب مردم باشد و گویای این حقیقت 
اس��ت که، حسن روحانی و احمدی نژاد 
و دیگر مهره های جمهوری اس��امی در 
رابطه با دمکراس��ی و حقوق ملیت های 
ایران، تفاوتی ندارند و همین نیز، دیدگاه 
بخش��ی از اپوزیس��یون واقع بین رژیم به 
هن��گام تنفیذ مق��ام ریاس��ت جمهوری 

روحانی بود.
حس��ن روحانی، علیرغم بکارگیری 
زبان��ی متمایز از احمدی نژاد در س��طح 
سیاس��ت بین المللی، با کشتار گسترده ی 
زندانی��ان سیاس��ی کرد، ع��رب و بلوچ 
دگرباره نشان داد که درندگی و انسان کشی 
بخش��ی جدایی ناپذیر از فرهنگ سیاسی 
و اصول فکری جمهوری اسامی است. 
ب��ه همین جهت با تعوی��ض یک یا چند 
مهره در میان س��طوح ب��االی حاکمیت، 
ن��ه اعمال رژی��م تغییر خواه��د یافت و 
نه دریچه ای نو به س��وی عقب نش��ینی و 
یا هرگونه کاهش فش��ار ب��ر جامعه باز 
خواهد ش��د. به فرض مح��ال نیز حتی 
اگر لحن زمام��داران به طور کامل تغییر 
یاب��د و زبانی ن��رم و آرام جایگزین آن 
شود، آن زمان جوهر وجودی و حقیقی 
جمهوری اسامی بیش��تر نمایان خواهد 
ش��د که سرش��ار از دروغ، ریا، جنایت، 
کشتار،  دش��منی با انسانیت و گسترش 

بیعدالتی و تبعیض است.
بدیهی اس��ت اگ��ر کش��تار و حذف 
فیزیک��ی مخالفی��ن و منتقدین حاکمیت، 
در این س��ی و ان��دی س��ال زمامداری 
جمهوری اس��امی قادر ب��ود روحیه ی 
واال و مبارز ملیت ه��ای ایران را در هم 
بش��کند و مبارزین ک��رد، بلوچ، عرب و 
دیگر ملیت های ایران را به زانو درآورد، 
یقین��ا اکنون آثاری از قدرت و روحیه ی 
مبارزاتی این ملیت ها باقی نمانده بود. اما 
همین کشتارهای اخیر نشان داد که رژیم 
بسیار بیش��تر از گذش��ته از لهیب آتش 
مب��ارزه در کردس��تان و دیگر اقلیم های 

دور از دایره ی قدرت در هراس است.

سـخن
ناهید حسینی

تأمین حقوق ملی خلق کرد در چهارچوب ایرانی دمکراتیک و فدرال
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  گزارشی 
که توهم را 

زدود

با وج��ود تکذیب حضور نیروهای خود 
در کنار نیروهای اس��د توسط مقامات رژیم 
ای��ران، محمد جمالی پاقلع��ه از فرماندهان 
س��پاه ثاراهلل کرم��ان در جنگ ب��ا مخالفان 
حکومت بش��ار اسد رئیس جمهوری سوریه 

کشته شد.
به گ��زارش العربیه، در حالی که س��پاه 
پاسداران، نیروهایش را که در سوریه کشته 
می ش��وند، با عنوان ''مدافعان حرم زینبیه'' 
به خاک می س��پارد، پیش��تر نیز اس��ماعیل 
حیدری، یکی دیگر از فرماندهان س��پاه که 
در شهر حلب، کیلومترها دورتر از زینبیه ی 
دمش��ق کشته ش��ده بود، با همین عنوان، به 
خاک سپرده ش��ده بود. برخاف تأکیدهای 
همیش��گی مقام ه��ای رژیم ای��ران مبنی بر 
حضور نداش��تن نیروهای ایرانی در سوریه، 
جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت 

مل��ی و سیاس��ت خارج��ی مجل��س رژیم 
ش��امگاه یکش��نبه گفته بود: ''صد ها گردان 
از ای��ران در س��وریه وج��ود دارد، هر چند 
خبر پیروزی های ارتش س��وریه را از زبان 
یک فرمانده ی س��وری می شنوید، اما پشت 

پرده ی آن نیروهای ایرانی قرار دارند.''
چندی پیش، فیلم هایی ویدیویی منتشر 
ش��ده بود که حضور، عملی��ات و فرماندهی 

نیروهای ایرانی را در سوریه نشان می داد.
مخالفان رژیم بش��ار اس��د در سوریه از 
مدت ها قبل اعام ک��رده بودند که نیروهای 
ایران��ی در کنار ارتش س��وریه ب��ا مخالفان 
بشار اس��د می جنگند. این مخالفان به همین 
دلیل خواس��تار کمک های نظامی بیش��تر از 
س��وی جامعه بین المللی شده اند. ایران این 
گفته ی مخالفان بش��ار اسد را بارها تکذیب 

کرده است.

موج اعدام  زندانیان سیاسی، کردستان و بلوچستان را فرا گرفت.
روز دوش��نبه ١٣ آبان ماه ١٣٩٢ با اعدام  شیرکو معارفی، زندانی سیاسی کرد در 

زندان مرکزی س��قز ش��مار اعدام ها طی ٦ روز به ٣٧ تن رسید که ١١ تن از آنان 
کرد هستند.

پی��ش از این نیز در روز جمعه چه��ارم آبان ماه نیز حکم اعدام ١٦ 
زندانی سیاس��ی بلوچ و دو زندانی سیاس��ی کرد به نام های "حبیب اهلل 

گلپری پ��ور" و "رض��ا اس��ماعیلی" در زندان های ارومیه و س��لماس به اجرا 
درآمده بود.

در همین رابطه، دفتر سیاس��ی حزب دمکرات کردس��تان ای��ران با صدور 
بیانی��ه ای ضمن محکوم نم��ودن اعدام ها و ابراز همدردی ب��ا خانواده های این 

زندانیان، از جامعه ی جهانی و محافل بشردوس��ت در داخل و خارج از کش��ور 
خواست تا با اعمال فشار بر جمهوری اسامی روند اعدام ها را متوقف نمایند.

در بخش��ی از این بیانیه آمده اس��ت که:" به راس��تی کس��انی که با تبلیغات 
فریبکارانه ، وعده ی انجام تغییرات توسط روحانی را می دادند، چه پاسخی برای 

خانواده های این ش��هیدان و افکار عمومی خواهند داشت و این اقدام ضد بشری را 
چگونه توجیه خواهند نمود؟"

همچنین ائت��اف جهانی علیه مج��ازات مرگ، ضمن محکوم ک��ردن اعدام ها 
در ایران، از جامعه ی جهانی درخواس��ت کرده اس��ت تا این مس��أله را در صدر 

مذاکرات خود با ایران قرار دهد. 
در همین رابطه، "فلورانس بلیفیر" رئیس ائتاف جهانی علیه مجازات اعدام 
عنوان کرده اس��ت: "مجازات مرگ در ایران غالب��ا ناقض قوانین بین المللی 
اس��ت و در اعدام های اخیر نه تنها قوانین بین المللی بلکه مقررات داخلی 

ایران نیز محترم شمرده نشده است."
جمعیت حقوق بش��ر کردس��تان )KMMK-G( نیز طی نامه ای به 
احمد ش��هید، گزارشگر ویژه ی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر در 
ایران نوشته اس��ت:"برخاف وعده ها و سخنان دولت جدید روحانی 
به منظور فریب افکار بین المللی در رابطه با پرونده ی هس��ته ای، موج 
اعدام ها ادامه دارد و بیش��تر قربانیان اع��دام از ملیت های غبرفارس 

ایران هستند".
در حال حاضر، ش��ش زندانی کرد دیگر ب��ه ویژه "زانیار و لقمان 

مرادی" نیز با خطر اعدام مواجه هستند.

حبیب اهلل گلپری پور، رضا اسماعیلی، شیرکو معارفی و ...

اعدام ها در کردستان ادامه دارد

ایران و سوریه، محورگفتگوهای جان کری و ملک عبداهللیک فرمانده دیگر سپاه پاسداران در سوریه کشته شد
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سلفیت 
جهادی

و ...

دوستانه میان آمریکا و عربستان سعودی، 
گفت: "چندین پرونده ی  با اهمیت همچون 
بح��ران در س��وریه و برنامه ی هس��ته ای 
ایران در محور اصلی مذاکرات با رهبران 

عربستان سعودی قرار دارد".
در ماه های اخیر، تنش هائی در روابط 
میان ریاض و واشنگتن، بر سر پرونده ی 
بحران س��وریه و مذاکرات میان آمریکا و 
جمهوری اسامی پس از روی کار آمدن 

حسن روحانی ایجاد شده است.
پرونده ی هسته ای ایران و تماس های 
اخی��ر میان رهبران جمهوری اس��امی و 
آمریکا و ع��دم واکنش صریح آمریکا در 
قبال برنامه ی هس��ته ای ایران نیز از جمله 
دیگر موارد ناخشنودی عربستان سعودی 
از سیاست های آمریکا عنوان شده است.

وزی��ر ام��ور خارج��ه ی آمری��کا بر 
تاش های کش��ورش در جهت کاستن از 
اختافات با عربس��تان بر س��ر پرونده ی 
هس��ته ای ایران و بحران در سوریه تأکید 

کرد.
به گزارش خبرگ��زاری رویترز، جان 
کری در  نشست خبری پس از دیدار روز 
دوشنبه، چهارم نوامبر با پادشاه عربستان 
گفت: "هیچ اختاف نظری میان دو کشور 
بر سر موضوعات اساسی منطقه، به ویژه 

سوریه وجود ندارد".
وزی��ر خارجه آمری��کا در خصوص 
بحران سوریه گفت که به پادشاه عربستان 
س��عودی اطمینان داده است که کشورش 
ادامه حمات نظامی بشار اسد در سوریه 
را بدون پاس��خ نخواهد گذارد. جان کری 
همچنین ضمن تأکید بر لزوم حفظ روابط 
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بیانیه ی دفتر سیاسی حزب دمکرات
در رابطه با افزایش شمار اعدام زندانیان سیاسی

دیدار هیأت "جنبش تغییر" کردستان عراق از دفتر سیاسی حدکا
شرکت هیأت حدکا در کنفرانس سازمان "اتحادپیشرو" 

اخبار و گزارش

سرنگون باد رژیم ارتجاعی جمهوری اسالمی ایران

هیأتی از حزب دمکرات کردستان ایران 
در کنفرانس سازمان "اتحاد پیشرو" شرکت 
نم��وده و در خال این کنفرانس نیز چندین 
دیدار با شخصیت های اروپایی انجام دادند.

به گزارش وب س��ایت کوردستان میدیا، 
روز دوم آبان ماه سال ١٣٩٢، هیأت حزب 
دمکرات کردستان ایران به سرپرستی "لقمان 
احم��دی" عضو کمیته ی مرکزی و مس��ئول 
روابط حزب دمکرات در خارج از کش��ور 

در کنفرانس "اتحاد پیشرو" شرکت نمود.
ای��ن کنفرانس با ش��رکت ١٥٠ نماینده 
از ٤٠ کش��ور جهان، تحت عنوان "ارتباط 
جهان نوی��ن می��ان کارگر و س��رمایه دار" 

برگزار گردید.
لقم��ان احمدی در این کنفرانس با تأکید 
ب��ر تف��اوت ش��رایط اقتصادی و سیاس��ی 
ملت کرد در کردس��تان ایران در مقایس��ه با 

کشورهای دمکراتیک و توسعه یافته غرب، 
گفت: "به دلی��ل حاکمیت رژیم دیکتاتوری 
مذهبی، مل��ت کرد در کردس��تان ایران در 
واقعیتی جداگانه زندگی می کنند و ملت کرد 
در این بخش از کردس��تان با تبعیض، فشار 

و نابرابری روبرو هستند."
نماین��ده ی حزب دمک��رات در ادامه از 
اقدام حزب سوسیالیس��ت اتریش و مسئول 
گروه سوسیالیس��ت پارلم��ان اروپا پس از 
س��فر به ایران که گفته بود: "اتریش همیشه 
از رژی��م ایران حمایت کرده اس��ت"، انتقاد 
کرد. در خال ای��ن کنفرانس،  هیأت حزب 
دمکرات با چندین ش��خصیت سیاس��ی از 
احزاب حاکم و اپوزیس��یون اروپایی دیدار 
کرده و در رابطه با شرایط سیاسی کردستان 

ایران به گفتگو پرداختند.

در دی��دار دو هی��أت ح��زب دمکرات 
کردس��تان ایران و "جنبش تغییر"، مس��ائل 
مربوط به انتخابات اقلیم کردس��تان و دیگر 
مسائل سیاس��ی، مورد بحث و گفتگو قرار 

گرفتند.
به گزارش وب س��ایت کوردستان میدیا، 
روز سه ش��نبه هفت��م آبان ماه س��ال ١٣٩٢، 
هیأت��ی از "جنب��ش تغییر" به سرپرس��تی 
"د. محم��د حاجی" از دفتر سیاس��ی حزب 
دمکرات کردس��تان ایران دی��دار کرده و از 
سوی هیأتی از حزب دمکرات به سرپرستی 
"مصطفی هجری"، دبیر کل حزب دمکرات 

مورد استقبال قرار گرفتند.
دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران، 
ضمن ابراز خرسندی از دیدار هیأت "جنبش 
تغییر" از دفتر سیاس��ی حزب دمکرات، در 
رابط��ه با انتخابات پارلمان اقلیم کردس��تان 

س��خنانی را ایراد نمود و ای��ن انتخابات را 
نشانی از پیشرفت و ترقی و همچنین ضامن 

موفقیت اقلیم کردستان وصف نمود.
د. محم��د حاج��ی نیز از اس��تقبال گرم 
هیأت حزب دمکرات ابراز خرسندی نمود 
و سخنانی در مورد نگرش و موضع "جنبش 

تغییر" در رابطه با مسائل سیاسی و شرایط 
کنونی اقلیم کردستان ایراد کرد.

در پایان این دی��دار، دو هیأت بر لزوم 
تاش برای بهب��ود وضعیت ملت کرد تأکید 

نمودند.

دیدار نماینده ی حدکا با مسئول روابط حزب چپ فرانسه

مس��ئول روابط خارجی حزب دمکرات 
کردس��تان ایران در فرانسه با مسئول خاور 
نزدیک و خاورمیانه  ی حزب چپ فرانس��ه 

در بخش روابط بین الملل دیدار کرد.
به گزارش وب س��ایت کوردستان میدیا، 
روز پنجشنبه، بیست و چهارم اکتبر ٢٠١٣، 
"خس��رو عبداللهی" مسئول روابط خارجی 
حزب دمکرات کردس��تان ایران در فرانسه، 
در دفت��ر حزب چ��پ فرانس��ه در پاریس 
حض��ور یافته و با مس��ئول خاور نزدیک و 
میانه ی این حزب در بخش روابط بین المللی 

دیدار و به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در این نشست "خسرو عبداللهی" بطور 
اجمالی به طرح مس��ائل محوری از جمله؛ 
ای��ران کش��ور کثیرالمله، وس��عت خاک و 
جمعیت کردس��تان ایران، چگونگی تشکیل 
حزب دمکرات کردستان بعنوان اولین حزب 
م��درن در تاری��خ ملت کرد در کردس��تان 
ایران، مبارزات مردم کردس��تان ایران تحت 
رهب��ری حزب دمکرات در ش��رایط جنگ 
دوم جهانی، تأس��یس جمهوری کردستان و 
دولت ملی آذربایجان و دستاوردهای آن ها 
برای مردم کردس��تان و آذربایجان، سقوط 
دولت ملی آذربایجان و جمهوری کردستان 
بدست رژیم استبدادی شاه به کمک آمریکا 
و انگلیس، مبارزات مردم کردس��تان ایران 
به رهبری حزب دمکرات در طول سلطنت 
سیاه محمدرضا ش��اه، قیام خلق های ایران 
علی��ه رژیم س��تمگر و اس��تبدادی ش��اه و 
ش��رکت فعاالن��ه ی مردم کردس��تان در این 
قی��ام و ایفای نقش مؤث��ر به رهبری حزب 
دمکرات در سقوط نظام سرکوبگر سلطنتی، 
نظام جدی��د و تاش های آش��تی جویانه ی 

اح��زاب و م��ردم کردس��تان ب��رای ح��ل 
مسالمت آمیز مس��أله ی کرد در ایران، رژیم 
جدی��د و توس��ل به س��رکوب در سراس��ر 
ایران و به ویژه سیاس��ت های انسان ستیزانه 
و جنایتکاران��ه ی آن در کردس��تان و اعام 
جهاد علیه مردم کردس��تان و تحمیل جنگی 
ناخواسته به مردم کردس��تان، خواسته های 
مردم کردستان، مواضع صلح طلبانه ی حزب 
دمک��رات و تاش در جهت حل مس��أله ی 
ک��رد در ایران از طری��ق دیالوگ و مذاکره، 
توس��ل رژیم آخوندی به تروریس��م و قتل 
دکتر قاس��ملو دبیر کل حدکا و همکارانش 
در میز مذاک��ره در وین پایتخت اتریش در 
روز ١٣ ژوئیه ی ١٩٨٩ و س��ه س��ال پس 
از آن نیز ترور دکتر ش��رفکندی جانش��ین 
دکتر قاس��ملو و سه تن از یاران و همکاران 
وی در برلین در هنگام نشس��ت با شماری 
از اعض��ای اپوزیس��یون ای��ران، کنگ��ره ی 
ملیت های ایران فدرال و اهداف آن دایر بر 
مبارزه در جهت استقرار نظامی دمکراتیک 

و فدرال در ایران پرداختند.
از آنج��ا که ای��ن دیدار، اولین نشس��ت 
رس��می بین مس��ئولین این دو ح��زب بود، 
بخش بیش��تر آن به معرفی خط مشی و بیان 
نظرات و مواضع سیاسی طرفین اختصاص 

یافته بود.
سپس مسئول حزب چپ فرانسه ضمن 
اب��راز خوش��حالی از این دی��دار بر مواضع 
حزب مربوطه بعنوان حزبی چپ، مترقی و 
الئیک و طرف��دار صلح و مبارزه در جهت 
عدال��ت اجتماعی و پش��تیبانی از مبارزات 
آزادیخواهانه و دمکراس��ی طلبانه ی خلق ها 
در سراس��ر جه��ان و از آن جمله خلق کرد 

در کردستان ایران تأکید ورزید.
مس��ئول حزب چپ فرانس��ه بر این امر 
نیز تأکید نمود که برای حزب چپ فرانسه، 
رژی��م ای��ران رژیم��ی اس��ت دیکتاتور و 
ضدانس��انی، اما حزب چپ فرانسه مخالف 

دخالت نظامی است.

