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روز جهانی زبان مادری
21 فوریه، برابر با 2 اس��فند، از طرف 
یونس��کو بعنوان روز جهانی زبان مادری 
نامگذاری شده است و هدف از این اقدام، 
حفاظت تنوعات زبانی و فرهنگی عنوان 
شده است. بر اساس مواد 1و 2 و7 و بند 
سوم ماده 26 اعالمیه جهانی حقوق بشر، 
هر فرد جامعه ی انسانی می تواند بدون هیچ 
تبعیضی از لحاظ جنس��یت، زبان، دین، 
فرهنگ و...، از تمامی حقوق و آزادی های 
مندرج در این اعالمیه و از جمله حق زبان 
بهره مند شود و همه در برابر قانون دارای 
حقوق برابر هستند. کشور ایران علیرغم 
امضای اعالمیه  ی جهانی حقوق بشر، روز 
جهانی زبان مادری را از تقویم روزش��مار 

خود حذف نموده است.
در میان تفاوت های رفتاری فرهنگی 
انسان ویژگی های مشترکی وجود دارند. 
زمان��ی که این ویژگی ه��ا در کل جامعه 
دیده شوند، مبدل به ویژگی های عمومی 
خواهند ش��د. هی��چ فرهنگ ش��ناخته  
ش��ده ای نیز بدون وجود زبانی با قوانین 
دستوری کامل وجود ندارد. تمامی جوامع 
از نگارش و خصوصاً گفتار بعنوان ابزاری 
ب��رای انتقال زبان اس��تفاده می نمایند. 
ادبیات ملی قدرتمند و رش��د و قوام توأم 
با این زبان ادبی، وسعت زبانی را افزایش 
داده و فرصت انتقال اندیشه توسط زبان را 
فراهم می کند. نگارش آثار ادبی و فکری 
به زبان محلی و ملی ب��رای ماندگاری و 
ادامه ی حیات هر ملتی حیاتی بوده و هیچ 
کس نمی تواند انکار نماید که حضور زبان 

یکی از اساسی ترین حقوق بشر است.
تمامی ح��ق و حقوقی که بر مبنای 
تفکر "حق طبیعی" و بر اس��اس "قانون 
طبیعی" به گونه ای برابر به آحاد انسان ها 
داده شده، تبدیل به بخشی جدانشدنی از 
موجودیت بشر شده و نهادهای قانونی و 
قضایی )داخلی و بین المللی( باید از آن 
دفاع کنند. با توجه به اینکه یکی از اهداف 
اصلی هر نظام قانونمندی دفاع از انسان 
در مقابل ستم است، در مقابل و برعکس 
آن، ستم در شکل تبعیض زبانی بعنوان 

یکی از ابعاد ستم ملی نمود می یابد.
تبعیض زبانی و محرومیت از خواندن 
و نوشتن به زبان مادری بر اساس پایمال 
نمودن کل آن معیارها و قوانین و قواعدی 
که بدان اشاره شد و اینکه زبان ملیت ها 
در ایران تحت حاکمیت رژیم جمهوری 
اسالمی تماماً بعنوانی زبانی مرده بشمار 
می آی��د و تنها زبان زن��ده را زبان ملیت 
حاکم و باالدست می انگارند، به نوعی ستم 

ملی در چهارچوب قانون می باشد.

سـخن
ناهید حسینی

تأمین حقوق ملی خلق کرد در چهارچوب ایرانی دمکراتیک و فدرال
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تردیدهای اتمی در وین

آمریکا: روسیه و ایران، عامل شکست 
صلح در سوریه

سازمان ملل: رهبران کره شمالی 
جنایتکاران علیه بشریت

س��خنان جان کری، وزیر امور خارجه ی 
آمری��کا در کنفران��س امنیتی مونیخ خش��م 
مقامات اسرائیل را برانگیخت. آقای کری روز 
یکشنبه هش��دار داد که اگر گفتگوهای صلح 
با فلس��طینیان شکس��ت بخورد، اس��رائیل با 
تحریم های بین المللی بیشتری مواجه خواهد 
شد. روز یکشنبه در جلسه هفتگی هیأت دولت 
اسرائیل در اورشلیم، اعضای کابینه گفته های 
آقای کری را تهدید مستقیم قلمداد  کردند، 
تهدیدی که منظور از آن این اس��ت که یا به 
فلس��طینیان امتیاز بدهید یا بهای سنگینی 
امتیاز ندادن بپردازید.یووال استاینیتز،  برای 
وزیر امور اس��تراتژیک اسرائیل، در واکنش به 
اظهارات آقای کری گفت حاضر نیس��ت »در 
حالی که تفنگی مغزش را نشانه گرفته است« 
مذاک��ره کن��د. وی گفته های آق��ای کری را 
»مخرب، ناعادالنه و غیرقابل تحمل« خواند. 

وزارت امور خارجه آمریکا می گوید، س��خنان 
جان کری خارج از متن اس��تفاده شده است. 
به گفته ی مقام های وزارت خارجه ی آمریکا، 
آقای کری مخالف سرسخت تحریم اسرائیل 
است و تنها به اقدامات کشورهای دیگر اشاره 
کرده اس��ت. برای نمون��ه، اتحادیه ی اروپا از 
چن��دی پیش تهدی��د کرده اس��ت که دیگر 
فراورده های ساخت شهرک های یهودی نشین 
اسرائیلی را نمی خرد و بسیاری از شرکت های 
اروپایی معامله با ش��رکت های اسرائیلی واقع 
در کران��ه ی باخت��ری رود اردن را متوق��ف 

کرده اند.
بنیامین نتانیاهو نخس��ت وزیر اس��رائیل 
نیز ت��الش برای تحمیل تحریم بر اس��رائیل 
را "غیراخالقی و ناعادالن��ه" خواند و گفت:" 
تحریم کنن��دگان به ه��دف خ��ود نخواهند 

رسید".

ج��ان کری وزیر ام��ور خارجه ی آمریکا، 
دولت بش��ار اسد را متهم می کند که با تکیه 
بر روس��یه و ایران و دیگ��ر هم پیمانان خود، 
باعث بی نتیجه ماندن مذاکرات ژنو 2 ش��ده 

است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای کری 
که در چارچوب سفری به آسیا و خاورمیانه 
در جاکارتا به سر می برد، گفت: "رژیم سوریه 
در مس��یر گفتگو ها مانع تراشی کرد. چیزی 
ج��ز ادامه ی بمب��اران مردم خ��ود و ویرانی 

کشور خود انجام نمی دهد.
برای من باعث تأسف است که بگویم این 
اقدام ها را به پشتیبانی رو به افزایش از سوی 

ایران، حزب اهلل و روسیه انجام می دهند".
او همچنین از مس��کو خواس��ت بر نظام 
اس��د برای نرمش بیش��تر فش��ار بی��اورد و 
گفت:"روس��یه باید بخش��ی از راه حل باشد 

نه اینکه از نظام س��وریه انواع پشتیبانی ها از 
جمله پشتیبانی تسلیحاتی کند".

باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، روز 
جمعه گفته بود که در حال بررس��ی راه های 
جدید برای افزایش فش��ار بر نظام بشار اسد 

است.
روس��یه از سه سال پیش و با آغاز بحران 
سوریه، از نظام اسد در مقابل فشارهای غرب 
پشتیبانی کرد. مسکو تاکنون سه قطعنامه ی 
ش��ورای امنیت س��ازمان ملل متح��د برای 
افزایش فشار بر نظام اسد را وتو کرده است.

دیده بان حقوق بش��ر سوریه که مرکز آن 
در لندن اس��ت، در آخرین آمار خود، شمار 
کشته ش��دگان در جنگ داخلی این کشور را 

بیش از 1۴۰ هزار نفر برآورد کرده است.

با آغاز دور جدید گفتگوهای رژیم ایران 
و گروه1+5، یک مقام آمریکایی نس��بت به 

موفقیت این مذاکرات ابراز تردید کرد.
به گزارش العربی��ه، این مقام آمریکایی 
اظهار داش��ت ک��ه مذاکرات ای��ران و گروه 
1+5 درباره ی برنامه ی هسته ای این کشور، 
طوالنی و دش��وار خواهد بود و موفقیت آن 
حتمی نیس��ت. مق��ام آمریکایی تأکید کرد 
که کشورش خواهان کشیده شدن گفتگوها 
یمیان گروه1+5 و ای��ران به بیش از مهلت 

شش ماه نیس��ت.  وی افزود :" نیت ما این 
اس��ت که در این شش ماه به توافقی دائمی 
درباره مسأله ی هسته ای ایران دست یابیم، 
اما هیچ تضمینی درباره ی موفقیت مذاکرات 

وین وجود ندارد."
ای��ن در حالیس��ت که عل��ی خامنه ای، 
رهبر رژیم ایران نیز روز دوش��نبه گذش��ته 
در یک س��خنرانی گفته بود که به نتیجه ی 
مذاکرات هس��ته ای با ش��ش قدرت جهانی 
خوشبین نیست. دور جدید مذاکرات ایران 

و قدرت های جهانی بر س��ر پرونده ی اتمی 
جمهوری اس��المی صبح روز سه ش��نبه 29 
بهمن م��اه در ش��هر وین، پایتخ��ت اتریش 
آغاز ش��د. این مذاکرات در س��طح معاونان 
وزیر خارجه ی ایران و گروه 1+5، متش��کل 
از ایاالت متحده، بریتانیا، فرانس��ه، روسیه، 
چی��ن و آلمان ب��ه همراه اتحادی��ه ی اروپا 
برگزار می ش��ود و به گ��زارش خبرگزاری ها 

قرار است تا سه روز ادامه یابد.
ایران و گروه 1+5 اوایل آذرماه در شهر 

ژنو س��وئیس به توافقی موقت دست یافتند 
که بر اس��اس آن تهران برنامه ی اتمی خود 
را محدود می س��ازد تا غرب نیز در ازای آن 
بخش��ی هایی از تحریم ه��ا علی��ه جمهوری 
اس��المی را لغو کند. این دور از مذاکرات بر 

مبنای همین توافق نامه انجام می شود.
کارشناسان می گویند: این تالش جدید 
برای رفع بحران هسته ای جمهوری اسالمی، 
طوالنی و حتی دش��وارتر از دور پیشین این 

گفتگوها خواهد بود.
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برگزاری مراسم اختتامیه ی دوره ی 2١٠ پیشمرگ کردستان

مصطف��ی هج��ری، دبی��رکل حزب 
دمکرات کردس��تان ایران با "دکترکمال 
مظهر" شخصیت نام آور کرد دیدار کرد.

به گ��زارش کوردس��تان میدیا، روز 
پنجشنبه، هفدهم بهمن ماه سال جاری، 
مصطفی هجری، دبیرکل حزب دمکرات 
کردس��تان ایران با "دکترکمال مظهر" 
نویسنده، مورخ و ش��خصیت نامی کرد 

در اربیل دیدار کرد.
"دکت��ر کم��ال مظهر"، ضم��ن ابراز 
خوش��حالی از دیدار با دبی��رکل حزب 
دمک��رات، در رابطه ب��ا وضعیت کنونی 
منطق��ه، کردس��تان و به وی��ژه ح��زب 

دمکرات سخنانی ایراد نمود.

طی دیداری، هی��أت حزب دمکرات 
بیس��تمین س��الگرد  ایران،  کردس��تان 
تأسیس حزب اتحاد اسالمی را به اعضای 

رهبری آن حزب تبریک گفت.
به گ��زارش کوردس��تان میدیا، روز 
پنجشنبه هفدهم بهمن ماه سال 1٣92، 
هیأت حزب دمکرات کردستان ایران به 
سرپرس��تی "محمدنظیف قادری"، عضو 
دفتر سیاسی این حزب از دفتر سیاسی 
حزب اتحاد اس��المی در اربیل دیدار به 

عمل آورد.

هیأتی به نمایندگی از حزب دمکرات 
کردستان ایران در  مراسم ویژه   ی سالگرد 
زحمتکشان  انقالبی  کومله ی  تأس��یس 

کردستان ایران شرکت کرد.
به گ��زارش کوردس��تان میدیا، روز 
شنبه 26 بهمن ماه، هیأتی به نمایندگی 
از حزب دمک��رات کردس��تان ایران به 

ای��ن ش��خصیت  برجس��ته و نام��ی 
ک��رد، در س��ال 19٣7 میالدی )1٣16 
خورش��یدی( در کرکوک متولد ش��ده 

است.
ایشان، یکی از دوستان نزدیک حزب 

هی��أت روابط خارجی حزب دمکرات با 
مس��ئولین اداره ی پناهندگان سوئد دیدار 

کرد.
به گزارش کوردستان میدیا، روز جمعه 

25 بهمن م��اه س��ال 1٣92، هیأت روابط 
خارجی ح��زب دمکرات کردس��تان ایران 
نماینده ی  به سرپرستی "حمید تیموری" 
اداره ی  از  س��وئد،  در  دمک��رات  ح��زب 

مراس��م پایانی دویس��ت ودهمین دوره ی 
مقدمات��ی آموزش پیش��مرگ کردس��تان، از 
س��وی کمیس��یون آموزش ح��زب دمکرات 

برگزار شد.

به گزارش کوردستان میدیا، روز یکشنبه 
بیستم بهمن ماه سال 1٣92، در آموزشکده ی 
سیاس��ی � نظامی حزب دمکرات کردس��تان 
ایران، مراس��می به مناس��بت پای��ان دوره ی 
مقدماتی آموزش پیش��مرگ کردستان برگزار 

گردید.
این مراس��م با س��رود ملی "ای رقیب" و 
سپس رژه ی نظامی و همچنین جنگ سرنیزه 

و عبور از موانع آغاز گردید.
س��پس، "الهام چایچی" عض��و علی البدل 
کمیت��ه ی مرکزی حزب دمکرات کردس��تان 
ایران و دبیر اتحادیه ی زنان دمکرات کردستان 

ایران، بدین مناسبت سخنانی ایراد نمود.
ایش��ان در س��خنان خود ضمن تأکید بر 
جنایات رژیم ای��ران در قبال ملیت های ایران 
و به وی��ژه ملت ک��رد از تبعیض ه��ای ملیتی، 
جنس��یتی و مذهبی توسط رژیم ایران نسبت 

به شهروندان ایرانی سخن گفت.
وی در ادامه در رابطه با وضعیت نابسامان 

اقتصادی در ای��ران، گرانی و بیکاری مطالبی 
را بیان نمود.

