
مسأله ی ملیت های ایران در سوئیس بررسی شد
تجربه ی بیش از سه دهه فریبکاری رژیم 
ایران در زمینه ی واگذاری امور و مسئولیت ها 
به شایستگان بومی، این خواست حداقلی و 
دمکراتیک را با تحریف��ی 180 درجه ای به 
اب��زاری در جهت مان��دگاری و تثبیت نفوذ 
قدرت اشغالگر و ضد بشری جمهوری اسالمی 
تبدیل نموده اس��ت. در ای��ن رابطه، رژیم با 
کلید زدن پ��روژه ی مزدورس��ازی و تربیت 
بردگان ایدئولوژیک در منطقه کوشیده است 
تا چنین وانمود کند که بخشی از مطالبات 
م��ردم کردس��تان را که همان��ا اداره ی امور 
منطقه توسط بومیان بوده، بر آورده نموده تا 
از این طریق از نفوذ احزاب مبارز و نیروهای 
حق طلب کردستان در میان مردم بکاهد. در 
خالل این سال ها عده ای از فریب خوردگان با 
لبیک گفتن به این توطئه ی شوم، کوشیدند 
تا از این نمد کالهی برای خود بدوزند. یکی از 
مهمترین کارکردهای این گروه در چند سال 
اخیر، گرم کردن تنور نمایش های انتخاباتی 
رژیم بوده اس��ت. این رژیم تنها در شرایطی 
اج��ازه می دهد که یک مدیر یا نخبه ی کرد 
بر مناصب مدیریتی تکیه بزند که در امتحان 
بردگ��ی ایدئولوژیک نم��ره ی قبولی گرفته 
باش��د و در این صورت نیز بایستی مطیع و 
مجری سیاس��ت های دیکته ش��ده از طرف 
همان هایی باش��د که بر مدیران غیر بومی 
نیز فرمان می رانن��د و لذا تنها تفاوت میان 
این دو نوع مدیریت آن اس��ت که نوع بومی 
آن در دزدیدن اعتماد مردم و تس��هیل امور 
سلطه گران با دست بازتری عمل می کند و 
لذا نتایج مدیریت وی در دراز مدت زیان بارتر 
از مدی��ران غیر بومی اس��ت.در یک س��ال 
گذشته جمعی از همین به اصطالح نخبگان 
محل��ی، با آویخت��ن به طناب پوس��یده ی 
روحانی، کوشیده اند که افکار عمومی کردها 
را بازیچه ی وعده هایی چون انتصاب استاندار 
یا فرماندار بومی قرار دهند. این عده در واقع 
با تقلیل سطح مطالبات مردم کردستان، به 
تثبیت قدرت نامشروع اشغالگر و مشروعیت 
دادن به بازی های سیاس��ی حقیرانه ی آنان 
در فضای سیاس��ی کردس��تان می پردازند. 
اینجاس��ت که باید گفت، وقتی وزیر کشور 
جمهوری اسالمی از فقدان یک بومی شایسته 
برای تصدی مقام اس��تانداری در س��نندج 
سخن می گوید، معنای دیگرش آن است که 
هنوز نتوانسته اند در میان کردها مزدورانی با 
چنان توانایی و برخوردار از چنان موقعیتی 
در میان مردم کردس��تان بیابند که قادر به 
کنترل آتشفشان بیداری ملی در کردستان و 
مدیریت اوضاع به نفع رژیم باشند و این بیش 
از آن که بار معنایی اهانت آمیز داشته باشد، 
نشانه ی نگرانی رژیم از فقدان پایگاه مردمی 
در کردستان و در میان نخبگان کرد و تداوم 

نفرت مردم کردستان از قدرت آنان است.
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 کنفرانس��ی در رابط��ه با مس��أله ی 
ملیت ه��ای ای��ران در پارلمان س��وئیس 

برگزار شد.
 روز چهارشنبه 14 خرداد ماه 1393 
خورش��یدی، با ش��رکت آق��ای مصطفی 
هجری دبیرکل حزب دمکرات کردستان 
ای��ران و چند تن از نماین��دگان پارلمان 
س��وئیس، نماین��دگان برخ��ی از احزاب 
کردستانی و همچنین نمایندگان ملیت ها 
و اقلیت های دینی ایران، کنفرانس��ی در 
رابط��ه با مس��أله ی ملیت ه��ای ایران در 
پارلم��ان این کش��ور به هم��ت جمعیت 
حق��وق بش��ر کردس��تان ای��ران � ژنو و 
همچنین به سرپرستی کمیسیون روابط 
خارجی پارلمان سوئیس در پارلمان این 
کشور در ش��هر برن تشکیل شد. در این 
کنفرانس در رابطه با مسأله ی ملیت های 
ای��ران، به وی��ژه پ��س از روی کار آمدن 

حسن روحانی بحث و گفتگو شد. 
کنفران��س با نط��ق آقای س��وماروگا 
رئیس کمیس��یون روابط خارجی کشور 
س��ویس و خان��م ایوون جیل��ی،  معاون 
انجم��ن پارلمانترهای دوس��ت ملت کرد 
ش��روع شد. نامبرده در ادامه ی سخنانش 
به مس��أله  ی اقلیتهای ملی و اهمیت حل 

این مسأله اشاره  کرد.
الیاس��ی  تیم��ور  بع��دی،  س��خنران 
نماینده ی جمعیت حقوق بشر کردستان 
ایران-ژن��و مطلب��ی ارائ��ه داد و به نقض 
حقوق بش��ر  در ایران  در زمان حس��ن 
روحانی اش��اره  کرد. ایش��ان همچنین به 
افزایش آم��ار اعدام ها، کش��تار کولبران 
ادامه ی سیاس��ت تبعی��ض علیه   ک��رد، 
ملیت ه��ا و اقلیت های مذهب��ی در ایران 
و عم��ل نک��ردن روحانی ب��ه وعده های 

انتخاباتی اش اشاره  نمود.
در بخ��ش دیگری از ای��ن کنفرانس، 
آقای مصطف��ی هجری، دبی��رکل حزب 
دمک��رات کردس��تان ای��ران ب��ه ای��راد 
س��خنرانی پرداخت. ایش��ان در سخنان 
خود اظهار داش��ت: "امید بستن به اینکه 
با آمدن روحانی یا کس��انی دیگر در این 
حکومت، تغییرات��ی بنیادین در رابطه با 
این مس��أله بدون وجود یک اهرم فش��ار 
نیرومن��د روی خواهند داد، توهمی بیش 

نیست و بر هیچ منطقی استوار نیست"
ایشان همچنین این پرسش را مطرح 
نمودند که: "راه چاره ی رسیدن به حقوق 
برابر و آزادی ملیت های ایران چیس��ت؟" 
و در ادام��ه، افزودند: "پاس��خ ما، اعمال 

فش��ار ملیت ه��ای تحت س��تم و تمامی 
آزادیخواه��ان ای��ران بر رژی��م به صورت 
متح��د و یکپارچ��ه در داخ��ل و حمایت 
و پش��تیبانی بین المللی در خارج اس��ت، 
فش��اری که رژیم را در خطر س��رنگونی 
قرار ده��د، زیرا زانو زدن رژی��م در برابر 
تحمی��ل تحریم های اقتصادی از س��وی 
غرب و گردن نهادن آن به خواس��ت های 
آنان در رابطه با غنی سازی اورانیوم زمانی 
به نتیجه رس��ید که ادام��ه ی تحریم ها، 
اقتص��اد کش��ور را دچار چن��ان وضعیت 
وخیم��ی نمود که رژیم دریافت که بیش 
از این توان مقاومت ن��دارد و اقتصاد آن 
به س��رعت در حال فروپاش��ی اس��ت و 
در چنی��ن حالتی خطر س��رنگونی رژیم 

احساس می شود".
س��خنران بعدی رافائل شنوی هزان، 
رئیس س��ازمان "باهم علیه  حکم اعدام" 
که  بزرگترین س��ازمان جهانی ضد اعدام 
اس��ت، نگرانی خود را در رابطه  با افزایش 
اعدام ها در ایران و بخصوص اعدام افرادی 
از  ملیت های تحت س��تم ابراز داش��ت و 
س��کوت غ��رب را در این رابط��ه  محکوم 

نمود.
ناصر بولیده ای، نماینده ی حزب مردم 

بلوچس��تان و دکتر کریم عبدیان رئیس 
سازمان حقوق بش��ر عرب های احواز نیز 
در س��خنان خود به مس��أله  ی بلوچ ها و 
عرب ها اش��ار کردند و توجه حضار را به 
تبعیض های  و  وحش��یانه  س��رکوب های 
فرهنگ��ی،  اقتص��ادی،  سیس��تماتیک 
اجتماعی، محیط زیس��تی و سیاسی در 
ای��ن مناطق از طرف جمهوری اس��المی 

جلب کردند.
دیان عالیی، نماینده ی سازمان بهاییان 
ایران از به رسمیت شناخته نشدن آیین 
بهایی سخن گفت. نامبرده در سخنانش 
به مح��روم نمودن دانش��جویان بهایی و 
همچنین زندانی کردن پیروان این آیین 
و ممنوع کردن تعطیلی مغازه های پیروان 
این آیی��ن به مناس��بت روزهای مقدس 

بهاییان و جریمه کردن آنها اشاره  نمود.
کارل��و س��وماروگا " از  در پای��ان، " 
س��فر هفته ی آینده ی خوی��ش و هیأت 
پارلمان کش��ور س��وئیس به ای��ران خبر 
داد و وعده داد که خواست ها و مطالبات 
ش��رکت کنندگان را با مس��ئولین ایرانی 

مطرح نماید.
مت��ن س��خنان دبی��رکل ح��زب در 

صفحه ی 6 این شماره آمده است.
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سرنگون باد رژیم ارتجاعی جمهوری اسالمی ایران

پیام دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران
 به مناسبت درگذشت هنرمند عباس کمندی

با نهایت تأس��ف، روز پنجشنبه، اول 
خردادم��اه 1393 خورش��یدی، عب��اس 
کمندی هنرمند نام آور و شناخته شده ی 
بیمارس��تان های  از  یک��ی  در  ملتم��ان 
ش��هر س��نندج دیده از جهان فرو بست 
و فرزن��دان ملت ک��رد و هنرمندان کرد 
را با س��وگ و اندوه ت��ازه ای مواجه نمود. 
از دس��ت دادن هنرمن��دی چون عباس 
کمندی ضایع��ه ای بزرگ برای ملتمان و 

دنیای هنر و هنرمندان کردستان بود.
دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان 
ایران ضمن ابراز تأثر و اندوه به مناسبت 
درگذش��ت ای��ن هنرمند ب��زرگ، مراتب 
تس��لیت و همدردی خود را با خانواده ی 
گرام��ی عب��اس کمن��دی، هنرمن��دان 

نشست تشکیالتی حزب دمکرات در خارج از کشور

دیدار هیأت کومله از دفتر سیاسی حزب دمکرات

هیأت حزب دمکرات در مراسم سالروز تأسیس 
اتحادیه ی میهنی شرکت کرد

نماین��دگان ح��زب دمک��رات، اعضای 
رهب��ری و کمیته های ح��زب در خارج از 
کش��ور با مصطفی هجری، دبیرکل حزب 

نشستی برگزار کردند.
به گزارش وب سایت کوردستان میدیا، 
نشس��ت دو روزه ی نماین��دگان تمام��ی 
کمیته های ح��زب در اروپ��ا و نمایندگان 
تش��کالت نزدیک به ح��زب و رهبری آن، 
روزه��ای پنجش��نبه و جمع��ه ٢٥ و ٢6 
اردیبهش��ت ماه 1393، ب��ا حض��ور آقای 

مصطفی هجری برگزار شد.
این نشست با سرود ملی "ای رقیب" و 
یک دقیقه س��کوت به احترام شهیدان راه 

آزادی کردستان، آغاز شد.
عض��و  "حس��ن شیوه س��لی"  س��پس 
افتخ��اری کمیته مرکزی ح��زب دمکرات 