به درخواست نماینده ی حدکا 

کنفرانسی ویژه در رابطه با جنایات رژیم ایران علیه بشریت برگزار می شود
بن��ا ب��ه درخواس��ت نماین��ده ی حزب 
دمکرات کردس��تان ایران، کنفرانسی ویژه در 
رابطه با جنایات رژیم ایران از س��وی دادگاه 

جنایات بین المللی برگزار می شود.
به گزارش وب س��ایت کوردستان میدیا، 
روز سه ش��نبه هفت��م آبان ماه س��ال ١٣٩٢، 
هی��أت دفت��ر نمایندگی ح��زب دمکرات در 
اربیل به سرپرس��تی "محم��د صالح قادری" 
بین المللی کیفری)دادگاه  در کنفرانس دادگاه 

الهه( شرکت نمود.
این کنفرانس با س��خنرانی "آرام احمد"، 
وزیر امور شهدا و انفال شدگان و "امل نصار" 
نماین��ده ی دادگاه بین الملل��ی کیفری)دادگاه 

الهه( آغاز به کار نمود.
هدف اصلی این کنفرانس که ایده ی آن از 

سوی چندین سازمان جامعه ی مدنی، قضات 
و اساتید دانش��گاه مطرح گردیده بود، فشار 
ب��ر حکومت عراق برای عضویت در "دادگاه 
جنایی بین الملل��ی" و پایبندی به قوانین این 

دادگاه می باشد.
برای حمای��ت از این الیح��ه، حکومت 
اقلیم کردستان نامه ای رسمی همراه با امضای 
٨٠ عض��و پارلمان را ب��رای حکومت عراق 
فرس��تاده و به طور رس��می از این حکومت 
درخواس��ت نموده ان��د که ب��ه عضویت این 

دادگاه بین المللی درآید.
بررس��ی جنایاتی همچون، کشتاردس��ته  
جمعی، تبعید و یا کوچاندن اجباری، شکنجه، 
هتک حرمت زن��ان، آزار و ارعاب علیه هر 
گروه سیاسی شناخته شده، ملیتی، فرهنگی، 

مذهبی، حذف فیزیکی اف��راد از صحنه های 
سیاسی و دیگر اعمال غیر انسانی که منجر به 
صدم��ات و لطمات غیر قابل جبران و جدی 
بر جس��م، ذهن و یا س��امتی اف��راد گردد، 

برعهده ی این دادگاه بین المللی می باشد.
به درخواس��ت نماینده ی حزب دمکرات 
کردس��تان ایران که در این کنفرانس ش��رکت 
نم��وده ب��ود، کنفرانس��ی وی��ژه در رابطه با 
جنای��ات رژیم ای��ران علیه بش��ریت برگزار 
می شود، تا از طریق س��ازمان های جامعه ی 
مدنی و جریانات و احزاب سیاسی کردستان 
ایران به رژیم ایران در راس��تای عضویت در 
این دادگاه بین المللی فشار وارد شود. تاکنون 
١١٤ کش��ور جه��ان در ای��ن دادگاه عض��و 

شده اند.

ملیت های آزادیخواه ایران!
توده های حق طلب کردستان!

محاف��ل و مجام��ع بشردوس��ت مدافع 
حقوق بشر!

بر اساس اخبار و اطاعات منتشر شده 
از سوی دستگاه های س��رکوبگر جمهوری 
اس��امی ایران، در دو روز گذشته شماری 
از زندانیان سیاس��ی و فرزن��دان ملیت های 
ایران توس��ط رژی��م ایران اعدام ش��ده اند، 
"رضا اس��ماعیلی"و "حبیب اهلل گلپری پور" 
زندانیان سیاسی کرد در شهرهای سلماس و 
ارومیه و ١٦ فعال سیاسی و فرهنگی بلوچ 
نیز در ش��هر زاهدان، مرکز اس��تان سیستان 
و بلوچس��تان در زمره ی اعدام شدگان اخیر 

می باشند.
اعدام ای��ن زندانیان سیاس��ی در حالی 
صورت گرفته اس��ت که در روندی عادالنه 
و در فرایند قضایی واقعی و در چهارچوب 
قوانین حقوق بش��ری مورد بازجویی قرار 
نگرفته اند. روند اعدام در جمهوری اسامی 
ایران در شرایطی رو به افزایش نهاده است 
ک��ه ب��ا روی کار آمدن حس��ن روحانی به 
عنوان رئیس جمه��ور، برخی افراد، گروه ها 
و جریان ها با اس��تناد به وعده های تبلیغاتی 
نامبرده، رؤیای اجتناب رژیم از نقض حقوق 
بش��ر، توجه به حقوق ملیت های تحت ستم 
ایران��ی و بهبود وضعیت معیش��ت و زندگی 
مردم را درس��ر می پروراندند و برای فریب  
اف��کار عموم��ی و روی کار آمدن روحانی 

تبلیغ می نمودند.
ه��ر چند موج اع��دام و روند فزاینده ی 
آن، به نوبه ی خود ناروا و محکوم می باشد، 
ب��ا این ح��ال بس��یار قابل توجه اس��ت که 
دستگاه قضایی کشور که می بایستی مجری 

قانون باش��د، با بی ش��رمی، وقاحت و علنًا 
اعام نماید که به تافی کشته شدن چند فرد 
مسلح وابس��ته به نیروهای سرکوبگر رژیم 
در ی��ک درگیری مس��لحانه، ١٦ زندانی را 
ک��ه چند سالیس��ت در زندان رژیم به س��ر 
می برن��د، اع��دام نماید، اقدامی ک��ه غیر از 
جمهوری اسامی و دستگاه  قضائی آن، از 
هیچ کشور و حکومتی بر نمی آید که این نیز 
ارمغان رئیس جمهوری است که در تبلیغات 
انتخاباتی خود، از حقوقدان و قانون شناس 

بودن و نظامی نبودن دم می زد.
آن هایی ک��ه تبلیغات فریبکارانه ی مبنی  
ب��ر ایجاد تغییر به دس��ت روحانی را انجام 
می دادند، در حقیقت می بایستی چه پاسخی 
ب��رای خانواده  ه��ای آن ش��هیدان و افکار 
عمومی داش��ته باشند و این عمل ضدبشری 

را چگونه توجیه  کنند.
 آنچه که مش��خص است، موج اعدام و 
روند رو به گسترش آن، تمامی مردم ایران را 
دربر گرفته و در این باره در گزارش احمد 
شهید، گزارشگر ویژه ی حقوق بشر سازمان 
ملل متحد در امور ایران ابراز نگرانی ش��ده 

است. بر اساس آمار موجود، در مدت یک 
سال گذشته ٥٣٧ نفر در ایران اعدام شده اند 
که در مقایس��ه با سال گذش��ته به شیوه ای 
چش��مگیر افزایش یافته اس��ت. سیاست و 
عملکرد ضدبشری جمهوری اسامی تنها به 
اعدام زندانیان سیاسی در کردستان محدود 
نمی ش��ود و به طرق دیگر نیز فرزندان ملت 
کرد را قربانی می کن��د، همان گونه که چند 
روز پیش نیز تع��دادی از نوجوانان کرد در 
مریوان قربانی مین های کاشته شده ی رژیم 
ش��دند و رژیم به خنثی نمودن و برداش��تن 
آنه��ا که روزانه فرزندان ملت کرد را قربانی 

می کند، هیچ گونه اهمیتی نمی دهد.
ح��زب دمکرات کردس��تان ایران ضمن 
محکوم نم��ودن اعدام زندانیان سیاس��ی، از 
روند رو به گسترش آن ابراز نگرانی نموده 
و مرات��ب همدردی خود را  با خانواده ها  ی 
آن��ان اع��ام م��ی دارد، همچنی��ن از افکار 
عموم��ی و جامع��ه ی جهان��ی و محافل و 
مجامع بشردوس��ت می خواهد که با اعام و 
ابراز نارضایتی از این همه اعدام و به منظور 
تحت فشار قرار دادن جمهوری اسامی برای 
متوقف س��اختن روند اعدام ها، تاش های 
الزم را به عمل آورده و در راستای صیانت 
از حقوق بش��ر و علیه جنایت و کشتار گام 
بردارن��د، علی الخصوص که هم اکنون خطر 
مرگ، جان گروهی از زندانیان سیاس��ی و 
فرزندان ملیت های ایران، به  ویژه حق طلبان 

کرد را تهدید می کند.

حزب دمکرات کردستان ایران
دفتر سیاسی

5 آبان ماه 1392 خورشیدی
27 اکتبر 2013 میالدی

شرکت هیأت حدکا در مراسم سالروز تأسیس 
جمهوری ترکیه

به درخواست رسمی کنسولگری ترکیه در 
ش��هر اربیل، هیأت حزب دمکرات کردس��تان 
ایران در نودمین س��الروز تأس��یس جمهوری 
ترکیه ش��رکت کرد. ب��ه گزارش وب س��ایت 
کوردس��تان میدی��ا، مورخه ی هفت��م آبان ماه 
١٣٩٢، هیات حزب دمکرات کردستان ایران 

به سرپرستی "حسن شرفی" جانشین دبیر کل 
حزب دمکرات کردس��تان، در مراسم سالروز 
تأس��یس جمهوری ترکیه شرکت کرد. در این 
مراسم هیأت حزب با ش��ماری از نمایندگان 
سیاس��ی  نماین��دگان  نظی��ر؛  ش��رکت کننده 

کشورهای اروپایی و آمریکایی دیدار کرد.



3 شماره 616 ـ 6 نوامبر 2013

پروژه ی ساخت پارک "شانو"ی مریوان در هاله ای از ابهام

تهدید مرزنشینان اشنویه از سوی نیروهای رژیم

اخبار و گزارش

پروژه ی اجرایی س��اخت پارک "ش��انو" 
مری��وان پ��س از چندی��ن س��ال هی��چ گونه 
پیش��رفت فیزیکی نداشته اس��ت. به گزارش 
منابع محل��ی، عملیات اجرایی پروژه ی پارک 
"ش��انو" مریوان، علیرغم اینک��ه از اعتبارات 
الزم برخوردار می باش��د، تاکنون آغاز نشده 
است. طرح این پروژه ی عمرانی چندین سال 
می باش��د که به تصویب رس��یده، ام��ا تاکنون 
پیش��رفت فیزیکی نداشته و تنها در قالب یک 
تابل��و باقی مانده اس��ت. مس��ئولین حکومتی 
مربوط��ه اعتب��ارات اختصاص داده ش��ده به 
این ط��رح را در این پروژه صرف نکرده اند و 
تاکن��ون نیز هیچ اثری از عزم آنان برای آغاز 
عملیات اجرایی دیده نمی شود. سالیان درازی 

اس��ت که مس��ئولین رژیم ایران از مریوان به 
عنوان پایتخت تئاتر یاد می کنند، اما هیچ گونه 
اثر و ی��ا نمادی از این عنوان در مریوان دیده 
نمی ش��ود و مس��ئولین نیز در این رابطه هیچ 

اقدامی انجام نمی دهند.
ع��دم ایج��اد فرصت  هایی برای رش��د و 
شکوفایی فرهنگ و هنر یکی از سیاست های 
رژیم ایران می باشد که از روند رشد فرهنگی 
ملیت های ایران، بخصوص ملت کرد ممانعت 
ب��ه عم��ل بیاورند. رژی��م ایران در راس��تای 
سیاس��ت آسیمیاس��یون، ضمن ع��دم صدور 
جواز برای تأس��یس مراکز فرهنگی جدید در 
کردستان، طی چند سال اخیر مراکز  فرهنگی 

زیادی را پلمپ کرده است.

اش��نویه،  در  ای��ران  رژی��م  نیروه��ای 
نزدیک ش��دن ش��هروندان کرد به ٥ کیلومتری 
خطوط مرزی را ممنوع کرده و تهدید کرده اند 
که در صورت نزدیکی به مرزها آ نان را هدف 

گلوله قرار می دهند.
به گزارش وب س��ایت کوردس��تان میدیا، 
نیروه��ای نظامی مس��تقر در م��رز نالوس، از 
توابع شهرستان اشنویه، از طریق شورای بخش 
نالوس به شهروندان گفته اند، هر شهروندی به 
٥ کیلومت��ری مرز نزدیک ش��ود، هدف گلوله 

نیروهای رژیم قرار می گیرد.
یک��ی از اهال��ی نال��وس گفته اس��ت که 
نیروه��ای رژیم ای��ران کتبًا این دس��تور را به 
ش��ورای بخش نالوس اباغ و رئیس ش��ورا 

مجبور به امضای این تصمیم شده است.
دس��تور هدف گلوله قراردادن شهروندان 

از س��وی نیروهای رژیم ایران در حالی است 
که ش��ماری از ش��هروندان به صورت قانونی) 
پیله ور و کارت سبز( در این مرز تردد می کنند 
و نیروهای رژیم ن��ه آنها را هدف گلوله قرار 
می دهن��د و ن��ه از ت��ردد آنها ممانع��ت بعمل 

می آورند.
پیله وران مرزی به آن دس��ته از کولبران و 
کاسبکارانی گفته می شود که با دریافت کارت 
تردد، اجازه ی حمل کاال را در خطوط مرزی 

دارند.
طی چند روز گذش��ته وضعیت ش��هرهای 
کردس��تان به ویژه در مناط��ق مرزی، پس از 
اعدام شماری از زندانیان سیاسی کرد، امنیتی 
گ��زارش ش��ده اس��ت و نیروهای رژی��م، از 
تجمعات چند نفری در بیش��تر شهرها ممانعت 

بعمل می آورند.

 ی��ک ش��هروند ک��رد اه��ل روس��تای 
"موس��ک" از توابع شهرستان مریوان توسط 

نیروهای رژیم ایران بازداشت شد.
به گزارش وب س��ایت کردس��تان میدیا، 
روز دوش��نبه، مورخ��ه ی شش��م آبان م��اه 
١٣٩٢، ی��ک ش��هروند کرد اهل روس��تای 
"موس��ک" از توابع شهرستان مریوان، به نام 
"پرویز علی رضایی" فرزند "حس��ن" توسط 
ایران  نیروه��ای اداره ی اطاع��ات رژی��م 

بازداشت گردید.
نیروهای اداره ی اطاع��ات رژیم ایران 
به منزل این ش��هروند یورش برده و پس از 
بازداش��ت وی، نامبرده را به مکانی نامعلوم 

منتقل کردند.

تا لحظه ی انتشار این خبر، هیچ اطاعی 
از سرنوشت این ش��هروند بازداشت شده به 

وب سایت کوردستان میدیا نرسیده است.
در رابطه با بازداش��ت ش��هروندان کرد، 
آژانس خبررس��انی کردپا نی��ز گزارش داد 
که روز ش��نبه، یازدهم آبان ماه ١٣٩٢، یک 
دانش��جوی کرد اهل شهرستان سردشت در 

دانشگاه آزاد همدان بازداشت شده است.
این ش��هروند ک��رد، از س��وی نیروهای 
وابس��ته به اداراه ی اطاع��ات رژیم ایران، 
ب��ه اتهام "همکاری با یک��ی از احزاب کرد 
اپوزیس��یون رژیم ای��ران" بازداش��ت و به 

مکانی نامعلوم منتقل شده است.

