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به یاد مهندس خیاطی
زمانی که فرزندان ملت کرد در کردس��تان 
ایران در برابر هجوم نظامی رژیم تازه به قدرت 
رس��یده ی جمهوری اس��امی ناگزیر به دفاع 
از خویش ش��دند، رژیم ع��اوه بر محاصره ی 
اقتصادی، بایکوت خبری رویدادهای کردستان 
را نیز در دس��تور کار قرار داده و می کوش��ید تا 
سیاست سرکوب و اعدام دسته جمعی و کشتار 
مردم بی دفاع در شهرهای و روستاهای کردستان 
را در س��کوت خبری محض به اجرا بگذارد و 
حتی جنایاتی را که در یک منطقه از کردستان 
انجام می داد، از مردم سایر مناطق کردستان و ایران 
مخفی نماید. در چنین شرایطی حزب دمکرات 
کردستان ایران به فکر تأسیس رادیویی افتاد تا 
از این طریق بایکوت خبری مزبور را شکسته و 
جنایات رژیم در کردستان را افشا نماید. عملی 
نمودن این اندیشه  ی حزب نیازمند مهارت فنی و 
دستگاه های ویژه ای بود که تأمین آنها در چنان 
ش��رایطی آسان نبود. در چنین وضعیتی بود که 
ی��ک انقابی آزادیخواه از ترک های آذری پا به 
میدان گذاشت و برای خدمت به جنبش ملی کرد 

در این سنگر اعام آمادگی نمود. 
این انقابی مبارز کس��ی نبود جز مهندس 
رضا خیاطی که تصمیم گرفته بود آس��ایش و 
زندگ��ی عادی و و روزمره ی خود را رها نموده 
و در ص��ف مبارزان ح��زب دمکرات در مقابل 
دیکتاتوری و ارتجاع بایس��تد و دانش خود و 
بخشی از امکانات فنی مورد نیاز را در خدمت 
جنبش ملت کرد قرار ده��د. وی رادیو صدای 
کردس��تان ایران را وارد عرصه ی مبارزه نمود و 
تبدیل به فریاد جنبش کرد و ابزاری برای افشای 
جنایات رژیم از یک س��و و مقاومت فرزندان 
ملت کرد از سوی دیگر نمود. خدمات مهندس 
خیاطی تنها به تأس��یس این رادیو و این مدت 
کوتاه محدود نش��د، بلکه 33 سال همراه با این 
رادیو و در صف مبارزان دمکرات زندگی کرد، 
رادیو را حفظ نمود و به اوج رساند. خطر، فقدان 
امکانات، تهدیدات رژیم و شرایط دشوار زندگی 
در آوارگی هیچ کدام نتوانست مهندس خیاطی 
را از رادیو صدای کردس��تان ایران جدا نماید و 
صف مب��ارزان دمکرات را از کس��ی چون وی 

خالی نماید.
همین خدمات و مقاومت مهندس خیاطی 
بود ک��ه وی را در دیدگان مل��ت کرد و تمامی 
آزادیخواهان تبدیل به الگوی عینی انساندوستی، 
دمکراسی خواهی و شخصیتی محبوب و مورد 

احترام همگان نمود. 
به همی��ن دلی��ل، در زمان وق��وع رویداد 
دلخراش��ی که منجر به ش��هادت ایشان گردید، 
مراسم خاکسپاری و یادبودی برای وی برگزار 
شد که در شأن انساندوستی و خدمات مستمر 
و تأثیرگذار او بود. این قدرشناسی فرزندان ملت 
کرد و حزب دمکرات نسبت به مهندس خیاطی، 
بدون تردید هرگز حد و مرزی نخواهد شناخت 
و همواره ن��ام، یاد و خصوصیات بارز مهندس 
خیاط��ی در قلب های یکای��ک توده های مردم 

کردستان زنده خواهد ماند. یادش گرامی باد.
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بدرود مهندس

مهندس رضا خیاطی، یکی از مؤسسین 
رادیو صدای کردستان ایران بدرود حیات 

گفت. 
به گزارش وبس��ایت کوردستان میدیا، 
در س��اعت ٧ بعدازظه��ر روز ش��نبه، 25 
آبان ماه سال ١3٩2، مهندس رضا خیاطی، 
کادر با س��ابقه ی حزب دمکرات کردستان 
ایران در سن ٨٠ سالگی به علت سانحه ی 

رانندگی جان خود را از دست داد.
پیکر این مبارز دیرین پیش از ظهر روز 
یکش��نبه، 26 آبان ماه ١3٩2 طی مراسمی 
در گورس��تان ش��هدای حزب دمکرات در 
میان اندوه همس��نگرانش به خاک س��پرده 

شد. 
در این مراس��م "مس��عود ت��ک" دبیر 
کل حزب سوسیالیس��ت کردس��تان ترکیه، 
مصطف��ی هجری، دبیر کل حزب دمکرات، 

اعضا و پیش��مرگان ح��زب و خانواده های 
آنان حضور داشتند.

پ��س از انجام  مراس��م خاکس��پاری، 
مراس��م بزرگداش��تی به ی��اد و خاطره ی 
ای��ن مبارز دیری��ن راه آزادی در مقر دفتر 
سیاس��ی حزب دمک��رات برگزار ش��د و 
ط��ی آن مصطفی هج��ری، دبیر کل حزب 
در رابطه با ش��خصیت و مبارزات ایش��ان 

سخنانی ایراد نمود.
آقای هجری ضمن اش��اره به مبارزات 
33 س��اله ی مهندس رض��ا خیاطی گفت: 
"شرکت هموطنان ترک آذری در مبارزات 
ملی کرد و حزب دمکرات کردستان ایران 
علیه رژیم حاکم بر ایران، نش��انه ی اتحاد 
و همبس��تگی دو ملت کرد و   آذری اس��ت 
و ش��مار زی��ادی از ش��هروندان آذری در 
صف��وف مبارزات ملت ک��رد جان خود را 

فدا کرده ان��د که مهندس رضا خیاطی یکی 
از این نمونه هاست.

آقای هجری همچنین افزود: "مهندس 
خیاط��ی طی مب��ارزه در صف��وف حزب 
دمک��رات کردس��تان ای��ران با دلس��وزی 
کاره��ای خ��ود را انجام می��داد و علیرغم 
تمامی سختی ها و مش��کاتی که از سوی 
رژیم برای او ایجاد می شد، هیچ گاه دچار 
تردید نش��ده و در راه مبارزه اش تا آخرین 

لحظه استوار و مقاوم بود.
پس از ایش��ان، حسن شرفی، جانشین 
دبی��ر کل حزب دمک��رات، بیانی��ه ی دفتر 
سیاسی به مناسبت درگذشت مهندس رضا 
خیاطی را قرائ��ت کرد و پس از آن "الهام 
چایچی" عروس مهن��دس رضا خیاطی با 
ایراد س��خنانی ضمن تقدیر از احساس��ات 
خالصانه ی همس��نگران مهن��دس خیاطی، 

پایبندی خانواده ی این شهید راه آزادی را 
به راه ایشان و مبارزات رهایی بخش ملت 

کرد ابراز نمود.
مهندس رضا خیاطی س��ال ١3١2 در 
ش��هر خوی متولد و سال ١332 در ارتش 

استخدام شد.
در س��ال ١35٠ ب��ه مهاب��اد رفته و در 
آن جا س��اکن گردید. وی در اوایل انقاب 
و پس از بی نتیجه ماندن تاش های حزب 
دمکرات جهت حل مسأله ی کرد در ایران، 
از نخس��تین ماه های یورش نیروهای رژیم 
به کردس��تان، به عضویت ح��زب در آمد 
و به عنوان مس��ئول بخش فن��ی رادیو نیز 
در تأس��یس رادیو صدای کردس��تان ایران 
و ادامه ی کار آن تا زمان ش��هادتش نقش 

بسزایی داشت.
روحش شاد و یادش گرامی باد.
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سرنگون باد رژیم ارتجاعی جمهوری اسالمی ایران

نماینده ی حدکا در کنگره ی حزب سوسیال هیأتی از "الپارتی" از دفتر سیاسی حدکا دیدار کرد
دمکرات آلمان حضور یافت

خواه��ران و برادران گرامی پیرو آیین 
یاری!

با درودهای گرم انقالبی
به مناسبت جش��ن خاونکار، گرمترین 
و صمیمانه تری��ن ش��ادباش خود و حزب 
دمکرات کردس��تان ایران را به شما تقدیم 
می دارم. آرزومندم امسال مراسم مقدستان 
در فضایی مملو از شادی و سرور و به دور 
از ظلم و ستم رژیم آزادی ستیز جمهوری 

اسامی برگزار شود.
همزمان با عرض تبریک و ش��ادباش 
به مناس��بت برگ��زاری این مراس��م، نباید 
ایس��تادگی و فداکاری خواهران و برادران 
پی��رو آیین یاری در س��ال ج��اری را یاد 
آوری و با احترام از آن یاد نکرد. در سال 
١3٩2 پیروان آیین یاری بیشتر و علنی تر 
از س��الیان قبل، آماج هجوم های وحشیانه 
و اهانت ه��ای مزدوران رژیم قرار گرفتند. 
این حمات و اهانت ها به جایی رسید که 
حسن رضوی، نیکمرد طاهری و کیومرث 
تمن��اک در اعت��راض ب��ه بی حرمتی ها و 
فش��ارهایی ک��ه علیه پی��روان آیین یاری 
اعمال می شود، اقدام به خودسوزی نموده 

و متأسفانه جان خود را از دست دادند.
ع��اوه ب��ر ای��ن، پ��س از برگ��زاری 
تجمع��ات اعتراضی خواه��ران و برادران 
کردمان در مقابل مجلس شورای اسامی، 
تجمع یارسان های دو اس��تان کرماشان و 
ایام همزمان با س��فر هاشمی رفسنجانی 
به کرماش��ان و حتی دیدار نماینده ی مردم 
یارس��ان با رئیس مجلس شورای اسامی 
و وعده های��ی ک��ه در جری��ان آن به آنها 
داده ش��ده بود، خشونت و سرکوب فعاالن 
حقوق یارس��ان ها همچنان ادامه دارد. هم 
اکنون شماری از این فعاالن در زندان های 
جمهوری اسامی به سر می برند. براساس 
اطاعاتی که دریافت نموده ایم، در مناطق 
بیلوار کرماش��ان، س��رپل ذهاب، منطقه ی 
میاندوآب و س��ایر مناط��ق، خانواده های 
یارس��ان با تهدیداتی جدی برای دس��ت 
کشیدن از اعتقادات خویش مواجه هستند. 
تمامی این ستم ها و سرکوب ها علیه پیروان 
مذه��ب یاری تنه��ا از آن روس��ت که در 
برابر تهدیدات، فش��ارها و زورگویی های 
جمهوری اس��امی س��ر فرو نیاورده و بر 
تأمین خواست هایشان که همانا به رسمیت 
شناختن باورهای مذهبی و رفع تبعیضات 
علیه آنهاس��ت تاکید ورزی��ده اند تا بیش 
از این به جرم داش��تن اعتق��ادات مذهبی 
خویش س��رکوب نش��وند، لیکن متأسفانه 
رژیم جمهوری اس��امی همچنان به اذیت 

و آزار مردم یارسان ادامه می دهد.
خواه��ران و برادران گرامی پیرو آیین 

یاری!
ح��زب دمکرات کردس��تان ای��ران به 
مناسبت جش��ن خاونکار، همچون همیشه 
پش��تیبانی خود را از خواست های برحق 
و دمکراتیک ش��ما اعام نم��وده، خود را 
در رنج ه��ا و مصائبت��ان س��هیم می داند و 
یاد قربانیان یارس��انی به ویژه سه عزیزی 
را که ط��ی چند ماه اخیر ب��ه منظور ابراز 
مخالفت با ظلم و س��تم های رژیم خود را 
به آتش کش��یدند و ب��ه زندگی خود پایان 
بخش��یدند، را ارج می نه��د و یکبار دیگر 
همدردی خود را با شما عزیزان و اعضای 

خانواده های آنان ابراز می دارد. 
همچنین مراتب احترام و قدرشناس��ی 
خوی��ش را نس��بت به تمام��ی مبارزین و 
آزادیخواهان یارس��ان ک��ه در زندان های 
جمهوری اس��امی در برابر ش��کنجه ها و 
بی حرمتی های مزدوران رژیم تسلیم نشده 
و به اعتق��ادات خویش پایبن��د مانده اند، 

اعام می نماییم.
به همین مناسبت، الزم می دانیم یکبار 
دیگر این حقیقت را به یاد مردم کردستان 
بیاوریم که برخاف وعده و وعیدهایی که 
روحان��ی در دوران تبلیغات انتخاباتی اش 
ب��ه ملیت های ای��ران داده و ع��ده ای نیز 
س��اده لوحانه ب��ه این وعده ه��ا دل خوش 
کرده اند و حتی اکنون نیز به منظور تحریف 
اذه��ان م��ردم و به ویژه کرده��ا، همچنان 
ب��ه تبلی��غ آن می پردازن��د، همانگونه که 
حزب دمکرات بارها اع��ام نموده، رژیم 
جمهوری اس��امی اصاح پذیر نیس��ت و 
ماهیت آن همان اس��ت که اکنون در برابر 
دی��دگان ما قرار دارد و نمونه ای از آن نیز 
همی��ن طرز رفتار با هم میهنان یارس��ان و 

سایر دگراندیشان ایران است.
از همین رو، یکبار دیگر بر این سیاست 
و برنامه ی حزب دمکرات تأکید می نماییم 
که هرگونه آزادی و تحقق حقوق ملیت ها 
و از جمل��ه مل��ت کرد با تم��ام گروه های 
اجتماع��ی آن، در گ��رو نابودی جمهوری 
اسامی است. این دیدگاه حزب ما نتیجه ی 
تجربه ی بیش از س��ه دهه زمامداری این 

رژیم و مبانی اعتقادی آن می باشد.
در پایان یکبار دیگر تبریکات ما را به 
مناسبت جشن خاونکار و نیز همدردی ما 

را پذیرا باشید.
حزب دمکرات کردستان ایران

دبیرکل
مصطفی هجری

مصطفی هجری:

حزب دمکرات پشتیبان همیشگی یارسان ها بوده 

و خواهد ماند

هم میهنان ارجمند!
توده های مبارز مردم کردستان!

کادرها، پیش��مرگان، اعضا و هواداران 
حزب دمکرات کردستان ایران!

