
کنگره ی ملیت های ایران فدرال میزبان سمینار استکهلم
و  ای��ران  مذاک��رات  دور  چهارمی��ن 
کش��ورهای 1+5 بر س��ر برنام��ه ی مورد 
اختالف اتمی ایران، بدون فرجام به پایان 
رس��ید و دو ط��رف مذاکره کنن��ده بدون 
حصول نتیجه به کشورهای خود بازگشتند. 
دو طرف، ضمن اعتراف به نافرجام ماندن 
ای��ن دور از مذاکرات، بر ادامه نشس��ت ها 
تأکی��د نمودن��د و اعالم داش��تند که دور 
جدیدی از مذاکرات تا یک ماه آینده آغاز 
خواهد شد. زمان توافقنامه ی موقت میان 
ایران و شش کشور طرف مذاکره، از تاریخ 
دوم ماه جوالی برابر با 29 تیرماه 1393 به 
پایان می رسد. در یک سال اخیر دو طرف 
ابراز امیدواری نموده بودند که تا آن زمان 
به توافقی نهایی برسند و مسأله ی برنامه ی 
هسته ای ایران را به سرانجام نهایی برسانند. 
ه��دف اصل��ی کش��ورهای 1+5 از چنین 
توافقی کنترل و متوقف ساختن جنبه ی 
نظامی برنامه های هسته ای ایران است. از 
سوی دیگر، ایران نیز بدین امید دل بسته 
است که  در نتیجه ی توافقی نهایی، طرف 
مقابل مجاب شود تا تحریم های اقتصادی 

اعمال شده را لغو نماید.
ش��کی در این نیس��ت ک��ه منطقه ی 
خاورمیان��ه بدون تس��لیحات اتمی نیز از 
گ��رداب بحران ه��ا و نابس��امانی هایی که 
جمهوری اس��المی یک��ی از عناصر اصلی 

ایجاد آنهاست، رهایی نمی یابد.
برنامه ی هسته ای جمهوری اسالمی، تنها 
یکی از این معضالت و شاید کم خطرترین 
آنها باش��د که رژیم ایران منطقه و ملت ها 
را با آنها روبرو کرده اس��ت. معضل و خطر 
بزرگتر، نگاه جمهوری اس��المی به انسان، 
جامعه، حقوق، آزادی، چگونگی مدیریت 
جامعه و ارتباطات داخلی و بین المللی است. 
این دیدگاه به مجموعه ای انسان متحجر با 
اوهام ارتجاعی که برنامه ها و اندیشه هایشان 
حول نگرش عصر جاهلیت می چرخد، این 
اجازه را می دهد تا به جای همه ی انسان ها 

تصمیم گیرنده باشند.
همین گروه متعصب و انحصارطلب که 
حق هرگونه اندیشیدن و تصمیم گیری را 
از ملیت های ایرانی س��لب نموده اند، اگر با 
قدرتی ماورای خودش��ان برخورد نمایند، 
آنچنان با فرهنگ کرنش و تس��لیم انیس 
شده اند که هر گونه انتظاری از آنها می رود. 
ب��ا این اوصاف، بعید نیس��ت ک��ه جریان 
مذاک��رات این بار، هرچن��د طوالنی مدت 
باش��د، اما ش��اید به نتیجه ای منجر شود. 
لیکن این نتیجه، نه مشکالت ملیت های 
ای��ران با این رژیم را حل خواهد نمود و نه 
خاورمیانه را از مخاطرات زیاده خواهی های 

جمهوری اسالمی مصون می دارد.
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 اس��تکهلم، پایتخ��ت س��وئد فع��االن 
اپوزیس��یون و ملیت های ایران را گرد هم 

آورد.
به گزارش وب سایت کوردستان میدیا، 
طی روزهای ش��نبه و یکش��نبه 2٧ و 2٨ 
اردیبهش��ت ماه 1393، س��میناری تحت 
عن��وان "تحوالت منطق��ه، آینده ی ایران" 
با حضور مصطفی هج��ری دبیرکل حزب 
دمکرات کردستان ایران، اعضای کنگره ی 
 ،)CNFI( ف��درال  ای��ران  ملیت ه��ای 
نماین��دگان س��ازمان ها و ش��خصیت های 
سیاس��ی اپوزیس��یون ایران و مهمانانی از 
ملیت های مختلف ایران در شهر استکهلم 

کشور سوئد برگزار گردید.
وضعیت اپوزیسیون ایران، مکانیسم ها ی 
مناسب برای آینده ی سیاسی ایران، امکان 
یا ع��دم امکان اص��الح در رژی��م ایران و 
مش��کالت و کاس��تی های اصالح طلب��ی، 
مباحث مطرح شده در این سمینار بودند.

 2٧ )ش��نبه  س��مینار  نخس��ت  روز 
اردیبهشت( از سه پانل تشکیل شده بود.

پانل نخس��ت تحت عنوان "اپوزیسیون 
و چش��م انداز آین��ده ی سیاس��ی ایران" و 
با س��خنرانی ضی��ا صدراالش��رافی، عضو 
کنگره ی ملیت ه��ای ایران فدرال از ملیت 
ترک آذری، علیرض��ا اردبیلی عضو هیأت 

اجرایی جنبش فدرال دمکرات آذربایجان 
و س��یروس ملکوتی، فعال سیاسی برگزار 

گردید.
پان��ل دوم این س��مینار تحت عنوان " 
اصالح و رفع تبعیض در جمهوری اسالمی 
ای��ران" برگزار ش��د و ط��ی آن مصطفی 
هجری، دبیرکل حزب دمکرات کردستان 
ای��ران، ناصر بلی��ده ای س��خنگوی حزب 
مردم بلوچس��تان و جوما بورش نماینده ی 
س��ازمان دفاع از حقوق مل��ت ترکمن، به 

ارائه ی مطالب خود پرداختند.
آقای مصطفی هجری در سخنان خود، 
رژیم جمهوری اس��المی  اظهار داش��ت:" 
ایران فاقد هرگون��ه ظرفیت اصالح پذیری 
اس��ت و این مسأله به س��لطه ی قدرتی به 
نام نهاد والیت فقیه بازمی گردد که قدرت 
فراقانونی داشته و از حفظ حقوق اکثریت 

جامعه جلوگیری می کند".
دبی��رکل ح��زب دمکرات کردس��تان 
ایران در ادامه افزودند:" یکی از وظایف ما 
اعضای کنگره ی ملیت های ایران فدرال و 
در مجم��وع کنگره و همه ی آزادیخواهانی 
ک��ه دغدغه ی رس��یدن به خواس��ت های 
دمکراتیک خودشان را در ایران دارند، این 
اس��ت که به جای انتظار برای اصالحات، 
به فک��ر راه چاره ی دیگری باش��ند و بجز 

متحد ش��دن جهت س��رنگونی رژیم، راه 
دیگری وجود ندارد. تا زمانی که جمهوری 
اس��المی بر سر کار می باش��د، امید بستن 
ب��ه اصالحات و رفورم و آزادی، تنها و تنها 

عمر این رژیم را طوالنی می کند".
آقای هجری همچنین اظهار داش��ت:" 
جمهوری اسالمی ایران در مقابل تناقضات 
درونی خ��ود و بحران هایی که به دس��ت 
خود آفریده اس��ت، متالش��ی خواهد شد، 
ولی نکته ی اساس��ی این است که آیا بعد 
از متالشی شدن جمهوری اسالمی ایران، 
مردم ایران به طور اتوماتیک به آزادی های 

خود می رسند؟"
ایشان در خاتمه نیز بر این نکته تأکید 
نمودند که:" مس��أله ی اساس��ی و اولویت 
اصلی، اتحاد آزادیخواهان و برابری خواهان 
در ایران است که بتوانند متحد شوند برای 
اینکه بعد از فروپاش��ی جمهوری اسالمی، 
رژیم ی��ا نظام مورد عالقه ی خودش��ان را 

بنیاد نهند". 
پانل س��وم نی��ز، تحت عن��وان "نظام 
سیاس��ی آین��ده ی ای��ران و مکانیزم های 
مناسب جهت استقرار دمکراسی و حقوق 
بشر" و با ارائه ی دیدگاه های یاسین اهوازی 
فعال سیاس��ی، احمد ر أف��ت روزنامه نگار، 
عبدالس��تار دوش��وکی فعال بل��وچ، صالح 

حمی��د و ایرج مصداق��ی فعالین عرصه ی 
حقوق بشر، برگزار نمود.

در هری��ک از این پانل ها، حاضرین نیز 
ایده ه��ا، نظرات و مالحظات خ��ود را ابراز 
کرده و توضیحات الزم از سوی هیأت ها به 
آنان ارائه ش��د و بدین ترتیب، روز نخست 

سمینار پایان پذیرفت.
س��مینار  روز  آخری��ن  و  دوم  روز  در 
که از دو پانل تش��کیل ش��ده بود، آقایان 
عبداهلل مهتدی دبی��رکل کومله ی انقالبی 
زحمتکشان کردستان ایران، شهریار آهی 
فعال سیاسی، رئوف کعبی از رهبران اتحاد 
فداییان خلق ایران و هدایت س��لطان زاده 
عض��و هی��أت اجرای��ی جنب��ش ف��درال 
دمکراتی��ک آذربایج��ان، به ایراد س��خن 

پرداختند.
در آخری��ن بخ��ش روز دوم س��مینار 
"تح��والت منطقه، آینده ای��ران"، معتصم 
تاتایی استاد دانشگاه و اقتصاددان مقاله ای 
در رابطه با اقتصاد ایران به س��مینار ارائه 
نمود و بدین ترتیب س��مینار به کار خود 

پایان داد.
متن کامل س��خنان دبیرکل حزب در 
این سمینار در شماره ی آینده ی روزنامه ی 

کوردستان به چاپ خواهد رسید.

به مناس�بت فرا رس�یدن هش�تمین س�الگرد آغاز به کار 
تلوویزیون تیشک، مراتب تبریک و تهنیت خویش را خدمت 
توده های مردم آزادیخواه کردستان ایران و تمامی مسئولین 
و کارمندان تلویزیون تیشک عرض می نماییم و امیدواریم 
این تلویزیون که منعک�س کننده ی ندای مردم آزادیخواه 
کردستان و ایران می باشد، در خدمت هرچه بیشتر به اهداف 
ملت س�تمدیده ی کرد و آزادیخواهان ایران مس�تدام باد.
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سرنگون باد رژیم ارتجاعی جمهوری اسالمی ایران

حزب دمکرات: اهانت کنسولگری رژیم ایران در سلیمانیه به ملت کرد را محکوم می نمائیم

دیدار هیأت نمایندگی حزب دمکرات و وزارت خارجه سوئیس

  Netword Kurdish - Swedenشرکت هیأت حدکا در جلسه

توده های مردم آزادیخواه!
مجام�ع و محاف�ل طرف�دار حقوق 

بشر!
فرزندان ملت کرد!

در چند روز گذش��ته، کنسولگری رژیم 
جمهوری اسالمی ایران در شهر سلیمانیه، 
مطلبی را در سایت رسمی خویش منتشر 
ساخته که در آن، علیرغم توجهی هدفدار 
به گذش��ته ی ملت کرد در کردستان عراق 
ب��ا ایران، موضوعات دیگ��ری را نیز مطرح 
س��اخته که در واقع هدف اصلی از منتشر 
س��اختن این مطل��ب، بی احترامی به ملت 
کرد و زیر س��ؤال بردن هوی��ت ملی ملت 

کرد است.  
در ای��ن مطل��ب هدف��دار، جمه��وری 
کردس��تان به رهبری پیش��وا قاضی محمد 
در کردس��تان ای��ران ب��ه عن��وان روندی 
کمونیستی و تندرو انگاشته شده و یورش 
رژیم شاهنش��اهی برای ساقط نمودن آن، 
به عن��وان وظیف��ه ای میهنی ب��رای رژیم 
شاهنشاهی در ایران نشان داده شده است. 
در حالی که جمهوری کردستان برخاسته 
از خواس��ت و اراده ی م��ردم ک��رد در این 
بخش از کردستان بوده و برای نخستین بار 
در تاریخ، حاکمیت ملی و دمکراتیک ملت 
کرد در قالب جمهوری و با مش��ارکت تمام 
فرزندان ملت کرد از بخش های چهارگانه ی 

کردستان ایجاد شد.
در زمان��ی ک��ه دیکتات��وری، منطقه را 
فرا گرفته بود، ملت ک��رد دارای حکومتی 
همی��ن  در  ب��ود.  م��درن  و  دمکراتی��ک 
چهارچ��وب، به حکومت اقلیم کردس��تان 
اش��اره و هش��دار داده شده اس��ت که در 

هی��أت نمایندگی حزب دمک��رات، ضمن 
دیدار ب��ا یک��ی از مقام��ات وزارت خارجه ی 
س��وئیس در ش��هر برن، با وی گفتگو و تبادل 

نظر کردند.
ب��ه گ��زارش کوردس��تان میدی��ا، هیأت 
نمایندگی حزب دمکرات کردس��تان ایران به 
سرپرس��تی "بابان الیاس��ی" روز سه شنبه 1٦ 
خارج��ه ی  وزارت  از   ،1393 اردیبهش��ت ماه 
س��وئیس دیدار ک��رده و با "س��تیوان فیالور" 
متخصص امور حقوق بشر این وزارت، نشستی 

برگزار نمود.
نقض سیس��تماتیک حقوق ملی ملت کرد 
در ایران از س��وی جمهوری اسالمی، افزایش 
روند اعدام ها در ایران و به طور مش��خص پس 
از روی کار آمدن روحانی و دخالت رژیم ایران 
در ام��ور داخلی کش��ورهای دیگ��ر، از جمله 

صورت مطرح س��اختن بحث اس��تقالل از 
س��وی حکومت اقلیم کردستان، با واکنش 
جمهوری اسالمی ایران روبرو خواهند شد 
و در مناسباتشان تغییر ایجاد خواهند کرد. 
در همی��ن مطل��ب و در بحثی به اصطالح 
تاریخ��ی، تمامی خ��اک کردس��تان را به 
عنوان بخش��ی جداشده از ایران نام برده و 
فرزندان ملت کرد را در هر کجا که باش��ند 
به عنوان ایرانی قلمداد نموده اس��ت و در 
بخش��ی دیگر نیز زبان ک��ردی را به عنوان 

لهجه ای از زبان فارسی دانسته است.
این گونه نظرات که از ماهیت کردستیز، 
آزادی س��تیز و ضد حقوق بشری جمهوری 
اسالمی ناشی می شود، برای مردم کرد در 
کردس��تان ایران تازگی ندارن��د، زیرا این 
رژی��م را به خوبی می شناس��ند و مبارزه ی 
آن ها نیز علیه این گونه نظرات، سیاست ها 
و عملکرده��ای جمه��وری اس��المی و در 
جه��ت نیل ب��ه آزادی و حقوق ملیش��ان 

بوده و هس��ت، اما ش��اید این مطلب برای 
خواهران و برادرانمان در کردس��تان عراق 
ت��ا حدودی عجیب و بیگانه به نظر برس��د 
که در حرف ها و س��خنان شفاهی خویش 
چگونه این رژی��م فریبکارانه عمل نموده و 
واقعیت خویش را پنهان س��اخته اس��ت و 
اکن��ون در چنین مطلبی، س��یمای واقعی 

رژیم ایران را نشان داده است.
در حقیقت، این مطلب بیانگر سیاست 
جمهوری اسالمی ایران نسبت به ملت کرد 
می باشد که کنسولگری جمهوری اسالمی 
ایران در سلیمانیه، آن گونه که بدان مأمور 
ش��ده و با همان طرز فک��ری که بار آمده، 

بیان نموده است.
در رابطه با دخالت جمهوری اس��المی 
ایران در امور داخلی اقلیم کردستان بسیار 
صحبت می ش��ود. طبیعی است زمانی که 
جمهوری اسالمی ایران، خاک کردستان را 
سرزمینی جدا شده از ایران می داند، تمام 

حضور هیأت حزب دمکرات در کنگره ی 
سوسیال دمکرات فنالند

طی یک نشس��ت چندجانبه، مسأله ی 
مل��ت ک��رد در بخش ه��ای چهارگان��ه ی 
کردس��تان و مطرح نمودن این مسائل در 
مجامع بین المللی مورد بحث و بررسی قرار 

گرفتند.
ب��ه گ��زارش کوردس��تان میدی��ا، روز 
هیأت  اردیبهشت ماه،  هفدهم  چهارش��نبه 
نمایندگی حزب دمکرات کردس��تان ایران 
به سرپرستی "حمید تیموری"، نماینده ی 
جلس��ه  در  س��وئد،  در  دمک��رات  ح��زب 
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شرکت کرد.
در ای��ن نشس��ت که از س��وی اعضای 
ح��زب  فراکس��یون  از  س��وئد  پارلم��ان 
سوس��یال دمکرات تدارک دیده ش��ده بود، 
نمایندگان چندین حزب از هر چهار بخش 

کردس��تان و نیز هیأت نمایندگی حکومت 
اقلیم کردستان عراق نیز حضور داشتند.

