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     شعار بی اساس
حس��ن روحانی، رئیس جمهور تازه به 
قدرت رسیده ی ایران، این بار بر درب بسته ی 
حقوق ش��هروندان زده و کلید زنگ زده ی 
دولت به اصطالح تدبی��ر و امید خود را در 
قفل بسته و پلمپ شده بر حقوق شهروندان 
انداخته است. ظرف چند روز گذشته، سایت 
اینترنت��ی رژیم ایران پیش نویس متنی را به 
نام"منشور حقوق شهروندی" منتشر نموده 
است. گویا این منشور قرار است راهکارها 
و خط��وط اصلی عملکرد دولت را در برابر 

حقوق و آزادی های فردی مشخص نماید.
اساس حقوق شهروندی در کشورهای 
دمکراتیک، قانون اساسی است که بر اساس 
حقوق فردی و جمعی در تصمیم گیری های 
سیاسی و بر اساس اعالمیه ی جهانی حقوق 
بش��ر، کنوانس��یون های بین المللی مدنی، 
سیاس��ی، اجتماعی و اقتصادی تدوین شده 

باشد.
ب��ا نگاهی گ��ذرا ب��ه منش��ور حقوق 
شهروندی روحانی، تهی بودن آن از محتوا 
به وضوح دیده می ش��ود. در این منشور، به 
شکلی کلی از آزادی اندیشه و بیان، نشریات 
و حتی وبالگ، سایت و روزنامه ها سخن به 
میان آمده اس��ت و نیز از آزادی زنان و حق 
انتخاب پوشش برای آنان نوشته شده است، 
اما در خالل اکثر جمالت، جمالتی همچون 
"مگر به حکم دادگاه صالحه"، "در صورت 
رعای��ت قانون"، "در قالب ضوابط قانونی"، 
" در صورت��ی که مخل مبانی اس��الم و نظم 
عمومی نباش��د"، "در چهارچوب قوانین و 
مقرارت"، " مگر به موجب قانون" و... بکار 
رفته است. اما آیا مشکالت زنان در ایران تنها 
به چگونگی نوع پوشش آنها ختم می شود؟ 
آیا در این منشور، احراز پست های حساسی 
همچون ریاست جمهوری و قضاوت و... به 
عنوان یک حق مس��لم ش��هروندی در نظر 
گرفته شده است؟ آیا این منشور شامل حال 
زندانیان سیاسی که به دلیل دگراندیشی در 
س��یاه چال های رژیم نگه داش��ته ش��ده اند، 
خواهد ش��د؟ آیا ق��درت مطلقه ی ولی فقیه 
و اس��تثنای شیعه ی اثناعش��ری بودن، کنار 
گذاش��ته خواهن��د ش��د و زمین��ه ی انجام  
فعالیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و 
مذهبی بر اساس حقوق بشر برای شهروندان 

ایرانی فراهم خواهد شد؟ 
بن مایه ی این منش��ور، متکی به قانون 
اساسی رژیم است و این قانون هم مملو از 
تبعیض و پایمال نمودن حقوق و کرامت زنان 
و اقلیت های دینی و ملی است. همچنین این 
منشور، تنها مجموعه ای شعار طالیی است 
که در پوش��ش کلمات و جمالتی فریبنده 
استتار شده اند و مسئولیتشان حفظ سیستمی 
اس��ت که در آن انسان ها و حقوقشان، تنها 
ابزارهایی برای رس��یدن به اهداف ولی فقیه 

هستند.

سـخن
ناهید حسینی

تأمین حقوق ملی خلق کرد در چهارچوب ایرانی دمکراتیک و فدرال
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رئیس جمه��ور  زوم��ا،  جیک��وب 
آفریقای جنوبی ش��امگاه روز پنجش��نبه 
5 دس��امبر2013 خبر درگذشت نلسون 
مان��دال، رئیس جمه��ور پیش��ین آفریقای 
جنوب��ی، رهب��ر جنب��ش ض��د آپارتاید 
و برن��ده ی جای��زه ی صلح نوب��ل را در 

ژوهانسبورگ، رسمًا اعالم کرد.
دولت آفریقای جنوبی در اطالعیه ای 
به همین مناس��بت اعالم ک��رد برای ادای 
احترام به رهبر محبوب س��یاهان آفریقا، 
ت��ا زمان پایان برگزاری مراس��م، تدفین، 
پرچم ها در داخل و  در س��فارتخانه های  
این کش��ور به حالت نیمه افراشته خواهد 

بود.
خب��ر درگذش��ت ای��ن رهب��ر بزرگ 
بازت��اب  ضدنژادپرس��تی،  مب��ارزات 

گسترده ای در سراسر جهان داشت.
آمریکا و انگلستان پرچم های خود را 
به حالت نیمه افراش��ته درآوردند و دولت 
هندوس��تان 5 روز ع��زای عمومی اعالم 

کرد.

ب��اراک اوباما رئیس جمه��ور امریکا، 
دیوید کامرون نخس��ت وزیر انگلس��تان، 
فرانس��وا اوالن��د رئیس جمهور فرانس��ه، 
والدیمی��ر پوتین رئیس جمهور روس��یه، 
ب��ان کی مون دبیرکل س��ازمان ملل متحد 
و بس��یاری از رهبران سیاس��ی، نهادها و 
ش��خصیت های معروف در سرتاسر جهان 
با ارسال پیام ها و ایراد سخنانی، ماندال را 
قهرمانی برای همیش��ه ی تاریخ خوانده و 

درگذشت او را تسلیت گفتند.
مارتین شولتز، رئیس پارلمان اروپا نیز 
ضمن تس��لیت به دول��ت و ملت آفریقای 
جنوبی گفت:"آفریقا پدر خود را و جهان 
یک��ی از قهرمان��ان انس��انیت و مردانگی 

دوران را از دست داد".
آخری��ن  دی کالرک،  فردری��ک 
رئیس جمهور سفیدپوست آفریقای جنوبی 
گفت:" ماندال با مهربانی و انسانیت خود 

آفریقای جنوبی را متحد ساخت".
خولی ساسا ماندال در سال 1918 در 
ترانسکای در جنوب آفریقا به دنیا آمد. 9 

ساله بود که معلم دبستان متدیست )شاخه 
ای از کلیسای پروتستان( در کونوی آفریقا 
جنوب��ی، که او در آن تحصیل می کرد، نام 
انگلیسی نلسون را برای او انتخاب کرد. 

مان��دال در س��ال 1942 از دانش��گاه 
فورت هایر اخراج شد و در سال 1943 
به کنگره ی ملی آفریقای جنوبی پیوس��ت 
و س��پس در سال 1958 مسئول شاخه ی 

نظامی این تشکیالت را به عهده گرفت.
 در س��ال 1960، مان��دال مب��ارزه ی 
مسلحانه علیه سیاست های تبعیض نژادی 
را س��ازماندهی کرد و س��پس دستگیر و 
پس از 4 س��ال محاکمه، در سال 1964 
ب��ه اتهام خیانت به کش��ور ب��ه حبس ابد 

محکوم شد.
او پ��س از 27 س��ال زن��دان در 11 
فوریه 1990 آزاد ش��د. در س��ال 1993 
جایزه صلح نوبل به پاس مبارزات صلح 
آمیز نلسون ماندال علیه رژیم آپارتاید به 

او اهدا شد.
در سال 1994 به عنوان اولین رئیس 

جمهور سیاهپوس��ت به ریاست جمهوری 
انتخ��اب ش��د و در س��ال 1999 اع��الم 

بازنشستگی سیاسی کرد.
از مهمتری��ن دس��تاوردهای مان��دال، 
ایجاد وحدت و انسجام میان سیاهپوستان 

و سفیدپوستان آفریقای جنوبی است.
وی پس از بازنشستگی سیاسی، مرکز 
کمک های خیریه ی " نلس��ون ماندال" را 

تأسیس کرد.
مان��دال در ده��ه ی هش��تاد، هن��گام 
گذراندن محکومیت زندان، به بیماری سل 
مبتال گردی��د و در نتیجه ی همان بیماری 
در ماه های اخیر، چند بار بر اثر مش��کل 

عفونت ریوی در بیمارستان بستری شد.
در تابس��تان س��ال ج��اری، وخامت 
وضع جسمی باعث ش��د که بار دیگر در 
بیمارستان بستری شود اما پس از مدتی، 
به خانه منتقل شد و تحت مراقبت ویژه ی 
پزشکی قرار گرفت و در تاریخ 5 دسامبر 

2013 در سن 95 سالگی درگذشت.

ماندال جاودانه شد
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سرنگون باد رژیم ارتجاعی جمهوری اسالمی ایران

برگزاری مراسم پایانی دوره 2٠٩ آموزش پیشمرگ کردستان

حضور هیأت نمایندگی حدکا در کنفرانس آینده ی 
کردستان سوریه در بلژیک

مراسم اختتامیه ی دوره ی ٢٠٩ آموزش 
مقدماتی پیش��مرگ، از س��وی کمیس��یون 
آم��وزش ح��زب دمکرات کردس��تان ایران 

برگزار گردید.
به گزارش وب سایت کوردستان میدیا، 
روز چهارشنبه ششم آذرماه ١٣٩٢، مراسم 
اختتامی��ه ی دوره ی ٢٠٩ آموزش مقدماتی 
پیش��مرگ با سرود ملی "ای رقیب" و یک 
دقیقه س��کوت به احترام شهیدان راه آزادی 

کردستان آغاز گردید.
در ادامه ی این مراس��م شرکت کنندگان 
دوره، در چن��د بخ��ش متف��اوت از جمله " 
رژه، جنگ س��رنیزه و آمادگی جس��مانی"، 

آمادگی خود را به نمایش گذاشتند.
در بخش دیگری از این مراس��م، "لقمان 
مهفر" عضو کمیته ی مرکزی حزب دمکرات 

سخنانی را ایراد کرد.
گزارش آموزشی دوره توسط "سامرند 
انبری آذر" استاد آموزشگاه و پیام دوره ی 

بیانیه ی دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران
درباره ی توافق هسته ای ژنو

٢٠٩ آموزش مقدماتی پیش��مرگ توس��ط 
"سهیال مرتضوی" یکی از شرکت کنندگان 

دوره، قرائت گردید.
در ادامه ی این مراس��م، از سوی "الهام 
چایچی" مس��ئول اتحادیه ی زنان دمکرات 

کردس��تان ای��ران و "کژال نقش��بندی" از 
نمایندگان این اتحادیه در خارج از کش��ور، 
به ٣ ت��ن از نفرات برتر در امتحانات پایان 
دوره  ی آموزشی و ٣ نفر از نفرات منضبط 

این دوره جوایزی اهدا گردید.

کردس��تان  "آین��ده ی  کنفران��س  در 
س��وریه"، هیأت حزب دمکرات کردستان 
ایران به صورت رس��می دعوت ش��ده و 
در حاش��یه ی این کنفرانس، با تعدادی از 

شخصیت های سیاسی دیدار کرد.
به گ��زارش وب س��ایت کوردس��تان 
میدیا، این کنفرانس تحت عنوان "آینده ی 
کردستان سوریه" از سوی "انستیتو کرد" 
در بروکس��ل و با حضور هیأت نمایندگی 
ح��زب دمک��رات کردس��تان ای��ران ب��ه 
سرپرستی "جمیل فتحی" نماینده ی حزب 
دمکرات کردستان ایران در کشور بلژیک 
و شماری از شخصیت های سیاسی ، روز 
جمع��ه یک��م آذرم��اه ١٣٩٢، در یکی از 
سالن های مجلس س��نا در بلژیک برگزار 

شد.
نقش کشورهای جهان و خاورمیانه در 
بحران س��وریه، تأثیر رسانه ها در پوشش 

اخبار و رویدادهای مربوط به س��وریه و 
سیاست کش��ور ترکیه در قبال ملت کرد 
و ملیت های دیگر این کشور، موضوعات 
مهم��ی بودند که از س��وی ''ل��ودو دبرا 
بان��در" محق��ق و عض��و ''مرکز آش��تی 
بلژیک"، "رودوی فرانک" روزنامه نگار 
بلژیکی، "دوغان اوزغودن" روزنامه نگار 

ارمنی  االصل، مورد بحث قرار گرفتند.
هی��أت نمایندگ��ی ح��زب دمک��رات 
کردستان ایران در حاشیه ی این کنفرانس 
با "س��ناتور وان لووه" عضو حزب جدید 
فالمانی بلژیک و تعدادی از شخصیت های 

سیاسی و حزبی دیدار و گفتگو کرد.
" ح��زب جدی��د فالمان��ی بلژیک "، 
بزرگتری��ن ح��زب جدید اقلی��م فالندرن 
از  کرس��ی   ٢٧ و  می باش��د  بلژی��ک 
کرسی  های پارلمان این کشور را به خود 

اختصاص داده است.

با گذشت بیش از ١٠ سال کشمکش و 
عدم توجه به قطعنامه های بین المللی، رژیم 
جمهوری اس��المی تحت فشارهای سیاسی 
و اقتص��ادی و تحریم ه��ا و مجازات ه��ای 
اقتص��ادی، به ناچ��ار زان��و زده و در مقابل 
فش��ارهای بین المللی س��ر فرود آورد و در 
٢4 نوامبر ٢٠١٣، موافقتنامه ای را با گروه 
مع��روف به ١+5 امضا نمود. در این توافق، 
هر چند به ص��ورت موقتی برخی امتیازات 
اقتص��ادی اندک و کوچک را اخذ نمود، اما 
در مقابل، از بخش چش��مگیری از پروژه ی 
هس��ته ای خود چشم پوشی کرده و به عنوان 
ط��رف بازن��ده در ای��ن موافقت نامه مطرح 

گردیده است.
بی��ش از ٢٠ س��ال اس��ت ک��ه رژی��م 
جمهوری اس��المی ب��ه ص��ورت پنهانی و 
آشکارا، پروژه ی هسته ای خویش را توسعه 
می دهد و در صدد دس��تیابی به سالح اتمی 
بوده اس��ت. بر اس��اس برخ��ی پژوهش ها، 
اف��زون ب��ر ١٧٠ میلی��ارد دالر از ثروت و 
س��امان کش��ور را در راس��تای این پروژه 
هزینه و خرج کرده است، البته این مبلغ، آن 
بخ��ش از هزینه هایی را که کش��ور به دلیل 
وضع تحریم ه��ا و مجازات ه��ای اقتصادی 
متحمل ش��ده، ش��امل نمی گردد. بر اس��اس 
گ��زارش رئیس مجمع تش��خیص مصلحت 
رژیم در مدت 8 س��ال گذش��ته، افزون بر 
8٠٠ میلیارد دالر زیان اقتصادی بر کشور 
تحمیل شده است که جمع این زیان ها و پول 
هزینه ش��ده برای پروژه  ها و زیان چند سال 
گذش��ته نیز مبلغی بی��ش از ١٠٠٠ میلیارد 
دالر را نش��ان می دهد که در راستای تمرد 
و گردنکشی اتمی رژیم جمهوری اسالمی، 
اقتصاد و زندگ��ی ملیت های ایرانی متحمل 

این زیان هنگفت شده اند. پس از تحمل این 
همه زیان و بی اعتبار ش��دن س��یمای مردم 
ایران و افشای چهره ی تروریستی رژیم در 
میان افکار عموم��ی جهان، رژیم جمهوری 
اس��المی زان��و زده و این هم��ه هزینه ها را 