سخنانی ایراد کرد.
متعاقباً، پانل نخست برنامه توسط بخش 
تش��کیالت خارج از کش��ور به سرپرستی 
منصور عزیزی، مس��ئول ای��ن بخش ارائه 
گردی��د. در ای��ن بخ��ش از برنامه هریک 
از کمیته ه��ای اروپ��ا، اتحادیه ه��ای زنان 
و جوانان ش��رح فعالیت های خ��ود را ارائه 
نمودند و در ادام��ه نمایندگان کمیته های 

ح��زب، زنان و جوان��ان در مباحث مطرح 
ش��ده شرکت نموده و نظرات خود را بیان 

کردند.
در پانل دوم، بیست و پنجمین سالروز 
ش��هادت دکت��ر عبدالرحم��ن قاس��ملو و 
اج��رای برنامه های حزب برای این روز، به 
"سرپرس��تی "شاهو حس��ینی" نماینده ی 
حزب در خارج از کش��ور، مطرح گردید و 
حاضرین در این مورد نظرات خود را بیان 

کردند.
پانل سوم به بخش امور مالی اختصاص 
داده شده و بود و مسئول این بخش "آزاد 
عزی��زی" ب��ه ارائه ی گ��زارش کاری خود 
پرداخ��ت و پس از آن حاضری��ن در این 

بحث شرکت کردند.
روز دوم نشس��ت، با پانل بخش روابط 
بین المل��ل ح��زب به سرپرس��تی "لقمان 
احمدی"، مسئول این بخش، آغاز شد که 
در ای��ن مورد نیز نمایندگان و مس��ئولین 
مربوطه در تمامی کش��ورها، دیدگاه های 

خود را ابراز کردند.
س��پس "مصطف��ی هج��ری" دبیرکل 
حزب از انجام مطلوب و منظم برنامه های 
حزب که در م��دت بعد از کنگره پانزدهم 

کردس��تان، مردم سنندج و کلیه ی آحاد 
مردم کردستان اعالم می نماید.

روانش شاد و راه هنری اش پایدار باد
حزب دمکرات کردستان ایران

دفتر سیاسی
٣/٣/ ١٣٩٣ خورشیدی
٢٤/ ٥/ ٢٠١٤ میالدی

انجام شده اند، ابراز رضایت کرده و از کلیه 
دس��ت اندرکاران این برنامه ها تشکر کرد و 
افزود: آثار پیش��رفت م��ا در خارج، ظرف 
م��دت بعد از کنگ��ره پانزدهم ب��ه تدریج 
نمایان می گردد. وی همچنین در رابطه با 
برنامه و اساس��نامه، مصوبات و رایزنی های 
رهب��ری حزب در خارج و در کردس��تان، 
س��خنانی ایراد نمود و رمز موفقیت هرچه 
بیش��تر ح��زب را در تعهد ب��ه مصوبات و 
رعای��ت ضواب��ط درون س��ازمانی توصیف 

کرد.
هجری به اهمیت آرشیو دقیق، برنامه 
ریزی، نظ��م و دیس��یپلین در امور حزبی 

اشاره کرد.
در رابطه با ایران، خاورمیانه و وضعیت 
مل��ت ک��رد و ارتب��اط این موضوع��ات با 
کردس��تان ایران و حزب دمکرات را بیان 
ک��رده و آخری��ن مواضع و سیاس��ت های 

حزب دمکرات را ابراز نمود.
آخرین بخش این نشست دو روزه، اظهار 
انتقادات، پیشنهادات و نظرات نمایندگان 
کمیته های حزب در خارج از کشور بود که 
در پایان از سوی برگزارکنندگان پانل ها به 

آنها پاسخ داده شد.

برگزاری سمیناری در نروژ
 برای دبیرکل حزب دمکرات

دیدار چهار هیأت حزب دمکرات و 
احزاب سیاسی اقلیم کردستان

طی س��میناری که برای تش��کیالت حزب 
دمکرات در نروژ تدارک دیده شده بود، مصطفی 
هجری، دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران 
در رابط��ه با وضعیت کنون��ی خاورمیانه، ایران 
و به ویژه کردس��تان و همچنی��ن در رابطه با 
وضعیت حزب دمک��رات و کنگره ی ملیت های 

ایران فدرال سخنانی ایراد نمود.
به گزارش وب س��ایت کوردس��تان میدیا، 
روز ش��نبه سوم خردادماه کمیته ی نروژ حزب 
دمکرات کردس��تان ای��ران، س��میناری برای 
مصطف��ی  هج��ری، دبی��رکل ح��زب دمکرات 
کردس��تان ایران تدارک دیده و این سمینار با 

حضور اعضای حزب در نروژ برگزار گردید.
این س��مینار با س��رود ملی "ای رقیب" و 
یک دقیقه سکوت به احترام شهدای راه آزادی 
کردس��تان آغاز گردید. در بخش نخس��ت این 
س��مینار، مریم علی پور، مسئول کمیته ی نروژ 

حزب دمکرات در رابطه ب��ا تاریخچه ی حزب 
دمکرات و مش��کالت و موانع پیش روی حزب 

سخنانی ایراد نمود.
س��پس، مصطفی هج��ری، دبیرکل حزب 
دمکرات کردس��تان ایران در رابطه با وضعیت 
کنونی کردس��تان و ایران و همچنین وضعیت 

اقتصادی حاکم بر ایران سخنانی ارائه نمود.
بخش��ی دیگر از س��خنان دبی��رکل حزب 
دمک��رات به کنگره ی ملیت ه��ای ایران فدرال 
و وضعیت منطقه ی خاورمیانه اختصاص یافته 

بود.
آقای هجری در س��خنان خود به کنگره ی 
ملی کرد و همچنی��ن وضعیت حزب دمکرات 
کردس��تان ایران نیز اش��اره کرد. بخش پایانی 
این سمینار به ابراز نظرات حاضرین اختصاص 

یافته بود.

هیأت های��ی از حزب دمکرات کردس��تان 
ایران به مناسبت انجام موفقیت آمیز انتخابات 
پارلمانی عراق و ش��وراهای اس��تانی، از چهار 

حزب اقلیم کردستان دیدار کردند.
به گزارش وب سایت کوردستان میدیا، روز 
یکشنبه چهارم خردادماه سال 1393، هیأت 
حزب دمکرات کردس��تان ایران به سرپرستی 
"محمد نظیف ق��ادری" عضو دفتر سیاس��ی 
حزب دمکرات از شعبه 14 تشکیالت اتحادیه 
میهنی کردس��تان در کویه دیدار و از س��وی 
هیأتی به سرپرس��تی "رهبر س��ید ابراهیم"، 

مسئول شعبه مورد استقبال قرار گرفتند.
در این دیدار، آقای قادری مراتب تبریک 
حزب دمکرات کردس��تان ای��ران را به هیأت 
اتحادیه ی میهنی کردس��تان اع��الم نموده و 

برای آنان آرزوی موفقیت نمود.
در همین ارتباط و از سویی دیگر، هیأتی 
به نمایندگی از حزب دمکرات کردستان ایران 
به سرپرستی "کاوه جوانمرد"، عضو کمیته ی 
مرک��زی حزب دمک��رات از ش��عبه منطقه ی 
کویه ی پارت دمکرات کردستان دیدار نمود و 
از سوی هیأتی به سرپرستی شیخ کریم مورد 

استقبال قرار گرفتند.
همچنین، هیأت��ی دیگر از حزب دمکرات 

کردستان ایران به سرپرستی "عمر غالمعلی" 
عضو کمیته ی مرکزی حزب دمکرات از دفتر 
اتحاد اس��المی کردستان � شعبه کویه دیدار 
نمود و از س��وی هیأتی به سرپرس��تی "کاوه 

محمد" مورد استقبال قرار گرفتند.
در همین رابطه، هیأتی دیگر به نمایندگی 
از حزب دمکرات کردستان ایران به سرپرستی 
"شاهو فرازمند" عضو کمیته ی مرکزی حزب 
دمکرات از جنبش تغییر )گوران(� کویه دیدار 
کرده و از سوی هیأتی به سرپرستی "ماموستا 

بختیار" مورد استقبال قرار گرفتند.
هیأت های حزب دمکرات کردستان ایران 
در ای��ن دیدارها، ضمن اع��الم مراتب تبریک 
حزب دمکرات در رابطه با انجام موفقیت آمیز 
انتخابات، اتحاد احزاب کرد در پارلمان عراق 

را ضامن موفقیت ملت کرد توصیف نمودند.
همچنی��ن در ای��ن دیداره��ا هیأت های 
پارت دمکرات کردس��تان �� شعبه منطقه ی 
کویه، اتحادیه ی میهنی کردس��تان � ش��عبه 
14 تش��کیالت کویه، جنبش تغییر )گوران( 
�� کویه و اتحاد اس��المی کردستان �� شعبه 
کوی��ه، اقدام ملی � دمکراتیک حزب دمکرات 
کردس��تان ایران را باارزش وصف کرده و این 

اقدام را در راستای منافع ملی دانستند.

هیأتی از حزب دمکرات کردس��تان ایران 
به دعوت رس��می اتحادیه  میهنی کردستان، 
در مراسم سالگرد تأسیس این حزب، حضور 
یافت. به گزارش وب سایت کوردستان میدیا، 
هیأت ح��زب دمکرات کردس��تان ای��ران به 
سرپرستی "حس��ن شرفی" جانشین دبیرکل 
حزب دمکرات، روز س��ه شنبه 13 خردادماه 
1393، در مراس��م س��ی و نهمین س��الگرد 
تأس��یس ح��زب اتحادیه میهنی کردس��تان 
ش��رکت کرد. در این مراس��م که نمایندگان 

احزاب و جریانات سیاس��ی کردستان حضور 
داشتند، دکتر برهم صالح به حضار خوش آمد 
گفته و در مورد تاریخچه ی اتحادیه ی میهنی 
و تأس��یس آن از س��وی ج��الل طالبان��ی و 
مبارزات آن در کنار دیگر احزاب کردس��تان 
س��خنانی ایراد نمود. در خالل این مراس��م، 
هیأت ح��زب دمک��رات ضم��ن تبریک این 
مناسبت به میزبان، با شماری از شخصیت ها 
و نمایندگان جریانات سیاسی دیدار به عمل 

آورد.

هی��أت کومله � س��ازمان کردس��تانی 
حزب کمونیس��ت ایران از دفتر سیاس��ی 
حزب دمکرات دیدار کرد و از جانب هیأتی 
از اعضای رهبری حزب مورد استقبال قرار 

گرفتند.
به گزارش وب سایت کوردستان میدیا، 
هیأت کومله �� س��ازمان کردستانی حزب 
کمونیست ایران به سرپرستی "سید ابراهیم 
علیزاده" دبیرکل این حزب، روز دوشنبه ٥ 
خردادماه، از دفتر سیاس��ی حزب دمکرات 
دیدار نمود و از سوی هیأتی به سرپرستی 
"حسن شرفی"، جانش��ین دبیر کل حزب 

دمکرات مورد استقبال قرار گرفت.
در این نشست رسمی، در مورد وضعیت 
سیاسی و اقتصادی و همچنین بحران های 
گریبانگی��ر رژیم ایران در س��طح داخلی و 
بین المللی، تبادل نظر شد. وضعیت کشور 

پ��س از روی کار آم��دن روحانی و اهداف 
رژی��م از تعیی��ن وی برای تصدی پس��ت 
ریاست جمهوری، وعده های کذب روحانی 
مبن��ی بر تغیی��ر فضای سیاس��ی داخلی، 
بهبود وضعیت معیشتی اقشار اجتماعی و 
برداشتن موانع موجود بر سر راه فعالین و 
آزادی زندانیان سیاسی و بازبینی مطالبات 
خلق ه��ای تح��ت تبعیض، بح��ث حقوق 
ش��هروندی و همچنین ادامه ی سیاس��ت 
س��رکوب و اعدام، ت��داوم وضعیت وخیم 
اقتص��ادی رژیم با وجود گ��ردن نهادن به 
بخشی از خواست های دول غربی و ایاالت 
متح��ده و در نتیج��ه وضعیت نامناس��ب 
معیشتی جامعه، از دیگر مسائلی بودند که 
در ای��ن دیدار مورد تجزی��ه و تحلیل قرار 