با نهایت تأس��ف و ان��دوه فراوان اعالم 
می داری��م ک��ه در س��اعت 19 روز ش��نبه 
25 آبان م��اه 1392 خورش��یدی براب��ر با 
16 نوامب��ر 2013 می��الدی رفیق مبارز  و 
خستگی ناپذیر، مهندس رضا خیاطی، کادر 
دیری��ن حزب دمکرات کردس��تان ایران در 
س��ن 80 سالگی بر اثر س��انحه ی رانندگی 

جان خود را از دست داد.
از دست دادن شخصیتی همچون مهندس 
رض��ا خیاط��ی، خس��ارتی جبران ناپذیر بر 
پیک��ره ی جنبش ملت ک��رد و به ویژه حزب 

دمکرات کردستان ایران می باشد.
مهندس رضا خیاطی که از فرزندان ملت 
ترک و کادر دیرین حزب دمکرات کردستان 
ایران بود، در سال 1312 خورشیدی در شهر 
خوی از توابع اس��تان ارومیه دیده به جهان 
گشود. در س��ال 1332 پس از اتمام مقطع 
دبیرس��تان در ارتش استخدام شد و پس از 
10 س��ال، در س��ال 1342 ب��ه ژاندارمری 
منتق��ل ش��د و در زمین��ه ی دس��تگاه های 
الکترونیکی و بیسیم به تخصص الزم دست 
یافت. مهن��دس رضا خیاطی در س��ال های 
پیش از انق��الب ملیت های ایران در ش��هر 
مهاباد س��کنی گزید و به واس��طه ی کردار 
و رفتار انسان دوس��تانه ی خویش، در میان 
مردم این شهر جایگاه و پایگاه مناسبی را به 
دست آورد و از نزدیک با آالم و رنج های 
ملت کرد آشنا شد.  با پیروزی انقالب ایران 
و بی  نتیجه ماندن تالش های حزب دمکرات 
کردس��تان ایران ب��رای حل مس��المت آمیز 
مس��أله ی ملت کرد در ایران که در نهایت 
حمله به کردس��تان و کشتار فرزندان  ملت 
کرد را به دنبال داشت، مهندس رضا خیاطی 
شور آزادیخواهی و احساس همدردی خود 
را با ملت کرد و جنبش حق طلبانه اش اعالم 
داشت. در آن هنگام که برای فرزندان ملت 

ک��رد در ایران، راهی جز دفاع از ماندگاری 
و حقوق خ��ود باقی نمان��ده و جنبش ملت 
کرد رش��د و گسترش یافته بود و ضرورت 
ایجاد می نمود که مردم کرد و هم میهنان از 
تصمیمات حزب و اخبار مربوط به فعالیت ها 
و مبارزات آن آگاه شوند، ضرورت وجود 

رادیو احساس گردید.
ای��ن مهندس رضا خیاطی بود که دانش 
و تخص��ص خوی��ش و به ویژه بخش��ی از 
ملزومات رادیو را بنا به خواست حزب، در 
خدمت جنبش ملت کرد قرار داد و زندگی 
ع��ادی خ��ود را ت��رک نمود و مب��ارزه در 
کوهس��تان ها را برگزید و با تأسیس رادیو، 
خ��روش دلیرانه ی رادیو صدای کردس��تان 
ایران را در 27 خردادماه 1359 خورشیدی 
به گوش شنوندگان رساند. از آن هنگام  تا 
روز درگذشت ایشان، رادیو را روز به روز 
توسعه داده و پیشرفته تر نمود و تمام امور 
فنی مربوط به رادیو را در کمال صداقت و 

پاکی انجام داد.
در زی��ر رگبار گلوله و بمب��اران و در 
زم��ان ی��ورش نیروهای رژیم ب��ه رادیو و 
ناگزیر ش��دن به جابجای��ی رادیو از مکانی 
به مکان دیگر و از کوهستانی به کوهستان 
دیگ��ر، این هم��ت و تالش مهن��دس رضا 
خیاطی بود که اجازه نداد لحظه ای، صدای 
رادیو قطع ش��ود. همزمان با برعهده  داشتن 
وظیفه ی سنگین رسیدگی به امور تکنیکی 
رادیو، صده��ا کادر ح��زب را در زمینه ی 
امور مربوط به دس��تگاه های الکترونیکی و 
بیس��یم و کار با آنها و ده ها کادر را نیز به 
عنوان اپراتور و تکنیسین بخش فنی رادیو 
آم��وزش داد. به همین دلیل، در حزب و در 
میان کادرها و پیشمرگان از جایگاه واالیی 
برخوردار بود و در نزد دکتر قاسملو، دکتر 
شرفکندی و سایر رهبران حزب و مسئولین 
رادیو، بس��یار ارجمند و گرام��ی بود و به 
هم��ان میزان نی��ز جنبش ملت ک��رد، حزب 
دمکرات کردس��تان ای��ران و رادیو صدای 
کردستان ایران در نزد مهندس رضا خیاطی 

دخالت نظامی رژیم ایران در س��وریه و 
وضعیت حقوق بش��ر در ایران، از مهم ترین 
مباحث نشست دو حزب دمکرات کردستان 

ایران و حزب "الپارتی" سوریه بود.
به گزارش وب سایت کوردستان میدیا، 
هیأتی از پ��ارت دمکرات کرد )الپارتی( به 
سرپرستی "مصطفی ابراهیم" از دفتر سیاسی 
حزب دمکرات کردس��تان ایران دیدار نمود 
و از س��وی هیأتی به سرپرس��تی "مصطفی 
هجری" دبیر کل حزب مورد اس��تقبال قرار 

گرفت.
در این نشس��ت وضعی��ت مردم کرد در 
سوریه و س��رکوب ملت کرد توسط بشار 

اسد مورد بحث قرار گرفت.
پشتیبانی رژیم ایران از رژیم بشار اسد 
و دخال��ت نظام��ی در این کش��ور از دیگر 

مباحث در این نشست بود.

سیاست های عوامفریبانه رژیم ایران در 
سطح بین المللی و استمرار نقض حقوق بشر 
و اع��دام فعاالن کرد و ملیت های غیرفارس 

نماینده ی حزب دمکرات کردس��تان 
ایران در آلمان، به دعوت حزب سوسیال 
دمکرات آلم��ان در مراس��م افتتاحیه ی 

کنگره ی این حزب شرکت کرد.
کوردس��تان  وب س��ایت  گزارش  به 
میدیا، در مراسم افتتاحیه ی این کنگره که 
در ش��هر الیپزیک آلمان برگزار گردید، 
ش��ماری از مهمان��ان خارج��ی، احزاب 
سیاس��ی کش��ورهای مختلف و همچنین 
سفیر چندین کشور و نخست وزیر ایتالیا 

و رئیس پارلمان اروپا شرکت داشتند.
نماین��ده ی ح��زب عالوه ب��ر دیدار 
با چند ت��ن از اعض��ای کادر رهبری و 
اعضای پارلمان حزب سوسیال دمکرات 
آلمان، با نماین��ده ی چندین حزب دیگر 

ارزشمند و گرامی و مهم بودند.
مب��ارزه ی 33 س��اله ی مهن��دس رضا 
خیاط��ی به عن��وان یکی از فرزن��دان ملت 
ترک  در صفوف مب��ارزان حزب دمکرات 
کردس��تان ایران، نمونه ای ناب از مبارزه ی 
مش��ترک دو ملت ک��رد و ت��رک آذری و 
همچنی��ن ی��ادآور مب��ارزه ی مش��ترک و 
هم پیمان��ی جمهوری کردس��تان و حکومت 
مل��ی آذربایجان بود. ایش��ان در مدت 33 
س��ال خدمت و مبارزه ی خویش در صفوف 
مبارزان حزب دمکرات کردستان ایران، به 
دلیل وفاداری  به اهداف و آرمان های حزب 
و باور پوالدین به دمکراسی و تأمین حقوق 
ملیت های ایران و صداقت و دلس��وزی که 
از ویژگی ه��ای این مبارز خس��تگی ناپذیر 
بودن��د، چندین بار از س��وی رهبری حزب 
دمکرات کردس��تان ایران مورد تقدیر قرار 
گرفته و لوح سپاس به ایشان اهدا گردید و 
در این س��ال های اخیر نیز به عنوان مشاور 
فنی دبیرکل حزب منصوب گردید. ایش��ان 
هم��ه ی لوح های س��پاس و تقدریرنامه های 
حزبی را ب��ه عنوان س��رمایه ای معنوی در 
زندگ��ی و مبارزه ی خویش، ب��ا افتخار در 
منزل مس��کونی اش و باالی س��رش ردیف 
نموده بود. مهندس رض��ا خیاطی هرگاه از 
آرزوهای خویش س��خن به میان می آورد، 
می گفت که نخس��تین آرزویم، دست یافتن 
به آزادی و حقوق ملی اس��ت و دوم اینکه 
اگر ب��ه این آرزویم دس��ت نیافتم و مرگ 
ام��ان نداد، بر روی ش��انه های پیش��مرگان 
ح��زب دمکرات کردس��تان ایران به س��وی 
منزل��گاه ابدی رهس��پار گ��ردم و به خاک 

سپرده شوم.
درگذش��ت مهندس خیاطی ب��رای فرد 
ف��رد مب��ارزان ح��زب دمکرات کردس��تان 
ای��ران و همه ی دلس��وزان جنبش ملی کرد 
و فرزندانی که در محضر ایش��ان آموزش 
یافتند، غمی جانگاه و خسارتی جبران ناپذیر 
است و بدون شک، یاد و خاطره ی آن مبارز 
خستگی ناپذیر برای همیشه در دل فرزندان 

ملت کرد زنده خواهد ماند.
دفتر سیاس��ی حزب دمکرات کردستان 
ای��ران، خ��ود را در غ��م و اندوه از دس��ت 
دادن مهندس رض��ا خیاطی، کادر وفادار و 
توانمند خود سهیم دانسته و مراتب تسلیت 
خوی��ش را به خدمت فرزن��دان ملت ترک 
آذری و هواداران دمکراسی و تأمین حقوق 
ملیت ها و به ویژه خانواده ی ارجمند مهندس 
رضا خیاطی اعالم داش��ته و آرزومند است 
که زندگی و مبارزه ی ایشان برای فرزندان 

ملیت های ایران الگو باشد.
محق��ق ب��اد آرزوه��ای مهن��دس رضا 

خیاطی 
پرره��رو باد راه رس��یدن ب��ه آزادی و 

دمکراسی و حقوق ملیت ها
روحش شاد و یادش گرامی باد
حزب دمکرات کردستان ایران

دفتر سیاسی
1392/8/26 خورشیدی
2013/11/17 میالدی

پیام دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران 

به مناسبت درگذشت مهندس رضا خیاطی

توس��ط رژیم حاکم بر ایران، یکی دیگر از 
موضوع های م��ورد بحث در این نشس��ت 

بود.

ک��ه در مراس��م افتتاحیه ی ای��ن کنگره 
ش��رکت کرده بودن��د، دی��دار نموده و 
درب��اره ی وضعی��ت کردس��تان و ایران 

تبادل نظر کردند.
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دیدار نماینده ی حدکا با نماینده ی حزب سبز سوئد دیدار نماینده ی حزب دمکرات با نماینده ی حزب محافظه کار نروژ

اخبار و گزارش

مس��ئول روابط حزب دمکرات کردستان 
ایران در خارج از کش��ور، در نشست شورای 

اینترناسیونال سوسیالیست شرکت کرد.
به گزارش وب س��ایت کوردس��تان میدیا، 
سوسیالیست،  اینترناس��یونال  شورای  نشست 
ط��ی روزهای 2٠ و 2١ آبان م��اه ١3٩2، در 
شهر استانبول ترکیه برگزار شد. بحران فقدان 
دمکراسی در خاورمیانه و شمال آفریقا، تهدید 
امنیت��ی و ع��دم وجود صلح و آش��تی در این 
منطقه، موضوعات اصلی نشس��ت این ش��ورا 

بود.
اینترناس��یونال  ش��ورای  نشس��ت  در 
نماینده ی  "لقم��ان احم��دی"  سوسیالیس��ت، 
حزب دمکرات کردس��تان ایران، ضمن انتقاد 
از عدم طرح مسأله ی ملت کرد در این شورا، 
گفت: "هف��ت حزب کردی از هر چهار بخش 
کردس��تان در این نشس��ت ش��رکت دارند اما 

در نشس��ت نماین��ده ی ح��زب دمکرات 
با نماین��ده ی حزب محافظه کار ن��روژ که در 
پارلم��ان این کش��ور برگ��زار ش��د، در مورد 
پشتیبانی کش��ور نروژ از شهروندان کردستان 

ایران به ویژه یارسانی ها تأکید شد.
به گزارش وب س��ایت کوردس��تان میدیا، 

دیدار نماینده ی حدکا با مسئول امور بین المللی حزب دمکرات مسیحی آلمان

سازمان گزارشگران بدون مرز:
 حلقه ی آزادی بیان و مطبوعات در دولت روحانی تنگ تر از پیش است

برگزاری تجمع اعتراضی کردهای مقیم  فنالند و نروژ 
 در محکوم نمودن اعدام جوانان کرد در ایران  

محکومیت برادران کردپور به ٩ سال و 6 ماه 
حبس تعزیری و تبعید 

رویداده��ای اخی��ر کردس��تان ایران و 
امنیتی کردن بیش��تر ش��هرها پ��س از اعدام 
ش��ماری از زندانی��ان ک��رد، از مهمتری��ن 
موضوعات نشست نماینده ی حدکا در سوئد 

با نماینده ی حزب سبز این کشور بودند.
به گزارش وب س��ایت کوردستان میدیا، 
روز ش��انزدهم آبان م��اه، نماین��ده ی روابط 
حزب دمکرات کردس��تان ایران در سوئد از 
پارلمان این کش��ور دیدن نموده و با مسئول 

روابط حزب سبز دیدار و گفتگو کرد.
تاریخچ��ه ی حزب دمکرات کردس��تان 
ایران، وضعیت کنونی رژیم ایران و تش��دید 
وضعیت امنیتی ش��هرهای کردس��تان، اعدام 
زندانیان سیاس��ی کرد و بلوچ و اعتراضات 
م��ردم کردس��تان و...، موضوعاتی بودند که 

از سوی نماینده ی حزب دمکرات کردستان 
ایران در دیدار با خانم "بودیل س��یبالوس" 
مس��ئول روابط حزب س��بز س��وئد مطرح 

گردیدند.
در ای��ن دی��دار، در رابطه ب��ا انتخابات 
ریاست  جمهوری در ایران، اعدام شهروندان 
و زندانیان سیاس��ی، ایجاد تغییر و تحوالت 
در سیاست های رژیم ایران پس از انتخابات 
و نق��ض بیش��تر حقوق بش��ر در ای��ران و 

کردستان بحث و تبادل  نظر شد.
نقش رژی��م ایران در منطق��ه و دخالت 
در امور داخلی کشورهای دیگر و همچنین 
دخال��ت نظامی در امور داخلی س��وریه از 
موضوعات دیگر مورد بحث در این نشست 

بودند.

