
پیام تبریک مصطفی هجری
 به مناسبت آغاز سال نو میالدی به هم  میهنان مسیحی

دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران، آغاز سال نو میالدی را به هم میهنان مسیحی 
تبریک گفت.

متن کامل این پیام تبریک به شرح ذیل است:
به مناس�بت آغاز س�ال نو میالدی، مراتب تبریک خود را به تمام مس�یحیان جهان و 
بخصوص خواهران و برادران مسیحی در کردستان ایران اعالم می دارم. امیدوارم سال 

جدید، سالی توأم با شادی و نشاط برای همگان باشد.
حزب دمکرات کردستان ایران 

دبیرکل � مصطفی هجری

 726 مورد  اعدام در
یک سال

س��ال میالدی، نو ش��د. زندگی انسان 
سرشار از لحظات خوب و بد است و همین 
لحظات هس��تند که بر آینده و سرنوش��ت 
انس��ان ها تأثیرگذارن��د و س��الی از تاریخ 
بشریت را رقم می زنند که می تواند موجب 

افتخار و یا نفرت شود.
درست است که نو شدن سال در کشور 
ایران بر اساس تقویم میالدی نیست و سال 
خورش��یدی با روزش��مار طبیعت و از راه 
رسیدن بهار، نو شدن سال را به دنبال دارد، 
اما بسیاری از آمارها و رویدادهای منطقه ای 
و جهانی با تاریخ میالدی تحلیل می شوند. 
به همین مناسبت بجاست تا نگاهی گذرا به 
پرونده ی جنایت های جمهوری اسالمی در 

سال میالدی گذشته، داشته باشیم.
با توجه به اینکه، جرم به هرگونه اقدامی 
اطالق می شود که در راستای پایمال نمودن 
حقوق و قوانین جاری باشد، اما قانون، جرم 
و جنای��ت در هر کش��وری در برگیرنده ی 

تعاریفی متفاوت است.
بعنوان مثال، فعالیت سیاس��ی و یا روی 
گرداندن از دی��ن )ارتداد(، در بس��یاری از 
کشورها جرم محسوب نمی شود و به عنوان 
آزادی فردی محترم شمرده می شود، اما در 
کشورهایی مانند ایران، سزای مرگ به دنبال 
دارد. زیرا قوانین جمهوری اسالمی، این حق 
را از مردم سلب نموده اند که فعالیت سیاسی 
داشته باشند و یا در مورد عقاید خود تصمیم 

گیرنده باشند.
یکی از آمارهایی که هر س��ال از سوی 
سازمان های مرتبط منطقه ای و جهانی ارائه 
می ش��ود و میزان ش��فافیت و مورد اعتماد 
بودنش می تواند کشوری را به جنایت علیه 
ش��هروندان خویش متهم کند، آم��ار اعدام 
شهروندان آن کشور با جرم های مختلف و 

رده بندی کشورها در این زمینه است.
آژانس خبررس��انی کردپا، طی آماری، 
میزان اجرای احکام اعدام در کشور ایران را 
منتشر نموده است. در این آمارها آمده است 
که در س��ال 2013 میالدی در ایران، 726 
نفر با جرم های مختلف سیاسی و اجتماعی 
اعدام شده اند. راستی و درستی این اتهامات 
به خودی خود، جای شک و ابهام دارد و در 
اکثر م��وارد، در جهت فریب افکار عمومی، 
زندانیان سیاس��ی را تحت عنوان دشمنی با 
خدا و یا جرم های اجتماعی اعدام نموده اند، 
اما هدف اصلی زمامداران ایران از کش��تار 
هموطنان ایرانی، زهرچشم گرفتن و ایجاد 
فضای ارعاب و وحشت است تا از هرگونه 
فعایت سیاسی و اجتماعی ممانعت به عمل 
آورند. کش��تن 726 انسان در یک سال، به 
معنی 726 فقره جنایت علیه بشریت است و 
این نیز همچون لکه ی سیاه و ننگی بر پیشانی 

زمامداران ایران خواهد ماند.

سـخن
ناهید حسینی

تأمین حقوق ملی خلق کرد در چهارچوب ایرانی دمکراتیک و فدرال
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افشای یکی دیگر از توطئه های رژیم در بحرین

حزب اهلل، موشک  های دوربرد سوریه را
به لبنان منتقل می کند

شورای انقالبیون سوریه
کنفرانس ژنو 2 را تحریم کرد

داده اند،  گزارش  آمریکایی  رس��انه های 
گروه شبه نظامی حزب اهلل لبنان از پایگاه های 
خود در خاک س��وریه، موشک های دوربرد 

به لبنان انتقال می دهد.
این رسانه ها روز جمعه 3 ژانویه با اتکا 
به اظهارات رونن برگم��ن، تحلیلگر امنیتی 
اسرائیل اعالم کردند، از جمله این موشک ها 
می ت��وان ب��ه "اس��کاد دی" اش��اره کرد که 

می توان با آن اسرائیل را هدف قرار داد.
اظهارات برگم��ن در روزنامه آمریکایی 
"نیویورک تایمز" منتشر شده است. موشک 
"اس��کاد دی" 700 کیلومتر ب��رد دارد. این 
موش��ک ها به قطعات کوچک تر اوراق شده 

و از خاک سوریه قاچاق می شود.
"نیویورک تایم��ز" به نق��ل از برگمن که 
رواب��ط تنگاتنگی ب��ا نیروه��ای اطالعاتی 
اسرائیل دارد می نویسد، شبه نظامیان حزب اهلل 

در سوریه در نزدیکی مرز لبنان شبکه ای از 
پایگاه ها را بر پا کرده اند تا موشک ها را در 
آنها انبار کرده و به "عمق استراتژیک" خود 

وسعت بخشند. 
روزنامه های آمریکایی "نیویورک تایمز" 
و "وال اس��تریت ژورنال" نوشته اند، اعضای 
گروه حزب اهلل لبنان همچنین سرگرم قاچاق 
قطعات سیستم دفاعی ضد موشکی تولیدشده 

در روسیه به خاک لبنان هستند.
اس��رائیل سال گذشته کوش��ید، با انجام 
رشته حمالت هوایی در سوریه سالح هایی 
را که به حزب اهلل اختصاص یافته بود، منهدم 
س��ازد. این دو روزنامه می نویسند، به همین 
خاطر هم هس��ت ک��ه ح��ز ب اهلل تصمیم به 
انتقال این سالح ها به خارج از خاک سوریه 

گرفته است.

در حالی که کمتر از 20 روز به برگزاری 
کنفران��س "ژن��و 2" باقی مان��ده، یک گروه 
دیگر اپوزیسیون سوریه نیز اعالم کرد که در 
این کنفرانس ش��رکت نخواهد کرد. "شورای 
ملی انقالبیون س��وریه" که یکی از گروه های 
اصلی "ائتالف ملی سوریه" است، اعالم کرد 
که در کنفرانس "ژنو 2" شرکت نخواهد کرد. 
س��میر نشر، یکی از اعضای اصلی این گروه 
مخالف دولت بشار اس��د، شامگاه جمعه )3 
ژانویه( در گفت وگویی با خبرگزاری فرانسه 

این خبر را اعالم کرد.
این چهره ی مخالف دولت اس��د همچنین 
اعالم کرد که احتمااًل "ائتالف ملی س��وریه" 
نیز به این نتیجه خواهد رسید که در کنفرانس 

ژنو شرکت نکند. 
این گ��روه مخالف حکومت س��وریه که 
یکی از بزرگ تری��ن گروه های "ائتالف ملی 

سوریه" اس��ت بارها تکرار کرده است که تا 
زمانی که بش��ار اسد از حکومت کناره گیری 
نکند، هرگونه ش��رکت در کنفرانس به منظور 

صلح بی معنی است.
زم��ان کنفرانس ژنو 2، بع��د از مدت ها 
گمانه زن��ی و بحث برای تاری��خ 22 ژانویه 
معین ش��د. با این حال مکان آن که قرار بود 
ژنو باش��د، تغییر ک��رده و به ش��هر کوچک 

مونترو در نزدیکی ژنو منتقل شد.
"ارتش آزاد س��وریه" نیز ک��ه مهم ترین 
نیروی نظامی اپوزیسیون است پیشتر در 26 
نوامبر اعالم کرد که در ژنو 2 شرکت نخواهد 
کرد و تن به آتش بس موقت نیز نخواهد داد. 
گروه های تن��درو و نزدیک به القاعده نیز با 
قاطعیت اع��الم کردند که در ای��ن کنفرانس 

حضور نخواهند یافت.

بحری��ن س��پاه پاس��داران ای��ران را به 
آموزش عملیات انفجاری به ش��به نظامیان 
مخالف خود متهم کرد. مقامات منامه، هدف 
رژی��م ایران از این کار را انجام حمالتی در 

بحرین می دانند. 
اس��امه عوفی، دادستان کل بحرین، روز 
جمع��ه 3 ژانوی��ه برابر ب��ا 13 دی با تکیه 
بر گزارش س��رویس اطالعاتی این کش��ور 

اع��الم ک��رد که "احم��د محفوظ موس��وی 
بحرینی" یک س��ری انفجارهای تروریستی  
را طراح��ی کرده که هدف آن مؤسس��ات و 
مناطق حیاتی پادش��اهی بحرین بوده است. 
ب��ه  گفته ی دادس��تان کل، احمد محفوظ در 

حال  حاضر در ایران به سر می برد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از 
خبرگزاری دولتی "بی ان ای" بحرین، عوفی 

اضاف��ه کرد که ۵ مظنون نی��ز در این رابطه 
دستگیر شده اند. عوفی گفته  است:"این افراد 
اقرار کرده اند که به گروهی پیوستند تا دست 
به حمالت تروریس��تی بزنند و راهی ایران 
ش��دند تا در اردوگاه های س��پاه پاسداران 
آم��وزش نظامی ببینند و بع��د از آن مبالغی 

پول دریافت کردند".
 30 دوش��نبه  روز  بحری��ن  مقام ه��ای 

دس��امبر اعالم کردند یک ش��ناور ساخت 
ایران و س��وریه را توقیف کرده اند که راهی 
بحرین بود و م��واد منفجره ی قاچاق حمل 

می کرد.
از س��ال 2011 ب��ه بع��د و ب��ا آغ��از 
اعتراض��ات ش��یعیان در بحرین، مداخالت 
رژیم ایران در امور داخلی این کشور باعث 

تیره شدن روابط دو کشور گردیده است.
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سرنگون باد رژیم ارتجاعی جمهوری اسالمی ایران

پیام دفتر سیاسی حزب دمکرات به گنگره ی چهارم اتحادیه ی دانشجویان دمکرات کردستان ایران

برگزاری مراسم روز پیشمرگ در مرکز٣ کردستاندیدار هیأت حزب دمکرات از کومله ی زحمتکشان کردستان

دیدار نماینده ی حزب دمکرات
 با مسئول وزارت خارجه ی فنالند در امورخاور میانه

برگزاری  مراسم ویژه ی شب یلدا در مرکز ١ کردستان

بیانیه ی دفتر نمایندگی حزب دمکرات در خارج 
ازکشور به مناسبت  درگذشت رضا مرزبان

اعض��ای محت��رم رهب��ری اتحادی��ه ی 
دانشجویان!

شرکت کنندگان گرامی کنگره ی چهارم 
اتحادیه ی دانشجویان!

پیش��اپیش برگ��زاری کنگ��ره ی چهارم 
تشکلتان را تبریک و ش��ادباش می گوییم، 
زیرا برگزاری کنگره در یک سازمان، گامی 
مه��م و دمکراتیک در راس��تای پیش��برد و 
نوسازی یک گروه یا سازمان سیاسی، مدنی 
یا صنفی و نش��اندهنده ی آن اس��ت که یک 
س��ازمان فعال و آماده در عرصه ی مبارزه، 
آنچن��ان فعال و کارا بوده ک��ه مرحله ای از 
تالش ه��ا و فعالیت هایش را ط��ی نموده و 
درص��دد آغ��از دوران و مرحله ی جدیدی 
است تا با روحیه، توان و تجربه ی بیشتری 
در راه رش��د و بلوغ سازمان و اعضایش به 
اقدامات جدید دس��ت زده و جهان دیگری 

را جستجو کند.
دوستان گرامی!

اتحادیه  دانش��جویان دمکرات کردستان 

ایران، اینک س��ازمان و چتری برای گردهم 
آوردن و ب��ه هم پیوس��تن آح��اد جامعه ی 
علمی و آموزش��ی در کردستان ایران است 
که چندین سال پیش از تأسیس آن، تاکنون 
در میدان س��خت و پر افت و خیز مبارزات 
دانش��جویی در ایران و کردس��تان توانسته 
اس��ت موجودیت و معنای خویش را تثبیت 
نماید و پ��س از طی مرحله ی تأس��یس و 
تعری��ف جایگاهش ، مرحله ی تثبیت را نیز 
طی نموده و از این پس، ضروری اس��ت که 
با دید و نگرشی وسیع و فراخ نگر و متعهد، 
خود را برای پذیرفتن مسئولیت سنگین تر و 
رشد بیشتر و نهادینه سازی و تثبیت گفتمان 
خ��اص خوی��ش در درون دانش��کده ها و 
جامعه ی دانشجویی کردس��تان ایران آماده 

نماید.
مب��ارزات  صف��وف  کوش��ندگان 

دانشجویی!
در این برهه ی حس��اس که دیکتاتوری 
و اس��تبداد بر کش��ور س��ایه افکن��ده و در 

سراس��ر منطقه به تبلیغ تاریکی و س��یاهی 
در  و  پرداخت��ه  ارتجاع��ی اش  اندیش��ه ی 
جامعه ی ایران نیز ضم��ن انکار موجودیت 
و هویت ملیت های تحت س��تم، با توطئه ها 
و برنامه های فریبکارانه گوناگون می خواهد 
م��ردم ایران و ملیت های تحت س��تم را نیز 
فریفته و افکار عموم��ی تمامی مردم ایران 
به ویژه مردم کردستان را به بیراهه بکشاند، 
مسئولیت پیشاهنگان سنگر مبارزه و دانش 
س��نگین تر شده و ضروری است که جنبش 
دانش��جویی ملیت های تحت س��تم، به ویژه 
جنبش دانش��جویی کرد ب��ا تعریفی ملی و 
خوانش جدیدی نس��بت به وضعیت تحمیل 
ش��ده و با برنامه ای واقعی و امروزی برای 
رویارویی ب��ا حاکمیت فریب��کار به میدان 
آید و در این میان نی��ز وظیفه ی اتحادیه ی 
ای��ران  کردس��تان  دمک��رات  دانش��جویان 
س��نگین تر و پیچیده ت��ر از همیش��ه به نظر 
می رس��د و ضروری اس��ت ک��ه اتحادیه ی 
دانش��جویان در کنگره ی خویش با نگاهی 

همه جانبه ب��ه تحلیل واقعیت ه��ا بپردازد و 
ب��رای آین��ده ی روش��ن تر و کار و زحمت 
و فعالی��ت بیش��تر و پر محتواتر از گذش��ته 