بازداشت یک شهروند کرد اهل مریوان

اعتصاب شماری از زندانیان سیاسی در اعتراض به موج جدید اعدام ها

انتقال مریم مقدسی به دلیل تشدید بیماری به بیمارستانی در تهران

یک زندانی سیاسی کرد دیگر
 به اعدام محکوم شد

وضعیت کولبران و شهروندان کرد در گزارش کوردستان میدیا
طی یک هفته ی گذش��ته، ٥ ش��هروند و 
کولبر کرد بر اثر ش��لیک مس��تقیم نیروهای 
رژی��م ای��ران کش��ته و زخم��ی ش��ده اند و 
همچنین یک کولبر ک��رد، بر اثر انفجار مین 

زخمی شده است.
روز شش��م آبان ماه ١٣٩٢، یک شهروند 
کرد اهل روستای "فرزیان" از توابع "سومای 
برادوس��ت" ارومیه به نام "ساجی تمرزاده" 
هجده س��اله و فرزند "حیدر" بر اثر شلیک 

مستقیم نیروهای رژیم ایران جان سپرد.
در همان روز، "بر اثر ش��لیک مس��تقیم 
نیروهای رژی��م ایران" یک کولبر جوان ١٥ 
س��اله، اهل روستای "قلعه ره ش��ه" از توابع 
شهرس��تان سردش��ت جان خود را از دست 

داد.
همچنین روز پنج��م آبان ماه ١٣٩٢، در 
کوهس��تان های قندی��ل کولب��ران کرد هدف 
ش��لیک مس��تقیم نیروهای رژیم ایران قرار 
گرفتن��د که در نتیجه ی ای��ن اقدام نیروهای 
رژیم، یک کولبر دیگر به نام "عمر حسینی" 

زخمی شد.
روز پنج��م آبان م��اه ١٣٩٢، نیروه��ای 
رژیم ایران در دروازه ورودی ش��هر شیراز، 
خودروی س��واری پراید یک ش��هروند کرد 
را ه��دف گلول��ه ق��رار دادن��د و در نهایت 
شهروندی به نام "نورالدین درویشی" کشته 
و ش��هروند دیگری به نام "نایب خلیفه  زاده" 

به شدت زخمی شد.
در این رابطه، یک کولبر کرد دیگر به نام 
"عبداهلل چلب��ی" اهل ارومیه در مرز ایران و 
ترکیه بر اثر انفجار مین یک پای خود را از 

دست داد.
ب��ه تفکی��ک مناط��ق، در ی��ک هفته ی 
گذش��ته، ٢ ش��هروند در ش��یراز و ٣ کولبر 
در سردش��ت، ارومیه و مرز قندیل از توابع 
کردس��تان ایران، کش��ته و زخمی ش��ده اند، 
همچنین در "ش��مزینان" یک کولبر دیگر بر 

اثر انفجار مین زخمی شد.
بر اس��اس آمار ثبت ش��ده در وب سایت 
کوردستان میدیا، در مدت ٣٠ روز گذشته، 
١٨ ش��هروند و کولب��ر ک��رد بر اثر ش��لیک 
مستقیم نیروهای رژیم ایران کشته و زخمی 
ش��ده اند و کولب��ر دیگر بر اث��ر انفجار مین 

زخمی شده است.

طی هفته گذش��ته، همچنین یک شهروند 
کرد توسط نیروهای اداره ی اطاعات رژیم 

ایران بازداشت شده است.
روز چهارش��نبه هش��تم آبان ماه ١٣٩٢، 
فعال فرهنگی کرد، اهل "بجنورد" در استان 
خراسان ش��مالی، توس��ط نیروهای اداره ی 

اطاعات رژیم ایران بازداشت شد.
"مصطف��ی خلیل زاده" ب��ه اتهام "فعالیت 
در ش��بکه های اجتماعی و داشتن صفحه ی 
کردی در ش��بکه اجتماعی فیسبوک" توسط 
نیروه��ای اداره ی اطاعات��ی رژی��م ایران 
بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل گردید.

بر اس��اس آمار ثبت ش��ده در وب سایت 
کوردس��تان میدیا، طی یک ماه اخیر، ١٤٩ 
ش��هروند کرد بازداش��ت ش��ده اند. به طور 
متوس��ط روزان��ه ٥ ش��هروند کرد توس��ط 

نیروهای رژیم ایران بازداشت شده اند.

جمعی از زندانیان سیاس��ی که شماری 
در زندان های ایران مانند سنندج، کرماشان، 
ارومی��ه و طبس به س��ر می برند، دس��ت به 

اعتصاب غذا زده اند.
به گزارش آژانس خبری موکریان، روز 
چهارش��نبه هش��تم مهرم��اه ١٣٩٢، جمعی 
از زندانی��ان سیاس��ی به نش��انه ی اعتراض 
در رابط��ه با موج جدید اعدام ها، دس��ت به 

اعتصاب غذا زدند.

بر اس��اس ای��ن گ��زارش، "محمدامین 
عبداللهی" و "فخرالدین فرجی" دو زندانی 
سیاسی کرد محبوس در زندان شهر "طبس"، 
به نش��انه ی اعت��راض به اعدام ش��هروندان 
دس��ت به اعتصاب زدن��د. در همین رابطه 
و ب��ه گزارش همین منبع خب��ری، زندانیان 
سیاس��ی زندان کرمانشاه، سنندج و ارومیه، 
در رابطه با اقدامات دس��تگاه قضایی رژیم 

ایران اعتصاب غذا کرده اند.

روز چهارم آبان م��اه ١٣٩٢، "حبیب اهلل 
گلپری پور" زندانی سیاس��ی کرد در زندان 
مرکزی ش��هر ارومیه و "رضا اس��ماعیلی" 
زندانی سیاسی کرد در زندان سلماس اعدام 
شدند. از دیگر سو، پس از سفر امام جمعه ی 
ش��هر مریوان به تهران و دیدار با مس��ئولین 
دستگاه قضایی رژیم ایران، احتمال اجرای 
حکم اعدام دو زندانی دیگر کرد به نام های 

"لقمان و زانیار مرادی" وجود دارد.

"مریم مقدسی" زندانی سیاسی کرد اهل 
نق��ده و محب��وس در زندان اوی��ن، به دلیل 
تش��دید بیماری، ب��ه بیمارس��تانی در تهران 

منتقل گردید

به گزارش فعالین حقوق بشر و دمکراسی 
در ای��ران، "مریم مقدس��ی" زندانی زن اهل 
نق��ده و محبوس در زن��دان اوین، چند روز 
قبل و در پی تش��دید بیم��اری و بی توجهی 
مسئولین رژیم در زندان اوین به بیمارستانی 

در تهران منتقل شده است.
"مریم مقدس��ی" چند ماه قبل، نسبت به 
وضعیت وخیم زندان و بی توجهی مسئولین 
رژی��م در زندان اوین نس��بت ب��ه وضعیت 
بیماری کلیوی خود، دست به اعتصاب غذا 

زده بود.
در همین رابطه، خانواده "مریم مقدسی" 
پس از تماس تلفنی کوتاه از سوی دخترشان 
از زندان اوین و اطاع از تش��دید بیماری و 
وضعیت وخیم وی، راهی تهران ش��ده اند و 
پس از درخواس��ت ماقات با فرزندش��ان، 

اطاع یافته اند که وی در بیمارستانی بستری 
است.

به گ��زارش همین منبع خب��ری، اصرار 
خانواده  ی "مریم مقدس��ی" جهت اطاع از 
محل بستری یا نگهداری وی بی نتیجه مانده 
اس��ت و تا لحظه انتش��ار این خبر، موفق به 
ماق��ات و یا کس��ب اطمین��ان از وضعیت 
وی نگردیده اند. مریم مقدس��ی سال ١٣٨٩ 
و پس از اعدام زندانی سیاس��ی کرد، فرزاد 
کمانگ��ر و تن��ی چند از فعالین سیاس��ی که 
منج��ر به اعتصابات گس��ترده در ایران و به 
ویژه شهرهای کردنشین شده بود، بازداشت 
و ب��ه "فعالیت و تبلیغ علیه نظام و همکاری 
با یکی از اح��زاب مخالف رژیم" متهم و از 
س��وی دستگاه قضایی رژیم ایران به ٩ سال 

زندان محکوم شده است.

ی��ک فع��ال دیگ��ر کرد ب��ه ن��ام "آرمان 
پرویزی" ب��ه اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" به 

اعدام محکوم شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی 
و مدنی، آرم��ان پرویزی فرزند رش��ید، اهل 
شهرس��تان مهاباد، اواخر سال ١٣٩١ همراه با 
چند تن دیگر بازداشت گردید و در ١٥ تیرماه 
س��ال جاری در دادگاه انقاب رشت، به اتهام 
"اقدام علی��ه امنیت ملی و هم��کاری با یکی 
از احزاب کرد مخالف رژی��م ایران" به اعدام 

محکوم شد.
به گزارش همین منبع خبری، حکم اعدام 
آرم��ان پرویزی روز پنج ش��نبه نه��م آبان ماه 

١٣٩٢ به نامبرده اعام شده است.
رش��ته ی  دانش��جوی  پرویزی"  "آرم��ان 
معماری دانشگاه رشت بوده است. این سومین 
زندانی کرد اس��ت که پ��س از روی کار آمدن 
"حسن روحانی" به اعدام محکوم شده است.

مدتی پی��ش نیز دو زندانی ک��رد دیگر به 
نام ه��ای "صاب��ر مخلد موانه" اه��ل ارومیه و 
"محم��د عبدالله��ی" ب��ه اعدام محکوم ش��ده 

بودند.
"صاب��ر مخلد موان��ه" در تیرم��اه ١٣٩٢ 

بارداش��ت و پ��س از س��ه ماه بازداش��ت در 
اطاعات س��پاه ب��ه اتهام "هم��کاری با یکی 
از احزاب کرد مخالف رژی��م ایران" به اعدام 

محکوم گردید.
"محم��د عبداللهی" زندانی سیاس��ی دیگر 
کرد که در حال حاضر در زندان مهاباد به سر 
می برد، روز سی ام شهریورماه ١٣٩٢ به اعدام 

محکوم شد.
با احتساب این س��ه زندانی سیاسی کرد، 
در ح��ال حاضر ش��مار فعاالن سیاس��ی کرد 

محکوم به اعدام به ٢٥ تن رسیده است.
اسامی این زندانیان سیاسی عبارتند از:

حبیب اهلل لطیفی، رشید آخکندی، مصطفی 
س��لیمی، زین��ب جالی��ان، ش��یرکو معارفی، 
سمکو خورش��یدی، س��یروان نژاوی، ابراهیم 
عیس��ی پور، رزگار افش��اری، س��امان نسیم، 
زانیار مرادی، لقمان مرادی، هوشنگ رضایی، 
رضا اس��ماعیلی، بهروز آلخانی، س��ید سامی 
حسینی، سید جمال محمدی، بختیار معماری، 
منص��ور آرون��د، صاب��ر مخلد موان��ه، محمد 
عبداللهی، علی احمد س��لیمان، رضا مازاده، 

حسین فروهیده و آرمان پرویزی.

مردم مریوان در اعتراض به اعدام زندانیان سیاسی تظاهرات کردند
تظاهرات ش��هروندان مری��وان در اعتراض 
به اعدام زندانیان سیاس��ی کرد توسط نیروهای 
رژیم ایران به خش��ونت کشیده شد و بازداشت 

چند تن را نیز در پی داشت.
ب��ه گزارش آژانس خبررس��انی کردپا، روز 
سه شنبه چهاردهم آبان ماه ١٣٩٢، شمار زیادی از 
شهروندان مریوان در این شهر به خیابان ها آمده 
و به منظور محکوم نم��ودن اجرای حکم اعدام 
زندانیان سیاسی کرد دس��ت به تجمع اعتراضی 
زده و تظاه��رات کردن��د. در ای��ن تظاه��رات، 
معترضین ش��عارهایی نظیر "کردس��تان را اعدام 
نکنی��د"، " هه تا کوردیک بمینی کوردس��تانیش 
ده مین��ی )تا یک کرد باقی بماند، کردس��تان نیز 
باقی می ماند(" س��ر دادند. ای��ن تظاهرات که از 
سه راه ش��برنگ آغاز و تا چهارراه اصلی شهر 
مری��وان )مس��یر خیاب��ان دکتر قاس��ملو( ادامه 
داش��ت، با یورش نیروه��ای یگان ویژه ی رژیم 
به خشونت کشیده ش��د و چند تن از معترضین 

توسط این نیروها بازداشت شدند. نام دو تن از 
بازداشت شدگان "وریا تاسه" و "دانا لنج آبادی" 

از فعالین دانشجویی می باشد.
ب��ه گ��زارش همین منب��ع خب��ری، پس از 
تظاهرات، نیروهای یگان ویژه ی رژیم در سطح 
شهر پراکنده شده و فضای امنیتی شهر مریوان را 
امنیتی کردند. گزارش ها حاکیست، روز سه شنبه 
١٤ آبان م��اه ١٣٩٢، نیروه��ای نظامی و یگان 

ویژه ی رژی��م با افزایش ش��مار نیروهای خود 
در سطح ش��هر سنندج نیز فضای این شهر را به 

شدت امنیتی کرده اند.
نیروهای لباس شخصی اداره اطاعات رژیم 
با حضور گس��ترده در خیابان ه��ا، رفت و آمد 
ش��هروندان را زیر نظ��ر گرفته اند تا از برگزاری 
هر گونه تجمع اعتراضی از س��وی ش��هروندان 

جلوگیری به عمل بیاورند.
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در ایران حکومتی بر سر کار نیست که این 
مس��ائل را درک کن��د و مد نظ��ر قرار دهد 
و تحت تأثیر تحوالت��ی که در دنیا در حال 
وقوع می باش��ند، قرار گیرد، به همین دلیل، 
این حکومت، اکنون نیز حکومتی بسته است 
و فرص��ت هیچ گونه حرکت مدنی را نه تنها 
به ملت ک��رد، بلکه به هیچ ک��س نمی دهد. 
در کردس��تان ترکیه، امکان مبارزه ی مدنی 
و فضای باز مورد نیاز برای مبارزه ی مدنی 
وج��ود دارد که بای��د از آن بهترین بهره را 
برد. اوضاع کردستان عراق کاماًل دگرگون 
ش��ده و حکومت بومی و محلی بر س��رکار 
اس��ت. در س��وریه نیز وضعیت به گونه ای 
اس��ت که همه ی ما از آن آگاهیم. همانگونه 

آقای مصطف��ی هجری، دبی��رکل حزب 
دمکرات کردستان ایران اخیرا طی گفتگویی 
با مجل��ه ی "واالپرس" اهداف، سیاس��ت ها 
و مواض��ع ح��زب دمک��رات را در رابطه با 
مس��ائل مهم سیاس��ی روز در جهان، منطقه 
و کردس��تان تش��ریح نموده اس��ت.  توجه 
خوانندگان گرامی روزنامه ی کوردستان را 
به مت��ن کامل برگردان فارس��ی این گفتگو 

جلب می نماییم:

س: اج��ازه بفرمائید ک��ه گفتگویمان را 
این گونه آغ��از کنیم، حزبی ک��ه جمهوری 
کردستان را بنیاد نهاد، حزبی که بزرگمردانی 
چون قاضی، قاس��ملو و شرفکندی را داشته 
و هزاران پیش��مرگ را در مکتبش پرورش 
داده و صاحب هزاران شهید می باشد، حزبی 
که در گذش��ته در کردس��تان ایران قدرت 
سیاس��ی را در اختیار داش��ته اس��ت، اکنون 
در اردوگاهی محدود ش��ده است، این حزب 
ب��ه اردوگاه نش��ین معروف گش��ته و مورد 
انتقاد ق��رار می گیرد که توانایی آغاز مجدد 
مب��ارزه ی مس��لحانه را ن��دارد و مبارزه ی 
مدن��ی را نیز نمی تواند به پیش ببرد، ش��ما 