بی جهت بر این کشور تحمیل نموده است.
پ��س از تصوی��ب و ص��دور چندی��ن 
قطعنام��ه و وض��ع و اج��رای چندین طرح 
و قان��ون تحری��م و مج��ازات علی��ه رژیم 
جمهوری اسالمی توسط غرب، سران رژیم 
از بی تأثیر بودن تحریم ها و قطعنامه ها سخن 
می راندند و حتی رهبری رژیم از توسعه و 
رشد بیش��تر علیرغم وجود تحریم ها و خلق 
حماسه ی اقتصادی و اینکه در شرایط بدر و 
خیبر قرار گرفته اند، سخن به میان می آورد، 
اما دولت جدید رژیم این واقعیت را مسجل 
س��اخت ک��ه خزان��ه ی دولت، خالی اس��ت 
و آن ها ق��ادر به پرداخت حق��وق ماهانه ی 

کارمندان و یارانه مردم نیستند.
در چنی��ن وضعیت��ی ک��ه تحت فش��ار 
ش��دید اقتصادی و تحریم ها قرار داشتند و 
پولی ب��رای تداوم توطئه های تروریس��تی 
و پ��روژه ی اتمی خود نداش��تند، به منظور 
ت��داوم بقای خویش و ن��ه به دلیل وضعیت 
نامناس��ب و بد مردم، در مقابل فش��ارهای 

جهانی گردن خم نمودند و تسلیم شدند.
ای��ن توافقنامه  که در ٢4 نوامبر در ژنو 
و می��ان نماین��ده ی رژیم و گ��روه ١+5 به 
امضا رس��ید، توافقنام��ه ای موقتی به مدت 
6 ماه می باش��د که می بایستی در این مدت 
رژیم جمهوری اسالمی، در رابطه با مفادی 
که درباره ی آن ها به توافق رس��یده و تعهد 
نموده اس��ت، پایبند باش��د و ای��ن پایبندی 
را به اثبات برس��اند، در غی��ر این صورت، 

تحریم های شدیدتری و فشارهای افزونتری 
بر ایران اعمال خواهد ش��د. هر چند به این 
رژی��م نمی توان به هی��چ وجه اعتماد کرد و 
بارها نیز این را به اثبات رس��انده است که 
موافقت نامه و تعهدنامه ه��ای بین المللی را 
امضا می کند و س��پس تم��ام آن ها را زیرپا 
می گ��ذارد و به دلیل همین ع��دم اعتماد و 
اطمینان الزم بوده که در این موافقت نامه نیز 
ذکر شده است که در صورت هرگونه نفض 
و زیرپای گذاش��نت تعهدات، مجازات های 

شدیدتری اعمال خواهد شد.
اگر رژیم جمهوری اسالمی به تعهداتش 
پایبند باشد، شاید منفعت این امر برای مردم 
ایران در این باشد که دیگر ثروت و سامان 
کش��ور را در راس��تای سرکش��ی هایش و 
پروژه ی دس��تیابی به سالح هسته ای هزینه 
ننماین��د، هر چند این امر نیز این اطمینان را 
ایجاد نمی کند که ثروت و س��امان کش��ور 
در راس��تای رفاه مردم صرف ش��ود، بلکه 
همانگون��ه که در گذش��ته نی��ز رژیم ثابت 
نموده اس��ت، صرف ث��روت و دارایی های 
توس��عه ی  و  رش��د  راس��تای  در  کش��ور 
تروریسم و مس��لح نمودن حزب اهلل لبنان و 

رژیم بش��ار اسد و گروه ها و نقاط دیگر از 
نخس��تین اولویت های رژیم می باش��د و در 
صورت باقی ماندن اندکی از ثروت کشور، 
آن را در راه مسلح و مجهز نمودن نیروهای 
نظامی و امنیتی خوی��ش صرف می کنند و 
س��هم مردم ایران، چیزی به غی��ر از فقر و 

سرکوب نخواهد بود.
آنچه که جهانیان و کش��ورهای آزاد و 
س��ازمان های طرفدار حقوق بشر و آزادی 
نبای��د از یاد ببرند، این اس��ت که مش��کل 
جمه��وری اس��المی برای جه��ان، منطقه و 
کش��ور ایران تنها به مشکل سالح اتمی و 
پروژه  ی هسته ای آن محدود نمی شود، بلکه 
قبل از ه��ر چیز، رژیم جمهوری اس��المی، 
رژیمی خودکامه و دیکتاتور اس��ت که در 
قرن بیس��ت ویکم به شیوه ی قرون وسطایی 
حکومت کرده و مردم را به ویژه ملیت های 
ایران را مورد اس��تثمار و بهره کش��ی قرار 
داده و ستم سیاسی، اقتصادی و ملی را علیه 

آن ها اعمال می کند.
مش��کل دیگر جمهوری اس��المی برای 
جهان و منطقه، مس��أله ی توسعه، ترویج و 
حمایت از تروریسم، اخاللگری و تندروی 
در جه��ان و دخال��ت در امور کش��ورها ی 
منطقه و وخیم تر نمودن مش��کالت اس��ت، 
همانگونه که در سوریه، عراق، بحرین و در 
بس��یاری از نقاط دیگر جهان به وضوح از 
فتنه انگیزی و تندروی طرفداری و حمایت 

می نماید.
هر چند آنگونه که در گذش��ته به اثبات 
رس��یده اس��ت، رژیم جمهوری اسالمی در 
برابر قراردادهای بین المللی خود را مسئول 
ندانسته و این احتمال نیز وجود دارد که از 
امضای قرارداد ژنو نیز به منظور دس��تیابی 
ب��ه زم��ان الزم و متوق��ف نم��ودن موقتی 

تحریم ها استفاده نماید، با این وجود نیز:
حزب دمکرات کردستان ایران

خرس��ند اس��ت که در صورت   -
اج��رای این ق��رارداد، ممکن اس��ت بخش 
عظیم��ی از ث��روت و س��امان کش��ور که 

بایس��تی برای بهبود وضعیت زندگی مردم 
و آبادانی کشور صرف شود، دیگر بی جهت 
صرف توس��عه ی  پروژه ی هس��ته ای ایران 
نگ��ردد، عالوه بر این، ممکن اس��ت که از 
نظ��ر اقتص��ادی و کمبود هایی ک��ه امروزه 
م��ردم ای��ران را در مضیق��ه ق��رار داده اند، 
کاهش برخی از تحریم ها از س��وی غرب بر 
احیای اقتصاد کش��ور و زندگی مردم مؤثر 

باشد.
- از جامعه ی جهانی درخواست می نماید 
ک��ه در صورت تداوم این موافقت نامه پس 
از ش��ش ماه، جمهوری اس��المی را موظف 
نمایند که تأمین حقوق بش��ر، فراهم نمودن 
آزادی  سیاس��ی،  آزادی ه��ای  زمینه ه��ای 
زندانیان سیاس��ی و متوقف س��اختن اعدام 
آن ه��ا و نی��ز تصوی��ب و پذی��رش حقوق 
سیاسی ملیت های ایران و از جمله ملت کرد 

را مورد توجه قرار دهد.
تسلیم ش��دن و زانو زدن رژیم   -
در مقاب��ل جامعه ی جهان��ی، این واقعیت را 
به اثبات رس��اند که این رژیم علیرغم تمام 
خ��ود بزرگ بینی ه��ا و تهدید ات��ش، تا چه 
اندازه مس��تأصل و درمانده است که بدون 
هیچ گون��ه هجوم نظام��ی ای، بطالن ادعای 
شکست ناپذیریش به اثبات می رسد، بدون 
شک در برابر نیروی متحد و یکدست مردم 
نیز به همان شیوه ضعیف بوده و در حقیقت 
مترس��کی پوش��الی  بیش نیس��ت. بنابراین 
جای بس��ی امید اس��ت که م��ردم ایران نیز 
که ضع��ف، ترس و درماندگی این رژیم را 
به چشم خویش نطاره کردند، قاطعانه تر از 
قبل در راستای تأمین حقوق پایمال شده  ی 
خوی��ش یکدس��ت و متحد علی��ه رژیم به 
پاخیزند و برای همیش��ه خ��ود را از چنگال 

جمهوری اسالمی رها سازند.

حزب دمکرات کردستان ایران
دفتر سیاسی

١٣٩٢/٩/6 خورشیدی
٢٠١٣/١١/٢٧ میالدی

نماین��ده ی روابط خارجی حزب دمکرات 
کردس��تان ایران در س��وئد با "هانس لینده"، 
نماینده ی روابط حزب چپ این کش��ور دیدار 

کرد.

حزب چپ سوئد: در نشست های خود، مسائل ملت کرد را بررسی می کنیم
به گزارش وب س��ایت کوردس��تان میدیا، 
"حمی��د تیموری"، نماین��ده ی روابط خارجی 
حزب دمکرات در سوئد در دیدار با نماینده ی 
روابط حزب چپ این کشور که در تاریخ 28 
آبان ماه 1392 در پارلمان سوئد انجام شد، در 

رابطه با مسأله ی کرد گفتگو نمود.
تاریخچ��ه ی مب��ارزات ح��زب دمکرات 
کردس��تان ای��ران، رویداده��ای اخی��ر ایران، 
اعدام جوانان و زندانیان سیاس��ی کرد و دیگر 
ملیت ه��ای ایران��ی، از مباح��ث اصلی مورد 

گفتگو این دیدار بودند.
در این دی��دار، موضوعاتی نظیر انتخابات 
ریاس��ت جمهوری ایران و وجود تناقض میان 
عملکرد دول��ت روحان��ی و وعده های پیش 

از انتخابات و اقدام��ات صورت گرفته ی بعد 
از انتخاب��ات، دخال��ت رژیم ای��ران در امور 
دیگرکش��ورهای منطقه، ارسال سالح به رژیم 
سوریه و حزب اهلل لبنان، تالش برای دستیابی 
به س��الح اتمی و وقت کش��ی رژی��م ایران از 
طری��ق گفتگ��و و مذاکره و همچنین مس��ائل 
و مش��کالت میان رژیم ای��ران و ترکیه، مورد 

بحث و تبادل نظر قرار گرفتند.
"هانس لینده"، ضمن ابراز خوش��حالی از 
این دیدار، بر اهمیت مسأله ی ملت کرد تأکید 
کرده و در این رابطه گفت: "ما همواره مسائل 
مربوط ب��ه ملت کرد را پیگی��ری کرده و این 
مس��ائل را در نشس��ت های خود ب��ه بحث و 

گفتگو گذاشته ایم."
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شرکت هیأت حدکا در دوره ی آموزشی ژنواکال در سلیمانیه

اخبار و گزارش

دیدار نماینده ی حدکا و مسئول فدراسیون دیدار نماینده ی حدکا در بلژیک با سناتور اتحادیه ی جدید – فالمان
جمعیت های کرد و کردستانی

موج بازداشت شهروندان کرد همچنان ادامه دارد

برگزاری شب شعر کردی در دانشگاه بهشتی تهران 

دیدار نماینده ی حدکا در دانمارک
با مسئول امور خاورمیانه ی وزارت خارجه ی این کشور

گزارش دو سازمان حقوق بشری
 در رابطه با مین های کاشته شده در ایران و به ویژه استان های کردستان ایران

"س��عید س��لطان پور" نماین��ده ی حزب 
دمکرات کردستان ایران در کشور دانمارک، 
ام��ور خاورمیان��ه  ی وزارت  ب��ا مس��ئول 

خارجه ی این کشور دیدار کرد.
به گزارش وب س��ایت کوردستان میدیا، 
در دی��دار نماین��ده ی حزب دمک��رات در 
دانم��ارک و مس��ئول ام��ور خاورمیان��ه ی 
وزارت خارجه ی این کش��ور که در سی ام 
آبان م��اه 1392 در ای��ن وزارتخانه برگزار 
ش��د، مس��ائل مختلف مربوط به ملت کرد 

مطرح گردیدند.
آخری��ن تغیی��ر و تح��والت منطق��ه ی 
خاورمیان��ه، مذاکرات رژیم ای��ران و گروه 
5+1 در رابط��ه ب��ا برنامه ی هس��ته ای این 
رژی��م، ادامه ی فش��ارها بر رژی��م ایران از 
طریق تحریم ها و وضعیت نامناسب حقوق 
بشر و اعدام جوانان کرد در ایران، از مباحث 

اصلی مورد گفتگو در این دیدار بودند.

نماینده ی حزب دمکرات کردس��تان ایران 
ب��ا مس��ئول فدراس��یون جمعیت ه��ای کرد و 
کردس��تانی و نماینده ی روابط کش��ور س��وئد 
دیدار کرد. به گزارش وب س��ایت کوردستان 
نماین��ده ی حزب  میدی��ا، "حمید تیم��وری" 
دمکرات کردس��تان ایران در کش��ور س��وئد 
و "ش��رمین بزارس��الن" مس��ئول فدراسیون 
جمعیت های کرد و کردستانی در کشور سوئد 
در رابطه ب��ا وضعیت کنونی کردس��تان ایران 
بح��ث و گفتگو کردند. مش��کالت پیش روی 

پس از 3 ماه از بازداش��ت دو ش��هروند 
سردش��تی، همچنان از سرنوش��ت آنان هیچ 
اطالعی در دس��ت نیس��ت. در ادامه ی موج 
بازداش��ت ها نیز یک روحان��ی کرد، پس از 

بازداشت به زندان منتقل گردید.
به گزارش آژانس خبررس��انی کردپا، دو 
ش��هروند کرد اهل سردشت به نام های "امید 
بیگ زاده و ناصر کریمی" در طول س��ی ماه 
گذشته، توس��ط نیروهای امنیتی رژیم ایران 
در بازداش��ت به سر برده و علیرغم پیگیری 
خانواده ی آن ها، هیچ اطالعی از سرنوش��ت 

آنان در دست نمی باشد.
نیروه��ای رژیم ایران، این دو ش��هروند 
را به اتهام همکاری ب��ا یکی از احزاب کرد 

اپوزیسیون رژیم  بازداشت.
در همین ارتباط، کمپین دفاع از زندانیان 
سیاس��ی و مدنی اعالم ک��رد، "فرزاد حاجی 
میرزای��ی" فرزند عبداهلل، ش��هروند کرد 30 
س��اله ی اهل روس��تای "باباری��ز" از توابع 
شهرس��تان س��نندج، دو هفته پیش توس��ط 

انجمن حقوق بش��ر کردس��تان ایران در 
ژنو و مرکز حامیان حقوق بشر، گزارشی در 
رابطه با مین ه��ای زمینی تهیه و به کنفرانس 
کشورهای عضو کنوانسیون ضد مین "اتاوا" 

فرستادند.
به گزارش وب س��ایت کوردستان میدیا، 
سازمان حقوق بش��ر کردستان ایران در ژنو 
و مرک��ز حامیان حقوق بش��ر، به مناس��بت 
س��یزدهمین کنفران��س کش��ورهای عض��و 
کنوانس��یون ضد مین "اتاوا" که دوم تا پنجم 
دس��امبر 2013 ) 11 تا 14 آذرماه 1392( 
در سازمان ملل متحد در ژنو برگزار می شود، 

گزارشی مشترک تهیه و ارائه کردند.
در این گزارش مش��ترک، ابعاد خسارات 
جانی، مال��ی و اجتماعی آن مورد بررس��ی 
ق��رار گرفته ان��د و همچنی��ن در ادامه ی این 
گزارش از رژیم ایران درخواست شده است 

نمایندگ��ی ح��دکا در بلژیک، با س��ناتور 
"کارل وان الوه" در مجلس س��نای این کشور 

دیدار کرد.
به گزارش وب س��ایت کوردس��تان میدیا، 
فتح��ی"،  "جمی��ل   ،1392 آذرم��اه  هش��تم 
نماینده ی حزب دمکرات کردس��تان ایران در 
بلژیک، در مجلس سنای این کشور با "کارل 
وان الوه"، سناتور اتحادیه ی جدید �� فالمان 