گرفتند.
در بخش دیگری از س��خنان دو طرف، 

وضعی��ت اپوزیس��یون ای��ران و احزاب و 
جریانات سیاس��ی کردس��تان ایران مورد 
بح��ث و گفتگ��و ق��رار گرف��ت و در این 
ارتباط دو طرف نشس��ت ب��ر این واقعیت 
که در چارچوب رژیم جمهوری اس��المی، 
مطالبات ملیت های ایران و حقوق اقش��ار 
جامع��ه تأمین نمی گ��ردد و تنها راه حل، 
ادام��ه ی مبارزه تا س��قوط رژی��م خواهد 
ب��ود و در رابطه با این مبارزه، به مبارزه ی 
کارگران، زنان و دانش��جویان اشاره گردید 
و ب��ر لزوم تعامل میان نیروهای ملی، چپ 
و دمکراتیک تأکید شد. دو طرف همچنین 
در رابطه با مس��أله ی کرد در چهار بخش 
کردس��تان، اتحاد تمامی نیروهای سیاسی 
کردس��تان را ضامن حفظ دس��تاوردهای 
مل��ی و دمکراتیک کرد برش��مرده و ابراز 
امی��دواری کردن��د ک��ه پ��س از انتخاب 
نماین��دگان پارلم��ان ع��راق و انتخاب��ات 
استانی اقلیم کردستان، رهبران و مقامات 
کردس��تان عراق نقش تاریخی خود را در 
این مقط��ع ایفا نم��وده و اقدامات الزم را 
جه��ت حل مس��ائل و اختالف��ات خود با 
دول��ت مرکزی عراق در دس��تور کار خود 
ق��رار دهند. در پای��ان دو حزب بر ادامه ی 
رواب��ط و مناس��بات دوس��تانه ی خود در 

آینده تأکید کردند.
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هر گاه از کردستان ایران سخن به میان می آید، به یاد دکتر قاسملو می افتم

نشست دبیرکل حزب دمکرات  با اعضای 
حزب در سوئد

با حضور نماینده ی حزب دمکرات
 اعطای دکترای افتخاری دانشگاه صالح الدین به اسماعیل بیشکچی

در نشس��ت تش��کیالتی دبیرکل حزب 
در س��وئد، بررس��ی وضعیت مل��ت کرد در 
بخش ه��ای مختل��ف کردس��تان و جایگاه 
ملت کرد در تح��والت جهانی و بحث های 
مرتبط ب��ا کارهای تش��کیالتی مورد بحث 

قرار گرفتند.
به گزارش وب سایت کوردستان میدیا، 
روز چهارش��نبه 31 اردیبهشت ماه 1393، 
مصطف��ی هجری دبیرکل ح��زب دمکرات 
کردس��تان ای��ران، ب��ا ش��ماری از اعضا و 
هواداران حزب در شهر "ویستروس" سوئد 
نشس��تی برگزار نمود.  این نشست با سرود 
مل��ی "ا ی رقیب" و یک دقیقه  س��کوت به 
احترام شهیدان راه آزادی کردستان شروع 

شد.
دبی��رکل ح��زب دمکرات ضم��ن ابراز 
خرسندی از دیدار با اعضای حزب، نظرات 
اعضا و هواداران حزب را شنیده و سخنانی 
ایراد نمود. آقای مصطفی هجری در رابطه 
با وضعیت اقتصادی ایران بعد از تحریم های 
اقتصادی غرب گفت: تحریم های اقتصادی، 
رژی��م ایران را به تس��لیم ش��دن در مقابل 
خواس��ت های غرب وادار نمود، اما تس��لیم 
ش��دن در برابر خواس��ت های غرب، باعث 
کاهش سرکوب و خشونت های رژیم نسبت 
به م��ردم ای��ران و آمار اعدام، ش��کنجه و 
زندانی کردن نشده، بلکه باعث افزایش آن 
نیز شده است. این نشانه ی آن است که هر 
کدام از جریان های سیاسی که در جمهوری 
اس��المی به ق��درت برس��ند، تغییراتی در 
درون آن سیس��تم به وج��ود نیامده و تنها 

عمر رژیم را طوالنی تر خواهد کرد.
آقای هجری در ادامه افزود: بعد از روی 
کار آم��دن روحانی به عنوان رئیس جمهور 
رژیم، آمار خش��ونت ها افزایش یافته است، 
زیرا در داخل ای��ران، ملیت ها دیگر تحمل 
این رژیم را نداشته و با فراهم شدن فضای 

باز، رژیم به سوی سرنگونی خواهد رفت.
همچنین دبیرکل حزب به فس��اد قابل 
مش��اهده در اقتص��اد ایران اش��اره کرده و 
دلی��ل اصل��ی آن را نی��ز قانونمن��د نبودن 
اقتص��اد ایران می داند که ب��ا وجود رژیمی 
مانند جمهوری اس��المی ام��کان قانونمند 

شدن نخواهد داشت.
در بخش دیگ��ری از صحبت های آقای 
مصطف��ی هج��ری بررس��ی همه جانبه ای 
درب��اره ی موقعیت ملت ک��رد در هر چهار 
بخش کردس��تان صورت گرف��ت و بر این 
نی��ز تأکید نم��ود که قدرت مل��ت کرد در 
هیچ یک از دوره ه��ای تاریخی به اندازه ی 
ح��ال نب��وده و خواس��ت هایش در س��طح 
جهان��ی تا این حد ش��ناخته ش��ده نبوده 
است، ایش��ان دلیل این امر را نیز دو مورد 

اصلی دانس��تند: نخس��ت افزایش س��طح 
آگاهی کردها از خواست هایشان، همچنین 
تغیی��رات و انقالب های ص��ورت گرفته در 
منطقه نش��اندهنده ی آن است که تمامی 
قدرت های س��رکوبگر را می توان با اراده ی 

راسخ یک ملت سرنگون ساخت.
ایشان دلیل دیگر آن را نیز شناخت کلی 
جهانیان از خواست های ملت کرد دانستند. 
در این بخ��ش از صحبت ها، دبیرکل حزب 
اش��اره ای به فرایند صلح و آشتی در ترکیه 
داش��ت و از آن به عنوان فرصتی مناس��ب 
برای حل مس��أله ی ک��رد در اروپا یاد کرد 
و اظهار امیدواری نم��ود که نیروهای کرد 
همصدا و متحد برای پیشبرد این فرایند با 

یکدیگر فعالیت کنند.
ایش��ان در مورد کردستان عراق تأکید 
نمودند که وجود حکومت اقلیم کردس��تان 
در این بخش فرصتی تاریخی بوده و همان 
گونه که مشاهده می کنیم، روند دمکراتیک 
در این بخش س��ال های متمادیس��ت رشد 
کرده و در آینده نیز چهره ی دمکراتیک تری 

به خود خواهد گرفت.
بخ��ش دیگ��ری از صحبت ه��ای آقای 
هجری به کردستان سوریه اختصاص یافته 
بود. ایش��ان با اشاره به فرصت مناسبی  که 
برای کرده��ای این بخش ب��ه وجود آمده 
اس��ت، اظهار امیدواری نم��ود که به جای 
سیاس��ت دیکتاتوری، به هم��ه ی نیروهای 
ک��رد آزادی خ��واه اج��ازه ی مش��ارکت در 
پیش��برد روند سیاس��ی در این بخش داده 
ش��ود. محور دیگری از بحث آقای مصطفی 
هجری به وضعیت ملت کرد در کردس��تان 
ایران اختصاص داده ش��ده بود که طی آن 
به آمارهای بیکاری بسیار باال در کردستان 
ایران و افزایش شمار زندانیان و شکنجه ی 
فعالین که از روی کار آمدن روحانی س��یر 

صعودی طی کرده است، اشاره شد.
مسأله ی تشکیالت و امور حزبی موضوع 
بعدی سخنان آقای هجری را تشکیل می داد 
ک��ه در آن به انجام مس��ئولیت ها و وظایف 
مص��وب کنگره توس��ط کمیت��ه ی مرکزی 
اش��اره شد. در همین رابطه ایشان از روابط 
حزب دمکرات کردس��تان ایران با نیروها و 
جریانات کردستان ایران و دیگر بخش های 
کردستان اشاره کرده و مناسبات حزب را با 

این سازمان ها مثبت ارزیابی کرد.
بخ��ش دیگری از نشس��ت ب��ه ارائه ی 
نظرات و پیش��نهادات حاضرین اختصاص 
داده شده بود که با شرکت بسیار فعاالنه ی 
ش��رکت کنندگان هم��راه ب��ود و در پایان، 
دبیرکل حزب به سؤاالت آنان پاسخ گفته و 
مراتب خرسندی خود را از دیدار با اعضای 

حزب ابراز نمود.

دکتر اسماعیل بیش��کچی در گفتگویی 
تلویزیونی ضمن سخنانی در مورد تداعی نام 
دکتر قاسملو در ذهن وی به هنگام بحث در 
مورد کردستان ایران افزود، رژیم تهران هیچ 

چیز تازه ای برای ملت کرد ندارد.
اسماعیل بیشکچی نویسنده و اندیشمند 
ترک و از دوستداران ملت کرد در مصاحبه ای 
که ب��ا کانال تلویزیون��ی "روداو" انجام داده 
است، در س��خنان خود درباره ی کردستان 
ایران می گوید: "هر وقت از کردس��تان ایران 
س��خن به میان می آید، به یاد دکتر قاسملو 
می افتم که در سال 1989 در وین ترور شد، 
وی ب��ه دیدار دیپلمات های ایرانی رفته بود؛ 
ام��ا در واقع ط��رف مقابل او پاس��دارانی در 

لباس دیپلمات بودند."
این اندیش��مند ت��رک درب��اره ی دکتر 
قاس��ملو می  افزای��د:" چگونگی ت��رور دکتر 
قاس��ملو از س��وی رژیم ایران در ش��ناخت 
دی��دگاه و موضع حکومت تهران نس��بت به 
مس��أله ی کرد و همچنی��ن موضع جامعه ی 
بین الملل��ی از اهمی��ت وی��ژه ای برخوردار 
اس��ت، قاتالن دکتر قاس��ملو در کوتاهترین 
زم��ان ممکن وین و اتری��ش را ترک کردند 
و ای��ن کش��ور از بررس��ی و تحقی��ق دقیق 
در ای��ن باره عاجز بود، هر چند که همس��ر 
دکتر قاس��ملو تالش بس��یاری برای افشای 
واقعیت  و محاکمه ی تروریس��ت ها انجام داد 
و برای طرح این مس��أله به شیوه ی حقوقی 

نماینده ی حزب دمکرات کردس��تان 
ایران در مراسم اعطای نخستین دکترای 
افتخاری دانش��گاه صالح الدین اربیل که 
به "اسماعیل بیش��کچی" تقدیم گردید، 

حضور یافت.
به گ��زارش وب س��ایت کوردس��تان 
میدیا، روز چهارش��نبه هفت��م خردادماه 
س��ال 1393، هیأتی از دفت��ر نمایندگی 
حزب دمکرات کردس��تان ایران در اربیل 
به سرپرستی "محمد صالح قادری" عضو 
کمیته ی مرکزی حزب دمکرات کردستان 
ایران در مراسم اعطای دکترای افتخاری 
دانش��گاه صالح الدی��ن ب��ه "اس��ماعیل 
بیشکچی" ش��رکت نمود. در این مراسم، 
هیأت حزب دمکرات مراتب تبریک حزب 
دمکرات کردستان ایران را به "اسماعیل 
بیشکچی"، شخصیت آکادمیک سرشناس 
ترک و از دوستان نزدیک ملت کرد اعالم 
کرد. در مراسم اعطای دکترای افتخاری 
ب��ه این ش��خصیت سرش��ناس، عالوه بر 
هیأت ح��زب دمکرات کردس��تان ایران، 
رئیس پارلمان اقلیم کردس��تان و ش��مار 
کثی��ری از اعض��ای پارلمان کردس��تان، 
ش��خصیت های آکادمی��ک، نماین��دگان 
احزاب و جریانات سیاس��ی و نمایندگان 

کنسولگری ها حضور داشتند.