برنامه ریزی نماید.
حزب دمکرات کردستان ایران به عنوان 
یک س��ازمان سیاس��ی فع��ال در عرصه ی 
مب��ارزه ب��رای رهایی ملی و نی��ل به آینده 
و جامعه ای دمکراتیک، ضمن ش��ادباش به 
مناسبت برگزاری کنگره تان، در راه مبارزات 
و فعالیت هایتان برای تعریف مبارزات ملی 
دانشجویان کرد و دمکراتیزه کردن جامعه و 
گسترش و تعمیم مبارزه ی ملی-دمکراتیک 
حامی و پشتیبان شما خواهد بود و همانگونه 
که در صفوف این حزب، فعاالن دانشجویی 
و دانش آموختگان متعهد مش��ارکت دارند، 
به از خود گذش��تگی و ش��جاعت فرزندان 
آگاه و رش��ید کرد در راه آزادی ملتشان و 
مقابله با یورش گفتمان اشغالگر و ستمکار 

نیز مباهات می نماید.
در پای��ان، یک ب��ار دیگر ضم��ن ابراز 

امی��دواری نس��بت ب��ه برگ��زاری کنگره ی 
موفقیت آمیز و پرمحتوا برای تش��کلتان، به 
تمامی اعضای اتحادیه  دانشجویان دمکرات 
کردس��تان ایران، به ویژه شرکت کنندگان در 

کنگره ی چهارم شادباش می گوییم.
پیروزب��اد آزادی، عدال��ت و زندگ��ی 

سعادتمندانه ی انسان ها، به ویژه کرد

حزب دمکرات کردستان ایران
دفتر سیاسی

4 دی ماه 1392
25 دسامبر 2013

در دی��دار دو هی��أت ح��زب دمکرات 
کردس��تان ای��ران و کومله ی زحمتکش��ان 
کردستان، مسائل مربوط به وضعیت کنونی 
منطق��ه و به وی��ژه کردس��تان ای��ران مورد 

بررسی قرار گرفتند.
به گزارش وب سایت کوردستان میدیا، 
روز دوش��نبه نه��م دیماه، هیأت��ی از حزب 
دمک��رات کردس��تان ای��ران به سرپرس��تی 
"مصطفی هج��ری" دبی��رکل ح��زب، از مقر 
کومله ی زحمتکش��ان کردستان دیدار کرده 
و از سوی هیأتی از این حزب به سرپرستی 
"عم��ر ایلخان��ی زاده" مورد اس��تقبال قرار 

گرفت.
در ای��ن دی��دار، مس��ائل مرب��وط ب��ه 
کردستان، ایران، منطقه و به ویژه کشورهایی 
که بخش های چهارگانه ی کردستان در آنها 
واقع ش��ده اند، مورد ارزیابی قرار گرفته و 
طرفی��ن دیدگاه های خود را در این باره بیان 

کردند.
مصطفی هج��ری، در این دی��دار ضمن 
اش��اره به سیاس��ت های رژیم ایران پس از 

دفتر نمایندگی حزب دمکرات کردستان 
ایران در خارج از کشور، با صدور بیانیه ای 
درگذش��ت رض��ا مرزب��ان، روزنامه نگار 

آزادیخواه ایرانی را تسلیت گفت.
مت��ن کام��ل ای��ن بیانیه، به ش��رح ذیل 

است:
در س��وگ درگذش��ت رض��ا مرزب��ان 

روزنامه نگار متعهد و آزادیخواه ایران
روز ش��نبه ٧ دیماه 1392 خورش��یدی 
برابر با 2٨ دس��امبر 2013، روزنامه نگار 
توانا وآزادیخواه سرشناس کشورمان آقای 
رض��ا مرزبان در س��ن ٨5 س��الگی بدرود 

مراس��م ش��ب یلدا، طوالنی ترین ش��ب 
سال و هشتاد وسومین سالروز والدت دکتر 

قاسملو در مرکز 1 کردستان برگزارشد.
به گزارش وب سایت کوردستان میدیا، 
روز شنبه س��ی ام آذرماه،  مراسمی ویژه به 
مناسبت شب یلدا و والدت دکتر قاسملو از 
سوی کمیسیون آموزش حزب دمکرات و با 
همکاری کمیته های زنان و جوانان دمکرات 
کردس��تان ای��ران در مرکز یک کردس��تان 

برگزار شد.
قرائ��ت مقاله ای در رابطه با ش��ب یلدا 

انتخاب��ات ریاس��ت  جمهوری گف��ت: رژیم 
ای��ران، زی��ر فش��ار غ��رب و تحریم ه��ای 
اقتصادی بین المللی از سیاست های هسته ای 
خود عقب نشینی کرده و تاکنون نیز شرایط 
غ��رب را در این رابطه پذیرفته اس��ت و از 
این طریق، سازش در روابط خارجی را در 
دستور کار خود قرار داده است اما در مقابل، 
در داخل کش��ور، بازداشت و زندانی کردن 
آزادیخواهان، تبعی��ض و اعدام زندانیان را 

همچنان ادامه داده و تشدید نموده  است.
اقدام��ات  ت��داوم  جه��ت  در  ت��اش 
گذشته ی دو حزب در جهت ایجاد تعامل و 
هم فکری احزاب کردستان ایران و دستیابی 
به مکانیس��م ها و راهکاره��ای مطلوب در 
راس��تای تحقق این هدف با در نظر گرفتن 
وضعی��ت خاورمیان��ه و بخش ه��ای  دیگر 
کردس��تان، از مباحث دیگر مورد گفتگو در 

این دیدار بودند.

حیات گفت و دوس��تان و دوس��تدارانش را 
در اندوه��ی جانگداز فرو ب��رد. فقدان این 
ش��خصیت برجس��ته و متعهد مطبوعاتی و 
آزادیخ��واه نس��توه ایران ک��ه از حامیان و 
پش��تیبانان صادق جنبش ملی � دمکراتیک 
ملت کرد و نیز از دوس��تان صمیمی رهبران 
ح��زب دمک��رات کردس��تان ای��ران، بویژه 
ش��هیدان دکتر قاس��ملو و دکتر شرفکندی 

بود، مایه ی بسی تأثر و تأسف است.
حزب دمکرات کردستان ایران درگذشت 
این ش��خصیت سرشناس کش��ورمان را به 
خانواده، دوس��تان، جامع��ه ی مطبوعاتی و 

هم��ه ی آزادیخواهان ایران تس��لیت گفته و 
خود را در اندوه درگذش��ت این مبارز راه 

آزادی سهیم می داند.
دفتر نمایندگی حزب دمکرات کردستان 

ایران در خارج از کشور
پاریس
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و زندگینامه ی دکتر قاس��ملو توسط "علی 
کس��نزانی"، دکلمه ی ش��عری توس��ط "ثنا 

امیری" دو بخش آغازین مراسم بودند.
اجرای چند آواز فلکلور کردی توس��ط 
"رامی��ار مرادی"، قرائت دو قطعه ش��عر از 
سوی " مرتضی مرادی" و "ناصح خاکی"، 
اجرای چندین ترانه ی دیگر توسط " دانیال 
شاه مرادی، زانکو خاکی و اوین رمایی" از 
بخش های دیگر مراسم بودند و اجرای یک 
نمایش بخش  پایانی مراس��م را تشکیل داده 

بود.

در مرکز 3 کردس��تان طی مراس��می 
ویژه که در س��الن اجتماع��ات این مرکز 
برگزار ش��د، روز پیش��مرگ کردس��تان 

گرامی داشته شد.
گ��زارش وب س��ایت کوردس��تان  به 
میدیا، روز پنجشنبه بیست وهشتم آذرماه، 
مراسم ویژه ی گرامیداشت روز پیشمرگ 
ب��ا حض��ور کادر و پیش��مرگان مرکز 3 

کردستان برگزار گردید.
مراس��م با س��رود ملی "ای رقیب" و 
یک دقیقه س��کوت به احترام شهدای راه 

آزادی کردستان آغاز شد.
س��پس پیام مرکز 3 کردس��تان توسط 
رحی��م منگری، مس��ئول تیپ ای��ن مرکز 

قرائت شد.
در بخ��ش دیگری از مراس��م، صدیق 

درویش��ی عضو کمیت��ه ی مرکزی حزب 
دمکرات و مس��ئول مرکز 3 کردستان به 
پاس زحمات "کریم قاتی" پیش��مرگ با 

سابقه ی این مرکز، از ایشان تقدیر نمود.
قرائت پیام مش��ترک جوان��ان و زنان 
ب��ه مناس��بت روز  مرک��ز 3 کردس��تان 
پیشمرگ، توسط گوهر شیخانی و اهدای 
جوایز به نفرات برتر جشنواره ی پیشمرگ، 

بخش های دیگر این مراسم بودند.
در این مراس��م، پیام  تبریک مش��ترک 
کمیته های تشکیات علنی حزب دمکرات 
در اربیل، س��وران و جژنیکان به مناسبت 
روز پیش��مرگ قرائت گردی��د. در خال 
برگزاری این مراسم، چندین سرود حماسی 
توسط گروه هنری مرکز 3 کردستان اجرا 

شده و چند قطعه شعر نیز قرائت شدند. 

نماینده ی حزب دمکرات در محل وزارت 
خارجه ی فناند، با مسئول امور خاور میانه ی 

این وزارتخانه دیدار و گفتگو کرد.
بر اس��اس گزارش وب سایت کوردستان 
میدیا، روز چهارشنبه بیس��ت وهفتم آذرماه، 
"ش��نه رزاب��ی"، نماینده ی ح��زب دمکرات 
ب��ا  فنان��د  کش��ور  در  ای��ران  کردس��تان 

"یان نهیسکانن"، مس��ئول امور خاور میانه ی 
وزارت  خارجه ی این کشور دیدار کرد.

وضعیت حقوق  بش��ر در کردس��تان ایران 
و بخص��وص پس از روی  کار آمدن حس��ن 
روحان��ی و همین طور موضع حزب  دمکرات 
 کردستان  ایران در رابطه با توافقنامه ی ژنو، 

عناوین مورد بحث در این دیدار بودند.
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بازداشت یک شهروند کرد توسط نیروهای رژیم درقروه

بیکاری و بی امکاناتی در شهرستان بدره موج می زند

بازداشت پنج شهروند کرد توسط نیروهای رژیم درسروآباد

بخاری نفتی، کودک سردشتی را طعمه ی حریق کرد

اخبار و گزارش

١٠5 مورد انفجار مین و نزدیک به ١٠٠ کشته و زخمی در  قصرشیرین

  یک ش��هروند کرد اهل شهر قروه از 
توابع استان کردستان، به دالیل نامعلومی 

توسط نیروهای رژیم بازداشت شد.
به گزارش "کمپی��ن دفاع از زندانیان 
سیاس��ی و مدن��ی"، روز سه ش��نبه دهم 
دیم��اه، یک ش��هروند کرد اه��ل قروه به 
نام "عرفان مح�مدی" از سوی نیروهای 

انتظامی رژیم ایران بازداشت شد.
گفته می شود، نیروهای انتظامی رژیم 
بدون اطاع قبلی و بدون مجوز، به منزل 
شخصی این شهروند کرد رفته و اقدام به 

بازداشت وی کرده اند.
تا زمان انتشار این خبر، هیچ اطاعی 
از دالیل بازداش��ت این شهروند کرد در 

دست نیست.

مش��کات ش��هر بدره پس از ارتقای 
این ش��هر به شهرس��تان همچنان به قوت 

خود باقی هستند.
روز یکش��نبه نهم تیرماه 1392، شهر 
بدره پس از پیگیری های نماینده ی سابق 
م��ردم دهل��ران، دره ش��هر و آبدان��ان در 
مجلس در جلس��ه ی هی��أت دولت رژیم 
ایران رسمًا در تقسیمات کشوری از شهر 

به شهرستان ارتقا یافت.
ساکنین این شهرستان 20 هزار نفری 
که پس از ارتقا از شهر به شهرستان، امید 
به بهبود وضعیت بدره داش��تند، هم اکنون 
پ��ی برده ان��د که مش��کات اصل��ی این 
شهرستان نه تنها کاهش نیافته  بلکه روند 

صعودی به خود گرفته است.
شهرستان شدن بدره تنها در تقسیمات 
جدی��د کش��وری لحاظ ش��ده و در عمل 

آتش ناشی از نش��ت سوخت بخاری 
نفت��ی، ج��ان کودکی را در روس��تایی از 

توابع شهرستان سردشت گرفت.
به گزارش وب سایت کوردستان میدیا، 
در روستای "گرویس" شهرستان سردشت، 
یک بخ��اری نفت��ی در منزل مس��کونی 
ش��هروندی به ن��ام "آزاد محمدپور" بر 
اثر نش��ت س��وخت آت��ش گرفت��ه و در 
نتیجه ی این حریق، فرزند 9س��اله ی وی 
به نام "هیمن" بر اثر س��وختگی ش��دید، 
جان سپرد. این حادثه روز پنج شنبه پنجم 
دیم��اه، در حالی رخ داد ک��ه والدین این 

کودک در منزل حضور نداشته اند.
در م��دت اخی��ر نی��ز بخ��اری نفت��ی 

پنج ت��ن از اهالی روس��تای "درکی" 
از توابع س��روآباد، توسط نیروهای رژیم 

ایران بازداشت شدند.
به گزارش وب سایت کوردستان میدیا، 
هش��تم دیماه، پنج تن از ساکنین روستای 
"درکی" از توابع بخش "اورامان تخت" 
از توابع شهرستان سروآباد، در راه رفتن 
به کوهس��تان "دربند"، توس��ط نیروهای 
رژیم اس��امی بازداشت شدند و تاکنون 
از سرنوشت این شهروندان هیچ اطاعی 

در دست است.
صباح محمودی فرزند سبحان، احسن 
حس��ینی فرزند حسن، قطب الدین حسینی 
فرزند حس��ن و ع��ادل محم��دی فرزند 

با استناد به آمار وب سایت کوردستان 
میدیا، از ابتدای دیماه سال جاری تاکنون 
11 شهروند کرد توس��ط نیروهای رژیم 

اسامی ایران بازداشت شده اند.

اطالعیه کنگره ی ملیت های ایران فدرال
 در مورد ادامه ی موج اعدام ها در بلوچستان

کنگ��ره ی ملیت های ای��ران فدرال در 
رابطه ب��ا م��وج اعدام ها در بلوچس��تان 

اطالعیه ای صادر نمود.
متن کامل این اطالعیه که به وب سایت 
کوردستان میدیا رسیده است، عینًا در پی 

می آید:
هم میهنان آزاده !