نشس��ت،  ای��ن  برگ��زاری  از  ه��دف 
دریاف��ت نظ��رات اح��زاب و س��ازمان های 
سیاس��ی کردس��تان در رابطه با همکاری 
سوس��یال دمکرات ها و چگونگ��ی مط��رح 
نمودن مسأله ی کرد در مجامع بین المللی 

عنوان شده است.
در این نشس��ت، نمایندگان هر کدام از 
احزاب مطالب خ��ود را در رابطه با موضوع 
نشس��ت طی 5 دقیقه ایراد کردند و نظرات 
خود را پیرامون چگونگی همکاری جامعه ی 
بین المللی به ویژه سوسیال دمکرات ها مطرح 

کردند.
مباحثی که نماین��ده ی حزب دمکرات 
کردستان ایران در این نشست مطرح نمود، 

عبارت بودند از:
�� پس از انقالب ملیت های ایران در سال 
19٧9، رژیم جدی��د در ایران از گروه های 
رادیکال و دیگر رژیم های دیکتاتور منطقه 
پشتیبانی کرده و در جهت نیل به اهداف و 
استراتژی خود از آن ها استفاده کرده است، 
همانگونه که هم اکنون ش��اهد حمایت این 
رژیم از نظام  دیکتاتور بشار اسد می باشیم.

�� رژیم ایران از طرق مختلف در مقابل 
مطالبات ملیت های س��اکن ایران و به ویژه 
ملت کرد ایس��تاده و از هیچ گونه سرکوب، 
کشتار و ارعابی ابایی نداشته و علیه تمامی 
احزاب و س��ازمان های آزادی خواه اقدام به 
فعالیت ه��ای مخرب نم��وده و رهبران این 

احزاب را ترور کرده است.
رژیم ایران در سال 19٨9 دکتر قاسملو 

مردم ک��رد را ایرانی می داند و زبان کردی 
را به عنوان لهجه ای از زبان فارسی قلمداد 
می کند، ای��ن حق را نیز ب��رای خود قائل 
اس��ت که در تمام ام��ور آن دخالت نماید 
و هرچه بیش��تر زمینه ی به مرحله ی عمل 
درآوردن آن نظ��رات را مناس��ب تر بیابد، 
گام های بیشتری را در این زمینه برخواهد 

داشت.
در  اس��المی  کنس��ولگری جمه��وری 
س��لیمانیه، در عین حال که به هویت ملی 
و خون و مبارزه ی ملت کرد در کردس��تان 
ع��راق بی احترامی می نماید، ب��رای تداوم 
ارتباطات خوی��ش با اقلیم کردس��تان دو 

شرط را مطرح می کند:
نخس��ت: فرزن��دان ملت ک��رد و اقلیم 
کردس��تان از حق تعیین سرنوشت خویش 

سخن نگویند.
دوم: از فعالیت و مبارزه ی فرزندان ملت 

کرد در کردستان ایران جلوگیری کنند.
در این رابطه الزم اس��ت گفته شود که 
سرنوش��ت ملت کرد در کردس��تان عراق 
را تنه��ا فرزندان ملت ک��رد در این بخش 
از کردس��تان تعیی��ن خواهند نم��ود و نه 
جمه��وری اس��المی ایران که اگ��ر برایش 
مقدور بود، اجازه نمی داد آنچه را که اکنون 
در نتیجه ی خون و قربانی دادن بس��یار به 

دست آورده اند، داشته باشند.
فرزندان ملت کرد در کردستان ایران نیز 
ده ها سال است  برای دست یافتن به آزادی 
و حق��وق ملی خویش مب��ارزه می نمایند. 
هرچند صیانت از تجربه ی کردستان عراق 
را به عنوان وظیفه ای ملی می دانند، اما در 
عین حال نیز مب��ارزه ی ملی و دمکراتیک 
خویش را به انحاء گوناگون در راستای نیل 

به حقوق ملی شان ادامه خواهند داد و این، 
رژیم جمهوری اس��المی است که به دلیل 
بحران های یکی پس از دیگری که با آن ها 
روبروس��ت، در ورطه ی سقوط و فروپاشی 

افتاده است.
ای��ران،  کردس��تان  دمک��رات  ح��زب 
اسالمی  کنسولگری جمهوری  بی احترامی 
ایران در شهر سلیمانیه به هویت  ملی کرد 
را به ش��دت محکوم نم��وده و از فرزندان 
مل��ت ک��رد در کردس��تان عراق و س��ایر 
بخش های کردس��تان خواس��تار است که 
رژیم جمهوری اسالمی را با همان محتوای 
ارتجاعی و زیاده خواهانه اش بشناس��ند که 
دارد و در غی��ر اینصورت، هر آنچه را که از 
این رژیم می شنوند، به عنوان ریاکاری و به 
دور از سیاست و موضع واقعی این رژیم در 

برابر ملت کرد بدانند.
ای��ن را نیز در نظر داش��ته باش��ند که 
س��کوت در برابر این گونه بی احترامی ها و 
سیاس��ت ها و نظرات، جمهوری اس��المی 
را به س��وی ب��ه مرحله ی عم��ل درآوردن 
سیاست های کردس��تیزانه اش سوق داده و 
باعث می ش��ود که در این راستا بیشتر گام 

بردارد. 
پیروز باد ملت کرد

نابود باد جمهوری کردستیز 
اسالمی

حزب دمکرات کردستان ایران
دفتر سیاسی

1393/2/24 خورشیدی
2014/5/14 میالدی

مباحث مطرح شده در این دیدار بودند.
ای��ن  در  گفتگ��و  محوره��ای  دیگ��ر  از 
دی��دار، وضعیت ملیت های ای��ران و مطالبات 
آزادی خواه��ان، تأمی��ن حق��وق ملیت ها در 
چهارچوب یک سیس��تم دمکراتیک فدرال و 
همچنی��ن نقش و تأثیر کنگ��ره ی ملیت های 
ای��ران فدرال و وضعیت مل��ت کرد در ایران و 

بخش های دیگر کردستان بود.
گروه ه��ای  از  پش��تیبانی  و  حمای��ت 
س��تیزه جوی منطقه و جه��ان از لحاظ مادی 
و معنوی توس��ط رژیم ای��ران، بخش دیگری 
از س��خنان نماینده ی ح��زب دمکرات در این 

نشست را به خود اختصاص داده بود

هیأت حزب دمکرات کردستان ایران 
با دعوت رسمی حزب سوسیال دمکرات 
فنالن��د در کنگره ی ای��ن حزب حضور 

یافت.
ب��ه گزارش وب س��ایت کوردس��تان 
میدیا، هی��أت نمایندگی حزب دمکرات 
سرپرس��تی  ب��ه  فنالن��د،  کش��ور  در 
"ش��نه رزابی"، روز پنج ش��نبه هجدهم 
و  چه��ل  در   ،1393 اردیبهش��ت ماه 
چهارمی��ن کنگ��ره ی حزب سوس��یال 

دمکرات فنالند حضور یافت.
عالوه بر نماین��ده ی حزب دمکرات 
کردس��تان ایران، نمایندگان شماری از 
احزاب و جریانات سیاس��ی کردس��تان، 

آسیا و اروپا، سفیران کشورهای فرانسه، 
اتریش، ویتنام، قزاقستان، روسیه، سوئد 

و آلمان در این کنگره حضور یافتند.
نماینده ی حزب دمکرات کردس��تان 
ایران در کشور فنالند سخنانی در مورد 
برنامه ی هسته ای ایران و مسأله ی نقض 
حقوق بش��ر، ارائه نمود ک��ه متعاقبأ در 

جلسه ی رسمی کنگره مطرح گردید.
کنگ��ره ی حزب سوس��یال دمکرات 
فنالن��د با حض��ور 5٠٠ عض��و، روز 1٨ 
اردیبهش��ت ماه آغاز به کار ک��رده و به 

مدت دو روز کاری ادامه یافت.

و در سال 1992 دکتر شرفکندی، دو دبیر 
کل  حزب دمکرات کردس��تان ایران را ترور 
کرده و تاکنون نیز به اعدام و کشتار جوانان 

کرد ادامه داده است.
�� مجامع بین المللی باید بدانند که رژیم 
ایران به دلیل فش��ار تحریم های اقتصادی 
ناچار به مذاکره در رابطه با مس��أله ی اتمی 
ش��ده اس��ت. مقامات رژیم ای��ران تنها در 
رابطه با مس��أله ی اتمی مذاک��ره می کنند 
و این نیز نش��انگر آن اس��ت ک��ه این رژیم 
می خواه��د دیگ��ر مس��ائل از جمله حقوق 
بشر و مش��کالت ملیت های ایران را از دید 

جامعه ی جهانی کمرنگ کند.
���� حزب دمکرات کردس��تان ایران، بر 
پشتیبانی و حمایت خود از هرگونه راه حل 

سیاسی میان کشورها، تأکید می نماید.
�� سیستم فدرال برای ایران بهترین راه 
حل جهت دستیابی تمامی ملیت های ایران 

به حقوق ملی خود می باشد.
���� جامع��ه ی جهانی و به ویژه کش��ور 
سوئد، بایستی فعاالنه در جریان دمکراتیزه 
ک��ردن ای��ران تأثیرگذار بوده و مس��ائل و 
مش��کالت ملت ک��رد را در س��ازمان ملل 

متحد مطرح کنند.
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دیدار هیأت شورای ملی کرد سوریه از 
دفتر سیاسی حزب دمکرات

پخش جوابیه ی حزب به اهانت های کنسولگری رژیم در سلیمانیه 
به ملت کرد

دیدار نماینده ی حزب دمکرات با یک تیم 
روزنامه نگاری در سوئد

احضار هشت فعال فرهنگی پاوه به اطالعات سپاه رژیم

عدم سرویس دهی اداره ی آتش نشانی هلشی در کرماشان

عدم همکاری هالل احمر رژیم برای یافتن جسد جوان غرق شده در آب های چمشاالن ایالم

کشته شدن یک جوان کرد در بانه بر اثر 
انفجار مین

قطع عضو یک شهروند کرد بر اثر انفجار مین

آخرین رویدادهای کردستان سوریه و 
مداخالت کش��ورها و جریانات مختلف در 
فرآیند سیاس��ی این بخش از کردستان، 
از س��وی هیأت ه��ای ح��زب دمکرات و 
شورای ملی کرد سوریه مورد بررسی قرار 

گرفت.
به گزارش وب سایت کوردستان میدیا، 
هیأت شورای ملی کرد سوریه قبل از ظهر 
روز بیست و چهارم اردیبهشت ماه، از دفتر 
سیاس��ی حزب دمکرات کردستان ایران 
دیدار کرد و از سوی هیأتی به سرپرستی 

"حسن شرفی" جانش��ین دبیرکل حزب 
مورد استقبال قرار گرفت.

هی��أت ش��ورای ملی کرد س��وریه از 
"علی ش��مدین، نماینده ی پارت دمکرات 
ترقیخواه کرد س��وریه، محمود ابو صابر، 
نماین��ده ی اتح��اد دمکراتی��ک کرد در 
س��وریه، غمگین، نماینده ی وفاق و دکتر 
کاوه ای��ازی و نمایندگ��ی حزب دمکرات 

کردستان سوریه تشکیل شده بود.
در این دیدار علی ش��مدین، گزارشی 
را در م��ورد آخرین تحوالت کردس��تان 

مس��ئول روابط ح��زب دمک��رات در 
س��وئد از یک تیم روزنامه نگاری فعال در 

استکهلم دیدار کرد.
ب��ه گزارش کوردس��تان میدیا، حمید 
تیم��وری، نماینده ی ح��زب دمکرات روز 
شنبه 23 اردیبهش��ت ماه 1393، از یک 
تیم روزنامه نگاری باس��ابقه، متش��کل از 
"بو هلمگویست، اوال هلمگویست، نیکوال 
مایستروویچ و کوردو باکسی" دیدار کرد.

ب��و هلمگویس��ت و اوال هلمگویس��ت 
از روزنامه نگاران��ی هس��تند که با چندین 
چه��ره از رهبران جنبش مل��ی کرد و به 
خصوص با دکتر قاسملو دیدارهای مفصل 
و طوالنی داشته و چندین بار به کردستان 

سفر کرده اند.
بو هلمگویس��ت می گوید: "در س��ال 
19٧9 به مهاباد رفتم و در همان شهر نیز 
با دکتر قاسملو دوست شدم. برای بار دوم 
در س��ال 19٨٦ همراه ب��ا نیکوال از بغداد 

به قندیل رفته و در مقر دفتر سیاس��ی با 
دکتر قاسملو دیدار نمودیم.

هلمگویست و نیکوال برای چند ساعت 
مصاحب��ه ای ویدیوی��ی با دکتر قاس��ملو 
تلویزی��ون  در  آن  از  بخش��ی  و  داش��ته 
سوئد پخش ش��ده است. این دو خبرنگار 
ش��خصیت دکتر قاس��ملو را متین و آرام 
توصیف می کنند و وی را توانمند، شجاع 

و شایان توجه وصف می کنند.
نیک��وال از خبرنگارانی اس��ت که برای 
س��الیان متمادی در مورد مس��أله ی کرد 
مش��غول به تحقیق و تألیف بوده است و 
هم اکن��ون نامزد حزب "محیط زیس��ت" 

برای حضور در پارلمان اروپا می باشد.
دیدار نماینده ی حزب دمکرات و این 
تیم روزنامه نگاری س��وئدی دو ساعت به 
ط��ول انجامی��د و در پای��ان، خبرنگاران 
س��وئدی برای رهای��ی و آزادی خلق کرد 

ابراز امیدواری نمودند.