نماینده ی حزب دمکرات در آلمان از دفتر 
مرکزی حزب دمکرات مس��یحی آلمان دیدار 
کرد و در این دیدار با "برتیل وینگیر" مسئول 

امور بین المللی این حزب گفتگو نمود.
به گزارش وب س��ایت کوردس��تان میدیا، 
در ای��ن دی��دار مس��ائل کردس��تان و ایران و 
سیاس��ت های حزب دمکرات کردستان ایران 
در ای��ن رابطه، م��ورد بحث و بررس��ی قرار 
گرفتند. همچنین بحران هس��ته ای رژیم ایران 

س��ازمان گزارش��گران ب��دون مرز طی 
بیانی��ه ای، از وضعیت آزادی بیان در دولت 
روحان��ی انتق��اد ک��رده و فض��ای حاکم بر 
حوزه ی اطاع رس��انی را ناامیدکننده وصف 

نموده است.
در بیانیه ی س��ازمان گزارشگران بدون 
مرز، با تأکید بر تنگ تر شدن حلقه ی آزادی 
بی��ان و مطبوعات و با اش��اره به وعده های 
حس��ن روحانی، رئیس جمهور رژیم ایران 
در تبلیغ��ات انتخابات��ی، آم��ده اس��ت که 
عملکرد دولت روحانی در صد روز نخست 
فعالیتش، در عرصه ی اطاع رسانی و آزادی 

بیان ناامیدکننده می باشد.
در ای��ن بیانی��ه همچنین ب��ه وعده های 
حس��ن روحانی در تبلیغ��ات انتخاباتی از 
جمله: "آزادی زندانیان سیاسی" و " آزادی 
بیان و مطبوعات" اشاره و عنوان شده است، 
بر اساس همین وعده ها بود که وی توانست 

آرای اکثریت مردم را به دست آورد.
در ای��ن بیانی��ه، از وضعیت نامناس��ب 

و گفتگوی غرب با ای��ران در این باره در ژنو 
و مس��ائلی در رابطه با روی کار آمدن حسن 
روحانی و سیاست های داخلی و خارجی این 
دولت، مورد بحث قرار گرفتند. همچنین در این 
دیدار، نماینده ی حزب در رابطه با اعدام های 
اخیر فعاالن سیاس��ی کرد در کردس��تان ایران 
مطالب��ی را مطرح نموده و این اقدام را ادامه ی 
سیاست های س��ه دهه ی گذشته ی رژیم ایران 

در قبال ملت کرد قلمداد کرد.

انتقاد نماینده ی حدکا در شورای اینترناسیونال سوسیالیست

از عدم توجه به مسأله ی ملت کرد

در تاریخ ش��انزدهم آبان م��اه ١3٩2، "عظیم 
الیاس��ی" مس��ئول رواب��ط ح��زب دمکرات 
کردس��تان ایران در کش��ور نروژ، در پارلمان 
این کش��ور با "تورد برگش��ن" مسئول روابط 

خارجی حزب محافظه کار نروژ دیدار کرد.
تاریخچ��ه ی ح��زب دمکرات کردس��تان 

ایران، برنامه و سیاس��ت ح��زب دمکرات در 
رابطه با حل مش��کات ایران به ویژه مسأله ی 
ملت کرد، اعدام جوانان کرد در ایران و انتظار 
کردها از کش��ور نروژ و بازداشت گروهی از 
پیروان آیین یارسان، مباحثی بودند که در این 

دیدار مورد بررسی و گفتگو قرار گرفتند.
" ت��ورد برگش��ن " در این دی��دار اظهار 
داش��ت که در رابطه با اع��دام جوانان کرد در 
کردستان ایران و بازداشت پیروان آئین یاری، 
رژیم ایران را تحت فشار قرار داده و مقامات 
وزارت خارجه ی نروژ  را از این خواس��ته ها 

مطلع می نماید.
در پای��ان این دیدار، دو ط��رف در رابطه 
با اس��تمرار و تقویت رواب��ط حزب دمکرات 
کردس��تان ای��ران و حزب محافظ��ه کار نروژ 

تأکید کردند.

هیچ گونه بح��ث و توجهی به مس��أله ی ملت 
کرد در بخش های چهارگانه ی کردستان نشده 

است".
نماینده ی حزب دمکرات کردس��تان ایران 
در حاشیه ی این نشست، با نمایندگان احزاب 
دیگ��ر دیدار و گفتگو کرد و طی این دیدارها، 
در مورد نقاط ضعف  و نواقص این نشس��ت از 

جمله مطرح  نکردن مس��أله ی ملی کرد گفتگو 
نمود. موج اعدام زندانیان سیاسی کرد و بلوچ، 
مبارزه ی ملت کرد برای رس��یدن به آزادی و 
دمکراس��ی و در نهای��ت، ثبات و گس��ترش 
دمکراس��ی در منطقه، از جمله س��ایر مباحثی 
بودند که در این نشست و دیدار با نمایندگان 

احزاب دیگر مطرح گردید.

کردهای مقیم دو کش��ور فنان��د و نروژ، 
تجمعی اعتراض��ی در محکوم نم��ودن اعدام 
جوانان کرد توس��ط رژیم ایران، در شهرهای 

هلسینکی و تروندهایم برگزار کردند.
به گزارش وب س��ایت کوردس��تان میدیا، 
روز ش��نبه هجدهم آبان م��اه ١3٩2، تجمعی 
اعتراضی با ش��رکت اعض��ای حزب دمکرات 
کردس��تان ایران، ح��زب کومله ی کردس��تان 
ایران، اتحادیه زنان دمکرات کردستان ایران و 
چندین سازمان دیگر کرد و ایرانی در فناند، 
به منظور محکوم کردن اعدام زندانیان سیاسی 
کرد توس��ط رژیم ایران، در ش��هر هلس��ینکی 

پایتخت کشور فناند برگزار گردید.
این تجمع اعتراضی از مرکز شهر هلسینکی 
و با سردادن شعار علیه رژیم اسامی ایران و 
محکوم نمودن اقدامات ضد بش��ری این رژیم 
در قبال مل��ت کرد و ملیت ه��ای دیگر ایران 

آغاز شد.
پ��س از قرائت پی��ام معترضین ب��ه زبان 
فنان��دی توس��ط "ع��ادل رمضان��ی"، تجمع 
اعتراضی به سوی س��فارت رژیم ضد بشری 
ایران در هلس��ینکی ادامه یافت و با س��ردادن 
ش��عارهایی همچون "س��رنگون باد جمهوری 
اس��امی ایران" ، "نه به اع��دام" ، "جمهوری 

اس��امی تروریس��ت تروریس��ت" و ... ب��ه 
زبان ه��ای کردی، فارس��ی و فنان��دی ادامه 

یافت.
در بخ��ش دیگری از این تجمع اعتراضی، 
پیام مشترک حزب دمکرات کردستان ایران و 
حزب کومله ی کردس��تان ایران به زبان کردی 
توسط "پرش��نگ محمدی" و به زبان فارسی 
توس��ط "کمال تواناپ��ور" و پی��ام اتحادیه ی 
زنان دمکرات کردس��تان ایران توسط "شهین 
بهمن سلطانی" و همچنین پیام چندین سازمان 

دیگر قرائت گردید.
در این تجم��ع اعتراضی، پرچم جمهوری 
اسامی توسط معترضین به آتش کشیده شد.

در همان روز، تجمع��ی اعتراضی دیگری 
نی��ز به منظور محکوم نمودن ای��ن اعدام ها در 

مرکز شهر تروندهایم نروژ برگزار گردید.
در ای��ن تجمع اعتراضی که ش��مار زیادی 
از س��اکنین این منطقه حضور داشتند، چندین 
مقال��ه به زبان های کردی، نروژی و فارس��ی 

ارائه گردیدند.
این تجم��ع اعتراضی با خوان��دن چندین 

سرود انقابی پایان یافت.

پس از 25٠ روز بازداش��ت در اداره ی 
اطاع��ات و زندان ه��ای رژی��م، آخری��ن 
جلس��ه ی دادگاه ب��رادران کردپ��ور برگزار 
گردید و طی این دادگاه، حکم آن ها رس��مًا 

اعام شد.
به گزارش آژان��س خبری مکریان، طی 
برگزاری آخرین جلسه ی محاکمه ی خسرو 
و مس��عود کردپور در دادگاه انقاب مهاباد، 
حکم بیش از ٩ سال و نیم زندان تعزیری و 

تبعید برای آنان صادر گردید.
"خسرو خس��روی" در گفتگو با آژانس 
خبری مکریان اظهار داشته است:" بر اساس 
مواد 5٠٠ و 6١٠ قانون مجازات اسامی، به 
اتهام "اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور" و 
"فعالی��ت تبلیغی علیه نظام" به تحمل حبس 

تعزیری و تبعید محکوم شده اند.
" خس��رو کردپ��ور به اته��ام "اجتماع و 
تبانی" به تحمل 5 س��ال و به اتهام "فعالیت 
تبلیغی" به یک سال حبس تعزیزی محکوم و 

همچنین وی ملزم  به 2 سال اقامت اجباری 
در کرمان و گذراندن 5 س��ال از حکم خود 

در زندان تبریز شده است.
وکیل ب��رادران کردپور در رابطه با حکم 
صادره برای مس��عود کردپور گفت:" مسعود 
به اتهام "اجتماع و تبانی" به تحمل 3 س��ال 
حبس تعزیری و به اتهام "فعالیت تبلیغی" به 
6 ماه حبس تعزیری محکوم ش��ده اس��ت." 
وکای مداف��ع ب��رادران کردپور، نس��بت به 
احکام ص��ادره معترض می باش��ند و اظهار 
داشته اند که درخواست تجدیدنظر در حکم 

را به مقامات قضایی ارائه خواهند داد.

روزنامه نگاران، وب نگاران و روزنامه ها نیز 
انتقاد شده است.

در بخش دیگری از این بیانیه، به وضعیت 
"غیرقابل تحمل" برخ��ی روزنامه نگاران و 
وب نگاران زندانی و محکومیت شهروندانی 
همچون "مسعود و خس��رو کردپور"، مدیر 
و همکار س��ایت اطاع رس��انی مکریان، از 
سوی دادگاه انقاب رژیم ایران اشاره شده 

است.
همچنی��ن س��ازمان گزارش��گران بدون 
مرز، به ادامه ی فیلترینگ و محدودیت های 
اینترنتی در ایران و مواردی همچون تهدید و 
احضار روزنامه نگاران داخلی و خانواده ی 
روزنامه نگارانی که در رسانه های خارج از 

کشور کار می کنند، اشاره کرده است.
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حضار محترم!
خواهران و برادران گرامی!

جناب آقای مسعود تک، دبیرکل حزب 
سوسیالیس��ت کردس��تان ترکیه و دوستان 

گرامی!
خوش  آمدید به مراسم گرامیداشت یاد 
رفیق و همس��نگر گرامی مان، مهندس رضا 

خیاطی.
متأسفانه با از دست دادن کاک مهندس 
یکی از بهترین همسنگران و شخصیت های 

مبارزمان را از دست دادیم.
بدیه��ی اس��ت که ب��رای ما ب��ه عنوان 
اف��رادی مب��ارز و نیروی��ی مخال��ف رژیم 
ارتجاعی جمهوری اسالمی ایران که درگیر 
مبارزه ای س��خت و خونبار بوده  و هستیم، 
م��رگ در راه باورهایم��ان ام��ری منتظره 
بوده و تازگی ن��دارد. مهندس خیاطی نیز 
نه اولین ش��هید ماس��ت و نه آخرین شهید 
خواهد بود. تا زمانی که این راه ادامه دارد 
و تا دیکتاتوری و ظلم و ستم بر کشورمان 
حکمفرماست، مبارزه نیز ادامه خواهد داشت 
و نس��ل های آینده ی پ��س از ما نیز همانند 
نسل های پیش از ما که این مبارزه را ادامه 
داده و ب��ه ما منتقل نمودن��د، ادامه دهنده ی 
این راه خواهند بود. تنها مسأله ای که شاید 
برای همگی ما تأثر برانگیز باشد، آن است 
ک��ه به دلیل ظلم و س��تم و فض��ای امنیتی 
ش��دیدی که در جمهوری اس��المی برقرار 
است، در چنین مواقعی نمی توانیم در کنار 
عزیزانمان باشیم و حسرتی که در قلب های 
ما مبارزان و همچنین در قلب های عزیزانی 
اس��ت که دور از م��ا و در ایران و س��ایر 
کش��ورها بس��ر می برند، این اس��ت که در 
آخرین لحظات زندگی نمی توانیم در کنار 
یکدیگر باش��یم. مهندس خیاط��ی نیز عمر 
پرافتخ��اری را در حزب دمکرات س��پری 
نمود، به همی��ن دلیل، مرگ او نیز برای ما 
به عنوان از دست دادن یک دوست، بسیار 
سخت و ناخوش��ایند، اما قابل تحمل است. 
م��ا در حزب دمکرات ی��اد گرفته ایم که از 
ش��هادت ش��خصیت هایمان درس بگیریم و 
پن��د بیاموزیم، نه اینکه ناامید و س��وگوار 

باشیم.
مایل��م پی��ش از آنک��ه در رابط��ه ب��ا 
شخصیت و خدمات مهندس خیاطی صحبت 
کنم، نکاتی در رابطه با مسأله ی مشارکت 
هم میهن��ان ترک آذربایجان��ی در مبارزات 
دیرپ��ای حزب دمک��رات کردس��تان ایران 
عرض نمایم. ش��اید برخی از ش��ما عزیزان 
که در س��نین جوانی بسر می برید یا برخی 
از مردم کردس��تان آگاه��ی چندانی از این 
مسأله نداشته باشند، اما مایلم این را بگویم 
ک��ه مهندس رض��ا خیاطی نخس��تین ترک 
آذربایجان��ی نبود که راه ح��زب دمکرات 
کردس��تان ای��ران را برگزید، زی��را رهایی 
ملت خویش را نیز در چهارچوب ش��عارها 
و برنامه ه��ای ح��زب دمکرات کردس��تان 
ایران می دید، ما در گذش��ته نیز بس��یاری 
از ای��ن هم میهن��ان عزی��ز را دیده ایم. خود 
من ب��ه یاد دارم زمانی ک��ه نوجوان بودم، 
در شهرمان )نقده( با ترک های آذربایجانی 
زندگی می کردیم، در آن زمان می ش��نیدم 
که ف��ردی از فالن خانواده ی ترک س��اکن 

ش��هرمان در صفوف حزب دمکرات اس��ت 
و ت��ا آخرین لحظات زندگ��ی به راه حزب 
دمکرات کردستان ایران وفادار ماندند. این 
در واقع ه��م افتخاری ب��رای مبارزان غیر 
کرد اعم از ترک، بلوچ و عرب در صفوف 
ح��زب دمکرات و در مقاطع مختلف تاریخ 
مب��ارزات این حزب و ه��م افتخاری برای 
حزب دمکرات اس��ت که دیدگاه ها، باورها 
و برنام��ه ی سیاس��ی آن نه تنها توانس��ته 
اس��ت که مبارزان ک��رد را به دور خویش 
گرد آورد، بلکه تبدیل به حزبی شده است 
که سایر ملیت های ایران نیز رهایی خود را 
در چهارچوب آن می جویند. ما در صفوف 
پیش��مرگان و کادرهای خود بس��یاری از 
هم میهنان ترک آذربایجانی را داشته ایم که 
در میان همین جمع حاضر نیز خیلی ها آنان 
را می شناس��ند ک��ه در مب��ارزه و مقاومت 
پیش��مرگان حزب دمکرات کردستان ایران 
علیه جمهوری اس��المی، جان خ��ود را از 
دس��ت دادند، بس��یاری از آنان دچار نقص 
جسمی و یا همانند کردها از میهن و زادگاه 
خویش آواره ش��ده و بر اثر ظلم و س��تم، 
ناگزی��ر به ت��رک عزیزان و ج��الی وطن 