اسماعیل بیشکچی: 

در دادگاه، با "میت��ران" رئیس جمهور وقت 
فرانس��ه، "جورج بوش" رئیس جمهور ایاالت 
متحده، نخس��ت وزیر بریتانیا و مش��اورین 
عالیرتبه ی آلمان گفتگ��و نمود، اما توفیقی 
حاصل نشد و برای پیگیری این قضیه هیچ 
دادگاهی تش��کیل نگردید، نکته اینجاس��ت 
که چرا این دادگاه تش��کیل نشد؟ حکومت 
اتری��ش اعالم کرد که در ص��ورت برگزاری 

حقوقش نقض شود و تحت ستم قرار گیرد، 
ب��رای کش��ورهای دیگ��ر اهمیت��ی نخواهد 
داش��ت، تنها به ای��ن خاطر ک��ه ملت کرد 
در س��ازمان ملل متحد حضور ندارد. وقتی 
از ایران و کردس��تان ایران س��خن به میان 
می آید، به یاد دکتر قاس��ملو می افتم، آنچه 
گفتم تنها خطاب به کردستان ایران نیست، 
بلکه ملت کرد باید به حقیقت تمامی مواضع 
و دیدگاه های جامعه ی بین المللی آگاه باشد 
و بدان��د ک��ه جامع��ه ی بین الملل��ی موضع 
دوستانه ای در قبال مسأله ی کرد ندارد، من 
دکتر قاس��ملو را از نزدیک مالقات نکرده ام، 
ام��ا او را از طریق رس��انه های بین المللی و 

کتاب هایش می شناسم".
بیشکچی در ادامه گفت:"می بایستی ملت 
کرد بر مس��أله ی ملی و میهنی خود اشراف 
کامل داش��ته باشد و به خصوص رسانه های 
کردی نق��ش قابل مالحظه ای در این جهت 
ایف��ا می کنند، حکومت ایران تاکنون چیزی 
برای ملت کرد در چنته نداش��ته و علیرغم 
دوره ی  آخری��ن  در  روحان��ی  وعده ه��ای 
انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری ب��ه جامعه ی 
کردستان ایران، حتی استانداران استان های 
کردنش��ین را از بین خود مردم کردس��تان 
انتخاب نکرد، به باور من در کردستان ایران، 
افزایش آگاهی  ملی بیش از مواضع حکومت 

حائز اهمیت است".

جلسه ی دادگاه، مناسبات تجاری و سیاسی 
آنها با ایران مختل می شود، لذا ملت کرد باید 
به این واقعیت رس��یده باشد که حکومت ها 
حاضر نیستند برای حل مسأله ی کرد روابط 
خ��ود را به هم بزنند، این نی��ز به این دلیل 
اس��ت که ملت کرد در س��ازمان ملل متحد 
دارای کرس��ی نمایندگی نیس��ت و چنانچه 

بر اساس این گزارش، دکتر احمد انور 
دزه یی، رئیس دانشگاه صالح الدین اربیل 
در این مراس��م، در ارتباط با ش��خصیت 
"اسماعیل بیشکچی" و همچنین اعطای 
نخس��تین دکترای افتخاری این دانشگاه 

سخنانی ایراد نمود.
رئیس دانشگاه صالح الدین در سخنان 
خود، به منظ��ور قدردانی از زحمات این 
ش��خصیت سرشناس، پیش��نهاد ساخت 
تندیس��ی از دکتر اس��ماعیل بیشکچی و 
نص��ب آن در قلعه ی اربی��ل را ارائه داد. 
سپس، اسماعیل بیشکچی طی سخنانی، 
اعطای ای��ن دکترای افتخاری دانش��گاه 
صالح الدین را افتخاری بزرگ برای خود 
وصف نمود. وی همچنین طی س��خنانی 

علمی و عادالنه، دفاع و پشتیبانی خود را 
از تأسیس دولت مستقل کردستان اعالم 

کرد.
س��خنان  ادام��ه ی  در  بیش��کچی 
خود گفت:"بع��د از جن��گ جهانی اول، 
می بایستی دولت کردس��تان نیز همانند 
دیگر دول تازه تأس��یس پس از فروپاشی 
امپراطوری عثمانی شکل می گرفت، اما با 
توطئه و ظلمی بزرگ، این حق ملت کرد 

از آنان سلب گردید.
وی در ادامه ی سخنان خود، آرامش، 
ثب��ات و امنی��ت در خاورمیانه را در گرو 
تأمی��ن حق��وق مل��ی کردها ب��ه عنوان 
چهارمین ملت بزرگ این منطقه توصیف 

نمود.

در دیدار نماینده ی حزب دمکرات
احمد شهید: رنج و مشقت های ملت کرد را می فهمم

احم��د ش��هید در جری��ان نشس��تی با 
نماینده ی حزب دمکرات در کش��ور س��وئد 
اذعان کرد، من رنج و مشقت های ملت کرد 

و سایر ملیت های ایران را می فهمم.
به گ��زارش کوردس��تان میدی��ا، هیأت 
حزب دمکرات کردستان ایرن به سرپرستی 
"حمید تیموری" نماینده ی حزب در سوئد، 
روز چهارش��نبه ٧ خردادماه 1393 با احمد 
شهید، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در 

امور ایران دیدار نمود.

در آغاز نشس��ت، هیأت حزب دمکرات 
نقطه نظرات خود را درباره ی گزارش احمد 
ش��هید در رابطه ب��ا حقوق بش��ر، زندانیان 
سیاسی، اعدام و مسأله ی ملیت ها و مذاهب 

مختلف موجود در ایران، ارائه نمودند.
س��رکوب  و  خش��ونت آمیز  برخ��ورد 
ملیت های ایران و ملت کرد از آغاز روی کار 
آمدن جمهوری اس��المی و به طور مشخص 
در دوره ی ریاست جمهوری روحانی، نقض 
حق��وق بش��ر در زمینه ه��ای آزادی بیان و 

دمکراسی، مس��أله ی ملیت ها و تحریف این 
مسأله توس��ط رژیم ایران، محورهای اصلی 

مطالب مطرح شده در این نشست بودند.
س��پس هیأت حزب و گزارشگر سازمان 
ملل در امور حقوق بش��ر ایران به بازبینی و 
تجزیه و تحلیل مسأله ی افزایش آمار اعدام ها 
در ای��ران، عدم فعالیت آزاد نهادهای مدنی، 
تعقی��ب و هجوم نیروهای رژی��م به فعالین 
سیاسی کرد و ش��کنجه و حصر آنان، روی 
آوردن کودکان کار و فارغ التحصیالن به کار 

خطرناک کولبری بر اثر عدم اش��تغال زایی 
از س��وی رژیم و بیکاری و کشته شدن این 

افراد توسط مأموران رژیم پرداختند. 
معض��ل مواد مخ��در و ش��یوع و توزیع 
این ماده ی خطرناک توس��ط عوامل س��پاه 
پاس��داران در جهت منفعل کردن جوانان و 
اقش��ار مختلف جامعه، از دیگر مسائل مورد 

بررسی در این دیدار بودند.
احمد ش��هید ضمن اش��اره به برخی از 
مش��کالت و موانعی که بر س��ر راهش برای 
نگارش گزارش ها وج��ود دارند، گفت: "من 
از رن��ج و مش��قت های ملت ک��رد و تمامی 
ملیت های س��اکن ای��ران مطلع هس��تم و 
می دانم که شرایط زندگی در ایران هم اکنون 
در بدترین حالت ممکن قرار گرفته است".

در پای��ان ای��ن دی��دار، هی��أت ح��زب 
دمک��رات، لیس��ت جدی��دی از زندانی��ان 
سیاس��ی کرد محکوم به اع��دام را به احمد 
شهید، گزارشگر ویژه ی حقوق بشر سازمان 

ملل متحد در امور ایران تحویل داد.
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متن سخنان دبیرکل حزب در سمینار کنگره ی ملیت های ایران فدرال
خوش��حالم از اینکه خود را در کنار شما 
همرزم��ان و همفکران خودم می بینم که در 
رابطه با معضالت و مش��کالت عدیده ای که 
ام��روزه جامعه ی ایران با آن روبروس��ت، با 

همدیگر بحث می کنیم.
یک��ی از معضالتی که م��ا در ایران با آن 
روبرو هس��تیم، اکنون بعداز خود جمهوری 
اس��المی، ایده و فک��ر اصالح طلبی اس��ت. 
اصالح طلب��ی اگر در کش��ورهای پیش��رفته 
و دمکراتی��ک و نظام ه��ای مردم��ی باع��ث 
پیشرفت گام به گام کشور و یافتن راه چاره 
برای معضالت موجود در کشور می شود، به 
نظر من در کش��ور ایران یک مانع بزرگی در 
راه تش��کل مردم و درک واقعیت جمهوری 

اسالمی است. 
دلیل آن را بیشتر در این می بینم که اصوالً 
اصالح و اصالح طلبی یکی از مش��خصه های 
حکومت ها و نظام های دمکراتیک اس��ت. در 
نظام های دمکراتیک خرد جمعی انسان ها به 
کم��ک یکدیگر می آید تا در رفع مش��کالت 
با همدیگر همکاری کنند و مش��کالت را از 
سر راه خودشان بردارند. این ایده کمک های 
بزرگی در راس��تای رفع مشکالت کشورها و 
جوام��ع دمکراتی��ک و نس��بتاً دمکراتیک تا 
بح��ال انجام داده اس��ت. مطمئن��اً اگر این 
امکان در ایران وجود داشت، یعنی کمترین 
امکان برای اصالحات وجود داش��ت، ش��اید 
می ش��د گفت ک��ه بهترین راه رس��یدن به 
اه��داف اقش��ار و ملیت ه��ای گوناگونی که 
جامعه ایران را تش��کیل می دهند، همان راه 
اصالح طلبی بود. ولی متأس��فانه ما در ایران 
با نظامی روبرو هس��تیم که کمترین ارزشی 
برای ایده های دمکراتیک و افکار پیش��رفته 

قائل نیست.
در ای��ران خ��رد جمع��ی و کار جمع��ی 
وجود ندارد. یک نف��ر به جای همه تصمیم 
می گی��رد، قانون ص��ادر می کند و دس��تور 
اج��رای قانون را هم ص��ادر می کند. در این 
نوع سیس��تم ها اصالحات امکان ندارد چون 
این فرد یا این گ��روه کوچکی که به قدرت 
می رس��د، خ��ودش را عق��ل کل می داند و 
چنین می اندیش��د که آنچه به ذهن ایشان 
می رس��د، بهترین و درست ترین ایده و فکر 
اس��ت و دیگ��ران بای��د از این ای��ده پیروی 
کنن��د. به معنای دیگر، مردم در این نظام ها 
شایستگی اندیش��یدن ندارند، بلکه بایستی 
مطیع و فرمانبردار دیکتاتوری باش��ند که به 
جای آنها می اندیش��د. در جمهوری اسالمی 
ایران عالوه بر این خصوصیات کلی که برای 
همه حکومتهای اس��تبدادی در گذش��ته و 
حال وجود داش��ته، از یک نیروی الهی هم 
نیرو می گیرد و آن را به عاریت گرفته است. 
هم��ه ی آن تعاریفی که از نظر بین المللی از 
"حقوق بش��ر، آزادی و دموکراس��ی، حقوق 
ملیت ه��ا، حقوق زنان" انجام می گیرد، برای 
این رژیم بیگانه اس��ت و جمهوری اسالمی 
برای ه��ر ک��دام از اینها تعاریف مش��خص 
خ��ودش را دارد ک��ه در چهارچ��وب تعالیم 
اس��المی ب��ه معنایی ک��ه آنها برای اس��الم 
قایل هستند، قابل تفس��یر است. در چنین 
نظامی امکان اصالحات و رفرم وجود ندارد، 
چگونه می توان از حکومت��ی که هیچ کدام 
از اصول منش��ور بین المل��ل را قبول ندارد، 
انتظار داشت که در عقاید، رفتار، سیاست ها 