اطالعات سپاه پاس��داران رژیم هشت 
فعال فرهنگی اهل پاوه را به اتهام "حضور 
در جش��نواره ی هورام��ان ���� ماچ��و" به 
اطالعات سپاه پاس��داران این شهر احضار 

کرد.

به گزارش وب سایت کوردستان میدیا، 
چند روز پیش، هش��ت فعال فرهنگی اهل 
پاوه که در جش��نواره ی ساالنه ی هورامان 
����� ماچو که در اواخ��ر فروردین ماه و در 
"زرده ه��ال" برگزار کردید، حض��ور یافته 

س��وریه، ارائ��ه نمود. در ای��ن گزارش به 
وضعیت کرد، معض��الت و موانع موجود 
بر سر راه پیشرفت فرآیند سیاسی و ملی 
ک��رد در رس��یدن به اه��داف عالی ملی، 

اشاره شده بود.
روابط نامتعارف PYD با رژیم بش��ار 
اسد و تبعات این روابط از حیث رسیدن 
به آرمان های مل��ی و همچنین نتیجه ی 
اعالم حوزه ی جغرافیای��ی و کانتون های 
کردستان سوریه برای احزاب و جریانات 
سیاس��ی کرد در این بخش از کردستان، 
بخش دیگری از سخنان علی شمدین را 

به خود اختصاص داده بود.
در این دیدار "حسن شرفی " مواضع 
و دیدگاه های حزب دمکرات کردس��تان 
ایران را در ارتباط با جنبش حق طلبانه ی 
مل��ت ک��رد در س��وریه، عن��وان نمود و 
سیاس��ت ضدانسانی رژیم بش��ار اسد در 
س��رکوب ددمنشانه ی مردم این کشور را 

محکوم کرد.
ش��رفی در ارتباط با دخالت کشورها 
و جریاناتی که آش��وب و بحران را در این 
بخش از کردس��تان ش��دت بخشیده اند، 
س��خنانی ایراد نموده و بر ت��داوم روابط 
حزب دمکرات و جریانات سیاس��ی کرد 

در کردستان سوریه، تأکید کرد.

اعالمیه ی دفتر سیاسی حزب دمکرات 
از سوی اساتید دانشگاه های تبریز و تهران 

موضعی بجا و مثبت ارزیابی شد.
ب��ه گ��زارش وب س��ایت کوردس��تان 
میدی��ا، روزهای جمعه و ش��نبه 2٦ و 2٧ 
اردیبهش��ت ماه، اعض��ا و ه��واداران حزب 
دمکرات کردس��تان ای��ران، بیانیه ی دفتر 

سیاس��ی حزب دمک��رات را ک��ه در مورد 
اهان��ت کنس��ولگری رژیم ایران در ش��هر 
سلیمانیه به ملت کرد انتشار یافته بود، در 

دانشگاه های تهران و تبریز پخش کردند.
اس��اتید و دانش��جویان دانش��گاه های 
تهران و تبریز این اقدام را ضروری و مثبت 

عنوان کردند.

ای��ن بیانیه توس��ط دانش��جویان کرد، 
به فارس��ی ترجمه ش��ده و برای اساتید و 
دانش��جویان مقاطع عال��ی تحصیلی دیگر 

ملیت های ایران فرستاده شد.
پیش��تر نی��ز بیانیه ی ح��زب دمکرات 
کردستان ایران در اکثر نواحی سطح شهر 

سنندج پخش شده بود.

بودند، به اطالعات س��پاه پاس��داران رژیم 
احضار شدند.

ای��ن فعالی��ن با ه��دف ارائ��ه ی آثار و 
ب��ا دعوت رس��می هیأت عال��ی پنجمین 
فس��تیوال هورام��ان ����� ماچ��و، در این 
جشنواره ش��رکت کرده بودند که متعاقبأ 
توس��ط اطالعات س��پاه، احض��ار و تحت 

بازجویی قرار گرفتند.
هوی��ت اف��راد احض��ار ش��ده، "هادی 
سپنجی، مختار هدایتی، جهانگیر محمود 
ویس��ی، نعمت رحمانی، یاسر خالدی زاد، 
مح�مد رش��ید امین��ی، نرمین گیوه چی و 

جمال جباری" اعالم شده است.

یک جوان کرد اهل بانه به دلیل انفجار 
مین های کاش��ته ش��ده ی رژیم ایران در 
مناطق کوهس��تانی این شهرس��تان جان 

باخت.
به گزارش دیدبان حقوق بشر کردستان، 
روز پنج ش��نبه 25 اردیبهشت ماه 1393، 
یک جوان کرد اهل بانه در کوه های مرزی 
این شهرس��تان دچار حادثه ی انفجار مین 

گردید و جان باخت.
ای��ن ش��هروند ک��رد که هوی��ت وی 
"جمال عزیززاده" عنوان ش��ده اس��ت، به 
منظ��ور جم��ع آوری گیاه��ان خوراکی به 
کوهس��تان های مرزی رفته بود و به دلیل 
انفجار مین های کاشته شده از سوی رژیم 
ایران در دوران جن��گ ایران و عراق جان 

یک ش��هروند پیرانشهری بر اثر انفجار 
مین های کاشته  شده ی دوران جنگ ایران 

و عراق، یک پای خود را از دست داد.
به گزارش وب سایت کوردستان میدیا، 
روز پنج ش��نبه 25 اردیبهشت ماه 1393، 
یک شهروند کرد اهل پیرانشهر که هویت 
وی "ابوبکر" متأهل و ٤٠ ساله عنوان شده 

خود را از دست داد.
تاکن��ون بیش از صدها هکتار از اراضی 
آلوده به مین در کردستان ایران، مین روبی 
و پاکسازی نشده اس��ت و ساالنه قربانیان 

زیادی می گیرند.

است، دچار حادثه انفجار مین شد.
این حادث��ه در دامنه های کوهس��تان 
قندیل به وقوع پیوس��ته و "ابوبکر" نیز در 
پ��ی همین حادثه از ناحی��ه پا دچار قطع 

عضو شده است.
در همی��ن ارتباط و در همان روز، یک 
جوان کرد س��اکن بانه در کوه های مرزی 
این شهرس��تان دچار حادثه ی انفجار مین 

گردید و جان باخت.
ای��ن ش��هروند ک��رد که هوی��ت وی 
"جمال عزیززاده" عنوان ش��ده اس��ت، به 
منظ��ور جم��ع آوری گیاه��ان خوراکی به 
کوهس��تان های مرزی رفته بود و به دلیل 
انفجار مین های کاشته شده از سوی رژیم 
ای��ران در دوران جنگ ایران و عراق، جان 

خود را از دست داد.

اداره ی آتش نش��انی ش��هر هلش��ی 
استان کرماش��ان از توان ارائه خدمات 
برخ��وردار  س��رویس دهی  و  عموم��ی 

نمی باشد.
ب��ه گزارش وب س��ایت کوردس��تان 
ش��هر  آتش نش��انی  اداره ی  میدی��ا، 
هلش��ی استان کرماش��ان فاقد امکانات 
سرویس دهی و ارائه ی خدمات عمومی 

به شهروندان نمی باشد.
گزارش ه��ا حاکی از این می باش��ند 
که با توجه به اطالعیه ای که شهرداری 

هلش��ی ب��ر روی یک بنر نوش��ته و در 
معرض دی��د عموم ق��رار داده اس��ت، 
خودروی آتش نش��انی فاق��د مدارک و 

بیمه می باشد.
عنوان  هلش��ی همچنین  شهرداری 
کرده اس��ت ک��ه اداره ی آتش نش��انی 

هلشی فاقد پرسنل مجرب می باشد.

ب��ا توجه به گزارش ه��ا و اطالعیه ی 
این  آتش نش��انی  هلش��ی،  ش��هرداری 
ش��هر هم اکنون فاقد توان ارائه خدمات 

عمومی و سرویس دهی می باشد.
برخی وب سایت های محلی با انعکاس 
این خبر به نقل از ش��هرداری هلشی و 
اداره ی آتش نشانی اعالم کردند که این 
نهادهای دولتی در ایجاد به مش��کالت 
بوجود آمده مسئول و پاسخگو نیستند

.
هلشی یکی از محروم ترین شهرهای 
اس��تان و مرک��ز بخ��ش س��رفیروزآباد 

شهرستان کرماشان می باشد.

ی��ک ج��وان آبدانان��ی در آب ه��ای 
چمشاالن غرق شد و جسد وی نیز بدون 
همکاری اکیپ امداد و نجات و از س��وی 

مردم از آب بیرون آورده شد.
به گزارش وب سایت کوردستان میدیا، 
روز پنجش��نبه 25 اردیبهش��ت ماه، یک 

جوان آبدانانی ب��ه نام "احمد مجاهدی" 
در آب های چمشاالن غرق شد.

بی��رون  ب��رای  منطق��ه  س��اکنین 
آوردن جس��د این ج��وان از هالل احمر 
درخواست کمک کرده بودند که از سوی 
آن ها پاس��خی دریافت نکرده بودند و به 

صورت خودجوش، بعد از چندین ساعت 
جس��تجو، موفق ب��ه پیدا کردن جس��د 

شدند.
در همی��ن ارتب��اط، روز جمع��ه 19 
اردیبهش��ت ماه یک جوان 2٧ ساله اهل 
بخ��ش کالت مورموری به ن��ام "محمد 

پیری" در رودخانه ی س��یاه گاو غرق شد 
و جان خود را از دست داد.

عدم وجود استخرهای سرپوشیده در 
ش��هرهای استان ایالم باعث روی آوردن 
جوانان به رودخانه ها و سدهایی شده که 
هس��تند که این امر س��االنه ش��ماری از فاقد ایمنی الزم برای حفظ ش��هروندان 

جوانان ایالمی را قربانی می کند.
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بررسی نابرابري هاي ناحیه اي در ایران

1� مقدمه:
ام��روزه نابرابري هاي ناحیه اي از جمله 
مس��ائل نگران کننده در بیشتر بخش هاي 
جهان و به ویژه کش��ورهاي جهان سومی 
اس��ت. از این رو بخشی از اهداف و وظایف 
اجتماعی سیاس��تگذاران در سطح کالن، 
کاه��ش نابرابري هاي بین افراد و بخش��ها 
 :2٠٠٧ ,Dupont( .در سطح خرد است

)193
در این میان، شرایط ویژه ی جغرافیایی 
و اقلیمهاي متفاوت در ایران )به عنوان یک 
کشور در حال توسعه( سبب شده است که 
چشم اندازهاي جغرافیایی متفاوتی در این 
کشور ش��کل بگیرد و در گذر زمان فراز و 
نشیب فراوانی را طی کند. به همین دلیل 
در نواحی مختلف ایران، امر توسعه یکسان 
صورت نگرفت��ه و نابرابري هایی در میزان 
برخورداري از مواهب توسعه به وجود آید. 

)زالی و قنبري، 13٨3، ٧٨(
بطوری که این نابرابري ها از ویژگی هاي 
کش��ور ایران به شمار آمده و پس از برزیل 
مق��ام دوم را در جهان ب��ه خود اختصاص 
 )19٨٦  ,Amirahmadi( اس��ت.  داده 
در ایران مانند س��ایر کش��ورهاي در حال 
توس��عه، عالوه بر عوام��ل طبیعی، عوامل 
اقتصادي، سیاسی، قومی، نژادي، مذهبی، 
فرهنگی، ضعف اس��تراتژي هاي توس��عه و 
ضعف مدیریت کالن و خرد، سیاست هاي 
غیر اصولی گذشته در مکان یابی صنعتی، 
خدمات��ی و رون��د تمرکزگرای��ی از عوامل 
مهمی بوده که ب��ه نابرابري هاي ناحیه اي 

دامن زده است. )موحد، 13٧٦: 2٠(
این نوش��تار به دنبال بررسی و واکاوي 
ش��اخص هاي توس��عه یافتگی در مناط��ق 
کردنش��ین ایران بوده و سعی دارد تا علل 
اصلی و اساسی بروز و تشدید نابرابري هاي 
ناحی��ه اي در ای��ن مناطق را م��ورد توجه 
قرار دهد. دراین نوش��تار منظور از مناطق 
کردنش��ین تنه��ا ٤ اس��تان اصل��ی یعنی 
آذربایجان غربی، کردس��تان، کرمانش��اه و 

ایالم خواهد بود.
2� عل��ل و عوام��ل تکوین، تش��دید و 

کاهش نابرابري هاي ناحیه اي
در ای��ن بخش بررس��ی عوامل تکوین، 
تش��دید و کاهش نابرابری ه��اي ناحیه اي 
از ی��ک س��و و عوام��ل مه��م و تأثیرگذار 
در عقب افتادگ��ی و عقب ماندگ��ی و عدم 
توس��عه ی ناحی��ه اي م��ورد توجه اس��ت. 
اهمی��ت بررس��ی ای��ن موض��وع از آنج��ا 
نش��أت می گیرد که نابرابري هاي ناحیه اي 
می تواند مش��روعیت سیاسی یک نظام را 
تضعیف کند، دولتی را به زوال بکش��اند و 
یا بالعکس رفع این نابرابري ها می تواند به 

توسعه ی انسانی و مدل تاپسیس، درجه ی 
توس��عه یافتگی نواحی محاس��به و رتبه ی 
ه��ر یک از ٤ اس��تان مورد نظر مش��خص 
و معرفی ش��ده اس��ت. در ادامه، استان ها 
با اس��تفاده از دو روش تحلیل خوشه اي و 
درجه ی برخ��ورداري حاصل از روش هاي 
تحلیل عاملی، ش��اخص ترکیبی توسعه ی 
انس��انی و مدل تاپس��یس را در 3 دوره ی 
زمانی گفته شده در سطوح فراتوسعه یافته، 
توس��عه یافته، در حال توس��عه، محروم و 
بس��یار محروم طبقه بندي می ش��وند. در 
پای��ان نیز ب��ه تحلیل عوام��ل و علل بروز 
نابرابري ناحیه اي در این استان ها پرداخته 
می ش��ود. نگارنده همچنین س��عی نموده 
اس��ت تا به منظور درک درس��ت جایگاه 
اس��تان هاي کردنش��ین در جداول مربوط 
به رتبه بندي اس��تا ن هاي کشور بر اساس 

شاخصه هاي توسعه،
اس��تان هایی را  که بیش��ترین سهم را 
از روند توس��عه ي کش��ور برده اند، با ذکر 

رتبه ی آنها معرفی نماید.
 همانطور که بیان ش��د، براي سنجش 
سطوح توسعه ی اس��تان ها از 5٤ شاخص 
توسعه ای استفاده شده است که به منظور 
تفکیک و دس��ته بندي شاخص ها از روش 
تحلیل عاملی بر اساس تجزیه ی مؤلفه هاي 
 )Virmax(اصل��ی و چرخش ویرماک��س