شده اند.
لیکن آنچه که مهندس خیاطی را از این 
عزیزان متمای��ز می کند، مبارزه و مقاومت 
مهن��دس خیاطی در دورانی بود که ش��اید 
تمامی دوس��تان به یاد داش��ته باشند و آن 
نیز تأسیس رادیو صدای کردستان ایران از 
لحاظ فنی ب��ود. در دورانی که نه اینترنت 
وجود داش��ت، نه تلویزیون به شکل کنونی 
آن و نه رس��انه های دیگر وجود داش��تند، 
در دوران��ی که حزب دمکرات کردس��تان 
مب��ارزه ای خونین علیه جمهوری اس��المی 
ایران را آغاز نموده بود و صدای مبارزات 
آن در جه��ان منعکس نمی ش��د و حتی به 
ایرانیان هم نمی رسید و به کردستان محدود 
شده بود، این صدای کردستان ایران بود که 
تنه��ا منبع خبری موث��ق و مطمئن، نه فقط 
برای مردم کردستان و سایر آزادی خواهان 
ای��ران، بلکه حتی ب��رای برخی از نیروهای 
جمهوری اس��المی بود که هرگاه به دنبال 
خبرهای درست و موثق از میدان های جنگ 
در کردستان بودند، به صدای کردستان ایران 
گوش می دادن��د. رادیو صدای کردس��تان 
ای��ران در آن زم��ان به دلیل نقش��ی که در 
مبارزات رهایی بخش ملتمان ایفا می نمود، 
برای جمهوری اسالمی تبدیل به یک هدف 
شده بود و همواره زیر بمباران، توپ باران 
و آم��اج انواع توطئه ه��ای رژیم جمهوری 
اس��المی بود. مهندس خیاطی همواره آماج 
ای��ن توطئه ها ب��ود، لیکن تمامی فش��ارها، 
بمباران ه��ا و خطراتی ک��ه مهندس خیاطی 
و جمع��ی از کادره��ا و پیش��مرگان حزب 
دمکرات را که خ��ود آنها را آموزش داده 
بود تهدید می کرد، باعث ناامیدی و هراس 
آنان نشد و حتی یک ساعت نیز این رادیو 
را تنها نگذاش��تند. در مدت��ی که مهندس 
خیاطی مس��ئولیت این کار مهم را برعهده 
داش��ت و از آغاز توانس��ته بود با کمترین 
امکانات، این رس��انه ی مهم را برای حزب 
دمکرات فراهم نماید، بیش از ده بار از این 
کوه به آن ک��وه، از این غار به آن غار در 
زیر بارش ش��دید باران و برف و در سرما 
و گرم��ا این رادیو را به مکان جدید منتقل 
نمودند، لیکن تا آنجا که به یاد دارم، بسیار 
ک��م پیش می آمد که س��رعت نقل مکان و 
راه ان��دازی مجدد رادیو صدای کردس��تان 
ایران 24 س��اعت طول کش��یده باشد. در 
واقع رادیو صدای کردستان ایران که بیش 
از همه مدیون زحمات بی ش��ائبه ی مهندس 
خیاطی بود، در آن زمان تنها تریبون حقیقی 
و راس��تین بود که ص��دای مظلومیت ملت 
ک��رد و مب��ارزان آزادیخواه ای��ن بخش از 
کردس��تان را به گوش م��ردم ایران و حتی 

بخشی از مردم جهان می رساند.

                                          در مراسم گرامیداشت یاد مهندس رضا خیاطی

مصطفی هجری

محبوبیت رادیو صدای کردس��تان ایران 
به حدی بود که بخش عظیمی از رفیقانمان 
در خارج از کشور و اروپا به دنبال تهیه ی 
بهترین نوع رادی��و بودند تا بتوانند صدای 
کردس��تان ایران را از طریق آن بش��نوند و 
اکثریت ما این را به یاد داریم، هنگامی که 
در کش��وری اروپایی و با وجود مشکالتی 
بس��یار، صدای رادیو صدای کردس��تان را 
می ش��نیدند، آن را به عن��وان مژدگانی به 
یکدیگ��ر اطالع می دادند و به ما نیز اطالع 
دادند ک��ه در آن جا می توانند صدای رادیو 
ص��دای کردس��تان ای��ران را بش��نوند. آن 
روزه��ا و آن خدم��ت ارزش��مند را هرگز 
فراموش نمی کنیم. با کمال مسرت وشادی 
اعالم می داریم که حزب دمکرات کردستان 
ایران، نه تنها دارای تعداد چشمگیری کادر 
و پیش��مرگ متخصص و مج��رب در امور 
اطالع رس��انی اس��ت، بلکه دارای سیستم 
اطالع رس��انی مدرنی نیز می باش��د، اما با 
وجود هم��ه ی این ها جای��گاه رادیو صدای 
کردس��تان ای��ران، جای��گاه ویژه ای اس��ت 
و بالفاصل��ه که س��خن از رادی��و صدای 
کردس��تان ای��ران به میان می آی��د، نقش و 
خدم��ات مهندس رض��ا خیاط��ی غیرقابل 
انکار بوده، به گونه ای که با یکدیگر توأم 

شده  و از یکدیگر جدایی ناپذیرند.
این خدمات ارزش��مند بود که مهندس 
خیاط��ی را محب��وب تمام��ی کادره��ا و 
پیش��مرگان حزب دمکرات و تمام کسانی 

که ایشان را می شناختند، نموده بود.
ح��زب  دبیرکل ه��ای  ابت��دا  هم��ان  از 
دمکرات، ش��هیدان واالمقام دکتر قاس��ملو 
و دکتر ش��رفکندی و سایر اعضای رهبری 
ح��زب، احترام خاص��ی برای ایش��ان قائل 
بودن��د و اگر بخاطر داش��ته باش��ید، چند 
سال پیش به مناسبت سالیاد تأسیس رادیو 
صدای کردس��تان، در همین سالن مهندس 
خیاطی به عنوان مش��اور دبیرکل حزب در 

امور رادیو تعیین گردید.
مطمئنم با شنیدن این خبر ناخوشایند از 
سوی کادر و پیشمرگ های حزب دمکرات 
و در می��ان طرفداران حزب در کردس��تان 
ایران و اروپا و در هر مکانی دیگر، تمامی 
آن ها اندوهگین می باشند که این نیز از یک 
سو، نشان دهنده ی وفاداری حزب دمکرات 
به تمام کس��انی اس��ت که در طول تاریخ 
مب��ارزه ی خونینش در خدم��ت این حزب 
بوده و مبارزه نموده اند و از س��وی دیگر،  
به وفاداری، تواضع و زحماتی که مهندس 
خیاطی برای حزب دمکرات متحمل ش��ده 

است، بر می گردد.
بخاطر می آورم زمانی که در کوهستان  
بودیم، همس��ر ایش��ان به مالقاتش��ان آمد 
و زمانی که بازگش��ت، همس��ر ایش��ان را 
زندانی نمودن��د و در زندان های جمهوری 
اسالمی، انواع شکنجه و اذیت و آزار را بر 
ایشان روا داش��تند و مهندس خیاطی را بر 

س��ر دوراهی قرار دادند که یا باید با همسر 
و فرزندانش باش��د و به ایران برگردد و یا 
نمی تواند با آن ها باشد، اما این مرد بزرگ 

راه دوم را برگزید.
ایش��ان آماده بود از جگرگوشه هایش و 
همسرش دور باش��د اما در حزب دمکرات 
ماندگار باش��د و این را نی��ز ثابت نمود و 
تا آخرین نفس��هایش نیز در حزب دمکرات 
خدم��ت نم��وده و وفاداری خوی��ش را به 

اثبات رساند.
ب��ر این باورم، ب��ا خدماتی که مهندس 
رض��ا خیاط��ی انج��ام داده، ب��ه یک��ی از 
شخصیت های ش��ناخته شده بدل شده است 
که نام خود را در تاریخ پر افتخار حزبمان 
به ثبت رسانده اس��ت و اکنون و در آینده 
نیز چه نس��ل ما که در حال مبارزه هستیم 
و چه نس��ل های بعدی ک��ه راه این مبارزه 
را ادام��ه خواهند داد تا رس��یدن به اهداف 
و آرمان ه��ای ملتمان ک��ه رهایی از ظلم و 
جور می باش��د، ش��خصیت مهندس خیاطی 
همچون شخصیتی سیاسی درحزب دمکرات 

کردستان ایران ماندگار خواهد بود.
در اینجا الزم است به موضوع دیگری 
در ارتباط با خانواده ی ایشان اشاره نمایم،  
سال های متمادی اس��ت که شاهدیم فرزند 
مهن��دس خیاطی، امیر همچون پیش��مرگی 
وفادار و عروس ایش��ان به عنوان مسئول 
اتحادیه ی زنان دمکرات کردستان ایران یا 
دبیرکل اتحادیه ی زنان دمکرات کردستان 
ای��ران، بدون هیچ چشمداش��تی و در کمال 
فروتن��ی و تواض��ع، کار و فعالیت خود را 
با ما ادام��ه می دهند.اینجانب از توانایی و 
شایستگی این دو عزیز در حزب دمکرات و 
عقیده و باور عمیق آن ها به حزب و مبارزه 
در مکتب حزبمان آگاهی و ش��ناخت کامل 
دارم، اما بدون ش��ک مان��دگاری و تداوم 
کار و فعالی��ت آن ه��ا در ح��زب دمکرات 
تحت تأثیر و با تش��ویق  و ترغیب مرحوم 
پدر گرامیش��ان اس��ت و به جای اینکه راه 
مهاجرت به کشورهای اروپایی را در پیش 
گرفته و در پی فراهم نمودن زندگی آسوده 
برای خود باشند، در حزب ماندگار شدند و 
همگام با ما در محرومیت هایمان و در ظلم 
و ستمی که بر مردممان و ترک های آذری 
و عرب ها و بلوچ ها روا داش��ته می ش��ود، 
س��هیم هس��تند و آن ها نیز همچون مهندس 
خیاط��ی، در زم��ان پی��روزی مبارزه یمان 
سهیم بوده و افتخار این پیروزی نیز نصیب 

آنان می گردد.
این مراسم و این مناسبت، علیرغم آنکه 
ما در حزب دمکرات ع��زاداری نمی کنیم، 
در غ��م از دس��ت دادن رفیق و هم س��نگر 
ارجمندمان می باش��د. م��ا در اینجا گردهم 
آمده ای��م که در این غم بزرگ ش��ریک و 
سهیم باشیم تا این غم جانکاه، تنها بر دوش 
فرزند پیش��مرگش و ع��روس گرامیش که 
هم سنگر ما هستند و همچنین دیگر اعضای 

خان��واده ی آن بزرگ��وار در ه��ر جایی که 
هستند، سنگینی نکند.

برای اینکه نشان دهیم در حزب دمکرات 
کردس��تان ایران آنچه که مهم است، فکر و 
عقیده، ایمان ب��ه رهایی و آزادی و مبارزه 
در راس��تای تحق��ق حقوق انس��انی ملتمان 
است و ملیت های دیگر ازجمله ترک آذری 
و ملیت ه��ای با آئین و عقیده ی متفاوت در 
حزب دمک��رات، حقوق یکس��ان و برابری 
دارن��د و حزب دمکرات از هم��ان ابتدا بر 
این اساس معتقد بوده است و اطمینان دارم 
تا روز آخر نیز این درخت تنومند با ش��اخ 
و برگ های��ش به حیات خود تا رس��یدن به 
س��رمنزل مقصود و به مبارزه ی خود ادامه 
خواه��د داد زی��را مبارزه برای رس��یدن به 

آزادی هرگز پایان نخواهد یافت.
در همی��ن ج��ا از همه ی ش��ما عزیزان 
اج��ازه می خواه��م ک��ه مراتب تس��لیت و 
تعزی��ت خویش را به خدم��ت همه ی مردم 
عزیزمان و به ویژه شما همراهان گرامی که 
از نزدیک با مهندس خیاطی آش��نا بوده اید 
و ایش��ان را ارج می نهادی��د و همکارانش 
در ارگان��ی ک��ه در کنار یکدیگ��ر فعالیت 
می کردند و اعضای خانواده ی بزرگوارشان 
در ه��ر جایی از ایران یا ه��ر مکان دیگری 
ک��ه زندگی می کنند، به وی��ژه آن دو رفیق 
عزیزمان امیر و الهام تقدیم دارم و به آن ها 
بگوییم که همه ی ما فرزندان شخصیت های 
واالی حزبم��ان هس��تیم و اطمین��ان داریم 
همانگونه که با از دست دادن دکتر قاسملو 
و دکتر ش��رفکندی و پیش از آن ها، قاضی 
محمد و ده ها مبارز دیگ��ر، مبارزه ی ملت 
کرد نه تنها در کردستان ایران بلکه در هیچ 
بخش دیگر کردس��تان متوقف نشده است، 
از ای��ن ب��ه بعد نیز متوقف نش��ده و تداوم 

خواهد یافت.
ما در ش��ادی ها و غم هایمان با یکدیگر 
ش��ریک و س��هیم هس��تیم، به همی��ن دلیل 
این نی��رو و توانایی را ب��ه حزب دمکرات 
می دهیم که در مقابل بزرگترین مشکالت، 
قام��ت پرصالبتش در زی��ر بار غم و غصه 
خم نش��ده و همچنان س��ربلند و استوار در 

میدان دفاع و مبارزه ثابت قدم باشد.
یکبار دیگر مراتب تسلیت خویش را به 
خدمت تمامی ش��ما و همه ی آزادیخواهان 
ای��ران و ملیت های دیگ��ر و به ویژه رفقای 
گرامیم��ان امیر و الهام ع��رض می دارم و 
از همه ی ش��ما عزیزان که در این مراس��م 
به عنوان وظیفه ای انسانی، حزبی و میهنی 
شرکت نمودید، سپاسگزارم و البته از کادر 
و پیش��مرگ حزب نیز غی��ر از این انتظار 

نمی رود.
آرزوی سالمتی برای همه ی شما به ویژه 
اعضای محترم خان��واده ی مهندس خیاطی 

ارجمند دارم و از همه ی شما سپاسگزارم.