دیدار کرد.
تاریخچه ی مبارزات مل��ت کرد و به ویژه 
حزب دمکرات، ریاست جمهوری جدید ایران 
و تغیی��رات س��طحی و عوامفریبان��ه و موضع 
حزب دمکرات کردس��تان ای��ران در قبال این 
تغیی��رات، از موضوعات م��ورد بحث در این 

دیدار بودند.
مذاک��رات رژیم ای��ران با گ��روه 1+5 و 
تالش های این رژیم برای دس��تیابی به سالح 
اتمی، تأثیرات مخ��رب تحریم های بین المللی 

کنفران��س و دوره ای آموزش��ی مخت��ص به 
نظ��ارت و اج��رای پیمان نامه و تعه��دات برای 
س��ازمان، جریان و احزاب سیاسی کرد ایران از 
س��وی س��ازمان ژنواکال)فراخوان ژنو( در شهر 

سلیمانیه اقلیم کردستان برگزار گردید.
به گزارش وب س��ایت کوردستان میدیا، 12 
آذرم��اه 1392، در هتل "مم و زین" س��لیمانیه، 
یک دوره ی آموزشی نظارت ژنواکال، با حضور 
نمایندگان و از س��وی این سازمان، برای احزاب 
و جریان های سیاس��ی کردس��تان ای��ران برگزار 

گردید.
این کارگاه آموزش��ی با اه��داف پرورش و 
اهمی��ت دادن به توانایی ه��ای گروه های حاضر 

در ای��ن کنفران��س، در انجام وظای��ف خود در 
قب��ال توافقنامه ی منع بکارگیری مین ضد نفر �� 
حمایت و حفاظت از ک��ودکان در درگیری های 
نظام��ی و جلوگیری از خش��ونت جنس��ی علیه 
زن��ان در زم��ان جنگ ک��ه در ژنو ب��ه امضای 
این جریان و احزاب سیاس��ی رس��یده است، در 
چهارچوب یک کنفرانس علمی برگزار می شود. 
نمایندگان ژنواکال و همچنین نمایندگان احزاب 
و جریان های سیاس��ی متعهد به ای��ن توافقنامه 
در رابطه ب��ا جزئیات توافقنام��ه بحث و گفتگو 
کرده و این کارگاه آموزش��ی تا روز چهارش��نبه 
13 آذرماه 1392، ادامه خواهد داش��ت. رس��تم 
جهانگیری، عضو دفتر سیاس��ی حزب دمکرات، 

فاتح صالحی، عض��و علی البدل کمیته ی مرکزی 
و نماین��ده ی حزب دمک��رات در بخش حمایت 
از کودکان در زم��ان درگیری، ژنواکال و فاطمه 
عثمان��ی، نماینده ی حدکا در بخش جلوگیری از 
خشونت جنس��ی علیه زنان سازمان ژنواکال، به 
عنوان هیأت س��ه نفره حزب دمکرات کردستان 
ای��ران که یک��ی از امضاکنندگان ای��ن توافقنامه 
است، در این کارگاه آموزشی شرکت کردند. این 
کارگاه آموزشی تا روز چهارشنبه ادامه داشته و 
در هر پانل موضوعاتی مورد بحث و بررسی قرار 
گرفته و همچنین در رابطه با چگونگی همکاری 
در م��ورد ای��ن توافقنام��ه جریان های سیاس��ی 

کردستان ایران در آینده به نتیجه برسند.

و ناچار ش��دن ایران برای تفاهم با کشورهای 
غرب��ی و البته به منظور وقت کش��ی و افزایش 
موارد نقض حقوق بش��ر در ای��ران، از دیگر 
م��واردی بودند که در این دی��دار در رابطه با 

آنان گفتگو شد.

در این دیدار، س��ناتور "کارل وان" ضمن 
ابراز خرسندی از برگزاری این نشست، تأکید 
کرد: "من برای اولین بار اس��ت که از وضعیت 

نامناسب ملت کرد در ایران مطلع می شوم".

مردم ک��رد در ایران، بازداش��ت و س��رکوب 
فعالین سیاسی، تحرکات و اقدامات نیروهای 
نظامی رژیم در کردس��تان ایران، توافقنامه ی 
ژنو، نقض حقوق بش��ر در ایران و روند صلح 
در ترکی��ه از جمله موضوعاتی بودند که مورد 
بح��ث قرار گرفتن��د. در همی��ن ارتباط، روز 
دوش��نبه 11 آذرماه 1392، نماینده ی حزب 
دمکرات کردس��تان ایران ب��ا نماینده ی روابط 
کشور س��وئد در وزرات خارجه ی این کشور 

دیدار کرد.

نیروه��ای اطالعاتی رژیم ایران بازداش��ت 
شده و تاکنون از سرنوشت وی هیچ اطالعی 

در دست نیست.
همچنین پایگاه اطالع رسانی مکتب قرآن 
کردستان اعالم نمود، "هاشم حسین پناهی" 
مس��ئول دفتر مفتی و مدرس مدرسه ی امام 
بخاری شهر س��نندج، روز سه شنبه دوازدهم 
آذرم��اه 1392، پ��س از احضار ب��ه دادگاه 
وی��ژه ی مدرس��ان مذهب��ی تهران ب��ه اتهام 
بی حرمتی به مذهب تش��یع بازداشت شده و 
به بند 325 زندان اوین منتقل گردیده است.

این فع��ال مذهبی به اتهام فعالیت تبلیغی 
برای مذهب تسنن، توسط اداره ی اطالعات 
بازداشت و در دادگاه ویژه ی مدرسان مذهبی 
تهران، به 30 ضربه شالق و شش ماه زندان 

تعزیری محکوم گردید.
با اس��تناد به آمار وب س��ایت کوردستان 
میدیا، از آغاز آبان ماه تاکنون 24 ش��هروند 
توس��ط نیروه��ای رژی��م ای��ران بازدش��ت 

شده اند.

که به کنوانسیون ضد مین بپیوندد.
کمک مال��ی و فراهم نم��ودن تجهیزات 
پزش��کی برای قربانیان مین ه��ای زمینی، از 
دیگر خواسته های این دو نهاد حقوق بشری 

در گزارش خود می باشد.

پیمان "اتاوا" در دسامبر سال 1997 در 
شهر اتاوای کاناد به تصویب رسید و تاکنون 
نی��ز به تصویب 157 کش��ور جهان رس��یده 

است.

دانش��جویان کرد "دانش��گاه ته��ران" و 
"دانشگاه بهشتی" تهران، شب شعری به زبان 

کردی برگزار کردند.
"خوین��دکار"،  به گ��زارش وب س��ایت 
دمکرات  دانش��جویان  اتحادیه ی  وب سایت 
کردستان ایران، روز دوشنبه یازدهم آذرماه، 
جمعی از دانشجویان کرد "دانشگاه بهشتی" 
تهران با همکاری دانشجویان کرد "دانشگاه 
تهران" ش��ب ش��عری را در دانشگاه بهشتی 

تهران برگزار کردند.
در این ش��ب ش��عر که ش��عرا، اس��اتید 
دانش��گاه و دانش��جویان غیرکرد نیز حضور 
چشمگیری داش��تند، اشعاری به زبان کردی 

قرائت گردیدند.
در چند س��ال گذشته، انجمن ها و فعاالن 
دانش��جویی کرد در برگزاری مراس��مات و 
انجام فعالیت ها ادبی، فرهنگی و پژوهشی با 

محدودیت های فراوانی مواجه بوده اند.
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آق��ای مصطفی هج��ری، دبیرکل حزب 
دمکرات کردس��تان ای��ران در گفتگویی با 
تلویزی��ون تیش��ک نظ��رات و دیدگاه های 
ح��زب دمک��رات در رابط��ه با مس��ائل و 
تحوالت جاری در کردستان، ایران و منطقه 
را بی��ان نمود. متن کامل برگردان فارس��ی 
س��خنان ایش��ان در زیر از نظر خوانندگان 

گرامی کوردستان می گذرد.
Tishk TV: یکصد روز از روی کار 
آمدن حس��ن روحانی در ای��ران می گذرد. 
ش��ما در حزب دمکرات کردس��تان ایران، 
پی��ش از برگ��زاری انتخاب��ات ب��ا صدور 
بیانی��ه ای انتخابات را تحری��م و پیش بینی 
نمودی��د که با وجود امی��دواری مردم پس 
از روی کارآم��دن روحانی، وضعیت ایران 
وخیم تر خواهد شد. مبنای این پیش بینی چه 
ب��ود و آیا واقعًا اینک تص��ور می کنید که 

وضعیت ایران بدتر شده است؟
مصطفی هج��ری: مبن��ای بیانیه ی دفتر 
سیاسی در رابطه با تحریم انتخابات ریاست 
جمه��وری ای��ران، تجربه ای بود ک��ه ما به 
عن��وان ملت کرد ب��ه طور اخ��ص و مردم 
ای��ران به طور اعم، طی س��ی و اندی س��ال 
سپری شده از زمامداری جمهوری اسالمی 
ای��ران اندوخته بودیم. عالوه ب��ر این، باید 
به مس��أله ی ایدئولوژی جمهوری اس��المی 
اش��اره کرد که مغایر با دمکراسی، آزادی و 
مطالبات ملیت ه��ای ایران به ویژه ملت کرد 
اس��ت. این تجربه بارها در انتخابات تکرار 
شده اس��ت که وعده هایی به مردم می دهند 
ت��ا توج��ه آن��ان را جلب نم��وده و به پای 
صندوق های رأی بکش��انند. اما همان گونه 
که عرض کردم، ایدئولوژی و سیاست کلی 
جمهوری اسالمی اجازه ی گشایش فضا را 

نمی دهد.
در چهارچ��وب چنین تحلیل��ی بود که 
انتخاب��ات را تحری��م نمودی��م و اکنون در 
آس��تانه ی یکصدمین روز زمامداری رئیس 
جمهور جدید، مش��اهده می  کنیم که علیرغم 
شعارهای روحانی و وعده هایی که به مردم 
ای��ران و به ویژه ملت کرد و س��ایر ملیت ها 
در رابط��ه با گش��ایش فضای سیاس��ی در 
ای��ران و آزادی زندانیان سیاس��ی و ... داده 
بود، متأس��فانه وی نیز همانند سایر رؤسای 
جمهوری رژی��م  و در برخی زمینه ها حتی 

خشونت بارتر از  آنان عمل نموده است.
Tishk TV: اخی��راً موجی از اعدام ها 
ایران را فرا گرفت. شما پیشتر طی مقاله ای 
در رابط��ه ب��ا اینک��ه آیا جمه��وری ایران 
به س��وی تغییر حرکت خواهد ک��رد یا نه، 
پیش بینی ک��رده بودید ک��ه وضعیت بدتر 
خواه��د ش��د و جمهوری اس��المی با دادن 
برخ��ی امتی��ازات، س��رکوب را در داخل 
ش��دیدتر خواهد نمود. این قضاوت شما بر 

چه مبنایی استوار بود؟
مصطف��ی هجری: مطلبی که در آن مقاله 
بدان اشاره کرده بودم، بر مبنای این قضاوت 
و پیش بین��ی بود که تمامی تالش جمهوری 
اسالمی ایران از ابتدا تاکنون در جهت حفظ 
و بق��ای رژیم بوده اس��ت. اگر از اس��الم، 
دمکراس��ی و حقوق تهیدس��تان دم می زند، 
اینها همگی دروغ هایی بیش نیس��ت که به 
منظور بقای حکومت خویش بدان متوس��ل 
می گ��ردد. ما این را نه تنه��ا در ایدئولوژی 
رژیم، بلکه در عمل نیز مش��اهده نموده ایم. 
به خاط��ر بیاورید که در جنگ 8 س��اله ی 
ایران و عراق، بعد از قربانی نمودن بسیاری 
از م��ردم ای��ران و بج��ای گذاش��تن تلفات 
جانی و خس��ارات مادی بس��یار س��نگین، 
زمانی که رفسنجانی و برخی از فرماندهان 
بلندپای��ه ی نظامی در دیدار ب��ا خمینی، به 
وی تفهی��م نمودن��د که اگر ب��ه جنگ ادامه 
دهند، رژیم فرو خواهد پاش��ید و شکس��ت 
خواهد خ��ورد، خمینی به قول خودش��ان، 
جام زهر را سرکش��ید و قطعنامه ی سازمان 
مل��ل را پذیرفت و اع��الم آتش بس نمود و 

تمامی ش��عارها و وعده هایش مبنی بر فتح 
قدس از طریق کربال نقش بر آب ش��د، این 
در ج��ای خود، یک تجربه ب��ود. اکنون نیز 
بخش��ی از مقاله ای که بدان اش��اره کردید، 
بر این مبناس��ت که جمهوری اسالمی برای 
حفظ حکومت خویش نیازمند گشایشی در 
عرصه ی روابط خارجی است. تحریم هایی 
که در رابط��ه با غنی س��ازی اورانیوم علیه 
رژیم ایران وضع ش��ده و فرایندی که آغاز 
شده اس��ت، همچنان ادامه دارد و تحریم ها 
به جایی رس��یده اند که جمهوری اس��المی 
احساس خطر می کند و نگران است که اگر 
وضع به همین منوال پیش برود، توان اداره ی 
کش��ور را از دس��ت خواه��د داد. بنابراین 
بایس��تی حکومتش را حف��ظ نماید و حفظ 
حکومت برخالف ش��عارهای خامنه ای، در 
واقع مستلزم سازشی ذلت بار با غرب است 
ت��ا حلقه ی تحریم ها را تا حدودی سس��ت 
نمایند تا رژیم بتواند به درآمد ناشی از نفت 

صادراتی اش دسترسی یابد.
بنابرای��ن، طبیعی اس��ت ک��ه جمهوری 
اس��المی ایران در ازای بق��ای حکومتش، 
امتیازاتی به غرب بده��د. اما جنبه ی دیگر 
که سازش و کنار آمدن با مردم ایران است، 
دقیق��ًا برخ��الف هدف جمهوری اس��المی 
اس��ت. بدین معنا ک��ه مردم ای��ران از آنجا 
که جمهوری اس��المی را ش��ناخته و نسبت 
به آن ناراض��ی و معترض هس��تند، هرگاه 
که فضای مناس��بی فراهم شده و بهانه ای به 
دست آورده باشند، علیه رژیم به خیابان ها 
ریخته و شعار سرنگونی جمهوری اسالمی 
را س��ر داده ان��د. ب��ه همین دلی��ل، هرگونه 
عقب نش��ینی جمه��وری اس��المی در رابطه 
با مس��أله ی دمکراس��ی و آزادی و به ویژه 
حقوق ملیت های ایران، از جمله ملت کرد، 
از نظر جمهوری اسالمی سبب سرنگونی و 
نابودی اش خواهد شد. به همین دلیل ،گفتیم 
که همزمان با گش��ایش در روابط خارجی، 
در داخل کش��ور اوضاع خشونت بارتر شده 

و آثار آن را متأسفانه شاهد هستیم.
Tishk TV: دلیل وضع امنیتی وخیم 
در کردستان چیست و چرا رژیم در سراسر 
ایران، به ویژه کردس��تان چنی��ن فضایی را 