استفاده شده است.
رتب��ه ی  و  درج��ه  تعیی��ن   �  3/1
توسعه یافتگی چهار استان در سال 13٦5

کش��ور ای��ران بر اس��اس تقس��یمات 
سیاس��ی س��ال 13٦5 داراي 2٤ اس��تان 
بوده اس��ت. ب��ا اس��تفاده از روش تحلیل 
عامل��ی و درج��ه ی توس��عه یافتگی نقاط 

قوام هرچه بیشتر یک نظام سیاسی کمک 
نماید. نابرابري ها خ��ود را در توانایی هاي 
بش��ری، درآمد و قدرت سیاس��ی نش��ان 
می دهن��د؛ بنابرای��ن، هرجا ک��ه نهادهاي 
سیاس��ی نابرابري ه��ا را ناعادالن��ه تداوم 
بخشند، فرایند دمکراسی و شرایط تکوین 
آن مختل می ش��ود و زمینه ی سقوط آن 
 ,Undp(  .نظام سیاس��ی فراهم می گردد

)52&51 :2٠٠5
ای��ن وضعی��ت پیامدهاي  همچنی��ن 
ناگ��واري مانن��د جابجایی نی��روي کار و 
س��رمایه، تضعیف وحدت مل��ی و افزایش 
 ,Unchs(  بیکاري و فقر را به دنبال دارد

.)13 :2٠٠1
در همی��ن راس��تا عوام��ل زی��ر را نیز 
نابرابریهاي ناحیهاي  از پیامدهاي  میتوان 
دانست: افزایش شکاف طبقاتی، تردید در 
مفهوم عدالت، عقب افتادگی و زوال ناحیه 
و در نتیجه توسعه نیافتگی، تضعیف هویت 
فرهنگ��ی ناحی��ه اي، تضعیف و ی��ا از بین 
رفتن تعادل هاي ناحیه اي )قنبري، 1392: 

.)٧�٨٠9
نابرابري هاي  بررس��ی موضوع  اهمیت 
ناحی��ه اي متأثر از مواردي اس��ت که بیان 
ش��د و البت��ه در ای��ن میان نبای��د از این 
نکته ی مهم غافل ش��د که بخش عمده اي 
از ای��ن نابرابري ها به وی��ژه در بخش هاي 
سیاس��ی و اجتماع��ی مربوط ب��ه نواحی 
قوم��ی و مذهبی اس��ت. بدی��ن معنا که 
میزان قابل توجه��ی از این نابرابري ها در 
سرزمین هایي که مردمانی با آداب و رسوم 
و فرهنگ متمایز با فرهنگ غالب در کشور 
هس��تند، اتف��اق می افتد. فلذا بیش��ترین 
توس��عه نیافگی و عدم رش��د اقتصادي را 

در همین نواحی ش��اهد هستیم. از جمله 
عوامل اصلی و اساس��ی در بروز و تش��دید 
و کاهش نابرابري هاي ناحیه اي می توان به 
مواردي مانند عوامل طبیعی و تفاوت هاي 
سرزمینی، عوامل نژادي و زبانی )ملیتی(، 
سیاست هاي توسعه اي دولت ها و جنگ ها 

اشاره کرد. ذکر
این نکت��ه نیز حایز اهمیت اس��ت که 
هیچ ی��ک از ای��ن عوام��ل، نمی توانند به 
توجیه کنن��ده ی عقب افتادگی و  تنهای��ی 
نابراب��ري ناحیه اي می��ان نواحی مختلف 
باش��ند، بلک��ه نابرابري عنص��ر پیچیده اي 
اس��ت که مجموعه اي از عوام��ل منجر به 
بروز آن می ش��ود. در این وضعیت اهمیت 
بررس��ی عوامل تکوین، تش��دید و کاهش 
نابرابري ها براي نواحی سکونت ملیت های 
تحت س��تم یا پی��روان اقلیت های مذهبی 

دوچندان خواهد شد.
3� تحلی��ل نابرابري ه��اي ناحیه اي با 

تأکید بر ٤ استان کردنشین
در ای��ن بخش به دس��ته بندي، تعیین 
س��طوح توس��عه، روند و عل��ل نابرابري ها 
کردنش��ین)آذربایجان  اس��تان هاي  در 
غرب��ی، کردس��تان، کرمانش��اه و ای��الم( 
در س��ه مقطع زمان��ی مختل��ف )13٦5، 
13٧5، 13٨5( در ی��ک م��دل تطبیقی و 
مقایس��ه اي پرداخت��ه می ش��ود. این مهم 
در منبع مورد اس��تفاده ب��ا عنایت به 5٤ 
شاخص در بخش هاي بهداشتی و درمانی، 
فرهنگی و آموزشی، اقتصادي، زیربنایی و 
مسکن، ورزش��ی و تلفیقی از شاخصه هاي 
مذکور انجام پذیرفته اس��ت. در این مدل  
)تطبیقی( ارزیابی نخس��ت با اس��تفاده از 
روش هاي تحلیل عاملی، شاخص ترکیبی 

شهري، رتبه ی ٤ استان مورد نظر پژوهش 
مش��خص و ارائه شده اس��ت. در آمار ثبت 
شده و ارائه ش��ده در جدول شماره 1 که 
مربوط به رتبه بندي توس��عه اي اس��تان ها 
در س��ال 13٦5 ه.ش است، با وجود اینکه 
اس��تان کهکیلویه و بویراحمد در شاخص 
بهداش��تی و درمانی برخوردارترین ناحیه 
شناخته شده است، اما در پایان با توجه به 
شاخصه هاي تلفیقی توسعه ی نقاط شهري، 
استان هاي سمنان و تهران  برخوردارترین 
نواحی و استان هاي سیستان و بلوچستان، 
لرستان، کردستان، کرمانشاه محرومترین 
هس��تند. با نگاهی به جدول ش��ماره 1 در 
می یابیم که اس��تان هاي مرکزي کشور به 
دلیل مرکزیت اداري  سیاس��ی، مس��ائل 
اقتصاد سیاسی، تمرکزگرایی و بخشگرایی 
علیرغم نب��ود توان هاي طبیعی )در برخی 
توانس��ته اند س��رمایه گذاري ها و  م��وارد( 
زیرس��اخت هاي اقتصادي را به خود جذب 
کنن��د. لذا ب��ا این ش��رایط ) نابرابري هاي 
ناحیه اي و گس��ترش روزافزون آن دور از 

انتظار نیست )همان: 1٧3�1٧٤(
همانط��ور ک��ه در جدول باال مش��هود 
اس��ت، رتبه هاي ش��ماره 1، 2، 3، ٤  که 
باالترین برخورداري را در روند توس��عه اي 
از آن خ��ود کرده اند، اس��تان هاي مرکزي 
کش��ور هس��تند. ای��ن در حالیس��ت که 
رتبه هاي انتهایی جدول از آن اس��تان هاي 
مرزي غرب و شرق کشور می باشد. در این 
جدول آماري، استان کردنشین سنندج در 
رتبه ی انتهای��ی جدول قرار دارد و معناي 
این رتبه آن اس��ت که این استان کمترین 

برخورداري از
مواه��ب توس��عه اي در ده��ه ی ٦٠ را 
داش��ته اس��ت. کرمانش��اه و ای��الم نیز با 
چند رتبه اختالف در همان طیف توس��عه 
نیافتگی و اس��تان آذربایجان غربی که به 
نظر می رس��د اوض��اع بهت��ري را در میان 
استان هاي کردنش��ین دارد، رتبه ی 1٨ را 
به خود اختصاص داده اس��ت که در جاي 
خود بی بهره بودن از مواهب توس��عه اي را 

می رساند.
رتب��ه ی  و  درج��ه  تعیی��ن   �3/2

توسعه یافتگی آک.کا در سال13٧5
در سال 13٧5 ه.ش کشور ایران داراي 
2٦ اس��تان بوده اس��ت. همانط��ور که در 
جدول شماره 2 خواهید دید، وضعیت سه 
استان از مناطق کردنشین ایران همچنان 
در انتهاي جدول حفظ شده و تنها استان 
ایالم توانسته اس��ت تا حدودي خود را از 
قعر جدول نجات داده و باال بکشد. به نظر 
می رسد که سیاست توسعه اي دولت وقت 
)13٧5( در خص��وص بازس��ازي مناط��ق 
جن��گ زده باعث قرارگیري موقت اس��تان 
ایالم در مس��یر روند توسعه اي کشور شده 

است.
همانط��ور که محرز اس��ت، ب��ه غیر از 
اس��تان ای��الم، بخش عم��ده ای از مناطق 
کردنش��ین ای��ران در زمره ی اس��تان هاي 
مح��روم کش��ور می باش��ند. محرومترین 
اس��تان در این نمون��ه ی آماري، اس��تان 
سیس��تان و بلوچستان اس��ت و در رتبه ی 
ماقب��ل آن یعنی رتبه ه��اي 2٤ و 25، دو 
اس��تان کردنش��ین آذربایج��ان غرب��ی و 

کردستان قرار دارند.

)با تأکید بر چهار استان کردنشین( سعید ایالمی
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ترجمه: رضا فتح اهلل نژاد

سایت "اکونومیست" مقاله ای تحت 
عنوان "آمری��کا در آفریقا؛ یک بخش 
آس��انتر جهان � خیر" ب��ه قلم هیأت 
تحریریه منتشر نموده است. نگارنده به 
موضوع سفر اخیر جان کری به آفریقا و 
عدم موفقیت ایشان در برداشتن موانع 
دیپلماتیکشان پرداخته است. در ابتدا 
آمده است: "حتی ش��جاعترین مدافع 
صل��ح بین المللی نیز احتم��االً اینقدر 
خوش��بین نباش��د که حل مش��کالت 
س��ودان جنوبی را پیش بینی کند که 
جوانتری��ن و تاکنون خونبارترین ملت 
به ش��مار می آید. ام��ا جان کری، وزیر 
امور خارجه ی آمری��کا دیدگاه مثبتی 
ارائ��ه ک��رد، آن هم یک س��ال پس از 
ت��الش نافرجام او برای حل مس��أله ی 

اسرائیل و فلسطین".
سپس آمده است: "او در 29 آوریل 
در دیدارش از اتیوپی، کش��ور همجوار 
سودان گفت که سودان جنوبی در برابر 
خطر ژینوساید قرار دارد. جنگ داخلی 
که در ماه دس��امبر ش��عله هایش زبانه 
کشید،  موجب "خش��ونتی مشهود"و 
کشته ش��دن ده ها هزار نفر شد. کمتر 
از سه سال پس از استقالل، این کشور 
موزائیکی ناهمگون است که دستخوش 
منازع��ه ی دولت رئیس جمهور س��الوا 
کی یر و شورش��یان وف��ادار به معاون 

پیشین وی، ریک ماچار شده است".
می نویس��د:"نفوذ  س��پس  نگارنده 
آمریکا در س��ودان از نفوذ این کش��ور 
در اس��رائیل و فلس��طین بس��ی کمتر 
است". س��پس به تالش های کری در 
اتیوپی جهت دعوت س��ران کشورهای 
آفریقایی ب��رای کمک به حل وضعیت 
سودان و نیز هشدار آمریکا به طرفین 
جنگ داخلی آن کش��ور در راس��تای 
برپ��ا نم��ودن مذاکرات ج��دی میان 
آن��ان می پ��ردازد که ه��ر دو به جایی 

نرسیده اند. 
نگارنده می گوید تا یک سال قبل، 
س��ودان جنوبی موفقی��ت دیپلماتیک 
بزرگ��ی ب��رای آمریکا محس��وب می 
ش��د، زیرا در جریان اس��تقاللش و در 
بازپس گیری چاه های نفتی از خارطوم 
به س��ود سودان نقش اصلی ایفا نموده 
اس��ت، اما اکنون قادر ب��ه اقناع آقای 
س��الوا کی یر نیست تا از فساد بکاهد و 

هارمونی قومی را ضمانت کند.
نگارن��ده در پاراگراف ه��ای دیگ��ر 
از دو توقف جان کری در س��فرش به 
پایتخت های دو کشور دیگر می گوید. 
یکی در کینش��ازا؛ پایتخت کنگو که از 
ژوزف کابیال خواس��ت برای بار س��وم 
نامزد ریاست جمهوری نشود که پاسخ 
واضح��ی دریافت ننم��ود و توقف دوم 
در لواندا، پایتخ��ت آنگوال بود که "در 
آنجا توانس��ت با یکی دیگر از رهبران 
آفریقای��ی دیدار کند که توانس��ته به 
خاط��ر منفع��ت مردم، پ��س از مدتی 
طوالنی از قدرت دست بکشد. یکی از 
دستاوردهای چش��مگیر رئیس جمهور 
خوزه ادواردو س��انتوس طی 35 سال 
ریاستش این اس��ت که گفته می شود 
دخت��رش اولی��ن میلی��اردر آفریقایی 
به ش��مار می آی��د. آقای ک��ری حتی 
تالش هم نکرد ب��ه این پدر بگوید که 

انتخاباتی آزاد و مناسب برگزار کند".
منبع:

Economist.com

            روزنــــــه

یک بخش آسانتر جهان ـ خیر

در گرماگ��رم مذاکرات هس��ته ای ایران 
و قدرت های جهان��ی و در حالی که دولت 
حس��ن روحانی داعیه دار "حل مش��کالت 
ایران با جامع��ه ی بین المللی به ویژه غرب 
می باش��د"، به نظر می رس��د که ماه عسل 
ژنو به پایان راه خود نزدیک ش��ده و مانعی 
س��خت به نام "توافق جامع" روند گفتگوها 
را برای طرفین، از چشم انداز خوش بینانه ی 

اولیه  دور نموده است. 
دور چه��ارم مذاکرات هس��ته ای رژیم 
ای��ران و قدرت های جهان��ی در وین برای 
دستیابی به توافق جامع نهایی، عصر جمعه 
1٦ مه 2٠1٤ بدون نتیجه به پایان رس��ید 
و عب��اس عراقچی، مع��اون وزیر خارجه ی 
جمهوری اسالمی در جمع خبرنگاران گفت 
که در ای��ن دور از مذاکرات اختالف نظرها 
آن قدر گسترده بود که حتی اجازه ی شروع 

نگارش متن توافق را به ما نداد.
در توافق اولیه ی هسته ای ذکر شده بود 
که طرفین ش��ش ماه پ��س از آغاز اجرای 
مف��اد توافق وقت دارند تا ب��ه توافق جامع 
نهایی دس��ت یابند. البته در توافق اولیه تا 
ش��ش ماه فرصت تمدید برای مذاکرات در 

نظر گرفته شده است. 
اگرچ��ه طرفین می گویند که بن بس��ت 
فعلی در روند مذاکرات عادی اس��ت، با این 
همه، آمریکا درب��اره ی محدودیت زمان به 
ایران هش��دار داده اس��ت. همچنین چاک 
هی��گل، وزی��ر دف��اع آمریکا نیز در س��فر 
خاورمیان��ه ای خ��ود به عربس��تان، اردن و 
اس��راییل گفته ایاالت متح��ده هر کاری از 
دس��تش بر بیاید ب��رای جلوگیری از اتمی 