چایچ��ی همچنین در رابط��ه با وضعیت 
کنونی کشورهای همس��ایه ی ایران و به ویژه 
ش��رایط کنونی کردهای کشورهای سوریه و 

ترکیه نیز سخن گفت.
ایش��ان همچنی��ن کش��تار بیرحمان��ه ی 
کولبران و ش��هروندان کرد توس��ط نیروهای 
رژیم ایران را جنایتی آش��کار علیه ملت کرد 

توصیف کرد.
در بخ��ش بعدی این مراس��م، داوطلبین 
دوره ی 21۰ پیشمرگ کردستان، سرودی را 

اجرا کردند.
در ادامه ی این مراس��م، "بداغ بداغی"، از 
مربیان آموزش��گاه سیاس��ی � نظامی حدکا، 

گزارش آموزشی این دوره را قرائت نمود.
در ادام��ه ی این مراس��م، "عباس زندی" 
 21۰ دوره ی  گ��زارش  دوره،  داوطلبی��ن  از 

مقدماتی پیشمرگ را قرائت نمود.
در بخش دیگر مراس��م، به افراد برتر دوره 
جوایزی از س��وی کمس��یون آم��وزش حزب 

دمکرات اهدا گردید.
شایان ذکر است که در خالل این مراسم 

چندین قطعه سرود نیز به اجرا درآمد.

سمینار "کرد و کردستان" با حضور دکتر 
اسماعیل بیشکچی با حضور نمایندگان حزب 

دمکرات در اتریش برگزار شد.
به گزارش کوردس��تان میدیا، روز جمعه 
26 بهمن ماه 1٣92، سمیناری تحت عنوان 
"ک��رد و کردس��تان" توس��ط "انس��تیتوی 
اس��ماعیل  ب��ا س��خنرانی  و  کوردول��وژی" 
بیش��کچی، نویس��نده ی برجس��ته ی ت��رک  
برگزار ش��د. در این مراسم که در شهر وین 
برگزار شد، نمایندگان حزب دمکرات شرکت 

کردند.
در این س��مینار، دکتر بیش��کچی ضمن 
ارائه ی یک مقاله ی علمی در رابطه با موضوع 
سمینار و کلیه ی قراردادهایی که علیه ملت 

کرد منعقد ش��ده اند، س��خنانی در رابطه با 
تقسیم جغرافیایی کردس��تان در بین چهار 
کش��ور خاورمیانه و علل شکس��ت قیام های 

ملت کرد ایراد نمود.
پ��س از پایان س��مینار، این ش��خصیت 
آزادیخ��واه ترک ضمن بازدی��د از مونومنت 
ش��هیدان وین با نثار ت��اج گلی به آنان ادای 

احترام کرد.
اسماعیل بیشکچی، شخصیت سرشناس 
ت��رک  و از دوس��تداران ملت کرد اس��ت که 
17 س��ال از عم��ر خود را ب��ه خاطر مواضع 
شجاعانه ی خود در قبال وضعیت ملت کرد، 

در زندان به سر برده است.

دمکرات و دکتر قاس��ملو و همچنین از 
دانشگاه بغداد  مؤسسین بخش "تاریخ" 
ب��وده و چندین کتاب مرتب��ط با تاریخ 
کرد و کردس��تان را به رش��ته ی تحریر 

درآورده است.

سرپرس��تی "کریم پرویزی"، عضو دفتر 
سیاس��ی این حزب در مراس��م ویژه ی  
س��الروز تأسیس کومله در مقر کومله ی 
ایران  انقالبی زحمتکش��ان کردس��تان 
ش��رکت کرد و پیام تبری��ک خود را به 

این مناسبت قرائت نمود.

هیأتی به نمایندگی از حزب دمکرات 
کردس��تان ای��ران ب��ا مس��ئولین حزب 

کمونیست فرانسه دیدار و گفتگو کرد.
بر اس��اس گزارش کوردستان میدیا، 
روز دوشنبه 21 بهمن 1٣92، هیأتی به 
نمایندگی از حزب دمکرات کردس��تان 
ایران به سرپرس��تی "حس��ن ش��رفی"، 
دمک��رات  ح��زب  دبی��رکل  جانش��ین 
کردستان ایران از دفتر حزب کمونیست 
فرانس��ه دیدار کرده و از سوی هیأت آن 
حزب به سرپرس��تی "لی��دا ثمربخش" 
مس��ئول روابط بین المل��ل این حزب، از 

ایشان استقبال به عمل آمد.
در این دیدار، آقای حس��ن شرفی و 
مس��ئولین عالی رتبه ی حزب کمونیست 
فرانسه در رابطه با برنامه ی هسته ای رژیم 

ایران و نتیج��ه ی تحریم های بین المللی 
و تأثی��رات اس��فناک ای��ن تحریم ها بر 
وضعی��ت اقتصادی و معیش��تی جامعه، 
عقب نش��ینی رژیم ای��ران و توافق آن با 

کشورهای 1+5، بحث و گفتگو کردند.
 مع��اون دبیرکل ح��زب دمکرات در 
مورد حسن روحانی و عملکرد دولت وی 
گفت: با وجود اینکه تبلیغات بس��یاری 
برای دول��ت تازه ی ایران ب��ه راه افتاده 
اس��ت و این دولت را به مثابه یک دولت 
میانه رو معرفی می کنند، اما در واقع هیچ 
تغییر محسوسی در این راستا در داخل 
ای��ران روی نداده و س��رکوب و اعدام به 
خصوص در کردستان و نیز در بین سایر 

ملیت های ایران افزایش یافته است.
احزاب کردس��تان  وضعی��ت کنونی 

ای��ران، کنگره ی ملیت های ایران فدرال، 
دس��تاوردهای اقلیم کردس��تان، جریان 
مذاکرات بی��ن پ.ک.ک و دولت ترکیه، 
وضعی��ت کنون��ی کردس��تان س��وریه، 
مباحثی بودند که حس��ن شرفی در این 

دیدار در رابطه با آنها سخن گفت.
لی��دا ثمربخ��ش، سرپرس��ت حزب 
کمونیست فرانسه، ضمن ابراز خرسندی 
از دیدار ب��ا نمایندگان ح��زب دمکرات 
کردس��تان ایران و مواضع و دیدگاه های 
این ح��زب، حمایت حزب کمونیس��ت 
فرانس��ه را از مواض��ع ح��زب دمک��رات 
در رابط��ه ب��ا ش��رایط ج��اری منطقه، 
آزادیخواه��ان و نیروهای ترقیخواه اعالم 

کرد.
هیأت حزب دمکرات از س��وی هیأت 
رهبری حزب اتحاد اسالمی به سرپرستی 
"محمد فرج"، دبی��رکل این حزب مورد 

استقبال قرار گرفت.
در این دیدار، "محمدنظیف قادری" 
سرپرس��ت هیأت حزب از س��وی دفتر 
سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران، 
بیستمین س��الگرد تأسیس حزب اتحاد 
اس��المی را به اعضای رهبری این حزب 

تبریک و شادباش گفت.

نماینده ی حزب دمکرات کردس��تان 
ای��ران در نروژ در پارلمان این کش��ور، با 

نماینده ی حزب چپ نروژ دیدار کرد.
ب��ه گزارش کوردس��تان میدیا، هیأت 
نمایندگی روابط حزب دمکرات کردستان 
ای��ران در ن��روژ ب��ه سرپرس��تی "عظیم 
الیاسی"، از پارلمان این کشور دیدار کرده 
و ب��ا "هکی ادزوول" پارلمانتر عضو حزب 

سوسیالیستی چپ، دیدار و گفتگو کرد.
سیاس��ت  و  دمک��رات  ح��زب 

مس��المت جویانه ی این حزب جهت حل 
مس��أله ی ملت کرد در کردس��تان ایران، 
موض��ع مقامات رژیم ای��ران در قبال این 
سیاس��ت ها، ترور رهبران حزب، وضعیت 
ایران و کردس��تان پس از روی کار آمدن 
روحانی، توافق 1+5 با ایران، از محورهای 
م��ورد بح��ث در این دی��دار بودند. طرف 
ن��روژی نیز در م��ورد مس��ائل فوق الذکر 
و رواب��ط دو جانب��ه و تداوم ای��ن روابط، 

دیدگاه ها و نظرات خود را بیان نمود. 

پناهندگان س��وئد دی��دار کرده و با دو تن 
از مسئولین این اداره به نام های "اینگرین 
بروفل��ت و مانگنوس بایرلی��ن" به بحث و 

تبادل نظر پرداخت.
پرونده ی  ای��ن مس��ئولین، عه��ده دار 
پناهندگان کردس��تان ای��ران و همچنین 

پناهندگان ایرانی می باشند.
وضعی��ت و ش��رایط کنون��ی کردهای 
س��اکن س��وئد، ش��رایط نامناس��ب ایران 
پ��س از روی کارآم��دن روحانی و فعالیت 
جمعیت ه��ای فرهنگ��ی از جمله مباحثی 
بودند که در این دی��دار مورد گفتگو قرار 

گرفتند.
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نثار تاج گل بر مونومنت شهیدان وین توسط دکتر اسماعیل بیشکچی

نشست جمعیت فرهنگی کرد در نروژ با "FN سامباندت"

جاده های غیر استاندارد کردستان، همچنان قربانی می گیرند

کشته و زخمی شدن سه شهروند کرد در سنندج

برگزاری نشست مردمی NA انجمن معتادان گمنام
 و اعالم موجودیت شعبه ی پاوه

فرسایش تدریجی آثار باستانی کردستان و عدم 
توجه مسئولین رژیم

حضور 6 هزار نفری مردم در مراسم تدفین کولبران 
جانباخته در ارومیه

اندیش��مند ب��زرگ ترک  و دوس��تدار 
ملت کرد، دکتر اس��ماعیل بیشکچی، به 

شهیدان وین ادای احترام نمود.

به گ��زارش کوردس��تان میدیا، دکتر 
اسماعیل بیشکچی، شخصیت برجسته ی 
ترک، روز پنجشنبه 2۴ بهمن  ماه 1٣92 ، 
با حضور ش��ماری از نماین��دگان احزاب 
کردس��تانی و اعض��ا و ه��واداران ح��زب 
دمکرات کردستان ایران و کردهای مقیم 
وین، تاج گلی را بر مونومنت یادبود دکتر 
قاسملو و همراهان ایشان در وین اتریش 

نثار کرد.
پس از ع��رض خیر مقدم به حاضرین 
از س��وی هیوا بهرام��ی، نماینده ی حزب 
دمکرات کردس��تان ایران در کش��ورهای 
اتریش و آلمان ، آقای بیشکچی سخنانی 

ایراد نمود.
بهرامی با اش��اره به گذشت 2۴ سال 
از ش��هادت دکت��ر عبدالرحمن قاس��ملو 
افزود، ای��ن رهبر بزرگ ن��ه تنها در بین 
ملت خ��ود، بلکه در بین ش��خصیت های 
بین المللی نیز قابل احترام و ستایش بوده 
اس��ت. نماینده ی حزب دمک��رات ضمن 
ابراز خرس��ندی از این موضع بیشکچی، 
به نمایندگی از حزب دمکرات کردس��تان 

ایران از وی تقدیر و تشکر نمود.
در ادامه، بیش��کچی، دکتر قاسملو را 

ش��خصیتی بارز و کم نظیر نه تنها در بین 
ملت ک��رد، بلک��ه در خاورمیانه توصیف 
اف��زود: دکت��ر قاس��ملو  کرد.بیش��کچی 
و  دمک��رات  آزادیخ��واه،  انسان دوس��ت، 
صلح طلبی ب��ود که در راه اهداف واالیش 
جان س��پرد و باید بی��ش از این به او ارج 
نهاد.وی همچنین اق��دام رژیم جمهوری 
اس��المی را محکوم کرد ک��ه با برخوردی 
غیرانس��انی، پاس��خ پیام صلح و آش��تی 

ایشان را با گلوله دادند.
دکتر بیشکچی، نقش دولت و دستگاه 
قضایی اتریش را بسیار بد توصیف کرد و 
آنها را همچون متهمان دیگر این جنایت 

معرف��ی کرد و همچنین از حزب دمکرات 
و ملت کرد خواس��ت که مسأله ی حقوقی 

این جنایت تاریخی را دنبال کنند.
سپس پیام کمیته ی حزب در اتریش 

توسط "دکتر جزا صالحی" قرائت شد.
شایان ذکر اس��ت که در مراسم ادای 
احت��رام بیش��کچی ب��ه مونومن��ت دکتر 
قاس��ملو و همراهان ایش��ان، نمایندگان 
احزاب اتحادیه ی میهنی کردستان، پارت 
سوسیالیس��ت کردس��تان ترکی��ه، حزب 
ش��یوعی کردستان، حزب شیوعی عراق و 

مجمع زنان کرد در وین حضور داشتند.

نشس��ت مردم NA ، انجمن معتادان 
گمنام و اعالم موجودیت شعبه ی پاوه در 
یکی از سالن های این شهر برگزار گردید.

به گزارش کوردستان میدیا، بعدازظهر 
روز چهارشنبه بیست وسوم بهمن ماه سال 
1٣92، نشس��ت مردم��ی NA ، انجمن 
معتادان گمنام و اعالم موجودیت شعبه ی 
پ��اوه، پس از ی��ک ماه مخالف��ت اداره ی 
اطالعات پاوه، با حضور فرهنگیان، فعاالن 
فرهنگ��ی، اجتماع��ی و مدنی و جمعی از 

مردم این شهر تشکیل شد.
بر اساس این گزارش، نشست مردمی 
NA با هدف معرفی شعبه ی این انجمن 
در ش��هر پاوه وآغاز فعالیت رس��می آن و 
آش��نا نمودن مردم به وی��ژه مبتالیان به 
مواد مخدر با اهم فعالیت ها و چهارچوب 

کلی برنامه های این انجمن برگزار شد.

طی این نشست، چندین نفر پیرامون 
مس��ائل و مشکالت ناشی از اعتیاد و مواد 
مخدر و ع��زم اجتماع��ی و خانوادگی در 
چگونگی برخورد با ای��ن معضل، به ایراد 

سخن پرداختند. 
همچنی��ن در این نشس��ت، چند تن 
از کس��انی که قباًل معت��اد بوده و چندین 
س��ال اس��ت با حضور در انجمن، مواد را 
ت��رک کرده و اکنون کم��ک به همنوعان 
خود را وظیفه ی انس��انی خ��ود می دانند، 
ضم��ن معرفی خ��ود و بیان ش��رح حال 
خوی��ش، مصم��م و ب��ا اطمین��ان اظهار 
داش��تند که اکنون به خود می بالند که نه 
تنها دیگر سربار خانواده و جامعه نیستند 
بلکه  مصمم هستند که در راه درمان این 

معضل ثابت قدم باشند.

مسئولین مراکز ذیربط رژیم ایران در 
اس��تان های کردستان ایران هیچ توجهی 
به میراث فرهنگی و آثار باستانی ندارند. 
به گزارش وب سایت کوردستان میدیا، 
"دخمه ی سنگی فقره قا" )فخریگا( یکی از 
اماکن باس��تانی کردستان می باشد که در 
اثر عدم توجه و عدم رس��یدگی مسئولین 
مراک��ز ذیربط رژیم ایران در حال نابودی 

می باشد.
اثر تاریخی "فقره قا" در مهاباد، متعلق 
به هزاره ی اول قبل از میالد، هم اکنون به 
دلیل بی تفاوتی مس��ئولین رژیم ایران در 

حال نابودی می باشد.
یکی از سیاس��ت های رژی��م ایران در 
س��ال های گذش��ته، عدم توجه ب��ه آثار 
باس��تانی، تاریخ��ی، طبیع��ی و معماری 

استان های کردستان ایران بوده است.
در همین رابطه، بر اساس گزارش های 
منتش��ر ش��ده، ش��رکت آب منطق��ه ای 
زنج��ان در 5۰ کیلومت��ری ش��هر بیجار 
مش��غول احداث یک سد می باشد که 1٨ 
اثر تاریخی کردس��تان را ب��ه زیر آب فرو 

می برد.