ایجاد نموده است؟
مصطف��ی هج��ری: دلیل آن اساس��ًا بر 
می گردد به هراس و وحشت از مردم ایران، 
زیرا خود آنان نیز علیرغم ادعاهایش��ان، به 
خوبی می دانند که م��ردم ایران با جمهوری 
اسالمی نیس��تند. شکاف بسیار عمیقی میان 
مردم ایران و رژیم جمهوری اسالمی ایجاد 
ش��ده که روز به روز نیز عمیق تر می ش��ود. 
ب��ه همین دلیل، م��ردم در هر اندک فرصت 
که به دس��ت می آورند، در جهت سرنگونی 
جمهوری اس��المی در ایران تالش می کنند 
و در ای��ن رابطه نقش ملیت ه��ای ایران که 
تمام��ی مرزه��ای ای��ران را در برگرفته اند، 
از اهمی��ت قابل توجهی برخوردار اس��ت. 
جمهوری اس��المی از ایجاد چنین شرایطی 
در ایران وحش��ت دارد، ب��ه همین دلیل، از 
برگزاری هر تجمعی و مطرح شدن هرگونه 
خواست آزادی خواهانه ای ممانعت به عمل 
می آورد، احکام حبس طوالنی مدت صادر 
می کند و برای ایج��اد رعب در میان مردم، 
موج اعدام ها را ب��ه راه می اندازد، بلوچ ها، 
عرب ها و بویژه اخیراً فعاالن سیاس��ی کرد 
را اع��دام می نماید تا م��ردم را دچار ترس 

و وحشت نماید.
Tishk.tv: موض��ع ش��ما درب��اره ی 
جمهوری اس��المی و سیاس��ت خارجی آن 
در برابر جهانیان و بویژه غربی ها چیس��ت؟ 
نتایج سفر روحانی به نیویورک، مکالمه ی 
تلفن��ی وی با اوباما، دی��دار ظریف با جان 
ک��ری و به طور کل��ی مذاکرات ١+5، چه 

خواهد بود؟
مصطف��ی هجری: همانگون��ه که عرض 
کردم، ولی فقیه تنها کسی است که درباره ی 

سیاس��ت داخلی و خارجی کش��ور تصمیم 
می گی��رد. وی اصواًل بایس��تی به این نتیجه 
رسیده باش��د که بیش از این توان مقاومت 
ندارن��د و وضعیت آن��ان از لحاظ اقتصادی 
به نقطه ای رس��یده اس��ت که مدیریت آن از 
عهده ی آنان خارج اس��ت، ب��ه همین دلیل 
ول��ی فقیه چنی��ن تصمیمی گرفته اس��ت تا 
به جامعه ی بین المللی عرضه ش��ود. به باور 
من، خامنه ای به این نتیجه رس��یده است که 
بایس��تی  به غ��رب امتیاز ده��د و در برابر 
خواس��ت های آنان تسلیم ش��د. در نتیجه، 
نشست هایی در ژنو برگزار شد که سرآغاز 
آن، نشست نیویورک بود، اکنون که آخرین 
نشست آنان در ژنو در حال برگزاری است، 
تمامی تالش آنان در راس��تای دستیابی به 
توافق اس��ت. با اینکه تص��ور می کنم هنوز 
زود است، اما در نهایت، جمهوری اسالمی 
بدین نتیجه خواهد رس��ید که تس��لیم غرب 
شود تا خطر فروپاشی اقتصادی را از خود 
دور کند. به نظر من نتیجه این خواهد بود که 
غرب در قبال امتیازات فراوانی که می گیرد، 
ان��دک امتیازی نی��ز به جمهوری اس��المی 
خواه��د داد و رژیم در برابر خواس��ته های 
غ��رب در رابطه با مس��أله ی غنی س��ازی 

اورانیوم تسلیم خواهد شد.
Tishk.tv: شما اخیراً طی مصاحبه ای 
با خبرگ��زاری آنادول ترکی��ه گفته بودید 
که ما آماده ایم ت��ا برای تأمین حقوق ملت 
کرد با جمهوری اس��المی مذاکره کنیم، اما 
ش��روطی را مطرح نموده ای��د. این بحث از 
کج��ا مطرح ش��د، آیا هیچ اش��اره یا پیامی 
دریافت کرده ای��د و یا هیچ مذاکره ای میان 
ش��ما و جمهوری اسالمی طی این مدت در 

جریان بوده است؟
مصطف��ی هجری: پیش��اپیش مایلم این 
را توضی��ح بده��م ک��ه هیچ مذاک��ره ای در 
میان نیس��ت و هیچ چراغ سبزی از جانب 
جمهوری اس��المی به ما نش��ان داده نشده 
است که حاکی از آمادگی آنان برای مذاکره 
باشد. به باور ما جمهوری اسالمی ایران در 
ش��رایط کنونی وارد چنین فرایندی نخواهد 
شد، زیرا پیش از هر چیز، اعتقادی به حقوقی 
که ما خواهان آن هس��تیم، ندارد و از سوی 
دیگر، فضای امنیتی بس��یار سنگین تر از آن 
است که در حال حاضر در رژیم جمهوری 
اس��المی ایران از حقوق ملی بحث به میان 
آید. در ش��رایطی که با کوچکترین بهانه ای 
فعاالن سیاس��ی بویژه فعاالن کرد را زندانی 
نموده، احکام حب��س درازمدت و اعدام را 
علیه آنان صادر می کنند، با س��ایر ملیت ها 
نیزبدان گونه رفتار می کنند و یا در شرایطی 
که در جمهوری اس��المی ای��ران هنوز این 
مسأله که روس��ری زنان بایستی چه مقدار 
از موی س��ر آنان را بپوشاند، مطرح است، 
در چنی��ن فضایی اصواًل انتظ��ار مذاکره و 
گفتگو، انتظاری بیهوده خواهد بود، لیکن ما 
به عنوان فردی سیاسی، هنگامی که در برابر 
این سؤال روزنامه نگاران قرار می گیریم که 

آیا ما حاضر به گفتگو هستیم یا نه؟ آنچه که 
من در پاسخ به این سؤال گفته ام، این است 
که ما ب��ه عنوان یک اص��ل کلی در حزب 
دمک��رات، هر زمان که جمهوری اس��المی 
ایران حاضر باش��د، در رابطه با حقوق ملت 
ک��رد، با میانجیگری دول��ت ثالث حاضر به 
گفتگ��و خواهیم بود. این بدان معنا نیس��ت 
که گفتگویی در جریان اس��ت یا جمهوری 
اسالمی در رابطه با این مسأله چراغ سبزی 
نش��ان داده اس��ت، بله فقط پاسخ به سؤال 
خبرنگاری ب��ود که در این رابطه پرس��یده 

بود.
Tishk.tv: در چند ماه اخیر، تحرکات 
دیپلماتیک جدیدی را آغاز نموده اید که در 
آن دول��ت ترکیه را در کان��ون توجه خود 
ق��رار داده اید. تا آنجا که اط��الع دارم در 
مراسم س��الروز تأسیس کشور ترکیه و از 
آن مهم تر در نشس��تی ش��رکت داشتید که 
در ادام��ه، درباره ی آن پرسش��ی را مطرح 
خواهم س��اخت، در ارتب��اط با حقوق ملت 
کرد در بخش های چهارگانه ی کردستان و 
درباره ی این دیپلماسی توضیح بفرمایید که 

چگونه چنین حرکتی را آغاز نموده اید؟ 
مصطف��ی هج��ری: ما به عن��وان حزب 
دمکرات کردستان ایران، همیشه بر این باور 
بوده ای��م که با کش��ورهای تأثیرگذار و مهم 
جهان و به ویژه منطقه، ارتباط سالم سیاسی 
بر اس��اس احت��رام متقابل برق��رار نمائیم. 
اینک��ه ما در این رابطه، ب��ا ترکیه در تالش 
بوده ایم، همان اس��ت که از آن سخن گفتید 
که ما در س��الگرد تأس��یس دولت ترکیه، با 
توجه به اینکه دعوت ش��ده بودیم، شرکت 
کردی��م و در واق��ع دع��وت از س��وی یک 
مؤسس��ه ی تحقیقاتی و پژوهشی درباره ی 
مسأله ی کرد و نه یک مؤسسه ی حکومتی، 
ص��ورت گرفته بود و نماین��دگان ما در آن 
شرکت کردند و سخنرانی نمودند و برنامه و 
خواسته های حزب دمکرات کردستان ایران 

را مطرح کردند.
ای��ن کنگ��ره  Tishk tv: درب��اره ی 
می خواهیم بیشتر صحبت کنیم و آن اینکه، 
نخس��تین بار اس��ت که در آنکارا علیرغم 
فشار و سختگیری هایی که از جانب دولت 
ترکیه شاهد بوده ایم، اکنون نوعی گشایش 
فضای سیاسی احساس می شود. در آنکارا 
دول��ت ترکی��ه )اگر اش��تباه نکرده باش��م( 
کنگ��ره ای را برگ��زار می نمای��د و رهبران 
احزاب یا حداقل نمایندگان احزاب سیاسی 
هر چهار بخش کردستان در آن، از دستیابی 
به حقوق خود س��خن به می��ان می آورند و 
از ش��یوه ها و مکانیزم های تحقق آن حقوق 
صحبت می کنند، آنگونه که فرمودید ش��ما 
به عنوان حزب دمکرات کردستان ایران در 
این کنگره نماینده داش��تید، موضوعات و 
مباحث این کنگره و نتایج و دس��تاوردهای 

آن چه بودند؟
مصطفی هجری: اینکه در ترکیه، کلمه ی 
»کرد« ممنوع بود و کس��ی جرأت نداش��ت 

که از مسأله ی کرد س��خن بگوید اما اکنون 
اوض��اع ب��ه گونه ای اس��ت ک��ه در آنکارا 
کارشناس��ان امور بخش ه��ای چهارگانه ی 
کردس��تان گرد هم می آیند تا درباره ی حل 
مس��أله ی ملت کرد در منطقه بحث و گفتگو 
نمایند، بسیار مهم است و بیانگر آن است که 
این دولت، دولتی سیاسی است و به جلو گام 
بر می دارد، به سوی حل مشکالت خویش، 
عالوه بر این، خواهان پیشقدم شدن در حل 

مسأله ی کرد در منطقه می باشد.
طبیعی اس��ت که م��ا در اینگونه مجامع 
و محافل ش��رکت ک��رده و از آن اس��تقبال 
می کنیم. زیرا معتقدیم که در هر کش��وری و 
علی الخصوص در کش��ورهایی که کردستان 
میان آنها تقس��یم ش��ده اس��ت، اگر فضای 
گفتگ��و و فضای دیپلماتی��ک و دمکراتیک 
مهیا باش��د، ما به عنوان مل��ت کرد باید در 
آن شرکت نمائیم و از این طریق، در پیشبرد 
اه��داف و فعالیت هایم��ان ت��الش نمائی��م. 
ع��الوه بر این، ما به عنوان کردس��تان ایران 
به حکم داش��تن مرزه��ای طوالنی با ترکیه 
و اینک��ه بخ��ش عظیمی از مل��ت کرد یا به 
عبارت دیگر، بزرگترین بخش ملت کرد در 
ترکیه س��اکن هس��تند و بنابر همین واقعیت 
و نیز بر اس��اس وضعیت سیاسی، ضروری 
اس��ت که این روابط را مستحکمتر نموده و 
بتوانیم روابط مناسب و مطلوبی هم با دولت 
ترکی��ه به منظ��ور بحث و گفتگ��و درباره ی 
برنامه هایم��ان ب��ا آن ها و هم ب��ا ملت کرد 
در ترکیه که هم میهن و هم زبان ما هس��تند، 

داشته باشیم.
ک��ه  رابط��ه  همی��ن  در   :Tishk.tv
فرمودید مردم کرد کردستان ترکیه هم میهن 
و ه��م زبان ما هس��تند، مایلم پرسش��ی را 
مطرح نمایم و آن اینکه س��فر آقای مسعود 
بارزان��ی به دیاربکر در هفته ی گذش��ته را 
چگون��ه ارزیابی می کنید؟ و چه تحولی در 

این زمینه می بینید؟
مصطف��ی هج��ری: در واقع ای��ن نیز به 
نوب��ه ی خود یک��ی دیگ��ر از نش��انه های 
گش��ایش فضای سیاس��ی در ترکیه نسبت 
به مش��کلی اس��ت که ده ها سال است با آن 
روبرو بوده که آن هم مسأله ی کرد می باشد. 
اگر به یاد داشته باشیم، در سال های آغازین 
تأس��یس حکومت اقلیم کردستان، مدت ها 
دولت ترکیه حاض��ر نبود که حکومت اقلیم 
کردس��تان را به عن��وان ی��ک حکومت به 
رسمیت بشناسد و حتی حاضر نبود که آقای 
بارزانی را به عنوان رئیس اقلیم کردستان به 
رسمیت بشناسد، بلکه به عنوان یک رئیس 
عش��یره از ایش��ان نام می برد. اما تحوالت 
و پیش��رفت های سیاس��ی باعث شده اند که 
دول��ت ترکیه به این حقیق��ت پی برده و در 
این ارتباط نیز گام هایی بردارد. س��فر آقای 
مسعود بارزانی به ترکیه از یک سو یکی از 
دستاوردهای بسیار ارزشمند حکومت اقلیم 
کردستان بوده و از سوی دیگر، اقدامی بود 
که دولت ترکیه برای این سفر انجام داد. در 

 در نهایت، جمهوری اسالمی بدین نتیجه خواهد رسید که تسلیم غرب شود

:Tishk TV  مصطفی هجری در گفتگو با
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آغاز خوب و نتیجه ناتمام

ترجمه: رضا فتح اهلل نژاد

مقاله های  "اکونومیس��ت"  سایت 
تحت عنوان " آغ��از خوب و نتیجه 
ناتمام" درباره توافق هس��ته ای ایران 

و گروه 1+5 منتشر کرده است.
ای��ن مقال��ه ک��ه ب��ه قل��م هیأت 
تحریریه "اکونومیست" نگاشته شده، 
به طور مفصل به تالشهای کشورهای 
1+5 در گذش��ته جهت جلوگیری از 
برنامه هس��ته ای جمهوری  پیشرفت 
اس��المی در راستای س��اخت بمب 
هس��ته ای پرداخت��ه و در این مورد 
مجموع��ه آمار و ارقام��ی را ارائه و 
تحلی��ل می کند. س��پس قرارداد 24 
نوامبر به تفصیل تش��ریح ش��ده و به 
نقاط ضعفی از قرارداد اش��اره ش��ده 
که جمهوری اسالمی خواهد توانست 
ب��ه موجب آنها جامعه جهانی را دور 
بزند و نیز به مناف��ع ایران از کاهش 

تحریم ها علیه اش اشاره شده است.
در اینجا به دلیل عدم امکان ترجمه 
همه سطور مقاله، تنها به ترجمه چند 
جمله از مقاله که حاوی نتیجه گیری 

می باشند، اکتفا می کنیم:
"دشوار اس��ت که برنامه وسیع و 
در حال پیش��رفت غنی سازی ایران 
را ب��ه طور کلی در راس��تای اهداف 
صلح آمیز دانس��ت، آن کشور رکورد 
فریبکاری را شکس��ته است و زمانی 
که موضوع بازرس��ی مطرح ش��ود، 
اعتماد به این کش��ور دش��وار است. 
ب��ا ای��ن وج��ود، ق��رارداد ب��ه طور 
تلویحی قبول کرده که ایران در بازی 