شدن رژیم ایران انجام می دهد.
جان کری، وزیر خارجه ی آمریکا پیش 
از ای��ن مذاک��رات گفته ب��ود: "رژیم ایران 
تصمیمات بس��یار دش��واری پیش رو دارد. 
رژیم ایران نباید به س��الح اتمی دست یابد 
و باید ثاب��ت کند که برنامه هس��ته ای اش 

حسن روحاني رئیس جمهور رژیم ایران 
در یک س��فر یکروزه، در 1٧ اردیبهشت ماه 
امسال به اس��تان ایالم، وعده و وعیدهایی 
مثل اجرای مرحله ی دوم هدفمند ساختن 
یارانه ها، ساخت سد، راه آهن، محیط زیست 
ایالم، جنگل ه��ا، جاده ها، بازارچه ی مرزی، 
ساخت بیمارستان و حل معضل بیکاری به 
مردم ایالم داد. اما روحانی در این سفر هیچ 
اش��اره ای به وعده های قبلی خود در مورد 
حقوق ملی و شهروندی، خواندن و نوشتن 
به زب��ان مادری و... نک��رد. جالب اینکه در 
این س��فر علی یونسی، دستیار وی در امور 
اقلیت ها همراهش نبود. این عدم همراهی، 
ای��ن پیام را می رس��اند که دول��ت روحانی 
هویت کردی ایالم را انکار می کند. در اینجا 
جهت اطالع حسن روحانی نگاهی کوتاه به 

معضالت و کاستی های استان می اندازیم. 
به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری 
در اس��تان بیش از 1٦ درصد اس��ت. یعنی 
از ه��ر 5 نفر، 1 نفر بیکار اس��ت. به همین 
دلیل، استان ایالم در سطح کشور بیشترین 
نسبت بیکار را دارد. این در حالیست که در 
این اس��تان بیش از 1٤ تریلیون متر مکعب 
گاز و 1٧ میلیارد بشکه نفت ذخیره  وجود 
دارد و روزانه 22٠ هزار بش��که نفت تولید 
می ش��ود. اما تأثیری بر ش��رایط معیش��تی 
م��ردم این اس��تان ن��دارد. ای��الم یکی از 

سالم اسماعیل پور 

کانیاو 

صلح آمیز است".
کری همچنی��ن با بی��ان اینکه اهداف 
آمری��کا در مذاکرات تغییری نکرده اس��ت، 
گفت: "عدم دس��تیابی به یک توافق، بهتر 

از رسیدن به یک توافق بد است".
و  سیاس��ی  محاف��ل  گمانه زنی ه��ای 
مطبوع��ات غربی در رابطه با علل س��خت 
ب��ودن ای��ن تصمیم گی��ری ب��رای ای��ران 
حاکیس��ت که غرب و به ویژه آمریکا بر سر 
م��وارد زیر احتماالً دچار چالش��ی جدی با 

ایران در روند گفتگوها خواهند شد:

توس��عه ی  و  تحقی��ق  برنام��ه ی   �2
صنایع هس��ته اي ای��ران: برخي از نهادهای 
تصمیم گیری در آمری��کا پس از توافق ژنو 
از دولت این کش��ور انتق��اد کردند که چرا 
در توافق ژنو برنامه ی تحقیق و توس��عه ی 
هسته اي ایران محدود نشده است و همان 
جا برخي از صاحب نظران تأکید کردند که 
در تواف��ق جامع باید این برنامه نیز محدود 
ش��ود. این موضوع درست در مقابل یکي از 
مهمترین خطوط قرمز اعالم شده از سوی 

رهبر رژیم قرار می گیرد. 

معضالت استان ایالم و سفر روحاني

کلید در قفل وین نچرخید

فقیرترین اس��تان های ایران است. با وجود 
منابع بزرگ انرژی در این اس��تان، ایالم در 
زمینه ی رشد و توسعه خیلی کم پیشرفت 
کرده اس��ت. همچنین ب��ا وجود نفت و گاز 
و مناب��ع طبیعی، تعداد زیادی از واحدهای 
صنعتی اس��تان به عل��ل کم توجهی رژیم و 
تحریم های بین المللی و شکس��ت سیاست 
اقتص��ادی دچار زی��ان و ضرر ی��ا تعطیلی 
ش��ده و تعداد زیادی کارگر بیکار شده اند. 
روحان��ی در این س��فری یک��روزه وعده ی 
حل معضالت اس��تان ای��الم را داد. اما این 
وعده و وعیدها همانند وعده های پیش��ین 
ایش��ان تنها بلوف بوده و هیچ گام عملی ای 
از سوی رئیس جمهور برداشته نخواهد شد. 
زی��را این وع��ده و وعیده��ا در چهارچوب 
رژیم جمهوری اس��المی ب��رای ملیت های 
ایران س��رابی بیش نیست. بیکاری، گرانی، 
افزایش قیمت ه��ا، تورم سرس��ام آور، عدم 
س��رمایه گذاری، عدم تخصی��ص بودجه ی 
الزم، گریب��ان ای��ن اس��تان کردنش��ین را 
گرفته اس��ت. هر چند پاالیشگاه نفت و گاز 
در اس��تان وجود دارد. با وجود  نیروی کار 
ماهر و متخصص در استان، مسئوالن رژیم 
ایران از نیروی انس��انی بومی در این استان 
اس��تفاده نمی کنند و از استان های دیگر به 
این پاالیش��گاه ها نیروی کار وارد می کنند. 
حس��ن روحانی به خوبی آگاه اس��ت که به 
اتمام رساندن طرح های نیمه کاره ی ایالم به 
15٠٠ میلیارد توم��ان بودجه و اعتبار نیاز 
دارد. این در حالیس��ت ک��ه مجموع اعتبار 

و بودجه ی این اس��تان تنه��ا 15٠میلیارد 
تومان است. همچنین اس��تان ایالم دارای 
٦٤1 هزار هکتار جنگل می باش��د، اما بیش 
از 33 درصد از این جنگل ها به کلی خشک 
شده اند. مس��أله ی خشک شدن جنگل ها و 
تبدیل ش��دن به صحرا، قس��مت بزرگی از 
محیط زیس��ت زیبای استان ایالم را ویران 
کرده اس��ت. روحانی باید خوب مطلع باشد 
که هم اکنون 1٠٠ هزار دانش آموز اس��تان 
ای��الم در مقاطع مختل��ف در حال تحصیل 
هس��تند. ام��ا امکان��ات و تع��داد مدارس 
پاس��خگوی دانش آموزان این استان نیست. 
زیرا در اس��تان ه��م اکنون 25٠ مدرس��ه 
نیاز به نوس��ازی دارد. ب��ه همین دلیل، هم 
اکن��ون تعداد زیادی از دانش آموزان در زیر 
چادر مش��غول ب��ه تحصیل هس��تند. برای 
نوس��ازی مدارس اس��تان نیاز به تخصیص 
21میلی��ارد و ٤٠٠ ملی��ون توم��ان بودجه 
است. از سوی دیگر مشکل آب آشامیدنی، 
بهداش��ت، کمب��ود مدارس، ج��اده و کوچ 
کردن از مشکالت اساس��ی روستاهای این 
استان می باشد. در مدت ریاست جمهوری 
روحانی ده ها روزنامه نگار، فعال دانشجویی 
و ش��اعر و نویس��نده ی ایالمی بازداش��ت و 
در دادگاه ه��ای رژی��م حکم زن��دان بر آنها 
تحمیل ش��ده است. اس��تان ایالم نزیک به 
٤2٠ کیلومتر مرز مش��ترک با کشور عراق 
دارد. کارشناسان اقتصادی بر این عقیده اند 
که یک��ی از راه های رفع معضالت اقتصادی 
و اشتغال مردم اس��تان، ارتباط بازرگانی با 

دولت عراق و اقلیم کردس��تان می باشد. اما 
از آنجا ک��ه بیش از ٧٠٠ هکت��ار از مزارع 
این اس��تان مین گذاری ش��ده، مردم فقیر 
و بی بضاع��ت این اس��تان ام��کان تردد در 
مرز را ندارند. ط��رح بودجه ی 1393دولت 
روحان��ی عادالنه و منصفانه نبوده و تنها در 
جهت منافع استان های پیشرفته و صنعتی 
می باش��د. برای نمون��ه، مجم��وع اعتبار و 
بودج��ه ی تخصیص یافته به اس��تان ایالم 
15٠ میلیارد تومان می باشد که پاسخگوی 
ح��ل مش��کالت و معض��الت این اس��تان 
نیس��ت. به همین دلیل، امسال نمایندگان 
مجلس شورای اس��المی استان ایالم برای 
اعت��راض به ط��رح بودجه، دس��ته جمعی 
اس��تعفا دادند. زیرا آنها بر ای��ن باور بودند 
که بودجه ی تخصیص داده ش��ده ی  1393 
رژیم ایران، برای اج��رای طرح های بزرگی 
مثل سدسازی، راه آهن و طرح های آبادانی 
منظ��ور گردی��ده و کفاف نیازهای اس��تان 
ایالم را نمی کند. اگر این اس��تان در سطح 
ایران س��مبل فقر و نداری است، در همان 
موقع منب��ع ثروت های طبیعی فراوان بوده 
و وجب به وجب اس��تان ایالم لبریز از نفت 
و گاز می باش��د. ام��ا متأس��فانه تمامی این 
ثروت و س��امان در استان جمع آوری شده 
و ب��ه جیب گروهی آخوند واپس��گرا جهت 
خرید ابزار س��رکوب و خفقان و دس��تیابی 
به بمب اتم و ارس��ال کمک مالی و اسلحه 
برای گروه های تروریستی در لبنان، سوریه 

و عراق واریز می شود.

1� دامنه ی غني س��ازي: دیوید آلبرایت 
مدیر مؤسس��ه ی »علوم و امنیت بین الملل 
و بازرس س��ابق آژانس می گوید: "در توافق 
ژنو حق غني س��ازي اورانیوم به ایران داده 
نش��ده اس��ت... آمریکایي ها تمای��ل دارند 
5 یا ٦ هزار س��انتریفیوژ فعال باش��د... اما 
ایران ممکن اس��ت تصور کند حاال که 1٨ 
ی��ا 19 هزار س��انتریفیوژ نصب ش��ده دارد 
همین ظرفی��ت را حفظ کن��د و از همین 
جا سخت ترین بحث ها آغاز مي شود". البته 
بحث درباره ی سانتریفیوژها تنها محدود به 
کمیت آنها نیست، بلکه طرفین بر سر نصب 
س��انتریفیوژهای دارای کیفیت باالتر نسل 

جدید نیز دچار اختالفاتی جدی هستند. 

3� زمان اجراي توافق جامع: همان طور 
که توافق ژنو داراي زماني محدود به ٦ ماه 
اس��ت، توافق جامع نی��ز قطعا داراي زماني 
براي اجرا خواهد بود. به نوشته ی نیویورک 
تایمز: "واش��نگتن ممکن است آماده باشد 
ک��ه ی��ک دوره ی 1٠ یا 2٠ س��اله را برای 
توافق بپذیرد. هرچند که 3٠ تا 5٠ س��ال 
بهتر خواهد بود". در مقابل، برخي رسانه ها 
نوشته اند که ایران از 2/5 و حداکثر 5 سال 
حرف به میان آورده است. اهمیت این زمان 
به این جهت اس��ت که در پایان این مدت 
باید پرونده ی ایران عادي ش��ده و ایران از 
تمام حقوقي که سایر اعضاي NPT دارند، 

بدون محدودیت برخوردار شود.

٤� لغو ی��ا تعلیق "تمام��ی" تحریم ها: 
آمری��کا در تواف��ق ژنو، ح��دود 5 درصد از 
تحریم های��ي را که علیه ای��ران وضع کرده 
ب��ود، به حالت تعلی��ق در آورد. پس از این 
توافق نیز مقامات این کش��ور و به خصوص 
باراک اوباما چندی��ن مرتبه تأکید کرده اند 
که این شرایط قابل بازگشت است. نگراني 
جدي رژیم این اس��ت ک��ه حتي در توافق 
جام��ع که زماني بیش��تر از ٦ م��اه خواهد 
داش��ت، آمریکا باز هم بخواهد تحریم ها را 
بص��ورت تدریجی به تعلی��ق در بیاورد، نه 
اینکه به طور کامل لغو نماید. چنین اتفاقي 
ب��ا وعده هاي مک��رر حس��ن روحانی براي 
برداشته ش��دن تحریم ها همخواني ندارد و 
از این روس��ت که اتخ��اذ چنین موضعی را 
مي توان تصمیمی س��خت برای رژیم ایران 

تصور کرد.

5� برنام��ه ی موش��کی ای��ران: مذاکره 
کننده ارش��د آمری��کا در گ��روه 1+5 روز 
سه ش��نبه در وین درباره ی اینکه برنامه ی 
موش��ک های بالس��تیک رژیم ای��ران مورد 
مذاک��ره قرار خواهد گرف��ت، گفت که این 
موض��وع در قطعنامه ه��ای س��ازمان ملل 
آمده اس��ت و در توافق ژنو گفته ش��ده که 
ب��ه قطعنامه های س��ازمان مل��ل پرداخته 
ش��ود. این در حالیس��ت که مقامات ایران 
موشک های بالستیک رژیم را )که از قابلیت 
حمل کالهک اتمی نیز برخوردارند( بخشی 
از صنایع دفاعی متعارف به حس��اب آورده 
و مدعی هستند که موش��ک ها نمی توانند 

بخشی از پرونده ی هسته ای باشند.
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در سال های اخیر، اوضاع اقتصادی در 
ایران به ش��دت وخیم شده و گرانی، فقر 
و بیکاری  در این کش��ور گسترش یافته، 
فضای اقتصادی در شوک های اقتصادی 
نابسامانی بوده و تورم به صورت صعودی  
ب��اال رفته اس��ت و بازارهای این کش��ور 
در حال��ت رکود تورمی به س��ر می برند 
و وضعیت به گونه ایس��ت ک��ه به راحتی 
می توان این امر را در گالیه های مردمی 
و صحبت های روزانه ی آنان متوجه شد. 
اگ��ر در ح��ال حاض��ر، مهمترین چالش 
دولت یازده��م در عرص��ه ی خارجی را 
برنامه ی هسته ای ایران بدانیم، مهمترین 
چالش این دول��ت در داخل نیز  اقتصاد 
لرزانی است که در س��ال های گذشته و 
به ویژه در دولت های نهم و دهم روزهای 

دشواری را تجربه کرده است. 
اقتصاددان��ان دالیل زی��ادی را برای 
وجود چنین شرایطی معرفی کرده اند از 
جمله ی این دالیل می توان به تحریم های 
اقتص��ادی که از س��وی جامعه ی جهانی 
ب��رای مقابله با برنامه ی هس��ته ای ایران 
اعمال می شود و  سوء مدیریت اقتصادی 
که ایران از بدو روی کار آمدن جمهوری 
اس��المی با آن روبرو بوده و هست، اشاره 
نم��ود، ام��ا آن چیزی که ب��رای عامه ی 
م��ردم اهمی��ت دارد، ثب��ات و کاه��ش 