ش��هروندان ارومیه ای ضمن استقبال 
از پیک��ر ۴ کولبر کرد، به نش��انه ی ابراز 
هم��دردی ب��ا خان��واده و بس��تگان این 
کولبران، اقدام به تعطیلی بازار و بس��تن 

مغازه ها نمودند.
بر اساس گزارش کوردس��تان میدیا، 
عوام��ل رژی��م به مح��ض اینک��ه متوجه 
استقبال چش��مگیر شهروندانی شدند که 
در انتظار بازگش��ت پیک��ر کولبران از راه 
مرزی "سیرو" به شهر ارومیه بودند، بدون 
هیچ ع��ذر موجهی پیکر این جانباختگان 
را ب��ا وقفه ی 5 س��اعته به ش��هر ارومیه 

بازگرداندند.
یک ش��اهد عین��ی در ای��ن رابطه به 
کوردس��تان میدیا گفت: ب��ا وجود اینکه 

مراسم تدفین پیکر کولبران تا شب هنگام 
به درازا کش��ید، اما نزدیک به 6 هزار نفر 

در این مراسم حضور یافتند.
پیکر این کولبران در آرامگاه "گسیان" 
از توابع مرگور )مه رگه ور( به خاک سپرده 

شد.
چهار کولب��ر اهل مرگور ب��ه نام های 
"آدم گردی پ��ور، خبات ش��نوزاده، فاخر 
شنودکانه و ش��اکر ش��نودکانه"، چندی 
پی��ش در ارتفاعات م��رزی ایران و ترکیه 
ب��ه علت ریزش بهمن و برخورد توده های 
برف، جان خود را از دست دادند و سپس 
اجساد آن ها در روز بیست ویکم بهمن ماه 
به پزشکی قانونی ارومیه انتقال داده شد.

هی��أت جمعیت فرهنگی کرد در نروژ 
با "FN س��امباندت" نشس��تی را برگزار 

نمود.
به گ��زارش کوردس��تان میدی��ا، روز 

چهارش��نبه بیست وس��وم بهمن ماه سال 
1٣92، هی��أت جمعیت فرهنگی کرد در 
نروژ به سرپرس��تی "قادر عزیزبیگی"، با 

هیأتی از "FN سامباندت" دیدار کرد.

در ای��ن دیدار، مباحث��ی در ارتباط با 
کردهای س��اکن نروژ م��ورد گفتگو قرار 

گرفتند.

حادثه ی رانندگی در جاده ی بیجار، ۴ 
کشته و مجروح بر جای گذاشت.

به گ��زارش کوردس��تان میدی��ا، روز 
سه ش��نبه بیس��ت ودوم بهمن م��اه س��ال 
1٣92، در نتیجه ی یک تصادف در بیجار، 
٣ تن از اعضای یک خانواده ی اهل بوکان 
به نام های "حاج عبدالکریم اسماعیل پور، 
حاج ش��هناز اس��ماعیل پور، دکت��ر بهاره 

صوفی زاده" جان خود را از دست دادند.
گزارش رس��یده حاکی از این می باشد 
ک��ه در نتیجه ی این س��انحه ی رانندگی، 
یک��ی دیگر از سرنش��ینان اتومبیل نیز به 

حالت اغماء رفته است.
این خان��واده ی اهل ب��وکان، در حال 
بازگش��ت از تهران به بوکان بودند که در 
جاده ی بیج��ار دچار حادث��ه ی رانندگی 

شدند.
بر طبق آمارهای منتشرش��ده، طی نه 
ماه نخست سال جاری در ایران، 1۴ هزار 

بر اثر تیران��دازی نیروهای رژیم ایران 
در مقابل درب زندان مرکزی سنندج، سه 

شهروند کرد کشته و زخمی شدند.
به گ��زارش کوردس��تان میدی��ا، روز 
س��ال 1٣92،  بهمن م��اه   22 سه ش��نبه 
نیروه��ای نظامی رژیم اس��المی ایران در 
مقابل درب زندانی مرکزی سنندج، اقدام 
به ش��لیک مستقیم به سوی یک اتومبیل 

در حال حرکت کردند.
یکی از ش��اهدین عینی این رویداد به 
"کوردستان میدیا" گفت: "نیروهای رژیم 
ایران رأس س��اعت 1۴:٣۰ به س��وی یک 

پراید شلیک کردند."
این ش��هروند که نخواست نامش فاش 
ش��ود، در ادامه اف��زود: "در نتیجه ی این 
ش��لیک مس��تقیم، راننده ی این اتومبیل 
کش��ته و دو سرنش��ین دیگر نیز به شدت 

و ٣75 شهروند بر اثر سوانح رانندگی جان 
خود را از دس��ت داده و 25٣ هزار و 62۴ 

تن دیگر نیز مجروح شده اند.
جاده های غیراستاندارد و اتومبیل های 
ب��ا ضریب ایمن��ی پایین، باع��ث افزایش 

سوانح رانندگی در ایران شده است.
با اس��تناد به آماره��ای جهانی، ایران 

از لحاظ قربانیان س��وانح جاده ای جزو 5 
کشور نخست جهان قرار گرفته است.

در همین رابطه، آمار مربوط به قربانیان 
حوادث جاده ای در کردس��تان با توجه به 
غیراس��تاندارد و فرس��وده ب��ودن جاده ها 

همچنان در حال افزایش می باشد.

زخمی شدند".
تاکنون نیز دلیل ش��لیک مستقیم به 

س��وی این اتومبی��ل مش��خص نگردیده 
است.
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مت�ن مص�وب گ�زارش سیاس�ی 
پلینوم شش�م کمیت�ه مرکزی حزب 
دمک�رات کردس�تان ای�ران که طی 
روزه�ای 12 الی 14 بهم�ن ماه 1392 

برگزار شد:

خاورمیانه در دوران گذار

به دنبال بهار عرب��ی، ثبات خاورمیانه 
و دست کم بخشی از ش��مال آفریقا برهم 
خ��ورده و ب��ه طور کلی تاکن��ون در حال 
گذار هس��تند و برق��راری مجدد ثبات در 

این مناطق، نیازمند گذشت زمان است:
� تون��س، جرقه ی تغیی��ر و ناآرامی: با 
تصویب قانون اساس��ی در مسیری نسبتا 
دمکراتیک، در آستانه ی بازگشت به ثبات 

قرار گرفته است.
���� مصر در م��دت کوتاه چهار س��ال 
اخی��ر همچنان در ج��وش و خروش بوده 
است، تصویب قانون اساسی در این کشور 
در خ��الل یک ماه اخیر گام چش��مگیری 
ب��ه جلو و به س��وی برقراری ثب��ات بود، 
لیک��ن هنوز زمان زیادی در پیش اس��ت 
و اخوان المس��لمین هنوز با قدرتی فراوان 
در حال مقابله با حکومت جدید اس��ت، از 
همین رو می تواند طول مدت دوران گذار 

را به درازا بکشاند.
� در س��وریه بیش��تر به دلی��ل فقدان 
موض��ع ج��دی آمری��کا و غ��رب و عدم 
مداخله ی آنان به منظور س��رنگونی سریع 
رژیم بش��ار اسد، شرایط مس��اعدی برای 
ای��ران و القاعده فراهم گردی��د تا انقالب 
م��ردم آزادیخ��واه س��وریه را ب��ه انحراف 
بکش��انند تا جائی که بشار اسد و القاعده 
تبدیل به بازیگران اصلی بازی ای ش��ده اند 
که اینک در س��وریه جریان دارد، این امر 
تبدیل به تهدیدی برای غرب ، اسرائیل و 

سوریه گردیده است.
اکنون نیز با گذشت 2 سال از کشتار و 
ویرانی، سوریه همچنان کانون تنش بوده 
و چه از نظر س��رایت نم��ودن ناآرامی ها و 
چه از نظر تأثیر این رویدادها بر سیاس��ت 
کشورهای همسایه، تأثیرگذار بوده است. 
� ترکیه که پس از به قدرت رس��یدن 
حزب اس��المگرای عدالت و توسعه و خلع 
ید از ارتش در عرصه ی سیاسی، به سرعت 
رشد نمود و می رفت که از لحاظ مدیریت 
حکومت نی��ز با ایج��اد س��ازگاری میان 
دمکراسی و اسالم سنی تبدیل به الگویی 
در منطقه گردد، لیکن به دالیلی از جمله 
گرفتار ش��دن به نحوی از انحاء در جنگ 
س��وریه و همچنین بروز اعتراضات شمار 
زیادی از س��کوالرها در جریان مس��أله ی 
پارک گزی در تابس��تان گذشته و دست 
داشتن برخی از اعضای دولت اردوغان در 
فساد و مخالفت با دولت وی از سوی سایر 
شخصیت های اس��المگرای متنفذ همانند 
"فتح اهلل گول��ن" دچار مش��کالت داخلی 
عمده ای ش��ده اس��ت. با این حال تاکنون 
نیز بر طبق نظرس��نجی ها، حزب عدالت و 
توسعه همچنان پیش��اپیش احزاب دیگر 
قرار دارد. این کش��ور ک��ه تأثیرگذارترین 
قدرت خارج��ی حامی اپوزیس��یون برای 
برکناری اس��د بود، در حال تجدیدنظر در 
سیاست هایش بوده و به همین منظور در 
آستانه ی نزدیکی با ایران قرار گرفته است 
و ش��اید در سیاست ها و اقداماتش در این 

رابطه تغییراتی ایجاد نماید. 
� در ع��راق پ��س از خ��روج نیروهای 
آمریکای��ی، به ویژه در خ��الل 7�� ٨ ماه 
گذش��ته اگر بگوییم دولتی در کار نیست، 
س��خنی به گزاف نگفته ایم. جریان تندرو 
دولت اس��المی عراق و ش��ام، موس��وم به 
"داعش" مناطق��ی را در نزدیکی پایتخت 
تحت کنت��رل خویش در آورده و بغداد را 
تهدید می کند. خطر تقویت و گس��ترش 
بیش��تر داع��ش، هم اینک آمری��کا، عراق 
و ایران را برای س��رکوب ای��ن جریان به 

یکدیگر نزدیک نموده است.
� عربستان سعودی که از حامیان مالی 
قدرتمند مخالفان مسلح در سوریه است، 
دچار مشکالتی در سیاست هایش گردیده 
و در تحوالت و معادالت سیاس��ی متضرر 
گردیده اس��ت. این تح��والت می تواند بر 
مس��أله ی ک��رد در س��وریه و ترکیه تأثیر 
گذاشته و سازش قدرت های بزرگ به ویژه 
ایران و ترکیه به قربانی نمودن حزب اتحاد 
دمکراتیک )PYD( در سوریه بیانجامد و 
ملت کرد این فرصت را از دست دهد و در 
ترکیه نیز گام عملی چشمگیری برای حل 

مسأله ی کرد برداشته نشود.
در مرحله ی گ��ذار در این منطقه و تا 
زمان دس��تیابی به ثبات مجدد، عالوه بر 
کش��ورهای فوق و برخی کشورهای دیگر 
که اکنون تأثیرگ��ذاری کمتری دارند، در 
5�� 6 ماه گذش��ته ادامه ی جنگ داخلی 
سوریه و تحول در سیاست خارجی ایران 
در رابطه با مسأله ی هسته ای آن در کانون 

معادالت سیاسی منطقه قرار داشته اند.
ای��ران چ��ه تحوالت��ی روی داده  در 

است؟
گردن نهادن ایران به تصمیم جامعه ی 
بین المللی در رابطه با برنامه ی هس��ته ی 
آن. همان گونه که در پلینوم قبلی )پلینوم 
پنجم( بدین نتیجه رسیده بودیم که رژیم 
ب��ه دلیل تخریب بنیان ه��ای اقتصادی به 
نقطه ای رس��یده اس��ت که راه��ی به جز 
تس��لیم در برابر غرب برایش باقی نمانده 
و نهایت��ا به خواس��ت های آنان تن خواهد 
داد، روز 2۴ نوامب��ر، توافقنام��ه ی موقتی 
میان گ��روه 1+5 و نمایندگان رژیم ایران 

به امضا رسید:
� در نتیجه ی ای��ن توافقنامه، به طور 
خالصه حاصل 2۰ س��ال کار در رابطه با 
پروژه ی هس��ته ای و ص��رف هزینه ای که 
بعض��ا آن را بال��غ بر 17۰ میلی��ارد دالر 
تخمین می زنند، از دست رفته و در مقابل 
۴، 2 میلی��ارد دالر از دارایی ه��ای بلوکه 
شده ی ایران در بانک های خارجی به طور 
قس��طی و در مدت 6 ماه آزاد خواهد شد، 
عالوه بر این، تحریم ها در موارد محدودی 

کاهش خواهد یافت. 
کارشناس��ان بر این باورند که حاصل 
کار رژی��م جمهوری اس��المی در این 2۰ 
س��ال عبارت از 7هزار کیلوگ��رم اورانیوم 
غنی ش��ده ب��ا غلظ��ت 5درص��د و 195 
کیلوگ��رم با غلظت 2۰درصد بوده اس��ت. 
بر اساس نرخی که روس��یه بر مبنای آن 
فراورده ه��ای ان��رژی اتمی خوی��ش را به 
ف��روش می رس��اند، ارزش کل این کاالی 

ایران از 7میلیون دالر بیشتر نیست.
براس��اس توافقنامه ی 6 ماهه ی ایران 
و گ��روه 1+5، ای��ران بایس��تی اورانی��وم 
غنی شده ی بیست درصدی خود را تبدیل 
به اکس��ید اورانیوم نماید و مقدار اورانیوم 
غنی ش��ده ی پنج درص��دی آن نیز نباید 

افزایش یابد.
� ام��ا هزینه های جانبی اصرار ایران بر 
ادامه ی غنی س��ازی اورانیوم بسیار از اینها 

فراتر است:
در ٨ س��ال گذش��ته به دلیل تصویب 
تحریم ه��ا، ایران نتوانس��ته حتی یک فاز 
از فازه��ای "پارس جنوب��ی" در رابط��ه با 
توس��عه ی صنع��ت گاز را اجرای��ی نماید. 
در حالیکه در صورت رس��اندن این فازها 
ب��ه مرحل��ه ی تولید، محص��ول گاز ایران 
می توانست روزانه 1/٨ میلیارد متر مکعب 
افزایش یاب��د و پیامد این امر، س��االنه تا 
1۰۰ میلیارد دالر درآمد ارزی برای کشور 

در برداشته باشد.
هزینه ه��ای اضافی بازرگان��ی ایران به 
دلیل این تحریم ها، س��االنه ده ها میلیارد 
دالر اس��ت. کاهش درآمد ارزی ناش��ی از 
ص��ادرات نف��ت در این مدت س��االنه 6۰ 

میلیارد دالر بوده است. 
ایران تاکنون موافقت نموده اس��ت که 

طی مدت ٣ س��ال، سایر تعهدات تکمیلی 
را که بر عهده ی آن اس��ت )پس از این 6 
ماه( به انجام برس��اند تا تحریم ها علیه آن 
لغو شوند، لیکن آمریکا خواستار آن است 
که این دوران )راستی آزمایی( بایستی 1۰ 
س��ال باش��د، تا ایران این حق را به دست 
آورد ک��ه اورانیوم غنی ش��ده ی الزم برای 

امور انرژی و درمان را تولید نماید.
ای��ن فجای��ع نتیج��ه ی خودکامگی و 
جهالت رهب��ران رژی��م در برنامه ریزی و 
محاس��بات اش��تباهی اس��ت که به مدت 
2۰ تا 25 س��ال  در رابطه با این پروژه در 
جری��ان بود و این همه زیانها و خس��ارات 
م��ادی به بار آورد و در س��طح جهانی نیز 
اعتبار ایران شدیداً دچار خدشه گردید، با 
این حال نیز س��ران رژیم همچنان ش��عار 
می دهند که غرب را به زانو در آورده اند. 