غنی سازی ماندگار خواهد بود".
"رسیدن به قراردادی درازمدت که 
کلیه موارد الزم را تأمین کند، آسان 
نخواهد ب��ود. مذاکره کنندگان ایرانی 
احتمااًل جهت موضعگیری سخت تر، 
تحت فش��ار گروههای تندرو داخل 
باشند. آقای روحانی به برخورداری 
از حمایت رهبری که در همه مسائل 
حکومتی حکم آخر را صادر می کند، 

ادامه می دهد".
چند م��ورد مهم از ق��رارداد 24 
نوامبر که در مقاله به آنها اشاره شده 

است:
"� هم��ه اورانیوم های��ی که بیش 
از 5 درص��د غنی ش��ده اند، تا زیر 5 
درصد رقیق خواهند شد یا به اکسید 

تبدیل خواهند شد.
� عدم افزایش غلظت ذخیره های 

5/3 درصد غنی شده
 � هیچ سانتریفیوژ جدیدی نصب 

نخواهد شد 
� 50درصد سانتریفیوژهای نطنز 
و 75 درص��د ف��ردو از کار انداخته 

خواهند شد 
� کار در راس��تای ه��دف توقف 

رآکتور اراک
 � دسترس��ی روزان��ه به امکانات 

غنی سازی در نطنز و فردو
 � کنترل 24 ساعته ی سایت های 

اصلی با دوربین
 � دسترسی به کارخانه سانتریفیوژ 

و سایت های مشابه
جه��ت  مربوط��ه  کمیس��یون   �  
پاس��خگویی ب��ه س��واالت، پاس��خ 
نگرانی های مربوط به احتمال وجود 

بعد نظامی برنامه ها را خواهد داد"

منبع:
www.economist.com 

این س��فر تابوهای بسیاری شکسته شدند و             روزنــــــه
قبل از هر چیز، مراس��می بود که در ش��هر 
"آمد" که یکی از مراکز کردس��تان می باشد، 
برگزار شد، عالوه بر آن، کلماتی را می توان 
خاطرنش��ان ساخت که در آنجا به کار برده 
ش��دند. به عن��وان نمون��ه، در صحبت های 
آق��ای بارزانی تش��ویق و ترغیب ملت کرد 
و ترک به صلح و آش��تی و اتمام خونریزی 
و کشته ش��دن فرزندان کرد و ترک و تأکید 
بر حل مس��المت آمیز مسأله ی ملت کرد را 
می توان ذکر نمود. همچنین اس��تقبالی که از 
آقای بارزانی صورت گرفت موضوع بسیار 
مهمی می باشد، از یک سو، بیانگر آن بود که 
ملت کرد در این بخش از کردستان، راه حل 
مسالمت آمیز و آش��تی جویانه را می پسندد 
و از ایشان اس��تقبال می کنند به دلیل اینکه 
پرچمدار صلح و آشتی و همزیستی دو ملت 
کرد و ترک در کنار یکدیگر در این کش��ور 
ب��وده و در این رابطه نیز ت��الش می نماید. 
همچنی��ن حکومت ترکیه و اردوغان نیز در 
رابطه با مسأله ی کرد سخنان تازه ای را بیان 
کردند، نام "کرد" را آشکارا به زبان آوردند 
و اعالم نمودند که دیگر از مس��أله ی کرد به 
عنوان "مسأله ی ملت کرد" نام می برند و نه 
به مانند گذش��ته که با کلمات تحقیرآمیز از 
مسأله ی کرد س��خن به میان می آورند و از 
گش��ودن درب زندان ها سخن گفتند که این 
نیز نش��ان دهنده ی این است که این سفر به 
معنای آغاز پیش��رفت های دیگر در منطقه 
می باش��د. با توجه به موارد ذکر ش��ده و از 
ای��ن منظر، به نظر اینجانب س��فری بس��یار 
موفقیت آمی��ز  بوده و به س��ود ملت کرد و 
طبیعتا در رابطه با توس��عه ی روابط نزدیک 
و دوس��تانه میان حکومت اقلیم کردستان و 

ترکیه و هم مرز بودن آن ها می باشد.
Tishk.tv: اخی��را حکومت موقتی در 
کردس��تان تحت حاکمیت سوریه از طرف 
ح��زب اتح��اد دمکراتی��ک اعالم ش��ده و 
همه ی جناح ها نظر خود را ابراز داش��ته اند. 
بر س��ر این موضوع بخصوص رهبری اقلیم 
کردس��تان اب��راز نظر کرده اند که س��خنان 
ایشان بس��یار بد تفسیر شده است، با توجه 

به حاشیه هایی که در این رابطه وجود دارد، 
شما اصوال تأسیس این حکومت موقت در 
کردس��تان تحت حاکمیت سوریه را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
مصطفی هجری: ای��ن واقعیتی که امروز 
در کردستان سوریه در جریان است، واقعیتی 
است که اگر در ماه های نخست اندکی مبهم 
و برای مردم نامشخص بود، اکنون دیگر به 
طور کلی معلوم ش��ده اس��ت، بدین معنا که 
حکومت سوریه در واقع با اینکه نیروهایش 
هنوز در کردستان س��وریه وجود دارد، اما 
در آن فعالی��ت ندارند و حاکمیت آنجا را به 
نیرویی کردی واگ��ذار نموده اند که در آنجا 
حاکمیت خود را اعمال نموده است. وجود 
هر نوع حکومت و قدرت محلی برای ملت 
کرد در کردس��تان س��وریه همانن��د تمامی 
بخش��های دیگر دستاوردی بس��یار بزرگ 
اس��ت و باید همگان از آن پش��تیبانی کنند. 
اما به ش��رطی که این دس��تاورد برای ملت 
کرد باشد، نه حکومت یک جریان که با زور 

اسلحه آن را تحمیل کرده است.
مل��ت کرد برای دس��تیابی ب��ه آزادی و 
رهای��ی از چن��گال ظالم��ان و دیکتاتوری 
و انحصار طلبی، بیش��تر از صد س��ال است 
ک��ه مبارزه می نماید. این بدین معنا نیس��ت 
که ملت کرد ب��رای رهایی از انحصارطلبی 
ت��رک و فارس و عرب مب��ارزه می کند، اما 
انحص��ار طلبی کرد را می پذیرد، به ویژه که 
دوران اینگونه مس��ائل نیز گذشته است. به 
همی��ن دلیل به نظر من، این حکومت محلی 
ی��ا هر نام دیگری که بر آن بگذاریم، زمانی 
می توانیم بگوییم حکومت کرد س��وریه، که 
کردهای سوریه در آن سهیم باشند و بتوانند 
در کمال آزادی و داش��تن حقوق یکس��ان، 
نظرات و دیدگاه های خ��ود را بیان نمایند، 
اما متأسفانه آنچه که ما در کردستان سوریه 
می بینیم بر عکس است، بسیاری از افرادی 
که دگراندیش��ند. از س��وی حکومتی که در 
آنجا تشکیل ش��ده، تحت فشارند و آزادی 
فعالی��ت ندارن��د و تعداد زی��ادی از فعالین 
سازمان های کرد سوریه ترور شده اند، اینها 
ش��ک برانگیزند. مدتی این شایعه را مطرح 

ساختند که کشتار دسته جمعی توسط گروه 
النصره و دیگر گروه��ای رادیکال صورت 
گرفته اس��ت، اما مشخص ش��د که اینگونه 
نبوده اس��ت. بنابراین، اینجان��ب به نوبه ی 
خود این موضوع را صحیح می دانم که ملت 
ک��رد در آنجا بتواند هر نوع حکومتی را که 
الزم و مناس��ب می دانند، تأس��یس نمایند. 
اکنون فرصت مناسبی است و امیدواریم که 
با اتح��اد همه  جانبه این امر میس��ر گردد و 
گروه یا جریانی به تنهایی درصدد نباشد که 
به س��ود خویش و در جهت منافع خویش 
که به نظ��ر من حداقل در درازمدت منفعتی 
را ک��ه می پندارند به دس��ت آورند، با انجام 
اینگونه رفتارها به دست نخواهند آورد، این 
فرصت مناس��ب به دس��ت آمده را در آنجا 

هدر دهد.
در ای��ن رابطه، اینجانب ه��م با نظرات 
و دیدگاه ه��ای آق��ای مس��عود بارزانی که 
درباره ی مسأله ی کردس��تان سوریه مطرح 
ساخته اس��ت و هم با کمک های انسانی که 
تاکنون به عنوان کردهای کردستان عراق و 
یا به عنوان حکومت اقلیم کردس��تان انجام 
داده اند و همچنان نیز ادامه دارند، موافقم و 
نیز تالش ها و فعالیت هایی که صورت گرفته 
است تا کردهای کردستان سوریه به صورت 
یکدس��ت و متحد بتوانند تصمیم بگیرند نه 
اینکه یک گروه یا جریان به تنهایی تصمیم 
بگیرد و تصمیمات خ��ود را بر دیگران نیز 

تحمیل نماید.
Tishk.tv:  آق��ای هج��ری، آخری��ن 
پرسشم در راستای آگاهی بیشتر بینندگان 
اس��ت که بحث بس��یار حس��اس و مهمی 
می باش��د و جامعه ی کردستان ایران بسیار 
دقی��ق آن را پیگیری می کن��د. آقای خالد 
عزی��زی در گفتگوی��ی اظه��ار داش��ته که 
طرحی را در رابطه با اتحاد دوباره به دفتر 
سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران ارائه 
داده اند، مایلم در این باره و به منظور آگاه 
نمودن هرچه بیشتر افکار عمومی کردستان 

بیشتر توضیح بفرمائید؟
مصطفی هجری: بله. در حقیقت در مدت 
یک سال پیش یا بهتر بگوئیم قبل از کنگره  ی  

اخیر ح��زب، بنابر تصمیمی ک��ه در کنگره 
اتخاذ شده، مناس��باتمان را با این رفقایمان 
در اکث��ر موارد جان��ی تازه بخش��یده ایم و 
درباره ی مسائل مربوط به ایران و کردستان 
ب��ا هم گفتگو کرده و مش��ورت می نمائیم و 
این روال را ادامه می دهیم،  اما طبیعی است 
که این امر پایان این مسأله نیست و تصمیم 
بر اینس��ت که در نهایت، عادی شدن روابط 
به اتحاد مجدد  منجر شود. ما قبل از طرحی 
که آقای عزیزی از آن س��خن گفته اس��ت، 
طرحی را به آن ها پیش��نهاد و ارائه داده ایم 
ک��ه این ط��رح در زمانی تصویب ش��ده که 
همه ی ما برای  اتحاد مجدد پس از انشعابی 
که پیش��تر نیز انجام داده بودند، بر س��ر آن 
توافق کرده ایم. ما این طرح را ارائه داده ایم 
تا درباره ی آن به بح��ث و گفتگو بپردازیم 
و در چهارچ��وب آن بتوانیم راه حلی برای 
اتحاد مجدد بیابیم. اما متأسفانه آن ها نه تنها 
به این طرح پاس��خی نداده ان��د و حاضر به 
بحث و گفتگو درباره ی آن نش��ده اند، بلکه 
آن را نپذیرفته و رد کرده اند و طرح دیگری 
را از جان��ب خود ارائه داده اند. این طرح به 
دست ما رسیده است، اما میان این دو طرح 
تف��اوت زیادی وج��ود دارد. طبیعتًا ما باید 
طرح پیش��نهادی آن ها را مطالعه کرده و در 
کمیته ی مرکزی در زمان مناسب مورد بحث 
و بررسی قرار گیرد، اما از نظر ما مهم است 
که رفقایمان به طرح پیش��نهادی ما پاس��خ 
داده و اگر قسمت یا قسمت هایی از آن نیاز 
به گفتگ��و و تبادل نظ��ر دارد، به ما اطالع 
دهند و در صورت لزوم می بایس��تی در آن 
تغییراتی اعمال نمود. طبیعتًا این نکات باید 
مورد بحث و گفتگو ق��رار گیرند، اما اینکه 
این طرح از س��وی آن ها رد ش��ود و طرح 
دیگری به جای آن مطرح ش��ود، قدری از 
لحاظ سیاسی دقت بیشتری را می طلبد. اما 
به هر حال ما خواس��تار ت��داوم این فرایند 

هستیم.
Tishk.tv:آق��ای هج��ری از اینکه به 

پرسش های ما پاسخ دادید، سپاسگزارم.

دکتر قاسملو: ملتی که خواستار آزادی 
باشد باید بهای آن را بپردازد.

انقالبیگ��ری ح��زب  مب��ارزه و  بنی��اد 
دمکرات کردس��تان ای��ران در ٢5 مردادماه 
سال ١٣٢4 خورشیدی توسط قاضی محمد 
و ی��اران انقالبی اش نهاده ش��د و این حزب 
در طول مبارزات درخشان خود کارنامه ای 
لبریز از حماس��ه و ف��داکاری برای خود و 
مل��ت کرد ثبت کرده اس��ت. یکی از وجوه 
تمای��ز این حزب از س��ایر اح��زاب منطقه، 
روحی��ه ی ف��داکاری یکای��ک اعضای این 
ح��زب در جری��ان مبارزاتش می باش��د. به 
عب��ارت دیگ��ر، چ��ه در زم��ان جمهوری 
کردس��تان، چه در س��ال های 46-4٧ و چه 
بعد از بر س��رکار آمدن جمهوری اسالمی 
ای��ران و مبارزه علنی و دفاع قهرمانانه این 
حزب از س��رزمین و موجودیت ملتمان در 
کردستان ایران، اعضای این حزب بدون در 
نظر داشتن مقام و منصب حزبی به صورت 
متحد در برابر هجوم دش��منان ایس��تاده اند 
و در ای��ن راه بی��ش از 4٠ عض��و رهبری 
ح��زب دمکرات جان خ��ود را فدای اهداف 
و خط مش��ی ح��زب و ملتش��ان نموده ان��د 
ک��ه قاضی محمد و قاس��ملو و ش��رفکندی 

نمونه های درخشان این شهدا هستند.
آذرم��اه، در تقوی��م م��ردم کردس��تان 
دارای اهمی��ت خاص��ی اس��ت و آن نیز به 
دلیل گرامیداش��ت یاد کس��انی است که با 
ازخودگذش��تگی و ایمانی عمیق و اراده ای 
پوالدی��ن در می��دان مبارزه حاضر ش��دند 
و ب��دون هی��چ چشمداش��تی و گرفتن هیچ 
پاداش��ی آمدند تا با ارزش��ترین سرمایه ی 
وج��ودی خود را که جانش��ان ب��ود، فدای 

رهایی سرزمینشان کنند. پیشمرگ بودن و 
مبارزه  در حزب دمکرات کردس��تان ایران 
تنه��ا متعلق به بدن��ه و کادرهای این حزب 
نبوده است، بلکه اعضای رهبری و رده های 
باالی حزب همواره در س��نگرهای مقاومت 
حضور و فداکاری نموده اند که در اینجا به 
4 ش��هید عضو رهبری حزب اشاره می کنیم 
که در این ماه به ش��هادت رس��یده اند ولی 
پس از شهادت نه تنها یاد و خاطره آنان از 
دل های مبارزین حزب فراموش نشده، بلکه 
خط مشی و راه پرافتخارشان همواره چراغ 
راه مبارزی��ن ح��زب بوده و تا رس��یدن به 
رهایی و آزادی هیچ گاه خاموش نمی گردد.