چگونه به این پرسش ها پاسخ می دهید؟
هج��ری: واقعیت این اس��ت که با توجه 
ب��ه تغییراتی ک��ه در دنیا و منطق��ه و ایران 
روی می دهن��د، این تغیی��رات بر روی تمام 
حکومت ه��ا، اح��زاب، مجام��ع و محافل و 
ش��خصیت ها تأثیرگ��ذار خواهن��د ب��ود، به 
همی��ن دلیل، گذش��ته ای که ش��ما درباره ی 
ح��زب دمکرات بیان کردی��د، کامال صحیح 
است، گذشته ای سرش��ار از مبارزه، تالش، 
فداکاری و افتخ��ار دارد، اما اکنون اوضاع 
دنی��ا و منطقه تغیی��ر نموده اس��ت، نه تنها 
برای ما به عنوان حزب دمکرات کردس��تان 
ایران که یکی از احزاب اپوزیس��یون ایران 
هس��تیم، بلکه در دنیا و منطقه ی خاورمیانه 
نی��ز فعالی��ت و ش��یوه ی کار و مب��ارزه ی 
اح��زاب تغییر یافته اس��ت. ام��روزه فعالیت 
احزاب مانند 30 تا 40 س��ال قبل نمی باشد. 
جامعه، نظ��رات و دیدگاه ها تغییر یافته اند و 
به تبع آن، نیازهای جدیدی ایجاد می شوند. 
در اینجا این س��ؤال مطرح می ش��ود که آیا 
آن گونه که در گذشته، نیروها و جریان های 
سیاسی به ویژه نیروها و جریان های سیاسی 
کرد به ش��یوه ای فعاالنه مبارزه ی مسلحانه 
را در دس��تور کار داش��تند، اکنون نیز مردم 
در جامعه مطالبات و خواست های خود را به 
همان گون��ه پیگیری می کنند؟ آیا آن روش 
می تواند آنقدر مؤثر باشد که حکومت را بر 
سر میز مذاکره و گفتگو بکشاند و مطالبات 

ملت را محقق سازد؟
م��ا در گذش��ته، به ویژه پ��س از روی 
کار آم��دن جمه��وری اس��المی ای��ران که 
اکن��ون چند س��الی از آن گذش��ته اس��ت، 

که اش��اره کردم، حکومت بش��ار اس��د در 
بخش اعظم منطقه وجود ندارد. با اش��اره به 
این مطالب در صدد بیان این نکته می باش��م 
ک��ه در تمام تاریخ ملت ک��رد که مبارزه ی 
مس��لحانه ی خش��ونت آمیز وجود داش��ته و 
ملت کرد فداکاری های بسیاری را رقم زده 
است، در حقیقت کسی نتوانسته است که با 
مبارزه ی مسلحانه ی خود حکومت را ناچار 
به قبول مطالبات و خواس��ته های ملت کرد 

نماید.
س: آی��ا دیگر ب��ه مبارزه ی مس��لحانه 

اعتقاد ندارید؟
هج��ری: به مب��ارزه ی مس��لحانه اعتقاد 
داریم، اما نه اینکه همه چیز را در مبارزه ی 
مس��لحانه خالص��ه نماییم و اگ��ر مبارزه ی 
مسلحانه وجود نداشت، احساس کنیم که به 
پایان راه رسیده ایم، بلکه مبارزه ی مسلحانه 
مثل س��ایر ش��یوه های مبارزه باید در زمان 
و ش��رایط مناس��ب خود مورد استفاده قرار 

گیرد.
س: آیا اکنون برای شما مناسب نیست؟

هج��ری: ن��ه، اکنون ب��رای ما مناس��ب 
نیست.

س: چرا؟
هجری: زیرا اگر مبارزه ی مس��لحانه را 
آغاز نماییم، نیازمند پش��ت جبهه ا ی مطمئن 
هس��تیم که ما از آن برخوردار نیس��تیم. در 
کش��وری ب��زرگ و کثیرالمل��ه مانند ایران 
که ملت کرد س��ومین ملت اس��ت، از لحاظ 
اقتصادی یک��ی از محروم تری��ن ملیت های 
ایران می باش��د و امکانات بسیار محدودی 
را برای گ��ذران زندگی در اختیار دارد، در 
چنین کش��ور بزرگی ملت ک��رد به تنهایی 
نمی توان��د مب��ارزه ی مس��لحانه را آغ��از 
نمای��د و در ای��ن راه قربانی بدهد، در حالی 
ک��ه ملیت های دیگر ایرانی علیرغم داش��تن 
نارضایتی بس��یار از حکومت، تاکنون برای 
این منظور آمادگی خود را اعالم ننموده اند، 
ملت کرد به تنهایی نمی تواند وارد عرصه ی 
مبارزه ی مسلحانه شود، بنابراین باید فرصت 

و شرایط مناسب آن فراهم گردد.
س: این فرصت چیست؟

هجری: ب��ا توجه ب��ه اینک��ه جمهوری 
اسالمی ایران مدتی است چه از نظر داخلی 
و چ��ه از نظر بین المللی رو به ضعف نهاده، 
این فرصت زمان��ی خواهد بود که ضعف و 
درماندگی جمهوری اس��المی ب��ه نقطه ای 
برس��د که نه تنها ملت کرد، بلکه ملیت های 
دیگر نیز در صورت عدم به نتیجه رس��یدن 
مب��ارزه ی مدن��ی، ج��رأت روی آوردن به 
مبارزه ی مس��لحانه را داشته باشند و حزب 
دمک��رات تنها حزب مبارز در این کش��ور 
نباشد، به نظر من، فرصت مورد نظر با توجه 
به تحقق این ش��رایط فراهم خواهد شد. البته 
حزب دمک��رات برای آن زم��ان باید برای 
همیشه آمادگی الزم را داشته باشد و ما آن 
آمادگی را داریم و اکنون نیز پیشمرگ می 
پذیریم و آموزرش��گاه نظام��ی نیز داریم و 
پیشمرگ آموزش داده و پرورش می دهیم، 
بخش اعظم این پیشمرگ ها در اردوگاه های 
حزب وظیفه ی حفاظت از حزب را به عهده 
دارند. ما همواره آماده هستیم تا در فرصت 
مناسب، بیشترین بهره را ببریم، چه به عنوان 
ملت ک��رد و چه ب��رای وارد عرصه نمودن 
ملیت های دیگر تا مبارزه ای مشترک را علیه 

رژیم آغاز نماییم.
س: فرصت��ی ک��ه در م��ورد آن س��خن 
گفتید، همانگونه که در عراق و سوریه و به 
طور کل��ی در منطقه، آمریکا دخالت نموده، 
آیا ش��ما نی��ز  انتظار دارید به همان ش��یوه، 
آمریکا در ایران نی��ز دخالت نموده و آنگاه 

شما مبارزه ی مسلحانه را آغاز نمایید؟
هجری: نه، مس��أله تنها این نیس��ت که 
منتظ��ر دخال��ت آمریکا یا ق��درت خارجی 
دیگری باش��یم، بلکه قبل از هر چیز در ابتدا 
آماده ش��دن ملیت های ایران و آزادیخواهان 

مس��لحانه ی نیروه��ای کرد بوده باش��د! با 
نهای��ت احترام��ی که برای تم��ام مبارزاتی 
ک��ه ملت ک��رد در تاریخ انجام داده اس��ت، 
قائل هس��تم به ویژه در کردس��تان عراق که 
مب��ارزه ای دراز م��دت و توأم ب��ا قربانیان 
فراوان داش��ته اس��ت، باید بگویم آنچه در 
کردس��تان عراق پیش آمد، بخش اعظم آن 
ناشی از تغییرات انجام گرفته در منطقه بود. 
حمله ی نظام��ی به ع��راق، حکومت صدام 
حسین را فروپاش��ید، می دانیم که نیروهای 
کرد ع��راق علیرغ��م تم��ام فداکاری هایی 
ک��ه انجام دادن��د، در دوران صدام حس��ین 
نتوانستند مطالبات و خواسته های ملت کرد 
را در این بخش از کردس��تان محقق سازند، 
تغییراتی هم که اکنون در کردس��تان سوریه 
روی داده و مشاهده  می کنیم که بخش هایی 
از آن آزاد ش��ده و نیروهای دولتی س��وریه 
در آنج��ا حضور ندارند، ب��ه دلیل فعالیت و 
مبارزه ی مسلحانه ی قوای کرد نبوده است، 
بلک��ه اوضاع منطقه باعث ایجاد این تغییر و 
تحوالت شده و بشار اسد درگیر یک جنگ 
خونین شده و رژیم وی تضعیف شده است، 
به همی��ن دلیل، این وضعیت در کردس��تان 

سوریه ایجاد شده است.
در ترکی��ه نیز ملت ک��رد فداکاری های 
چش��مگیری داش��ته اس��ت، بخ��ش عظیمی 
از تغیی��ر و تحوالت��ی که این��ک در ترکیه 
وجود دارند، از طریق مبارزه ی مدنی تحقق 
یافته اند که خواسته ها و مطالبات ملت کرد 
در آن مطرح شده است. اینک فرایندی میان 
حکومت ترکیه و p.k.k  آغاز ش��ده است. 
بخش اساس��ی و زیربنایی آن به دیدگاه ها، 
نظ��رات و تفکرات حزبی ک��ه در ترکیه بر 
مس��ند قدرت قرار دارد، ب��ر می گردد، زیرا 
پیش از روی کار آمدن این حزب در ترکیه، 
مبارزه ی ملت کرد چه به ش��یوه ی مسلحانه 
و چه به ش��یوه ی مدنی همواره وجود داشته 
است، اما همانگونه که عرض کردم، تحوالت 
دنی��ا و منطقه به گونه ای رقم می خورند که 
این مسائل برجسته شده اند. اما به طور کلی 

تمام ش��یوه های مبارزه از جمل��ه مبارزه ی 
مسلحانه، مبارزه ی مدنی، مبارزه ی سیاسی، 
رس��انه ای و ارتباط جمعی و تش��کیالتی و 
... را آزمای��ش نموده ایم، ام��ا به دلیل عدم 
توازن قوا، به تدریج عقب نش��ینی نموده و 
در مرزها مستقر شدیم و همانگونه که گفته 
شد، اکنون بخش تشکیالت آشکار حزبمان 
در اردوگاه ه��ای حزب در کردس��تان عراق 
مستقر می باش��د و بر خالف آنچه که گفته 
می ش��ود، این اردوگاه نشینی ناشی از فقدان 
توانایی و قدرت سیاس��ی نیست، ما در این 
اردوگاه ه��ا کار حزبی انجام می دهیم، ما در 
ای��ن مدت کارهای بس��یار مفی��د و مؤثری 
در ارتباط با مس��أله ی رس��انه های ارتباط 
جمع��ی و افکار عمومی، ارتب��اط با نیروها 
و س��ازمان های سیاس��ی کرد در بخش های 
چهارگانه ی کردستان و در خارج از کشور 
انجام داده ایم. همچنین به شیوه ی پنهانی کار 
و فعالیت تش��کیالتی چش��مگیری در داخل 
کشور داشته و داریم. آنچه که اکنون بخش  
عظیمی از مردم مش��اهده می نمایند، متوقف 
ش��دن مبارزه ی مس��لحانه از س��وی حزب 
ماست، به غیر از این موضوع و این قسمت 
از مب��ارزه، تم��ام بخش های دیگ��ر کار و 
فعالیت حزب دمکرات پویا و فعال می باشد، 
ما بر اساس تحقیق و بررسی هایی که حزبمان 
انجام داده است، در این برهه از زمان آغاز 
مجدد مبارزه ی مسلحانه در کردستان ایران 
را س��ودمند نمی دانیم، بر این باوریم که در 
ای��ن مقطع زمان��ی باید از ش��یوه های دیگر 
مبارزه اس��تفاده کنیم همانگونه که تاکنون 
استفاده نموده و فعالیت داشته ایم و در زمان 
مناس��ب نیز مب��ارزه ی مس��لحانه را مجددا 
آغ��از می نمائیم. از نطر م��ا به عنوان حزب 
دمکرات کردستان ایران، مبارزه ی مسلحانه 
مبارزه ای نیس��ت که به عنوان تنها شیوه ی 
مبارزه به ما تحمیل ش��ود و اینگونه نیست 
ک��ه الزاما اگر مبارزه ی مس��لحانه نباش��د، 
مبارزه  را متوقف نمائیم و هیچگونه فعالیت 
دیگری نداش��ته باشیم، بلکه معتقدیم که در 
کش��ور در هر برهه ای از زمان ش��یوه ای از 
مبارزه و فعالیت مناسب می باشد. بر اساس 
بررسی های سیاسی که داریم، در ارتباط با 
این مسأله در جهان، منطقه و ایران واقعیت 
این اس��ت ک��ه مب��ارزه ی مس��لحانه مانند 
گذش��ته مبارزه ای نیست که از سوی مردم 
و جریان های گوناگون مورد اس��تقبال قرار 
گیرد، ب��ه همین دلیل، ما فعال این ش��یوه ی 
مبارزه را متوقف س��اخته ایم، اما بخش های 

دیگرمان بسیار فعال می باشند.
متوق��ف  را  مس��لحانه  مب��ارزه ی   س: 
نموده ای��د، آی��ا ب��ه ناچ��ار آن را متوق��ف 
نموده ای��د، یعن��ی به عنوان مث��ال، وضعیت 
کنونی اقلیم کردس��تان، نتیج��ه ی مبارزه و 
جنگ مس��لحانه بوده اس��ت، در کردس��تان 
ترکیه که فرایند صلح در جریان اس��ت، در 
نتیج��ه ی توازن ق��وا و مبارزه ی مس��لحانه 
بوده  اس��ت، در کردستان س��وریه وضعیت 
پی��ش آمده در نتیجه ی مبارزه ی مس��لحانه 
اس��ت، اینکه در منطق��ه ی خاورمیانه تغییر 
و تحوالت��ی روی داده، صحی��ح اس��ت. آیا 
مبارزه ی مسلحانه دیگر یکی از اولویت های 
کاری شما نیست؟ همانگونه که گفتید، شما 
در داخ��ل ایران نمی توانی��د آزادانه فعالیت 
سازمانی و تش��کیالتی خود را انجام دهید، 
در زمین��ه ی تش��کیالتی و پنهان��ی نیز در 
مدت 15 تا 20 س��ال گذش��ته نتوانسته اید 
به ش��یوه ای چشمگیر مؤثر باشید، آیا بر این 
باور نیستید که مبارزه ی مسلحانه برای شما 
مهم و ض��روری اس��ت و می تواند نقش و 

اثرگذاری خود را داشته باشد؟
هج��ری: مب��ارزه ی مس��لحانه تأثیرات 
خاص خ��ود را دارد، اما کافی نیس��ت، من 
معتقد نیستم تغییر و تحوالتی که در منطقه، 
چه در کردس��تان عراق و چ��ه در ترکیه و 
س��وریه روی داده اند، در نتیجه ی مبارزه ی 

ایران برای آغاز و اجرای مبارزه ی سراسری 
می باش��د، در ابتدا این موضوع اولویت اول 
ما می باش��د، اما همانگونه که ش��ما اش��اره 
نمودی��د، ممکن اس��ت دخال��ت قدرت های 
خارجی فضای مناس��ب و م��ورد نظر ما را 
مهیات��ر نمای��د و ما هم بدون ش��ک از آن 

بهترین بهره را خواهیم برد.
س: اینکه قدرت��ی مانند آمریکا دخالت 
نموده و وارد جنگ با ایران شود یا جمهوری 
اس��المی ایران را تحت فشار قرار دهد، شما 

از کدام گزینه حمایت می کنید؟
هجری: ما از تضعیف جمهوری اسالمی 
ای��ران حمایت می کنیم، به باور ما هر اندازه 
ک��ه جمهوری اس��المی ای��ران ضعیف تر و 
درمانده تر باشد، به سود آزادیخواهان ایران 

و به ویژه ملت کرد است.
در این رابطه تجرب��ه ای نیز وجود دارد 
و تا کنون حداقل برخی از  کش��ورهایی که 
آمری��کا در آنها دخالت نم��وده و حکومت 
آنها را س��اقط نموده و س��پس آن کشورها 
را برای مردم به  جا گذاشته است، بر پایه ی 
توانای��ی خود توانس��ته اند اداره ی حکومت 

خود را در دست داشته باشند.
س: اگ��ر ش��رایط مورد نظ��ر و فرصت 
مبارزه ی مس��لحانه برای ش��ما محقق گردد 
و تغییرات��ی روی ده��د، آیا ش��ما حاضرید 
فرمانده��ی یک��ی از جن��گ ه��ا را برعهده 
بگیرید یا در ش��هر کویه می مانید و از دور 

نظاره گر خواهید بود؟
هج��ری: در واقع تغییر و تحوالت آینده 
را نمی ت��وان پیش بین��ی ک��رد، ام��ا معتقدم 
مب��ارزه ی مس��لحانه در خ��ارج از کش��ور 
عملی نمی باش��د، زی��را این مب��ارزه از راه 
دور امکانپذی��ر نیس��ت، ام��ا در ص��ورت 
تحقق فرصت مناسب، ما مبارزه ی مسلحانه 
خواهیم داش��ت. ما به عنوان حزب دمکرات 
تجربه ی مبارزه ی مس��لحانه را داریم و در 
داخل کش��ور و کوهستان ها نیز آن را انجام 
داده ای��م و جنگ پارتیزانی داش��ته ایم، حتی 