مدافعین حقوق بشر و آزادی!
س��ازمان ها و مجامع بین المللی حقوق 

بشر!
س��رانجام پس ازگذش��ت دو س��ال، 
دادگاه و دادس��تان جمهوری اس��المی در 
اس��تان سیستان و بلوچس��تان به ریاست 
قاض��ی ماه گلی در زاه��دان، برای مولوی 
فتحی محمد نقش��بندی امام جمعه ی اهل 
سنت شهر راس��ک بلوچستان و زندانیان 
هم��راه او، اح��کام اع��دام و حبس های 
طویل الم��دت ت��وأم ب��ا تبعید ب��ه مناطق 

دوردست را صادر کرده است.
انق��الب  دادگاه  قاض��ی  دادس��تان و 
استان سیس��تان و بلوچس��تان که علنًا و 
رس��مًا اعدام ش��انزده جوان بلوچ بی گناه 
در بی��دادگاه زاه��دان را در تاریخ چهارم 
مهرم��اه 13٩2، اعدام��ی "تالفی جویانه" 
اعالم مي نماید، دیگر جای هیچ گونه شک 
و ش��بهه ای مبنی بر محاکمه     ی عادالنه ی 
فرزندان دربند کش��یده ش��ده ی بلوچ که 
تحت ش��کنجه های جس��می و روانی در 
س��یاهچال های جمهوری اسالمی مجبور 
به اعترافات ناکرده ی تلویزیونی گشته اند 

باقی نمی گذارد.
بر اس��اس احکام صادره از سوی این 
بی��دادگاه، مولوی فتحی محمد نقش��بندی 
به 1۵ س��ال زن��دان و تبعید ب��ه خلخال، 
عبدالغفار نقش��بندی به 13 س��ال حبس 
و تبعی��د به مکان��ی نامعل��وم و همچنین 

نظام الدین م��الزاده، ملک محمد آبادیان، 
جواد و جابر آبادیان نیز به اعدام محکوم 
شده اند و سرنوش��ت فقیرمحمد رئیسی و 
گل محمد بلی��ده ای نیز تاکنون مش��خص 

نشده است.
مول��وی فتحی محمد نقش��بندی، امام 
جمعه ی اهل سنت راسک به همراه فرزند 
و تعدادی دیگر از بس��تگان، پس از ترور 
مول��وی مصطفی جنگی زه��ی فرمانده ی 
بسیج شهر راسک و از روحانیون نزدیک 
ب��ه دولت در دیماه س��ال 13٩0، به اتهام 
قت��ل وی بازداش��ت و تحت ش��دیدترین 
ش��کنجه های جس��می و روح��ی ق��رار 
گرفتند. دس��تگیری و بازداش��ت مولوی 
نقش��بندی تظاهرات مردم��ی و درگیری 
نیروهای نظامی و امنیتی با آنان و کش��ته 
ش��دن یک ج��وان بلوچ بن��ام جان محمد 
دهقانی و زخمی ش��دن چندین نفر دیگر 

را در شهر راسک در پی داشت.
ب��ر خالف اتهام��ات وارده از س��وی 
مقام��ات نظامی و امنیت��ی منطقه مبنی بر 
دست داش��تن مولوی نقش��بندی و سایر 
بازداشت ش��دگان در این ترور، خانواده ی 
مولوی جنگی زهی نامه ای محضری مبنی 
ب��ر بی گناه دانس��تن مولوی نقش��بندی و 
همراهانش در این ترور و عدم ش��کایت 
از آنان، رس��مًا تقدی��م مقامات اجرایی و 

قضایی استان نمودند.
اما ماشین آدم کشی جمهوری اسالمی 
ایران برای س��رکوب و ترور فرزندان این 
م��رز و بوم پ��س از روی کار آمدن آقای 
حس��ن روحانی به عن��وان رئیس جمهور 
ایران، سرعت بیش��تری در میان فرزندان 
ملیت های تحت ستم به خود گرفته است. 
این ماش��ین ه��ر از چند گاه��ی جوانان 
بل��وچ، عرب، تورک، کورد، تورکمن و ... 

را به بهانه های واهی و پرونده سازی های 
جعلی به کام مرگ می کشاند.

نسل کشی و مرگ تدریجی ملیت های 
ساکن ایران نه  تنها با استفاده از ابزارهای 
حکومتی در زمینه ی زبان، فرهنگ، آداب 
و رسوم و عقب ماندگی سیاسی و اقتصادی 
آنان س��ازماندهی و صورت گرفته است، 
بلک��ه حذف فیزیک��ی نخب��گان آنان نیز 
تح��ت برنامه ریزی های حساب ش��ده در 
دستورکار دولت مرکزی ایران از مدت ها 

پیش قرار گرفته است.
فدرال"  ای��ران  ملیت های  "کنگ��ره ی 
احکام غیرعادالنه ب��رای فرزندان زندانی 
ش��ده ی بلوچ را که پس از ش��کنجه های 
در  طاقت فرس��ا  روح��ی  و  جس��می 
بیدادگاهای غیرعلنی صادر گش��ته است 
را همچون موارد پیش��ین، ب��ه قول خود 
جمه��وری اس��المی " تالفی جویانه" و در 
واقع "س��ازمان یافته، برنامه ریزی شده و 
مغرضانه" دانس��ته و بر همین اس��اس از 
تمامی هم میهنان آزاده و مجامع بین المللی 
مدافع حقوق بش��ر، تقاضای اعمال فشار 
به هر طری��ق ممکن بر مقام��ات قضایی 
لغ��و  راس��تای  در  اس��المی  جمه��وری 
ای��ن اح��کام و آزادی بی قیدوش��رط این 

بی گناهان را دارد.

دبیرخانه ی کنگره ی ملیت های ایران 
فدرال

مراس��م اختتامی��ه ی کنگ��ره ی چه��ارم 
اتحادیه ی دانش��جویان دمکرات کردس��تان 
ای��ران در مقر دفتر سیاس��ی حزب دمکرات 

برگزار گردید.
به گزارش وب س��ایت کوردستان میدیا، 
مراسم اختتامیه ی کنگره ی چهارم اتحادیه ی 
دانش��جویان دمک��رات کردس��تان ایران که 

با ش��عار "اتحاد گفتمانی جنبش دانشجویی 
کرد" پ��س از 2 روز کار مداوم با موفقیت 

به پایان رسیده بود، برگزار گردید.
این مراسم، ش��امگاه روز یکشنبه هشتم 
دیماه 1392، با حضور اعضای رهبری حزب 
دمکرات کردستان ایران و هیأت اجرایی این 
اتحادی��ه و نیز ش��ماری از اعض��ا، کادرها، 

پیش��مرگان و خانواده های آنان در مقر دفتر 
سیاسی حزب دمکرات برگزار گردید.

این مراسم با س��رود ملی "ای رقیب" و 
ادای احترام به ش��هدای راه آزادی کردستان 

آغاز گردید.
سپس پیام اتحادیه ی دانشجویان دمکرات 
کردستان ایران به مناسبت پایان موفقیت آمیز 
کنگره ی "اتحاد گفتمانی جنبش دانش��جویی 
کرد" توس��ط "ع��ادل م��رادی" از اعضای 

هیأت اجرایی این اتحادیه قرائت گردید.
در ادامه ی مراس��م، به ارگان های حزبی 
که در برگ��زاری کنگره ی چهارم اتحادیه ی 
ای��ران  کردس��تان  دمک��رات  دانش��جویان 
مس��اعدت نموده بودند، لوح تقدیر و سپاس 

اهدا گردید.
در خال این مراس��م، چندین س��رود و 
تران��ه ی اصیل ک��ردی نیز از س��وی گروه 

موزیک حزب دمکرات اجرا شدند.

جش��ن پاکس��ازی اراضی آل��وده به مین 
در اس��تان کرمانشاه و انفجار مداوم مین های 
بجای مانده در شهرس��تان قصرش��یرین، رفع 
مس��ئولیت و بی تفاوتی مسئولین رژیم را در 

مدت اخیر نشان می دهد.
به گ��زارش ایرنا و به نقل از سرپرس��ت 
فرمانداری قصرشیرین، از ابتدای سال 1390 
تا پایان س��ال 1391، بر اثر ٨4 مورد انفجار 
ناش��ی از مین ه��ای کاش��ته ش��ده در نواحی 
مختلف این شهرستان، 10 شهروند کرد جان 

خود را از دست داده اند.
در ای��ن انفجارها، ٦٧ نفر مجروح ش��ده 
و همچنی��ن 21 دس��تگاه خودرو نی��ز از بین 
رفته ان��د. آل��وده ب��ودن بس��یاری از مناطق 
مرزی اس��تان های ارومیه، کردستان، ایام و 
کرمانشاه همواره باعث کشته و زخمی شدن 

شهروندان کرد ساکن این مناطق شده است.

٨4 م��ورد انفج��ار مین طی دو س��ال در 
قصرشیرین که تنها یکی از چندین شهرستان 
مرزی مناطق کردنشین می باشد در حالیست 
که در س��ال گذش��ته، از س��وی رژیم ایران 
جشن پاکس��ازی اراضی آلوده به مین استان 

کرمانشاه برگزار گردیده است.
از ابت��دای س��ال 1392 تاکن��ون نیز 21 
م��ورد دیگر انفج��ار مین رخ داده اس��ت که 
طی این حوادث 3 ش��هروند ک��رد جان خود 
را از دس��ت داده و 11 نف��ر نی��ز مجروح و 

ناقص العضو شده اند.
بر اس��اس ای��ن آمارها، از ابتدای س��ال 
1390 تاکن��ون، 105 م��ورد انفجار مین در 
مناطق مختلف شهرس��تان قصرش��یرین روی 
داده که منجر به کش��ته شدن 13 شهروند و 
همچنین مجروح شدن ٧٨ شهروند دیگر شده 
است. این آمارها از سوی نهادهای وابسته به 

رژیم ایران انتش��ار یافته و به احتمال بس��یار 
زیاد شمار قربانیان بیشتر از این نیز می باشد. 
شهرستان قصرشیرین از شهرستان های استان 
کرمانش��اه اس��ت و با داش��تن 1٨٦ کیلومتر 
مرز مش��ترک با عراق دارای دو مرز رسمی 
پرویزخان و خسروی می باشد. این شهرستان 
در سال 13٨5 بالغ بر 11٧ هزار نفر جمعیت 
داشته و سومین شهر بزرگ این استان است.

همچنان در حد یک اس��م باق��ی مانده و 
حتی فرمان��دار نیز برای این شهرس��تان 

تعیین نشده است.
بیکاری و عدم برخورداری از حداقل 
امکان��ات اولیه در این شهرس��تان باعث 
افزایش خودکشی شهروندان و مهاجرت 

به دیگرشهرها شده است.
تاکن��ون از طرح های اش��تغال زایی و 
احداث پروژه ه��ای عمرانی و صنعتی در 

این شهرستان خبری نیست.
علیرغم وعده های پی در پی مسئولین 
رژیم ای��ران، مش��کات س��اکنین بدره 

همچنان به قوت خود باقی مانده اند.
شهرستان بدره، یکی از 10 شهرستان 
استان ایام می باش��د و با مساحت ٦25 
کیلومتر مربع دارای طبیعتی کوهس��تانی 

و جنگلی است.

عل��ی، چه��ار نف��ر از بازداشت ش��دگان 
هس��تند که هویت آنان برای وب س��ایت 

کوردستان میدیا مشخص گردیده است.
به گفته ی یکی از ساکنین این روستا، 
هویت نفر پنجم دقیقًا مش��خص نمی باشد، 
اما گفته می ش��ود برادر "عادل محمدی" 

فرزند علی است.
هم اکنون این شهروندان در بازداشت 
ب��ه  س��ر می برن��د و ب��ا وج��ود پیگیری 
خانواده هایش��ان، از سرنوش��ت و م��کان 
بازداش��ت هیچ کدام از آن ها اطاعی در 

دست نیست.
علت بازداشت این شهروندان، تاکنون 

توسط نیروهای رژیم اعام نشده  است.

کاس درس مدرس��ه ی ابتدایی "تابان" 
در روس��تای "کهریز ش��یخان" از توابع 
شهرس��تان مهاباد آتش گرفت اما به این 
خاطر که دانش آموزان در کاس حضور 

نداشتند، خسارت جانی در پی نداشت.
سال گذش��ته نیز طی حادثه ای مشابه 
در روس��تای "ش��ین  آباد" پیرانشهر، دو 
دانش آم��وز ج��ان باخت��ه و 3٦ تن دیگر 
دچار س��وختگی های عمیق شدند. رعایت 
نک��ردن اس��تانداردهای رای��ج در تولید 
بخاری ه��ای نفت��ی داخل��ی و بی مباالتی 
مسئولین ذیربط رژیم در ارائه ی خدمات 
الزم به مناطق کردنشین، از عوامل اصلی 

وقوع چنین حوادثی است.
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واالپ��رس: نظ��ر اتحادی��ه ی میهن��ی 
کردستان از کجا نشأت می گرفت؟

هجری: در واقع، خودم هم نمی دانم. من 
آنجا صحب��ت کردم، گفتم اگر در آن مدت 
مس��ئولیت حزبی داشته ام، مسئولیت اصلی 
نیز داش��ته ام ، همیشه خوش��حال می شوم 
اگر در جلس��ه ای، نشس��تی، نوشته ای و یا 
در تصمیم��ی، چنین چیزی وج��ود دارد، 
ب��ه من بگوئید وگرنه آنچه که ش��ما از آن 
صحب��ت می کنید، به دور از واقعیت اس��ت 
و هیچ اساس��ی ندارد، غی��ر از آنکه برخی 
اف��راد برای منفعت خویش ی��ا به هر دلیل 
سیاس��ی ای، آن مس��أله را با ش��ما مطرح 
نموده اند و اصل و اساس ندارد. البته ممکن 
اس��ت که تبلیغ��ات رفقایی ک��ه از ما جدا 
شدند در زمان برگزاری کنگره ی سیزدهم، 
این نظر و دی��دگاه را نزد برخی از رفقای 

اتحادیه ی میهنی به وجود آورده باشد.
واالپرس: آقای هج��ری! آیا این بدان 
معناس��ت که اتحادیه ی میهنی بر این باور 
بوده ک��ه پ��ارت دمکرات کردس��تان در 
رس��یدن ش��ما به دبیر کلی حزب و دست 
نیافت��ن ما عبداهلل حس��ن زاده به این مقام 

نقش داشته است؟
هجری: می ش��ود اینگونه برداشت کرد، 
من ای��ن را نیز درک کردم ک��ه اتحادیه ی 
میهنی می خواس��ت نگرانی خود را از این 
موضوع ک��ه اکنون با رس��یدن من به مقام 
دبیرکل��ی حزب، روابط ما با آن ها کمرنگ 
می شود و به همان اندازه، روابط ما با پارت 
دمکرات نزدیکتر و نیرومندتر خواهد شد، 

ابراز دارد.
واالپرس: تاکنون نیز؟

هجری: ممکن اس��ت اکنون نیز این نظر 
نادرس��ت نزد برخی از رفق��ای اتحادیه ی 
میهنی وجود داش��ته باش��د، اما می خواهم 
این را عرض کنم که هیچ گروه یا جریانی 
نمی تواند بر کنگره ی ما تأثیر بگذارد، زیرا 
اعض��ای کنگره ی م��ا به ش��یوه ای آزاد و 
دمکراتیک از می��ان بدنه ی حزب انتخاب 
می ش��وند و وارد کنگره می ش��وند و آن ها 

هستند که تصمیم می گیرند.
واالپ��رس: اما از این نظ��ر که ارتباط 
میان ش��هید دکتر قاس��ملو و »مام جال« 
از نظر تاریخی به سال ها قبل باز می گردد 
و به وی��ژه که اتحادیه ی میهنی در س��ال 
19٨2 از مبارزه ی مس��لحانه ی ش��ما در 
کردس��تان حمایت کرده اس��ت، اتحادیه ی 
میهن��ی ممکن اس��ت از این نظ��ر گله مند 
باش��د که می بایس��تی ح��زب دمکرات و 
اتحادی��ه ی میهنی رواب��ط نزدیکی با هم 