شهید سروان احمد جاویدفر مشهور به 
کاک ه��ژار، اهل مهاباد و فرمانده ی نیروی 
پیش��وا و عضو کمیته ی مرکزی که پیشتر 
از افس��ران ارتش بود، همانن��د فرمانده ای 
توانمن��د در صفوف حزب مب��ارزه نمود و 
بعد از چندین بار زخمی ش��دن، در نبردی 
قهرمانان��ه در منطق��ه ی بان��ه در تاری��خ 
١٣6٠/٩/٢٢ به شهادت رسید، باید خاطر 
نش��ان نمود که کاک هژار یکی از افسران 
انقالبی و س��ازماندهندگان تحویل پادگان 
مهاباد به مردم در س��ال ١٣5٧ خورشیدی 

ب��ود. ش��هید کمال دباغ��ی، اه��ل مهاباد و 
عضو کمیته مرکزی حزب و مسئول کمیته 
شهرس��تان کرماش��ان در ی��ک مأموریت 
تشکیالتی در شهر کرماشان دستگیر و بعد 
از شکنجه های زیاد در تاریخ 4/٩/١٣64 
توس��ط دژخیمان جمهوری اس��المی اعدام 
ش��د. مقاومت ه��ای او در زندان های رژیم 
باعث ش��د که لق��ب "س��مبل مقاومت" را 
به او بدهند. او پیش��تر دبیر دبیرس��تان های 
کرماش��ان بود. ش��هید منصور فتاحی، اهل 
روس��تای "کرئاوا"، شهر مریوان شخصیتی 
برجس��ته و خوش��نام در صف��وف حزب و 
منطقه ی ش��هر مریوان و عضو سابق کمیته 
مرکزی و مس��ئول کمیت��ه ی هورامان، در 
تاری��خ ١٣٧6/٩/١٧ در ی��ک توطئ��ه ی 
دوکان  ش��هر  نزدیک��ی  در  ناجوانمردان��ه 
کردس��تان عراق توس��ط عوامل جمهوری 
اس��المی در کردس��تان ع��راق ترور ش��د. 
یکی از برادران ایشان نیز از شهدای حزب 

دمکرات می باشد.
ناگ��وار،  روی��داد  همی��ن  جری��ان  در 
ش��هید س��ید منصور ناصری، اهل روستای 
حسین آباد شهرستان سنندج، عضو علی البدل 
کمیته مرکزی و مسئول مقر حزب در شهر 

س��لیمانیه در تاریخ ١٣٧6/٩/١٧ در یک 
توطئ��ه ی ناجوانمردان��ه در ورودی ش��هر 
کویس��نجق کردس��تان عراق توسط عوامل 
جمهوری اسالمی در کردستان عراق ترور 
ش��د. به همراه ای��ن دو عضو رهبری حزب، 
س��ه تن دیگ��ر از پیش��مرگان و کادرهای 
برجسته ی حزب به اس��امی رفعت حسینی، 
سامال اسماعیل زاده و یداهلل شیرین سخن نیز 

به شهادت رسیدند.
این ش��هیدان نمونه هایی از ده ها ش��هید 
عضو رهبری حزب دمکرات کردستان ایران 
می باش��ند که قبل از ش��هادت ب��ه گونه ی 
خس��تگی ناپذیری برای تأمی��ن حقوق ملت 
ک��رد کوش��یدند و س��خاوتمندانه از مقام 
و منص��ب قبلی خود گذش��ته و زندگی در 
کوهس��تان و مبارزه و تالش را برگزیدند. 
زندگ��ی ای را انتخاب کردند ک��ه لبریز از 
پستی و بلندی بود. آنان برای تأمین زندگی 
سزاوارانه و انسانی، مبارزه کردند. شهادت 
آنها این حقیقت را مجددا به اثبات رس��اند 
که عضوی��ت در رهبری در حزب دمکرات 
تنها برای خدمت بیش��تر و فداکاری بیشتر 
اس��ت تا با نثار جان خود به رمز و س��مبل 

مبارزه تبدیل شوند.

یادی از شهیدان رهبری حزب دمکرات در آذرماه
هیوا میرزایی

منصور فتاحی منصور ناصری کمال دباغیاحمد جاویدفر
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       جام زهر هسته ای و تردیدهای خامنه ای

مرگ در راه تأمین معیشت

توافق هس��ته ای ژن��و که ای��ن روزها 
س��ردمداران جمه��وری اس��المی از آن به 
عنوان ی��ک پیروزی سرنوشت س��از برای 
خود ی��اد می کنند، س��ؤالی اس��ت که این 
روزها ذهن اکثر کارشناسان، سیاستمداران 
و افکار عمومی را در رابطه با پیچیدگی های 
این پرونده ی غامض به خود مشغول نموده 

است.
برداشت های متفاوت و گاه متناقض در 
رابطه با این توافق، داستان همان فیل کذایی 
را به یاد می آورد که در تاریکی اصطبل، هر 
کسی دست بر یکی از اندام های آن ساییده 
و همان اندام را در ذهن خود فیل مجس��م 

کرده و برای دیگران بازگویی می کرد.
آنچه که ب��دون تردید می ت��وان گفت، 
این اس��ت که توافق ژنو نه برای جمهوری 

اسالمی آن پیروزی سرمست کننده ای بود 
ک��ه از آن دم می زنند و نه برای طرف های 
غرب��ی تضمین قطع��ی جهت به بن بس��ت  
کشانیدن و ختم پرونده ی اتمی رژیم تلقی 

می گردد.
حتی بدون در نظر گرفتن و موشکافی 
مف��اد این توافق نام��ه نیز می ت��وان تنها با 
نگاهی به مسکوت گذاشتن امر و بعضا نیز 
اعتراض نه چندان جدی برخی از مقامات 
در اس��رائیل و کش��ورهای غربی و عربی 
ب��ه این توافق، پی ب��رد که رژیم در نرمش 
قهرمانانه ی خود، بسیاری از دستاوردهای 
هس��ته ای خوی��ش را به باد داده اس��ت تا 
ب��ر آش��فتگی اوض��اع و خطر فروپاش��ی 

درونی اش موقتا غالب شود.
مخالف��ان  ک��ه  آنچ��ه  روزه��ا  ای��ن 

سیاس��ت های رژی��م در میان همس��ایگان 
ایران و کشورهای منطقه را نگران می کند، 
ن��ه متن تواف��ق ژنو، بلک��ه احتمال تخطی 
رژیم از عم��ل به مف��اد آن و خالی کردن 
جام زهری است که نوشیدن آن را در ژنو 

متعهد شده است.
حتی در متن پی��ام تبریک خامنه ای به 
تیم مذاکرات هس��ته ای و ش��خص حس��ن 
روحان��ی نیز اثری از موفقی��ت آمیز بودن 
خ��ود مذاک��رات و پذیرفت��ن توافقنامه به 
عنوان یک پیروزی مشاهده نمی شود و در 
واقع خامنه ای صراحتا از حس��ن روحانی 
به خاطر مرقومه ای تشکر می کند که پیشتر 
ب��رای رهبر رژیم ارس��ال نموده و تفس��یر 
خود از متن توافق را به وی عرضه نموده، 

نه محتوای واقعی و عینی توافق.
بر خ��الف حامی��ان پرش��ور روحانی 
که از مذاکرات اخیر ب��ه عنوان فتح الفتوح 
دیپلماتی��ک یاد می کنند، خامنه ای بس��یار 
محتاطانه با قضیه برخورد نموده و تردید و 
هراس خ��ود از فرجام این ماجرا را مطلقا 
پنهان ننموده و نس��بت به غیر اعتماد بودن 
طرف های غربی هشدار می دهد. او در واقع 
نمی خواهد از همین حاال شمش��یر را برای 
روحانی و کابینه اش از رو ببندد، بلکه سعی 
می کند تقصیر هرگونه شکست احتمالی در 
آین��ده ی این روند را ب��ه گردن خارجی ها 
بیندازد، چرا که هنوز با ترکیب روحانی – 
ظریف و شعبده بازی های دیپلمات مآبانه ی 

آنان کار دارد.
هن��وز ماج��رای توافق��ی که ده  س��ال 
پی��ش، همین حس��ن روحانی ب��ا وزرای 
خارج��ه ی س��ه کش��ور اروپای��ی )آلمان، 
فرانسه، انگلس��تان( امضا نمود و خامنه ای 
در س��البان بع��د، از آن به عنوان نرمش��ی 
خائنانه و یا دست کم، اشتباهی استراتژیک 
یاد نمود، از خاطر نرفته است. در آن زمان 

یکی از س��تون های اصلی مدیریت هر 
جامعه ای، بخش اقتصاد اس��ت. بدین معنا 
که اقتصاد ش��کوفا یا ضعی��ف می تواند به 
طور مستقیم یا غیرمستقیم بر تمامی ابعاد 
زندگی فردی و اجتماع��ی تأثیر بگذارد. 
اگر ب��ه این بخ��ش به معن��ای واقعی آن 
اهمیت داده شود، منجر به رشد اجتماعی، 
فرهنگی، سیاس��ی و فکری خواهد ش��د 
و اگ��ر آنچن��ان ک��ه بای��د، م��ورد توجه 
قرار نگی��رد، یا در خدم��ت تأمین منافع 
زمامداران و باندهای مشخصی قرار گیرد، 
جامعه در ابعاد فرهنگی، سیاسی  و فکری 

دچار آشفتگی خواهد شد.
حاکمی��ت  تح��ت  ای��ران  متأس��فانه 
جمهوری اس��المی نمون��ه ی عینی همین 
حالت دوم اس��ت، یعنی س��ران جمهوری 
اسالمی برای دس��تیابی به منافع شخصی 
و جناحی خود، مناف��ع عمومی را قربانی 
نموده و مردم کشور نیز بایستی با عواقب 
این گونه سیاس��ت ها دس��ت و پنجه نرم 
کنند و به جای استفاده از ثروت و سامان 
کشور، ناگزیر برای تأمین معیشت زندگی 
ب��ه کارهای دش��وار و طاقت فرس��ا روی 
بیاورن��د و گاه حتی در این راه جان خود 

را نیز از دست دهند.
روز سه ش��نبه 28 آبان م��اه در ش��هر 
اربیل)هولیر(  دو برادر کرد اهل روس��تای 
"گیس��یانی" ارومیه به نام های "صالح" و 
"عل��ی" در هنگام پاک ک��ردن یک تانکر 
نفتک��ش دچار گازگرفتگی ش��ده و جان 

خ��ود را از دس��ت دادن��د. با م��رگ این 
دو نفر آم��ار، مرگ و می��ر کارگران کرد 
کردس��تان ایران از آغاز  امس��ال تاکنون 
در اقلیم کردستان عراق به 10 نفر رسید. 
در چند سال گذشته، صدها شهروند  کرد 
کردستان ایران که بخش اعظم آن ها دارای 
تحصیالت عالیه ی دانش��گاهی می باشند، 
به منظور یافتن ش��غل به اقلیم کردس��تان 
مهاج��رت نموده ان��د. پرواضح اس��ت که 
مهاج��رت این اف��راد با رضای��ت خاطر 
صورت نمی گیرد، بلکه به ناچار و تنها به 
منظور امرار مع��اش صورت می گیرد. اما 
گاهی اوقات مشاهده می کنیم که حوادثی 
داغدارش��دن  این گون��ه رخ می دهن��د و 

خانواده ای را به دنبال دارد.
چه کسی در برابر این وضعیت مسئول 
اس��ت؟ دالی��ل ایج��اد چنی��ن وضعیتی 
چیست؟ پر واضح اس��ت که کردستان از 
محروم ترین مناطق ایران می باش��د، بدین 
معنا که در زمینه های سیاسی، اقتصادی و 
فرهنگ��ی و ... اهمیت و توجه الزم  به آن 
نمی شود و در حاش��یه قرار داده می شود. 
می توان گفت تنها جنب��ه ای که جمهوری 
اسالمی در مناطق کردنش��ین بسیار زیاد 
و حت��ی بیش از حد معم��ول مورد توجه 
ق��رار می ده��د و کردس��تان از ای��ن نظر 
از س��ایر مناط��ق در اولویت ق��رار دارد، 
فرس��تادن نیروهای نظام��ی و میلیتاریزه 
کردن کردس��تان اس��ت. این عقب ماندگی 
در زمینه ه��ای اقتصادی و سیاس��ی بدین 
معناست که بستر و زیرساخت های ضعیفی 
در کردس��تان وجود دارد، بلکه، برعکس، 
کردس��تان ایران هم از نظر نیروی انسانی 
و ه��م از نظر آب و ه��وا و معادن و منابع 
زیرزمینی، یکی از غنی ترین مناطق ایران 

به ش��مار می آید. اما واقعیت این است که 
س��ردمداران جمه��وری اس��المی به عمد 
چنین وضعیت و فضای بسته و غیرآزادی 

را بر مردم کردستان تحمیل نموده اند.
اینک��ه چرا ما ش��اهد ک��وچ اجباری 
جوان��ان ملیت ه��ای ایران به کش��ورهای 
همسایه و کشورهای اروپایی و آمریکایی 
هس��تیم، چن��د دلیل عم��ده و اصلی دارد 
ک��ه مهمترین و اصلی ترین آنها، مس��أله ی 
اقتص��ادی اس��ت. اکن��ون ایران ب��ه دلیل 
مدیری��ت ضعی��ف و ناکارآم��د و وج��ود 
تحریم های بین المللی و به دلیل پیامدهای 
سیاس��ت زیاده خواهی و زیاده روی رژیم، 
در ی��ک بره��ه ی حس��اس اقتص��ادی و 
سیاسی قرار گرفته که می توانیم پیامدهای 
آن را در وضعیت وخیم اقتصادی موجود 

ایران مشاهده نمائیم.
با توجه ب��ه دالیل ذکر ش��ده، صدها 
کارگاه و کارخان��ه ی تولی��دی و هزاران 
کش��اورز دچ��ار ورشکس��تگی ش��ده و 
ه��زاران کارگر و پرس��نل مج��رب بیکار 
شده اند، بیکاری این افراد و ورشکستگی 
و بده��کاری کارخان��ه داران و صاحب��ان 
مش��اغل پیام��دی را به همراه داش��ت که 
همان فرار از وضعیت فوق الذکر می باشد.