متن سخنان مصطفی هجری 

دبیرکل حزب دمکرات
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روسیه در خاورمیانه

ترجمه: رضا فتح اهلل نژاد

سایت "میدل ایست آناین" مقاله ای به 
قلم "باب دریفیوس" تحت عنوان "روسیه 
در خاورمیانه" منتش��ر نموده که نگارنده 
در آن نگاهی مثبت به نقش بارزتر روسیه 

در معادالت خاورمیانه دارد.
در ابتدا می نویسد: "یکی از پیامدهای 
اخی��ر خاورمیانه،  جانب��ی رویداده��ای 
بازگشت روس��یه به ایفای نقش مهمتر و 
بارزتر در منطقه می باشد. اگرچه هیچگاه 
روس��یه از صحنه بیرون نرفته است، بلکه 
این یکی از اه��داف اصلی دولت آمریکا 
بوده ک��ه ابتدا اتحاد جماهیر ش��وروی و 
س��پس روس��یه را از منطقه بیرن براند". 
نویسنده س��پس به هم پیمانی های آمریکا 
ط��ی دهه های 5٠ و 6٠ س��ده ی بیس��تم 
علیه روس��یه، تاش ه��ای آمریکا جهت 
توس��عه ناتو در مناطق نزدیک به روسیه 
در اوکراین و مجارستان، حمله ی آمریکا 
به عراق و س��اقط ک��ردن حکومت لیبی 
توس��ط این کش��ور در دهه ی اخیر و نیز 
محدودک��ردن بازار انرژی و تس��لیحات 

روسیه در خاورمیانه اشاره می کند. 
"روسیه  نگارنده س��پس می نویس��د: 
در مقابل نعره کرده اس��ت. با وجود اینکه 
طرفداران جنگ و نئومحافظه کاران درباره 
ناتوانی رئیس جمهور اوباما در جلوگیری 
از ق��درت گرفت��ن دوباره ی روس��یه در 
خاورمیانه صدایش��ان درخواهد آمد، اما 
این امر می تواند مثبت باش��د، اگر موجب 
توس��عه هم��کاری آمریکا � روس��یه در 
جنگ هایی همچون جنگ داخلی سوریه، 
بن بست هسته ای ایران، افغانستان و جنگ 

علیه القاعده شود".
در بخ��ش دیگ��ری از مقال��ه به چند 
ق��رارداد اخی��ر روس��یه ب��رای ف��روش 
تسلیحات س��نگین و پیش��رفته به مصر، 
عربس��تان س��عودی و امارات اشاره شده 
است. س��پس به مانور دیپلماتیک روسیه 
در م��ورد راضی کردن س��وریه ب��ه ابراز 
آمادگ��ی ب��رای از بین بردن تس��لیحات 
شیمیایی اش و نیز مانور این کشور بر سر 
مس��أله ی برنامه ی اتمی ایران اشاره شده 

است. 
نگارنده می نویسد: "همه ی اینها موجب 
خل��ق تیترهایی همچون "آیا روس��یه در 
حال غلبه ب��ر نقش آمریکا در خاورمیانه 
می باشد؟" در روزنامه ها و عناوین خبری 
همچون "روسیه در خاورمیانه: بازگشت 

خرس" در بی.بی.سی شده اند.
می توان نق��ش بارزتر روس��یه را در 
تاش ها ب��رای ایج��اد رواب��ط نزدیکتر 
ب��ا اس��رائیل و اقداماتش ب��رای فروش 
تسلیحات به عراق و دول حوزه ی خلیج 
فارس مش��اهده ک��رد. یک س��ال پیش، 
بی.بی.سی نوشت "بغداد قراردادی بزرگ 
برای خرید سیستم دفاع هوایی روسیه و 
هواپیماهای جنگنده امض��ا کرده و بدین 
ترتیب، روسیه از رقبای اروپایی اش پیشی 
گرفته اس��ت، در حالی که هنوز برنامه ی 
فروش تسلیحات به عربستان سعودی به 
اجرا درنیامده است، ملک عبداهلل و پوتین 
روز یکشنبه طی تماسی تلفنی با یکدیگر 
گفتگو نمودند. بی.بی.سی گزارش داد که 
امارات متح��ده ی عربی، یک��ی دیگر از 
قدرت های نفتی عرب در حال گس��ترش 

روابط با روسیه می باشد. 
هیچ یک از اینه��ا را نباید تهدید تلقی 
ک��رد، بلکه بدین معنا می باش��ند که اوباما 
می بایستی تاش هایش برای همکاری با 
روسیه بر سر مسائل منطقه ای را دوچندان 

کند."
منبع: 

www.middle-east-online.
com

            روزنــــــه

درباره ی کنفرانس "کرد، آشتی، دمکراسی و راه حل ها"

محمدصالح قادری

  روز نهم نوامبر2013 در ش��هر آنکارا 
پایتخ��ت ترکیه، کنفرانس��ی تح��ت عنوان 
"کرد، آش��تی، دمکراس��ی و راه حل ها" از 
س��وی مرکز پژوهش بین المللی برای آشتی 
و صلح در خاورمیان��ه )EMPR( برگزار 
ش��د. در این کنفرانس اکثری��ت جریان های 
سیاسی کردستان شرکت داشتند و در مدت 
برگزاری آن، در رابطه با مس��أله ی کرد در 
کردستان و کش��ورهای منطقه ی خاورمیانه 
و نقش و تأثیر کردها در این کشورها بحث 
و تبادل نظر صورت گرفت. حزب دمکرات 
کردستان ایران نیز به صورت رسمی به این 
کنفرانس دعوت شده بود و نماینده ی حزب 
در ای��ن کنفرانس به ایراد س��خن پرداخت. 
به همی��ن منظور و جهت آگاه��ی یافتن از 
چگونگی برگزاری ای��ن کنفرانس با محمد 
صالح ق��ادری، عضو کمیته ی مرکزی حزب 
دمکرات کردس��تان ای��ران گفتگویی ترتیب 

داده ایم که متن آن در ذیل تقدیم می گردد.
کوردس��تان: این کنفرانس از س��وی چه 

سازمانی و با چه هدفی برگزار گردید؟
م. قادری: برگزاری چنین کنفرانس��ی به 
خودی خود بیانگر این است که ترکیه  دیگر 
آن کشوری نیس��ت که افکار کمالیستی را 
مبن��ای عقیدتی سیس��تم حکومتی اش نموده 
ب��ود و ترکیه ی امروزی در راس��تای منافع 
خویش نمی خواهد سیاس��تگذاری گذشته ی 
خ��ود را در قب��ال مل��ت کرد ادام��ه داده و 
مس��أله ی ملی کرد را نادی��ده بگیرد. بدین 
منظور، برگزاری  این کنفرانس و اس��تقبال 
از رئیس اقلیم کردستان، جناب آقای مسعود 
بارزان��ی و اقداماتی نظیر آن می تواند برای 
ایجاد فضای گفتگ��و و درک  متقابل و آب 
ش��دن یخ بی اعتمادی که س��ال های متمادی 
است میان کرد و ترک به وجود آمده است، 
مؤثر باش��د. این امر بس��تر مناسب را برای 
ش��تاب دادن به فرآیند صلح و حل مسأله ی 
مل��ت کرد در ترکی��ه و منطقه ی خاورمیانه 

فراهم خواهد نمود.
و  اح��زاب  هم��ه ی  آی��ا  کوردس��تان: 
چهارگانه ی  بخش های  سیاس��ی  جریان های 

کردستان در این کنفرانس شرکت داشتند؟
ای��ن  در  ش��رکت کنندگان  م.ق��ادری: 
کنفران��س عب��ارت بودن��د از: جریان ه��ای 
سیاس��ی بخش های چهارگانه ی کردس��تان، 
ش��خصیت های دانش��گاهی، فعالی��ن حقوق 
بشر، نویس��ندگان، نمایندگان حزب عدالت 
و توس��عه )A.K.P(، نماین��دگان چندی��ن 
س��فارتخانه و رس��انه های ارتباط��ی جمعی 

خارجی و داخل ترکیه.
در ای��ن کنفران��س چندین پی��ام مهم از 
زوای��ای متف��اوت درب��اره ی چگونگی حل 
مس��أله ی ملت کرد در ترکیه ارائه شدند و 
درباره ی خل��ق اراده ای جدی به منظور حل 
مسأله ی کرد و حسن نیت جریان های سیاسی 
در این ارتباط تأکید ش��د. در همین رابطه، 
دوس��تانمان در A.K.P اع��الم نمودند که 
بسته ی دمکراس��ی اردوغان، گامی ابتدایی 
می باش��د و بدون شک، اقدامات دیگری را 
نی��ز در همین رابطه به دنبال خواهد داش��ت 
و در ای��ن رابطه، تالش نمودن��د که توجه 

شرکت کنندگان را جلب نمایند.
در دو روز کاری کنفران��س، ده ه��ا پیام 
مه��م از زوایای گوناگ��ون و با دیدگاه های 
هر کدام از ارائه دهن��دگان پیام ها درباره ی 
چگونگی حل مس��أله ی ک��رد ارائه گردید. 
در هر چهار بخش کردس��تان غیر از احزاب 
سیاس��ی، افراد متخصص، مورخ، حقوقدان، 
اساتید دانشگاه، سازمان های جامعه ی مدنی، 
روزنامه نگاران، دانش��جویان، سیاستمداران 

ترک و عرب به ایراد سخن پرداختند.
کوردس��تان: موضوع��ات اصل��ی ای��ن 

کنفرانس چه بودند؟
م.ق��ادری: ض��رورت تجدی��د نظر کلی 
قانون اساسی ترکیه و تطبیق آن با واقعیات 

امروز، مورد بحث قرار گرفت.

در بخ��ش دیگ��ری از ای��ن کنفران��س، 
پروفس��ور "ارگی��ل دوغو" بر ای��ن عقیده 
بود که چهار کش��ور منطق��ه ی خاورمیانه 
یعنی ترکیه، ایران، عراق و س��وریه، آبستن 
تغییراتی است و باید چشم انتظار بود تا پس 
از انجام تغییرات و وضع حمل، آیا فرزندشان 
را در آغ��وش می گیرن��د ی��ا از خ��ود دور 
می کنند؟ منظور پروفس��ور، مس��أله ی ملی 
کرد بود. "س��رپیچ آتاچ" فعال حقوق بشر، 
براین موضوع تأکید نمود که مسأله ی کرد، 
قبل از هر چیز یک مس��أله ی سیاسی است 
و پ��س از آن مس��أله ای فرهنگی، اقتصادی 
و اجتماعی اس��ت. اگر این واقعیت ها مدنظر 
قرار داده نش��ود، آن گاه ملت کرد ناچارند 
ک��ه راه جدایی را در پی��ش گیرند. همچنین 
وی بر وجود ارتباط واقعی و صادقانه میان 
جریان ه��ای سیاس��ی کردس��تان و از لحاظ 
روح��ی نیز از میان برداش��تن مرزهای میان 

آنها تأکید نمود.
"ش��مزین پوالت" نویس��نده ی کردتبار 
که زازایی اس��ت، ب��ه تراژدی هایی که در 
طول تاریخ بر ملت کرد روا داش��ته شده اند 
و توافق��ات منطق��ه ای و بین المللی که علیه 
ملت کرد ص��ورت گرفته اند و ضرورت به 
رس��میت ش��ناختن متقابل یکدیگر و تالش 
علی��ه انکار و نابودی اش��اره نموده و گفت 
ملت ک��رد روی پای خود ایس��تاده و بیش 

از هر زم��ان دیگری بر تحقق حقوق خویش 
تأکید می نماید.

بخش ه��ای  ش��رکت کنندگان  اکثری��ت 
مختل��ف کنفرانس، بر مناس��ب ب��ودن مدل 
اقلی��م کردس��تان ب��رای حل مس��أله ی کرد 
در کش��ورهای مسلط بر کردس��تان تأکید 
نم��وده و سیس��تم فدرالی را مناس��ب ترین 

می دانستند.
نق��ش ح��زب  کوردس��تان: جای��گاه و 

دمکرات در این کنفرانس چگونه بود؟
م.ق��ادری: نق��ش و تأثیر حزب بس��یار 
چش��مگیر ب��ود، ارائه ی پیام ح��زب، پخش 
بروش��ور ح��زب، س��خنرانی جن��اب آقای 
مصطفی هجری به زبان انگلیسسی و توزیع 
برنامه و اساس��نامه ی حزب به الفبای التین 
توجه شرکت کنندگان را به خود جلب نمود 
و آنها ب��ا دیدگاه های حزب بیش��تر آش��نا 

شدند.
در بخش پرسش ها، دو سؤال از نماینده ی 

حزب پرسیده شدند که عبارتند از:
س��ؤال: برای حل کلیت مس��أله ی کرد 
و بوی��ژه در ای��ران، کدام م��دل و پروژه را 

مناسب می دانید؟
م.قادری: مسأله ی ملت کرد به طورکلی 
مس��أله ای سیاسی بوده و ضروری است که 
در تمامی کش��ورهای مس��لط بر کردستان، 
حقوق ملی کردها به رسمیت شناخته شود و با 
توجه به ویژگی های هرکدام از این کشورها 
و جنب��ش کرد در آنها، ب��ا در پیش گرفتن 

گفتگ��و و راهکاری صلح طلبانه، مس��أله ی 
کرد حل و فصل ش��ود. ب��رای آینده ی ایران 
نیز سیس��تمی دمکراتیک و فدرال، سیاست 
حزبمان و مناس��ب ترین ش��یوه ی حل و فصل 
مسأله ی کرد می باش��د تا از تجزیه ی ایران 
جلوگی��ری ش��ده و تأمین مناف��ع و مصالح 
تمام ملیت های ایران را در پی داش��ته باشد. 
اقلیم کردستان عراق و دولت بغداد نمونه ی 

مناسبی برای این موضوع می باشند.
س��ؤال: چند س��الی اس��ت که مبارزه ی 
مس��لحانه را متوق��ف نموده ای��د و اکن��ون 
چگونه و با چه ش��یوه ای مب��ارزه ی خود را 