انع��کاس ای��ن توافقنام��ه در س��طح 
بین المللی:

در غ��رب و خاورمیان��ه ای��ن نگ��رش 
رفته رفته حامیان بیش��تری پیدا می کند 
که دولت روحانی با گفتمان و سیاس��تی 
متف��اوت وارد عرص��ه ی سیاس��ی ای��ران 
ش��ده اس��ت، برخالف دوران ٨ س��اله ی 
دولت احمدی ن��ژاد، دولت جدید رژیم به 
تصمیم��ات بین المللی و غرب در رابطه با 
توقف غنی س��ازی اورانیوم گردن نهاده و 
ادبی��ات نرمی که حاکی از نوعی س��ازش 
و تس��لیم می باشد، س��بب تغییر سیاست 
جامعه ی بین المللی و در رأس همه آمریکا 
و رئیس جمهور آن در رابطه با ایران شده 

است.
در رابطه با دسترس��ی به ب��ازار ایران 
در چهارچوب کاه��ش تحریم ها از برخی 
جنبه های محدود و عادی س��ازی روابط، 

رقابتی آغاز شده است.
سفر هیأت پارلمانی اروپا و بریتانیا به 
ایران و برنامه ی سفر هیأت پارلمانی ایران 
به لندن، دروازه ی دیپلماتیک جدیدی به 

روی جمهوری اسالمی می گشاید.
منطق��ه  دولت ه��ای  از  برخ��ی 
سیاست هایش��ان را در رابط��ه ب��ا ای��ران 
ب��ر مبنای دش��منی آمری��کا با ای��ران و 
گردنکش��ی ای��ران در مقاب��ل تصمیمات 
جامعه ی بین المللی در رابطه با غنی سازی 
اورانیوم تنظی��م کرده بودند که این تمرد 
رژیم ایران بعض��ا تحلیل هایی در رابطه با 
حمله به رژیم ایران را در پی داش��ت. این 
س��ازش میان رهبران رژی��م ایران و گروه 
1+5 موض��ع آنان را تغییر داده اس��ت، به 

عنوان مثال:
� س��فر اردوغان به ای��ران و همچنین 
عربس��تان س��عودی نیز در ت��الش برای 

عادی سازی روابط با ایران است.
� کش��ورهای حوزه ی خلی��ج در این 

رابطه گام های بیشتری برداشته اند.
س��ایر تحوالت منطقه نی��ز در برخی 
زمینه ها ایران و آمریکا را به اتخاذ مواضع 
مشترکی کشانده اس��ت. به عنوان مثال، 
خطر تقویت القاعده در سوریه و عراق که 
منافع هر دو طرف را در معرض خطر قرار 
داده، مواضع یکس��انی در نزد هر دو طرف 
ب��ه ویزه در ع��راق و در تقابل با "داعش" 

ایجاد نموده است.
به نظر می رس��د که علیرغم مشکالت 
کوچک��ی که بر س��ر راه پیش��برد اهداف 
توافقنام��ه قرار دارند، ای��ن روند به دالیل 

زیر همچنان رو به جلو خواهد بود:
1� رژی��م ایران در این م��دت تمامی 
راههای س��خت را برای دستیابی به سالح 
اتمی آزموده است، لیکن به هیچ نتیجه ای 
نرس��یده و به نقطه ی پای��ان تالش هایش 
رس��یده اس��ت. رژی��م ایران به خواس��ت 
خوی��ش زیر بار این تعه��دات نرفته، بلکه 
ناگزی��ر برای حفظ و بقای خویش این راه 
را برگزیده اس��ت، نارضایت��ی نمایندگان 
مجل��س و برخ��ی از آخوندها ب��ه جایی 
نخواهد رس��ید، زیرا ولی فقیه متوجه شده 

اس��ت که راهی غی��ر از این ندارد و حرف 
آخر را نیز او می زند.

در غرب به ویژه آمریکا و اس��رائیل نیز 
از این توافقنامه راضی هس��تند، زیرا آنچه 
که آنها را دچار وحشت می نمود، دستیابی 
ایران به س��الح اتمی بود، ای��ن توافقنامه 
جایی ب��رای این تهدید باق��ی نمی گذارد 
و در نهای��ت، اجازه دادن ب��ه ایران برای 
غنی س��ازی اورانیوم به منظور انجام امور 
خدمات��ی، برای غرب ام��ری کامال عادی 
اس��ت، زیرا آنان از همان ابتدا اعالم کرده 
بودند که ایران همانند س��ایر کش��ورها از 
حق دس��تیابی به انرژی هس��ته ای برای 
مقاصد صلح آمیز برخوردار است، به شرط 
آنک��ه ثابت کند که در ح��ال تالش برای 

دستیابی به سالح هسته ای نیست.
در درازمدت، جامعه ی بین المللی تنها 
به اینکه جمهوری اسالمی به سالح اتمی 

دست نیابد، قناعت نخواهد کرد بلکه:
کمک به رژیم ها و گروه های تروریستی 
همانند حزب اهلل، سوریه ی تحت حاکمیت 

بشار اسد و ...
تهدید مناف��ع غ��رب در خاورمیانه و 
س��ایر نقاط جهان. تهدید اسرائیل و سایر 

متحدان آمریکا در منطقه و ...
همگی از نق��اط اختالف غرب به ویژه 
آمریکا با جمهوری اسالمی هستند، اینک 
ک��ه پی به این نقطه ضع��ف رژیم برده اند 
که می توانند با اعمال فشار، خواست های 
خوی��ش را ب��ر آن تحمیل کنن��د، انتطار 
می رود که پس از موفقیت در روند سازش 
هسته ای، یکبار دیگر فشارهای غرب علیه 
رژیم به گون��ه ی الزم، آغاز گردد، به ویژه 
که ایدئولوژی و اندیش��ه ی رژیم تضاد تام 
با ارزش ها و هنجارهای حاکم بر مرحله ی 
گذار خاورمیانه برای ش��کل گیری نظمی 
جدی��د و ثب��ات این منطقه ک��ه غرب در 
تالش برای اس��تقرار مجدد آن است، قرار 
دارد. از همین رو، تداوم گردنکش��ی های 
جمه��وری اس��المی در منطق��ه و حتی 
موجودیت رژی��م مراحل پایان��ی خود را 

می گذراند.
سیاس�ت رژیم در داخل ایران در 

دولت روحانی
همانگون��ه که قب��اًل پیش بینی نموده 
بودی��م، س��ازش با غ��رب و س��رکوب در 
داخ��ل، در دولت حس��ن روحانی به طور 
کلی آشکار ش��د و در حال اجرا می باشد. 
دلی��ل ای��ن امر، ت��رس از  به پاخاس��تن 
و ش��ورش مردم ب��ه دلیل ع��دم رضایت 
از وض��ع موج��ود می باش��د، زی��را ظلم و 
س��تم و نارضایتی به وی��ژه در مناطقی که 
ملیت ه��ای غیر ف��ارس در آنجا س��اکن 
هس��تند، افزون تر و وس��یع تر می باش��د. 
شمار اعدام ها، زندانیان و کشتار مردم آن 
مناطق در مدت   6�5 ماه روی کار آمدن 

حس��ن روحانی در مقایسه با مدت مشابه 
آن در زم��ان احمدی ن��ژاد، این واقعیت را 
بیش از پیش آش��کار می نماید. در نهایت، 
اینگونه رفتارها و برخوردها نه تنها موجب 
ماندگاری و ثبات رژیم نمی ش��ود، بلکه به 
عاملی بس��یار نیرومند ب��رای از بین بردن 

رژیم تبدیل خواهد گشت.
 سایر مش��کالت اجتماعی، اقتصادی، 
امنیت��ی و ... همچنان ب��ه قوت خود باقی 
هس��تند. در ای��ن م��دت، نه تنه��ا هیچ 
گشایش��ی صورت نگرفته اس��ت، بلکه در 
هم��ه ی زمینه ها اوض��اع وخیم تر ش��ده 

است:
� اعتیاد به م��واد مخدر: آمار متفاوتی 
در ای��ن زمینه ارائه می ش��ود، اما به طور 
کلی شمار مبتالیان به اعتیاد روزبه روز در 

حال افزایش می باشد.
� اقتصادی: بر اس��اس اعالم مرکز آمار 
ایران در روز 7 بهمن ماه، نرخ تورم نسبت 
به ماه گذش��ته قریب به 5/. درصدکاهش 
یافت��ه اس��ت، ام��ا میانگین قیم��ت مواد 
خوراک��ی در آذرماه نس��بت ب��ه ماه قبل، 
بیش از 26درصد افزایش یافته است و در 
مقایسه با مدت مشابه آن در سال گذشته، 

51درصد فزونی یافته است.
اگ��ر در یکی دو م��اه آغازین روی کار 
آمدن حس��ن روحانی، امیدی ایجاد شده 
ب��ود ک��ه وی وعده هایش را ب��ه مرحله ی 
اج��را و عمل درخواهد آورد و گشایش��ی 
در زمینه ی آزادی بی��ان، آزادی زندانیان 
سیاس��ی، کاهش فضای امنیتی و رشد و 
توس��عه ی تجارت و اقتصاد صورت خواهد 
گرفت، ام��ا عماًل مش��اهده می نمائیم که 
تاکنون عکس آن به اثبات رس��یده و این 
موضوع سبب شده است که حتی بسیاری 
از آنهای��ی که برای روحان��ی و برنامه ها و 
وعده های وی تبلیغات می کردند، پشیمان 
و مأی��وس ش��ده اند. اما س��ازش با غرب، 
به امی��د از می��ان برداش��تن تحریم های 
اقتصادی، در حال حاضر مردم را در انتظار 

گذاشته است.
اختالف می��ان اصولگرایان و دولت که 
به عنوان جریانی میانه رو به شمار می آید، 
هم اکنون به ویژه درباره ی س��ازش رژیم با 
غرب در رابطه با توقف غنی سازی اورانیوم 
ش��دیدتر شده اس��ت و هر کدام از این دو 
جری��ان، ب��رای اثبات گفته ه��ا ی خویش 
به اظهارات خامنه ای متوس��ل می ش��وند. 
این در حالیس��ت که خامن��ه ای نیز پس 
از آنک��ه، یک ب��ار به صورت واض��ح از تیم 
مذاکره کننده حمایت نمود، سکوت اختیار 
کرده و در این رابطه، بسیار محافطه کارانه 
رفتار نموده اس��ت تا در صورت شکس��ت 

گزارش سیاسی پلینوم ششم کمیته ی مرکزی حزب

ادامه در صفحه بعد
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شکست مذاکرات و 
نشانه رفتن انگشت اتهام 

به سوی روسیه

ترجمه: رضا فتح اهلل نژاد

همزمان با برگزاری مذاکرات صلح 
میان دولت س��وریه و اپوزیس��یون آن 
کشور تحت نظر س��ازمان ملل متحد 
و ابرقدرت های جه��ان در ژنو؛ جنگ 
و کش��تار مردم در آن کشور همچنان 
ادام��ه داش��ت. دور دوم مذاکرات هم 
ب��ا شکس��ت مواجه ش��د؛ ام��ا این بار 
انگش��ت اتهام به س��وی دولت روسیه 
دراز ش��د. واشنگتن پست گزارشی به 
نقل از خبرگزاری رویترز تحت عنوان 
"مذاکرات سوریه در وضعیتی نامعلوم 
و ناکامی آمریکا با روسیه به پایان می 
رس��ید" منتش��ر نمود که طی آن به 
خاتمه دور دوم مذاک��رات می پردازد. 
گزارش چنین آغاز می شود: "مذاکرات 
تحت حمایت سازمان ملل در زمینه ی 
س��وریه روز یکش��نبه در حال��ی ب��ه 
بن بست رس��ید که نشانه های احتمال 
آغ��از دوب��اره ی مذاک��رات در طرفین 
اندک ب��ود و همزمان آمریکا روس��یه 
را ب��ه عنوان عامل شکس��ت مذاکرات 
قلم��داد نمود و ب��ه عن��وان عامل به 

درازاکشیدن جنگ متهم ساخت".
یکی از مسئوالن دولت اوباما گفت: 
"آنه��ا نمی توانند هر دو راه را در پیش 
بگیرند" که منظور از آنها، روس��یه بود 
ک��ه حامی اصل��ی و بین المللی بش��ار 
اسد به ش��مار می رود و در عین حال 
از ایده ی آمریکا ب��رای دعوت طرفین 
به مذاکره حمایت کرد. این مس��ئول 
که نخواس��ته نامش آشکار شود، گفته 
اس��ت: "روس��یه نمی تواند ادعا داشته 
باش��د که رویکرد صلحجویانه داش��ته 
و خواس��تار "المپیکی ش��اد" است در 
حال��ی که "بخ��ش اصل��ی حمایت از 
آن رژیم می باش��د که به سبعانه ترین 

روش ها به کشتار مردم می پردازد". 
در بخش دیگری آمده اس��ت: "از 
آنج��ا که تاریخی ب��رای آغاز دوباره ی 
مذاکرات مش��خص نگردی��د؛ به نظر 
می رسد که خشونت ها بیشتر خواهند 
شد. دیپلمات های غربی اعالم کرده اند 
که در صورت شکست مذاکرات، فاقد 

طرح "ب" هستند".
در بخش دیگری به س��خنان جان 
مک کین، سناتور جمهوریخواه اشاره 
ش��ده و نوش��ته شده اس��ت: "سناتور 
جان م��ک کی��ن، منتقد همیش��گی 
سیاس��ت کاخ س��فید در مورد سوریه 
گفت:" جای تعجب ندارد که دور دوم 
مذاکرات در سوییس با ناکامی مواجه 
ش��د. همزمان با مذاکرات، کش��تار در 

سوریه عماًل بیشتر شد. 
مک کی��ن گفت:" سیاس��ت کلی 
برای موفقیت در ژنو در حال حاضر بر 
این اساس است که روسیه بر حکومت 
سوریه فشار وارد کند تا راهی سازنده 
و ج��دی در پیش بگیرد. در حالی که 
اخی��راً از تصویب قطعنامه ای مبرم در 
س��ازمان ملل متحد جهت رس��اندن 
کمک به مردم ناامید سوریه جلوگیری 
کرده و به تجهیز اس��د به تسحلیحات 
ادامه می دهد. آشکار است که حکومت 
روسیه شریک صلح در سوریه نیست و 
نمی توان در راس��تای نیل به نتیجه ای 

موفقیت آمیز بدان کشور متکی شد".