و  مس��ئولین  وضعیت��ی،  چنی��ن  در 
برنامه ریزان حکومت ب��ه جای یافتن راه 
حل مناس��ب، خود دچار پدیده ی فس��اد 
اقتص��ادی و اداری ش��ده و به همین دلیل 
قادر به توجه به این وضعیت نیس��تند. به 
همین دلی��ل تالش نموده ان��د که با چاپ 
اس��کناس جدید و وارد ب��ازار نمودن آن 
و همزمان اخذ وام ه��ای کالن از بانک ها 
و ص��رف آن در چهارچ��وب طرح ه��ای 
ناموفقی همچون مس��کن مهر، نرخ تورم 

نیز خامنه ای ابتدا از ابراز مخالفت علنی با 
تعلیق فعالیت های هسته ای خوداری نمود، 
اما بعدها و در دوران احمدی نژاد، صراحتا 

آن را اشتباه خواند.
اینک نیز خامن��ه ای در چنان وضعیتی 
گرفتار شده که می داند مخالفت صریح او با 
انجام چنین توافقی در کوتاه مدت، تحریم 
کامل صادرات نفت ایران از سوی کنگره ی 
آمری��کا و در دراز م��دت نی��ز خطرات��ی 
همچون فروپاش��ی اقتص��ادی و اضمحالل 
درونی یا حمله ی خارجی را برای خود و 

رژیمش به همراه خواهد داشت.
از س��وی دیگ��ر، موافقت علن��ی او و 
حمای��ت صری��ح و ب��ی پ��رده اش از این 
توافقنامه نیز به معنای پذیرفتن مس��ئولیت 
کامل نوش��یدن این جام زه��ر و جام های 
بعدی اس��ت که متعاق��ب آن و در تکمیل 

توافق ژنو بایستی به آن تن در دهد.
از همین روس��ت ک��ه می بینیم تردید و 
دلش��وره ای که ب��ه جان خامن��ه ای افتاده، 
نوعی تش��تت و پراکندگی دیدگاه ها را در 
میان باندهای مختلف رژیم و حتی حلقه ی 
وابس��تگان و نزدی��کان وی نی��ز موج��ب 
ش��ده اس��ت. به عنوان مثال، حمید رسایی 
از نمایندگان مجل��س رژیم صراحا توافق 
ژنو را ق��راردادی خفت بار عنوان نموده و 
بس��یاری از چهره های دیگ��ر رژیم نیز در 
ای��ن زمین��ه از "ترکمانچای هس��ته ای" و 
"فروختن 10 س��ال مقاومت ب��ه قیمت 4 

میلیارد دالر" حرف می زنند.
برخی از امام��ان جمعه و مراجع تقلید 
نزدیک به خامن��ه ای، همانند احمد جنتی، 
مکارم ش��یرازی، نوری همدان��ی و ... نیز 
در موضعی جداگانه س��عی دارند شکست 
هس��ته ای رژیم را به قیم��ت یک پیروزی 
بزرگ به مردم بفروش��ند و از این رهگذر 
و جبهه و مقبولیتی برای مافیای نشسته بر 

خوان قدرت دس��ت و پا کنن��د. این رفتار 
نش��ان می دهد که خامن��ه ای و رژیمش تا 
آنجا که مخاطبش��ان جامعه ی بین المللی و 
اتاق های دیپلماس��ی س��ری است، از ابراز 
عجز و البه و تملق ب��ه درگاه قدرت های 
جهان��ی ابایی ندارند و پنه��ان نمی کنند که 
تحریم ها کمرش��ان را شکس��ته و آماده ی 
هرگون��ه سازش��ی در راه بق��ای خویش 
هس��تند. اما زمانی که پش��ت تریبون های 
داخلی قرار گرفته و مردم ایران را مخاطب 
ق��رار می دهند، وانمود می کنند که نه جنگ 
و نه تحریم خلل��ی در عزم و اراده ی آنان 
وارد ننموده و جه��ان در برابر قدرت آنان 
زان��و زده و س��ران قدرت ه��ای جهانی از 
رهبر مستضعفان جهان! اجازه ی خاکبوسی 

و شرفیابی می خواهند.
این وضعی��ت رژیمی اس��ت که هرگز 
صداق��ت و صراحت را س��رلوحه ی رفتار 
و برخوردهای��ش با مردم ق��رار نداده و به 
ج��ای آن ک��ه مش��روعیت را از توده های 
م��ردم  گدایی کن��د، برای تأمی��ن امنیت و 
بقای زمامداری خویش ب��ه دریوزگی در 
اتاق های دیپلماس��ی روی آورده و در این 
راه تن دادن به ذلت بارترین س��ازش ها را 
نی��ز افزودن حلق��ه ای دیگر ب��ر زنجیره ی 
پیروزی های پیاپی سی و چندساله ی خود 
بر اس��تکبار جهانی عن��وان می کند. لیکن 
سؤال اینجاس��ت که با این همه فتح الفتوح 
و ش��اهکار روزم��ره در تقابل با ش��رق و 
غ��رب عالم، چ��را "وضعیت آژی��ر قرمز" 
و "برهه های خطی��ر" و فالکت روزافزون 
مردم ایران را پایانی نیست و چرا این همه 
پیروزی کذایی نتوانس��ته است که رژیم را 
یک قدم از "پرتگاه خطر و گردنه ی مهلک 
تاریخی معروفش" به س��وی س��احل امن 

ثبات سوق دهد؟

را به اوج خود رساندند.
بدین دلی��ل در مدت زم��ان کوتاهی، 
نرخ بیکاری، قیم��ت اجناس و خدمات، 
و  تولیدکنن��دگان  ورشکس��تگی  می��زان 
نرخ تورم افزایش چش��مگیری داش��ته و 
س��رمایه گذاری های داخلی و خارجی و 
ارزش پول کشور به شدت کاهش یافت.

ب��ه دلیل وجود چنی��ن وضعیتی، مردم 
کردس��تان ایران و به ویژه قش��ر جوان که 
پیش��تر به نحوی از انحاء در سایر مناطق 
ای��ران مش��غول کار بوده و ام��رار معاش 
می نمودند، دیگر نمی توانس��تند معیش��ت 
خ��ود و خانواده هایش��ان را تأمی��ن کنند 
و ب��ا توج��ه به م��وج گران��ی و بیکاری 
موجود، بیشترین زیان را متحمل شدند و 
به قش��ری ضعیف و فقیر بدل ش��دند. لذا 
به ناچ��ار به دو ش��یوه ی کار کردن روی 
آوردن��د: نخس��ت، کولب��ری و معامله و 
کاسبی در مرزها که خطرات جانی و مالی 

آن واضح می باشد و دیگری، روی آوردن 
به کش��ورهای دیگر و پذیرفتن نوستالژی 
و غ��م غربت و در برخی مواقع، مرگ در 
راه امرار معاش. بنابراین می توان گفت که 
مس��ئولیت اصلی در ایجاد چنین وضعیتی 
و به وقوع پیوستن مرگ ناشی از حوادث 
کار در اقلیم کردس��تان و دیگر کشورها، 
همان جمهوری اس��المی است که علیرغم 
وجود پتانس��یل کار و بستر مناسب برای 
تولی��د و ایج��اد فرصت ه��ای ش��غلی، به 
دلیل عدم توج��ه به واقعیت های جامعه و 
مش��غول شدن به مسائلی چون تولید بمب 
اتمی و دخالت در امور کشورهای دیگر، 
مس��أله ی خدمت به کش��ور و مردم را به 
دست فراموشی س��پرده است )هرچند در 
طول تاریخ خود، هیچگاه به این مس��أله 
اهمی��ت نداده و در جهت آن نیز تالش��ی 

صورت نداده است(.

سالم اسماعیل پور

شمال ترغیبی
ترجمه: رامیار مرادی
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در راستای همكاری بیشتر نیروهای دمكرات و مترقی ایران بكوشیم

آغاز روی کار آم��دن حکمرانان جمهوری 
اسالمی از سیاس��ت های بنیادین آن ها بوده 
و این ش��یوه ی برخورد با ملت کرد تاکنون 
نیز ادامه دارد. این گونه سیاست های رژیم، 

دو هدف اصلی را دنبال می کنند:
نخس��ت: تالش برای به زانو درآوردن 
مردم کردس��تان، دور س��اختن این ملت از 
خواسته ها و مطالبات ملی و مشروع خود، 
مش��غول نم��ودن آن ها به کس��ب درآمدی 
حداقلی برای گ��ذران زندگی و به تبع آن، 
دور  ساختن آنان از ملی گرایی و استفاده از 
ملت کرد در جهت نیل به اهداف پلیدشان.

دوم: پراکن��ده س��اختن و آواره نمودن 
مردم کردس��تان در ش��هرها و مناطق دیگر 
ایران و حتی منطق��ه ی خاورمیانه و جهان، 
ت��ا از این طریق ب��ه تدریج م��ردم کرد به 
این دلیل ک��ه موطن آنان هیچ گونه فرصت 
ش��غلی را در خود نداشته و ادامه ی زندگی 
در آن دش��وار است، کردستان را ترک کنند 
و در مقاب��ل، رژیم با اس��کان مردمان غیر 
بوم��ی و تغییر دموگرافی کردس��تان، خاک 
کردس��تان را در درازمدت به اش��غال خود 
درآورد، اما این توطئه ی جمهوری اسالمی 
همچون سایر توطئه هایش نیز نقش بر آب 
ش��ده و جمهوری اس��المی به این واقعیت 
بی��ش از پیش پی برد ک��ه حس ملی گرایی 
و میهن دوس��تی ملت کرد بس��یار نیرومندتر 
از آن اس��ت که حاضر ش��وند برای بدست 
آوردن پ��ول و ثروت یا حداق��ل نانی زانو 
زده و مجری سیاست های ضد بشری رژیم 
ش��وند. در چهارچوب همین حس نیرومند 
و خجس��ته اس��ت که می بینیم در سال های 
گذشته که کردستان هیچ گونه فرصت شغلی 
را در خود نداشته و حتی کولبری و رفت و 
آمد در مرزها نیز به منظور کس��ب درآمدی 
حداقلی امکان نداشت، مردم کردستان برای 
تأمین یک زندگی حداقلی رهس��پار شهر ها 
و مناطق دیگر ایران ش��ده و در کارگاه ها، 
مرغداری ها و کوره ه��ای آجرپزی با عرق 
جبی��ن خ��ود، حداق��ل درآمدی را کس��ب 
می کردن��د، اما در برابر خواس��ته های رژیم 
س��ر فرود نیاورده و حتی ان��دک درآمدی 
را که به دس��ت می آورند تا به موطن خود 
بر نمی گشتند، خرج نکرده و از آن استفاده 
نمی کردن��د و به ش��هادت تمام کس��انی که 
به این کار طاقت فرس��ا اش��تغال داشته اند، 
هنگامی ک��ه دور از موطن خویش بوده اند، 
برخالف توطئه های دشمنان کردستان، حس 

هنگامی که واژه ی "کولبر" را می شنویم، 
انس��ان هایی زحمتک��ش در ذهن مجس��م 
می شوند که برای کس��ب درآمدی حداقلی 
و گذران زندگیش��ان، چند برابر وزن خود 
بار بر گرده ی خویش گذاش��ته و پس��تی و 
بلندی ها را پش��ت س��ر می گذارن��د و تمام 
خطرات این راه پر فراز و نشیب را به جان 
می خرند، این ش��رح س��یمای افرادی است 
که همه ی ما به نوع��ی از صفحه ی نمایش 
تلویزیون  آن را به تماش��ا نشسته ایم. اما به 

راستی "کولبر" کیست؟!.
انس��ان و فرد کرد همیش��ه تالش نموده 
که س��ربلندانه عمرش را سپری نماید و در 
مقابله با مشکالت و سختی ها قد خم نکرده 
و همچون کوهی راس��خ و اس��توار بر روی 
پاهایش بایس��تد. همین خصوصیت باعث 
ش��ده اس��ت که در ط��ول تاری��خ در برابر 
س��ختی ها و دش��واری های زندگی و فشار 
و محدودیت و س��تم حکمرانان بایس��تد و 
از مان��دگاری و موجودیت خویش صیانت 
نمای��د. در ای��ن می��ان، اگرچه دش��منان و 
مخالف��ان این ملت همیش��ه س��عی کرده اند 
که این اس��تواری و اس��تقامت ملت کرد را 
در هم شکس��ته و انسان هایی دست پرورده 
و بی اراده از ملت کرد بس��ازند، اما همیشه 
با اراده ی پوالدین این ملت روبرو ش��ده و 

توطئه هایشان نقش بر آب شده اند.
مل��ت ک��رد در ط��ول تاریخ خ��ود با 
مشکالت و دش��واری های بسیاری روبرو 
ش��ده اس��ت. می توان گفت که بخش اعظم 
ای��ن مش��کالت از س��وی حکومت ه��ای 
مسلط بر کردس��تان بر ملت کرد روا داشته 
ش��ده اند. یکی از این مشکالت، عدم توجه 
به کردس��تان از لحاظ اقتص��ادی و محروم 
س��اختن جامعه ی کردس��تان از ملزوماتی 
اس��ت که هر جامعه ای برای ادامه ی حیات 
به آن نیازمند می باش��د. جمهوری اسالمی 
نیز ب��ه عنوان وارث حکومت های مس��لط 
بر کردستان، سیاس��ت پیشینیان خویش را 
نه تنها دنبال کرده، بلکه این سیاس��ت ضد 
بشری را بسیار افزون تر و شدیدتر از گذشته 
ادام��ه می دهد. محروم س��اختن کردس��تان 
از پیش��رفت و ترقی و نوس��ازی، از همان 

میهن دوستی و ملی گراییش��ان روبه فزونی 
بوده اس��ت. برای اثبات ای��ن ادعا می توان 
به هزاران فرزند مبارزی که سنگر مبارزه را 
پس از برادرانش��ان خالی نگذاشته و جای 
خالی آنان را با حضور سرفرازانه ی خویش 
پر نموده اند، اشاره کرد و به وضوح می توان 
گفت که نس��ل آزادیخواه امروز کردس��تان، 
فرزن��دان زحمتک��ش بیس��ت س��ال پیش 
کردستانند که مشاهده ی بی عدالتی های روا 
داش��ته ش��ده بر مردم کرد، آنان را ترغیب 
نموده که س��نگر حق طلبی ملت خویش را 

پر رهرو نگه دارند.
پس از آزادی کردستان عراق، دروازه ای 
به روی مردم کردستان برای تأمین معیشت 
و تداوم زندگی خود گش��وده شد و امیدوار 
بودن��د که علیرغم وجود تمام س��ختی ها و 
معض��الت طبیعی پیش روی آن ها در رفت 
و آمد میان مرزهای س��اختگی کردس��تان 
عراق و کردس��تان ایران بتوانند امرار معاش 
نماین��د، اما جمهوری اس��المی که هیچگاه 
چش��م دی��دن پیش��رفت، ترق��ی و آرامش 
کردستان را نداش��ته و ریختن خون کردها 
را ح��الل می دان��د، این بار نیز ب��ه بهانه ی 
وجود قاچ��اق و حفاظت از آرامش مرزها 
اقدام ب��ه قتل عام مردم کرد نموده اس��ت و 
روزانه  کردس��تان،  رویدادهای  روزش��مار 
مملو از کش��ته ش��دن هم میهنان کرد توسط 
نیروهای ضد بشری رژیم می باشد و روزی 
را س��راغ نداریم چند هم میهن کرد از ماکو 
تا مهران ک��ه بزرگترین ت��اوان آنان تالش 
برای تأمین معیش��ت فرزند انشان است، در 
خون خود نغلطند. کولبران کردس��تان یکی 
از اقشار مردم کردستان هستند که با رنج و 

زحمت خویش و با ات��کا به نیروی بازو و 
توان خویش، به کسب در آمد مشغولند، اما 
رژیم جمهوری اس��المی که وظیفه ی اصلی 
تأمی��ن فرصت های ش��غلی و کار برای این 
م��ردم را بر عهده دارد، ای��ن را نیز بر آن ها 
روا نمی دارد و با وحش��یانه ترین ش��یوه به 

مقابله با آنان برخاسته است.
در س��ایه ی سیاس��ت های غیرعملی و 
ناکارآمد دولت های پیاپ��ی رژیم، وضعیت 
زندگ��ی مردم روزب��ه روز رو ب��ه وخامت 
افزونتر گذاش��ته و امروزه ک��ه بیش از 50 
درصد مردم کردس��تان بیکارند و آن بخش 
از م��ردم نیز که به ظاهر مش��غولند، از یک 
سو به دلیل نداشتن درآمد و از سوی دیگر 
به دلیل فشار دس��تگاه های گوناگون رژیم 
در ش��هرها از جمل��ه ش��هرداری، اداره ی 
مالی��ات، اماکن و ... ناراض��ی بوده و پس 
از مدت��ی به ناچ��ار مغازه ها و ش��غل های 
خ��ود را تعطیل کرده و کن��ار می گذارند و 
ب��ه جرگه ی بیکاران کردس��تان می پیوندند. 
این وضعیت به ویژه در فصول س��رد س��ال 
و زمانی که مردم بیکار روس��تاها نیز برای 
امرار معاش به شهر ها روی می آورند، چند 
برابر وخیم تر می ش��ود و این موج عظیم به 
ناچ��ار و از روی فقر، به کولبری و رفت و 
آم��د در مرزها روی می آورند و به تبع آن، 
خ��ود را در معرض هرگونه خطرات طبیعی 
)و غی��ر طبیعی( ق��رار می دهند ت��ا بتوانند 
در آمدی هرچند اندک کس��ب نمایند. یکی 
دیگر از دالیل افزای��ش کولبران، آن گروه 
از دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاه ها 
می باش��ند که به دلیل عدم وج��ود هرگونه 
فرصت شغلی برای آنان و نبود استخدامی، 

به کولبری روی آورده و به کاروان کولبران 
می پیوندند.