ادامه می دهید؟
م.ق��ادری: از هم��ان ابت��دا، اصلی ترین 
شیوه ی مبارزه ی ما، در پیش گرفتن گفتگو 
و حل و فصل سیاس��ی و صلح طلبانه بود، اما 
رژیم ایران فتوای جهاد علیه کردها را صادر 
کرده و جنگ را بر کردس��تان تحمیل نمود. 
ب��ه همین دلیل، به ناچار اس��لحه به دس��ت 
گرفته و از خود دفاع نمودیم. یک بار دیگر 
در س��ال 1989 رژیم ایران، دکتر قاس��ملو، 
رهبر حزبمان را بر سر میز مذاکره و گفتگو 
برای صلح ترور نم��ود و پس از آن نیز در 
سال 1992 دکتر شرفکندی را ترور نمودند 
و دادگاه میکونوس ثابت نمود که این ترور 
توس��ط رژیم ایران انجام شده است. اکنون 
نیز موج اعدام ها آغاز ش��ده است، بنابراین، 
دی��دگاه رژیم ایران در رابط��ه با ملت کرد 
دیدگاهی نظامی و س��رکوبگرانه و مبنی بر 
حذف و از میان برداش��تن است. با این حال، 
ما با انجام مبارزه ی دیپلماتیک، تشکیالتی 
و رسانه ای، امیدواریم شرایط حل مسأله ی 
کرد در ایران، در تعامل با حکومت مرکزی 
و از راه سیاس��ی هموار و فراهم ش��ود. در 
غیر این ص��ورت، همگام با ملیت های دیگر 
ای��ران و آزادیخواه��ان ای��ران ب��رای تغییر 
رژی��م تالش می نماییم. ب��ا توجه به ماهیت 
این رژیم و اینک��ه رئیس جمهور و پارلمان 
قدرت و اختیارات الزم را ندارند و در عین 
ح��ال نیز وج��ود قدرت مطلق��ه ی ولی فقیه 
براساس اصول قوانین مذهبی، نه تنها برای 
ملیت های ایران، بلکه برای کشورهای منطقه 
و جه��ان نیز به خطری بزرگ تبدیل ش��ده 
اس��ت و با حمایت از گروه های تروریستی 
لبنان، سوریه، فلسطین، عراق و تالش برای 
س��اخت سالح هس��ته ای، خطر بزرگی برای 
منافع تمام جهان می باش��د. در همان بخش 
نیز به رس��انه های ارتب��اط جمعی و فعاالن 
کردس��تان ترکیه نیز پیش��نهاد دادیم که به 
خاطر مسائل انسانی و اخالقی هم که شده، 
به حوادث و رویدادهای کردس��تان ایران و 

سبوعیت جمهوری اسالمی توجه نمایند.
همچنین در پاسخ به فرستاده ی پ.ک.ک 
به ای��ن کنفرانس که ح��زب دمکرات را به 
کمپ نش��ینی و ایزوله ش��دن در کمپ ها و 
عدم داش��تن فعالیت همچون گذشته و دور 
ش��دن از فلسفه ی قاضی محمد متهم نمود و 
اینکه حزب حاضر به داشتن ارتباط با پژاک 
نیست وتنها پژاک در کردستان ایران مشغول 
مب��ارزه و دارای ش��هید و زندانی سیاس��ی 
می باشد و نقش برجسته ای در مباحث روز 
دارد و آنهای��ی که اعدام می ش��وند، همگی 
عضو پژاک هستند، نماینده ی حزب گفت که 
اواًل بسیار مفتخریم که قاضی محمد مؤسس 
حزب دمک��رات بوده و به مکتبی ملی  برای 
ملت کرد با تمام��ی گروه های اجتماعی آن 

تبدیل شده است.
اگر ایزوله ش��دن بدین معنا  باشد که از 
حقوق ملی مان دست برنداش��ته ایم یا اینکه 
از تثبی��ت اقلیم کردس��تان حمایت می کنیم 
و در مجامع و محاف��ل بین المللی در رابطه 
با مس��أله ی کرد در بخش های چهارگانه ی 
کردستان به شیوه ای دلسوزانه و خیرخواهانه 
س��خن به میان می آوریم و در امور دیگران 
دخالت نمی کنیم، اینها نه تنها ایزوله ش��دن 
نیست، بلکه افتخار بزرگی است و به همین 

گفتگو با محمد صالح قادری

از همان ابتدا، اصلی ترین 
شیوه ی مبارزه ی ما، 

در پیش گرفتن گفتگو 
و حل و فصل سیاسی و 

صلح طلبانه بود، اما رژیم 
ایران فتوای جهاد علیه 
کردها را صادر کرده و 
جنگ را بر کردستان 

تحمیل نمود.

دلیل، با همه ی جریان های سیاس��ی مختلف 
روابط مناس��ب و خوبی داری��م. اما چگونه 
اس��ت که جریانی نه دارای یک اس��تراتژی 
ش��فاف و واضح در رابطه با مس��أله ی کرد 
باشد، نه روابط دوس��تانه ای با هیچ یک از 
جریانات سیاس��ی کردس��تان داشته باشد و 
ن��ه به فعالیت و کار مش��ترک با جریان های 
سیاس��ی دیگر کرد اعتقادی داشته باشد، اما 
در همان حال، با همه ی کشورهای اشغالگر 
کردس��تان دارای رواب��ط خوب��ی باش��د و 
تک روی و دیکتاتوری را ش��یوه ی مبارزه 
و رفت��ار و عملکرد خ��ود قرار دهد و آن را 
نبیند و بر این باور باشد که حزب دمکرات 
که زیر بار این عملکردها نمی رود، حزبی از 

هم گسیخته است!!؟
 pkk الزم به ذکر اس��ت که نمایندگان
و ش��اخه های مختلف آن به صورت رسمی 
ب��رای ش��رکت در ای��ن کنفران��س دعوت 
نش��ده بودن��د، اما افراد وابس��ته به آنها در 
bdp دیدگاه ه��ای آنان را ارائ��ه می دادند. 
در رابط��ه با یک بخ��ش، اکثریت نیروها و 
جریان های اصلی ش��ناخته شده ی کردستان 
به ای��ن کنفران��س دعوت ش��ده بودند، اما 
برخ��ی از آنه��ا به دلیل نقص مدارک س��فر 
و ع��دم صدور مج��وز از س��وی حکومت 
ترکیه نتوانس��تند حضور یابن��د. با این حال 
نیز می توان گفت که پیام همه ی جریان های 
مختلف سیاس��ی به نوع��ی در این کنفرانس 
م��ورد توجه ق��رار گرفت. ح��زب دمکرات 
چن��د ماه پیش از برگزاری این کنفرانس، از 
برگزاری آن آگاهی داش��ت. به همین دلیل، 
با هماهنگی با س��ازمان IMPR به عنوان 
یک��ی از ش��رکت کنندگان در این کنفرانس 
که اجازه ی ارائه ی سخنرانی داشته باشد، به 
ش��یوه ای رسمی دعوت شده و در بخش بعد 
از ظه��ر اولین روز کنفرانس، س��خنان خود 
را ارائ��ه نمود و توجه ش��رکت کنندگان را 
به دیدگاه ه��ا و نقطه نظرات حزب درباره ی 
مش��کالت خاورمیانه و مدل حل مس��أله ی 
ک��رد در هر کدام از بخش های کردس��تان و 
نیز ماهیت ددمنش��انه و ضد ملت کرد بودن 

جمهوری اسالمی جلب نمود.
کوردستان: برگزاری چنین کنفرانس هایی 
تا چه اندازه می تواند در رابطه با مس��أله ی 
مش��روع ملت کرد در منطق��ه ی خاورمیانه 

مؤثر باشد؟ 
م.قادری: همانگونه که می دانید امروزه 
مس��أله ی ک��رد در منطق��ه ی خاورمیانه به 
عموان مسأله ای با شناسنامه ی ملی، سیاسی، 
اقتصادی و غیره مطرح می باشد و بدون حل 
این مس��أله، منطقه ی خاورمیانه رنگ صلح  
و آرامش را به خ��ود نخواهد دید، به همین 
دلیل، تشکیل و برگزاری چنین کنفرانس هایی 
می تواند زمینه های یک فضای باز سیاسی را 
بر اس��اس گفتگویی دمکراتیک فراهم نماید 
که جریان های سیاسی به جای وجود فضای 
جنگ و انکار یکدیگ��ر بتوانند همدیگر را 
درک نموده و بفهمند و با همکاری مشترک 

برای حل مشکالت در آینده تالش نمایند.
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مصاحبه: کوردستان
34 س��ال پی��ش در روز 26 آبان م��اه 
1358، خمینی رهبر و بنیانگذار جمهوری 
اسالمی، به دنبال سه ماه جنگ خانمانسوز  
و تحمیل��ی علیه مردم آزادیخواه و بی گناه 
کردس��تان ایران، فرمان توق��ف جنگ را 
صادر نمود. این جن��گ در تاریخ معاصر 
مب��ارزات مل��ت ک��رد به رهب��ری حزب 
دمکرات کردستان ایران به جنگ سه ماهه 

معروف گردیده است.
به منظ��ور بررس��ی جوان��ب مختلف 
ای��ن فرمان خمین��ی، گفتگویی ب��ا تیمور 
مصطفای��ی، عض��و دفت��ر سیاس��ی حزب 
دمکرات کردستان ایران انجام داده ایم که 
توجه خوانندگان گرامی کوردس��تان را به 

متن این گفتگو جلب می کنیم:
کوردس��تان: ابتدا بفرمایید که چرا این 
جنگ به عنوان جنگ س��ه ماهه ش��ناخته 

شده است؟
مصطفایی: از آن جا که از روزهای 26 
و 2٨ مردادماه با فتوای خمینی علیه ملت 
کرد دفاع قهرمانانه ی نیروهای پیش��مرگ 
در براب��ر تهاجم نیروهای رژیم تا روز 26 
آبان ماه و صدور پیام خمینی مبنی بر توقف 
جنگ، سه ماه به دراز کشیده بود، به جنگ 

سه ماهه معروف گردید.
کوردس��تان: ای��ن جن��گ چگونه و از 

جانب چه کسانی آغاز گردید؟
مصطفایی: جمهوری اسامی تا پیش از 

این تاریخ نی��ز در مناطق دیگری همچون 
س��نندج، نق��ده و ... جن��گ را ب��ر مردم 
کردس��تان تحمیل نموده ب��ود. برافروختن 
آتش ای��ن جنگ نی��ز زمینه س��از جنگی 
گس��ترده تر بود که در ادام��ه ی این توطئه 
و ب��ه دنبال ب��روز درگیری می��ان دو نفر 
در ش��هر پاوه  ک��ه در واقع ب��رای اجرای 
دسیس��ه هایش مبنی بر کش��اندن جنگ به 
سرتاس��ر کردستان بهانه ای بیش نبود، روز 
26 مردادم��اه، جنگ در پاوه آغاز ش��د و 
در روز 2٨ مردادماه، خمینی فتوای جهاد 
علی��ه ملت ک��رد را صادر نم��ود و در این 
فرمان منحوس ب��ه نیروهایش اعام نمود 
ک��ه به هیچ اح��دی رحم نکنن��د. اینچنین 
بود که جن��گ در مدت کوتاهی سراس��ر 
کردس��تان را ف��را گرف��ت و آغازگر این 

جنگ، نیروهای رژیم بودند.
کوردس��تان: هدف از آغاز این جنگ 

چه بود؟
مصطفایی: هدف از آغاز چنین جنگی 
جلوگی��ری از گس��ترش فعالی��ت  ح��زب 
دمکرات بود. زیرا خواست های حزب در 
آن دوران، یعنی دمکراس��ی و حقوق ملی 
که ب��ا نگرش واپس��گرایانه و ضد مردمی 
زمام��داران جمه��وری اس��امی مغایرت 
داش��ت. برافروختن آتش جن��گ در پاوه 
نیز متأثر از موقعیت استراتژیک این منطقه 
به دلیل وج��ود لهجه ها، مذاه��ب و ادیان 

گوناگون بود.

فرم��ان  ص��دور  دلی��ل  کوردس��تان: 
آتش ب��س از جانب خمین��ی پس از جنگ 

سه ماهه چه بود؟
در  پ��ی  شکس��ت های  مصطفای��ی: 
پ��ی  نیروهای رژیم در برابر پیش��مرگ و 
آش��فتگی و درهم شکستن روحیه ی آنان، 
عل��ت اصلی توقف جن��گ از جانب آنان 

بود.
کوردستان: هدف خمینی از توقف جنگ 
چه بود؟ آیا به دنبال حل مسأله ی کرد بود 

یا اهداف دیگری را در سر می  پروراند؟
مصطفای��ی: خمینی  چند م��اه پس از 
توق��ف جنگ، نیات خ��ود را علنی کرد و 
گفت که ه��دف از آتش بس ای��ن بود که 
ضد انقاب )نیروی پیشمرگ( را محاصره 
کرده و از بی��ن ببرند، همچنین به دنبال آن 
بود که نیروهای روحیه باخته و شکس��ت 
خورده ی خویش را نیز مجدداً سازماندهی 

و بازسازی نماید.
کوردس��تان: فرم��ان توق��ف جنگ از 

جانب خمینی چه پیامدهایی دربر داشت؟
مصطفایی: فرم��ان توقف جنگ باعث 
شکل  گیری دو هیأت ش��د که یکی هیأت 
نمایندگ��ی حکوم��ت و دیگ��ری هی��أت 
نمایندگی خلق کرد بود که از سازمان های 
مبارز آن دوران تشکیل شده بود. از زمان 
توقف جنگ ت��ا آغاز مج��دد آن، این دو 
هیأت چندین بار دیدارها و نشس��ت هایی 
با یکدیگر داش��تند که هی��چ کدام نتیجه ای 

در بر نداش��ت. در خ��ال این مدت، رژیم 
سرگرم سازماندهی مجدد نیروهایش برای 
تهاجم مجدد به کردس��تان ب��ود. نیروهای 
کردس��تانی نیز در این مدت بیش از پیش 
خود را آماده نموده و اهداف خود را برای 

مردم روشن ساختند.
کوردس��تان: در پای��ان، اگ��ر نکته ی 
دیگری در رابطه با این مس��أله به نظرتان 

می رسد، بیان بفرمایید؟
مصطفایی: از زمان صدور دستور جهاد 
خمین��ی تا توقف جنگ س��ه ماه��ه، ده ها 
روستا در کردستان از سوی نیروهای رژیم 
هدف کشتار قرار گرفتند و خلخالی ، جاد 
معروف، دس��ته دس��ته جوانان ک��رد را در 

دادگاه های فرمایشی و چند ثانیه ای اعدام 
نم��ود و فضایی آکنده از رعب و وحش��ت 
را در کردس��تان حاکم نمود. هدف آنان از 
چنین جنایات��ی ایجاد رعب در میان مردم 
کردستان بود که البته مردم کردستان با این 
جنایات و جنایت های بسیار دیگر مرعوب 
نشده و کردس��تان را در زیر پای مزدوران 
رژیم تبدیل به جهنم��ی از آتش نمودند و 
نشان دادند که برای دستیابی به آرمان های 
برحق ملتمان حاض��ر به هرگونه فداکاری 
هستند. بدون تردید، این مقاومت قهرمانانه 
همچون صفحه ای زرین در تاریح مبارزات 
رهایی بخ��ش ملتم��ان به ی��ادگار خواهد 

ماند.