قیمت ها است.
در برنامه ی دولت یازدهم مقرر است 
ک��ه قیمت برخی از نهاده ها افزایش پیدا 
کند، این نهاده ها عوامل تولید هس��تند 
ک��ه افزایش قیم��ت آن ه��ا، هزینه ها را 
افزایش خواه��د داد، وقتی هزینه ها زیاد 
ش��ود، رکود تورمی ادام��ه خواهد یافت. 
اگر رکود تورم��ی ادامه پیدا کند، برخی 
از بنگاه های تولی��دی از گردونه ی تولید 
بیرون می رون��د. آن هایی ک��ه می مانند 

هزینه ه��ای تولی��دی را از مصرف کننده 
می گیرن��د و ب��ه همی��ن دلی��ل، قیمت 
کاالهای اساسی هم افزایش پیدا خواهد 
کرد و فش��ار مضاعفی ب��ر مردم تحمیل 

خواهد شد. 
همچنین ش��اخص قیمت ها در چند 
س��ال گذش��ته، روند صعودی داش��ته و 
هزینه ی زندگی در   س��ال های 91،9٠ 
و  92 در مقایس��ه با یکی دو سال قبل از 

آن، بیش از 2 برابر شده است.
در چند س��ال گذشته، کشور از تورم 
باالی ٤٠ درص��دی رنج برده به گونه ای 
ک��ه قیم��ت س��که ی طرح قدی��م 93٠ 
درص��د، ارزش بازار ب��ورس ٨٨٦ درصد، 
قیم��ت زمی��ن در ته��ران ح��دود ٨٠٠ 
درصد، قیمت مس��کن در ته��ران 5٠٠ 
درصد، قیم��ت کااله��ای صنعتی ٤3٤ 
درصد، قیمت محصوالت کشاورزی 3٨٨ 
درص��د، نرخ ارز 23٨ درصد و ... افزایش 

داشته است.
در ای��ران تح��ت حاکمیت جمهوری 

اس��المی، در ح��ال حاض��ر 5٠ درص��د 
کارخانه ها یا زیر ظرفیت تولید می کنند 
یا در حال تعطیلی هس��تند و این بسیار 
خطرناک بوده و بیانگر وضعیت اسفناک 

بنگاه های تولیدی و تولید داخلی است.
یارانه ها  برنامه ی هدفمن��دی  اجرای 
نیز در ش��رایطی آغاز ش��د که کشور به 
هیچ عنوان بس��تر مناس��ب برای اجرای 
آن را نداش��ت و هیچ گونه اقدامی در این 
زمینه نیز انجام نش��ده ب��ود.  به همین 
دلی��ل، طبق آخرین آم��ار بانک مرکزی 
در دو س��ال نخس��ت اجرای فاز نخست 
هدفمن��دی یارانه ها، مصرف مواد غذایی 
در کش��ور مع��ادل 1٨ درص��د کاه��ش 
یافت��ه و در بین مواد غذایی، بیش��ترین 
کاه��ش مصرف با ٤2 درص��د مربوط به 
ش��یر و لبنیات بوده که در واقع این یک 
کاهش نبوده بلکه سقوط بوده است. این 
در حالیس��ت که طبق آمارهای رس��می 
بهداش��تی در کش��ور، به عن��وان نمونه 
هم اکن��ون دس��ت کم به ط��ور میانگین 

15٠ میلی��ون دندان پوس��یده در دهان 
م��ردم ایران وجود دارد و اگر در س��ال، 
هزینه ای معادل فق��ط 2٠٠ هزار تومان 
صرف ترمیم هر دندان پوس��یده شود که 
در س��ال رقمی معادل 3٠ هزار میلیارد 
توم��ان اعتبار برای ترمی��م دندان مردم 
ایران الزم اس��ت که با این رقم می توان 
دس��ت کم ٦٠٠ هزار فرصت ش��غلی در 
کش��ور ایجاد کرد. این در حالی است که 
با افزایش مصرف شیر و لبنیات در کشور 
می توان به تدریج از پوس��یدگی دندان و 
پوکی استخوان در نسل های آینده ایران 
جلوگی��ری کرد و یا دس��ت کم به میزان 

زیادی آن  را کاهش داد.
از س��وی دیگ��ر، مس��ئولین رژی��م 
در س��ال های گذش��ته با افتخ��ار اعالم 
می کردند که کش��ور از نظر تولید گندم 
ک��ه یکی از کاالهای اساس��ی به ش��مار 
م��ی رود، به خودکفایی رس��یده و نیازی 
به واردات این محصول نیست، اما دیری 
نپایی��د که اعالم ش��د در نخس��تین ماه 
سال جاري، واردات گندم با رشد شدید 
1٠٧/٧ درصدي به رقم بالغ بر 92٧ هزار 

تن رسیده است.
جمهوری اس��المی از لحاظ شاخص 
ش��اخص های  از  یک��ی  ک��ه  فالک��ت 
تعیین کنن��ده در اقتص��اد هر کش��وری 
اس��ت، پس از ونزوئال با داشتن شاخص 
٦1/٦ رده ی دوم جه��ان را در اختی��ار 
دارد. وضعیت تورمی کشور، نرخ بیکاری 
و می��زان تطعیل��ی کارخانه های صنعتی 
بیش��ترین تأثی��ر را در رش��د ش��اخص 
فالکت داشته اند. براساس آنچه از سوی 
نهاده��ای بین الملل��ی اعالم ش��ده، نرخ 
منطقی ش��اخص فالکت عددی بین 11 

تا 15 است.
 ب��ا توجه ب��ه اینک��ه نرخ ت��ورم در 
از  دهک ه��ای پایی��ن جامع��ه بیش��تر 
دهک های پردرآمد است، می توان نتیجه 
گرفت که ش��اخص فالکت در دهک های 

پایین جامعه چشمگیرتر و وخیم تر است. 
ب��رآورد چهار ش��اخص غذا، بهداش��ت، 
آموزش و مس��کن می تواند س��طح رفاه 
خان��وار را تعیین کن��د، وقتی هر یک از 
این شاخص ها در سال های گذشته مورد 
بررس��ی قرار می گیرد  درصدهای بزرگی 
به چشم می خورد که پیش از این، نمونه 

آن دیده نشده است.
در چند سال گذشته که اقتصاد ایران 
ناگواری های بی سابقه ای را تجربه کرد، 
نرخ رشد اقتصادی که یکی از مهم ترین 
ش��اخص های ارزیابی اقتصاد یک کشور 
محس��وب می شود به ش��دت افت کرد و 
حتی ب��ه منفی ٤/5 نیز رس��ید. این در 
حالیس��ت که رش��د اقتصادی کش��وری 
مانن��د ایران در کمتری��ن حالت باید در 
حدود ش��ش تا هفت درصد باش��د تا با 
ش��رایط جمعیتی و ش��رایط توس��عه ای 
کشور سازگار باشد. به این ترتیب با توجه 
به می��زان افزایش جمعیت که س��االنه 
حدود 3/1 درصد برآورد می ش��ود رشد 
منفی اقتصادی به معنای رکود، افزایش 
تورم، کاهش قدرت خرید ش��هروندان و 
باالرفتن شمار افراد بیکار و زیر خط فقر 

خواهد بود.
در واقع مش��کل اصل��ی اقتصاد ایران 
مش��کلی سیس��تماتیک و ریش��ه دار در 
س��اختار سیاس��ی اقتص��ادی جمهوری 
اسالمی اس��ت. دولتی بودن اقتصاد، در 
کن��ار معضل فس��اد، مقاوم��ت در برابر 
آزادس��ازی اقتص��ادی و جذب س��رمایه 
خارجی، انحصار ثروت در دس��ت برخی 
نهاده��ای اصل��ی مرتبط با ول��ی فقیه و 
س��ران حکومتی، هم��واره ب��ه وخامت 
ش��رایط اقتصادی طبقات پایین جامعه، 
افزایش فقر، افزایش ش��کاف میان غنی 
و فقی��ر، ثابت ماندن ن��رخ باالی بیکاری 
و کمبود بودجه سیس��تماتیک در کشور 

منجر خواهد شد.

1٤9 سال از تأس��یس سازمان جهانی 
ارتباطات می گذرد و روند پیشرفت در این 
زمینه همچنان ادامه دارد. شاید در ابتدای 
تأسیس این س��ازمان انتظار نمی رفت که 
وس��ایل ارتباط��ی ب��ه چنین س��طحی از 
پیش��رفت برس��ند، لیکن فراین��د جهانی 
ش��دن آرام آرام ت��ا آنجا پی��ش رفت که 
جهان و جوامع مختلف بشری به وسیله ی 
ش��بکه های اجتماع��ی گوناگ��ون ب��ه هم 
پیوس��تند و این وضعیت به عنوان انقالبی 
در تکنولوژی اطالع رس��انی ش��ناخته شد. 
عمده ترین هدف وسایل ارتباطی، رساندن 
اطالع��ات و  آگاه س��اختن افراد جامعه ی 
بش��ری از وقایع روزمره  در جهان اس��ت، 
به عبارت دیگر می ت��وان گفت که تمامی 
این ابزاره��ای ارتباطی در خدمت زندگی 

آسوده تر و رفاه بیشتر انسان ها هستند. 
انتش��ار اطالعات پزش��کی، اقتصادی، 
سیاسی و اجتماعی خطوط اصلی عملکرد 
این ابزارها را تشکیل می دهد، با این حال 
و علی رغ��م این عملکرد مثب��ت، اغلب از 
سوی بسیاری از کشورها و افراد به طرزی 
نامش��روع و ضداخالق��ی ب��رای پیش��برد 
سیاس��ت و هدفی ضدبش��ری نی��ز به کار 
گرفته ش��ده و زندگی جامعه ی بش��ری را 
مختل نموده اند که در این رابطه، رژیم های 

دیکتات��ور نقش عمده ای ایفا نموده و تمام 
ای��ن ابزارها را به جای خدمت به جامعه ی 
بشری و رفاه انسان ها، در خدمت سرکوب 
و فش��ار و تحریف فرهنگ ق��رار داده اند و 
یگانه هدف آنان، ماندگاری قدرت و حفظ 
جای��گاه حزب��ی، گروه��ی، ایدئولوژیک و 

مذهبی خودشان است.
در این میان شبکه ی اینترنت در تمامی 
عرصه های زندگی نقش چش��مگیری ایفا 
می کند و هم اکنون عمده ترین وس��یله ی 
ارتباط��ی اس��ت ک��ه روز به روز ب��ر آمار 
کاربران آن افزوده شده و سطح ارتباطات 

در آن باالتر می رود.
به همین دلیل، سرعت انتشار اطالعات، 
مرتباً افزایش می یابد و این امر در تضاد با 

منافع دیکتاتورها قرار دارد.
در خ��الل 1٠ س��ال گذش��ته تع��داد 
کاربران اینترنت در جامعه ی بحران زده ی 
ایران افزایش چشمگیری یافته و شبکه های 
اجتماع��ی از جای��گاه باالی��ی برخ��وردار 
شده اند. شبکه های اجتماعی برای ساکنان 
ای��ران تبدیل به بزرگترین منبع اطالعاتی 
و ارتباط با جهان آزاد و انتقال سریع اخبار 
و رویداده��ای داخلی ایران ش��ده اند و هر 
فردی با دستیابی به اینترنت و شبکه های 
اجتماعی، نق��ش خبرنگار و گزارش��گری 
مس��تقل را ایف��ا می کن��د. ای��ن در حالی 
است که دس��تیابی به این قبیل سایت ها 
و شبکه های اجتماعی با محدودیت شدید 
و فیلترین��گ روب��رو بوده و ب��رای در هم 
شکس��تن این موانع و محدودیت ها بابد به 

انواع پروکسی و فیلترشکن مجهز شد.

پدی��ده ی فیلترین��گ در کش��ورهای 
دیکتات��ورزده و تح��ت حاکمی��ت حکام 
نامش��روع به یک بح��ران عمیق اجتماعی 
و سیاس��ی برای ش��هروندان این کشورها 
تبدیل ش��ده است. در کش��ور ایران تحت 
حاکمی��ت س��ردمداران دیکتات��ور رژی��م 
جمهوری اس��المی، سطح و میزان اینگونه 
موان��ع و بحران ه��ا در اوج خ��ود ب��وده و 
ساده ترین اپلیکیشن و شبکه های ارتباطی 
فیلتر ش��ده یا به صورت همه جانبه کنترل 
می شوند. بر اساس آمارهای منتشر شده ی 
جهانی، کش��ور ای��ران و رژیم حاکم بر آن 
در رده ی چندکش��ور نخست ناقض حقوق 
اس��تفاده از آگاهی ه��ا و اطالع��ات آزاد و 
نی��ز اس��تفاده از ش��بکه های اجتماعی و 
س��ایت های دگراندیش اس��ت. اما علیرغم 
تمام این موانع و خطرات ناشی از استفاده 
و عضویت در این س��ایت ها و ش��بکه های 
اجتماعی ب��رای مردم ایران، ش��هروندان 
تش��نه ی آزادی و خواه��ان داش��تن یک 
زندگ��ی آزاد و امروزی در این کش��ور، به 
شیوه های مختلف با فشارهای رژیم مقابله 
می کنن��د و علیرغم پائین بودن س��رعت 
اینترنت با اس��تفاده از انواع فیلترش��کن، 
احساس و خواس��ته های واقعی خویش را 
در این شبکه های اجتماعی بروز می دهند 
و جه��ان آزاد را از رویداده��ای ای��ران از 
همه لحاظ بس��ته و انحصار شده به دست 
گروه��ی انحصارطل��ب آگاه می س��ازند و 
بدین گونه ش��بکه ای ارتباط��ی، اجتماعی، 
سیاس��ی و احساس��ی با اف��رادی دیگر و 
ناشناس از سرتاسر جهان ایجاد می نمایند 

و در عصر گلوبالیزاسیون و دنیای اطالعات 
آزاد به ش��یوه های گوناگون و مناس��ب، با 
دیکتات��وری و موانعی ک��ه رژیم جمهوری 
اس��المی ای��ران در ارتب��اط ب��ا سیس��تم 
ارتباطات عمومی ایج��اد می نماید، مقابله 
می کنند و تاکنون نیز در بسیاری زمینه ها 
متحمل هزینه های ناشی از آن نیز  شده و 

می شوند.
فرزن��دان مل��ت ک��رد در کردس��تان 
ای��ران نیز تمام نیرو و ت��وان خود را برای 
فعالی��ت و فعال ب��ودن در مبارزه ی مدنی 
و اس��تفاده از سیستم  پیشرفته ی ابزارهای 
ایجاد ارتباطات مبذول داشته و توانسته اند 
درب��اره ی ه��ر رویداد ی��ا پیش��امدی در 

کمترین زم��ان ممکن، اطالع��ات الزم را 
منتش��ر نموده و روحی��ه ی فعالیت را نزد 
خود زنده نگه دارند، این در حالی است که 
می توانیم اعالم کنیم که مردم کردس��تان 
و به ویژه فعاالن این عرصه توانس��ته اند بر 
ملیت ه��ای دیگر ایران تأثیرگ��ذار بوده و 

همچون راهنمایی برای آنان باشند.
رژیم جمهوری اسالمی ایران نیز تمام 
توان خوی��ش را برای غیرفع��ال نمودن و 
ایجاد موانع بر س��ر راه م��ردم بکار گرفته 
است، اما بدیهی اس��ت که رژیم، بازنده ی 
واقع��ی در برابر اراده ی مردم اس��ت، زیرا 
م��ردم ای��ران و به ویژه ملت کرد تش��نه و 

خواهان آزادی هستند.