منبع:

washingtonpost.com

            روزنــــــه
مذاکرات، عواقب آن متوجه وی نشود.

 اگر اصالح طلب��ان در زمان انتخابات، 
س��روصدا ب��ه پا کرده و با ش��ور و ش��وق 
بسیاری وارد کارزار شده بودند، اکنون به 
غیر از هاشمی رفسنجانی، از آنان حرف و 

حدیثی آنچنانی به گوش نمی رسد.
ب��ه طور کلی، وضعیت سیاس��ی ایران 
غی��ر از مناط��ق ملیت های غی��ر فارس، 
حت��ی در مناطق ترک نش��ین نیز فضایی 
خفقان زده اس��ت، اما بدون شک مقاومت 
در براب��ر رژیم به صورت ف��ردی در میان 
آزادیخواه��ان همچن��ان ادام��ه دارد که 
متأس��فانه چن��دان مؤثر نیس��ت، اما این 
سکوت و آرامش ظاهری که موجب شادی 
رژیم شده است، می تواند به مثابه آرامش 
قبل از طوفان باش��د ک��ه در زمان خاص 

خود همانند بمبی منفجر خواهد شد.
روحان��ی وعده داده بود که نمایندگان 
ملیت ها و اقلیت ه��ای دینی در کابینه ی 
وی س��هیم خواهند ب��ود، اصل 15 قانون 
اساسی رژیم در رابطه با خواندن و نوشتن 
ب��ه زبان مادری در مدارس را به مرحله ی 
اج��را خواهد گذاش��ت و فض��ای امنیتی 
حاک��م بر آن مناطق را از بین خواهد برد. 
اما تاکنون که نزدیک به 6 ماه از روی کار 

دلیل که خواندن در مناطق سنی نش��ین 
و قوم نش��ین کمتر بوده است، لذا کاربرد 
معیارهای شایسته س��االری در میان آنان 
کمت��ر موفقیت آمی��ز خواهد ب��ود تا این 

مسئولیت ها را به دست بیاورند".
در روی��دادی دیگر در رابط��ه با زبان 
مادری و به ویژه زبان کردی، فرهنگستان 
زبان و ادب فارسی مخالفت و ضدیت خود 
را با خواندن و نوش��تن به زبان های دیگر 
در کنار زبان فارسی اعالم کرد. این مرکز 
در رابطه با خواندن و نوشتن و برنامه های 
زبانی در ایران مرجع و منبع تصمیم گیری 

می باشد.
در حال��ی که بودجه ی س��پاه، وزارت 
اطالعات، ارت��ش و نیروهای امنیتی برای 
س��ال 1٣9٣  بیش از ٣٣ درصد افزایش 
یافته است، نمایندگان مناطق عرب نشین، 
کردستان و لرستان در مجلس به این دلیل 
که بودجه ی عمرانی و زیربنایی و خدماتی 
حوزه های انتخابی��ه ی آن ها کاهش یافته 
است، تهدید نموده  بودند که از نمایندگی 

مجلس استعفا خواهند داد.
دولت روحانی نیز مانند دیگر دولت های 
پیش��ین حاضر نش��د که مس��ئولیت ها و 
پست های عالی را به مزدورترین مهره های 
ک��رد و دیگر ملیت ها ک��ه در والیت فقیه 
ذوب ش��ده اند و در جنای��ات رژی��م علیه 

بیش از پیش بودند.
در زمان انتخابات ریاست جمهوری و 
تاکنون نیز کسانی تحت عناوین مختلفی 
همچ��ون پیروان اهل س��نت، نمایندگان 
دوره های پیش��ین مجلس، اصالح طلبان 
ک��رد و ... در زیر لوای دفاع از حقوق ملت 
کرد و اهل تس��نن به وعده های تبلیغاتی 
روحان��ی دلخوش کرده و ب��ه آن امیدوار 
ش��ده اند، مدتی به امید راه یافتن به یک 
وزارتخانه و داش��تن یک وزیر، س��پس به 
عن��وان یک مش��اور عال��ی و در غیر این 
ص��ورت به عن��وان یک اس��تاندار و بدون 
شک اکنون نیز برای داشتن یک فرماندار 
و ... ت��الش می نمایند، ام��ا تاکنون برای 
تمام ای��ن مطالبات خویش، پاس��خ "نه" 

دریافت کرده اند.
در رابط��ه ب��ا نق��ض حقوق بش��ر در 
کردس��تان، به عنوان نمونه به برخی آمار 
جهت آش��کار نم��ودن برخ��ی واقعیت ها 

اشاره می کنیم. 
از آغاز شهریورماه تا آغاز بهمن ماه 

1392 خورشیدی: 
الف- 21 نفر از مردم توس��ط نیروهای 
انتظام��ی کش��ته و 2٣ نف��ر نی��ز زخمی 
ش��ده اند. 21 کولبر کشته و 2٨ نفر دیگر 
نی��ز زخمی ش��ده اند. ٨7 نف��ر از فعالین 
سیاسی، فرهنگی، دینی و کارگری جمعاً 

کردستان سوریه
کانتون ه��ای  اع��الم  ب��ا  رابط��ه  در   
کردس��تان س��وریه، پلینوم بر این بود که 
س��پردن اداره ی امور و مدیریت هر کدام 
از بخش های کردس��تان به م��ردم بومی 
از طریق برگ��زاری انتخاباتی آزاد، برابر و 
یکسان و دمکراتیک و کوتاه نمودن دست 
ظل��م و ج��ور دیکتاتورها از کردس��تان، 
خواس��ته ی مش��روع و دمکراتی��ک مردم 

می باشد و از آن حمایت می نماید.
در عین حال و در همین رابطه، پلینوم 
مراتب نگرانی خویش را درباره ی هرگونه 
تک��روی و تحمی��ل خویش از س��وی هر 
گروه و حزبی اعالم  می دارد، زیرا اینگونه 
اقدام��ات در جهت منافع مردم نیس��ت و 
باعث از دس��ت رفتن فرصت ها می ش��ود. 
عالوه بر م��وارد ف��وق، در اداره و معرفی 
ای��ن کانتون ه��ا، هیچ گونه نماد و نش��ان 
کردستانی و ملی مشاهده نمی شود و جای 
نقد دارد. ب��ه همین دلیل، پلینوم امیدوار 
اس��ت که ب��رادران و خواهرانم��ان در آن 
بخش از کردستان با روحیه ای دمکراتیک 
و ب��ه دور از هرگونه قدرت طلبی، با هم و 
در کنار هم برای تأس��یس و مدیریت یک 

کیان ملی و سیاسی تالش نمایند.
بخش پایانی ش��امل بحث و بررس��ی 
پیرامون طرح های حزب دمکرات و رفقای 

آمدن روحانی گذشته است، هیچ اقدامی 
در ای��ن زمینه صورت نگرفته اس��ت و به 
جای نماینده ی "ب��ه قول آنان اقلیت های 
قومی"، شخصی همچون علی یونسی وزیر 
اطالعات پیشین، به عنوان دستیار ویژه ی 
رئیس جمهور در این زمینه تعیین ش��ده 

است.
گاه��ی اوق��ات در رس��انه های ارتباط 
جمعی، سخن از به مرحله ی اجرا درآمدن 
وعده هایی که روحانی داده است، به میان 
می آی��د، اما تاکنون هی��چ برنامه ی جدی 
بدی��ن منظور و در این رابطه ارائه نش��ده 
اس��ت و فضای امنیتی حاکم بر کردستان 

بیش از پیش افزایش یافته است.
ب��ا انتخاب یونس��ی برای این پس��ت، 
ن��ه تنها فضای امنیت��ی در این مناطق از 
میان برداش��ته نشده، بلکه تشدید شده و 
وعده ه��ای روحان��ی و اطرافیان وی برای 
انتخ��اب اس��تانداری بومی عملی نش��ده 
است، اما بیش از پیش، زمانی که رحمانی 
فضلی وزیر کشور رژیم در مراسم معارفه ی 
اس��تاندار جدی��د کردس��تان می گوی��د: 
"هرچه گشتم فردی بومی و مناسب برای 
استانداری را نیافتم، دوست داشتم فردی 
بومی را به عنوان استاندار انتخاب کنم، اما 
فردی با ویژگی های فوق الذکر را نیافتم".

از این بدتر نیز س��خنان علی یونس��ی 
در گفتگ��و با روزنامه ی"آرمان" می باش��د 
که می گوی��د: "دلی��ل محرومیت مناطق 
قوم��ی، دولت ه��ا نیس��تند بلکه ب��ه این 

ملیت ها س��هیم هس��تند و نق��ش دارند، 
بس��پارد. این عملکرد روحانی این واقعیت 
را ی��ک ب��ار دیگر به اثبات می رس��اند که 
غیرخودی ها هرچند س��ر ف��رود آورند و 
علیه م��ردم خویش ب��رای خوش خدمتی 
این رژی��م مرتکب جنایت ش��وند، با این 
وجود نیز هرگز از نظر رهبران رژیم مورد 

اعتماد نیستند.
در رابطه با گسترش مبتالیان به اعتیاد 
و فروش مواد مخدر در کردس��تان بسیار 
شنیده ایم، متأسفانه همه ی شنیده ها نیز 
واقعیت دارند، ام��ا آنچه که در این رابطه 
در ای��ن چند ماه گذش��ته در کردس��تان 
آش��کار ش��د، تولید ماده ی مخدر شیشه 
اس��ت که با ابزارهای ابتدایی در برخی از 
مراکز مشترک مزدوران رژیم و پاسداران 
در منطق��ه ی سردش��ت و چند منطقه ی 
دیگر تولید می شود و در شهرهای اطراف 
توسط مزدوران رژیم با قیمتی بسیار نازل 

به فروش می رسد
 ارزان ب��ودن قیم��ت این م��اده و نیز 
مرگبار بودن بیش از حد آن در مقایسه با 
مواد مخدر دیگر، خطر روی آوردن جوانان 
کرد به مصرف اینگونه مواد و گرفتار شدن 
آنان در دام پلید رژیم و کشیده شدن آنان 

به ورطه ی تباهی را افزایش می دهد.
 ب��ه طور کل��ی، بیماری ها و معضالت 
اجتماع��ی همچون بیکاری، اعتیاد، طالق 
و توزیع مواد مخدر در کردس��تان همانند 
دیگر مناطق ایران در حال رشد و توسعه ی 

ب��ه 1٣5 س��ال و ٣ م��اه زن��دان تعزیری 
محکوم ش��دند و ٣ نفر نیز ب��ه زندان ابد 

محکوم شدند.
ب- در ای��ن مدت، ب��ر اثر انفجار مین 
5 نف��ر مدنی کش��ته و 16 نفر زخمی در 
پی داش��ته، 265 نفر از فعالین سیاس��ی، 
فرهنگ��ی، مذهب��ی و کارگری بازداش��ت 
ش��ده ، ٣ نفر زندانی سیاس��ی کرد اعدام 
شده اند و برای ٣ نفر دیگر نیز حکم اعدام 

صادر گردیده است.
 در س��ال 1٣92 ، 9 دانش��جوی کرد 
از تحصی��ل محروم ش��ده و تعداد فعالین 
سیاس��ی و فرهنگی که تحت فش��ار رژیم 
مجبور به ترک کش��ور ش��ده اند، 12 نفر 

می باشد.
روحان��ی،  دول��ت  تش��کیل  از  پ��س 
اصالح طلبان درصدد س��ازماندهی مجدد 
خوی��ش برآمده ان��د، در کردس��تان نی��ز 
اصالح طلب��ان ک��رد چنین برنام��ه ای در 
نظ��ر دارند و برای رس��یدن به آن، تالش 
می کنن��د از دست نش��انده های خود برای 
گم��اردن در پس��ت اس��تاندار و فرماندار 

استفاده نمایند.
گروه دیگری از اف��رادی که در داخل 
کشور هستند، آن هایی هستند که پیرامون 
سازمانی تحت عنوان جبهه ی متحد کرد 
فعالی��ت دارند. آن ها نی��ز درصدد تجدید 
س��ازماندهی و پالتفورم��ی ب��رای تعیین 

برخی راهکار برای فعالیت هستند.
در رابط�ه ب�ا اع�الم کانتون ه�ای 

پیش��ین در رابطه با اتح��اد مجدد بود. در 
ای��ن ارتب��اط، پلینوم بر این ب��اور بود که 
حزب دمکرات آماده است که گفتگوهایش 
را با رفقای پیشین به منظور اتحاد مجدد 
حزب دمکرات کردس��تان ایران با رفقای 

پیشین بر اساس مبانی زیر ادامه دهد:
اتح��اد مجدد ح��زب دمکرات   -1
کردستان ایران با رفقای پیشین بر اساس 
مصوب��ات کنگ��ره ی س��یزدهم � آخرین 
کنگره ی قبل از انشعاب � که با رأی همه ی 
اعضای کنگره به تصویب رس��یده اند. این 
مصوب��ات، نام، آرم و هر آنچه را که معرف 
حزب است، در بر می گیرد که در آن زمان 

به تصویب رسیده اند.
2- س��ایر جزئیات��ی که ب��رای تقویت 
ض��روری  ح��زب  همبس��تگی  و  اتح��اد 
می باش��ند، همچنین ض��روری می نماید 
که قب��ل از کنگره در رابط��ه با چگونگی 
برگزاری کنگره ی مشترک، توافق صورت 
گیرد و کنگ��ره ی آینده بنا بر روال عادی 
و به منظور مشخص نمودن سیاست کلی 
که در گزارش سیاسی به کنگره ارائه و به 
رأی گذاشته می شود و نیز تصویب برنامه 
و اساس��نامه ی داخل��ی و انتخاب اعضای 
رهب��ری برگزار می ش��ود و هم��ه ی اعضا 
به مصوب��ات و تصمیمات کنگ��ره پایبند 

خواهند بود.