سام اسماعیل پور

١٠٠ روز از روی کار آم��دن حس��ن 
روحانی گذش��ت، مردی که می گفت آمده 
اس��ت تا با کلید شفابخش��ی که در دس��ت 
دارد، کش��تی ب��ه گل نشس��ته ی سیاس��ت 
داخلی و خارجی رژیم را در مسیر بهبودی 
اوض��اع به جل��و براند و به ق��ول خودش 
وضعی��ت کش��ور را از هر لحاظ به س��طح 

مطلوبی برساند.
یکی از سیاه ترین عملکردهای دولت به 
اصطاح تدبیر و امی��د در این یکصد روز، 
در زمینه ی حقوق  بشر بوده است. دولتی که 
قرار بود برای خالی کردن زندان ها تدبیری 
بیاندیشد، در این مدت تنها نظاره گر و بدتر 
از آن، توجیه کننده و زمینه س��از اعدام های 
گسترده بوده اس��ت، آمار بیش از 2 اعدام 
در ه��ر روز بیانگ��ر یک��ی از س��یاه ترین 
دوران ه��ای حاکمی��ت جمهوری اس��امی 
است، با این تفاوت که اینک لباس حریری 
از جنس تدبیر و اعتدال بر قامت چوبه های  

دار دوخته شده است.
در این زمینه ش��اید بتوان اعدام نزدیک 
ب��ه 4٠ زندانی سیاس��ی و مدنی بلوچ، کرد 

و عرب در نیمه ی نخس��ت آبان ماه امسال 
را یادآور کش��تارهای خونی��ن دهه ی 6٠ 
دانس��ت، کش��تارهایی که در آن زمان نیز 
همین شخص حسن روحانی معتقد بود اگر 
در مراس��م نماز جمعه و در مقابل دیدگان 
مردم انجام گیرد، سودمندتر! و تأثیرگذارتر 
)بخوانید رعب آورتر و خفقان زاتر( خواهد 

بود.
در زمین��ه ی آزادی بی��ان و مطبوعات 
نی��ز نه تنها گشایش��ی حاصل نش��ده، بلکه 
حتی روزنامه های موجود نیز که در دوران 
کابینه ی قبلی فعالیت می کردند، با فش��ار و 
توقیف و سانس��ور بیش��تر دست به گریبان 
بوده ان��د، به گون��ه ای که حت��ی روزنامه ی 
اصاح طل��ب "بهار" نیز توقیف ش��ده و نه 
فقط صدای روحانی و حامیان او درنیامده، 
بلک��ه حتی خ��ود اصاح طلبان نی��ز غالبا 
س��کوتی توأم ب��ا موجه ان��گاری در پیش 
گرفته اند. جمع آوری دستگاه های ماهواره، 
سانس��ور، پارازیت ان��دازی، فیلترین��گ و 
ممی��زی کتاب نیز با همان ش��دت و حدت 
قبلی و گاه حتی با گستردگی بیشتری ادامه 

داش��ته است. دولت روحانی حتی از اظهار 
نظر در مورد زندانیانی همچون موس��وی و 
کروبی نیز طفره رفته و دس��تگاه دیپلماسی 
رژیم در مقابل سؤاالت خبرنگاران خارجی 
ک��ه پیگیر وضعیت برخ��ی زندانیان خاص 
هس��تند، اساس��ا از وجود چنین اشخاصی 
اظه��ار بی اطاعی نموده و مضحک تر آنکه 
ادعا می کند به علت تفکیک قوا و استقال 
دستگاه قضایی رژیم!، دولت کاری نمی تواند 
بکند. جالب آنکه در آستانه ی سفر روحانی 
به نیویورک و در اقدامی هماهنگ شده برای 
نش��ان دادن تأثیر او بر تغییر مثبت اوضاع 
در ای��ران، چندین تن از زندانیان سیاس��ی 
اصاح طلب ک��ه دوران محکومیت آنها رو 
به پابان بود، با س��پردن وثیقه های سنگین، 
آزاد ش��ده یا به مرخصی فرستاده شدند تا 
به همگان چنین القا ش��ود که نس��یم تغییر  
به یمن نفس مس��یحایی دول��ت جدید! در 
ایران دمیدن گرفته و جهان باید این فرصت 
جدید را مغتنم بش��مارد. هواداران روحانی 
ک��ه اعدام ها را نتیجه ی اس��تقال دس��تگاه 
قضایی و کارشکنی تندروها اعام می کنند، 
در آن زم��ان ه��ر اتفاق مثب��ت کوچک با 
بزرگی را به حساب روحانی نوشته و فریاد 
"روحانی مچکریم" سر دادند، چنین بود که 
تمامی موفقیت های ورزشی حاصل شده، از 
جمله درخش��ش تیم های فوتبال و والیبال 
را معجزه ی ید بیضای روحانی دانستند، اما 
شکس��ت های خفت بار از جمله در ورزش 
بانوان و رسوایی و فساد گسترده در فوتبال 

با سکوت آنان روبرو شد.
در زمینه  ی مس��ائل اقتصادی نیز موج 
گرانی، ورشکس��تگی کارخانه ه��ا، تورم و 
بیکاری همچنان س��یر صع��ودی پیموده و 
آمارهای مراکز مالی بین المللی حاکی از آن 
است که دولت روحانی نه کارنامه ی مثبتی 
در زمینه ی رف��ع و حل معضات اقتصادی 
و معیش��تی مردم داشته و نه برنامه ی عملی 

و قابل توجهی در این زمینه در چنته دارد. 
وزرای دولت از خالی بودن خزانه و کمبود 
بودجه سخن می گویند و سعی دارند تقصیر 
تمامی مش��کات را بر گ��ردن دولت قبلی 
بیاندازن��د، تو گویی که آنان از عمق فاجعه 
اقتصادی تا پی��ش از روی کار آمدن خود 
بی خبر بوده اند. افزایش 3٠ درصدی قیمت 
اتومبی��ل، قطع یارانه ها و گران کردن آب و 
برق از جمله تدابیری است که تا این لحضه 
دولت تدبیر و امید )البد در جهت رفاه حال 

مردم!( اندیشیده است.
دیپلماس��ی مهمترین عرصه ای است که 
روحان��ی و حامیانش را به خود مش��غول 
نموده و بخش مهم��ی از وعده های وی از 
جمله کاه��ش و رفع تحریم های اقتصادی،  
تنش زدایی در سیاست خارجی و گشایش 
در روابط با جهان غرب را شامل می شود. 
در ای��ن زمینه حت��ی مس��ئولیت مذاکرات 
هس��ته ای از ش��ورای عالی امنیت رژیم به 
وزارت خارجه واگذار شد تا تیم روحانی- 
ظریف با فراغ بال و اختیارات بیش��تری که 
از جان��ب رژیم به آنها تفویض ش��ده بود، 
روند نجات رژیم از منجاب خودساخته ی 

انزوا و تحریم را به پیش ببرد.
اما تاکنون تنها کاری که دستگاه سیاست 
خارجی رژیم در یکصد روز موفق به انجام 
آن ش��ده، ن��ه رفع تحریم ه��ای قبلی، بلکه 
جلوگی��ری از وضع تحریم های جدید بوده 
است، وضعیتی که البته با توجه به اقدامات 
و تاش ه��ای اخیر در اتحادی��ه ی اروپا و 
کنگره ی آمریکا در جهت وضع تحریم های 

جدید، کامًا شکننده به نظر می رسد.
در زمینه ی پرونده ی هس��ته ای تاکنون 
توافق چش��مگیر و جدی خاصی که بتواند 
تغییری در اوضاع ایجاد نماید، حاصل نشده 
و در همین چند روز اخیر آژانس بین المللی 
ان��رژی اتمی اعام نمود که در همین س��ه 
ماهه ی نخس��ت کار روحانی، میزان ذخایر 

اورانی��وم غنی ش��ده ی 2٠ درص��دی ایران 
ش��اهد افزایش 5 درصدی بوده و رژیم با 
تمام توان خویش به توس��عه و گس��ترش 
برنامه ی هسته ای ادامه داده است. این البته 
برخاف مس��یر تونلی اس��ت که انتهای آن 
به رفع تحریم ه��ا و بهبود روابط با غرب و 

همسایگان خواهد رسید.
در زمین��ه ی حقوق ملیت ه��ا که طیف 
وسیعی از فعاالن ملیت ها را فریفت، روحانی 
با دادن وعده هایی از قبیل، تغییر نگاه امنیتی 
به اقوام، ایجاد معاونت ریاس��ت جمهوری 
در امور اقوام، استفاده از چهره های سیاسی 
و اجرای��ی ملیت ها در تصدی امور کش��ور 
و اج��رای اصول ١5 و ١٩ و آموزش زبان 
مادری سخن گفته بود، اما ماحصل تمامی 
این وعده ها، انتصاب علی  یونسی، چهره ی 
سرش��ناس امنیت��ی ب��ه دس��تیاری رئیس 
جمهوری در زمین��ه ی اقلیت های قومی و 
مذهبی!!، اعدام ها و س��رکوب های بیش��تر 
در بلوچس��تان، کردستان و احواز و توقیف 
نش��ریات و انجمن های ادبی ک��ردی بوده 
است. در زمینه ی تدوین حقوق شهروندی 
نیز که روحانی تأکید وافری بر آن داش��ت، 
تاکن��ون نه تنها اقدامی به عمل نیامده، بلکه 
ب��ا تصوی��ب قوانین��ی همچ��ون ازدواج با 
فرزندخوانده و تدوام س��لب و نقض حقوق 
زنان، اهل سنت، بهائیان، دراویش گنابادی 
و تحقیر و سرکوب پیروان آیین یاری، روند 
بی اعتنایی رژیم به کلیه ی حقوق انسانی و 
اصول مندرج در میثاق های جهانی حقوق 

بشر شدت بیشتری یافته است.
کوت��اه س��خن آنک��ه روحان��ی در این 
یکصد روز عینًا نشان داد که او آمده است 
تا چی��زی را ترمیم کن��د و از زوال برهاند 
)مشروعیت و س��لطه ی داخلی و خارجی 
رژی��م(، ن��ه اینکه چیزی را بهبود ببخش��د 

)وضعیت حقوق بشر و معیشت مردم(.

تیمور مصطفایی در گفتگو با کوردستان

هدف از آغاز جنگ سه ماهه، جلوگیری از گسترش فعالیت  حزب دمکرات بود

تیمور مصطفایی
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در راستای همكاری بيشتر نيروهای دمكرات و مترقی ایران بكوشيم

خانم ها و آقایان!
حضار محترم کنفرانس!

از اینکه ب��ه نمایندگی از حزب دمکرات 
کردس��تان ای��ران در رابطه ب��ا موضوع این 
کنفرانس با شما س��خن می گویم، خوشحالم 
و پیش��اپیش از مرک��ز تحقیق��ات بین المللی 
خاورمیانه به خاطر برگزاری این کنفرانس و 
فرصتی که در اختیارمان قرار داد تا به تبادل 

نظر با یکدیگر بپردازیم، سپاسگزارم.
محور بحث های این کنفرانس، خاورمیانه، 
صلح، آشتی و آرامش و مسأله ی کرد در این 
منطقه است. دقت در موضوع مورد بحث، به 
خودی خود این واقعیت را آشکار می نماید 
که خاورمیان��ه منطقه ای پرتن��ش و بحرانی 
است و بایستی با توجه به علل این بحران ها 
و تنش ه��ا، برای ریش��ه کن نمودن یا کاهش 
مش��کات و حاکم س��اختن فض��ای صلح، 
س��ازش، م��دارا و آرام��ش در منطقه راهی 

بیابیم.
خاورمیانه منطقه ای بر روی کره ی زمین 
اس��ت که از اهمیت اس��تراتژیکی برخوردار 
اس��ت، منطق��ه ای ک��ه چندین مل��ت در آن 
زندگ��ی می کنن��د و خاس��تگاه چندین دین 
است که از هر کدام چند مذهب منشعب شده 
اس��ت. منطقه ای که از لحاظ منابع زیرزمینی 
و معادن انرژی بسیار غنی است و کشورهای 
صنعت��ی و برخی از دیگر کش��ورهایی که به 
نوع��ی از ت��وان تأثیرگ��ذاری ب��ر اوض��اع 
کلی منطق��ه برخوردارند، بدان چش��م طمع 

دوخته اند.
تمام��ی ای��ن عوام��ل در کن��ار وج��ود 
اغل��ب  در  غیردمکراتی��ک  حکومت ه��ای 
کش��ورهای منطق��ه  که یک مل��ت در آن ها 
حاکم و س��ایر ملت ها محروم و زیردس��ت 
هس��تند یا یک دین یا مذهب، دین و مذهب 
رسمی حکومت بوده و پیروان سایر ادیان و 
مذاهب به حاش��یه رانده شده اند و تبعیضات 
قانون��ی و عملی علیه آنان اعمال می ش��ود، 
به طور  طبیعی باعث ش��ده اس��ت که چنین 
منطقه ای پرتنش، نا آرام و آش��وب زده باشد. 
با این ح��ال، این تبعیض ها محدود به داخل 
کش��ورها هم نیس��ت، بلکه حتی در داخل، 
چندین ملت، مذهب و دین و فرهنگ متنوع 
در چهارچوب جغرافی��ای واحد با یکدیگر 
زندگی می کنند که در بخشی از آن ها اقلیتی 
)خواه مل��ی و خواه دین��ی( حکومت را در 
دست داش��ته و س��ایر ملت ها تحت ستم و 
استثمار و بهره کشی قرار دارند. این ساختار 
و ویژگی های خاورمیانه باعث شده است که 
تبدی��ل به منطقه ای پرتنش و ناآرام ش��ود و 

روی آشتی و آرامش به خود نبیند.
سرزمین کردس��تان و ملت کرد به عنوان 
ملت��ی 4٠ میلیون نفری در ای��ن منطقه واقع 
ش��ده اند، البت��ه نه ب��ه عنوان یک کش��ور و 
دولت ملی، بلکه س��رزمین و مردم آن میان 
چند کشور تقس��یم شده اند که همگی آنها به 
انکار موجودی��ت، حقوق ملی و آزادی های 
این مل��ت پرداخته، حقوق آن��ان را پایمال 
نموده و مب��ارزات حق طلبان��ه ی آنان را با 
خش��ونت بارترین طرز ممکن پاسخ داده اند. 
در س��الیان اخیر خوش��بختانه ملت کرد در 
ع��راق به بخش��ی از حقوق خویش دس��ت 
یافته و روند دمکراسی و توسعه ی اقتصادی 
در ای��ن بخش آغاز ش��ده اس��ت، در ترکیه 
فرایند گشایش فضای سیاسی و گفتگو آغاز 
ش��ده که امیدواری��م در این چهارچوب حل 
مسأله ی کرد نیز در دستور کار قرار گرفته و 
ترکیه نیز بیش از پیش به س��وی پیشرفت و 
توسعه گام بردارد. ملت کرد در سوریه تحت 
فش��ار حکومت بشار اس��د و اپوزیسیون که 
هی��چ کدام اعتقادی ب��ه موجودیت و حقوق 
ملت کرد ندارد، در ش��رایطی دش��وار به سر 

می برند. 

ام��ا وضعیت ای��ران و کردس��تان ایران 
چگونه اس��ت؟ ایران کش��وری کثیر المله و 
دارای 6 ملت اس��ت که در س��رزمین آبا و 
اجدادی خوی��ش زندگی می کنند. ملت های 
ف��ارس، ت��رک آذری، کرد، ع��رب، بلوچ و 
ترکمن همگ��ی از حقوق دمکراتیک محروم 
ب��وده و از این لحاظ در ش��رایطی یکس��ان 
ق��رار دارند. حاکمیت در این کش��ور تحت 
س��لطه ی رژیم جمهوری اس��امی اس��ت، 
رژیم��ی که بر مبن��ای ایدئولوژی اس��امی 
و مذه��ب تش��یع بنیان نهاده ش��ده و قانون 
اساس��ی نیز از همین منبع مشتق شده است. 
قدرت در ایران در انحصار فردی به نام ولی 
فقیه اس��ت که خود غیرمنتخب بوده و لیکن 
تمامی انتخابات های فرمایشی بنابه خواست 
و اراده ی او برگزار می شوند و از اختیارات 
نامحدودی برخوردار اس��ت، بدون آنکه در 
برابر هیچ فرد یا دستگاهی پاسخگو باشد. 