و عملکردهای خود تغییر ایجاد کند. 
ب��رای جمهوری اس��المی ای��ران زن در 
چهارچوبی شناخته ش��ده است که تعاریف 
مش��خص خ��ودش را دارد ک��ه حت��ی از 
پوش��یدن لباس هم بنا ب��ه دلخواه خودش، 
منع می ش��ود. در این رابطه مس��ائل بسیار 
زیادی برای گفتن هس��ت، ولی فکر می کنم 
همه دوس��تانی که در اینجا حضور دارند، به 

این مسائل آشنایی دارند. 
عالوه بر اینها، گذشت نزدیک به 36 سال 
از بر س��ر کار آمدن جمهوری اسالمی ایران 
ای��ن واقعیت ها را بطور ملموس��ی برای هر 
کدام از ایرانی ها نش��ان داده است. از رژیمی 
که همه ی مردم ایران و همه مس��لمانان را 
امت اس��المی می پن��دارد و فکر می کند که 

مشکل هس��تیم. از این رئیس جمهور به آن 
رئیس جمهور، از این پارلمان به آن پارلمان، 
در حال��ی که هیچ کدام از اینها نقش��ی در 
سیاس��تگذاری واقع��ی رژیم ای��ران ندارند. 
اکنون آقای روحانی حداقل برای نشان دادن 
سیمایی دمکرات منش��انه به غرب، سخنان 
زیبایی بر زبان می آورند. ولی در کنار همین 
سخنان، متاس��فانه روزانه ما شاهد اعدام ها، 
س��رکوب ش��دید فعالی��ن سیاس��ی، زنان، 
کارگران و تمامی اقش��ار جامعه هستیم. در 
طول این مدت، در مقایسه با زمان روی کار 

بایس��تی همه ی آنه��ا در چهارچوب حفظ 
نظ��ام اس��المی جمهوری اس��المی کوش��ا 
باش��ند و هر نوع دگر اندیش��ی به ضرر این 
اتح��اد امت اس��المی تمام می ش��ود، نباید 
انتظار داش��ت که ملیت های ایرانی که طی 
قرن های متم��ادی زیر س��لطه بوده اند، در 
این نظام به حداقل حقوق خودشان برسند، 
نظامی که حتی برای بنیانگذاران خود رژیم 

نیز کمترین ارزشی قائل نیست .
هم��ه م��ا می دانیم ک��ه اگر جانش��ین 
خمینی برکنار شده و مورد غضب رژیم قرار 
گرفت، ن��ه با والیت فقیه اختالف داش��ت، 
نه با قانون اساس��ی اش، بلک��ه یک اعتراض 
کوچکی به عملکردهای جمهوری اس��المی 
ک��رد. در نتیجه به روزگاری دچار ش��د که 

همه ی ما داستانش را می دانیم .
در جمهوری اس��المی که آقایان کروبی 
و موس��وی که بارها و باره��ا تأکید کرده اند 
که جمهوری اس��المی را با قانون اساس��ی 
موجود که مملو از تناقض و س��تم است و با 
ولی فقیهش قب��ول دارند. ولی می دانیم که 
حاال بیش از چهار س��ال است که در زندان 
هس��تند. در این رژیم دل بسته اند به اینکه 
در این جمهوری اس��المی آزادی به حداقل 
خودش، ممکن است اجرا بشود، به نظر من، 

این آب در هاون کوبیدن است. 
بس��یار بوده اند از هموطن��ان ما، موقعی  
که آقای روحان��ی در تبلیغات انتخاباتی اش 
سخن از حقوق اقلیت های دینی، ملیت های 
ایرانی، کاهش فش��ار امنیتی بر مردم ایران 
در داخل به میان می آوردند، ساده اندیشانه 
ب��اور کرده بودن��د. ولی طی این س��ه دهه 
حداقل برای همه ایرانی ها مش��خص ش��ده 
است که :" بنابر آنچه در جمهوری اسالمی 
ایران می گذرد، آنکه سیاس��تگذار داخلی و 

خارجی اس��ت، نه رئیس جمهور به هر نامی 
و ب��ه هر عنوانی که باش��د، بلک��ه تنها ولی 
فقی��ه و گروه کوچک اطراف او هس��تند که 
تصمیم گیرنده می باش��ند". ای��ن ولی فقیه 
وجود خ��ود را ادامه ی حی��ات ننگین خود 
را در س��رکوب، ظلم و س��تم و بنا به اعتقاد 
خ��ودش در ص��دور انق��الب می دان��د و در 
این راه کوشاس��ت. ب��ه همین جهت همه ی 
هموطنانی که طی بیش از ده س��ال گذشته 
چنین می اندیشیدند که اصالح و رفرم یکی 
از راه های رسیدن مردم به صورت گام به گام 
به آزادی است، حاال به نظر من، نتیجه ی این 
مدت صبر و انتظار، مبارزه و قربانی دادن در 
راهی اش��تباه برای همه روش��ن شده است. 
مسأله ی اصالح طلبی معضلی نیست که تنها 
دامنگی��ر عده ای از هموطن��ان اصالح طلب، 
یعنی آنانی که معتقد به این روش سیاس��ی 
هس��تند، باشد. بلکه معضل بزرگی است که 
دامنگیر همه ی مردم ایران ش��ده اس��ت. به 
ای��ن معنا ک��ه وقتی س��خن از اصالح طلبی 
به میان می آید، معنای سیاس��ی اش آنست 
ک��ه این رژی��م در جوه��ر خ��ودش امکان 
اصالحات دارد. بس��یاری بوده و هستند که 
اکنون هم به قانون اساس��ی دل بس��ته اند و 
فک��ر می کنند که در چهارچ��وب این قانون 
اساسی رسیدن به آزادی ها امکانپذیر است. 
گس��ترش این توهم این گرفتاری را برای ما 
ایرانی��ان به وجود آورده اس��ت که اگر قرار 
است اصالحاتی صورت بگیرد، اصالحاتی در 
جمهوری اسالمی انجام بگیرد، خوب منتظر 
باشیم تا این اصالحات فرا برسد و مردم را از 
یافتن راه حل نهایی که به نظر ما سرنگونی 

جمهوری اسالمی است، باز می دارد .
در انتظار نگه داش��تن مردم و پراکندن 
ای��ن توهم که م��ا می توانیم خواس��ته های 
در  اصالح��ات  ص��ورت  ب��ه  را  خودم��ان 
جمهوری اس��المی بیابیم، این معضلی شده 
و نتیجه اش همین ش��ده ک��ه می بینیم که 
وقت��ی احمدی ن��ژاد، روحانی ی��ا فردا یکی 
دیگ��ر به عن��وان رئیس جمه��ور، به عنوان 
عضو پارلمان کاندیدا می ش��ود و دو س��ه تا 
وع��ده ی توخالی و دروغ ب��ه مردم می دهد، 
این ع��ده از هموطنانی که امیدوار به رفورم 
هس��تند، بر س��ر صندوق ه��ای رأی حاضر 
می ش��وند و این توهم را ب��از هم برای مردم 
باز آفرینی می کنند که: باید منتظر باش��یم، 
رف��ورم خواس��ته های ما را ب��رآورده خواهد 
ک��رد. در حالی که اگر در س��ال های ابتدای 
انقالب هنوز ماهیت جمهوری اسالمی برای 
مردم ایران ش��ناخته شده نبود، حاال بعد از 
گذشت سه دهه، زمانی کافیست برای اینکه 
واقعیت ها را یک بار دیگر مرور کنیم و از این 

گذشته تجربه بگیریم .
یکی از اندیشمندان سخن بسیار زیبایی 
دارد، می گوی��د که :" آنهایی که از گذش��ته 
تجربه نمی گیرند، محکوم به تکرار اشتباهات 
و شکست ها هستند" و ما در ایران دچار این 

آمدن روحانی، اعدام ها بیش��تر ش��ده است. 
بازداش��ت فعالین سیاسی، بستن روزنامه ها، 
اینها واقعیاتی هس��تند که م��ا روزانه با آنها 
روبرو هستیم. بنابراین شایسته نیست برای 
مردم ایران، وقتی که با واقعیات روزانه روبرو 
هستند، به خیال واهی امیدوار باشند که از 
این رژیم یا به قول هموطنان فارس:" از این 

امامزاده معجزه ای رخ دهد".
به همین جهت من فکر می کنم که یکی 
از وظایف ما " اعض��ای کنگره ی ملیت های 
ای��ران فدرال" و در مجموع کنگره و همه ی 
آزادیخواهان��ی ک��ه دغدغ��ه ی رس��یدن به 
خواس��ت های دمکراتی��ک خودش��ان را در 
ایران دارند، بجای انتظار برای اصالحات، به 

مسأله ی اصالح طلبی 
معضلی نیست که تنها 

دامنگیر عده ای از 
هموطنان اصالح طلب، 
یعنی آنانی که معتقد 
به این روش سیاسی 
هستند، باشد. بلکه 

معضل بزرگی است که 
دامنگیر همه ی مردم 

ایران شده است.

جمهوری اسالمی 
ایران در مقابل 
تناقضات درونی 

خود و بحران هایی 
که به دست خود 

آفریده است، متالشی 
خواهد شد. ولی 

نکته ی اساسی این 
است که :" آیا بعد 
از متالشی شدن 
جمهوری اسالمی 
ایران، مردم ایران 
به طور اتوماتیک 
به آزادی های خود 

می رسند؟"

فکر راه چاره ی دیگری باش��ند و بجز متحد 
ش��دن جهت س��رنگونی رژی��م، راه دیگری 
وجود ندارد. تا زمانی که جمهوری اس��المی 
بر س��ر کار  باشد، امید بستن به اصالحات و 
رف��ورم و آزادی تنها و تنه��ا عمر این رژیم 
را طوالنی می کند. البته خود متحد ش��دن 
و خود س��رنگونی کار چندان آسانی نیست، 
بویژه که پراکندگی در صفوف اپوزیس��یون 
و این انحرافات فک��ری که گاه در جامعه ی 
ایرانی تس��لط پیدا می کند، ما را از رسیدن 
به هدف هایمان دور می کند. ولی جایی برای 
ناامیدی نیس��ت، جمهوری اس��المی ایران 
آنقدر مشکالت داخلی دارد که نمی تواند از 
عه��ده ی چاره کردن این مش��کالت بر آید. 
نه تنها از عهده ی رفع مشکالت بر نمی آید، 
بلکه روزانه بر این مشکالت افزوده می شود. 
بنابرای��ن، امید به اینکه جمهوری اس��المی 
رفتنی اس��ت، اکنون بیش از گذش��ته قوت 
گرفت��ه اس��ت. هرچند جمهوری اس��المی 
خود وانم��ود می کن��د که بس��یار نیرومند 
اس��ت، بویژه که در جهت تس��لیم شدن به 
خواست های غرب و حل مشکل انرژی اتمی، 
می خواهد به مردم ایران نش��ان بدهد و آنها 
را امیدوار کند که نیرومند اس��ت و ایران رو 
به آس��ایش و رفاه و امنیت می رود، ولی در 
برابر این، مشکالت بس��یار بسیار فراوانتری 
هس��تند. وضع اقتص��ادی اکن��ون از زمان 
ریاس��ت جمهوری احمدی نژاد بهتر نیست. 
سرکوب ها و فش��ارها بر آزادیخواهان بیشتر 
شده است. بنابراین، جمهوری اسالمی ایران 
در مقابل تناقضات درونی خود و بحران هایی 
که به دس��ت خود آفریده اس��ت، متالش��ی 
خواهد ش��د. ولی نکته ی اساس��ی این است 
که :" آیا بعد از متالش��ی ش��دن جمهوری 
اسالمی ایران، مردم ایران به طور اتوماتیک 