ادامه صفحه قبل
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پایه گذار حوزه ی علمیه ی قم و به دنبال 
آن، جانشینانش همچون آیت اهلل اصفهانی، 
آیت اهلل بروجردی و نیز تا اندازه ای آیت اهلل 
ش��ریعتمداری ، گلپایگانی و مرعشی، سنت 
عدم دخالت روحانیت در سیاست و قدرت 
را تا ان��دازه ای تداوم دادن��د. این حلقه از 
روحانی��ت س��نتی و محافظ��ه کار به نوعی 
به امر آموزش، تربیت و نگهبانی از س��نت 
دین اکتفا می کردند و خود را بیش��تر ملزم 
به پاس��داری از ش��ریعت و مذهب ش��یعه 
می دانس��تند تا ایجاد و بن��ای امر حکومت 
اس��المی و یا تضاد و مبارزه با نهاد سلطنت 
که خود را ملزم و متعهد به حفظ اس��الم و 
مذهب شیعه در ایران می دانست، این یک 
سنت نانوشته و الزام آور در تاریخ سلطنت در 
ایران از صفویه به این طرف ، بین روحانیت 
و نهاد س��لطنت بود. در این مسیر، همواره 
نظام سلطنتی به تعهد و عقیده ی خود عمل 
نموده بود. اما همین س��نت گرایان روحانی 
که به مرزبندی حوزه های دینی و سیاس��ی 
در قدرت سیاس��ی  پایبند بودند، هیچگاه 
به  صورت اساس��ی به ح��وزه ی موضوعات 
فکری ، مناقشات علمی و شبهات اعتقادی 
در زمینه ی هستی شناس��ی و ی��ا حوزه ی 
علوم نوی��ن گام برنداش��تند. این بخش از 
روحانی��ت غیر سیاس��ی، بر همان س��نت 
تاریخی مذهب شیعه و پاسداری از شریعت 
در برابر عقالنی��ت انتقادی تأکید کرد و به 
آن مشغول ش��د. ولی در این راه کوشید تا 
در برابر قدرت سیاس��ی، همان امتیازات یا 
بخش��ی از آنها را حفظ کند، به ویژه تفسیر 
و تصدی امور و فه��م دینی برای هدایت و 
اداره  ی بخش اعتقادی جامعه را در دس��ت 
داشته باشد. آنان در بس��یاری از موارد در 
براب��ر تئوری های علمی و پیامدهای آن در 
عرصه ی تکنول��وژی و دانش نوین مقاومت 
کردند. آن��ان تنها زمانی، بهره گیری از علم 
و تفس��یر خ��ود از آن را پذیرفتن��د که در 
راستای اهداف خود و ارضای عقیدتی آنان 
می توانس��ت سودمند باشد.  اصوال حاکمان 
ایران بعد از صفویه با این موضوع همراهی 
و مش��ارکت روحانیت در قدرت سیاسی و 
یا تفسیر و مش��روعیت بخشیدن به قدرت 
سیاس��ی از سوی روحانیون و علمای شیعه 
در ایران مشکلی نداشتند. ریشه ی تاریخی 
و توافق قدرت با نهاد دین در ایران ش��یعی 

نیز به دوران صفویه باز می گردد.
در منابع عصر صفوی شواهدی مبنی بر 
وجود یک مقام مذهبی نیمه رسمی با عنوان 
"خاتم المجتهدین" یا "مجتهد الزمانی" دیده 
می ش��ود. دارن��ده این عن��وان در حکومت 
صف��وی نایب امام زمان دانس��ته می ش��د 
و ش��اهان صفوی خود را نای��ب او قلمداد 
می کردن��د. ب��ا توجه ب��ه این رابطه، ش��اه 
صفوی به طور غیر مستقیم نایب امام زمان 
به ش��مار می آمد و به ای��ن ترتیب، موضوع 
غص��ب حکومت ک��ه ش��یعه آن را متعلق 
ب��ه امامان خود می داند، از میان برداش��ته 
می شد. هم بنیانگذاران و هم دارندگان این 
عن��وان در تمامی دوران حکومت صفوی – 
ج��ز در دو مورد- فقیهان جبل عامل بودند 
و همی��ن مقام به آنان نقش و اهمیت ویژه 

می داد.  
مهاجران��ی ک��ه ب��ا حکوم��ت صفوی 
س��ازگاری و همگامی نشان دادند، گذشته 
از عهده دار ش��دن مقام خاتم المجتهدینی 
و رس��یدن ب��ه مقام های شیخ االس��المی، 
ص��دارت، قض��اوت و حت��ی وزارت در این 
حکومت کوش��یدند ب��ه طور نظ��ری و به 
ش��یوه های گوناگون حکومت صفوی را در 
چش��م رعایایش مش��روع جلوه دهند. آنان 
چنین نمودند که حکومت صفوی با دولت 

اسالمگرایان بعد از مشروطه در ایران 
)بخش سوم(

ام��ام عصر پیوند خواهد خ��ورد. آنان حتی پرویز جباری
گفتند که ائمه ی شیعه ظهور دولت صفوی 
را پیش بینی کرده بودند. آنها به مقام هائی 
چون پیش��نمازی، شیخ االسالمی، صدارت، 
وزارت و مهمتر از همه، به مقام پیش��وائی 
مذهب��ی جامعه ی ایران ک��ه یک مقام غیر 
رس��می اما پرقدرت بود، رس��یدند. آنها در 
س��لطنت ش��اه عباس متصدی بسیاری از 
امور ش��دند و حت��ی به ص��دارت و وزارت 
رسیدند و به مقام پراعتبار مجتهدالزمانی یا 
خاتم المجتهدینی رسیدند.) مهدی فراهانی 
منفرد، مهاجرت علمای شیعه از جبل عامل 
به ایران، انتشارات امیر کبیر ، سال 1٣77 ، 

ص 21۴ و 215 .(
در این میان هم پیوندها و همکاری های 
م��داوم به اش��کال مختلف، چ��ه در دوران 
قاجار و چه در دوران سایر حاکمان مرکزی 
در ایران تداوم داشت. این نفوذ، مناسبات، 
اجماع و توافق بین نهاد دین و نهاد سلطنت 
یا قدرت سیاسی همواره رعایت می شد. در 
میان خانواده ی سلطنتی پهلوی هم اعتقاد 

نه��اد مذهب در ایران در قالب حوزه در پی 
مش��روطیت، ع��دم تحول فک��ری و علمی 
درچارچوب نظری��ات انتقادی در خصوص 
پدیده ه��ای اجتماع��ی و فک��ری همچون 
مدرنیت��ه در میان بزرگان مذهب و فقه در 
ایران شیعه، س��بب گردید که در دهه های 
بع��د همین روحانیتی که بر باورهای دینی 
و س��نتی تأکی��د داش��ت، با چشمداش��ت 
بیش��تری به حوزه  ی قدرت و سیاس��ت در 
ایران بازگردد. اساساً برعکس غرب، در نهاد 
دی��ن در ایران، نه در درون توس��ط علمای 
خود و نه از بیرون توسط منتقدان، تحولی 
ص��ورت نگرفته بود. ه��ر آنچه که بود، یک 
روش تقیه ی دینی از درون و یک سیاست 
و برنام��ه و نی��ز تفکر از همان نوع توس��ط 
روش��نفکران و منتقدی��ن دین��ی از بیرون 
ب��ود. از دی��دگاه حقوقی و مناس��بات نهاد 
دین با قدرت، قانون، آموزش و مناس��بات 
با نهادهای اجتماعی دیگر، تغییری صورت 
نگرف��ت. یا ش��روط و قیدهای��ی حقوقی و 
الزام آور از سوی حاکمیت به صورت اساسی 

طرح سؤال اصلی دالیل عقب ماندگی ما از 
غرب. این س��ؤال بنیادهایش را از اندیش��ه 
غ��رب می گی��رد. در فرهنگ و اندیش��ه ی 
بوم��ی چنی��ن نگرانی و دغدغ��ه ای وجود 
ن��دارد. اگر به ص��ورت دقیق ن��گاه کنیم، 
این س��ؤال از سوی افرادی مطرح می گردد 
که فرات��ر از یک جامعه ی س��نتی و دینی 
به قضایای انس��انی می نگرند. منتها پایه ها 
و بس��تر این تحول و دلمش��غولی ذهنی و 
عقلی در جامعه ای چون ایران مهیا نش��ده 
ب��ود، چرا که نه در نه��اد دین و نه در نهاد 
سلطنت این تحول در مفاهیم و اندیشه در 
عمل و نظر محقق نشده بود. این رویارویی 
فک��ری و عملی با غرب از س��وی افراد غیر 
دین��ی بود که با بهره گرفتن از تحول غرب 
در ص��دد تغیی��ر در درون جهالت دینی و 
استبدادی قدرت سیاس��ی بودند. ولی این 
بس��تر نه آمادگی آن را داشت و نه ظرفیت 
تحول و تغییر در اعماقی بس��یار گسترده. 
چی��زی که غ��رب را به پیش ب��رده بود  و 
در جای��گاه یک الگو ق��رار گرفته بود، یک 

و باور دینی به ش��ریعت اسالم و پاسداری 
از آن وج��ود داش��ت. در ای��ن زمینه، آنان 
تم��ام تالش خود را ه��م در ایران و هم در 
بیرون از مرزهای ایران که جامعه ی ش��یعه 
و اماک��ن مذهبی آن��ان وجود داش��ت، به 
عمل می آوردند. آنان اساس��اً با نقش��ی که 
ب��رای روحانیت در این حوزه تعریف ش��ده 
بود، مشکلی نداش��تند. همچنان که اشاره 
ش��د، ایج��اد ح��وزه ی دینی در ای��ران در 
پاس��خ به ش��بهات علمی، تحقیق و تفسیر 
متون علم��ی و دینی با یک نگاه انتقادی و 
شناخت شناسی نبود، بلکه بیشتر در صدد 
حفظ و بسط قدرت شریعت در میان مردم 
و کسب قدرت و جایگاه  مذهب شیعه بوده 
اس��ت. از همی��ن منظر بود ک��ه روحانیت 
نمی توانست رهبر و پرچمداری واقعی برای 

تغییر بنیادی در جامعه باشد.
اما با ایجاد حوزه ی علمیه در این سال ها، 
نوعی متولی گری متمرکز و موازنه ی قدرت 
در عرصه سیاس��ی و اجتماعی ایران ایجاد 
می شود. نیروی مذهبی با ویژگی های خود 
در گفتم��ان قدرت وارد می گ��ردد. این در 
حالیس��ت که اندیش��ه ها، اف��کار، عقاید و 
آرمان های مش��روطیت برای تغییر بنیادی 
و اساس��ی در ایران در حوزه های سیاسی، 
حقوقی، مالی، اداری، فلسفی و غیره جامه ی 
عم��ل نپوش��یده اس��ت. از دل همین نهاد 
مذهبی، تربیتی و آموزشی تازه تأسیس  به 
ظاهر سنتی ولی نگهبان شریعت )که عدم 
دخالت در سیاست مورد تأکید تمام زعمای 
آن است(، نیروهای رادیکال، ضد مشروطه، 
ضد مدرنیته، ضد سکوالریسم، ضد آزادی، 
ضد س��لطنت و خواهان بنای یک حکومت 
دینی رشد کردند و سر برآوردند. ماندگاری 

بر آن وارد نش��د. ولی در غ��رب تحول در 
مفاهیم دینی برای علمای دینی و مخالفین 
کلیسا یک پروسه ی تاریخی را سپری کرده 
بود. اصوالً اندیش��ه های مدرنیته و در اصل، 
اومانیسم درغرب در پی تحوالت و تغییرات 
در کلیس��ا و مذهب )دین مسیحی( شکل 
گرفت. محدودیت در حوزه های آموزش��ی، 
قدرت و برنامه های سیاسی و اجتماعی در 
پی انقالب های سیاس��ی – فکری در اروپا 
بر کلیس��ا تحمیل می شود. حوزه ی نفوذ و 
اقتدار کلیس��ا در زمینه ی آم��وزش، قانون 
و قانونگ��ذاری، منابع قضاوت، سیاس��ت و 
بس��یاری از موارد دیگر ص��ورت می گیرد. 
بخشی از آن توسط رفورمیست هایی که از 
دل مس��یحیت و کلیس��ا در طی سال های 
متمادی قیام می کنند، علیه اقتدار و قدرت 
نامش��روع کلیس��ا صورت می گیرد. بخش 
عظیم تر آن، توس��ط نظری��ات در حوزه ی 
عل��وم اجتماعی و صاحب نظ��ران مفاهیم 
سیاسی در قلمرو قرارداد اجتماعی، حقوق 
سیاس��ی و اساس��ی، حقوق طبیعی و غیره 
صورت می پذیرد که اساس��اً نقش و اهمیت 
قرارداد اجتماعی، مردم، مشارکت و کنترل 
ق��درت را در پی دارد. در این میان، انقالب 
کبیر فرانسه و ظهور تئوری های سیاسی  � 
اجتماعی در قاره ی اروپا س��رعت خاصی به 
تحول اندیش��ه و تفکر انسانی در چارچوپ 

مدرنیته می دهد.
در ای��ن مرحل��ه ک��ه نقط��ه ی آغاز و 
حرک��ت برای بی��داری و رهای��ی جوامعی 
چون ایران می باش��د. دین گرایان جایگاه و 
نقش��ی ندارند. مطالعه، ترجمه، مس��افرت، 
مأموریت های دولتی، اقامت و بهره گیری از 
تکنولوژی و پیشرفت غرب آغازی بود برای 

سیر تاریخی و عمیق را طی کرده بود. این 
تغییرات، دگرگونی ها در مفاهیم، اندیشه ها 
و افکار بر محور اومانیسم شکل گرفته بود. 
س��ال های محتلف��ی از جدل و کش��مکش 
می��ان صاحب نظ��ران، صاحب��ان و اربابان 
کلیسا یا اندیش��مندان حوزه ی اجتماعی و 
مفاهیم انس��ان، دین، خ��دا و نیز حاکمیت 
کلیس��ا و سرنوشت انس��ان، این کشمکش 
را به نوعی س��پری ک��رده بودند و تغییر بر 
همین مبنا شکل گرفته بود. بر این اساس، 
در غربی که طی س��ال های متمادی بر اثر 
تحوالت و انقالب های اجتماعی، سیاسی و 
غی��ره، دین حوزه ی کاماًل فردی پیدا کرده 
بود، مفاهیم سیاس��ی و اجتماعی که برای 
اداره ی جامعه، قانون، سیاست و حوزه های 
دیگر ارائه می ش��د، کام��اًل از دین رهانیده 
ش��ده بودند. آنان یک تصویر و شکل عرفی 
و س��کوالر پیدا کرده بودن��د. دین گرایان و 
قائ��الن به دین و رفورمسیس��ت های دینی 
ک��ه در اروپ��ا تح��ول و تغیی��ر را در دین 
ایج��اد کرده بودن��د، صاحب نظران حوزه ی 
اجتماعی، سیاس��ت، اقتصاد و علوم دیگر، 
اندیشه ها، برداشت ها و دیدگاه های خود در 
حقوق، اقتصاد، انس��ان، سیاست و مالکیت 
را ب��ر مبنای تحول ش��کل گرفت��ه در نهاد 
دی��ن بنا کردند. چیزی ک��ه در ایران عصر 
مشروطه نه تنها شکل نگرفته بود، بلکه در 
همی��ن دوران هم این نه��اد در همراهی و 
در کن��ار نهاد قدرت به ط��ور بنیادی و به 
ص��ورت پایه ی ثاب��ت مقابله ب��ا مدرنیته و 
تح��ول، ظاهر می ش��ود و در تمام حوزه ها 
خود را صاحب حق، تفسیر و تصمیم گیری 
می داند. مش��روعیت ،حقانیت و مقبولیتی 
برای خود قائل اس��ت که ریشه ی آن را نزد 