داشته باشند؟
هج��ری: در آن زمان، اتحادیه ی میهنی 
کمک بس��یار بزرگی به حزب کرد، به ویژه 
ک��ه این امر در تاری��خ جنبش ملت کرد به 
شیوه ای مثبت بس��یار قابل توجه است. ما 
به عنوان حزب دمک��رات، آن را فراموش 
نکرده و آن موضع اتحادیه ی میهنی را ارج 

می نهیم.
واالپرس: اکن��ون صحبت از برگزاری 
کنگره ملی می ش��ود، رهب��ران اتحادیه ی 

   
       با مصطفی هجری، دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران 

میهنی می گویند که فکر تشکیل کنگره ی 
مل��ی را در ده��ه ی ٨0 ، ش��هید »دکت��ر 
قاس��ملو« و »مام جال« مطرح ساخته اند، 
پارت دمکرات کردس��تان نیز فکر تشکیل 
آن را در ده��ه ی ٧0 و توس��ط ادری��س 
بارزان��ی می دان��د، پ.ک.ک نی��ز فک��ر 
تش��کیل آن را از خود می داند، ش��ما که 
از نزدیک از ای��ن موضوع آگاهی دارید، 
این نظ��ر اتحادیه ی میهنی را که می گوید 
فکر تش��کیل کنگره ی ملی را شهید دکتر 
قاس��ملو و مام ج��ال مطرح س��اخته اند، 

چگونه می بینید؟
هجری: من می دانم که در سال های پس 
از ده��ه ی 70 این فکر ک��ه کنگره ی ملی 
تشکیل ش��ود، در میان رهبران کرد مطرح 
شد که ملت کرد به طور کلی مرجعی داشته 
باشد و همه بطور یکسان در آن نقش داشته 
باش��ند و کردس��تان ترکی��ه در آن حضور 
داش��ت و  »مام جالل« و »دکتر قاسملو« 
نیز بودند، از تشکیل کنگره صحبت می شد، 
اما پس از بررس��ی بسیار و طوالنی به این 
نتیجه رسیدیم که شرایط و اوضاع منطقه و 
دنیا برای تشکیل و برگزاری کنگره ی ملی 
و این که کنگره تش��کیل ش��ود و بتواند به 
فعالیت خود ادامه دهد، مهیا نیست زیرا در 
هیچکدام از بخش های کردس��تان فرصت 
تش��کیل این کنگره به گون��ه ای که کنگره 
م��ورد تهدید ق��رار نگیرد وجود نداش��ت، 
ب��ه خوبی به ی��اد دارم که به وی��ژه از این 

موضوع صحبت شد.
واالپرس:  در چه سالی؟

هج��ری: دقیق��ًا به ی��اد ن��دارم که چه 
س��الی بود، اما پ��س از روی کار آمدن و 
به قدرت رس��یدن جمهوری اس��المی بود، 
از ای��ن صحبت ش��د که کنگ��ره در اروپا 
تشکیل شود، اما مسئولیت و ریاست آن به 
یک فرد سرش��ناس اروپایی سپرده شود و 
احزاب بخش های چهارگانه ی کردستان به 
صورت پنهانی از لحاظ مالی از آن حمایت 
کنند. حتی برخی از اعضای احزاب نیز در 
کنگره عضو باشند، اما نه اعضای سرشناس 
و آن هایی که در دنیا شناخته شده اند، زیرا 
در آن زمان اوضاع برای این کار مناس��ب 
نبود. در این رابطه، پس از بحث و بررسی 
طوالنی به نتیجه نرس��یدیم و این مس��أله 

تاکنون همانگونه باقی مانده است.
واالپرس: به نظر شما، از میان مرحوم 
ادری��س بارزانی، ش��هید دکتر قاس��ملو و 
مام جال، فکر تشکیل کنگره ی ملی کرد 
را نخس��تین بار کدام ی��ک از آنان مطرح 

ساخت؟
هج��ری: تا آنجای��ی که اط��الع دارم، 
همگی س��هیم بودند، اما دقیقًا نمی دانم که 

کدام یک از آنان پیشاهنگ بود.
واالپ��رس: ای��ران و ترکیه ب��ه عنوان 
مهمان کنگره ی ملی دعوت ش��ده اند، اما 
ابراهیم علیزاده دبیرکل »کومله« در آخرین 
دیدارش گفته اس��ت من در کنگره ای که 
نماینده ی جمهوری اسامی در آن حضور 
داش��ته باشد، ش��رکت نمی کنم. می خواهم 

نمونه ای را برای ش��ما بازگ��و کنم، برای 
مث��ال، جامعه ی کش��ورهای ع��رب هرگز 
اس��رائیل را ب��ه جلس��ات و نشس��ت های 
خود دعوت نکرده اند، پس چگونه اس��ت 
ک��ه تصمی��م گرفته اید در کنگ��ره ی ملی 
کرد، کش��ورهای ایران، ترکیه، س��وریه و 
عراق حضور داش��ته باش��ند در حالی که 
ه��دف کنگره، نج��ات ملت کرد از س��تم 
این کش��ورها و اتحاد ملت کرد اس��ت و 
نیز بتواند در صلح و آش��تی زندگی کند، 
اگر مقرر باش��د ملت ک��رد، دولت خود را 

تأسیس نماید و رهایی یابد؟
هج��ری: میان م��ا و جامع��ه ی عربی 
تف��اوت وج��ود دارد، در جامع��ه ی عربی 
برخ��ی کش��ورها تاکن��ون اس��رائیل را به 
رس��میت نش��ناخته اند، بنابرای��ن طبیع��ی 
اس��ت که وقت��ی نماینده ی آن کش��ور در 
مجام��ع و محاف��ل منطق��ه ای و بین المللی 
حضور یابد، آنها ش��رکت نکنند، اما اکنون 
جمهوری اس��المی به عنوان یک حکومت 
مطرح اس��ت، هر چند م��ا آن را به عنوان 
ی��ک حکوم��ت دمکراتی��ک و حکومتی 
مردم��ی که بر اس��اس رأی آزادانه ی مردم 
تش��کیل شده باش��د، قبول نداریم. این نیز 
صحیح اس��ت که مس��أله ی ترکیه، عراق و 
س��وریه متفاوت است، اما من بر این باورم 
در ای��ن اوضاع و احوال که خواس��ته ها و 
مطالبات یا برنامه های کنگره ی ملی اعالم 
می شوند، بایستی نمایندگان کشورهایی که 
ملت کرد در آن ه��ا از حقوق خود محروم 
هس��تند، حضور داشته باش��ند و نماینده ی 
جمهوری اس��المی شرکت داشته باشد. در 
آنجا اپوزیسیون کرد ایران نیز خواسته ها و 
مطالبات خود را مطرح نمایند و سخنرانی 
کنن��د؛ در این رابطه، من ای��ن امر را منفی 
نمی بین��م، به ویژه که ب��ا توجه به وضعیت 
و واقعیت��ی که امروزه در آن ق��رار داریم. 
می بایس��تی این را نیز در نظر داشته باشیم 
که نه تنها ما به عنوان ملت کرد در کردستان 
ایران، بلکه در بخش های دیگر نیز تاکنون 
چه بخواهیم و چه نخواهیم، حکومت های 
مسلط بر کردستان بر ما تأثیرگذار بوده اند. 
همانگونه که دیدیم، زمانی که حکومت اقلیم 
کردستان تشکیل ش��د، در آغاز جمهوری 
اس��المی و ترکیه به دشمنی با آن پرداختند 
و با ش��یوه های مختلف مانع تراشی کردند، 
اما حکومت اقلیم کردستان خوشبختانه با 
ش��فاف نمودن مسائل توانست این دشمنی 
را تا ح��دودی کاه��ش دهد، ای��ن را نیز 
نمی گوییم ک��ه آن ها با تش��کیل حکومت 
اقلیم کردس��تان خوشبین و خوشحالند، اما 
از دش��منی آشکار خود کاس��ته اند، لذا در 
ای��ن رابطه، من مش��کلی نمی بینم که حتی 
نماینده ی جمهوری اس��المی ایران نیز در 

کنگره حضور داشته باشد.
واالپرس: اگ��ر روال کنگره و دعوت 
ایران به ش��کلی پی��ش برود که از ش��ما 
بخواهند در حاش��یه ی کنگره و جلس��ات 
ب��ا هیأت جمهوری اس��امی گفتگو کنید، 

آماده اید؟
هج��ری: م��ن به ای��ن گون��ه مذاکرات 
ناگهان��ی و ب��دون برنامه اعتق��اد چندانی 
ندارم، زیرا اگر حکومت جمهوری اسالمی 
یا هر حکومت دیگ��ری بخواهد با نیروی 
اپوزیس��یون خویش گفتگو کن��د، نیازمند 

برخی زمینه سازی هاست.
واالپ��رس: آیا در حال حاضر زمینه ای 
ب��رای مذاک��ره ب��ا جمه��وری اس��امی 

می بینید؟
هج��ری: در ح��ال حاضر هی��چ گونه 
زمینه ای نمی بینم، زی��را دلیلی نمی بینم که 
جمهوری اسالمی به این نتیجه رسیده باشد 
که بر سر حقوق ملت کرد و سایر ملیت ها 
گفتگو نمای��د، جمهوری اس��المی تاکنون 
حت��ی حاضر نش��ده وفادارترین کس��انی 
را ک��ه از بنیانگ��ذاران جمهوری اس��المی 

بوده اند، به رسمیت بشناسد، مهدی کروبی 
و میرحس��ین موس��وی، رهب��ران جنبش 
س��بز که خواس��تار هیچ حقوقی نشده اند، 
آنان به جمهوری اس��المی معتقد هس��تند، 
به قانون اساس��ی اعتق��اد دارند، به والیت 
فقیه اعتقاد دارند، تنها خواس��تار آن بودند 
ک��ه بتوانند در حکومت مش��ارکت نمایند، 
ام��ا چنی��ن اجازه ای ب��ه آنان داده نش��د. 
هاش��می رفسنجانی را که از لحاظ سیاسی 
از خامن��ه ای توانات��ر و بس��یار به خمینی 
نزدیکت��ر بوده  و از بنیانگ��ذاران جمهوری 
اسالمی بوده اس��ت، در انتخابات ریاست 
در   . می کنن��د  جمه��وری رد صالحی��ت 
چنین ش��رایطی چگونه باید انتظار داشت 
که جمهوری اس��المی بخواهد در رابطه با 
حقوق ملت کرد، آزادی، دمکراس��ی و این 
قبیل مس��ائل با ما مذاکره نماید، مگر آنکه 
توطئه ی دیگری علیه ما به اجرا دربیاورد.
واالپرس: آیا در حال حاضر راهی برای 

مذاکره با جمهوری اسامی می بینید؟
هج��ری: در حال حاضر هیچ امیدی به 
قرار گرفتن جمهوری اسالمی در این مسیر 

نداریم.
واالپرس: اگر ایران از ش��ما به عنوان 
دبی��ر کل یک ح��زب بخواهد ک��ه با آن 
مذاک��ره نمایی��د، مایلید ای��ن مذاکره  در 
کجا و با حضور چه کس��انی برگزار شود، 

آمریکا، اروپا، حکومت اقلیم کردستان؟
هجری: تاکنون بدان نیندیش��یده ام، زیرا 
بر این باور نبوده ام که ایران چنین تقاضایی 

رامطرح خواهد کرد.
پی��ش  واالپ��رس: از چه��ارده س��ال 
تاکنون، این نخس��تین باری است که پنج 
دبیر کل حزب دمکرات و کومله )مهتدی، 
علیزاده، ایلخانیزاده، خالد عزیزی، مصطفی 
هجری( در مقر اصلی ش��ما در شهر کویه 
گ��رد هم آمده ای��د، آیا این س��رآغاز گام 
مثبتی برای کردس��تان ایران و اپوزیسیون 
کرد ایران اس��ت. آیا احساس خطر شما را 
گردهم آورده یا آنگونه که ش��ما در ابتدا 
فرمودید، نوعی احساس مسئولیت انقابی، 
اخاقی و ملی است، بنابراین از این لحاظ 
کنگره ی ملی برای شما گامی نوین است، 
حداقل می توان گفت که برای نخستین بار 
در چهارده سال اخیر است که پنج دبیر کل 

دور یک میز می نشینند؟
هجری: به باور من، هردوی اینهاس��ت، 
یعن��ی هم احس��اس خطر و هم احس��اس 
مس��ئولیت. مسئولیت از این لحاظ که ما با 
تهدیدات بسیاری در منطقه مواجه هستیم، 
حت��ی در عراق نی��ز با وج��ود جمهوری 
اس��المی ایران نباید غافل ش��ویم و تصور 
کنیم که هیچ تهدیدی متوجه ما نیست، این 
بخشی از قضیه است، به همین دلیل بایستی 
متحد شویم و برنامه و پروژه ی مشترکی در 
بسیاری از موارد داشته باشیم. مسأله ی دوم 
همانگونه که فرمودید، مس��أله ی احساس 
مس��ئولیت اس��ت، مس��ئولیت از آن رو که 
اگ��ر متحد نباش��یم و نتوانیم برس��ر موارد 
کلی که بس��یاری از مس��ائل ملی را شامل 
می شود، برنامه ی مش��ترکی ارائه کنیم، در 
آینده و در تحوالت��ی که احتمااًل در ایران 
روی خواهد داد نتوانیم آن گونه که باید، در 
خدمت اهداف و آرمان های ملتمان باشیم 
و این پراکندگ��ی و دیدگاه های متفاوت و 
معضالت و مشکالت، باز هم ما را به خود 
مشغول نماید و فرصت ها از دستمان برود، 
ب��ه همین دلیل هر دو جنبه را در آن دخیل 

می دانم.
واالپرس: آیا ش��ما این گردهمایی پنج 
جانب��ه را امری مثبت و مایه ی خرس��ندی 

تلقی می کنید؟
هجری: بله، من پیشتر نیز کوشیده بودم 
که این کار را انجام دهیم، اما موفق نشدیم، 

لیکن خوشبختانه این بار انجام گرفت.
واالپرس: چه کسی مانع موفقیت شما 

در این امر گردید؟
هج��ری: نمی خواهم بگویم چه کس��ی 
مانع بود، اما برای مشورت کردن درباره ی 
انتخابات ریاس��ت جمهوری ایران و اتخاذ 
موضعی مشترک، من تالش کردم تا همگی 
در یک مکان گرد هم آییم، در هر جایی که 
آنها ص��الح بدانند، با یکدیگر گفتگو کنیم، 
ام��ا برخی طرف ها مخال��ف بودند. منظور 
این اس��ت که من مدت ها در این راه تالش 
ک��رده ام، لیکن این بار خوش��بختانه محقق 

گردید و از این بابت بسیار خرسندم.
واالپ��رس: ای��ن پن��ج رهب��ر تاکنون 
گذش��ته ی تلخ��ی ب��ا یکدیگر داش��ته اید، 

اینطور نیست؟
هجری: بله بسیار زیاد.