تحمل س��رما و سختی های ناشی از آن، 
وج��ود جانوران درنده و س��قوط از کوه ها 
و صخره ه��ا و ت��رس از اصاب��ت گلوله ی 
نیروه��ای رژی��م و از دس��ت دادن ج��ان 
خویش، تنها برای بدست  آوردن لقمه نانی، 
اینها و بس��یاری دیگر بدین جهت است که 
به رژیم ددمنش جمهوری اس��المی بگویند 
ک��ه اگر امرار معاش و بدس��ت  آوردن لقمه 
نان��ی، تحت لوای این رژی��م صد چندان با 
مشکل و س��ختی توأم باش��د، ما هرگز در 
مقابل خواس��ته های چنین رژیمی سر فرود 

نمی آوریم.
بر اساس آمار آژانس خبررسانی کردپا، 
از آغاز امس��ال تاکنون، اف��زون بر 59 نفر 
از کولبران در مرزهای کردس��تان توس��ط 
نیروهای رژیم کش��ته ش��ده اند و این عالوه 
بر تم��ام ضرر و زیان های مادی اس��ت که 
ب��ه دلیل توقی��ف بار این کولب��ران، متحمل 

می شوند.
وضعیت نامناس��ب کولبران در گزارش 
»احمد ش��هید«، گزارش��گر ویژه ی حقوق 
بشر س��ازمان ملل متحد در امور ایران نیز 
م��ورد توجه قرار داده ش��ده و به بخش��ی 
از مش��کالت و معضالتی که ب��ا آن روبرو 
هستند، اش��اره شده اس��ت. وضعیتی که نه 
تنها هیچ امیدی به بهب��ود آن وجود ندارد، 
بلکه روزب��ه روز وضعیت اقتص��ادی ایران 
بدتر شده و آینده ای نامعلوم دارد. آیا همان 
گون��ه که کردها از قدیم گفته اند، حتی برای 
امرار معاش نیز این ملت هیچ دوس��تی غیر 

از کوه های کردستان ندارد؟

        خشونت علیه زنان، رفتاری ضدانسانی
 بسیاری از ادیان، مذاهب، خط مشی های 
سیاسی و فکری، مسائل زنان و برابری زن 
و م��رد را در مانیفس��ت خود ق��رار داده اند 
و چنان با این مس��أله برخ��ورد می کنند که 
گویی کل افکار فیمینیس��تی از آنها نش��أت 
گرفته، اما آنچه بر روی کاغذ نوشته می شود 
و مدعی آن هس��تند با عملکردشان در این 

خصوص تفاوت بنیادی دارد.
زن��ان مهمترین نق��ش را در پیش��رفت 
زندگی بش��ری و ت��داوم و بقای طبیعت ایفا 
می کنند و می توان مدعی ش��د که زنان نماد 
واقعی زندگی و ادامه ی حیات بشر و تربیت 
و طبیعت هس��تند و در ط��ول تاریخ به این 

منظور آماده ی فداکاری بوده اند.
تاریخ��ی  معض��ل  برداش��تن  می��ان  از 
خشونت علیه زنان، مستلزم فرایندی بنیادی 
و اصولی اس��ت که فرهنگ پدرس��االری و 
مردس��االری را ب��ه اف��کار برابری خواهی 
انسانی تغییر دهد و به گونه ای واقعی افکار 
و فرهنگ کنونی زنان و مردان را تغییر دهد. 
متأسفانه در حالی که انتظار می رود زنان به 
صورت جدی و فعاالنه در این زمینه تالش 
کنند، نا آگاهانه این فرهنگ مردس��االری را 

توسعه می دهند و موجب تشدید و گسترش 
خشونت علیه زنان می شوند. در بسیاری از 
مواقع این سؤال مطرح می باشد که آیا الزم 
اس��ت برای رسیدن به س��طح برابری زن و 
مرد، شخصیت زنان را همانند مردان نمود و 
هویتی همانند مردان به آن ها بخشید یا اینکه 
باید توانایی های آنان را برجس��ته و شکوفا 
ک��رد و در زمینه ای ک��ه می تواند مثمرثمر و 
تأثیرگذار باش��د، آن را هدایت نمود و بکار 
برد. متأس��فانه بخش اعظم فیمینیستها بدون 
مطالعه ی دقیق و واقعگرایانه و بدون اینکه بر 
این امر واقف باشند که این خود نوعی توهین 
به مقام زن است، می کوشند تا هویتی کاماًل 
مردانه برای زنان کسب کنند و این تالش ها 
نیز از افکار و تالش های مردس��االری برای 
حفظ س��لطه ی دیرپ��ا و تاریخی خویش بر 

جامعه ی بشری سرچشمه می گیرد.
جای بس��ی تعجب اس��ت که ب��ا وجود 
اینکه کردس��تان نی��ز همچ��ون بخش های 
دیگر خاورمیانه با ضعف توس��عه ی سیاسی 
و اجتماعی روبروس��ت، در مقایس��ه با این 
مناط��ق و در نظرگرفتن وضعیت سیاس��ی، 
اقتصادی، ملی و فرهنگی، می توان ادعا کرد 

ک��ه زنان نزد ملت ک��رد از بقیه ی ملیت های 
ساکن مناطق پیرامون کردستان مقامی واالتر 
داشته و دارند. برای اثبات این ادعا می توان 
از می��ان ه��زاران نمونه به پش��تیبانی اولین 
رئیس جمهور کردس��تان، پیشوا قاضی محمد 
ب��رای فعال کردن زنان در زمینه ی رس��یدن 
به حقوق خود و زدودن افکار واپس��گرای 
مردساالرانه اش��اره نمود. می توان گفت که 
در میان رهبران کرد کسانی بوده اند که باور 
عمیق��ی به حقوق برابر زن و مرد داش��ته اند 
و در ای��ن زمین��ه اقدام��ات ج��دی انج��ام 
داده ان��د، اما به نتیجه رس��یدن این اقدامات 
ب��ه س��طح اراده ی زنان و کمی��ت و کیفیت 
فعالیت هایشان در راستای از میان برداشتن 
فرهنگ مردس��االری و خشونت علیه زنان 
بستگی دارد. الزم به ذکر است که خشونت 
علیه زن��ان موجب رک��ود تعلی��م و تربیت 
انس��انی ش��ده و این رکود نیز کجروی افراد 
جامعه )زن و مرد( را در پی خواهد داش��ت 
که ای��ن نیز پدیده ای نامطل��وب را بازتولید 

می کند.
نباید تالش در راستای از میان برداشتن 
خش��ونت علیه زنان فقط ب��ر عهده ی زنان 

باش��د، بلکه این وظیفه ی مردان روش��نفکر 
و آزادیخواه و برابری خواه اس��ت که در این 

عرصه ی انسانی، پشتیبان و یاری رسان زنان 
و حقوق انسانی آنان باشند.

چکو احمدی

ترجمه: عادل مرادی
پیام

مبارزه جهت کسب نان
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همه ی وعده های 
رئیس جمهور )ماده ی سوم(

پ��س از گذش��ت 100 روز از به 
قدرت رسیدن حسن روحانی به عنوان 
هفتمین رئیس جمهور جمهوری اسالمی 
ایران و با در نظر گرفتن وعده هایی که 
قب��ل از انتخابات به م��ردم ایران و به 
ویژه ملیت های ایران داده بود، آشکارا 
برایمان عیان خواهد ش��د که نامبرده 
هم مثل گذشته گان خود تنها به منظور 
فری��ب افکار عمومی قبل از انتخابات 
ژستی دگراندیشانه به خود می گرفت، 
وگرنه کار و اقدامات حس��ن روحانی 
در مدت زمان به قدرت رس��یدنش به 
عنوان رئیس جمهور سندی انکارناپذیر 
اس��ت برای اثبات ای��ن مدعی که در 
جمهوری اس��المی ایران تنها نقاب ها 
عوض می ش��وند و ماهیت و محتوی 
آن نظام، قابل تغییر نیس��ت و هر کس 
در چهارچوب نظام جمهوری اسالمی 
به عنوان رئیس جمهور روی کار بیاید 
هیچ گونه تفاوتی با رئیس جمهورهای 
قبل از خود ندارد و هر قول و وعده ای 
را هم ک��ه بدهد تنه��ا در چهارچوب 
تبلیغات قبل از انتخابات قابل بررسی 

خواهد بود.
از همین رو اکنون به تدریج برایمان 
آشکار می ش��ود که همه ی وعده های 
حس��ن روحانی طبلی توخالی بود که 

صدایش تنها از دور خوش بود.
ماد ه ی س��وم منش��ور 10 ماده ای 
حس��ن روحانی برای حقوق ملیت ها: 
- انتص��اب نیروهای شایس��ته محلی 
در پست های مدیریتی مناطق مختلف 
کش��ور و حمایت تقوی��ت و تفویض 
اختیار و واگذاری امور اجرایی محلی و 
منطقه ای به آنان در قالب سیاست های 
عمومی دولت. این یکی از وعده های 
حسن روحانی به ملیت های ایران بود 
که بخشی از اصالح طلبان کرد و حتی 
برخی از جریان های سیاس��ی مخالف 
نظام جمهوری اسالمی را به وجد آورد 
به ش��کلی که در رس��انه ها شروع به 
تبلیغات به نفع حسن روحانی نمودند 
طوری که حسن روحانی با دادن چنین 
وعده هایی و انتصاب استاندارن کرد در 
چهار استان کردستان ایران تابوی سی 
و چند ساله ی جمهوری اسالمی را می 
شکند و استان های کرد به دست افراد 
بومی آن استان ها سپرده خواهد شد و 
این مس��أله هم نزد آنان نشانه ای بود 
برای گشایش فضای سیاسی امنیتی و 
دریچه ای بود برای حل مسأله کرد در 
کردستان ایران. اما اکنون که استانداران 
هر چهار اس��تان کردستان ایران تعیین 
ش��ده اند و هیچ ک��دام از آن ها کرد و 
بومی نیس��تند، حقیقت موضع بخشی 
دیگر از اپوزس��یون مخالف جمهوری 
اس��المی ب��ه اثب��ات رس��ید ک��ه در 
چهارچ��وب جمهوری اس��المی افراد 
توان تغییر ماهی��ت آن نظام را ندارند 
و در سیاس��ت های کالن و عمومی آن 
رژیم هیچ جایی برای ملیت های ایران 
و افراد متخصص و دلسوز آن ملیت ها 

در نظر گرفته نشده است.

بازتاب

فاتح صالحی برخی از قرص های مسکن رایج به قلب آسیب می رسانند

شخصیت خود را از طریق خوردن بستنی بشناسید

غذا خوردن با دست موجب 

جلوگیری از چاقی کودکان می شود

نتای��ج یک تحقیق نش��ان می دهند که 
برخ��ی از قرص های مس��کن رایج نظیر 
»ایبوپروفی��ن« و »دیکلوفناک« که برای 
تسکین درد مورد استفاده قرار می گیرند، 
موجب آس��یب رساندن به قلب می شوند. 
اغل��ب ای��ن مس��کن ها ب��رای تس��کین 
درد ش��دید مفاص��ل مورد اس��تفاده قرار 

می گیرند.
دانش��مندان آزمایشی را بر روی 353 
ه��زار بیمار انج��ام دادن��د و 339 مورد 
تحقیق کلینیکی نیز در این زمینه صورت 
گرفت و این مس��کن ها را که به صورت 
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میلی گرم ایبوپروفین توسط پزشکان برای 
بیماران تجویز می ش��وند، مورد آزمایش 
قرار دادند. این دانشمندان پس از چندین 
س��ال تحقیق و پژوهش درباره ی این دو 
نوع قرص، به این نتیجه رس��یدند که این 
دو نوع مس��کن قبل از آنکه برای تسکین 
دردها مفید باش��ند، باعث ابتالی بیمار به 
برخی حاالت خطرناک همچون سکته ی 

قلبی و ایست قلبی می شوند.

یک محق��ق آمریکایی که متخصص 
بویایی و چشایی است، در تحقیق خود 
ب��ه این نتیجه رس��ید ک��ه از طریق نوع 
بس��تنی مصرفی می توان شخصیت افراد 
را شناس��ایی کرد. بر اساس این تحقیق، 
میان شخصیت فرد و نوع و طعم بستنی 
مصرفی، ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد. 

این تحقیق به نتایج ذیل منجر شد:
 1- افرادی که بستنی وانیلی مصرف 
می کنند، تالش می کنند که به ش��خصیتی 

نمونه تبدیل شوند.
 2- اف��رادی که بس��تنی ش��کالتی 

مصرف می کنند، فعال و جذابتر هستند.
 3- اف��رادی که بس��تنی توت فرنگی 

مصرف می  کنند، بخشنده و وفادارند.

ب��ه همین دلیل در مدت یک  س��ال و 
در می��ان هزار بیماری ک��ه ایبوپروفین و 

دیکلوفناک را مصرف نمودند، س��ه مورد 
س��کته ی قلبی، چهار مورد ایست قلبی و 

یک مورد مرگ و چندین حالت خونریزی 
بیش از حد معمول معده مشاهده گردید.

محققان به مادران توصیه می کنند که 
اگر به تناسب اندام کودکان خود اهمیت 
می دهند، به کودکانش��ان اج��ازه دهند 
قبل از درآمدن دندان هایش��ان با دست 
غذا بخورند. رس��انه های ارتباط جمعی 
انگلس��تان آشکار ساختند که بر اساس 
یک تحقیق جدی��د، کودکانی که قبل از 
در آوردن دندان، غ��ذا یا خوراکی هایی 
را مصرف می کنند که آن ها را با دس��ت 
برمی دارند از کودکانی که فقط با قاشق 
غذا می خورند، وزنش��ان کمتر اس��ت. 
تاونس��ندی« متخصص  دکت��ر »ایل��ن 
روانشناس��ی کودکان که سرپرستی این 
پژوه��ش  را ب��ر عهده داش��ته، گفت:» 
ک��ودکان خواهان کنترل ن��وع خوراکی 
مصرفی خود هس��تند و ای��ن، از چاق 

شدن آن ها جلوگیری می کند«. همچنین 
اظهار داشت که کنترل کردن، کلید است 
و این عالوه بر نشس��تن بر سر سفره ی 
غ��ذا به هم��راه خانواده می باش��د زیرا 
باعث می شود که آنان غذا را به گونه ای 
میل نمایند که بیشترین سود را برایشان 

دارد.
 شایان ذکر است که در این پژوهش، 
92 کودک که خوراکی هایی چون میوه و 
غذا را با دست می خوردند و 63 کودک 
نیز که از ش��ش ماهگی تا شش سالگی 
با قاشق غذا می خوردند، مورد آزمایش 
قرار گرفتند. در پایان مش��خص گردید  
کودکانی که با قاش��ق غذا می خورند از 
کودکانی که با دس��ت غ��ذا می خورند، 

چاق ترند.