نبردهای منظم نیز با رژیم داشته ایم.
س: آیا ش��ما آم��اده هس��تید در جنگ 

حاضر باشید و برگردید؟
هج��ری: بله، همانگونه که عرض کردم، 
اگر شرایط مناس��ب باشد، حاضرم از همان 

روز اول برگردم.
س: از م��ردم کردس��تان ای��ران بس��یار 
دور هس��تید، اما با وج��ود این دوری، برای 
شرکت و حضور در کنگره ی ملی با کمترین 
مش��کل روبرو بودید. در مقایسه با احزاب 
کردس��تان عراق، به نظر شما دلیل یا دالیل 
س��ازگاری ای که بین احزاب کرد کردستان 
ایران وجود داش��ت و توانس��تید با کمترین 

مشکل به اجماع نظر برسید، چیست؟
هجری: ما به عنوان کردهای کردس��تان 
ایران همچ��ون بخش های دیگر کردس��تان، 
گذش��ته ای تلخ و سرش��ار از مش��کالت و 
گرفت��اری را تجربه نمودای��م، از مبارزه ی 
مس��لحانه علیه یکدیگر گرفت��ه تا تخریب 
و ح��ذف یکدیگ��ر، انش��عابات و ضدیت با 

مصطفی هجری در گفتگو با واالپرس: 

آماده شدن ملیت های ایران برای مبارزه ی سراسری، اولویت نخست ماست

مصطفی هجری

به مبارزه ی 
مسلحانه اعتقاد 

داریم، اما نه اینکه 
همه چیز را در 

مبارزه ی مسلحانه 
خاصه نماییم و اگر 
مبارزه ی مسلحانه 

وجود نداشت، 
احساس کنیم که به 
پایان راه رسیده ایم

ملت کرد به تنهایی 
نمی تواند مبارزه ی 
مسلحانه را آغاز 
نماید و در این راه 

قربانی بدهد، در حالی 
که ملیت های دیگر 

ایرانی علیرغم داشتن 
نارضایتی بسیار از 

حکومت، تاکنون برای 
این منظور آمادگی 

خود را اعام ننموده اند
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پایان،  ب�ی  جنگ 
درد بی پایان

ترجمه: رضا فتح اهلل نژاد

مقاله ای  روزنامه "نیویورک تایم��ز" 
درباره مسأله ی س��وریه و احتمال شیوع 
فاجعه ب��ار بیم��اری فلج اطف��ال در این 
ش��رایط جنگی منتش��ر نموده که توسط 
هیئ��ت تحریریه نگاش��ته ش��ده اس��ت. 
در پاراگراف ه��ای آغازین آمده اس��ت: 
"اپیدمی فلج اطفال را به تهدیداتی بیفزایید 
که  مردم عادی و بی گناه سوریه در حال 
حاضر به سبب جنگ داخلی با آن مواجه 
هس��تند. این بخشی از آن چیزی است که 
مس��ئوالن آمریکایی می گویند احتماال به 
بدترین فاجعه ی انسانی پس از ژینوساید 
روآندا در ١٩٩٤ بدین سو که حدود ٨٠٠ 
هزار نفر طی آن کشته شدند، تبدیل شود. 
اما در حالی که تراژدی در مقابل دیدگان 
همگان اس��ت، بس��یاری از کش��ورها، از 
جمله روس��یه و چین کمک های ناچیزی 
جهت تأمین نیازهای اولیه ی سوری ها به 
کارزار س��ازمان ملل متحد ارائه کرده اند.
مردم ع��ادی از زمانی ک��ه رئیس جمهور 
سوریه، بشار اس��د از نیروی نظامی برای 
مقابل��ه با اعتراض��ات صلحجویانه که در 
٢٠١١ آغاز ش��د، اس��تفاده ک��رد و یک 
جنگ تمام عیار داخلی را به راه انداخت، 
هزین��ه ی س��نگینی پرداخ��ت کرده ان��د. 
مس��ئوالن هم اکنون شمار کش��ته ها را که 
جنگجویان طرفی��ن را هم دربر می گیرد، 

١١٥ هزار نفر اعام کرده اند. 
حدود پنج میلیون نفر از سوری هایی 
که تا کنون از جنگ جان سالم بدر برده اند، 
در داخل خود کش��ور آواره شده اند � در 
محله هایی که توس��ط نظامی��ان محاصره 
شده اند، گیر کرده یا از خانه هایشان کنده 
ش��ده اند و در خانه ها، مدارس، مساجد و 
پارک های بدون امکانات و در خانه های 
پرجمعی��ت اقوامش��ان زندگ��ی می کنند. 
اغل��ب آنها به طور نومیدانه ای به خوراک 
و امکانات درمانی دسترس��ی ندارند و به 
نظر می رسد با فرارسیدن زمستان وضعیت 

وخیمتر شود.
در عین ح��ال، دو میلی��ون نفر دیگر 
از س��وری ها به ترکیه، اردن، لبنان، عراق 
و مصر ف��رار کرده اند و ب��ا این اوصاف، 
زندگی هف��ت میلیون نفر ی��ا حدود یک 
س��وم جمعیت س��وریه بر اثر این جنگ 

زیرورو شده است". 
در بخ��ش دیگ��ری از مقال��ه، ضمن 
اش��اره ب��ه آمارهای ارائه ش��ده توس��ط 
س��ازمان ملل متحد در زمین��ه ی مبارزه 
ب��ا بیماری فل��ج اطفال در منطق��ه، آمده 
کارشناسان  گمانه زنی های  "طبق  اس��ت: 
امور بهداش��ت عمومی، جهادگراهایی که 
به منظور پیوس��تن به مبارزه علیه بش��ار 
اسد به سوریه آمده اند، حامل ویروس این 

بیماری بوده اند".
در پایان نیز آمده اس��ت: "بهترین راه 
کم��ک کردن به س��وری ها، پایان دادن به 
جنگ موجود اس��ت. بهتری��ن راه بعدی، 
کاه��ش دردهای مذک��ور از طریق تأمین 
احتیاج��ات و نیز فش��ارآوردن به طرفین 
درگیر اس��ت تا به کارمندان یاری رس��ان 
اج��ازه انتق��ال احتیاج��ات ض��روری را 

بدهند". 
      منبع:

 Newyorktimes.com

یکدیگ��ر را آزموده ایم. ب��ه نظر من، همه ی             روزنــــــه
م��ا درس گرفت��ن از تج��ارب گذش��ته، به 
ای��ن نتیجه رس��یده ایم که دیگ��ر زمان آن 
عملکردها و تفکرات به س��ر آمده اس��ت و 
اگر بخواهیم در آینده ی ایران و کردس��تان 
ایران نقش داشته باشیم و تأثیرگذار باشیم و 
به سود ملتمان عمل کنیم، باید از فرصت ها 
بهتری��ن بهره را ببریم، زی��را زماِن آن گونه 
عملکرده��ا، برخوردها و تفک��رات به کلی 

سپری شده است.
از نظر ما مسأله ی جنگ و حل مشکالت 
از طری��ق توس��ل به اس��لحه و دش��منی با 
یکدیگر، دس��ت کم از دی��دگاه ما به عنوان 
حزب دمکرات کردس��تان ایران تمام ش��ده 
است، به همین دلیل ما براساس این سیاست 
و تحلیل، مدت هاس��ت که مذاکره و گفتگو 
ب��ا دیگران بر اس��اس احت��رام متقابل را در 
پیش گرفته ایم، ای��ن گونه رفتار کرده ایم و 
توانسته ایم فضایی را فراهم کنیم که بتوانیم 
گرد هم آمده و به جای مناقشه و تعارض با 
یکدیگ��ر، به تعامل و همکاری بپردازیم. در 
این رابطه حتی با رفقایی که چند س��ال قبل 
از حزب دمکرات جدا شدند، فصل جدیدی 
را آغاز نموده ایم. مدت یک س��ال است که 
در ح��ال مذاک��ره با آنها هس��تیم، درباره ی 
موضوعات سیاس��ی ایران و کردس��تان، با 
یکدیگر مشورت می کنیم، با جریانات دیگر 
نیز چنین وضعیتی داریم. این مس��أله منجر 
به ایجاد فضایی ش��ده اس��ت که همان گونه 
که فرمودید، در کنگره ی ملی که انتخاباتی 
دمکراتیک در آن برگزار شد و نمایندگانی 
تعیین شدند، با یکدیگر همکاری می کنیم و 
هدف ما این نیست که هر یک در پی اهداف 
حزبی خویش باشیم، از نظر ما مهم این است 
که اگر ای��ن کنگره موفق باش��د، می تواند 
اهداف واالیی را پیگیری نموده و به س��ود 
و مصلحت ملت کرد باش��د، به همین دلیل، 
بیشتر مسأله ی ملی را در نظر داریم، این امر 
نه تنها در رابطه با مس��أله ی کنگره ی ملی، 
بلکه در س��ایر موارد نیز صدق نموده است، 
مثال در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری 
ایران، همگی ما یعنی احزاب کردستان ایران، 
بیانیه هایی همس��و صادر نمودیم، همگی به 
این نتیجه رس��یدیم که مشترکا و یکصدا از 
مردم بخواهیم رأی ندهند، در مس��ائل دیگر 

نیز با یکدیگر همکاری داریم.
س: ام��ا نتوانس��تید بیانیه ی مش��ترکی 

صادر کنید.
هجری: بیانیه ی مشترکی که همه را در 
بر گی��رد، خیر، اما همگی ی��ک موضوع را 
مط��رح کردیم، هر جریان��ی بیانیه ی خود را 
داش��ت، اما هدف یکی بود و آن نیز تحریم 

انتخابات بود.
س: آی��ا حاضری��د همی��ن روزه��ا، هر 
پنج جریان )س��ه حزب کومل��ه و دو حزب 
دمک��رات( بیانی��ه ی مش��ترکی در رابطه با 

کنگره ی ملی صادر کنید؟
هجری: هم اکنون در کنگره ی ملی گرد 
هم آمده ای��م، انتخاباتی میان خ��ود برگزار 

نمودیم.
س: منظور من، بیانیه ی مش��ترکی میان 

احزاب کردستان ایران است.
هجری: این مس��أله احتیاجی ب��ه بیانیه 
ن��دارد، م��ا در آنج��ا ب��ا هیأت ها گ��رد هم 
می آیی��م، همین هیأت برگ��زاری که تعیین 
ش��ده، شامل 21 نفر اس��ت، هیأت ما نیز 5 
نفر اس��ت، تمامی مس��ائل را با آنها مطرح 

می کنیم، مسائل ما نیز مشترک است.
س: آیا کنگره ی مل��ی از نظر جنابعالی 
برای ش��ما و احزاب کردستان ایران حضور 
جدیدی نبود، رسانه ها با شور و شوق زیادی 
حضور شما را پوشش دادند که در چند سال 
اخیر این گونه نبود، در نخستین نشست نیز 
ش��ما یکی از کس��انی بودید ک��ه حرف دل 
هم��ه را بی��ان کردید، منظور این اس��ت که 
آیا احس��اس نمی کنید کنگره ی ملی فرصت 

جدیدی برای شما فراهم نموده است؟
هجری: تص��ور می کنم که نه فقط برای 
ما، بلکه برای سازمان ها و نیروهای سیاسی 
دیگر نی��ز فرصت جدیدی ب��ود، این نیز به 
نظ��ر من از آن روس��ت ک��ه نزدیکی میان 
نیروهای سیاس��ی کرد از تمامی بخش ها در 
کنگره ی ملی در آینده با چه موانعی روبرو 
خواهد ش��د و تا چه حد موف��ق خواهد بود، 
این چشم اندازی اس��ت که نیروهای کرد و 

توانایی ها و پتانسیل آنان را بیشتر جلوه گر 
می س��ازد. برای ما نیز به عن��وان نیروهای 
اپوزیس��یون کردی ایران این فرصت فراهم 
آمد که خواست ها، نظرات و دیدگاه هایمان 
را چ��ه در رس��انه ها و چه در نشس��ت ها و 

گردهمایی های کنگره مطرح نماییم. 
س: گفت��ه می ش��ود ک��ه در نخس��تین 
نشس��ت کنگره ی ملی ب��ه بارزانی گفته اید 
که از کدام صلح و آش��تی حرف می زنید؟ 
چه کسی صلح را از ما می پذیرد؟ ما حامل 
پیامی هس��تیم، چه کسی این پیام را خواهد 
ش��نید؟ این را نیز گفته اید ک��ه دو دبیرکل 
حزب شما یکی پس از دیگری در راه صلح 
و آش��تی ترور شده اند، این پیام و این طرز 

بیان ناشی از چیست؟
هج��ری: ب��ا توج��ه ب��ه افتخ��ارات و 
پیش��ینه ای که حزب دمک��رات دارد، من به 
عنوان دبی��رکل حزب دمک��رات جای پای 
حزبم را در میان مردمم��ان محکم می بینم، 
اگرچ��ه مردم ما فرصتی ب��رای ابراز وجود 
نمی یابن��د، با این حال تردید ندارم که جای 
پای حزب دمکرات در میان مردمش محکم 

است، مطالبات و خواست های ما امروزی و 
مدرن است، ما در سیاست هایمان از گذشته 
تا به ح��ال آموخته ایم ک��ه واقعیت ها را در 
نظر بگیریم، به همین دلیل، نه فقط در چنین 
کنگره ای، بلکه در بس��یاری از نشس��ت ها 
و محاف��ل در آمری��کا و اروپ��ا و در دیدار 
با ش��خصیت های بزرگی از قبی��ل برخی از 
اعضای پارلمان انگلس��تان، با همین قدرت 
و اعتم��اد به حزب و اتکای به نفس صحبت 
کرده ام، زی��را همانگونه ک��ه عرض کردم، 
دیدگاه هایمان امروزی اس��ت، گذشته ی پر 
افتخاری داریم، نقط��ه ضعفی نداریم که به 
خاطر آن احساس شرمساری کنیم، تردیدی 
نیس��ت که در فرصت مناس��بی که احتماال 
چندان هم دور از دس��ترس نیست، کردهای 
ای��ران نیز یکبار دیگر توان و قدرت خویش 
را در منطق��ه نش��ان خواهن��د داد، به همین 
دلیل، صحبت های من در کنگره و در س��ایر 

جاها از موضع قدرت و توانمندی بود. 
س: پاسخ بارزانی چه بود؟ 

هج��ری: بارزانی پاس��خی نداش��ت، در 
واق��ع، هنگامی ک��ه من از مطال��ب مطرح 
ش��ده در آنجا گله مند شدم، مدیریت جلسه 
از جان��ب بارزانی به عدن��ان مفتی واگذار 
شده بود، ایشان پاسخ حرف های من را داد، 
پاسخش این بود که با توجه به اعتراض من، 
پیش��تر باید با س��ایر نیروها و جریانات، به 
ویژه با ما مش��ورت می شد، زیرا این کنگره 
به همین دلیل برگزار ش��ده است که همگان 
نظرات و صحبت هایش��ان را در آنجا مطرح 
کنند. در رابطه با مبارزه ی مسلحانه نیز در 
بیانی��ه ی کنگره این بند اص��الح گردید که 
مبارزه در هر بخش از کردس��تان با در نظر 
گرفتن وضعیت حکومت آن منطقه به پیش 
خواهد رفت، ابتدا بحث از پیام آش��تی برای 
تمام��ی ملت ها و دولت ها ب��ود، اما پس از 
صحبت های من، گ��زاره ی اصالحی " با در 
نظر گرفتن وضعی��ت حکومت ها"  گنجانده 

شد.
س: گفتید که به حزبتان و تاریخ حزبتان 
افتخ��ار می کنید، آیا احس��اس نمی کنید که 

ضعفی در حزب ش��ما وجود دارد و آن این 
اس��ت که در چنین جلس��ات و کنگره هایی 
این گونه از شما یاد می کنند: مصطفی هجری، 
دبی��رکل حزب دمکرات کردس��تان ایران و 
خال��د عزیزی، دبیرکل ح��زب دمکرات، آیا 

این برای شما یک نقطه ضعف نیست؟
هجری: من نی��ز این را یک نقطه ضعف 
می دان��م، ن��ه تنها برای ما ب��ه عنوان حزب 
دمک��رات، بلک��ه ب��رای تمام��ی نیروهای 
سیاس��ی کردس��تان ایران، مثال برای احزاب 
کومله که آنها نیز زمانی نیروی چشمگیری 
در کردستان ایران بودند. برای همگی ما این 
یک نقطه ضعف اس��ت، لیکن همانگونه که 
عرض کردم، این دوران دیگر تمام ش��ده و 
امیدوارم که دیگر هرگز تکرار نشود. برای 
رفع همین نقاط ضعف اس��ت که ما مذاکره 
با آق��ای خالد عزیزی و ایجاد فضایی جدید 
را در دستورکار قرار داده ایم. اکنون مرتبا با 
یکدیگر دیدار می کنیم و به سویی می رویم 