واالپرس: آیا نمی توانستید هر 5 طرف 
پیمان��ی می��ان خود امضا کنی��د که در آن 
جن��گ داخلی را تحریم کنی��د و تهدیدی 
علیه یکدیگر نباش��ید و آیا در آینده چنین 

نیتی ندارید؟
هجری: ما با حزب کومله ی کردس��تان 
ایران که آقای مهتدی آن را رهبری می کند، 
ائتالفی ایج��اد نمودیم و موارد مش��ترکی 
را امض��ا و اع��الم کرده ایم آنچ��ه که باقی 
می ماند، این اس��ت که در رابطه با مسأله ی 
جنگ مس��لحانه با یکدیگر و بس��یاری از 
مسائل دیگر، مهم این نیست که چه چیزی 
را نوش��ته و امضا کنیم، بلکه مهم این است 
ک��ه تا چه حد بدان معتقدیم، زیرا در منطقه 
ائتالف  ها و توافقات بس��یاری امضا، منتشر 
و اعالم شده اند، اما بعدها به هم خورده اند. 
همانگونه ک��ه در ابتدا ع��رض کردم، فکر 
می کنم که این تجربیات تلخ گذش��ته ما را 
به این باور رسانده است، زیرا هیچ یک از 
ما نه به عنوان حزب سیاسی و نه به عنوان 
مردم کردس��تان از آن س��ود نخواهیم برد، 
م��ا به این نتیجه رس��یده ایم، به همین دلیل 
نمی خواهیم درگیر یک رویارویی مسلحانه 

با هیچ یک از نیروهای کردستانی شویم.
واالپرس: ش��ما از توافق ب��ا کومله ی 
انقابی زحمتکش��ان کاک عبداهلل مهتدی 
س��خن می گویید، اما بخش��ی از انتقاداتی 
که متوجه شماس��ت، این است که این دو 
نیروی سیاس��ی خ��ود را از دیگ��ران جدا 
کرده اند، چ��را این امکان فراهم نش��د که 

تمامی نیروها در کنار یکدیگر باشند؟
هجری: زمینه ی آن فراهم نبود. مشکل 
از م��ا نبود، مش��کل از دیگران ب��ود. این 
نیروها با یکدیگر مش��کل داش��تند وگرنه 
ما هم اکنون نیز برای گس��ترش این ائتالف 

تالش می کنیم.
واالپرس: آیا مس��أله این است که شما 
فقط حزب کومله ی کردس��تان ایران را به 

عنوان کومله به رسمیت می شناسید؟
هجری: مشکل در میان خود آنان است. 
ما با هر یک از این سازمان ها تحت همان 
عنوانی که هس��ت، رابطه داریم و مشکلی 
ب��ا آنان نداری��م و در رابطه ب��ا آنان کاماًلً  

آسوده خاطر هستیم.
واالپ��رس: آی��ا ب��ا ح��زب کومل��ه ی 

کردستان ایران نقطه ی مشترکی دارید؟
هجری: بله نقاط مش��ترکی داریم که در 

توافقنامه آنها را امضا و اعالم نموده ایم.
واالپ��رس: آی��ا در نظر داری��د که در 

آینده آن را گسترش دهید؟
هجری: اگر مش��کالت میان خود آنان 
حل ش��ود، م��ا در تالش هس��تیم تا آن را 

گسترش دهیم.
واالپ��رس: کمیته ی کردس��تانی حزب 
کمونیس��ت کارگری ایران ط��ی بیانیه ای 
اعام نموده است که ما زیر بار این توطئه 
نخواهیم رفت و این اقدامی ناسیونالیستی 
برای س��ازش با رژیم ایران است. در این 
رابط��ه آیا س��خنی ب��ا حزب کمونیس��ت 

کارگری ایران دارید؟
هج��ری: جهان بینی حزب کمونیس��ت 
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سوریه، اختالف میان 
اسالمگرایان

ترجمه: رضا فتح اهلل نژاد

خارج��ی"،  "سیاس��ت  س��ایت 
مقال��ه ای به قل��م "هانیا مرت��دا" تحت 
عنوان "دش��منان اس��المگرای دشمنان 
اس��المگرایمان" منتشر نموده است. این 
مقاله به ط��ور مفصل به بح��ث پیرامون 
"جبهه ی اس��المی" پرداخته اس��ت که 
"ش��اید ب��ه زودی تبدی��ل به دوس��ت 
جدید غیر منتظره ی غرب در س��وریه" 
در مقاب��ل "جبهه ی النص��ره" و "دولت 
اسالمی عراق و شام" گردد که هر دو از 

تندروهای وابسته به القاعده هستند.
مقاله با بحث از فردی به نام ابومهند 
آغ��از می گ��ردد. نامبرده در طی س��ال 
2012 و بخش��ی از س��ال 2013 عضو 
ارتش آزاد س��وریه بوده و هم اکنون از 
جنگیدن برای این ارتش دست کشیده، 
زی��را این ارت��ش که غ��رب حامی آن 
بود، اینک فاقد توان و قدرت گذش��ته 
بوده و میدان را بیش��تر به سازمان های 
تندرو اس��المگرا واگذار نموده اس��ت. 
ابومهند از جانب اسالمگرایان تندرو به 
مرگ محکوم شده اس��ت. در گفتگوی 
اینترنتی ابومهند با یک جنگجوی جوان 
فرانس��وی عضو دولت اسالمی عراق و 
ش��ام، این جنگج��وی افراطی وی را به 
انحراف از دین اس��الم متهم می نماید و 
آنگونه که خ��ود ابومهند می گوید: "وی 
من را متهم می کن��د که به طرز تلویحی 
سکوالرم، زیرا من بجای اینکه به عنوان 
یک امارت اس��المی از کش��ورم سخن 
بگویم، بیش��تر مانند یک میهن پرس��ت 
صحبت کرده ام. من به وی گفتم که الزم 
نیست که او درباره ی دین خودم چیزی 

به من بیاموزد".
نویس��نده در ای��ن نامه می نویس��د: 
"ابومهند همانند بسیاری از جنگجویان 
ناامید دیگر، اکنون بر روی یک جبهه ی 
اس��المی جدید حساب باز کرده است". 
نام این سازمان "جبهه ی اسالمی" است 
و وی خ��ود را نه ی��ک عنصر جهادی، 
بلکه یک اسالمگرای میهن پرست معرفی 
نموده و فرستاده ی آمریکا در ابتدای ماه 
گذشته خواس��تار دیدار و گفتگو با وی 
ش��ده تا هم توجه آنان را به حمایت از 
فرایند صلح با بش��ار اس��د جلب نماید 
و هم نس��بت به نزدیکی به سازمان های 
اس��المگرای وابس��ته به القاعده به وی 
هش��دار دهن��د" لیکن رهب��ر این جبهه 
بدون ذکر هی��چ دلیلی، این دیدار را رد 

نموده است. 
نگارن��ده با اش��اره به نظرات اس��د 
کانجو، فعال سیاسی که نسبت به دولت 
اسالمی عراق و شام بدبین است، اعتقاد 
دارد ک��ه این س��ازمان نهایت��ًا جبهه ی 
اسالمی و گروه های سکوالر را به جنگ 
مس��تقیم با یکدیگر خواهد کشاند. وی 
نیز همانند بس��یاری از س��وری ها بدین 
نتیجه رسیده است که گروه های وابسته 
به القاعده همانند پوششی برای رژیم و 

در تقابل با انقالب عمل می کنند.
این گون��ه  نهای��ت  در  نویس��نده 
اختالف نظره��ا در میان اس��المگرایان 
افراطی و اس��المگرایان میهن پرست را 
گفتمان اصلی در درون اپوزیسیون بشار 
اس��د در داخل سوریه دانس��ته و معتقد 
است که جنگ به سمت و سویی خواهد 
رفت که نقش ارتش آزاد سوریه در آن 
کمرنگ تر شده و غربی ها به حمایت از 

اسالمگرایان میانه رو روی آورند.
منبع:

  foreignpolicy.com

            روزنــــــه

افزایش جمعیت، حربه ی جدید آپارتاید در ایران
سالم اسماعیل پور

کارگ��ری ایران کاماًل متفاوت از جهان بینی 
ماست. آنها در رابطه با ایران، منطقه، جهان، 
حق��وق مل��ی و اندیش��ه و اعتقاداتمان به 
عنوان یک کرد کاماًل متفاوت از ما هستند. 
آنان هرگونه نزدیکی می��ان نیروهای کرد 
و هرگون��ه تحولی در ای��ن رابطه را کاماًل 
در چهارچوب افکار کمونیس��تی ارزیابی 
و تحلی��ل می کنن��د و تص��ور می کنند همه 
چیز زیر س��ر آمریکاست. خوشبختانه این 
نگرش ها و اف��کار آنان هم در ایران و هم 

در منطقه به شدت تضعیف شده است.
هجری! شخصیت های  آقای  واالپرس: 
یارس��ان و یک حزب وابس��ته ب��ه مردم 
یارس��ان ابراز نارضایتی نم��وده که گویا 
کرس��ی های کردس��تان ایران در میان دو 
حزب یا در میان این پنج طرف تقسیم شده 
و به یارس��ان ها که کرد بوده و خویش��تن 
را ک��رد می دانن��د، اعتنای��ی ننموده اند و 
می گوید که هیچ ک��س از کردهای ایام، 
کرماشان و خراس��ان دعوت نشده اند. آیا 

شما پاسخی برای یارسان ها دارید؟
هج��ری: بل��ه یارس��ان ها از کردهای 
اصی��ل هس��تتند و مطالبات آنه��ا متفاوت 
از مطالب��ات مل��ت کرد نیس��ت. در حزب 
دمکرات کردس��تان ایران اعضای یارسان  
بسیاری داریم. حزب دمکرات در منطقه ی 
یارس��ان ها جای پای محکم��ی دارد، اما 
مطرح شدن برخی دیدگا ه ها به باور من، نه 
به سود یارسان ها، بلکه به سود و مصلحت 
برخی از همین افراد اس��ت، کنگره         ی ملی 

هن��وز برگزار نش��ده اس��ت. از کجا معلوم 
ک��ه از منطقه ی کرماش��ان و ایالم کس��انی 
را دع��وت نخواهند کرد. این از یک س��و، 
از س��وی دیگر نیز می توان این س��ؤال را 
مطرح نمود که آیا اصواًل با توجه به فضای 
سیاس��ی حاکم بر ایران، کس��انی می توانند 
از ایران خارج ش��وند و آیا رژیم ایران به 
آنه��ا اجازه خواهد داد که در کنگره ی ملی 
شرکت کنند؟ این به نوبه ی خود قابل بحث 

است.

جمعیت، یکی از پارامترهای اساسی در 
تکوی��ن، بقا، پیش��رفت و عقب ماندگی یک 

کشور است. 
از  می��ان جنبه ه��ای مختل��ف و ابع��اد 
وج��ودی جمعیت ک��ه ش��کل دهنده ی نوع 
سیاس��ت ها، منازعات و تنش های سیاس��ی 
و اجتماع��ی و موقعیت اقتصادی، تاکتیک ها 
و اس��تراتژی های داخلی، منطقه ای و جهانی 
کش��ورها می باش��د، عامل ترکی��ب و بافت 
جمعیتی، بدون ش��ک نقشی تعیین کننده  ایفا 

می کند.
ای��ن روزها ک��ه بح��ث ل��زوم افزایش 
جمعی��ت ایران تبدی��ل به یک��ی از مباحث 
عمده در سخنان سیاستگذاران و زمامداران 
جمهوری اس��المی ش��ده، دالی��ل مختلفی 
ب��رای این ضرورت در رس��انه ها و تبلیغات 
آنان مطرح می ش��ود. از جمله ی این دالیل 
می توان به پی��ری جمعیت کنونی و خطرات 
ناشی از آن برای امنیت ملی، کاهش جمعیت 

علنًا خ��ود را نمایان کرد، پخش ویدئوهایی 
از فردی به نام حجت االسالم مهدی دانشمند 
ب��ود که در آنها ضم��ن اهانت های رکیک به 
پی��روان اهل س��نت، نرخ رش��د جمعیت در 
مناطق سنی نش��ین ای��ران را وحش��تناک و 
خط��ری برای تفوق مذهب ش��یعه خوانده و 

خواستار مقابله ی جدی با آن گردید.
بر اساس آمارهای رسمی، در دو دهه ی 
گذش��ته آهنگ ب��اروری کلی یعن��ی تعداد 
فرزندان جایگزین والدین در ایران، از 6/08 
فرزند در س��ال ۵۵ به 1/8 در س��ال 8۵ و 

1/6 در سال 8٩ رسیده است.
بر اساس ش��اخص های علمی، چنانچه 
آهن��گ باروری کل��ی کمتر از 2/1 باش��د، 
کاه��ش تدریجی جمعیت را به دنبال خواهد 

داشت.
تا اینجای کار، آمارها دلیل چندانی برای 
هراس از تغییر ترکیب جمعیتی ایران در میان 
مقام ه��ای رژیم به دس��ت نمی دهند. زمانی 
می توان به دلیل واقعی  این هراس پی برد که 
این آمارها را با آمار رشد جمعیت در مناطق 

وی این تفاوت را نتیجه ی تبعیت شیعیان 
از سیاس��ت های دول��ت در زمین��ه ی کنترل 
موالید و تبلیغات علمای سنی و حمایت های 
کش��ورهایی چ��ون عربس��تان س��عودی از 
سنی های ایران برای افزایش جمعیت عنوان 

می کند.
یک��ی از خوانندگان همین س��ایت علنًا 
از افزای��ش جمعی��ت کرده��ا در ش��هرهای 
آذربایجان غربی و تهدیدات سیاس��ی ناشی 

از آن برای رژیم انتقاد می کند.
اما س��خنان آیت اهلل مکارم ش��یرازی، از 
پرنفوذتری��ن مراج��ع تقلی��د حکومتی روز 
پنجش��نبه 2۵ مهرم��اه 13٩2 در کنگ��ره ی 
بین المللی امام س��جاد در این زمینه بیش از 

بقیه حائز اهمیت است.
وی ب��ا اب��راز نگرانی ش��دید از افزایش 
جمعیت اهل س��نت در ای��ران گفت: "اکنون 
در اطراف مش��هد می بینیم که اهل س��نت در 
حال خرید زمین و خانه  از شیعیان هستند تا 

نسبت جمعیتی خود را افزایش دهند".
وی می افزای��د: "کانون اصلی تش��یع در 

رژیم برای تش��ویق هم��گان در ظاهر )و در 
واقع تش��ویق پیروان مذهب رس��می و ملت 
حاکم( برای ازدیاد نس��ل و رساندن جمعیت 

ایران به 1۵0 میلیون نفر است.
برای اثب��ات این که ت��الش رژیم برای 
افزای��ش جمعی��ت، ن��ه تالش��ی همه گیر و 
ایرانش��مول، بلکه صرفًا نقشه ای برای حفظ 
باالدس��تی ملت و مذهب حاکم به عنوان دو 
ستون نگاهدارنده ی امنیت ملی )بقای رژیم( 
اس��ت، می توان به تعابی��ر همین مرجع تقلید 

حکومتی در این مورد اشاره نمود.
مکارم شیرازی که علنًا افزایش جمعیت 
طیف های��ی از مردم ای��ران را تهدیدی علیه 
امنیت ملی می داند، در جایی می گوید: "حتی 
اگر یک ریال برای ترویج مبانی مکتب اهل 
بیت خرج شود، در حقیقت کمک به امنیت و 

ثبات نظام اسالمی خواهد بود".
ای��ن ب��دان معن��ی اس��ت که م��کارم و 
همفکرانش در رژیم جمهوری اس��المی )که 
خامن��ه ای و منس��وبان وی نی��ز در زمره ی 
آنان هستند( ترویج تشیع )و الجرم افزایش 

مولد و افزایش جمعیت هزینه بر )کهنساالن( 
اش��اره نمود که الیه ی آشکار تبلیغات رژیم 
پیرامون ضرورت افزایش جمعیت را تشکیل 

می دهند.
اما الیه ی پنهان اهداف و انگیزه های آنان 
در واقع برخاس��ته از هراس رژیم نسبت به 
تغییر بافت جمعیتی به سود پیروان اقلیت های 
مذهب��ی و ملیت های تحت س��تم اس��ت در 
این زمین��ه، س��خنان زبینگیو برژینس��کی، 
استراتژیست معروف آمریکایی جالب توجه 
اس��ت که می گوید: "از فک��ر کردن در مورد 
حمله ی پیشدس��تانه علیه ایران اجتناب کنید 
چرا که زمان، آمارهای جمعیتی و تغییر نسل 

در ایران به نفع حکومت ایران نیست".
این دی��دگاه را اگر در کنار برخی اظهار 
نظره��ای پراکن��ده ی چهره ه��ای مذهبی و 
سیاس��ی رژیم قرار دهیم، می توانیم به دالیل 
هراس سردمداران جمهوری اسالمی از تداوم 
روند کنونی رشد جمعیت و تفاوت های آنان 
در مرک��ز و حاش��یه ی ق��درت و ثروت پی 

ببریم.
ش��اید اولین باری که این جمعیت هراسی 

حاش��یه ای و در میان پیروان مذاهب مختلف 
)و به تبع آن، ملیت ها نیز( مقایسه نمود.