به آزادی های خود می رسند؟"
متأس��فانه این طور نیست، زیرا ما بسیار 
دیده ای��م که نه در گذش��ته ی دور، بلکه در 
طی دو سه دهه ی گذشته، ما شاهد بوده ایم 
ک��ه دیکتاتوری ها فرو ریخته اند، ولی آزادی 
تأمین نشده است. زیرا خود مردم نتوانسته اند 
از فروریزی و فروپاشی دیکتاتوری ها استفاده 
کنند و به ص��ورت متحد و یکپارچه بتوانند 
جامعه ای بنیاد نهند که سال ها به خاطر آن 
کوش��یده اند و در راه آن ف��داکاری کرده اند 
و قربان��ی داده اند. همچن��ان که ما در ایران 
بعد از فروپاشی رژیم شاهنشاهی نتوانستیم 
به آزادی هایمان برس��یم. بنابراین، مسأله ی 
اساس��ی و اولویت اصلی، اتحاد آزادیخواهان 
و برابری خواهان در ایران اس��ت که بتوانند 
متحد ش��وند ب��رای اینکه بعد از فروپاش��ی 
جمهوری اسالمی رژیم یا نظام مورد عالقه ی 

خودشان را بنیاد نهند. 
بس��یار متش��کرم از توجه��ات ش��ما به 

سخنانم.
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ترجمه: رضا فتح اهلل نژاد

مجله "نیوزوی��ک" مقاله ای به قلم 
"بنی ناونی" تحت عن��وان "بهار عربی 
از دس��ت رفت" منتشر کرده که در آن 
ب��ه طور کلی به موض��وع از بین رفتن 
آرمان های بهار عربی و به ویژه موضوع 
وضعی��ت مصر پ��س از انتخابات اخیر 
و وزن اخوان المس��لمین در آن کشور 
می پردازد. در ابتدای مقاله آمده است: 
"مطمئناً این نتیجه ی انتخابات اس��ت. 
س��ه س��ال پس از خیزش مردمی که 
س��اقط ش��دن ش��مار زیادی از سران 
مستبد جهان عربی را به همراه داشت، 
انتظارات و نگاه های خیره به دنبال بهار 
عربی دمکراتیک و اصیل، به سرعت در 

حال از بین رفتن است".
نگارنده س��پس می نویسد: "درست 
اس��ت که امسال بسیاری از عرب ها در 
انتخاب��ات ح��ق رأی را تمرین کردند. 
همچنی��ن رهب��ر دوفاکت��وی مصر از 
ژانویه ی گذش��ته، یعنی ژنرال پیشین 
عبدالفتاح السیسی احتمال زیادی دارد 
که به دنبال اع��الم نتایج در این هفته 
به موفقیت بدون رقیبی برس��د. اما در 
عی��ن حال ک��ه رهبر نظام��ی قبلی به 
دس��تکاری نتایج احتیاجی نداشت که 
این دقیقاً بازتاب گرایش رأی دهندگان 
مصری می باش��د، این امر دشوار است 
که پی��روزی چش��مگیر السیس��ی به 

عنوان تمرین دمکراسی قلمداد شود.
همی��ن وضعی��ت ب��رای جاه��ای 
دیگ��ر منطق��ه نی��ز صادق اس��ت. در 
لیبی همس��ایه اش، ژنرالی که با طمع 
سیری ناپذیر سوق دادن کشور به سوی 
اس��الم سیاسی بزرگ ش��ده است، بی 
تفاوتی اش نسبت به نتایج دمکراسی را 
با حمله به ساختمان پارلمان نشان داد، 
پارلمان نیز با اعالم انتخاباتی جدید در 
٢٥ ژوئن نش��ان داد ک��ه هنوز این امر 
نتوانس��ته لیب��ی را به یک دمکراس��ی 

لیبرال تبدیل کند.
ن��وری مالکی، نخس��ت وزیر عراق 
نی��ز س��رانجام در ای��ن ماه ب��ه عنوان 
برنده ی انتخاب��ات پارلمانی 30 آوریل 
ظاهر ش��د. تونس نیز در اواخر امسال 
قرار است انتخاباتی برگزار کند. لبنان، 
کش��وری که سیاس��ت مدت هاست از 
سوی همسایگان قدرتمندتر این کشور 
کوچک تعیین می شود، هفته ی گذشته 
متأسفانه با بروز اختالف در پارلمان بر 
س��ر تعیین یک رئیس جمهور مارونی 

تازه روبرو شد".
در بخش دیگری می نویس��د: "هیچ 
یک از رویدادهای مذکور نشانه ی خوبی 
برای دمکراس��ی در منطقه نیس��تند. 
نومیدی  موجب��ات  همگ��ی  همچنین 
عرب ها و غربی ه��ا را فراهم آورده اند". 
قابل توجه ترین نمون��ه ی انتخابات که 
نش��اندهنده ی یک دمکراس��ی واقعی 
نیس��ت � انتخاباتی که این اس��تدالل 
را کام��اًل تأیید می کند ک��ه "انتخابات 
دمکراس��ی به همراه ندارد" � انتخابات 
ریاس��ت جمهوری سوریه بود که برای 
سوم ژوئن برنامه ریزی شده بود و نتایج 
آن توسط شخص بشار اسد اعالم شد، 
این در حالیست که کشورش به سبب 
یک جنگ خونین داخلی با تفرقه روبرو 
شده و تاکنون بیش از یکصد و شصت 

هزار نفر طی آن کشته شده اند".
منبع:

Newsweek.com

            روزنــــــه        

سعید ایالمی 

بررسی نابرابري هاي ناحیه اي در ایران
)با تأکید بر چهار استان کردنشین(

بخش دوم 

رتب��ه ی  و  درج��ه  تعیی��ن   �3/3
توسعه یافتگی چهار استان در سال 138٥ 
بر اساس تقس��یمات سیاسی � اداري سال 
138٥ ه.ش کش��ور ایران داراي 30 استان 
بوده است. در جدول شماره  3، با استفاده 
از روش هاي تحلیل عاملی و ش��اخص هاي 
درج��ه ی  انس��انی،  توس��عه ی  ترکیب��ی 
توس��عه یافتگی ه��ر ی��ک از اس��تان هاي 
کردنشین ایران در رویکردي مقایسه اي به 
نسبت استان هاي برخوردار مشخص شده 
است. نتایج به دست آمده در جدول شماره 
3 نش��ان می دهد که از میان 30 اس��تان 
کشور، اس��تان  های تهران، س��منان، یزد، 
کهکیلویه و بویراحم��د، زنجان و مازندران 
توسعه یافته بش��مار می روند. هفده استان 
کش��ور نیز در زمره ی نیمه توس��عه یافته ها 
مطرح هستند که در صدر آنها چهارمحال 
و بختیاري و در انتهاي آن خوزس��تان قرار 
دارد. نکت��ه ی قاب��ل توجه این اس��ت که 
اس��تان ایالم با دو پله س��قوط در جایگاه 
1٧ ج��دول و در دس��ته ی دوم قرار گرفته 
و هیچکدام از دیگر اس��تان هاي کردنشین 
مد نظر این پژوهش در این دو دس��ته قرار 
ندارند. دسته ی سوم را هفت استان محروم 
کش��ور را تش��کیل می دهند ک��ه از میان 
آنها سیستان و بلوچس��تان با رتبه ی 30، 
محرومترین استان به شمار می رود و سایر 
استان هاي کردنشین نیز در انتهاي جدول 
قرار دارند. به طوری که آذربایجان غربی با 
رتبه ی ٢9، س��نندج )کردستان( با رتبه ی 
٢8 و کرمانش��اه با رتبه ی ٢٧ همچنان در 
انته��اي جدول ق��رار دارند و تنها اس��تان 
ایالم توانس��ته است که همچنان در مسیر 
سیاست هاي توسعه اي دولت قرار گرفته و 
در میان اس��تان هاي در حال توس��عه و یا 

نیمه توسعه یافته خود را حفظ کند.

3/4� رتبه بندي استان ها بر اساس مدل 
تاپسیس

در ج��داول فوق بر اس��اس روش هاي 
تحلی��ل عامل��ی و ش��اخص هاي ترکیبی 
توس��عه ی انس��انی رتبه ی توس��عه اي هر 
ک��دام از اس��تان هاي کردنش��ین مدنظ��ر 
مش��خص ش��ده بود. اما در مدل تاپسیس 
تقس��یم بندي اس��تان ها بر اس��اس میزان 
برخ��ورداري آنها از مواهب توس��عه اي در 
٥ س��طح فراتوس��عه یافته، توسعه یافته، در 
حال توسعه، محروم و بسیار محروم انجام 

می ش��ود. در این مدل و بر اس��اس آمار و 
اطالعات مربوط به سال 138٥ ه.ش

تهران تنها اس��تان فراتوس��عه یافته ی 
کش��ور می باش��د. وضعیت چهار اس��تان 
کردنش��ین در جدول نمایش داده ش��ده 

است.
همانطور که مشاهده می شود، کلیه ی 
اس��تان هاي کردنش��ین م��ورد بحث این 
پژوه��ش در س��طح پنج یا همان بس��یار 
مح��روم قرار دارن��د. با نگاه��ی دوباره به 
جداول1 ت��ا 3 که به نوعی بیانگر وضعیت 
توسعه اي چهار استان کردنشین به ترتیب 
در س��ه مقطع زمانی ده��ه ی 60، دهه ی 
٧0 و دهه ی 80 می باش��د؛ می توان گفت 
از زمان شکل گیري نظام سیاسی اسالمی 
)13٥٧ ه. ش( در ای��ران تقریبا در تمامی 
این دهه ها استان هاي کردنشین در زمره ی 
بوده اند.  اس��تان هاي کش��ور  محرومترین 
مس��لم این اس��ت که وجود نابرابري هاي 
ناحیه اي در ایران کامال محرز و مش��خص 
می باش��د، تا جایی که اذعان می گردد که 
در مباحث برنامه ریزي توسعه ی ناحیه اي، 
اس��ت  اجتناب ناپذیر  نابرابري ه��ا  وج��ود 
)حکمت نیا و موس��وي، 1383 ک 108( و 
جالب اینجاس��ت که این نابرابري ها آنقدر 
زیاد ش��ده اس��ت که دیگر تالش براي از 
بین بردن آنها بی معنی تصور ش��ده و تنها 
می بایس��تی براي مطالعه ی روند تغییرات 
سطوح توسعه ی صنعتی و پرهیز از تشدید 
آنها تالش ش��ود، نه رس��یدن ب��ه برابري 
کامل. سلیمی فر در مقاله ی خود با عنوان 
"مطالعه ی روند تغییرات سطوح توسعه ی 
صنعتی و توس��عه ی منطق��ه ای در ایران" 
در این خصوص می گوی��د: "بنابراین باید 
بر پرهیز از بی تعادلی هاي شدید ناحیه اي 
تأکید گردد، نه دستیابی به برابري کامل". 
)سلیمی فر، 13٧6: 1٧4( به هر ترتیب 4 
استان کردنش��ین ایران در دهه هاي اخیر 
در زمره ی محرومترین اس��تان هاي کشور 
در برخورداري از مواهب توسعه اي بوده اند. 
در ادام��ه ب��ه مهمترین دالی��ل مربوط به 
ش��کل گیري نواحی توس��عه نیافته در این 

مناطق می پردازیم.
ش��کل گیري  عوام��ل  و  عل��ل   �4

نابرابری هاي ناحیه اي
در ای��ن بخش به عل��ل و عوامل اصلی 
ش��کل گیري نابرابري ناحیه اي در مناطق 
کردنشین ایران پرداخته می شود. همانطور 
که در پای��ان بخش قبلی عنوان ش��د، 4 
استان مورد نظر در این پژوهش در تمامی 
آمارها و شاخص هاي مربوط به توسعه در 
ایران همواره در زمره ی استان هاي محروم 
از مواهب توسعه اي بوده اند و همین عامل 

عدم پیش��رفت و توسعه در این استان ها را 
به دنبال داش��ته است. در این بخش سعی 
می گردد تا به علل و عوامل شکل گیري این 
وضعیت در چهار استان کردنشین پرداخته 
ش��ود. به طور کلی براي بررسی و تفحص 
در خص��وص دالیل ش��کل گیري موضوع 
توس��عه نیافتگی در اس��تان هاي کردنشین 
ایران س��ه عامل و یا پارامتر اصلی مد نظر 