که شاید در آینده با یکدیگر متحد شویم.
س: ش��ما با اطمین��ان می گویید که یک 
نیروی پ��ر طرفدار هس��تید، ای��ن جمله را 
از بس��یاری از نیروهای سیاس��ی کردستان 
ای��ران از قبیل بخش دیگ��ر حزب دمکرات 
و بخش ه��ای مختل��ف کومل��ه ش��نیده ام. 
فک��ر می کنید اگر فرصتی فراهم ش��ود، آیا 
حزب دمک��رات خواهد توانس��ت از طریق 
صندوق های رأی پیش��اپیش هم��گان قرار 

گیرد؟
هج��ری: بله. من این گون��ه فکر می کنم 
و تردیدی در ای��ن ندارم. این تنها حدس و 
گمان نیست، بلکه با توجه به فعالیت هایمان 
در داخل کشور، شمار اعضایمان و روابطی 
که با شخصیت ها و مردم در داخل کردستان 
داری��م به این نتیج��ه رس��یده ایم، یعنی این 
صرفا یک ش��عار نیس��ت. من باز هم تکرار 
می کن��م، ه��ر چند ک��ه ما به عن��وان حزب 
دمکرات کردستان ایران مبارزه ی مسلحانه 
را ادامه نداده ایم، اما این مسأله از محبوبیت 
حزب دمکرات نکاسته است. عالوه بر این، 
درست نیست که همانند اوایل دوران روی 
کار آمدن جمهوری اسالمی بیاندیشیم، زیرا 
تغییراتی در داخل کش��ور، در میان مردم و 
افکار و دیدگاه های آنان حادث ش��ده است، 
ام��ا محبوبی��ت حزب دمکرات و گس��ترش 
حزب در میان مردم در مقایس��ه با آن زمان 

بیشتر شده است.
س: گفتی��د که "م��ن اگ��ر می گویم ما 
بزرگترین حزب هس��تیم، این شعار نیست"، 
اما دلی��ل و مدرکی نیز در این زمینه وجود 

ندارد؟
هجری: درس��ت اس��ت. در آن زمان نیز 

بایستی باز هم صندوق رأی سخن بگوید.
س: اگ��ر نظرات ش��ما درس��ت از آب 
در نیامد، حاضر به پذیرفتن پیروزی س��ایر 
جریانات هس��تید، منظور من بیش��تر نتایج 
انتخاب��ات به عنوان ی��ک روند دمکراتیک 

است؟
هجری: به نوبه ی خود معتقدم، مس��بب 
آنچه که تاکنون بر س��ر مل��ت کرد آمده و 
فالک��ت و عقب افتادگی فعل��ی ما، خودمان 
بوده ایم که نتوانسته ام با یکدیگر مدارا کنیم 
و دمکرات نبوده ایم، فقط در حرف دمکرات 
بوده ای��م، به همین دلی��ل، تصور می کنم چه 
ب��ه عنوان ملت کرد به ط��ور کلی و چه به 
عنوان حزب دمکرات کردس��تان ایران، اگر 
بخواهی��م که ملتمان پیش��رفت کند و حزب 
واقع��ا به عنوان وس��یله ای در خدمت مردم 
باشد، بایس��تی تمامی قواعد دمکراتیک را 
بپذیرد، یکی از قواعد دمکراس��ی این است 
که اگر در انتخابات شکس��ت خوردید، باید 
شکست را بپذیرید، من نه تنها در جامعه ی 
آین��ده، بلکه در حزب خودم��ان نیز اگر در 
یک انتخابات دمکراتیک شکس��ت بخورم، 
با احترام کامل جایگاه خود را به فرد دیگری 
واگذار خواهم کرد، همانگونه که در گذشته 
این کار را کرده ام. من زمانی دبیرکل حزب 
دمکرات بودم. در یک کنگره ی دمکراتیک 
که به آن اعتماد داش��تم، شکست خوردم و 
ماموس��تا عبداهلل حس��ن زاده برنده شد. من 
با احت��رام کامل، منصب و جای��گاه خود را 
واگ��ذار کردم و در این م��دت تمام تالش 
خ��ود را به کار ب��ردم ت��ا در خدمت حزبم 

باشم، این باور من است.
س: آیا این بدان معناس��ت که ش��ما به 

عنوان رهبر یکی از احزاب کردستان ایران، 
در پ��ی این نیس��تید ک��ه باز ه��م به جنگ 
برادرکشی که پیشتر سابقه ای تلخ و ناگوار 

از آن داشتید، روی بیاورید؟

هجری: من بر این ب��اورم که ملت کرد 
هرگاه برای حل مش��کالت خود دس��ت به 
اس��لحه برده، اش��تباه کرده و دشمن از این 
فرصت استفاده کرده اس��ت. به همین دلیل، 
معتقدم که این امر نباید تکرار شود، به باور 
من کنگ��ره ی ملی که امی��دوارم همانگونه 
باش��د که م��ن انتظ��ار دارم، نه به ش��کلی 
فرمالیته، یکی از کارهایش این باشد که بر 
رفتار احزاب سیاسی کرد نظارت کند و اگر 
یک روز حزب یا گروهی بخواهد از طریق 
توسل به نیروی نظامی حرف خود را تحمیل 
کند، مانع آن ش��ود، حزب من نیز بایس��تی 

یکی از پشتیبانان این سیاست باشد.
س: گفتی��د "کنگ��ره آنگون��ه ک��ه من 
می خواهم". ش��ما می خواهید کنگره چگونه 

باشد و چکار کند؟
هج��ری: م��ن می خواهم کنگ��ره ی ملی 
فق��ط در حد ش��عار نباش��د. ما ب��ه عنوان 
حزب دمکرات می کوش��یم ک��ه این کنگره 
تبدی��ل به مرکزی نیرومند ب��رای گفتگو و 
ارائه ی نقش��ه ی راه برای تمامی مشکالت 
و معض��الت ملت کرد ش��ود، ب��ه ویژه در 
بخش هایی از کردس��تان که فاقد حکومت، 
مرج��ع و دادگاهی برای ارجاع مش��کالت 
خود ب��ه آنجا هس��تند، کنگ��ره ی ملی باید 
هم��ان مرجع باش��د، اگر در آین��ده گروهی 
بخواهد با توس��ل به اسلحه خود را بر مردم 
ی��ا بر جریانات دیگر تحمیل کند، اگر حزبی 
بخواه��د از راه و آرمان ه��ای ملی منحرف 
ش��ود، کنگره ی مل��ی بتواند درب��اره ی این 
مس��أله صحبت کند و تصمی��م بگیرد و این 
مس��ائل را حل و فصل کند، به همین دلیل، 
من آرزوهای بزرگی برای کنگره ی ملی در 
س��ر دارم و امیدوارم این کنگره ی ملی در 

همین چهارچوب باشد.
س: بدون ش��ک، صلح و آش��تی محور 
اصل��ی کنگره ی ملی اس��ت. آی��ا مذاکره و 
گفتگو با جمهوری اس��المی ایران و دس��ت 
کشیدن از مبارزه ی مسلحانه، سودی خواهد 

داشت؟
هجری: م��ا بر ای��ن باوریم ک��ه هرگاه 
جمهوری اس��المی ای��ران یا ه��ر حکومت 
دیگ��ری به ط��ور ج��دی مایل ب��ه گفتگو 
درباره ی آزادی، دمکراس��ی و حقوق ملت 
کرد باش��د، ما بایس��تی گفتگو کنیم و صلح 
کنی��م، در گذش��ته نیز این چنی��ن کرده ایم. 
بر س��ر همین مس��أله ی صلح و مذاکره دو 
دبی��رکل خود را از دس��ت داده ای��م. از بدو 
روی کار آمدن جمهوری اسالمی نیز همراه 
با س��ایر نیروهای مبارز در کردستان، هیأت 
نمایندگ��ی خلق ک��رد را تش��کیل دادیم، با 
جمهوری اس��المی مذاک��ره نمودیم، تمامی 
این راه ه��ا را در مقابل جمهوری اس��المی 
آزموده ای��م، ام��ا متأس��فانه ب��ه نتیج��ه ای 
نرس��یده ایم، لیکن اگر در آین��ده جمهوری 
اسالمی دس��تخوش چنان تغییراتی گردد که 
بخواهد ب��ا ملت کرد برای حل مس��ائل آن 

گفتگو کند، ما حاضر خواهیم بود.

به عنوان دبیرکل 
حزب دمکرات جای 

پای حزبم را در 
میان مردممان محکم 
می بینم، اگرچه مردم 
ما فرصتی برای ابراز 
وجود نمی یابند، با 

این حال تردید ندارم 
که جای پای حزب 
دمکرات در میان 

مردمش محکم است
من می خواهم 

کنگره ی ملی فقط در 
حد شعار نباشد. ما به 
عنوان حزب دمکرات 

می کوشیم که این 
کنگره تبدیل به مرکزی 
نیرومند برای گفتگو و 
ارائه ی نقشه ی راه برای 

تمامی مشکات و 
معضات ملت کرد شود
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               گزارشی که توهم را زدود

مصطفی هجری در گفتگو با خبرگزاری آنادول: 

روحانی برای ملت کرد، برنامه ی مناسبی در دست ندارد
دبیرکل حزب دمکرات کردس��تان ایران 
می گوی��د، اگ��ر جمه��وری اس��امی ایران 
حق��وق ملت کرد را به رس��میت بشناس��د، 
آن��ان حاضرند که ب��ا میانجیگری جامعه ی 

بین المللی، با ایران گفتگو کنند.
اکنون تنها احزاب کرد کردس��تان ایران 
نمی توانند به صورت مس��تقیم با زمامداران 
کشورشان از نزدیک گفتگو کنند. در همین 
رابطه احزاب، جمهوری اسامی ایران را  به 

عدم پذیرش گفتگو متهم می کنند.
ح��زب  دبی��رکل  هج��ری،  مصطف��ی   
دمکرات کردس��تان ایران که مقر اصلی آن 
در شهر کویه واقع در ٥٥ کیلومتری جنوب 
شرقی شهر اربیل قرار دارد، در گفتگویی با 
AA اظهار داشت که ملت کرد در کردستان 
ایران همیشه به منظور حل وفصل مشکات 
فی مابی��ن، آم��اده ی گفتگو با ته��ران بوده 
است، اما به گفته ی ایشان، زمامداران ایران 

خواستار گفتگو نیستند.
هجری گف��ت: "حکومت ایران با دیدی 
امنیتی، ملیت های ایران به ویژه ملت کرد را 
می نگرد. هنگامی که یک شهروند خواستار 
داش��تن آزادی و حقوق اولیه ی خود باشد، 
بافاصله با اتهاماتی نظیر عامل و وابسته به 
بیگانگان و ضدیت با نظام روبرو می ش��ود، 
به همین دلیل، صدها فعال سیاسی، مدنی و 
غیره... اعدام شده اند و بسیاری نیز در زندان 
به س��ر می برند. این مسائل سبب شده اند که 
جوانان کردس��تان ایران ترک وطن کرده و 
راهی کردس��تان عراق یا کش��ورهای دیگر 

می شوند".
تف��اوت مل��ت ک��رد در ایران ب��ا دیگر 
ملیت های این کش��ور در این است که ملت 
کرد سال های متمادی است که دارای حزب 

سیاسی بوده و در برابر حکومت های ایران، 
گوناگون  س��ازمانی  فعالیت های  س��ابقه ی 
را دارد. ح��زب دمکرات کردس��تان ایران 
در س��ال ١٩٤٥ میادی تأس��یس ش��ده و 
فعالیت و مبارزه ی سیاسی و مسلحانه علیه 
جمهوری اس��امی ایران را در سال ١٩٧٩ 

آغاز نمود.
هج��ری درب��اره ی نقش مل��ت کرد در 
ایران اظهار داش��ت: "مردم کرد کردس��تان 
ای��ران در این کش��ور از موقعی��ت واالیی 
برخوردارند و ملیت های دیگر ایران، ملت 
کرد را به مثابه الگویی می نگرند و به همین 
دلیل، رژیم جمهوری اسامی، از پذیرفتن و 
به رسمیت شناختن حقوق و مطالبات ملت 
ک��رد اجتناب می ورزد. رژی��م ایران از این 
می هراسد که اگر حقوق ملت کرد را بپذیرد 
و به رس��میت بشناس��د، ملیت ه��ای دیگر 
نیز خواس��تار تحقق و دس��تیابی به حقوق 
خود ش��وند و ب��ه تبع آن، کش��ور دچار از 

هم گسیختگی جغرافیایی شود".
در س��ال ٢٠٠٥ ملیت هاي کرد، عرب، 
آذری، بلوچ و ترکمن پیماننامه ای را تحت 
عن��وان ملیت های ای��ران منعق��د نمودند و 
ش��دند  ایران "فدرال"  خواس��تار برقراری 
ت��ا همه ی ملیت ه��ا در مناطق خود از حق 
دبیرکل  باش��ند.  برخ��وردار  خودگردان��ی 
حزب دمکرات کردس��تان ایران در این باره 
گفت: "جمهوری اس��امی، نظام فدرالی را 
نمی پذیرد و نمی خواهد که حقوق ملیت های 
ایران محقق ش��ود. اگر نظام فدرالی برقرار 
شود، هماهنگی میان ملیت ها بیشتر می شود 
و جایگاه کش��ور نیز در سطح بین المللی و 
جهان��ی متفاوت ت��ر از جای��گاه کنونی آن 

خواهد بود".

 مصطفی هج��ری درباره ی حقوق ملت 
کرد در کابینه ی جدید حسن روحانی گفت: 
"روحانی برای ملت کرد، برنامه ی مناس��بی 
در دس��ت ندارد. تاش و کوشش ایران در 
تعامل با غرب بر س��ر مسأله ی غنی سازی 
اورانیوم و بهبود بخشیدن زیربنای اقتصادی 
کش��ور اس��ت، وگرنه ایران ب��رای بهبودی 
زندگی روزانه ی مردم هیچ برنامه ای ندارد. 
الزم به ذکر اس��ت که تنها در س��ه ماهه ی 
نخس��ت بر س��رکار آمدن دول��ت روحانی، 

ده ها نفر اعدام شده اند".
کرده��ای ایران از س��ال ١٩٨٠ به بعد، 
با رهبران انقاب و انقابیون تازه برس��رکار 
آمده در تهران دچار اختافات عمیق شدند، 
)و گفتگوهایی برای حل این اختافات میان 

آنان انجام ش��د(، اما گفتگوها با شکس��ت 
مواجه می شدند. آخرین دیدار رسمی میان 
حزب دمکرات کردستان ایران و زمامداران 
ایران در سال ١٩٨٩ در وین پایتخت اتریش 
برگزار شد که دکتر عبدالرحمان قاسملو نیز 
در آن حضور داشت، اما در آن دیدار دکتر 
قاسملو و سه تن از همراهانش ترور شدند 
و حزب دمکرات، جمهوری اس��امی ایران 

را مسئول انجام این ترور می داند.
مصطف��ی هج��ری درب��اره ی گفتگو با 
جمهوری اس��امی گفت: "اگ��ر جمهوری 
اس��امی ای��ران پیش��نهاد گفتگ��و بدهد به 
ش��رطی که جامع��ه ی بین الملل��ی و جهانی 
میانجیگری نمای��د و حکومت ایران حقوق 
ملت کرد را به رس��میت بشناسد، ملت کرد 

آماده ی گفتگو خواهد بود".
بر اس��اس آمار غیر رس��می، در کشور 
ای��ران ١٠ میلیون ک��رد زندگی می کنند. در 
سال ٢٠١١ میادی آمار ساکنین استان های 
ای��ام، کرماش��ان، کردس��تان و آذربایجان 
غربی، ٧ میلیون و ٢٠٠ هزار نفر اعام شده 

است.
مصطفی هج��ری در ادام��ه ی گفتگو با 
AA، درباره ی آینده ی ایران گفت: " حزب 
دمکرات کردس��تان قریب ٦٨ سال است که 
ب��رای آزادی ملت کرد مب��ارزه می نماید و 
این مب��ارزه همچنان ادامه خواهد یافت. ما 
معتقدیم که عمر حکومت جمهوری اسامی 
به س��ر آمده اس��ت و با وضعیت و ش��رایط 

کنونی سنخیتی ندارد".
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تازه ترین گزارش احمد شهید، گزارشگر 
ویژه ی ش��ورای حقوق بشر س��ازمان ملل 
متح��د در ام��ور ای��ران، ن��گاه جدیدی به 
وضعیت حقوق بش��ر، به ویژه پس از روی 