در همین رابطه، س��ایت ش��یعه آنالین به 
نقل  از "دکتر علوی" اس��تاد دانشگاه مشهد 
آورده است: "نرخ رش��د جمعیت در برخی 
مناط��ق سنی نش��ین 7درصد اس��ت، اما در 
مناطق شیعه نشین بین 1درصد تا 1/3درصد 
اس��ت... روس��تایی را س��راغ داری��م که در 
گذش��ته 6۵درصد آن را شیعیان و 3۵درصد 
آن را س��نی ها تش��کیل می دادند، اما امروز، 

86درصد آن را سنی ها تشکیل می دهند".
وی همچنی��ن مهاج��رت اهل س��نت به 
شهرهای شیعه نشینی همچون گرگان، رشت، 
مش��هد، بیرجند، کرمان و ... را موجب تغییر 
بافت جمعیت��ی و تهدیدآمیز! عن��وان نموده 

است.
این استاد دانشگاه همچنین به ذکر مثالی 
در مورد یکی از شهرک های مشهد پرداخته 
و می گوید: "دبیرستان دخترانه ی این شهرک 
80درصد ش��یعه و 20درصد سنی دارد، اما 
مدرس��ه ی ابتدای��ی آن 80  درصد س��نی و 

20درصد شیعه".

حال حاض��ر ایران اس��ت و آنها ب��ه همین 
دلیل، به دنبال مبارزه با جمهوری اس��المی 
هستند و در این مس��یر، یکی از اصلی ترین 
برنامه هایشان تغییر بافت جمعیتی و افزایش 
اهل س��نت اس��ت". مکارم ش��یرازی بدون 
پرده پوش��ی و مالحظه کاری سیاسی خاصی، 
علنًا وجود اهل س��نت را معضل و مش��کل 
دانس��ته و صراحت��ًا می گوید به مس��ئوالن 
هش��دار داده اس��ت که اگر امروز برای این 
مش��کالت چاره و تدبیری نیندیش��ند، شاید 

کار به جایی برسد که نتوان اقدامی کرد.
اگرچه در بیانات ای��ن آخوند حکومتی 
و مطال��ب پی��ش  از آن، به ظاه��ر نامی از 
ملیت ه��ای تحت س��تم و ه��راس رژیم از 
رون��د افزایش جمعیت آنان برده نمی ش��ود، 
اما اش��ارات مکرر به اهالی و سرزمین های 
بلوچستان، خراسان، ترکمن صحرا، کردستان 
و اهواز )یعنی همان مناطق ملیت های تحت 
س��تم(  به عنوان مناطقی که در آنها نس��بت 
جمعیت اهل سنت رو به افزایش است، نشان 
می دهد که فاشیس��م مذهبی و آپارتاید ملی 
و قومی از انگیزه ه��ا و محرک های عمده ی 

جمعی��ت پیروان این مذهب( را عاملی مثبت 
و مای��ه ی قوام و دوام خویش می دانند و هر 
آن ک��ه را در ای��ن میان س��از مخالف بزند، 
محک��وم به کاهش موالی��د و نتیجتًا انقراض 
نس��ل می دانن��د. از همی��ن رو، به روش��نی 
می توان عطش نسل کش��ی و دیگرستیزی را 
در البالی س��خنان و سیاست های جمعیتی 

آنان دید.
 لذا با عنایت به موقعیت پایه ای مذهب و 
زبان رس��می در ایدئولوژی مذهبی – نژادی 
ارتج��اع حاکم بر ایران که مخرج مش��ترک 
آنان با شوینیس��ت های ایرانی رانده شده از 
قدرت اس��ت، می توان دریافت که سیاس��ت 
یکسان س��ازی جمعی��ت در ای��ران، پس از 
دهه ه��ا ت��الش و برنامه ری��زی و ان��کار و 
سرکوب، به بن بست کامل رسیده و هویت ها 
و قرائت های متفاوت از قرائت رسمی حاکم، 
این��ک تبدیل به چالش��ی جدی بر س��ر راه 
آن ش��ده اند، به گونه ای ک��ه عالی ترین منابر 
و مناص��ب حکومتی نیز علن��ًا از ضرورت 
اجرای سیاس��ت های جمعیتی برای مقابله با 

آن سخن می گویند.
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انقاب مش��روطه یا به عبارتی دیگر" 
جنبش مشروطیت در ایران " با تمام رنگ 
و لعاب ایرانی، شرقی  و نیز تفاسیر مختلف 
دینی که از سوی متولیان دین بر اساس کم 
فهمی، دشمنی و مصلحت های شرعی بر آن 
آراسته  شد، گام بلند ایرانیان برای رهایی 
بود. اما با این حال، جای انکار و نفی نبوده 
و نیس��ت ک��ه  بنیادهای فک��ری، معرفتی، 
اجتماع��ی، حقوق��ی، سیاس��ی، اقتصادی و 
فرهنگی آن برگرفته از اندیش��ه ی مدرنیته 
و تح��والت فکری و صنعتی قرن 1٨و 19 
اروپا بود، منتهی بر اساس میزان فهم مردم 
و برداش��ت ناق��ان و مجری��ان آن زمان، 
برای دگرگون��ی و برانداختن نظم کهن و 
ارتجاعی در ایران اواخر قاجاریه، بسیاری 
از نتایج و پیامدهای آن همچون شکل گیری 
نهادهای حقوقی، سیاسی، آموزشی و مدنی  
برگرفته از تجربه و روند نوین تمدن غرب 
برای جامعه ی عصر خود بود. با این تفاوت 
اساس��ی، این نهادها و تح��والت اجتماعی 
سیاس��ی، غرب را به مقصد خود رساند یا 
در مس��یر و مدار صحیح به منزل رسیدن  
قرار داد، اما ایرانی ها را دچار س��ردرگمی، 
ناکام��ی، بح��ران و بی هویت��ی ق��رار داد. 
بح��ران و ب��ی هویتی که در میان ش��کاف 
و گس��له های بزرگی چون سنت � مدرن، 
دولت � ملت و دین � دولت، اسیر و درگیر 
نمود. بسیاری از صاحبنظران و تحلیلگران 
مس��ائل ایران، دالی��ل و عوامل مختلفی را 
برای ناکامی و یا شکست مشروطیت بیان 
می کنند تا جایی که این عوامل، بسیاری از 
موضوعات ساختاری، فرهنگی، آموزشی، 
اقتص��ادی، سیاس��ی، داخل��ی و خارجی را 
دربر می گیرد. برای هر کدام از این دالیل، 
نقطه نظرات، دیدگاه ها و تحلیل های خود را 
نیز دارند که بی شک در بسیاری از موارد 
می توان واقعیت های ایران دوران مشروطه 
را از میان آنان بازشناس��ی کرد و ناکامی 
این حرکت عظی��م و تاریخی برای رهایی 
و آزادی ایرانیان از " اس��تبداد سیاس��ی و 
اسارت دینی " را بهتر درک کرد. دراصل و 
براساس مطالعه و بررسی جوانب مختلف، 
می توان موانعی را که باعث عدم موفقیت 
و پیشرفت مشروطه در همه ی جوانب شد 
به چالش کش��ید، نه مشروطه و اندیشه ی 

پیشرفت و تحول خواهی آن را. 
زمان��ی که ب��ه پایگاه فک��ری، نقطه ی 
بنیاده��ای فک��ری، مطالبات و  عزیم��ت، 
آرمان ه��ای جنب��ش مش��روطه پرداخت��ه 
می شود، به راحتی و بسیار روشن می توان 
از همین راه هم  دش��منانش را بازشناخت 
و به دسیس��ه ها و انتقام گیری های آنان در 
طول تحوالت اجتماعی سیاس��ی صد سال 
اخی��ر، در می��ان ملت های ای��ران پی برد. 
مش��روطیت به دلیل اهمیتش،گس��تردگی 
حرکت ه��ای  در  آن  مان��دگار  تأثی��ر  و 
آزادی خواه��ی ،عدالت طلب��ی و فریادهای 
دموکراتیک در ای��ران، کماکان در جامعه 
و میان نیروهای س��کوالر، دموکراتیک و 
مترقی، زنده و پوی��ا حضور دارد، چرا که 
در طی یکصد سال اخیر این نقطه ی شروع 
و آغ��از حرک��ت  ایرانی��ان، در مناطق و  
مقاطع تاریخی مختلف برای مشارکت در 
قدرت سیاسی و نقش پذیری در سرنوشت 
خود بوده اس��ت. مش��روطیت در هر قالبی 
برای این مردم��ان، رویارویی برای تغییر 
و دگرگون��ی در مفاهیم اجتماعی، حوزه ی 
قدرت سیاسی، منظومه ی فکری و اعتقادی 
صاحب��ان قدرت به وی��ژه نظام س��لطنتی، 
دربار، شاه، نهاد دینی، روحانیون و مقّربین 
به دس��تگاه قدرت را به یاد می آورد، چرا 
که  مردم در سرتاس��ر ایران  که همواره " 
قدرت سیاس��ی با مشارکت دینی" بر آنان 
اعم��ال می گردید، به مثاب��ه ی رعیت هایی 
بی اراده و مطی��ع بودند. آنان فاقد هر نوع 
حق و حقوقی بودند، چرا که اساسًا، نه حقی 

تعریف شده بود و نه متنی حقوقی ایجاد و 
در دست بود تا از راه آن، مردم هم صاحب 
حق شوند. در اصل هم  یکی از خواسته های 
اولیه و اساسی مشروطیت هم، همان ایجاد 
"عدالت خانه " و ب��ه زبانی دیگر ایجاد " 
قانون و جنبش قانون خواهی"  بود. عصیان 
اجتماعی و سیاس��ی جامعه، به دنبال خود 
رهبری، حرکت و حضور روش��نفکران در 
متن  مطالبات مشروطه را به همراه داشت. 
مطالباتی که در همان آغاز در پی " الغای 
سلطنت" و" اس��تقرار قانون" بر می آید و 
سریعًا تبدیل به خواست اساسی و عمومی 

جامعه و نیرو های پیشرو می شود.
ب��ر این مبنا، مش��روطیت ب��ا گفتمانی 
نوین در عرصه ی سیاست، قانون، عدالت، 
براب��ری و س��ایر مفاهیم اساس��ی برگرفته 
شده از تمدن غرب، برای حقوق اجتماعی 
افراد در جامعه ی  اس��تبدادزده ی سیاس��ی 
و اس��ارت دیده ی دین��ی، طوفانی عظیم و 
مان��دگار تا به امروز در جامعه ی ایران به 
پا می کند. بر اساس بس��یاری از تحلیل ها 
،داده ه��ا و واقعیت های مان��دگار اجتماعی 
و سیاس��ی در ایران ام��روز، می توان آثار 
آن را در می��ان نیروهای سیاس��ی، احزاب 
س��کوالر، ش��خصیت ها و فعالین عرصه ی 
سیاس��ی، فرهنگ��ی و فکری به روش��نی 
مش��اهده کرد. هنوز نیز در ایران، مطالبات 
و خواست های تحقق نیافته ی مشروطیت، 
بع��د از س��ال های متمادی از ای��ن تحول 
بزرگ، از س��وی مردم و نیروهای سیاسی 
و پیش��رو، از حاکمیت سیاس��ی که امروز 
به استبداد دینی آراسته شده است، مطالبه 
و درخواس��ت می ش��ود. در ای��ن گفتار به 
ای��ن موض��وع اصل��ی و اساس��ی خواهیم 
پرداخت که چرا و چگونه اس��ام گرایی و 
به نوعی گفتمان مشروعه که یک گفتمان 
ارتجاعی و دینی مخالف آزادی و اساس��ًا 
در تض��اد ب��ا مش��روطیت و آرمان ه��ای 

و خواست  نیروهای سیاسی، مترقی خواه و 
مردم برای آزادی و عدالت ایس��تاده بود. 
تمام خواس��ت و تاش مش��روطه خواهان 
که ایجاد  نظام��ی دموکراتیک، قانونمند، 
پیشرو در قانون و خواهان توسعه و عدالت 
بود، از سوی نیروها و عوامل پیدا و پنهان  
نهادهای استبداد و مخالف بیداری ایرانیان 
مورد تهاج��م قرار گرفت. چ��ه در هنگام 
حرکت ها و جنب و جوش های اولیه برای 
ایج��اد انجمن های مختلف در راه مبارزه با 
اس��تبداد، جهل و خراف��ات دینی و چه در 
زمانی که مش��روطیت به پیروزی اولیه ی 
خود می رس��د. در مقاط��ع مختلف تهدید، 

آن بود، بعد از س��ال ها توانس��ت به رأس 
حاکمیت سیاسی دس��ت یابد؟ مشروعه یا 
همان استبداد دینی در قالب شیخ فضل ا... 
نوری که زمانی از سوی نیروهای پیشرو، 
مترقی، س��کوالر و آزادیخ��واه با حمایت 
مردم ای��ران، اراده ی فاتحان تهران،حمایت 
بخش��ی از اس��امگرایان پیرو مشروطیت 
و روش��نفکران به چوبه ی دار سپرده شد، 
چگونه و به چه شکل توانست به صحنه ی 
سیاس��ی یا دس��تیابی به قدرت سیاس��ی و 
دست به تشکیل یک حکومت دینی بزند؟

 دسیس��ه ها و عواملی ک��ه منجر به، به 
توپ بس��تن مجلس و در پی آن اس��تبداد 
صغیر گردید. ریش��ه در اندیشه های دینی 
ضد مش��روطه، ض��د آزادی، ولی خواهان 
ماندگاری استبداد سلطنتی داشت. استبداد 
ب��ا دو بال بس��یار کهن، پیچی��ده و دارای 
توانایی های مالی و گسترده در برابر اراده 

تهاجم و دسیس��ه های مداوم برای مقابله با 
مش��روطیت تداوم پیدا می کنند. نهادهای 
س��نتی و صاحب قدرت سیاسی و دینی در 
برابر تغییرات، به صورت جدی مقاومت و 
ایس��تادگی می کنند. شرایط عقب ماندگی 
گس��ترده ی ایران در خصوص علوم جدید، 
س��طح آم��وزش، س��واد عمومی،جامعه ی 
س��نتی، عقب ماندگی فک��ری و فرهنگی، 
در کنار دیگر شرایط س��اختاری حاکم بر 
ایران آن روز، به دشمنان آزادی و عدالت 
این موقعیت را بخش��یده بود تا در س��نگر 
دی��ن و س��لطنت در برابر خواس��ت مردم 
قرار بگیرند، اما با مقاومت بسیار تاریخی 
آزادی خواهان و دور از اذهان مستبدین و 
مرتجعی��ن دینی، مردم در مناطقی دیگر در 
ایران و نیز حمایت و همراهی بس��یاری از 
علم��ای دینی و نوگرایانی که رهایی مردم 
از اس��تبداد را بر هرگونه انجماد فکری و 

اسالم گرایان بعد از مشروطه در ایران
 پرویز جباری 

دین��ی ترجیح می دادند، مش��روطه خواهان، 
پیروز نهایی میدان شدند.