می باشد. این سه عامل عبارتند از:
4/1� عوامل قومیتی و ملیتی

ب��ا نگاهی دوباره به ج��داول مربوط به 
رتبه بندي استان ها بر اساس شاخصه هاي 
توس��عه اي، در خواهی��م یافت ک��ه عموماً 
مناط��ق و نواح��ی داراي باف��ت ملیتی و 
ی��ا قومیتی متمای��ز و متفاوت ب��ا نواحی 
مرکزي، بیشترین س��هم را در نابرابري ها 
دارند. نمونه ی بارز این موضوع را می توان 
در سیستان و بلوچس��تان )نواحی جنوب 
شرقی( و کردستان )نواحی غرب و شمال 
غربی( دید که در هر 3 مقطع زمانی مورد 

بحث در ردیف هاي
پایانی جدول ق��رار دارند. می دانید که 
ای��ن دو ناحیه در بردارن��ده ی دو جمعیت 
انس��انی داراي فرهن��گ، ملی��ت و عموماً 
مذهب متفاوت ب��ا فرهنگ، نژاد و مذهب 
مناط��ق مرکزي ایران )به عن��وان مناطق 
و نواحی توس��عه یافته( هستند. در استان 
سیس��تان و بلوچس��تان مردم��ان بلوچ با 
آداب و رس��وم و فرهنگ خاص خود و در 
اس��تان هاي کردنش��ین ایران نیز مردمان 
ک��رد با زب��ان، فرهنگ، ملی��ت و باورهای 

خاص خود ساکن هستند.
واقعیت آن اس��ت که انطب��اق مناطق 
توس��عه نیافته و مبت��ال ب��ه نابرابري ه��اي 
ناحی��ه اي بر مناطق قومیت��ی و ملیتی در 
ایران در یک روند تاریخی، نمی تواند اتفاقی 
و محصول مس��ائلی مانند جبر محیطی یا 
غفلت همیشگی باشد، چرا که اگر هم قائل 
به این دست دالیل باشیم، اتفاقاتی در این 
مناطق افتاده اس��ت که بارها و بارها توجه 
ویژه ی مس��ئولین را به ای��ن نواحی جلب 
نموده اس��ت. اوج این اتفاق��ات را می توان 
در بروز درگیري ها و منازعات مس��لحانه با 
نیروهاي حکومتی در هر دو ناحیه دانست 
که توجه و نگاه مسئولین سیاسی � امنیتی 
را به این مناطق جلب نموده است. توجهی 
که نه تنها موجبات ترقی و پیش��رفت این 
نواحی را به دنبال نداشته، بلکه در وضعیتی 
ناخوش��ایند باعث تولید نوعی نگاه امنیتی 
به این مناطق ش��ده اس��ت. نگاهی که در 
آینده مش��کالتی اساس��ی را براي مردمان 
این نواحی ب��ه وجود آورده و نابرابري هاي 
ناحی��ه اي در این نواحی را تش��دید نموده 

اس��ت. از جمله تبعات دیگر این وضعیت، 
عدم اعتماد دو سویه بین نواحی مذکور و 
هیأت حاکمه و عدم ش��کل گیري رابطه ی 

دو سویه بین این دو بوده است.
4/٢� دولت و سیاست هاي توسعه اي

نقش  کلیدي ترین  هم��واره  دولت ه��ا 
و تأثیر را در روند توس��عه ي کش��ورها بر 
عهده دارن��د. این موضوع در کش��ورهاي 
در ح��ال توس��عه و  جه��ان س��ومی که 
دولت ها عموماً کارفرمایان بزرگ اقتصادي 
هس��تند، پررنگتر است. در کش��ور ایران 
که در زمره ی کش��ورهاي در حال توسعه 
محس��وب می ش��ود، این موضوع به شدت 
پررنگتر است. بدین معنا که دولت در این 
کش��ور نقش محوري در توسعه یافتگی و 
یا عدم توس��عه یافتگی، تقوی��ت و یا عدم 
تقویت روند توس��عه اي نواحی را بر عهده 
داشته اس��ت. این نقش محوري تا حدود 
بس��یار زیادي دول��ت را به عن��وان عامل 
اصلی توس��عه نیافتگی مناطق کردنش��ین 
معرف��ی می کن��د. براي بررس��ی بیش��تر 
این موض��وع نگاهی به مناط��ق و نواحی 
توسعه یافته ی مرکزي و ارتباط دو سویه ی 
آنها با دولت می اندازیم. با این کار می توان 
به مراتب بهتر دالیل عدم توسعه ی مناطق 
کردنش��ین را فهمی��د. در ای��ن دی��دگاه 
عمده ترین دلیل پیشرفت مناطق مرکزي 
ای��ران مانند تهران، اصفه��ان، فارس، یزد 
و ... همس��ویی و همراه��ی ایدئولوژیکی و 
سیاس��ی با منویات رژیم حاک��م بر ایران 
در طول 3٥ س��ال گذش��ته است.  وجود 
جمعی��ت انس��انی هم��راه و همس��و در 
زمینه ه��اي زبان��ی، فرهنگی، سیاس��ی و 
اقتصادي و وجود کمترین مش��کل در این 
نواحی براي دول��ت مرکزي در زمینه هاي 
بح��ران، منازعه و درگیري مس��لحانه و ... 
بیانگر همین همراهی و همسویی است. در 
واقع، در طول تاریخ حیات نظام سیاس��ی 
اس��المی در ایران هیچ ردپایی از فعالیت 
آشکار گروه ها و احزاب اپوزیسیونی مسلح 
و ضد رژیم در این نواحی دیده نشده و اگر 
هم در برخی مقاطع وجود داشته است، تا 
ب��دان حد مورد حمایت م��ردم آن نواحی 

نبوده اند.
در این راس��تا نیروه��اي حکومتی نیز 
سابقه ی درگیري و منازعه در این مناطق 
را در حافظ��ه ی خود ندارن��د. این عوامل 
باع��ث ش��کل گیري منطقه و ی��ا ناحیه ی 
س��فید برای رژی��م در این مناطق ش��ده 
است که در کنار س��ایر عوامل همسوساز 
با مرکزیت مانند مذهب، مرام سیاس��ی و 
همراهی با نظام باعث ش��کل گیري نوعی 
ن��گاه اعتمادس��از به این مناط��ق گردیده 
که به نوبه ی خود روند توس��عه اي در این 

نواحی را به شدت تقویت کرده است.
در نگاه��ی مقایس��ه اي ب��ه مناط��ق 
مرکزي از یک س��و و نواحی کردنش��ین و 
یا بلوچ نشین از س��وي دیگر، در می یابیم 
که عوامل و فاکتورهاي موجود در مناطق 
مرکزي به ش��دت در مناط��ق مورد بحث 
ما و به ویژه در چهار اس��تان کردنش��ین 
کم رن��گ بوده و گاهاً خ��الف آنچه که در 
مناطق مرکزي ای��ران وجود دارد، در این 
مناطق اتفاق افتاده اس��ت. وجود سابقه ی 
درگی��ري و منازع��ه در ای��ن مناط��ق با 

نیروهاي مرکزي، وجود
س��ابقه ی حضور و فعالی��ت نیروهاي 
سیاس��ی واگ��را در ای��ن نواح��ی، ع��دم 
همس��ویی و همراهی زبان��ی، فرهنگی و 
تا حدودي سیاس��ی با مرکزیت، حضور و 
فعالیت گروه ها و احزاب اپوزیس��یونی در 
ای��ن مناطق و ... باعث ش��کل گیري نوعی 
نگاه بی اعتمادي مرکز به این نواحی شده 

است.

ازدست رفتن بهار عربی
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دوستان گرامی!
جمهوری اسالمی رژیمی ایدئولوژیک با 
عقای��د و باورهای ارتجاعی اس��ت و تمامی 
پدیده های جه��ان را در چهارچوب همین 
ایدئولوژی نگریس��ته و ارزیابی می کند و از 
آنجا که این ایدئولوژی را به خداوند گره زده 

است، ثابت و غیر قابل تغییر نیز هست.
دین اسالم جوهره و روح این ایدئولوژی 
را تش��کیل می ده��د، اس��المی منطبق با 
تفس��یر و تعریف رهبران مذهبی حکومت 
اس��المی در ایران که همانا مذهب شیعه ی 

پیرو والیت فقیه است.
ای��ن ایدئولوژی جایگاه��ی برای ملیت 
ب��ر طبق تعاریفی که ه��م اکنون در جهان 
شناخته ش��ده اند یا ملیت ها در ایران خود 
را با آن تعریف می کنند، قائل نش��ده است، 
بلکه همگی امت اسالم را تشکیل می دهند 
و رس��الت مذهب��ی آنان این اس��ت که در 
راس��تای پیش��برد تعلیمات و رهنمودهای 

اسالم بطور یکپارچه تالش کنند.
ب��ر اس��اس ای��ن رهنموده��ا، اف��راد و 
گروه هایی ک��ه در ایران با مط��رح نمودن 
مسأله ی »ملت« خواستار حقوقی می گردند، 
از رهنمودهای اسالم منحرف شده اند، زیرا 
خواس��ت های آنان س��بب بروز مشکالت و 
اختالفاتی در درون امت اس��المی ش��ده و 
لذا س��زاوار کیفر و مجازات تلقی می شوند. 
متهم س��اختن احزاب و فع��االن عرصه ی 
مطالبه ی حقوق ملیت های ایران به ضدیت 
با انقالب، مزدوری برای دش��منان اس��الم 
از قبیل اس��رائیل و آمری��کا، تجزیه طلبی و 
در نهای��ت تحمیل مجازات های س��نگینی 

مه آفرید امیرخسروی، متهم ردیف اول 
پرونده ی اختالس س��ه میلیارد دالری که 
به گفته ی مقامات رژیم، رس��وایی بزرگی 
برای آنان بود، به دار آویخته ش��د. اعدام 
وی بی��ش از آنکه به دلی��ل اتهامش بوده 
باش��د، نوعی مج��ازات از س��وی مافیای 
و  خامن��ه ای  فرم��ان  تح��ت  اقتص��ادی 

زمامداران جمهوری اسالمی بود.
اعدام ناگهانی این متهم ٧٢ ساعت پس 
از آن روی داد که وکیل نامبرده در گفتگو 
با رس��انه ها اعالم کرد که مه آفرید نامه ای 
برای خامنه ای فرس��تاده اس��ت. محتوای 
این نامه چه ب��ود که چنین رهبر رژیم را 
برآشفت، به گونه ای که بدون اطالع وکیل 
ی��ا خانواده اش، به طور ناگهانی تصمیم به 
اعدام وی گرفتند؟ این س��ؤالی اس��ت که 
ش��اید مه آفرید پاسخ آن را با خود به گور 

برده شده باشد.
نباید از یاد برد که امیرخسروی قربانی 
پرونده ای بود که گس��تردگی رسوایی آن 
حت��ی ص��دای رهب��ر رژی��م را در آورد و 
صراحت��اً از همگان خواس��ت که " اینقدر 

قضیه را کش ندهند".
مه آفری��د در آخرین جلس��ه ی دادگاه 
خ��ود برخالف می��ل رژیم، می خواس��ت 
"قضی��ه را کش بده��د". لیک��ن پیش از 
آنکه بتواند س��خنانش را به پایان برساند، 
طومار دادگاه در هم پیچیده ش��د و حکم 
اعدام وی را صادر نمودند. بر همین اساس 
ب��ه نظر می رس��د ک��ه وی در نامه اش به 
خامنه ای نیز همان مطالبی را گفته باشد 
ک��ه در دادگاه فرصت مطرح کردن آنها را 
نیافته بود، از همین رو به طور ش��تابزده، 
ناگهان��ی و مخفیانه به دار آویخته ش��د تا 
رس��وایی این پرونده بیش از این دامنگیر 

مصطفی هجری 

آینده ی ملیت ها پس از آمدن روحانی، به کدام سو؟

اعدامی برای کتمان حقیقت

همانند اعدام و حبس های طویل المدت نیز 
در همین راستا انجام می گیرد.