کار آمدن حسن روحانی انداخته است.
احم��د ش��هید تبعیض جنس��یتی، قومی 
)مل��ی( و نق��ض مس��تمر حق��وق مدن��ی، 
سیاس��ی، اقتصادی، اجتماع��ی و فرهنگی 
مردم را "مش��خصه ی وضعیت حقوق بشر" 
در ای��ران ارزیاب��ی می کند. براس��اس این 
گزارش، جمهوری اس��امی تاکنون پاسخی 
ب��ه نامه های او در رابطه با مس��أله ی نقض 

حقوق بشر در ایران نداده است. 
گزارش مزب��ور، قوانین رژی��م از قبیل 
قان��ون مطبوعات )مص��وب ١٣٦٧(، قانون 
جرائم رایانه ای )مص��وب ١٣٨٨( و قانون 
جرائم س��ایبری را ناقض حق��وق مردم در 
رابطه با آزادی بیان، دسترسی به اطاعات 
و تجمع براساس قوانین و مقررات بین المللی 

دانسته است. 
گ��زارش همچنی��ن می گوی��د: در م��اه 
ژوئیه ی س��ال جاری ٦٧ کافی نت در ایران 
تعطی��ل و نزدیک به ٥ میلیون وب س��ایت 
بلوک ش��ده اند، همچنین در آن، نموداری از 
مسدود س��اختن ٩٤٦ صفحه از وب سایت 

ویکی پیدیا ارائه شده است. 
ت��ا هن��گام تهی��ه ی این گ��زارش، ٤٠ 
روزنامه ن��گار و ٢٩ وباگ نویس در زندان 
به س��ر می برند. همچنی��ن گزارش می گوید 
ک��ه چگونگی دادرس��ی، ص��دور احکام و 
مجازات های اجرا ش��ده در ایران، با قواعد 

بین المللی و تعهدات رژیم همخوانی ندارند. 
در رابط��ه ب��ا اعدام ه��ا نیز می گوی��د: "از 
ژانویه ی ٢٠١٢ تا ژوئن سال جاری، ٧٢٤ 
حکم اعدام در ایران به اجرا در آمده و فقط 
در نیمه ی نخست امسال )٢٠١٣( ٢٠٢ تن 

اعدام شده اند". 
احمد شهید از رژیم ایران می خواهد که 
در احکام اعدام صادره، تجدیدنظر نماید. به 
دنبال همین درخواس��ت بود که موج اعدام 
زندانیان سیاس��ی ک��رد و بلوچ تنها در یک 
روز ١٨ ت��ن را قربانی نمود و لکه ی ننگی 
بر پیش��انی رژیم و زمام��داران آن بر جای 

گذاشت.
نمونه ی دیگری از م��وارد نقض حقوق 
بش��ر که در گزارش بدان اشاره شده، بحث 
از س��ایر انواع مجازات های ضد بش��ری و 
خشونت آمیز در جمهوری اسامی است، به 
عنوان مثال، ش��اق زدن، قطع و درآوردن 
اعضای بدن و سنگس��ار ان��واع دیگری از 
شکنجه هس��تند که براس��اس مصوبه سال 
١٩٩٧ کمیته ی حقوق بش��ر س��ازمان ملل، 
در زمره ی موارد نقض قواعد حقوق بش��ر 

گنجانده شده اند.
در رابط��ه ب��ا ملیت ه��ای تحت س��تم، 
احمد ش��هید از فشار بر اقلیت های قومی و 
فرهنگ��ی! همانند"عرب ها، کردها، بلوچ ها، 
آذری ها و مدافعان حقوق آنان س��خن گفته 
و همچنین می گوید نزدیک به ٨٨٠هزار نفر 
از مهاجران افغانی ثبت نام شده اند، در حالی 
که گفته می ش��ود آمار مهاجرین غیرقانونی 
افغان��ی در ای��ران به ١/٥ میلی��ون نفر بالغ 

می شود. 
وضعی��ت عرب ها در اه��واز، کردها به 
ویژه " کش��تن کولب��ران" در مناطق مرزی، 
گزارش��ی از اعدام ٦مرد و ٥ زن در زاهدان 
در ژوئی��ه ی امس��ال، نمونه ه��ای دیگری 
هس��تند که در گزارش احمد ش��هید به آنها 
پرداخته ش��ده اس��ت. گزارش همچنین به 
بازداشت ٢٠ مسیحی در ژوئیه ی ٢٠١٣ و 
١٠٩ بهایی در ماه می امسال و ١٤ درویش 

گنابادی در ماه ژوئیه اشاره نموده است.
احمد ش��هید همچنی��ن اش��اره می کند 
ک��ه "نگرش نس��بی گرایانه" ی رژی��م ایران 
در قبال مس��أله ی حقوق بش��ر باعث ایجاد 

محدودیت ه��ای گس��ترده ای علی��ه حقوق 
اساس��ی مردم ایران، به ویژه در نمونه های 
مرتب��ط ب��ا جنس��یت، قومی��ت، اعتقادات، 
دیدگاه های سیاس��ی، دینی و فرهنگی شده 

است. 
در اینجا منظور آن اس��ت ک��ه مقامات 
رژی��م با این ادعا که مفاهیم حقوق بش��ری 
بایستی به تناسب شرایط بومی کشورها در 
نظر گرفته شوند، تعارض قوانین و اقدامات 
خود با قواعد بین المللی حقوق بش��ر را به 

دلیل اعتقادات مذهبی، موجه می شمارند.
به ط��ور کلی، گ��زارش این ب��ار احمد 
ش��هید، علیرغم اینکه پیش از اعدام فعاالن 

سیاس��ی کرد و بلوچ ارائه ش��ده بود، با این 
حال حاکی از وضعیت ناگوار حقوق بش��ر 
در جمهوری اس��امی ای��ران، به ویژه پس 
از روی کار آم��دن دولتی بود که با ش��عار 
فریبنده ی "اعتدال" و تأمین حقوق مدنی و 
حل مسأله ی تبعیضات ملی، جنسیتی، دینی 
و ... روی کار آمد، اما نخستین گزارش احمد 
ش��هید در دوران ریاست جمهوری روحانی 
علنا نش��ان داد که انتظار تغییر و دگرگونی 
در بنیادها، سیاس��ت ها و ساختار جمهوری 
اس��امی، رؤیایی بوده ک��ه توهم آمیز بودن 
آن بس��یار زودتر از ح��د انتظار، بر همگان 

آشکار شده است.
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در راستای همكاری بیشتر نیروهای دمكرات و مترقی ایران بكوشیم

ملت کرد هزینه های آزادی را می پردازد

سلفیت جهادی و تأثیرات آن بر اسالمگرایان کردستان

چکو احمدی

پروسه ی رس��یدن به هر هدفی نیازمند 
هزینه هایی برای اس��تحکام هرچه بیش��تر 
پایه های آن و دس��تاوردهای کسب شده در 
راستای آن است. در کشورهای دیکتاتوری 
هزینه های آزادی بس��یار سنگین بوده و در 
بیش��تر مواقع با ریخته شدن خون انسان ها 

توأم می باشد.
ملت کرد هرگاه که موقعیتی فراهم شده، 
ب��ا قدرتمداران��ی روبرو بوده که با کش��تن 
و اع��دام ب��ه مطالباتش پاس��خ داده اند. در 
کش��ور ایران نیز به درازای تاریخ حاکمیت 
رژیم شاهنشاهی و اس��امی ایران، همیشه 
فعالیت های ملت کرد در راس��تای رس��یدن 
به حقوق انس��انی و آزادی، ب��ا اعمال غیر 
انسانی و اعدام و ش��کنجه پاسخ داده شده 
و در این مقطع نی��ز که رژیم ادعای برپایی 
دولت��ی مبنی بر تدبیر و امید و اصاحات را 
دارد، ب��از هم با خواس��ته های ملت کرد به 
س��خت ترین و وحشیانه ترین شیوه  برخورد 

می ش��ود، می توان ادعا کرد ک��ه به اندازه  ی 
شمار روزهای عمر دولت جدید، شهروندان 
آزادیخواه اعدام شده اند و قربانی تداوم عمر 
ماالمال از س��یاهی جمهوری اسامی ایران 

شده اند.
تمامی جوامع و سازمان های بین المللی 
و حقوق بشری از سوی احزاب، سازمان ها 
و فعالین حقوق بش��ر مطلع شده اند که موج 
عظیمی از کشتار در ایران آغاز گشته است 
و بی رحمانه فرزندان ملیت های ایران را به 
کام مرگ می فرستد. اما متأسفانه هیچ گونه 
اقدام جدی از سوی این جوامع و سازمان ها 
در راس��تای پیش��گیری از ای��ن توح��ش 
صورت نگرفته است و این موضوع نیز نزد 
انسان دوس��تان و آزادیخواهان این سؤال را 
برانگیخته است که آیا جان انسان و مسأله ی 
حقوق بشر در ایران باز هم قربانی معامات 

و برنامه ی هسته ای خواهد شد؟
با آغاز فص��ل مدارس و یادگیری علم، 
موجی گس��ترده از اعدام ها نیز آغاز ش��ده 
که روزهای ش��وم تابستان ٦٧ را در اذهان 
تداع��ی می کند و ترس از اینکه پروس��ه ی 
خالی کردن زندان ها به ش��یوه ی اعدام های 

جمعی بیش��تر ش��کل می گیرد. از آغاز مهر 
این موج آغاز ش��ده و بر اس��اس آمارهای 
غیر رس��می، حدوداً ٥٥ نفر اعدام ش��ده اند 
که تعداد زیادی از آنها کرد هس��تند. درصد 
زیادی از مردم ایران حداقل در این مس��أله 
هم نظر هس��تند ک��ه جرم اصل��ی این اعدام 
ش��دگان فق��ط آزادیخواهی و مل��ی گرایی 
آنهاست که چنین جرم هایی نزد رژیم ایران 
به معنی محاربه با خداس��ت که حکم چنین 

جرم هایی نیز همانا اعدام است.
اکنون مس��أله ی مهم این است که حکم 
اعدام تعداد کثیری از جوانان ملتمان صادر 
ش��ده و هر لحظه این احتم��ال وجود دارد 
که با مرگ روبرو ش��وند. وضعیت چند نفر 
از آنها نامش��خص اس��ت و گمانه زنی ها بر 
این اس��ت که به س��لول های انفرادی انتقال 
داده ش��ده اند ت��ا در خفا اعدام ش��وند. اما 
خوش��بختانه فرزندان ک��رد در جای جای 
دنی��ا با راه اندازی کمپی��ن و راهپیمایی، این 
سکوت را شکس��ته و به فریاد حق خواهی 
زندانیان سیاسی تبدیل شده و فعالیت هایی 

برای آزادی این عزیزان ادامه دارد.
تمامی این اعدام ها و شکنجهها تأییدی 

مقدمه: سلفیت جهادی، عقیده ای است که 
توانسته در مدت چند دهه ی گذشته، به طرز 
نیرومند و گسترده ای سازمان یابد و در قالب 
یک س��ازمان جهانی، مرزه��ای منطقه ای و 
محلی را پش��ت سر بگذارد و در باد اسامی 
گس��ترش یافته و حتی در سایر مناطق جهان 

نیز نفوذ یابد.
اکنون سازمانی چون القاعده که بزرگترین 
سازمان سلفی جهادی در جهان می باشد، در 
٧٠ کش��ور دارای شاخه، ش��عبه و تشکیات 
می باش��د و تاکنون در بیش��تر این کش��ورها، 
عملی��ات جه��ادی و فعالیت ه��ای گوناگون 
نظام��ی و تروریس��تی انجام داده اس��ت. در 
مدت یک دهه ی گذش��ته، کار و فعالیت های 
این گروه و تمام جنبش های س��لفی جهادی 
به صورت مس��تمر در زیر س��ایه ی حوادث 
منطقه ای و جهان��ی، کاهش و یا فزونی یافته 
و دچار افول یا شکس��ت های بزرگ و جدی 

شده و دوباره سازمان و توسعه یافته است.
با توج��ه به مطالب ف��وق، می توان گفت 
که اینگون��ه عقاید علیرغم داش��تن مخالفان 
و دش��منان بس��یار، عاقمن��دان و ره��روان 
بس��یاری نیز دارند و حتی برخی جریان ها و 
حکومت ه��ای منطقه و جه��ان نیز وجود این 
گروه ها را می پس��ندند و به ش��یوه ی مستقیم 
و غیر مس��تقیم از آن به��ره می جویند. انجام 
اقدام��ات تروریس��تی ١١ س��پتامبر آمریکا 
که تاکن��ون نیز به عن��وان جدی ترین اقدام و 
فعالیت یک جری��ان مخالف ایاالت متحده ی 
آمریکا در داخل این کش��ور قلمداد می شود، 
سقوط امارت طالبان که با کشته شدن صدها 
مجاه��د و فرمان��ده ی القاع��ده و اخراج این 
گروه از افغانس��تان همراه بود، سقوط امارت 
انصاراالس��ام در بیاره، آغاز جهاد در عراق 
و سازماندهی مجدد القاعده و انصاراالسام، 
کشته ش��دن اس��امه بن الدن و نیرومند شدن 
القاعده پس از ایجاد تغییرات در کش��ورهای 
عربی، اصلی ترین حوادث و تغییراتی هستند 
که تأثیرات مثبت و منفی بر جنبش س��لفیت 
جهادی و سازمان القاعده گذاشته اند. اما آنچه 
که در این نوش��تار مورد بررسی قرار خواهیم 
داد، تأثیرات اخیر کشورهای عربی بر سلفیت 

جه��ادی و نیز تأثی��رات جه��ادی جهانی بر 
سلفیت جهادی کردی می باشد.

س��ازمان القاع��ده پ��س از وارد نم��ودن 
ضربه ی سنگین ١١ سپتامبر بر آمریکا، دچار 
نوعی غرور شده و می پنداشت که برای همیشه 
ب��ه تجاوزات این نی��روی قدرتمند جهانی به 
مناطق دیگر جهان، به ویژه کشورهای عربی 
و اس��امی پایان داده اس��ت. به تصور اسامه 
ب��ن الدن، آمریکایی ها ترس��و هس��تند و اگر 
بتوانند جنگ را ب��ه داخل خاک آن ها ببرند، 
دیگر دست از سر مسلمانان بر خواهند داشت 
و نیروهای خ��ود را از منطقه خارج خواهند 
کرد و این نیز، راه را برای لشکرکش��ی س��پاه 
مس��لمانان یعن��ی نیروی مش��ترک القاعده و 
طالبان به کش��ورهای دیگر اس��امی هموار 
خواهد ساخت تا بتوانند در آینده، امپراتوری 
بزرگ اس��امی را تأس��یس نمایند. اینگونه 
اندیش��یدن بن الدن در داخل سازمان القاعده، 
مخالفان بسیاری داشت و برخی از فرماندهان 
القاعده، برخاف آن می اندیش��یدند. هرچند 
١١ سپتامبر به طور موقت، تنور اسامگرایی 
را در جهان بسیار گرم نمود، اما چندماه پس 
از آن، سقوط امارات طالبان به همان میزان و 
شاید بیش��تر نیز جبهه ی اسامگراها را دچار 
یأس و نومیدی نمود. همچنین سقوط امارت 
اسامی بیاره در زمانی که القاعده در گیرودار 
سپری نمودن مرحله ای بحرانی و پیچیده بود، 
طرفداران س��لفیت جهادی را دوچندان دچار 

دلسردی نمود.
اسامگراهای کردستان همچنان بخشی از 
نیرویی بودند که تحت تأثیر این تغییرات قرار 
گرفته  و در هنگام کسب موفقیت ها ترغیب و 
تهییج شده و در زمان شکست و عقب نشینی 
نیز مأیوس و ناامید ش��ده اند. اما بدون شک، 
تأثیرات موفقیت ها بر روی آنها بیش��تر بوده 
اس��ت. به عنوان مثال، آن اندازه که تأس��یس 
ام��ارات بی��اره، تأثیرات مثبت ب��ر روی آنها 
داش��ت، س��قوط این امارات، تأثیرات منفی 

نداشته است.
تنها چند ماه پس از هجوم نظامی آمریکا 
به عراق و سقوط رژیم صدام حسین، جبهه ی 
اس��امگراها و س��لفیت جه��ادی ام��کان و 
فرصت س��ازماندهی مج��دد را در اوضاع و 
شرایط جدید به دس��ت آورد و بسیار سریع، 
فعالیت ه��ای جهادی وافری را در عراق آغاز 