بخش��ی از روحانیونی ک��ه به حمایت 
از مش��روطه برخواستند. ش��خصیت هایی 
بودن��د که در کس��وت روحانی��ت بودند، 
ولی از نظ��ر و دیدگاه فکری ،سیاس��ی و 
اجتماع��ی در صف تج��دد گرایان و غرب 
گرا بودند.افرادی چون سید اسداله خرقانی 
ک��ه از نزدیکان و حلق��ه فکری و موثر در 
بیت آخوند خراس��انی بودند. شیخ ابراهیم 
زنجان��ی ،س��ید حس��ن تق��ی زاده ،ملک 
المتکلمی��ن و غیره در کنار و همراه س��ایر 
روحانیون ،روش��نفکران ،دیوان س��االران 
، تج��ار و بازرگان��ان تق��ش اساس��ی در 
پیش��برد برنامه های مش��روطیت داشتند. 
مش��روطیت به دنبال فتح تهران از س��وی 
مش��روطه خواهان و همراهی همین تیپ از 
روحانیون نو اندیش، به پیروزی اساسی و 
اصلی خود دس��ت میابد. پیروزی که منجر 
به تبعید استبداد سلطنتی و بر سر دار رفتن 
ارتجاع دین��ی وترد گفتمان مش��روعه از 
س��وی حامیان و پیروان مشروطه گردید.
ب��ه دنبال پی��روزی مش��روطه خواهان  بر 
اس��تبداد و تبعید محمد علی شاه و حامیان 
دینی س��لطنت، مش��روطیت ب��ه نوعی در 
مسیر اصلی خود قرار می گیرد .این مسیر 
و جهت ، تغییر و تحول درمفاهیم سیاسی و 
اجتماعی  یا ایجاد قوانین برای اداره جامعه 
بر اس��اس اندیش��ه های نوین می باش��د. 
هرچند که در این مقطع مشروطه خواهان، 
نیروهای دموکراتیک و سکوالر در جامعه 
، مجل��س ،مطبوعات ،دولت و س��ایر نهاد 
های بر آمده از مش��روطه به تاشی عظیم 
برای تغییرات دس��ت زدند . با این حال به 
دلیل سال ها اس��تیا و حاکمیت استبداد و 
دین بر مردم،  نتوانس��تند از استیا و نفوذ  
دی��ن و قوانین ش��ریعت، رهایی کامل پیدا 
کنند.چ��را که قانون اساس��ی می بایس��ت 
مغایرت و تضادی با دین و ش��ریعت دینی 
نداش��ته باش��ند . یعنی ما ش��اهد حاکمیت 
اندیش��ه ها و عقاید دینی شیخ فضل اهلل و 
ش��ریعت گرایان در سیاست، بر مبنا همان" 
اصل متتم  قانون اساس��ی" هس��تیم که بر 
قانون مش��روطه در ای��ران تحمیل گردید.
متممی که همواره یک روزنه برای حضور 
،تنفس و در نهایت بازگش��ت قوانین دینی 
و ارتجاع به حوزه سیاس��ت در ایران بوده 
است. به این صورت که بسیاری از عوامل 
در کنار هم باع��ث گردید تا قوانین دینی، 
وجود خود را بر اندیشه های مدرن و نوین 
جامعه که روشنفکران و آگاهان جامعه، آنان 
را نمایندگی می کردند تحمیل نمایند. یا به 
نوعی این روش��نفکران و نوگرایان حوزه 

سیاست و اجتماع بودند که به دلیل شرایط 
جامعه س��نتی و دینی ایران به این مصالحه 
ت��ن دادند.  ماش��ا اهلّل آجودان��ی در کتاب 
مشروطه ایرانی میگوید: » نویسندگان ما 
همچ��ون میرزا ملکم خان و میرزا یوس��ف 
خان مستشارالدوله به نادرست بین آموزه 
ها و احکام دینی با دموکراس��ی غربی یک 
نوع همس��انی ف��رض کردن��د. یعنی یک 
» ای��ن همان��ی « ایجاد کردن��د و به قول 
آجودانی دموکراس��ی غ��رب را به آموزه 
ه��ا یی مانن��د » امر به مع��روف و نهی از 
منکر « تغییر دادند. ) مش��روطه شکس��ت 
نخورد،ناتمام مان��د ،مصاحبه زهره آقایی 
ب��ا داریوش رحمانی��ان ،تاریخ ای��ران (.با 
تم��ام این اوضاع و پس از س��ال ها تاش 
وروش��نگری توسط انجمن های مخفی در 
آموزش های سیاس��ی و مطالبات مردم در 
برابر اس��تبداد و استیای ارتجاع دینی، که 
توسط روش��نفکران و کنشگران اجتماعی 
صورت گرفته ب��ود.  پس از فتح تهران و 
همراهی گسترده نیروهای مخالف استبداد، 
خارج از مرکز در دیگر مناطق ایران باعث 
تقویت جبهه مشروطیت و آزادی خواهان 
گردید. همین تقویت جبه��ه باعث گردید، 
یک نوع همگرایی برای پیگیری مطالبات 
و خواسته های مشروطیت صورت گیرد . 
ب��ه این معنی که یک اراده ملی و همگانی 
با تمام موانع و مش��کات برای به نتیجه 
رس��یدن حرکت عظیم اجتماع��ی مردمان 
ایران صورت گیرد. در این پیکار تاریخی 
در قال��ب ایجاد احزاب  ،نش��ریه ها، ایجاد 
مدارس ،آموزش های نوین ،ایجاد مجلس 
،انتخابات ،تدوین قوانین نوین برای برنامه 
های اجتماعی ،سیاس��ی ، پیشرفت جامعه ، 
کش��ور و نیز تقویت همگرایی سیاسی در 
چارچ��وب انجمن های ایالتی و والیتی که 
نوعی مقاومت در برابر وابس��تگی کشور 
ب��ه قدرت های خارجی و عدم تمرکز بود. 
به مشارکت گسترده مردم مناطق ایران در 
قال��ب گروهای صنفی و سیاس��ی مختلف، 
منجر گردید. دقیقا این همان  نقطه قوت و 
ماندگاری مش��روطه در برابر استبداد بود.
نکته ای که بعدها، توس��ط استبدادایرانی  
حلول ک��رده، در روح وجان رضا ش��اه و 
حلقه روشنفکران کج اندیش بر گرد ایشان، 
شناسایی واقدام به نابودی آن گردید. این 
نی��روی مرک��ز گرا ب��ا تمام ت��اش برای 
کوبیدن مشروطه در ایران ،درابتدا کوشید 
آن عنصر همگرایی واندیش��ه دموکراتیک 
برای سازندگی ایران که " مشارکت ملت 
ها برای مشروطیت و آزادی با هم و برای 

هم بود" را نابود نماید.
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در راستای همكاری بیشتر نیروهای دمكرات و مترقی ایران بكوشیم

چهارمین کنگره ی اتحادیه ی دانشجویان 
دمکرات کردس��تان ای��ران با ش��عار "اتحاد 
گفتمانی جنبش دانشجویی کرد" طی روزهای 
چهارشنبه 4 دی ماه تا جمعه ٦ دی ماه 1392 
برگزار شد. در ارتباط با چگونگی برگزاری 
ای��ن کنگ��ره، وضعی��ت جنبش دانش��جویی 
ک��رد در ح��ال حاضر و برنامه ه��ای آینده ی 
اتحادی��ه ی دانش��جویان دمکرات کردس��تان 
ایران ب��رای س��ازماندهی دانش��جویان کرد 
در کردس��تان ایران، روزنامه ی کوردس��تان 
گفتگویی با کیهان یوس��فی، دبیر این اتحادیه 
ترتیب داده است که توجه خوانندگان گرامی 

را به متن این گفتگو جلب می کنیم:
کوردس��تان: کم��ی درب��اره ی چگونگی 
برگ��زاری کنگ��ره ی اتحادی��ه دانش��جویان 

برایمان بگویید؟
ک.یوس��فی: بر طبق برنامه و اساسنامه ی 
اتحادیه ی دانشجویان دمکرات کردستان ایران، 
این س��ازمان باید هر دو سال یکبار کنگره ی 
خود را برگزار کند، برای این منظور نیز چند 
م��اه قبل از برگ��زاری کنگ��ره در کمیته های 
مختلف اتحادیه اقدامات و زمینه س��ازی های 
الزم برای برگزاری کنفرانس ها و امور مرتبط 
با کنگره انجام می ش��ود. نمایندگان حاضر در 
کنگره در کنفرانس ها انتخاب می ش��وند و در 
کنگره به بررس��ی موضوعات تعیین ش��ده که 
توس��ط هیأت اجرایی و بر اس��اس برنامه و 

اساسنامه آماده شده اند، می پردازند.

دول��ت ایران هم��واره ناقض حقوق بش��ر 
و حق��وق اقلیت ه��ای مذهب��ی و ملیت ه��ا در 
این کش��ور  بوده اس��ت. این درحالیس��ت که 
ملیت های ایرانی، زیربنای هویت ایرانی و بنیاد 
و اساس شکل بخشی به فرهنگ ایرانی هستند. 
وجود ملیت ها و اقوام مختلف در هر کش��وری 
به مثابه ی یک فرصت اس��ت. لذا این فرصت ها 
باید ش��ناخته شده و مطالبات به حقشان پاسخ 
داده ش��وند و امکان��ات، مناب��ع و ثروت ها به 
طور یکس��ان و بدون هیچ گون��ه تبعیضی میان 

ملیت های مختلف تقسیم شوند.
پرداخت��ن به موض��وع اق��وام )ملیت ها( و 
اقلیت های دین��ی از جمله وعده های انتخاباتی 
حسن روحانی بود و مقرر بود که بعد از رسیدن 
به ریاس��ت جمهوری، برای رسیدگی به مسائل 
و مش��کالت ملیت های تحت ستم و اقلیت های 
مختلف ای��ران و تحقق حقوق آنه��ا، "معاونت 
امور اق��وام و اقلیت ها" را تأس��یس نماید، اما  
این پس��ت، از معاونت رئیس جمهور به دستیار 
ویژه ی وی تنزل یافته و پستی با عنوان "دستیار 
ویژه ی رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت ها" 
ایجاد گردید و این مسئولیت به علی یونسی که 

عقبه ای امنیتی و اطالعاتی دارد، سپرده شد. 
روحان��ی در گرماگرم مب��ارزات انتخاباتی 
همواره بر تحقق مطالبات ملیت های فرودس��ت 
تأکی��د  نم��وده و در بیانیه ی ش��ماره ی3 خود 
ک��ه بطور وی��ژه درب��اره ی اق��وام )ملیت ها( و 
اقلیت های مذهبی نوشته شده بود، طی 10 بند 
برنامه ه��ای خود را در این باره اعالم کرده بود. 
بیانیه ی ش��ماره ی 3 با این جمله های جذاب و 
عوامفریب آغاز ش��ده بود: »کش��ور عزیز ما، 

عادل مرادی

مصاحبه : هیوا میرزایی

دروازه ی رژیم ایران بر همان پاشنه ی قدیمی می چرخد

چهارمین کنگره ی اتحادیه ی دانشجویان دمکرات کردستان ایران
در گفتگو با کیهان یوسفی، دبیر این اتحادیه

کوردس��تان: با توجه به ش��رایط جنبش 
دانش��جویی در داخل کش��ور، به نظر ش��ما 
برگزاری کنگره می توان��د حامل چه پیامی 

باشد؟
ک.یوسفی: پیام نخست کنگره بدون شک 
باورمندی به دمکراس��ی است، زیرا انتخابات 
و برگزاری کنگره برای هر سازمانی حاکی از 
باورمندی به دمکراسی و دمکراتیک بودن آن 
س��ازمان است. براین اساس، برگزاری کنگره 
می تواند حاوی پیام دموکراس��یخواهی برای 
دانش��جویان داخل کش��ور که تحت سرکوب 
دیکتاتوری حاکم بر ایران هس��تند، باش��د و 
همچنین با در نظرگرفتن ش��عار کنگره یعنی " 
اتحاد گفتمانی جنبش دانشجویی کردی" پیام 
مبارزه ی مش��ترک حول یک گفتمان واحد و 

ملی را به فعاالن داخل کشور بدهد که این نیز 
مؤید این حقیقت است که رمز موفقیت ما در 

اتحاد و همصدایی است.
کوردس��تان: وضعیت دانشجویان کرد در 

ایران را چگونه می بینید؟
ک.یوسفی: دانش��جویان کرد نیز همچون 
دانش��جویان دیگ��ر ملیت های ای��ران تحت 
فش��ار و س��رکوب سیس��تم حاکم هستند و 
بدون ش��ک وضعیت و ش��رایط آنه��ا هم از 
لحاظ آموزش��ی و تحصیلی و ه��م از لحاظ 
فعالیت های دانش��جویی و حقوقشان مطلوب 
نیس��ت. آمدن روحانی ب��ا تبلیغاتی پیرامون 
گش��ایش فضای سیاسی و به ویژه دانشگاه و 
فعالیت دانشجویی همراه بود، ولی واقعیت این 
است که گشایش فضای سیاسی و جامعه در 
چهارچوب سیس��تم جمهوری اسالمی امری 

غیر ممکن اس��ت و بدون شک سراب آمدن 
روحانی هم نمی تواند دانش��جویان را امیدوار 

به تحقق حقوقشان نماید.
کوردس��تان: آیا از لحاظ س��ازماندهی، 
اتحادیه ی دانش��جویان توانس��ته اس��ت که 
در حوزه ی دانش��جویی در ای��ران و به ویژه 

کردستان نقش آفرینی کند؟ 
ک.یوس��فی: بلی با مسئولیت می گویم که 
توانسته است، ولی ما و دوستانمان در کنگره 
بر این باور بودیم که اتحادیه ی دانش��جویان 
دارای پتانسیل و ظرفیت بیشتری است برای 
آنکه بتواند تش��کیالت خود را تقویت نموده 
و گس��ترش ده��د و به همی��ن خاطر یکی از 
مصوبات کنگره این بود که اهمیت بیش��تری 
ب��ه فعالیت و س��ازماندهی در داخل کش��ور 

برای تحقق و برآورده س��اختن هر چه بیشتر 
آرمان ها و اهداف اتحادیه ی دانشجویان داده 
ش��ود. اتحادیه ی دانش��جویان چه در گذشته 
و چه در حال، یکی از رس��الت های خود را 
سازماندهی دانش��جویان کرد می داند و بدون 
شک فلسفه ی تأسیس اتحادیه ی دانشجویان، 
سازماندهی فعالیت های دانشجویی در داخل 

کشور بوده است.
کوردس��تان: برنام��ه ی آت��ی اتحادیه ی 
کار  و  س��ازماندهی  ب��رای  دانش��جویان 

تشکیاتی در کردستان چگونه خواهد بود؟
ک.یوس��فی: در حقیق��ت س��خن گفتن از 
برنامه های یک سازمان که از سوی حکومت 
ب��ه رس��میت ش��ناخته نمی ش��ود و معتقد به 
حکومت کنونی نیست و راه حل رفع مشکالت 
را در س��رنگونی ای��ن حکوم��ت می داند، در 
رس��انه ها و به ص��ورت علنی از آن س��خن 
گفتن، به ویژه در زمینه ی سازماندهی، معقول 
و منطقی نیست، ولی ما تالشمان این است که 
بنا به فعالیت های خودم��ان و همچنین بنا به 
جوهر و طبیعت مس��ائل جنبش دانشجویی،  
فعالیت هایم��ان را در راس��تای آگاه س��ازی 
جامع��ه ی کردس��تان و گس��ترش فرهنگ و 
گفتمان ملی بیش از گذش��ته گسترش دهیم. 
روابطمان را با سازمان ها و فعاالن دانشجویی 
ملیت های تحت س��تم ایران که دارای دردی 
مش��ترک هستیم، توسعه دهیم، تالش کنیم که 
همبستگی منسجمی با آنها تشکیل دهیم و با 
همدیگر گام هایمان را برای رسیدن به آرمانها 

و اهدافمان استوار کنیم.