رژیم جمهوری اس��امی که به اقتضای 
بنیان ه��ای عقیدت��ی خ��ود ب��ا دمکراس��ی 
ناس��ازگار ب��وده و آن را پدی��ده ا ی غرب��ی 
قلمداد می کند، اعتقادی ب��ه وجود ملیت ها 
در ای��ران و حقوق ملی آنان ندارد، به همین 
دلیل، ه��ر گونه ص��دای دمکراس��یخواهی 
و مطالب��ه ی حق��وق ملی را با ش��دیدترین 
ش��یوه ها از جمله س��رکوب، اعدام و زندان 
پاسخ می دهد. مناطق کردنشین ایران همانند 
ایام، کرماش��ان، س��نندج و ارومیه عامدانه 
و بر طبق سیاس��تی حساب شده، عقب نگه 
داش��ته ش��ده اند و از جمله ی محروم ترین و 
توس��عه نیافته ترین مناط��ق ایران به ش��مار 
می رون��د. این سیاس��ت در مناطق زیس��ت 
ملیت ه��ای بلوچ، ع��رب و ترکمن نیز اجرا 
می شود. مذهب رس��می کشور تشیع است، 

به همین دلیل، پیروان اهل س��نت قانونًا در 
سیاست و عمل با توهین، تحقیر و بی حرمتی 
مواجه هس��تند و تبعیض میان پیروان ادیان 
غیراس��ام و مذهب اهل س��نت ب��ا پیروان 
مذهب تش��یع ش��دیداً و به طرز گسترده ای 
اعمال می ش��ود. به همین دلیل، ستم ملی بر 
بخش��ی از ملیت های ایران به عنوان ستمی 

مضاعف روا داشته می شود. 
ب��ه عنوان مث��ال، برای انتخ��اب رئیس 
جمه��ور، فرد رئیس جمه��ور بر طبق قانون 
بایس��تی مرد، مس��لمان، ش��یعه و معتقد به 
والی��ت فقیه باش��د، بر این اس��اس زنان به 
عنوان نیمی از جامعه از حق انتخاب ش��دن 
محروم هس��تند، پیروان ادیان غیراس��امی 
نیز حق کاندیدا ش��دن ندارند،  اهل س��نت 
نیز نمی توانند کاندیدای ریاس��ت جمهوری 
ش��وند و بایس��تی پیرو مذهب تشیع باشند. 
در میان آنان نیز بایس��تی اف��رادی معتقد به 
والیت فقیه باشند. بدین ترتیب، بیش از ٨٠ 
درص��د از مردم ایران بر طبق قانون رژیم از 
حق انتخاب ش��دن به عنوان رئیس جمهور 
محروم هس��تند، درحالی ک��ه این فرایند نام 
انتخاب��ات را نی��ز یدک می کش��د، عاوه بر 
این، فرزن��دان ملیت های تحت س��تم حتی 
اگر پیرو مذهب تشیع نیز باشند، از این حق 

برخوردار نیستند. 
ضدیت جمهوری اس��امی ایران تنها با 
مردم ایران نیس��ت، بلکه تمامی کشورهای 
اس��امی ک��ه مردم آنه��ا پی��رو مذهب اهل 
س��نت هس��تند، از دید رژیم مخالف و حتی 
دش��من به حساب می آیند و در امور داخلی 
آنان مداخله می کن��د و علیرغم رفتار خود 
با پیروان اهل س��نت در ایران، از ش��یعیان 
ای��ن کش��ورها حمایت نموده و آن��ان را به 
ایجاد آش��وب تحریک می نمای��د و به دلیل 
تاش هایش برای دس��تیابی به ساح اتمی، 
ب��ه عاملی برای ایجاد ناامنی و نگرانی برای 

جهانیان تبدیل شده است.
اخی��راً روحانی با ش��عارهای ظاهری و 
وعده و وعیدهایی گوناگون، از جمله صلح، 
فضای باز سیاس��ی و آش��تی، مقام ریاست 
جمه��وری را به دس��ت آورد. وعده های او 
برخی از کش��ورها، به ویژه غربی ها و حتی 
برخی از مردم ایران را دلخوش نمود. لیکن 
در همین مدت کوتاه نیز مش��خص ش��د که 
رژی��م و حکومت��ی که تمام��ی نهادهای آن 
از نیروه��ای نظامی و انتظام��ی و نهادهای 
اطاعاتی تش��کیل شده اند، چگونه می تواند 
در مس��یر صلح، آشتی و اس��تقرار قانون و 
تأمین حقوق ش��هروندان گام ب��ردارد. این 
رژیم شاید به منظور کاستن از بار تحریم ها، 

در تعامل با جهان خارج عقب نش��ینی هایی 
از خود نش��ان دهد، لیکن با سوء استفاده از 
این وضعیت، فش��ار بر مردم ایران را تشدید 
نمای��د، همان گون��ه که در مدت ریاس��ت 
جمه��وری وی تاکنون آم��ار اعدام زندانیان 
به طرز گس��ترده ای افزایش یافته و از عمل 
ب��ه س��ایر وعده هایش نیز تاکن��ون اثری به 
چشم  نمی خورد. جا دارد کشورهای نگران 
رفتار رژیم این واقعیت را در نظر بگیرند که 
جمهوری اسامی ایران رژیمی ایدئولوژیک 
اس��ت و تغییری جدی در آن روی نخواهد 

داد. 
مل��ت ک��رد در ای��ران تح��ت حاکمیت 
چنی��ن رژیم��ی روزگار می گذران��د، ام��ا 
مب��ارزات خویش را به روش های گوناگون 
ادام��ه داده و خواه��د داد، لیک��ن تمام��ی 
تاش های آش��تی جویانه ی آن با سیاس��ت 
آسیمیاس��یون و تبعی��ض و فش��ار پاس��خ 
داده ش��ده اس��ت. موجودیت چنین رژیمی 
در منطق��ه ی خاورمیانه و برخ��ی نیروها و 
جریانات دس��ت پرورده و عام��ل این رژیم 
تروریس��ت پرور، دلیلی ب��رای فقدان صلح، 

آشتی، آرامش و مدارا در منطقه است.
حزب دمکرات کردستان ایران مسأله ی 
آشتی و آرامش در خاورمیانه را بسیار مهم 
می داند، لیکن بر این باور است که بدون حل 
مش��کات و از جمله مش��کات ملت کرد، 
آن ه��م از طریق گفتگ��و و تفاهم، صلح و 
آرامش پایدار در منطقه مستقر نخواهد شد. 
راه دستیابی به صلح پایدار و تثبیت آشتی و 
آرامش نیز در گسترش دمکراسی، فرهنگ 
تساهل و تس��امح، اعتراف به وجود ملت ها 
و تأمی��ن حقوق ملی آنه��ا، رعایت عدالت 
اجتماع��ی و حقوق بش��ر و رف��ع تبعیضات 

دینی و مذهبی در منطقه است.
با توجه به اینکه ایران کشوری کثیرالمله 
است، حزب دمکرات کردستان شعار تأمین 
حق��وق ملی کرده��ا در چهارچ��وب ایران 
دمکراتیک فدرال را س��ر داده و می کوش��د 
تا از طریق مس��المت آمیز به خواسته هایش 
برس��د و به جای توس��ل به زور س��رنیزه و 
ایج��اد همزیس��تی اجب��اری، عاقمن��د به 
همزیس��تی داوطلبانه از طریق دمکراس��ی، 
برقراری عدالت و تس��اهل و تسامح است. 
بدیهی است که مسأله ی کرد در هر کشوری 
ویژگی های خاص خود را دارد، لیکن آالم 
و رنج ه��ای این مل��ت در تمامی بخش های 
کردستان یکس��ان بوده و مطالبات آنان نیز 
همس��ان اس��ت، از همین رو، الزم است که 
همصدایی و همدلی میان آنان بدون مداخله 
در ام��ور یکدیگر ایجاد ش��ود، این امر نیز 
می توان��د از طریق برگ��زاری کنگره ی ملی 
محقق گردد. الزم است ملت کرد صلح طلبی 
خود را ک��ه تاکنون نیز از خود نش��ان داده 
است، بیش از پیش به اطاع افکار عمومی 
جهانیان رس��انده و نشان دهد که تنش های 
منطقه ناش��ی از زورگویی حکومت هاست، 
نه فریاد حق طلبانه ی ملیت ها و کس��انی که 
حقوق آنان پایمال ش��ده است. بدون تردید، 
راه حل مس��أله ی کرد و تمامی مش��کات 
خاورمیان��ه ن��ه در جن��گ و کش��تار، بلکه 
در دیالوگ و همزیس��تی و مداراس��ت. این 
امر نیازمن��د اعتقاد تمام��ی طرف ها به این 
موض��وع اس��ت. تا آنج��ا که ب��ه ملت کرد 
مربوط می ش��ود، نش��ان داده است که ملتی 
صلح طلب بوده و هرگز سرزمین دیگران را 
م��ورد حمله و هجوم قرار نداده و حق هیچ 
مل��ت دیگری را پایمال ننموده، در حالی که 
همواره م��ورد هجوم ق��رار گرفته و حقوق 
آن پایمال ش��ده اس��ت. ملت کرد عاش��ق 
اسلحه نیست و عاقمند به کشتن دیگران و 
کشته شدن فرزندان خویش نیست، از همین 
رو، در ه��ر بخش��ی از کردس��تان و در هر 
کش��وری که امکان فعالیت سیاسی و آزادی 
احزاب وجود داشته باشد، مطالبات خود را 
در ای��ن عرصه مطرح نم��وده و برای تحقق 
آنها از راه های مسالمت  آمیز مبارزه می کند. 
تمامی  خیرخواهانه ی  تاش های  امیدواریم 
طرف ه��ا باعث برقراری صلح و آرامش در 
منطقه و تأمین حقوق انسانی و ملی خلق ها 
و احت��رام به عقاید دین��ی و مذهبی همگان 

گردد.
زنده باد آزادی 

برقرار باد صلح و آرامش در منطقه 
سپاسگزارم

متن سخنان محمد صالح قادری، عضو کمیته ی مرکزی حزب
در کنفرانس "کرد، مدل صلح و دمکراسی و راه حل ها"

حزب دمکرات کردستان ایران 
مسأله ی آشتی و آرامش در 

خاورمیانه را بسیار مهم می داند، 
لیکن بر این باور است که 

بدون حل مشکالت و از جمله 
مشکالت ملت کرد، آن هم از 
طریق گفتگو و تفاهم، صلح و 
آرامش پایدار در منطقه مستقر 

نخواهد شد.

مسأله ی کرد در هر کشوری 
ویژگی های خاص خود را دارد، 
لیکن آالم و رنج های این ملت 
در تمامی بخش های کردستان 

یکسان بوده و مطالبات آنان نیز 
همسان است، از همین رو، الزم 
است که همصدایی و همدلی 

میان آنان بدون مداخله در امور 
یکدیگر ایجاد شود.
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این صدای کردستان 

ایران است

زمان��ی ک��ه ب��رای اولی��ن ب��ار در 
تاریخ مب��ارزات رهایی طلب ملت کرد 
در کردس��تان ای��ران، گل��وی آزادی و 
آزادی خواه��ی ب��ه ص��دا در آم��د و با 
صدایی صاف و زالل گفت " این صدای 
کردس��تان ای��ران اس��ت" و این صدای 
زالل علیه دیکتات��وری و خودمحوری 
برخاس��ت، کمتر کسی می دانست که در 
ورای این تکنولوژی صدا، کسی هست 
که کرد نیست و به سختی زبان کردی را 

متوجه می شود.
اما ای��ن حقیقت��ی بود ک��ه یکی از 
بنیانگذاران رادیو صدای کردس��تان در 
زمینه ی فن��ی، مهندس��ی آذری بود که 
او ه��م از دیکتاتوری و تبعیض به تنگ 
آمده بود و می خواست کمکی باشد برای 

شنیدن صدای آزادی و آزادی خواهی.
ای��ن مطلب هم اثب��ات کننده ی این 
واقعیت اس��ت که در ه��ر کجا آزادی و 
آزادی خواهی وجود داشته باشد، هستند 
کس��انی که بدون در نظر گرفتن عوامل 
نژاد، مذهب، زبان و ملیت آماده هستند 
ت��ا جان و زندگی خود را در راه رهایی 
انس��ان ها فدا نمایند و از هیچ تاش��ی 

فروگذار نکنند.
مهن��دس رض��ا خیاط��ی آن مبارز 
ب��دون مرز بود که ثاب��ت نمود آزادی و 
آزادی خواه��ی مرز نمی شناس��د و در 
جغرافیایی مش��خص محدود نمی ماند. 
از همی��ن رو، وقتی دید که برادران کرد 
او در کردس��تان ای��ران بی وقفه در برابر 
دیکتاتور و دیکتاتوری ایس��تاده اند، به 
صفوف مبارزان دمکرات پیوس��ت و تا 
آخری��ن لحظه های زندگ��ی اش حاضر 
نشد که این صف مقدس را ترک و سنگر 
مبارزه علیه دیکتاتوری را خالی نماید.

مهندس خیاطی س��مبل دوس��تی و 
ب��رادری ملت ه��ای کرد و ت��رک بود. 
مهندس خیاطی داللتی بر مشروع بودن 
قیام ملت کرد به رهبری حزب دمکرات 
کردستان ایران و آینه ی تمام نمای انسانی 

بودن قیام مردم کردستان بود.
ام��ا آنچه در اینجا حائ��ز اهمیت و 
بیش��تر از هر بره��ه ای از زمانی نمایان 
اس��ت، بحث پیرامون این موضوع است 
ک��ه مردم کردس��تان و مب��ارزان حزب 
دمک��رات کردس��تان ایران، نس��بت به 
کس��انی که یاری دهنده ی مبارزاتش��ان 
بودند و آماده هستند جان خود را فدای 
اهداف مبارزه نماین��د، بی نهایت وفادار 
هستند و وفاداری و قدرشناسی درسی 
انسانی س��ت که مب��ارزان دمکرات در 
مدرسه ی حزب دمکرات کردستان ایران 

آن را می آموزند.
از همی��ن رو، دیدی��م ک��ه مبارزان 
دمکرات چگونه ب��ا احترام و عزت در 
مراس��م یادبود و خاکس��پاری مهندس 
صدای کردستان ایران شرکت نمودند و 
با چه شکوهی به 33 سال مبارزه ی آن 

مبارز انقابی ادای دین نمودند.

بازتاب

فاتح صالحی