چکو احمدی 

ترجمه: کوردستان 

رژیم تشنه ی قدرت انحصاری و مردم تشنه ی آزادی

عادل مرادی 

رتبه ی دوم رژیم در جهان از لحاظ شاخص فالکت
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در راستای همكاری بیشتر نیروهای دمكرات و مترقی ایران بكوشیم

دوست دارم به ره خلق، دلیرانه 
بمیرم

 ه�مراه پلنگان، پلنگانه بمیرم

)پلنگان��ه نام گردن��ه ای مرتفع در حد 
فاصل جاده ی پاوه � روانسر است � شعری 

از داریوش نیک گو( . 
 به مناس��بت چهل و پنجمین سالگرد 
تیرباران داریوش نیک گو، انقالبی نس��توه 

اهل کرماشان و یارانش در پاوه؛
در کش��اکش رقابت ه��ای سیاس��ی و 
قدرت طلب��ی محمدرض��ا پهلوی )ش��اه( و 
س��رانجام کودت��ای 2٨ م��رداد 32 علی��ه 
مص��دق و یارانش در منطق��ه ی اورامانات 
)هورام��ان و جوان��رود(، بج��ز محمدامین 
فرزند جعفرس��لطان حاک��م مقتدر و قبلی 
منطق��ه و همچنین حس��ین بیگ وکیلی، 
دیگر س��ران و بیگزادگان از کابینه ی دکتر 

محمد مصدق حمایت می کردند. 
پیداس��ت که در پی��ش گرفتن چنین 
سیاس��تی مبنی بر پش��تیبانی از س��پهبد 
زاه��دی در آن زم��ان ب��ا توجه ب��ه نفوذ 
ش��خصی نامبردگان، حائز اهمیت شمرده 

می شد.
محمدامین سلطان پس از این وقایع و 
با توجه به همکاری با ستون های اعزامی از 
مرکز، به دریافت درجه ی نظامی )س��رگرد 
افتخاری( نائل می ش��ود، ول��ی متعاقباً در 
ارتب��اط با ش��یوه ی حکم��داری متکی به 
اجح��اف و دخل و تص��رف نابجا در اموال، 
اراضی و باغات اهالی موجب بروز نارضایتی 
عمومی و شوریدن شخصیت های ذی نفوذ 

و بخشی از مردم علیه وی می شود. 
تجمع پاوه ای های س��اکن کرماشان در 
ادارات دولت��ی و دادخواه��ی آن��ان ضمن 
دس��ت زدن به تحصن اعتراضی در مراکز 
ارتباطی، نوشتن و امضای تومارهای متعدد 
همراه با پشتیبانی حوزه ی علمیه و علمای 
پ��اوه و تأیی��د اقدام��ات معترضین عاقبت 
منجر به انتقام شدید وی از مردم و به قتل 
رس��اندن یکی از رهب��ران مخالفین به نام 

قاضی انصاری می شود. 
این رویداده��ا و مجموع��ه ای دیگر از 
حرکات س��لطان لهون با هدف گس��ترش 
اقتدار منطقه ای خویش، از جانب تهران با 
چنان برخوردی مواجه می گردد که عرصه 
را بر نامبرده تنگ نموده و از روی ناچاری 

به کشور عراق پناه می برد.
از ط��رف دیگر، مقارن ب��ودن حرکات 
پارت دمکرات کردستان � عراق به رهبری 
بارزانی پس از بازگش��ت از ش��وروی و به 
نتیج��ه نرس��یدن مذاکرات وی با س��ران 
عراق در به نتیجه نرسیدن درخواست های 
سیاس��ی و ش��روع مجدد ناآرامی ها، سبب 
ب��روز انتظار و توقع هم��کاری این فراریان 
علیه حکومت مرکزی پهلوی شد که در آن 
زمان بر مبنای بخش��ی از مصوبات داخلی 
پیم��ان بغداد، هم��گام با عراق س��عی در 

سرکوب کردها داشتند.
ح��کام تهران هم��کاری دو ط��رف را 
علیه خ��ود پرهزینه تش��خیص داده و در 
ص��دد تضعیف حرکات داخل��ی و خارجی 
نهضت ه��ای مخال��ف خویش ب��ر می آیند 
که اینک کم ک��م تیمور بختیار نیز به آنان 

اضافه و فعال شده بود. 
الزم به یادآوریس��ت که پس از برچیده 
ش��دن حاکمی��ت منطق��ه ای محمدامین 
س��لطان برادر محمدرش��ید بی��گ حاکم 
قبلی پاوه،  فرزند جعفر س��لطان )س��ردار 
معتضد( حاکم بالمنازع قبلی اورامان طی 
اس��تقرار ژاندارم و حضور بعدی س��اواک و 
فش��ارهای همه جانبه ی روزافزون بر مردم 
عرص��ه را چن��ان از خفق��ان و اختناق پر 

س��اخته بودند که زمینه ی مس��اعدی در 
شکل گیری غیرمس��تقیم حرکات جدید و 
نارضایت��ی بخش عظیمی از م��ردم این بار 
علیه حکومت مرکزی که س��وابق تاریخی 

داشت، از نو شکل می گیرد.
 کاردار سفارت ایران در بغداد در جهت 
نیل ب��ه اهداف تهران، ب��ا برقراری تماس، 
محمدامین بیگ را تش��ویق به بازگشت به 
ایران نموده و نامه ی شاه را مبنی بر عفو و 
ارتقاء درجه ی نظامی به وی ارائه می دهد.

با وق��وع کودتاه��ای مک��رر [کودتای 
عبدالکری��م قاس��م )1٤ ژوئیه ی 195٨( � 
)23 تیرم��اه 133٧( و عبدالس��الم عارف 
)19 بهم��ن 13٤1( و عبدالرحم��ن عارف 
 [13٤5 فروردی��ن   25  ،19٦٦ )م��ارس 
و آم��دن عبدالرحم��ن ع��ارف در تاری��خ 
13٤5/12/23 به ای��ران و امضای قرارداد 
همه جانب��ه ی همکاری، از آن جمله عودت 
ایرانی��ان مقی��م عراق )هر چن��د در اندک 
زمان��ی بعد از این س��فر2٦/13٤٧/٤� 1٧ 
ژانوی��ه ی 19٦٨ احم��د حس��ن البکر نیز 
علیه وی کودتا نمود(، محمدامین سلطان 
در مجموع وضع نابس��امان عراق و شرایط 
مثب��ت و متفاوت داخلی را ب��رای تعقیب 
اهداف خویش مناس��ب شمرده و پیشنهاد 

سفارت ایران در بغداد را می پذیرد.
 ناگفته نماند بنا به نوش��ته ی "میژووی 
هه ورامان" )تاریخ هورامان( � محمد امین 
هورامان��ی صفحه 2٠9 پس از آنکه عده ای 
بنام انقالبیون در بحبوحه ی انقالب قاس��م 
به من��زل محمد امی��ن در حلبچه یورش 
برده و ذخایر تس��لیحاتی وی را به غنیمت 
می برن��د، نامبرده به بغ��داد رفته و پس از 
مالقات با عبدالکریم قاس��م، رهبر انقالب 
تجهی��زات به تاراج رفته ی خ��ود را از وی 
طلب می نماید. به روایت یاد ش��ده، قاسم 
قول مس��اعد برای عودت تس��لیحات را به 

وی می دهد.  
در ای��ن بحبوحه، محم��د امین لهونی 
متعاق��ب قول و قرار کاردار س��فارت ایران 
در بغداد، پس از بازگش��ت در کرماش��ان 
تحت نظارت ساواک اسکان داده می شود. 
همزمان، افراد بارزانی به فرماندهی یکی از 
س��اکنان نواحی مرزی هورامان به نام قادر 
ایناخ��ی، حرکاتی را در ای��ن نواحی به راه 

می اندازند. 
 البته در بهار همین سال 2/12/13٤٧ 
دانش��جوی مبارز، اسماعیل ش��ریف زاده 
از حزب دمکرات کردس��تان ای��ران )اهل 
مهاباد( همراه با مال آواره )اهل سردشت( و 
گروهی دیگر از یارانشان در مناطق بانه و 

سردشت حضور فعال خود را به نمایش 
گذاشتند. متأسفانه بر اثر خیانتی که در لو 
دادن محل استراحت  آنان به عمل می آید، 
به شهادت می رس��ند. مغتنم شمردن این 
وضع از طرف تیمور بختیار، رئیس متواری 

امی��دواری اقش��ار اجتماعی در پشتیبانی 
از حرکت آنان علیه سیس��تم شاهنشاهی 
را توس��عه می بخش��د. البته بجاس��ت در 
این بخش از فداکاری و از خودگذش��تگی 
فدائیان��ی چون س��روان روش��ن قلب اهل 
کرماش��ان، فرمانده ی گروه��ان ژاندارمری 
نوس��ود نیز ی��ادی به می��ان آی��د. وی از 
انقالبیون مؤمن و همفکر داریوش و جعفر 
کریمیان بوده است که متأسفانه در همان 
ای��ام )قبل از دس��تگیری نامب��ردگان( در 
جاده ی نوس��ود � پ��اوه با ماش��ین به دره 

سقوط نموده و جان می سپارد. 
 

و  م��رزی  اغتشاش��ات  اوجگی��ری    
خودنمایی های قادر ایناخی )از پیشمرگان 
مرح��وم مالمصطف��ی بارزان��ی(، وس��عت 
گرفت��ن و ملحق ش��دن عده بیش��تری به 
حرکت جدی��د لهونی، بر هراس س��اواک 
نس��بت به عدم امکان کنت��رل آنان افزوده 
و با طرح یورش��ی همزمان در نهم آبان ماه 
س��ال 13٤٧ در پاوه و کرماش��ان اقدام به 
دس��تگیری اف��رادی می نماید ک��ه قباًل از 
کانال ه��ای مختل��ف توس��ط عوامل خود 

شناسایی کرده بود.    
داری��وش نیک گ��و، س��ازمان دهنده ی 
تبلیغات و مس��ئول هماهنگی حرکت، چه 

کسی بود؟
)تیرم��اه 13٤3 روس��تای "کی�ل��ه" از 
توابع  ثالث باباجانی. گوش��ه ی کوتاهی از 

خاطرات یک عضو سپاه دانش(: 
اول صب��ح، اهال��ی ده ب��رای داریوش 
اس��ب زین کردند تا به روس��تای دیگری 
برود. پسربچه ی هش��ت � نه ساله ای برای 

برگردانیدن اسب همراه وی شد. 
عبدالرحم��ان، صاحب خان��ه ی م��ن از 
میان گروهی که در وسط روستا جمع شده 
بودند با دیدن پس��رک  فریاد زد:" خسته 

شدی؟ بیا چای بخور ". 
پس��رک در ج��واب گفت: "نه خس��ته 
نش��دم. آقای نیک گو به مح��ض اینکه به 
پش��ت تپه ها رسیدیم، از اس��ب پیاده شد 
و مرا س��وار کرد". پدر پس��ربچه جلو آمد، 
دس��تی به کفل اسب کشید و به باروبنه ی 
ت��رک آن اش��اره ک��رد و پرس��ید:" اینها 

چیست؟"  
پسرک گفت:" آقای نیک گو اینها را در 
روستای "ش��یخ صله" خرید، برنج و قن�د 
اس��ت" و بعد با خوش��حالی وصف ناشدنی 
کفشی را هم نشان داد و افزود:" این  را هم 

برای من خریده است". 
ش��ادی و حق شناس��ی را در چش���م 
روس��تاییان دیدم و با خ��ود گفتم:" آقای 
نیک گ��و )راهنم��ای تعلیماتی س��پاهیان 
دان��ش( ب��ا حق��وق ناچی��ز معلم��ی چه 
معج��زه ای می کن��د! اصال چرا ای��ن کار را 
می کن�د؟ معن��ی اش را نمی فهم�م، عجبا! 

ساواک به عراق، سامان دادن تالش ها جهت 
براندازی ب��ا بهر ه گی��ری از نارضایتی های 
ریشه دار مردم در قالب تماس های گسترده 
با س��ران و ش��خصیت های بنام از اهواز تا 

ارومیه شروعی تازه می یابد. 
در پاییز س��ال 13٤٧ محمدخان نامی 
از منطقه ی نوس��ود نامه ای از طرف تیمور 
بختیار را تحویل همس��ر وریا لهونی، فرزند 
محمد امین س��لطان می دهد. شایان ذکر 
اس��ت که نامه ی یاد ش��ده قباًل در اختیار 
ساواک گذاشته ش��ده و از آن کپی برداری 
ک��رده بودند. ]جغرافی��ای تاریخی و تاریخ 
مفصل کرمانشاهان � محمد علی سلطانی، 

کرماشان[.
به هرحال محمد امین س��لطان، حاکم 
قبلی پ��اوه بار دیگ��ر مصمم به ش��روع و 
گس��ترش دوباره ی قیام، این بار با ائتالف 
و همکاری اف��رادی مؤمن و معتقد به رفع 
ستم از زحمتکشان منطقه، علیه حکومت 
ش��اه، هس��ته ی مرکزی اولیه ای به تعداد 
13 نفر را تش��کیل می دهند. از مختصات 
ب��ارز این حرکت جدی��د، ائتالف انقالبیون 
پشتیبان زحمتکشان شهری و روستایی با 

عشایر اقتدارگرا و سنتی بود.
بهمن بی��گ لهونی به عنوان مس��ئول 
ش��اخه ی تدارکات نظامی، مجید مجیدی 
کاس��بکار ب��ه عن��وان رابط با گ��روه دفتر 
مرک��زی و اف��راد آن��ان در ع��راق انتخاب 
می ش��وند. در این فاصله، کس��ان دیگری 
از جمله س��هراب بی��گ لهونی، امین بیگ 
لهونی، احمد بیگ لهونی و کریمیان معلم 
اندیشمند و انقالبی، عطااهلل پیاب آرایشگر 
و حاج نیازی لهونی جذب گروه می گردند. 