خ��دا می داند، نه در میان مردم و نهادهایی 
ک��ه ب��ه نمایندگی م��ردم و یا بر اس��اس 
عقالنیت و اراده ی انس��انی ایجاد شده اند یا 

در صدد بنای آن هستند.
به لطف مشروطیت و جنبش اجتماعی 
م��ردم برای تغیی��ر و برابری، ای��ن مرحله 
س��خت ترین بخش��ی از مب��ارزه و مقاومت 
م��ردم و نی��رو ه��ای آگاه و پیش��رو برای 
دگرگونی در برابر نهادی اس��ت که خود را 
باالتر از هر تفکر و اندیش��ه ای می داند و در 
این مسیر بر اس��اس همین تفسیر، به یک 
انجماد فکری و عقیدتی تبدیل شده است. 
نهاد دی��ن به عنوان ش��ریک تاریخی نهاد 
قدرت با در دس��ت داشتن منابع و امکانات 
مادی و معنوی، به صورت تمام قد و با تمام 
پشتوانه ی تاریخی در مقابل خواست مردم 
و مدرنیته ایس��تادگی می کند. اندیش��ه ی 
مشروطیت و خواس��ت تاریخی مردم برای 
آزادی، ب��ا س��دی محکم از عقای��د دینی، 
قرائت فقهی، تفسیری ارتجاعی و فاشیسم 
فکری از دین مواجه می شود. هر چند در پی 
مشروطیت در ایران، نهاد سلطنت و قدرت 
سیاس��ی تا اندازه ای در برابر خواست مردم 
برای تحدید قدرت و پاس��خگویی حاکمان 
ب��ه مردم و نهادهای برآمده از مش��روطیت  
ممک��ن گردید، ولی ای��ن وضعیت به دلیل 
اس��تیال بر عقیده و سرنوشت مردم توسط 
نه��اد س��نتی و مذهبی دین و تش��کیالت 
عریض و طویل آن، ش��امل نش��د یا بسیار 
ناچیز بود. با این وضعیت، نوس��ازی، ایجاد 
تشکیالت متمرکز، بهره گیری از تکنولوژی 
در زمینه های مختلف ب��رای روحانیون در 
ساختار آموزش��ی و فقاهتی حوزه علمیه و 
نفوذ و ارتباط با مناطق مختلف ایران به این 
تشکیالت گس��ترده توان و قدرت جدیدی 
داد. از دل همی��ن نه��اد س��نتی، با حفظ 
روی��ه ی خود، ضمن حف��ظ قدرت و قرائت 
سنتی و ش��ریعت گرایانه از دین، تفاسیر و 
گرایش های دیگری س��ر ب��ر می آورند که 
برداش��تی سیاس��ی از دین و روش اس��الم 

سیاسی می باشد.
آنان در س��ال های بعد از مش��روطیت، 
ب��ه بازس��ازی فک��ری، عقیدت��ی، فقهی و 
گفتمان مذهبی خود در برابر سکوالریسم، 
قدرت مردم، اراده ی اجتماعی و اندیش��ه ی 
مدرنیته دست زدند. دین بر اساس ماهیت 
و تفسیر فقیهانه از آن، به همراه ترفندهای 
گفتمان��ی که توس��ط بخش��ی از روحانیت 
رادیکال  صورت گرفت، با تمام تالش خود 
کوش��ید که حضور و نقش مردم را در حق 
تعیین سرنوش��ت خود محص��ور و محدود 
نماید. روحانیت واس��المگرایی کوش��ید تا 
با بهره گی��ری از یک گفتم��ان تهاجمی و 
فاشیس��تی هر نوع صدای��ی را به مخالفت 
و ضدیت با دین، تفس��یر کن��د. از راه ها  و 
ترفندهای ش��رعی و غیر سیاس��ی توانست 
مخالفین عقیدتی و اندیش��ه های غیردینی 
و س��کوالر را در حاشیه و در نهایت در فاز 

حذف کردن قرار دهد.
بی شک سنت های جامعه ی استبدادی، 
فرهن��گ س��نتی، اعتقاد و ایم��ان دینی و 
باورهای اخالقی مردم در کنار اعتماد مردم 
و س��ایر نیروهای سیاس��ی به روحانیت در 
ایران، برای پیشبرد این امر توسط روحانیت 
بس��یار کمک نمود. همچنی��ن روحانیت با 
تفسیر فقهی � سیاسی و بازخوانی تاریخی 
از رسالت دین، متولیان دینی، حرکت های 
مذهبی و نقش ارش��ادی خ��ود در هدایت 
انس��ان و جامعه در برابر مفاهیم اساس��ی 
در حوزه های عدالت، آزادی، قانون و س��ایر 
مفاهیم مرتبط با دستگاه فکری و اندیشگی 
مدرنیت��ه بزرگترین گفتم��ان حداکثری از 
دین را به میان کش��ید. دین و تش��کیالت 
مرتبط با آن به عنوان هس��ته ی مرکزی و 
سخت آن، یعنی تفاس��یر شریعت گرایانه و 
فقهی در قالب یک نهاد سنتی و قدرتمند، 
با تجربه از دس��تگاه دینی در مناس��بت و 
همراهی با قدرت، حداقل از صفویه به این 
طرف در ایران، توانست بعد از مشروطیت به 
ش��کل های مختلف و با چهره های گوناگون 
در کنار ارتجاع گرایان، محافظه کاران سنتی، 
مالکین و صاحب��ان مقام و ثروت در ایران، 

در برابر افکار نوین و مدرن قرار گیرد.

سید عبیداهلل بهبهانی شیخ فضل اهلل نوری
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در راستای همكاری بیشتر نیروهای دمكرات و مترقی ایران بكوشیم

جنبش دانشجویی کرد و ضرورت تأسیس

اتحادیه ی دانشجویان دمکرات کردستان ایران

شصت وهشتمین سالگرد تأسیس

 اتحادیه ی جوانان دمکرات کردستان ایران

غالب حبیبی

ترجمه: کوردستان
ب��ه بهان��ه ی 2٣ بهمن، نهمین س��الروز 
تأس��یس اتحادی��ه ی دانش��جویان دمکرات 

کردستان ایران
عمل جمعی انس��ان ها در دوران کنونی 
و در پس زمینه ی سیاس��ی جامعه به عنوان 
جنبش اجتماعی تعری��ف می گردد و با متد 
جامعه شناس��ی سیاس��ی م��ورد تحلیل قرار 
می گی��رد. دی��دگاه آنتونی گیدن��ز درباره ی 
جنبش، تصویری ساختارمند از اعمال جمعی 
را نش��ان می دهد. از نظر این جامعه شناس، 
جنب��ش، ت��الش و فعالی��ت جمع��ی تعداد 
افرادی اس��ت برای دس��تیابی ب��ه اهداف و 
منافعی مش��ترک که این عمل جمعی خارج 
از حوزه ی س��ازمان های رسمی درون جامعه 
به نتیجه می انجامد. یعنی کار و عمل جمعی  
بیش از آنکه جس��تجوی اهداف و آرزوهای 
افرادی معین و دارای منافع مش��خص باشد، 
درماندگی در برابر اهداف و مطالبات اس��ت 
که خواس��ت و اراده ی فردی در برابر تحقق 

آنها ناتوان مانده است.
ب��رای آنکه هر حرک��ت وعمل جمعی ای 
جنب��ش قلمداد نگردد، س��ه ویژگی اصلی و 
طبیعی جنبش توسط جامعه شناسان تعیین 

گردیده است که عبارتند از:
1( نارضایتی نس��بت به تبعیض و حتی 
ارزش ه��ا و هنجاره��ای جامع��ه 2( وج��ود 
گفتمانی نس��بت به اقلیت  درون جامعه ٣( 

سازماندهی و رهبری بلند مدت
در می��ان اص��الح طلبان��ی ایران��ی نیز، 
فراهم نمودن فضای سیاس��ی توس��ط دولت 
یکی دیگر از ویژگی ه��ای جنبش اجتماعی 
قلمداد می گردد تا هزینه ی آن کاهش یافته 
و م��ورد حمایت مردم ق��رار گیرد. در مقابل 
این دیدگاه، دکتر مجید محمدی  از جنبش 
اصی��ل اجتماعی به صورت کل��ی و به ویژه 

ایران س��خن می گوید که ماحصل مطالبات 
درون جامعه و انتقاد از قدرت سیاسی است. 
با اس��تناد به این دیدگاه و ویژگی ها، جنبش 
دانشجویی به دلیل اینکه  با مرکز، تصمیمات 
و قوانی��ن غیردمکراتیک مخالفت می ورزد و 
حکومت سیاسی ایران نیز با تمام دستگاه ها 
و نهادهای��ش در این چارچوب قرار می گیرد 
و همچنین با توجه ب��ه معیارهایی که مورد 
بحث قرار گرفت، ش��خصیت دانش��جو، نهاد 
دانش��گاه و جنبش دانش��جویی هم در ذات 
خود با سیس��تم سیاس��ی _ اجتماعی ایران 
ناس��ازگارند و نگرانی ه��ای آنه��ا در حوزه ی 
عموم��ی جامعه می باش��د و نه در داالن های 

قدرت و حکومت.
ماکس وبر، جامعه ش��ناس سیاس��ی که 
موض��وع دول��ت – ملت  مح��ور تحلیل ها و 
استدالل هایش می باشد بر نقش سرنوشت  ساز 
قدرت سیاس��ی در جامعه تأکید نموده و ما 
را به این نقطه می رس��اند که قدرت سیاسی 
در ایران و جنبش دانشجویی آن چگونه باید 
باش��د، یا جنبش های اجتماع��ی و منجمله 
جنبش دانشجویی کردی چگونه باید باشد.

جنب��ش دانش��جویی ک��ردی همچ��ون 
تمام��ی جنبش ه��ای اجتماع��ی نوین  در 
گفتم��ان و هویت، دنبال��ه رو پارادایم فکری 
– سیاس��ی غالب درجامعه اس��ت. ش��رایط 

تاریخ��ی، سیاس��ی و فرهنگ��ی کردس��تان 
علتی ش��ده اس��ت که  هژمونی خواس��ت ها 
و مطالب��ات ملی گرایانه بر دیگ��ر گفتمان ها 
چی��ره ش��ود و جنبش ه��ای اجتماعی حول 
محوری��ت این گفتمان بچرخن��د. بدون این 
قانون کلی، جنب��ش و حرکت وجود خواهد 
داشت ولی رشد و نمو آن دشوار خواهد بود. 
به همین خاطر، جنبش دانشجویی در ایران 
و کردس��تان،  تحت تأثی��ر پارادایم فکری و 

سیاسی جامعه رشد و گسترش می یابد.
چنانچ��ه قباًل بدان پرداخته ش��د، وجود 
فضای سیاس��ی باز در جامعه و رفتار قدرت 
سیاسی با جنبش های اجتماعی  فضا را برای 
پدیدار ش��دن جنبش ه��ای اجتماعی فراهم 
خواهد ساخت و این بستر تنها توسط دولت 
مس��دود نگردیده، بلکه نبود جامعه ی مدنی 
خود یکی دیگر از علل عدم تش��کیل و رشد 

جنبش های اجتماعی است.
ای��ران،  اس��المی  جمه��وری  س��اختار 
اصالحات��ی را که گش��ایش فضای سیاس��ی 
و چرخش قدرت را به دنبال داش��ته باش��د، 
برنمی تاب��د و به جنبش ه��ای اجتماعی این  
اجازه را نمی دهد ک��ه اهداف و منافع خاص 
خ��ود را تحق��ق بخش��ند، به همی��ن خاطر 
جنبش ه��ای اجتماع��ی و از جمل��ه جنبش 
دانش��جویی به ناچ��ار به ص��ورت زیرزمینی 

نقش و کارکرد احزاب سیاسی را ایفا می کند 
و این جابجایی در جنبش دانش��جویی کرد 

بارز و آشکار است.
تم��ام  ک��ردی  دانش��جویی  جنب��ش 
خصوصی��ات جنب��ش اجتماع��ی همچ��ون 
خاس��تگاه اجتماعی،  قش��ر دانش��جو که از 
تبعیض و اس��تبداد سیاسی بیزار و همچنین 
گفتمان را داراست ولی به  علت موضعگیری 
سیاس��ی و توس��عه نیافتگی جامع��ه مدنی، 
رهبری جمعی ضعیفی را دارا بوده است که 
م��ی توان این کمبود را در سرش��ت جنبش 
دانشجویی مش��اهده نمود که جنبشی بلند 
م��دت بوده و اعضاء آن خیلی س��ریع عوض 

می شوند.
جنبش دانش��جویی کرد در کردس��تان 
ایران با تأس��یس دانشگاه و پذیرش دانشجو 
آغاز گردید، ولی همچون جنبشی نوپا هنوز 
دو پایه ی اساسی همچون گفتمان و رهبری 
در درون آن جنبش به چش��م نمی خورد. در 
نخس��تین روزهای تحصیل دانشجویان کرد 
در دانش��گاه ها آرام آرام گفتمان دانشجویان 
ب��ر پای��ه ی نارضایتی ه��ا و تبعیض هایی که 
جامع��ه ی کردس��تان از آن می نالی��د، بنیاد 

نهاده شد.
گفتمان جنبش دانشجویی کرد با شهادت 
اس��ماعیل ش��ریف زاده خ��ود را از گفتمان 
جنبش سراس��ری جدا ساخت. این گفتمان 
حامل گفتمانی ملی بود که دانش��جوی کرد 
و جنبش��ش خارج از خواس��ت های صنفی، 
مطالب��ات سیاس��ی � مل��ی  را در اولوی��ت 

مطالبات خود قرار می دهد.
اگرچ��ه دانش��جویان ک��رد در نیم��ه ی 
س��ال های دهه ی 2۰ خورشیدی به دانشگاه 
رفتند، ولی در اواخر دهه ی ۴۰ و اوایل دهه ی 
5۰ بود که دانش��گاه در ش��هرهای ارومیه و 
کرماشان تأسیس گردید و تا نیمه ی دهه ی 
7۰ جمعیت دانش��جویان کرد رو به افزایش 
نهاد و در سال 76 و با روی کار آمدن دولت 
اصالح طلب، س��یلی از دانش��جویان کرد به 

دانش��گاه های ایران و کردس��تان وارد شدند 
و خواس��ت و هویت مشترک،  به دینامیسم 

جنبش دانشجویی کرد تبدیل گردید.
بع��د از روی کار آم��دن دولت خاتمی و 
عدم پاس��خگویی به مطالبات دانش��جویان 
سراسری و سرخوردگی دانشجویان از دولت 
اصالحات و ضرورت همبستگی و همصدایی 
بین دانش��جویان ملیت های تحت س��تم در 
ای��ران و به ویژه دانش��جویان ک��رد، در 2٣ 
بهم��ن ماه س��ال 1٣٨٣  جمع��ی از فعاالن 
دانشجویی در داخل و خارج کشور پایه های 
س��ازمانی را بنی��ان نهادن��د و اتحادی��ه ی 
دانش��جویان دمکرات کردس��تان ایران برای 
تحقق مطالبات دانش��جویان کردستان پا به 

میدان مبارزه نهاد.
با نگرش��ی به دوران تأسیس اتحادیه ی 
دانش��جویان، ش��رایط تأس��یس در ایران و 
کردس��تان همزم��ان بود با ناامی��دی مردم. 
ناامی��دی کامل مردم و به ویژه دانش��جویان 
از وعده های اصالحات و تش��بیه رئیس این 

دولت به تدارکاتچی نظام .
نکت��ه ی دیگ��ری ک��ه ب��رای جنب��ش 
دانش��جویی و اتحادی��ه ی دانش��جویان مهم 
و سرنوشت س��از بود، تأس��یس دانشگاه های 
جدید در اکثر ش��هرها و مناطق کردس��تان 
بود که بحث بومی س��ازی را مطرح س��اخت 
و تأثی��رات مثب��ت و منف��ی ب��ر پدی��ده ی 
روش��نفکری و تحصیل در کردستان و بعداً 

جنبش دانشجویی کرد داشت.
اتحادیه ی دانشجویان دمکرات کردستان 
ایران در مدت 9 س��ال عم��ر خویش چهار 
کنگره را برگزار نموده و در راس��تای اهداف 
مش��خص خویش، پش��تیبانی و مش��ارکت 
فعاالنه ای در جنبش ملی � دمکراتیک ملت 
کرد داش��ته است و همچنین در تالش برای 
تدوین تئوری جنبش دانش��جویی به ش��یوه 

عقالنیتی انتقادی بوده است.