نمود که س��بب تجدی��د قوای س��ازمان های 
جهادی القاعده و انصاراالس��ام شد و یکبار 
دیگر نی��ز بر اس��امگراهای جه��ادی تأثیر 
گذاش��ت. بطور مثال، جهاد افغانستان یکبار 
دیگر تح��ت تأثیر جهاد ع��راق فعالیت خود 
را آغاز نمود، در کش��ورهای عربی و اسامی 
ش��انه ها و تش��کیات وابس��ته ب��ه القاعده، 
نیروی��ی دو چندان یافتن��د و برای جبهه های 
جهاد، مجاهد روانه نمودند، در کردس��تان نیز 
ه��واداران این روند تجدد حیات نمودند و در 
عمل نیز، از سویی، تشکیات خود را نیرومند 
س��اختند و از س��وی دیگر در جه��اد عراق 
مشارکت نمودند. سلفی های کردستان ایران از 
همان اوایل آغاز جهاد عراق، نخس��تین گروه 
سلفی  جهادی را تأس��یس نمودند و همزمان 
فعالیت های تبلیغی گسترده که انجام می دادند، 
به فرس��تادن مجاهد و داوطلب به جبهه های 
جهادی عراق و افغانس��تان اق��دام نمودند که 
ای��ن روند در چند س��ال گذش��ته به صورت 
مس��تمر تداوم یافته است و ده ها جوان سلفی 
کردستان ایران در عراق، پاکستان، افغانستان 
و س��وریه ج��ان خ��ود را از دس��ت داده اند. 
همزمان س��لفیت در کردس��تان ایران نیرومند 
شده و بیش از پیش تحت تأثیر و زیر سایه ی 
تأثیرات روند اسامگرایی جهانی قرار گرفته 
و ارتباط و همبستگی بیشتری و نیرومندتری 

با این روند یافته است.
ب��دون تردی��د، کمرنگ ش��دن جهاد در 
عراق نزدیک بود که تأثیرات منفی بر جنبش 
س��لفیت جهادی بگذارد و هر چند که جنبش 
ب��ه طور کلی، ب��ه ویژه القاعده توانس��ته بود 
همزمان با جهاد عراق، جهاد افغانستان را نیز 
تقویت نموده و چندین جبهه ی جهادی دیگر 
نیز در کش��ورهای عربی و آفریقایی بگشاید، 
لیکن کمرنگ ش��دن جهاد عراق و شکس��ت 
برنامه های القاعده و س��لفیت جهادی در این 
کش��ور، بازهم تأثیر منفی ب��ر کلیت جبهه ی 
جه��ادی نهاد و س��لفی های کردس��تان ایران 
را نی��ز دچ��ار تردید و دودلی نم��ود، این در 
حال��ی بود که برخی اختافات جدی درونی، 
تشکیات سلفیت جهادی در کردستان ایران 

را فرا گرفته بود.
از همی��ن رو، ب��ا آغ��از انقاب ه��ا در 
کش��ورهای عربی و آفریقای��ی، یک بار دیگر 
عرص��ه برای تاخ��ت و تاز س��لفیت جهادی 

مهیا ش��د و آنان توانس��تند از هر کدام از این 
انقاب ه��ا به گونه ای اس��تفاده نموده و از آن 
در جه��ت تقویت و تحکی��م موقعیت خویش 

بهره گیرند.
اگرچ��ه هیچ یک از ای��ن انقاب ها منجر 
به روی کار آمدن س��لفی ها و ایجاد امارت و 
خافت اس��امی نگردید، اما سلفیت جهادی 
با تمامی ش��عبات و ش��اخه های آن، به ویژه 
س��ازمان القاع��ده از این انقاب ها به س��ود 
خوی��ش بهره ها برد. ب��ه عنوان مث��ال، آنان 
ع��اوه بر تقویت تش��کیات خویش در این 
کشورها، توانستند با استفاده از انبوه ساح ها 
و مهماتی که در جنگ لیبی به دست آوردند، 
تمام��ی جبهه های جهادی آفریق��ا را تقویت 
نمایند. آنان س��پس توانس��تند انقاب سوریه 
را مص��ادره نم��وده و در وضعیت حس��اس 
پیش آمده، ی��ک جبهه ی نیرومن��د جهادی، 
هم به منظور س��رنگونی بش��ار اسد و هم به 
منظ��ور اجرای ش��ریعت و تأس��یس امارت 
اس��امی در باد شام گش��ودند که هم اکنون 
این جبهه در نیرومندترین حالت خویش قرار 
دارد ب��ه گونه ای که هم س��لطه ی خود را بر 
یک منطقه ی جغرافیایی وس��یع گس��ترانده و 
ه��م نوعی از نبردهای کاس��یک جبهه ای را 
تجربه نموده که پیشتر آن را نیازموده بود. به 
طور کلی می توان گفت که هم اینک س��لفیت 
جه��ادی در اوج قدرت خویش قرار داش��ته 
و عاوه بر قدرت و پیروزی های کس��ب شده 
در سوریه، در سایر جبهه ها نیز توش و توان 

تازه ای یافته است.
در عراق و به  تبع آن در اقلیم کردس��تان 
نیز فعالیت های آن رو به افزایش نهاده، جهاد 

در افغانستان به مرحله ی جدیدی وارد شده و 
تاش برای بازگرداندن شریعت به این کشور 
همچن��ان ادامه دارد. القاع��ده یمن با تجدید 
س��ازماندهی خویش، مناط��ق جدیدی را به 
کنترل خود در آورده اس��ت، در مصر، تونس 
و لیبی تش��کیات القاعده به تقویت خویش 
پرداخته اند. الش��باب و بوکوحرام فعالیت های 
خود را افزایش داده اند و به طور کلی، سلفیت 
جه��ادی در ح��ال مان��ور ق��درت و نمایش 
توانایی های خویش در تمامی مناطقی اس��ت 
که در آن ها حضور دارند. از همین رو، طبیعی 
است که س��لفی های کردس��تان نیز در چنین 
حالتی به ویژه در ش��رایطی که مانعی در برابر 
خوی��ش نمی بینند، تاش های تبلیغی خویش 
را ش��دت و گس��تردگی بیش��تری بخشیده  و 
بیش��ترین تعداد مجاهد را ب��ه جبهه های نبرد 
اعزام نماین��د و در مناس��بتی مذهبی همانند 
عید قربان در یکی از شهرهای کردستان ایران 
سوار بر ماشین و موتورسیکلت، در خیابان ها 

جوالن بدهند.
همانگونه که اشاره شد، تمامی این مسائل 
ناشی از موفقیت هایی است که جنبش سلفیت 
جهادی در چند س��ال اخیر به دست آورده و 
بقا و پای��داری آنان نیز ارتباط مس��تقیمی با 
مع��ادالت پیش رو در آینده خواهد داش��ت. 
به عنوان مثال، شکس��ت القاعده در س��وریه 
می توان��د تأثی��رات منف��ی بر کلی��ت جنبش 
س��لفیت جهادی در منطقه و جهان بگذارد و 
به تضعیف آن بیانجامد و بدون تردید، خاف 
ای��ن امر نی��ز می تواند تأثیرات معکوس��ی به 

دنبال داشته باشد.

بر این است که شهید زنده یاد، دکتر قاسملو 
کامًا می دانست که بهای آزادی ممکن است 
بسیار سهمگین و دلخراش باشد، پس "ملتی 
که خواهان آزادیس��ت، بهای آن را نیز باید 
بپ��ردازد". اما باید از ای��ن پس دادن چنین 
هزینه هایی دیگر ب��ا ریختن خون و گرفتن 

مختار هوشمند

جان جوانان کرد نباشد و فعالیت ها را برای 
اتحاد و رس��یدن به هدف که همان آزادی و 
رهایی ملی اس��ت، متمرکز کنیم و به همه ی 
آن جنایت ها و استثمارها که در حق ما روا 

داشته می شود، خاتمه دهیم.
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قتل عام ایگریقاش

روز ١٣ آب��ان م��اه ١٣٥٩ ی��ادآور 
رویدادی تلخ و وحشتناک در تاریخ ملت 
کرد است. درس��ت یک سال از تسخیر 
سفارتخانه ی آمریکا در تهران می گذشت 
و جمهوری اس��امی اعام کرده بود که 
این روز، روز مبارزه با اس��تکبار جهانی 
و آن روز دانش آم��وز اس��ت و از آن به 
عنوان روزی ب��رای عدالت اجتماعی و 

ریشه کن کردن ظلم و ستم یاد می کرد.
و  تب��رداران  روز،  هم��ان  در  ام��ا 
رژی��م  بس��یجی های  و  قمه به دس��تان 
جمهوری اس��امی به سرپرستی آخوند 
حس��نی، نماینده ی خمین��ی در ارومیه، 
ظهیرنژاد فرمانده ی لشکر ٦٤ و معبودی 
و قطاری که قبا ساواکی و دست اندرکار 
رژی��م شاهنش��اهی و اینک پاس��داران 
انق��اب و دس��ت اندرکاران کمیته ه��ای 
انقاب بودند، با حمایت تانک و توپخانه 
و ماشین های مجهز به ساح های آتشبار 
ب��ا نیت ایجاد رعب و وحش��ت در میان 
مردم ک��رد ب��ه روس��تای ایگریقاش از 
توابع شهرس��تان مهاباد واقع در فاصله ی 
٥ کیلومت��ری این ش��هر ی��ورش بردند. 
ابت��دا دورتادور این روس��تا را محاصره 
کردند. س��پس ب��ه بهانه ی پاکس��ازی و 
خلع ساح روس��تائیان وارد این روستا 
ش��دند. از مردم خواستند که ساح های 
خ��ود را تحویل دهن��د. در صورتی که 
چند روز پیشتر، س��پاه ساح های مردم 
این روس��تا را جمع آوری کرده بود و در 
مقابل این ساح ها، مردم رسید دریافت 
کرده بودند. م��ردم بی دفاع و بی گناه این 
روس��تا که خ��ود را از ه��ر خطایی مبرا 
می شمردند، ناگهان از هر سو مورد هجوم 
پاسداران جمهوری اس��امی ایران واقع 
شدند. پاسداران و بسیجی های قمه کش 
و تبر به دس��ت و ژ-٣ به دس��ت، به طرز 
وحش��یانه و جنایتکارانه ی به خانه های 
مردم ریختند و ب��ه زن و کودک و پیر و 
جوان رحم نکردند. دیری نپایید که بیش 
از ٣٥ نفر از اهالی بی گناه روس��تا را به 
شیوه ای وحشیانه به قتل رساندند. مردم 
این روستا را در خون خویش غلطاندند. 
سپس شروع به سوزاندن و غارت اموال 
مردم کردند. رژیم جمهوری اسامی در 
اولین س��الگرد تسخیر س��فارت آمریکا 
به بهانه ی مبارزه با اس��تکبار جهانی، با 
یورش ددمنش��انه به روستای ایگریقاش 
و قتل عام وحش��یانه  ی اهالی این روستا 
ژینوس��اید دیگری در کردس��تان به راه  
انداخت. البته با این عمل می خواست با 
ایجاد رعب و فش��ار بر خلق کرد آنها را 
وادار کند که از خواست ها و حقوق ملی 
خویش که طی س��الیان دراز در این راه 
مبارزه کرده و قربانی داده اند، چشم پوشی 
نمایند، غاف��ل از این که اراده ی پوالدین 
م��ردم کردس��تان محکم تر از آن اس��ت 
که رژی��م جمهوری اس��امی ب��ا به راه 
انداختن کش��تارهای جمعی، نسل کشی 
و آسیمیاس��یون آن را تضعیف و ناتوان 
نماید. گرامی باد یاد شهدای ١٣ آبان ماه 

١٣٥٩ روستای ایگریقاش.

بازتاب

بر اس��اس یک پژوهش پزشکی جدید، 
 A مص��رف روزانه یک عدد قرص ویتامین
می تواند از ابتا به س��رطان پوست به ویژه 

در زنان جلوگیری کند.
این پژوهش که توسط »میریام اسکار« 
پژوهشگر آمریکایی انجام شده، ثابت نموده 
اس��ت که مصرف روزانه ی��ک عدد قرص 
ویتامی��ن A، از ابتای انس��ان به س��رطان 

جلوگیری می کند.
بدیهی بود که م��اده ی »ریتینول« که از 
 A مواد اصلی تش��کیل دهن��ده ی ویتامین
می باش��د، انس��ان را از ابتا به این بیماری 
محافظ��ت می کن��د و تأثیرات ای��ن ماده بر 
اشعه ی خورش��ید، به ویژه برای افرادی که 

حمام آفتاب می گیرند، بیشتر است.

مراکز پزشکی آمریکا اعام کرده اند 
که ٣٠ درصد مردان باالی ٢٠ س��ال 
سن به چاقی مبتا هستند و این میزان 

در مورد زنان نیز صدق می کند.
ای��ن موضوع س��بب ش��ده اس��ت 
ک��ه ش��رکت های ب��زرگ ب��ه تولی��د 
خوراکی ه��ای ویژه جهت پیش��گیری 
از چاقی اقدام نمایند و برای پیش��برد 
فروش تولیداتش��ان به انجام تبلیغات 
گوناگون در رسانه های ارتباط جمعی 
روی آورده اند و به ویژه برای افرادی 
که ب��ا مش��کل افزای��ش وزن مواجه 
می باش��ند، تأکی��د نموده ان��د، اما تنها 
١٥درصد افرادی که چاق هستند این 

تبلیغات را از رسانه ها می بینند.
بس��یاری از افرادی که خود چاق 
هس��تند، دلیل افزای��ش وزن، افزایش 
فش��ار خون و میزان کلس��ترول خون 
خود را شغلشان می دانند. شرکت های 
تولیدکننده ی خ��وراک ویژه ی کاهش 
وزن ب��ا در نظ��ر گرفت��ن ای��ن دلیل، 
در تاش��ند تا اف��راد را از پیامدهای 
خطرناک کار در برخی مش��اغل آگاه 

این پژوهش ب��ر روی ٦٩ هزار و ٦٣٥ 
زن و مرد ٥٠ تا ٧٠ س��اله انجام شده است 
و روزان��ه، ویتامی��ن A از طریق قرص یا 
خوراکی ه��ای حاوی ویتامین ب��ه آنها داده 
شده و مشخص شده است که مصرف منظم 
ریتینول، خطر ابتا به س��رطان پوست را به 

میزان ٦٠ تا ٧٠ درصد کاهش می دهد.
ام��ا نتیج��ه ی این پژوهش نباید س��بب 
افزایش مصرف این نوع ویتامین شود، زیرا 
مصرف بیش از حد و خودسرانه ی ویتامین 

A می تواند سبب مرگ شود.

ویتامین A، ضد سرطان است

مردها از تبلیغات ضد چاقی بیزارند

معتصم نورانی

185 میلیون چینی، 
پیر هستند

آم��ار س��الخوردگان باالی ٦٠ س��ال 
در چین به ١٨٥ میلیون نفر رس��ید و این 
میزان، ١٣/٧ درص��د از جمعیت چین را 

در بر می گیرد.
آژانس خبر رسانی چین نو اعام کرد: 
برای اساس آمار رسمی، آمار افراد مسن 
باالی ٦٠ سال در چین، ١٨٥ میلیون نفر 
اس��ت و بر این اساس، آمار اعام شده ٤ 
درصد در مقایس��ه با سال ٢٠١٠ افزایش 
یافته اس��ت که در آن سال، ١٧٧ میلیون 

نفر بود.
بر همین اساس، پیش بینی می شود که 
آمار افراد مس��ن در کش��ور چین در چند 
س��ال آینده ٦٣ میلیون نفر دیگر افزایش 
یاب��د و در پای��ان ٢٠٢٠ ب��ه رق��م ٢٢١ 
میلیون برس��د و بر همین منوال، در سال 

٢٠٥٠ به رقم ٤٣٧ میلیون نفر برسد.

نمایند.
هرچن��د آگاه نم��ودن اف��راد چاق 
از مشکات ناش��ی از چاقی، نیازمند 
هزینه  کردن میلیون ها دالر و تبلیغات 
ویژه ای اس��ت که می بایس��تی در این 
زمین��ه انج��ام ش��وند. اما بر اس��اس 
تحقیق��ات گوناگونی که انجام ش��ده، 
مشخص شده اس��ت که انسان ها و به 
وی��ژه مردان از تبلیغات��ی که درباره ی 
مشکات گوناگون مربوط به سامت 
انسان پخش می شود، بیزارند و همین 
امر سبب شده است که فروش تولیدات 
ش��رکت هایی که در زمین��ه ی کاهش 
وزن فعالیت می کنند، سیر نزولی داشته 
باش��د و تولیداتی که در ب��ازار یافت 
می شوند، به دلیل عدم شناخت مردان 
از آن محصوالت، فروش آن ها در حد 
انتظار نباشد، زیرا مردان زمانی که در 
رس��انه های ارتباط جمع��ی، تبلیغات 
مربوط به مشکات پزشکی و سامت 
خود را مش��اهده می کنند، احس��اس 

بیزاری و تنفر می کنند.