 
وری��ا لهونی فرزند محم��د امین و داود 
بیگ ایراندوست از طوایف ایناخی به عنوان 
اعضای آزمایش��ی عضوگیری می ش��وند و 
داریوش نیک گو، دبیر دبیرستان محمدرضا 
ش��اه پ��اوه از اهالی کرماش��ان ب��ه عنوان 
چهره ای ش��اخص، بس��یار پیگیر و انقالبی 
قسمت اعظم سازماندهی، تبلیغات، روابط 
عموم��ی و هماهنگی ب��ا گروه های داخلی 

کشور را بر عهده می گیرد. 
شرکت فعاالنه ی انقالبیونی چون جعفر 
کریمی��ان، معل��م و به گفته ی مس��ئولین 
ایران  پیش��ین حزب دمکرات کردس��تان 
در هورام��ان، عضو این ح��زب و همچنین 
داریوش نیک گو که اعتقاد راسخ خود را در 
خدمت به محرومین و اثبات دلس��وزی در 
تأمی��ن رفاه و همگامی با آنان از خود بروز 
داده بودند، از طرفی و از طرف دیگر روش 
خشن ژاندارمری و ساواک، بستری مناسب 
از همس��ویی در راستای همکاری مستقیم  
و غیرمس��تقیم با حرکت جدید و به ضعف 
گرائیدن دودس��تگی پیش��ین در ارتباط با 
دادخواه��ی  از رژیم، خود عامل دیگری بر 

داریوش نیک گو، رادمردی از تبار نور
صدیق بابایی 

او کی�ست؟"
چهل و پنج سال قبل، صبحگاه بیست و 
هفتم اردیبهشت ماه 13٤٨، پادگان جلدیان 
)پیرانشهر(، آخرین لحظات تاریکی شب و 
آرامش ظاهری بع�د از قی�ام مس��لحانه ی 
اس��ماع�یل ش��ریف زاده و یارانش از حزب 
را  ایران]2/12/13٤٧[  کردستان  دمکرات 

دوباره به هم ریخت. 
هرچ�ند در ظاهر امر، آن ش��ب آخرین 
ساعات عمر خود را طی می نمود، روشنایی 
کم ک��م ب��ر تاریک��ی چیره می ش��د، ول�ی 
اینبار هم مثل همیش��ه طبیعت س��رکش 
سیستم س��تمگر پادش��اهی و کارگردانان 
ستم پیشه اش ظهور روشنایی را تاب نیاورده 
و تاریکی شب بی انتهایی را همانند لکه ای 
همیشگی بر چهره ی تاریخ شاهنشاهی در 
کنار دیگر صفحات ننگین کارنامه ی اعمال 

تاریکی پرستان حک نمود.
در چنی��ن ش��ب غم انگی��زی داریوش 
نیک گو، دبیر تنها دبیرستان 9کالسه ی پاوه، 
جعفر کریم��ی، معل��م و به گفته ی برخی 
از مسئولین حزب دمکرات در منطقه، عضو 
این حزب، بهمن لهونی پیش��ه ور، مج��ید 
کاسبکار، حاج ن�یازی لهونی کشاورز و عطا 
پیاب پیشه ور)آرایشگر( همراه عده ای دیگر 

از همفکرانشان
به اتهام مبارزه ی مسلحانه علیه سلطنت 
پهلوی در ادامه ی دس��تگیری های آبانماه 
13٤٧ س��اواک، غافلگیرانه بازداشت شده 
و پس از ش�ش ماه ش��کنجه ی بیرحمانه، 
در برابر جوخه ی آتش و شلیک تفنگ های 

خونریز مزدوران آریامهری! قرار گرفتند. 
پدر، ب��رادر، دوس��ت، دلس��وز و معلم 
س��ال هایی از ایام دبیرس��تان نویسنده ی 
این س��طور، داری��وش نیک گ��و، غمخوار 
اقشار بی بضاعت و تحت ستم کردستان در 
چهاردهم بهمن ماه سال 1315 در محله ی 
فیض آب��اد کرماش��ان دیده ب��ه این جهان 

ماالمال از رنج و مصیبت نهاد. 
وی فرزن��د ح��اج س��یف اهلل از بازاریان 

شناخته شده ی شهر و زهرا خان�م بود.
از ش��هریور 132٠ و  در دوران پ��س 
کش��مکش ش��اه با مصدق، اح��مد برادر 
بزرگت��ر داریوش همراه ب��ا اعالمیه هایی از 
حزب توده دس��تگیر و زندانی شد. در ایام 
زندان، بدرفتاری، شکنجه و ضربات شدید 
بر جمجمه ی احمد، س��بب ابتالی وی به 
بیماری روانی شد و در نهایت پس از شش 
ماه، جوانی معلول و نامتعادل از نظر فکری 

و جسمی را از زندان آزاد نمودند.
احم��د نیک گ��و در س��ن 5٧ س��الگی 
زندگ��ی پر از رنج و طاقت فرس��ا بخصوص 
ب��رای خانواده را بدرود گفته و در گمنامی 

از دنیا رفت.
تأثی��ر این غم جان��کاه و عمیق بر روح 
لطیف داری��وش جوان که ش��اهد وضع و 
زندگ��ی رقت بار برادر بود، س��بب کش��ت 
بذر نفرت اولیه در اندیش��ه ی او شد و این 
خ��ود در ابتدا انگیزه ای قوی برای کاوش و 
ریش��ه یابی علل بروز چنین مصائبی برای 

وی در جامعه ی خویش شد. 
 همزمان با وضع پیش آمده در خانواده، 
کودتای آمریکا و شاه در حدفاصل سال های 
اوض��اع  و   )32/5/2٨(  1332 133٠ت��ا 
بحران��ی آن زم��ان را در م��دت تحصیالت 

دبیرستان تجربه نمود.
روی آوردن ب��ه ورزش، ب��روز لیاقت و 
شایس��تگی را با عضوی��ت در تیم منتخب 
فوتبال کرماش��ان در او  متجلی س��اخت. 
همزمان در رش��ته های مختلف ورزشی از 
جمله ش��نا، توانایی و اس��تعداد خود را به 
نمایش می گذارد. س��فر به مناطق مختلف 
در قال��ب بازی در تیم فوتبال کرماش��ان، 
شناخت وی را از مسائل به اصطالح قومی 

مناطق بیشتر نمود. 
انساندوستانه،  رشد فراس��ت و ذکاوت 
درک رن��ج و مصیب��ت زندگی مش��قت بار 
اطرافیان به زودی از وی کاوش��گری توانا 
در ردیابی ریشه های چنین آالم جانکاهی 
که جامع��ه را در نوردیده اس��ت، پرورش 

می دهد.
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بازتاب

فاتح صالحی

درهفتهیگذشته"درینجفآبادی" 
درخبرگانمجلسیرئیسههیئتعضو
خدا":گفتشیرازدرهمایشییحاشیه
طولایش��انبهوکندحفظرارهب��ری
بایدحالهرب��هاما.انش��ااهللدهدعمر
باشیم." اینفکربهایش��انازبعدبرای
وساده،نخس��تنگاهدرش��ایدجمله
حالهماندراما،برس��دنظربهابتدایی
ازکردنبحث،اشس��ادگییاندازهبه
زمانییبرههایندرموضوع��یچنین
بدوناسالمیجمهوریبرایحس��اس

تردیدعجیبوجایتأملدارد.
کهنمایندفکرچنینایعدهش��اید
اکنونهمازواس��تمریضایخامن��ه
عمومیاف��کارس��ازیآمادهدرص��دد
پیوستنوقوعبهصورتدرتاهس��تند
دچاررژی��مطرف��داران،احتمالای��ن
،دیگرس��وییازونش��وندآش��فتگی
اینازمخال��فومع��ارضنیروه��ای
تحوالتوتغیی��رایجادب��رایفرصت

بهرهنبرند.
آنتوانمیکهطرحاینواقعدراما
طرحتواندمی،نهادنامجدیدایتوطئهرا
فضایکنترلبرایرژیممسئوالنجدید
برایکش��یدننش��انوخطوعمومی
ایخامنهمرگمنتظرکهباش��دکسانی
نیستتردیدیهیچجایالبته.هس��تند
منتظرایرانم��ردمازعظیمیبخشکه
یسایهدرشایدتاهستندرویدایچنین
هایجناحداخلین��زاعوایبرنام��هبی
وهادیدگاهح��دودیتا،رژی��مداخل
برونمایدتغییررژیممس��ئوالنافکار
.یابدبهبوده��اآنزندگینوعمبناای��ن
حقایقگرفتندرنظرب��احالهماندر
ومواض��عوای��راندرموج��ودنظ��ام
راس��تایدرایخامنهخودهایبرنامه
افزایشوالیگارشیحاکمیتیتوسعه
اخیرروزهایدرکهای��راندرجمعیت
قوهسهسرانبهراآنرسمیشکلیبه

،نمودابالغ
آش��کاربرایم��انراواقعی��تای��ن
مرگیعنیموض��وعاینکهس��ازدمی
ایخامنهازپ��سای��رانوایخامن��ه
جهتدرعمومیافکارفریبتوان��دمی
ازپس،آین��دهبهمردمک��ردنامیدوار
جمهوریریاستتغییرازش��دنناامید
رژیماینننگینعمرشدنترطوالنیو

باشد.
دیگ��رب��اریکم��ا،روهمی��ناز
کردس��تاندمکراتح��زبمواضعب��ر
درحزباینمحت��رمدبیرکلکهایران
یآینده،منطق��هتحوالت "کنفران��س
،نمودندابرازس��وئدکش��ورایران" در
وتغییراتبهامی��دکهنمائیممیتأکی��د
بحثیاس��المیجمهوریدراصالحات
بهرس��یدنراهتنهاونیس��تمنطق��ی
جمهوریس��رنگونی،آزادیورهایی
افرادییافردمرگنهاس��تاس��المی
امیدوارورژیمیبلندپایهمس��ئوالناز
دراصالحاتوتغییراتوقوعبهبودن

آننظام.

ایران پس از خامنه ای

9 واقعیت شوک برانگیز در رابطه با فیسبوک
اگر مایل به کس��ب اطالعات بیش��تر در 
رابطه با فیس��بوک هستید، 9 واقعیت شوک 
برانگیز را که تا به حال نمی دانستید، بخوانید. 

این واقعیت ها عبارتند از:
بدون تردید، هک کردن نخستین   -1
واقعیت اس��ت. روزانه برای هک کردن ٦٠٠  
هزار حساب کاربری فیسبوک تالش می شود 

که مستقیماً با شما در ارتباط هستند.
موبایل ه��ای  از  ک��ه  کس��انی   -2
هوشمند اس��تفاده  می کنند، روزانه حداقل 
1٤ بار بر روی موبایل هایشان وارد فیسبوک 

می شوند که این نسبت بسیار باالست.
بی��ش از 1٠ هزار نف��ر به دلیل   -3
اختالف��ات میان خ��ود که عام��ل اصلی آن 
ح��ذف اکان��ت یکدیگ��ر از میان دوس��تان 

می باشد، کشته شده اند. 
قیس��بوک روزانه شما را زیر نظر   -٤
دارد ک��ه از کدام س��ایت انترنتی اس��تفاده 
می کنی��د، لذا اگر از س��ایت خارج ش��دید، 

تمامی اطالعات خود را پاک کنید.

ویژگی های  از  جامع��ه ای  ه��ر 
منحصر به فردی برخوردار است و 

اعضای آن برای رهانیدن 
مشکل  از  خود 

ی��ا 

ویروس کرونا چگونه منتقل می شود و چگونه از آن در امان باشیم

رایج ترین 

دروغ ها 

درعربستان 

سعودی

بعد از آنکه وی��روس کرونا در آمریکا و 
چند کشور عربی شیوع یافت و چندین نفر 
بر اثر آن فوت نمودند، الزم است اطالعاتی 
در رابط��ه با این ویروس و چگونگی مقابله 

با آن داشته باشیم.
کرونا ویروس��ی اس��ت که به انس��ان و 
حیوان منتقل می ش��ود و نش��انه های این 
ویروس عبارتند از تب و لرز و تنگی شدید 

نفس.
ویروس کرونا که در خاورمیانه ش��ایع 
شده، تا بحال هیچگونه اطالعاتی در مورد 
آن در دسترس نیس��ت و مشخص نیست 
که از کجا و چگونه س��ر بر آورده یا به چه 

شکلی منتقل می شود.
ام��ا به گزارش مؤسس��ات بهداش��تی، 
دادن،  دس��ت  طری��ق  از  وی��روس  ای��ن 
بوس��یدن، بین��ی ی��ا از راه ده��ان منتقل 

از هر 3 نفر، ی��ک نفر در هنگام   -5
بازدید از فیس��بوک دچ��ار ناراحتی روحی و 

روانی می شود.
فیس��بوک  رنگ  چ��را  می دانید   -٦
آبی اس��ت؟ زیرا مارک زوکربرگ، بنیانگذار 
فیس��بوک مبتال به بیماری کوررنگی یعنی 

بیماری ندیدن رنگ ها، به ویژه رنگ س��بز و 
قرمز است.

تاکن��ون 3٠ میلیون نفر مرده اند   -٧
و حساب فیس��بوک آنها هنوز مسدود نشده 

است.
از س��ال 2٠٠9  دول��ت چی��ن   -٨

فیس��بوک و تویتر را مس��دود نموده و هیچ 
کس از شهروندان این کشور حق استفاده از 

آنها را ندارد.
دلی��ل 3٠درص��د از طالق ها در   -9
آمری��کا از س��ال 2٠11 به بعد، اس��تفاده از 

فیسبوک از سوی زن و مرد می باشد. 

می ش��ود. همچنین از نشانه های پیشرفت 
ای��ن وی��روس. از کار افت��ادن کلیه همراه 

با التهاب ش��دید ریه هاس��ت که این شیوه 
بس��یار خطرناک بوده و ام��کان دارد باعث 

مرگ ش��ود. ب��رای مقابله با ای��ن ویروس، 
مؤسس��ات بهداشتی توصیه می کنند که از 
بوس��یدن یکدیگر خوداری کنید، بویژه در 
مورد کسانی که که احساس می کنند تب و 
لرز و دیگر نشانه های این بیماری را دارند. 
همچنین از اس��تفاده کردن از وسایل فرد 

مبتال به بیماری دوری کنید.
همچنین الزم است در منزل و خارج از 
آن برای بهداش��ت عمومی اهمیت ویژه ای 
قائل ش��ده و خوراکی ها و میوه ها را قبل از 

تناول، به خوبی بشوییم.
به گزارش مؤسسات بهداشتی تا بحال 
درمانی مناس��ب برای این وی��روس یافت 
نش��ده و آنچه گفته  می  ش��ود، تنها درمان 
اولی��ه برای کاه��ش ابتال به ای��ن بیماری 

می باشد.

موضوع��ی ب��ه دروغگوی��ی پن��اه 
می کوش��یم  اینج��ا  در  می برن��د، 
در  دروغ ها  رایج تری��ن  ت��ا 
جامعه ی عربس��تان 
سعودی را ذکر 

کنیم.
  -

ت��و 

نمره ی خوب بی��اور، نگران جایزه 
نباش.

-  خ��ودم بعداً با ش��ما تماس 
می گیرم ... بعداً  .... موبایل خاموش 

یا از دسترس خارج می شود.
-  من مشتری خودتان هستم، 
باید مراعات کنید ... صاحب مغازه 
نیز هر چند که نخس��تین بار است 
وی را می بین��د، می گوید می دانم 
قربان، در خدمتم و مثل همیش��ه 

مراعات خواهم کرد.
-  هنگام��ی ک��ه در مغ��ازه ای 
هستند و کاالیی را می پسندند، اما 
قیمت آن باالست، می گویند چند 
لحظه می رویم و برمی گردیم و دیگر 

هرگز به آن مغازه برنمی گردند.
-  فکر می  کردیم غذا خورده اید 
از بی��رون برایت��ان غ��ذا  وگرن��ه 

می آوردیم.
-  فرم اطالعاتتان را بفرس��تید، 

بعداً با شما تماس می گیریم. 