نخس��تین کنگره ی خود را برگزار نمود که 
از آن زمان به بعد، این اتحادیه  هر 2 س��ال 
یکبار کنگره ی خود را برگزار می نماید که تا 
سال 1٣92 خورشیدی این اتحادیه  توانسته 

است 7 کنگره را با موفقیت برگزار نماید. 
اکن��ون که عص��ر جهانی ش��دن و عصر 
توس��عه ی تکنول��وژی می باش��د، اتحادیه ی 
جوان��ان در اکث��ر کش��ورهای اروپای��ی و 
آمریکایی، کمیته هایی را تش��کیل داده و با 
اکثر NGO ها و سازمان های مدافع حقوق 
بشر در ارتباط می باش��د و در چند سازمان 
جهان��ی نیز به عنوان نماینده ی جوانان کرد 
شرکت دارد و از این طریق نیز تالش نموده 
اس��ت مسأله ی ملت کرد و مبارزه ی مشروع 
این ملت در کردستان ایران را بیش از پیش 
به جه��ان و س��ازمان های جهان��ی معرفی 

نماید.
 اتحادیه ی جوانان در تاریخ ۴ مرداد ماه 
1٣92 خورش��یدی کنگ��ره ی هفتم خود را 
تحت عنوان "شکوفایی توانایی ها" و با شعار 
"ایجاد تمهیداتی برای آینده ای بهتر" برگزار 

نمود. 
کنگ��ره ی هفت��م اتحادی��ه ی جوانان با 
خوانش��ی ن��و از تغیی��ر و تح��والت منطقه 
و جه��ان و تأثی��رات آنها بر جوان��ان کرد و  

اتحادیه ی جوانان، برنامه و طرح های الزم را 
طراحی نموده و به فعالیت سازمانی خویش 

ادامه می دهد.
آنچه که جای تأمل دارد این اس��ت که 
در تم��ام مراحل مب��ارزه و فعالیت خویش، 
اتحادی��ه ی جوان��ان ت��الش نم��وده اس��ت 
مطالب��ات جوانان کرد را برجس��ته نموده و 
در جهت روش��نگری و آش��نا نمودن آنها با 
مس��ائل و مش��کالت پیش روی جوانان در 
عصر حاضر و شیوه ی برخورد با آنها، از تمام 
امکانات و رسانه های ارتباط جمعی بر حسب 
توانایی خویش اس��تفاده نماید که به عنوان 
نمون��ه می توان به انتش��ار مجله ی "هاواری 
نیش��تمان" به عن��وان نش��ریه ی اتحادیه ی 
جوان��ان در زم��ان جمهوری کردس��تان  به 
س��ردبیری زنده یاد صدیق زنجیری آذر" در 
آس��مان ادبی��ات کردی همچون س��تاره ای 

درخشان نورافشانی می کند.
اتحادی��ه ی جوانان برخود می بالد که در 
مراحل مختلف و با توجه به ش��رایط موجود 
از ش��یوه های مختل��ف مب��ارزه و از جمل��ه 
مبارزه ی مسلحانه، تشکیالتی، دیپلماسی و 
... اس��تفاده نموده و در ای��ن برهه ی زمانی 
نیز فعالیت ه��ای خوی��ش را در زمینه های 
و  دیپلماس��ی  اطالع رس��انی،  تش��کیالتی، 

س��ی ام بهمن ماه امس��ال، 6٨ س��ال از 
تأسیس نخستین س��ازمان مختص به قشر 
جوان در کردستان ایران می گذرد. تأسیس 
اتحادیه ی جوانان دمکرات کردستان ایران، 
تح��ت تأثیر اندیش��ه های م��درن و هدایت 
پیشوا قاضی محمد پس از تأسیس جمهوری 
کردس��تان، دس��تاوردی بس��یار ارزش��مند 
برای جامعه ی کردس��تان و مب��ارزه ی ملی 
دمکراتی��ک ملتم��ان و خدمت ب��ه اهداف 
جوانان بود. از این جه��ت می توانیم مبارزه 
و فعالیت این سازمان را در سه مرحله مورد 

بررسی قرار دهیم.
مرحله ی نخس�ت: از زمان تأسیس تا 

انقالب 1٣57.
مرحل�ه ی دوم: از انق��الب 1٣57 ت��ا 

مرداد ماه 1٣7٨.
مرحله ی س�وم: از مرداد ماه 1٣7٨ تا 

بهمن ماه 1٣92.
در پایی��ز 1٣79 کمیته ه��ای اتحادیه ی 
جوانان، کنفرانس های خود را برگزار نمودند 
و در روز ۴ مرداد م��اه 1٣79 خورش��یدی 

پرورش جوانان ادامه می دهد.
یک��ی دیگ��ر از وظای��ف بس��یار مه��م 
اتحادیه ی جوانان، ت��الش در جهت تقویت 
رواب��ط خود ب��ا س��ازمان ها و NGOها در 
راستای خدمت بیش از پیش به جوانان کرد 
می باش��د. همچنین در سطح بین المللی نیز 
اتحادیه ی جوانان تالش می نماید که هرچه 
بیش��تر و در حد توان خوی��ش به ملتمان و 
جوان��ان کرد، خدمت نمای��د و بدین منظور 

نی��ز برنامه ها و پروژه های کوتاه مدت و بلند 
م��دت را طرح ریزی نموده اس��ت. همچنین 
اتحادی��ه  ی جوان��ان در صدد ایف��ای هرچه 
بیش��تر نقش خویش برای ایج��اد ارتباط با 
جوان��ان ملیت های دیگر ایران در راس��تای 
پیش��برد مبارزه ی علیه جمهوری اس��المی 
می باش��د و در این راستا نیز گام های جدی 

برداشته است.

الوان

ترجمه: کوردستان



گالکسی اس5، به زودی وارد بازار می شود!
ش��رکت سامس��ونگ در کره خود را 
برای ارائه ی نسل پنجم گالکسی  s5به 

بازار آماده می کند.
ش��رکت ک��ره ای در پای��ان روز 2۴ 
فوریه ی همین م��اه تالش ویژه ای برای 
ارائه ی محصول جدیدش انجام می دهد. 
متخصصان بر این باورند که دلیل شرکت 
گالکس��ی برای عرضه ی محصول جدید 
خود این بوده اس��ت که در س��ال های 
اخی��ر بوی��ژه در دو س��ال گذش��ته که 
محصول دیگر آن شرکت یعنی گالکسی 
۴ برای نتوانس��ت رضای��ت خریداران را 
جلب نمای��د و در مقایس��ه با محصول 
ش��رکت اپل یعنی اپل 5 از توانایی های 
کمت��ری برخوردار بوده اس��ت. این امر 
مسئولین شرکت گالکسی را وادار نموده 
برای از دس��ت ندادن مشتریان خود در 
بازار، پیش از موعد مقرر به تبلیغ نس��ل 

جدید گاکسی 5  بپردازند.
موبای��ل جدی��د ویژگ��ی و قابلی��ت 
بیشتری نسبت به محصوالت قبل خود 

دارد.
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بازتاب

فاتح صالحی به خطر نمی اندازدموبایل، سالمتی انسان را 

مواد خوراکی نیروزا خطرناک هستند

تم��ام  برخ��الف 
تاکنون  که  آنچه 

مضر  درباره ی 
بودن استفاده 
موبای��ل  از 
ی  ا ب��ر
متی  س��ال
ن  نس��ا ا

گفت��ه 
ه  ش��د
اس��ت، بر 

اساس یک 
که  تحقیق 

انگلستان  در 
و  ش��د  انج��ام 

به  مدت 11 س��ال 
طول انجامید، هیچ دلیل 

و مدرکی وجود ندارد که نش��ان دهد 
موبای��ل برای س��المتی انس��ان مضر 

بیشتر از شش ماه از روی کار آمدن 
دولت یازدهم یعنی دولت به اصطالح 
تدبیر و امی��د می گذرد. در این مدت 
ب��رای بخش اعظم م��ردم ایران و آن 
دسته از افرادی هم که رأی به ریاست 
جمهوری حس��ن روحانی ب��ه عنوان 
رئیس جمهور دولت یازدهم جمهوری 
اس��المی دادند، نمایان شده است که 
این دول��ت هم همچ��ون دولت های 
سابق این رژیم، تنها در زمان تبلیغات 
انتخاباتی و پیش از رسیدن به قدرت، 
علمدار عدالت اجتماعی و اقتصادی و 

سیاسی بوده است.
با نگاه��ی گذرا ب��ه وعده هایی که 
روحانی در جریان انتخابات گذش��ته 
به مردم و ملیت های ایران داد، آشکارا 
سیاس��ت های عوامفریبان��ه ی رژیم و 
مس��ئوالن آن در ارتب��اط ب��ا حقوق 
و آزادی ه��ای سیاس��ی، اجتماعی و 
ایران، خود  فرهنگی ساکنان کش��ور 
را می نمایاند و ای��ن ضرورت بیش از 
هر برهه ای اهمی��ت پیدا می کند که 
دیگر مردم ایران و به ویژه ملیت های 
ایران و اقلیت های مذهبی با خوانشی 
دقی��ق در جهت نابودی و س��رنگونی 
این رژی��م گام بردارن��د و بعد از این 
در دام حقه های تبلیغاتی و انتخاباتی 
ای��ن رژیم در راس��تای بق��ا و حفظ 
حاکمیت آن ها نیفتند.ماده ی هشتم: 
رف��ع تبعیضات ناروا در همه ی ابعاد و 

اشکال آن.
این ش��عار انتخاباتی اگر بر اساس 
منطق و اندیش��ه ی عملگرایانه باشد، 
ب��دون تردی��د می توان��د ب��ه تنهایی 
خمیرمای��ه ی پی��روزی نام��زدی در 
انتخابات باشد. چراکه همه ی  جریان 
اف��راد در جوامع مختلف ب��ه درازای 
تاری��خ درص��دد ح��ذف تبعی��ض و 
تأمین یک زندگی برابر و همس��ان با 
سایر ساکنان کش��ور بوده اند.محتوی 
ای��ن ش��عار اثبات می کند ک��ه تاریخ 
جمهوری اسالمی در قبال ملیت ها و 
از تبعیض  اقلیت های مذهبی سرشار 
در همه ی اش��کال و ابع��اد خود بوده 
و گاهی اوق��ات این تبعیضات همه ی 
مرزهای اخالق��ی را در می نوردد و به 
مانند ستمی مضاعف خود را بر آینده 
و سرنوشت افراد در دایره ی حاکمیت 
جمهوری اسالمی تحمیل کرده است. 
در همین حال، حذف تبعیض و اثرات 
آن که نش��انه هایش در همه ی اشکال 
آن بر س��یمای ملیت ها و اقلیت های 
مذهبی خودنمای��ی می کند، نیازمند 
اراده ی راس��خ سیاس��ی و رویکردی 
برابری خواهانه و آشتی محور است که 
بتواند در طول اجرایی ش��دن چنین 
ش��عاری پس از س��ال ها نش��انه های 
مثب��ت آن پدی��دار گردد. ام��ا آنچه 
تاکنون نمایان گش��ته و برای همگان 
آش��کار گردیده، نبود هم��ان اراده ی 
سیاسی و رویکرد برابری خواهانه برای 
حذف آن همه س��تم و تبعیض هاست 
که اکن��ون بر ملیت ه��ا و اقلیت های 

مذهبی تحمیل شده است.

همه ی وعده های رئیس جمهور 
)ماده ی هشتم(

پس از آنکه چند نفر دچار ایس��ت 
ناگهانی قلب ش��دند و یا به مغزش��ان 
آس��یب رس��ید، مجدداً موضوع مواد 
خوراکی نیروزا و خطرات مصرف آنها 

مطرح شده است.
 روزنامه  ی "دیلی میلی" انگلستان 
اعالم کرد که بر اس��اس یک گزارش 
پزشکان انگلیسی، میان ایست قلبی و 
سکته ارتباط وجود دارد و این امر، به 
دلیل وجود برخی مواد حاوی کافئین 

در آنها می باشد.
پزش��کان نسبت به مصرف اینگونه 
م��واد خوراک��ی توس��ط نوجوان��ان و 
جوانان  هشدار دادند  و خواستار وضع 
قانونی در رابطه با ممنوعیت استفاده 

از این نوع مواد خوراکی شدند.

است.
ای��ن تحقی��ق،  اس��اس 
موبایل هیچ گونه خطری 
ی  ا ب��ر

جنی��ن 
نی��ز 

ندارد. 
در همین 

 ، بط��ه ا ر

دکت��ر "دیوید 

کوگن��ی" 
ئی��س  ر
برنامه ه��ای 

تحقیق��ی 
راجع ب��ه 
متی  سال
در وزارت 
شت  بهدا
سالمت  و 

انگلستان می گوید: در رابطه 
ب��ا خط��رات اس��تفاده از موبایل 

بس��یار شک و ش��بهه وجود داشت، 
اما آنچه که برای ما به اثبات رسیده 
اس��ت، این است که موبایل هیچ گونه 
خطری برای س��المتی انسان ندارد و 
هیچ دلی��ل و مدرکی نیز وجود ندارد 
که مضر بودن موبایل برای س��المتی 

انسان را به اثبات برساند. 

وی همچنی��ن گفت: اکنون 
یقین داریم ک��ه آنچه که 

درباره ی 
از  اس��تفاده  خط��رات 
موبای��ل برای س��المتی 

انسان گفته شده، صحیح نمی باشد.