ایران، بوس��تانی عطرآگین از اقلیم ها، زبان ها، 
ادی��ان و مذاه��ب گوناگون اس��ت« و در بند 
چهارم ه��م آمده بود: »تدری��س زبان مادری 
ایرانی��ان )ک��ردی، آذری، عرب��ی و...( بط��ور 
رس��می در س��طوح مدارس و دانش��گاه ها در 
اجرای کامل اصل 1۵ قانون اساسی«. همچنین 
مش��ارکت عمومی فارغ از زب��ان و مذهب در 
مدیریت ه��ای کالن کش��ور و اج��رای اص��ل 
شایسته ساالری در همه سطوح سیاسی اداری، 
به گونه ای که تمامی ش��هروندان و هم میهنان در 
ش��رایط یکسان امکان مش��ارکت و تصدی در 
تمامی سطوح تا عضویت کابینه را داشته باشند 
و رقاب��ت در به عهده گیری مناصب، براس��اس 
شایس��تگی ها باشد و هیچ کس به دلیل قومیت 
)ملیت( یا مذهبش از فرصتی محروم نشود، از 

جمله  وعده های جذاب روحانی به مردم بود.
اما عماًل مش��اهده نمودی��م که روحانی در 
تش��کیل کابینه، به وعده ی خود عمل ننموده و 
خب��ری از حضور اف��رادی از ملیت های تحت 
ستم و اقلیت های مختلف در آن نیست و برای 
توجی��ه این موضوع ب��ه ناچار یکب��ار دیگر، 
عوامفریبی را پیش��ه ی خود س��اخته و عنوان 
کرده اند که  کابینه، فقط هیأت  وزیران نیست و 
با این وج��ود نیز هنوز از افرادی از ملیت های 
تحت ستم در معاونت ها و یا مناصب دیگر هم 

استفاده نشده است.
در همین راس��تا، علی یونس��ی گفته است 
که ع��دم توفیق در انتصاب اقلیت های قومی و 
مذهبی به برخی سمت های باالی حکومتی به 
معنای این نیس��ت که دول��ت قصد انجام چنین 
کاری را در آین��ده ندارد. ل��ذا با درنظر گرفتن 
عملک��رد دولت روحانی در طی مدت س��پری 
ش��ده از زمان زمامداریش می توان این گفته ی 

یونس��ی را مصداق بارز »وعده ی سر خرمن« 
آنه��ا به مردم و به س��خره گرفتن خرد اجتماع 

دانست.
بر خ��الف وع��ده و وعیده��ای انتخاباتی 
حس��ن روحانی، در میان ملیت ها و اقلیت های 
مذهبی، حتی آن بخش از مدیران والیتمدار و 
ذوب ش��ده در والیت نیز که وفاداری خود به 
نظام جمهوری اسالمی را در طی 3۵ سال اخیر 
ثابت نموده اند، از کاروان انتصابات و انتخابات 

دولتی محروم ماندند. 
پرواضح اس��ت که این ام��ر، خلف وعده ی 
آش��کار روحانی با مواد تصریح شده در بیانیه 
ش��ماره 3 انتخاباتی وی )حقوق اقوام، ادیان و 
مذاهب( می باش��د، به گون��ه ای که هیچکدام از 
بندهای ده گانه ی بیانی��ه ی وی در یکصد روز 
اول عمل��ی نش��دند و حت��ی در گ��زارش صد 

روزه ی عملک��رد دول��ت نیز به آنها اش��اره ای 
نشد. 

همچنین بر اساس قانون اساسی این رژیم، 
مردم س��اکن در کش��ور ایران انسان هائی فاقد 
قدرت تش��خیص محس��وب می شوند که یک 
ول��ی فقیه آنها را قیمومیت می کند. با این پیش 
شرط هیچگاه حقوق شهروندی در چهارچوب 
این رژیم نمی تواند معنا و مفهومی داش��ته باشد 
و تنها دغل و فریبی بیش نیس��ت. اکنون حسن 
روحانی زیر فش��ار مردم ت��الش می کند تا با 
استفاده ی ابزاری از حقوق شهروندی، آن را در 
زرورقی از جمالت جذاب، گنگ و عوامفریب 
پوشانده تا برای مدتی مردم را با آن سرگرم و 

فریب دهد.
در نتیجه با توجه به ماهیت بغایت مذهبی و 
ایدئولوژیک نظام جمهوری اسالمی، تاریخچه ی 

ممل��و از تبعیض آن و این��ک، عملکرد دولت 
روحانی در زمین��ه ی انتصاب وزراء و انتخاب 
استانداران و محرومیت عملی ملیت های تحت 
س��تم در عرصه های مختلف مدیریتی، سیاسی 
و اقتصادی کش��ور و تناقض ش��دید در رفتار 
و کردار رئیس جمهور، وزیر کش��ور و دستیار 
ویژه ی رئیس جمهور در ام��ور اقوام و اصرار 
بر معک��وس جلوه دادن وضعی��ت ملیت ها در 
کش��ور باید پی برد که مار خوش خط و خال 
جمهوری اس��المی هر چند وقت یکبار پوست 
می اندازد، اما خوی وی همان است و دروازه ی 
این خانه ی از پای بست ویران، بر روی همان 
پاش��نه ی قدیمی می چرخد. بنابراین بر کس��ی 
پوش��یده نیس��ت که روحانی تنه��ا برای حفظ 
رژی��م و طوالنی تر نمودن عمر آن آمده اس��ت 

و الغیر.



چند راهکار ساده برای درمان سردرد
س��ردرد، یکی از دردهای شدیدی است که 

فرد دچار آن می شود و در میان درد اعضای 
دیگر بدن، به عنوان سومین درد شناخته 

شده است.
اکن��ون اکث��ر مردم در سراس��ر 
جه��ان از ابتال به آن می نالند. برای 
درمان آن می ت��وان از روش زیر 

استفاده کرد:
1- روزانه، یک یا دو بار 

نفس عمیق بکشید.
2- بسیاری بر این باورند 

که به دلیل استش��مام یک بوی 
تن��د به س��ردرد مبتال می ش��وند، به همین 
دلیل بهتر است که از استشمام بوهای تند 

پرهیز نمایند. 
ب��وی نعنا یکی از بوهایی اس��ت 

که بس��یار س��ودمند است و پس از 
استش��مام ب��وی آن، فرد 

احس��اس آرامش می کند، لذا افرادی که دچار 
س��ردرد می ش��وند، می توانن��د ب��وی نعنا را 

استشمام کنند.
3- پیاده روی و قدم زدن، یکی از عواملی 
است که باعث رقیق شدن و گردش منظم 
خ��ون در رگها خون می ش��ود، به همین 
دلیل می بایس��تی روزان��ه چند دقیقه ای 
پیاده روی نماییم و بس��یاری اوقات به 
هنگام سردرد، پیاده روی می تواند برای 

تسکین آن بسیار مفید باشد.
4- به هنگام سردرد با انگشت میان 
ابروهایتان را ماس��اژ دهی��د. به عبارت 
دیگ��ر، میان ابروها تا پیش��انی خود را با 
انگش��ت ماس��اژ دهید، این کار را چند بار 
تکرار نمایید که می تواند بسیار مفید باشد. 

در صورتی که س��ردردتان بدین ش��یوه 
تسکین نیافت، به پزشک مراجعه نمایید.
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بازتاب

فاتح صالحی
ویروس، بیش از ١٠٠٠ دلفین را از بین  برد

روغن ماهی، میزان فعالیت مغز را افزایش می دهد

بر اس��اس گ��زارش رس��انه های ارتباط 
جمع��ی آمری��کا، در مدت اخی��ر افزون بر 
1000 ماه��ی از نوع دلفی��ن بر اثر یک نوع 

ویروس از بین رفته اند.
نوگیری��س"  "ایری��ن  رابط��ه،  ای��ن  در 
متخص��ص در این زمینه گفت: "این ویروس 
تأثیر بس��یار زیادی داش��ته و ما به دقت در 
این باره تحقیق می کنیم". وی همچنین اظهار 
داش��ت: " هیچ نش��انه ای در رابطه با از بین 
رفت��ن ویروس وج��ود ندارد، بلک��ه روزانه 

دلفین های بیشتری را از بین می برد".
بر اس��اس آمار گروه زیستگاه آبی ملی 
در آمری��کا، قری��ب به 3٩ ه��زار دلفین در 
س��واحل ش��رقی فلوریدا وجود دارند و در 
س��ال 1٩18- 1٩87 نزدیک به 740 دلفین 
بر اثر این ویروس از بین رفته اند، اما تاکنون 
مش��خص نشده اس��ت که دلیل شیوع مجدد 

این ویروس چیست.

زیتون، ماهی و سبزیجات باعث افزایش فعالیت و توانایی مغز می شوند. محققین 
می گویند این مواد خوراکی عالوه بر فوایدی که در سالمتی افراد دارند، چندین 
فایده ی دیگر نیز از جمله افزایش توانایی تفکر مغز و شیوه ی یادآوری 
برای مغز دارند و از همه مهمتر اینکه، این مواد خوراکی، آن بخش 
از مغز را که به دلیل پرخوری و تنبلی جس��می، تنبل شده است 

را دوباره فعال می کنند.
می��ل"  "دیل��ی  روزنام��ه ی 
داد ک��ه  انگلی��س گ��زارش 
دانش��مندان ب��ه ای��ن نتیجه 
رسیده اند که انرژی مناسب 
و مطل��وب از خوراک مفید 
و س��ودمند تأمین می ش��ود 
و پیام های��ی ک��ه مغ��ز ذخیره 
می کند، ب��ه پروتئین هایی که فرد 

مصرف می کند، وابسته است.

بیانی��ه ی 10 م��اده ای حس��ن روحانی 
س��رو صدای زیادی میان کس��انی که مبلغ 
سیاس��ت های روحان��ی بودند به پ��ا  کرد و 
متأس��فانه بعضی ه��ا بر این ب��اور بودند که 
این بیانیه ی 10 ماده ای که به منش��ور سوم 
روحان��ی معروف اس��ت، می توان��د آن ها 
را به بخش��ی از مطالبات و خواس��ت های 
خ��ود از نظام حاکمیت جمهوری اس��المی 
ایران و ش��خص حس��ن روحانی به عنوان 
رئیس جمه��ور این نظام برس��اند. چون در 
متن این منش��ور آمده بود که این انتخابات 
فرصتی تاریخی  اس��ت برای تحقق بخشی 
از مطالبات ملیت های ایران. در شماره های 
گذش��ته از 4 ماده ی بیانی��ه ی مذبور حرف 
به می��ان آوردیم و در این ش��ماره پیرامون 
پنجمین ماده ی این منشور به بحث خواهیم 
پرداخت. ماده ی پنجم: " تقویت فرهنگ و 
ادبیات اقوام ایرانی و پیش��گیری از زوال 
آنان به منظور حفظ و نگهداشت این میراث 
کهن ایرانی." س��وای محت��وی این ماده که 
وظیفه ی اساسی هر نظام و حکومتی است، 
مس��ئله ی جالب توجه که در این ماده بیش 
از هر چیز دیگری خودنمایی می کند، واژه ی 
"میراث" است. یعنی همه ی ملیت های ایران 
ملک بی چون و چرای حاکمان اس��ت و آن 
ملیت ها صاحب و مال��ک فرهنگ و آداب 
و رس��وم خود نیستند. بلکه این نظام حاکم 
بر ایران است که مالکیت این ملیت ها را بر 
عه��ده دارد و این ملیت ها به درازای تاریخ 
ضمیمه ی فرهنگ حاکم��ان ایران بوده اند و 
در حاش��یه زیسته اند. در اینکه این ملیت ها 
یعنی )ک��رد، ترک، بلوچ، ع��رب و ترکمن( 
همیش��ه همچ��ون افرادی بیگان��ه و خارج 
از نظام بوده اند ش��کی نیس��ت. اما به سبب 
اینکه هر یک از این ملیت ها صاحب هویت 
مس��تقل خویش بوده اند، هیچ گاه نمی توانند 
به عنوان می��راث برای ملیت دیگری به جا 
بمانن��د و مالکی جز خ��ود ندارند که بیش 
از آن ها در اندیش��ه ی تقویت و گس��ترش 
فرهنگ و آداب و رسوم شان باشد. اما به هر 
شکل تا به امروز هم در عمل بدین منظور، 
یعنی تقویت فرهن��گ و ادبیات ملیت های 
ایران هی��چ اقدامی ص��ورت نگرفته، بلکه 
به عک��س در برخ��ی نقاط مثل کردس��تان، 
نوعی عقب نش��ینی محس��وس هم مشاهده 
می شود. چراکه نه تنها هیچ اقدامی در جهت 
نیل به این وعده و تأسیس مراکز و نهاد های 
فرهنگ��ی و ادبی صورت نگرفته بلکه گاها 
این مراکز تعطیل ش��ده اند. برای اثبات این 
مدعی می توانیم به تعطیلی "انستیتوی احمد 
خان��ی" در ارومی��ه و باطل ک��ردن مجوز 
فعالیت گروه های هنری و همچنین بازداشت 
و زندانی کردن نویسندگان، روزنامه نگاران، 
سینماگران و هنرمندان کرد در نقاط مختلف 

کردستان اشاره نمود.

همه ی وعده های رئیس جمهور
)ماده ی پنجم(