در این حکوم��ت تغییر مهره های رژیم 
از قبیل رئیس جمهور نمی تواند تغییری در 
این عقاید و باورها ایجاد نماید که در عمل 
منجر به به رس��میت ش��ناختن ملیت های 
مختل��ف ایران و تأمی��ن حقوق آنان گردد، 

این نیز خود معلول دو عامل اصلی است:
1� کس��ی که به عن��وان رئیس جمهور 
تعیین می گ��ردد، همواره یکی از مهره های 
ش��ناخته ش��ده ی وفادار به رژیم  و عقاید 
و باور ه��ای آن بوده و جدا از رژیم نیس��ت، 
از همی��ن رو، ب��ه عن��وان ی��ک وظیفه ی 
دین��ی و اداری، مطیع هم��ان رهنمود ها و 
سیاس��ت هایی خواهد بود که رهبر مذهبی 

رژیم به وی محول نموده است.
٢- اگ��ر این گونه فرض کنیم که چنین 
فردی، نظرات متفاوتی نیز داشته باشد، این 
صالحیت به او داده نش��ده که در راستای 
سیاست ها و رهنمودهایی گام بردارد که با 
تعلیماتی که به او داده شده است، متفاوت 

باشد. 
به همی��ن دلیل، امید بس��تن به اینکه 
با آم��دن روحانی یا کس��انی دیگر در این 
حکومت، تغییراتی بنیادین در رابطه با این 
مسأله در حاکمیت جمهوری اسالمی بدون 
وجود یک اهرم فشار نیرومند روی خواهند 
داد، تنها توهمی بیش نیس��ت و بر اساس 

هیچ منطقی استوار نیست.
اما رژیم از آغاز تاکنون برای ایجاد شک 
و ش��بهه و فریب افکار عموم��ی، هر زمان 
ک��ه الزم بداند به ظاهر برخ��ی مباحث را 
در چهارچوب خواس��ته ها و حقوق ملیت ها 
حد نازلی مطرح می نماید همانند آنچه که 

در ماده ی 1٥ قانون اساس��ی، حق آموزش 
زبان ملیت ها رسماً آمده است، اما در مدت 
بیش��تر از 30 س��ال حکومت خویش، هیچ 
اقدامی در راس��تای جامه ی عمل پوشاندن 
به این ماده انجام نداده است، یا روحانی در 
زمان تبلیغات انتخاباتی خویش برای احراز 
پست ریاست جمهوری، به منظور جلب نظر 
ملیت ها وعده هایی را در این رابطه منتش��ر 
ساخت و علی یونسی یکی از وزرای پیشین 
اطالعات را به عنوان دستیار ویژه ی خویش 
در ام��ور مرب��وط به ملیت ه��ا و اقلیت های 
آئینی تعیین نمود، اما در عمل نه تنها هیچ 
گامی در راس��تای تأمین حقوق ملیت ها و 
رفع تبعیضات مذهبی در ایران برنداش��ته 
اس��ت، بلکه از هن��گام روی کار آمدن وی 
فعاالن حقوق ملیت ها و مذاهب مختلف در 
ایران با فش��ارها و تضییقات بیشتری روبرو 

شده اند.
در اینجا این پرس��ش مطرح می ش��ود 
که ب��ا چنین تحلیلی، راه چاره ی رس��یدن 
به حق��وق براب��ر و آزادی ملیت های ایران 

چیست؟
پاس��خ ما، اعمال فشار ملیت های تحت 
س��تم و تمامی آزادیخواهان ایران بر رژیم 
ب��ه صورت متح��د و یکپارچ��ه در داخل و 
حمای��ت و پش��تیبانی بین المللی در خارج 
است، فشاری که رژیم را در خطر سرنگونی 
ق��رار ده��د، زیرا زان��و زدن رژی��م در برابر 
تحمیل تحریم های اقتصادی از سوی غرب 
و گردن نهادن آن به خواس��ت های آنان در 
رابطه با غنی سازی اورانیوم زمانی به نتیجه 
رسید که ادامه ی تحریم ها، اقتصاد کشور را 
دچار چنان وضعیت وخیمی نمود که رژیم 
دریافت که بیش از این توان مقاومت ندارد 

و اقتصاد آن به س��رعت در حال فروپاش��ی 
اس��ت و در چنین حالتی خطر س��رنگونی 

رژیم احساس می شود.
ب��دون تردید برای پیش��گیری از نقض 
حق��وق ملیت ه��ا و آزادی ه��ای م��ردم و 
همچنی��ن پیش��گیری از تمام��ی اقدامات 
تروریس��تی و رعب انگیز رژی��م در منطقه 
نیز اعمال فش��ارهایی اینچنینی از داخل و 
خ��ارج ضرورت دارد، در این رابطه کش��ور 
س��وئیس به عنوان یک کشور بی طرف که 
در جامعه ی بین المللی نقش مهمی درحل 
مس��ائل و مشکالت بین المللی ایفا می کند، 
می تواند در راستای حل مسأله ی ملیت های 
ایران نقش مثبتی همانند نمونه ی برگزاری 
کنفرانس��ی بین المللی برای بحث و گفتگو 
در این زمینه از سوی وزارت امور خارجه ی 
کشور س��وئیس ایفا نماید، به ویژه که این 
کش��ور از طریق اجرای نوعی از فدرالیسم 

که توانس��ته اس��ت حق��وق براب��ر را برای 
هم��ه ی طرف ها تأمین نمای��د، از تجربه ی 
موفقی در حل مسأله ی ملیت های مختلف 
تشکیل دهنده ی جمعیت سوئیس برخوردار 

است.
در پایان الزم می دانم که مراتب سپاس 
و قدردانی خویش را از جناب آقای »کارلو 
سوماروگا، رئیس کمیسیون روابط خارجی 
پارلمان س��وئیس و ریاست مشترک گروه 
پارلمانترهای سوئیس��ی دوست ملت کرد« 
و »جمعیت حقوق بش��ر کردستان ایران � 
ژن��و« ابراز نمایم که زحم��ت برگزاری این 

پانل را بر عهده گرفتند.

از شما دوستان حاضر در سمینار 
نیز سپاسگزارم

مقامات بلند پایه  و کلیت رژیم نگردد. 
روز چهارش��نبه 31 اردیبهش��ت ماه، 
وکیل مدافع نامب��رده اعالم کرده بود که 
با موکلش دیدار نموده و مطلع شده است 
که امیرخس��روی ضمن ارسال نامه ای به 
رهبر رژیم، خواس��تار آن ش��ده است که 
محتوای ای��ن نامه با اجازه ی مس��ئولین 

قضایی در رسانه ها منتشر شود.
همچنین روز جمعه دوم خردادماه نیز 
همسر امیرخسروی با وی مالقات نموده و 
پس از آن در گفتگو با رسانه ها اعالم کرده 
بود که همس��رش بسیار ش��اد و سرحال 
بوده و پیدا بود که از اعدام خود در فردای 
آن روز بی اط��الع اس��ت. متهم ردیف اول 
در حالی اعدام می ش��ود که سایر متهمان 
اجازه یافتند خواستار تجدیدنظر در احکام 
خویش گردند و متهمان پش��ت پرده نیز 
ب��دون هیچ بازخواس��تی آزادان��ه زندگی 
می کنند و حتی در مناصب و پس��ت های 
خود باقی مانده ان��د. محمودرضا خاوری، 
رئی��س بانک ص��ادرات و محمد جهرمی، 

وزی��ر در چندین کابینه ی رژیم، دو متهم 
شناخته ش��ده ی این پرونده بودند که نفر 
اول هم اکنون در کانادا زندگی می کند و 
نفر دوم علیرغم آشکار شدن نقش وی در 
این اختالس، نه تنها مجازات نشده، بلکه 
اعالم نموده است که: "این اختالس نباید 
افشا می شد". چرا؟ شاید پاسخ این سؤال 
نزد همان کسی باشد که با عتاب و خطاب 

گفته بود: "کش ندهید". 
در جری��ان محاکمه ی امیرخس��روی 
آش��کار شد که که دست کم هفت بانک و 
چندین ارگان حکومتی و ش��مار زیادی از 
نمایندگان مجلس و مقامات دولتی در این 
اختالس دست داشتند که به عنوان مثال 
می ت��وان از عالالدین بروجردی، مس��ئول 
کمیسیون امنیت ملی مجلس، وزیر سابق 
صنای��ع، وزیر س��ابق راه و ترابری، معاون 
وزیر صنایع، معاون س��ابق بانک مرکزی، 
معاون وزی��ر اقتصاد و مع��اون وزیر راه و 
ترابری نام برد که البته هیچ یک از آنان به 
دادگاه احضار نشدند، زیرا حکم حکومتی 

رهبر این بود که "قضیه را کش ندهند".
احمدی ن��ژاد نیز تهدی��د کرده بود که 
اگر گریبان وزرای فاسد دولتش را بگیرند، 

سکوتش را خواهد شکست. 

اتهام امیرخس��روی این ب��ود که برای 
انج��ام کارهایش در س��طح وس��یعی به 
مقامات مزبور رش��وه داده ب��ود، اما هرگز 
از آنان سؤال نشد که شما چرا درخواست 

رشوه کردید و چرا دریافت نمودید؟ 
امیرخس��روی در  اظه��ارات  برطب��ق 
آخرین جلس��ه ی دادگاهش، نخستین بار 
ف��ردی به ن��ام "م. ر" یا محس��ن رضایی، 
فرمانده ی س��ابق سپاه پاس��داران از وی 
خواسته بود که برای دور زدن تحریم های 
اقتصادی علیه رژیم، به دولت کمک کند. 
وی می گوید: "تمامی مقامات نظام از این 
مسأله اطالع دارند، ولی حرفی نمی زنند، 
من در جلس��ه ی آینده ی دادگاه چنانچه 
اعتراف نکنند، اس��امی یکای��ک آنان را با 
سند و مدرک افش��ا خواهم کرد". در این 
میان وکیل امیرخسروی فریاد بر می آورد 
ک��ه: "مه آفرید بگ��و! کوتاه نی��ا! المصب 

همین االن بگو". 
لیکن امیرخس��روی می پندارد که در 
جلس��ه ی آینده این افراد احضار خواهند 

سالم اسماعیل پور 

ش��د، به همی��ن دلیل تصمی��م می گیرد 
حرف هایش را به جلس��ه ی بعدی دادگاه 
موکول کند، حرف هایی که هرگز بر زبان 
رانده نشد و دادگاه در همان جلسه حکم 
اع��دام وی را صادر نم��ود، یعنی قضیه را 

کش نداد.
امیرخسروی در دادگاه ضمن اشاره به 
چند نمونه از رش��وه های میلیاردی که به 
وزراء و معاون��ان وزراء داده بود، می گوید 
که چندین ب��ار در نزد مقام��ات مربوطه 
زبان به ش��کایت گشوده است که مقامات 
عالی رتبه برای هر کاری از من درخواست 
رش��وه می کنند، حتی یک بار به آیت اهلل 
ش��اهرودی )رئیس پیشین قوه ی قضاییه( 
نیز گفته اس��ت که ب��ه زور می خواهند از 
من رشوه بگیرند. لیکن تمامی این مقامات 

فقط سر تکان داده و چیزی نگفته اند.
مخفیان��ه ی  و  ناگهان��ی  اع��دام 
امیرخس��روی که حتی بدون اطالع قبلی 
خ��ود وی صورت گرفت، رویدادی بود که 
گرچه رسانه ها بیشتر از آن به عنوان یک 
خبر معمولی یا تالش��ی برای اصالحات و 
مبارزه با فس��اد یاد نمودند، لیکن افشای 
اسرار این پرونده می تواند به آشکار شدن 
بس��یاری از حقایقی که جمهوری اسالمی 
را در عالیترین س��طح آن )یعنی رهبری( 

به لرزه در آورد، کمک کند.
جمهوری اسالمی می پندارد که با این 
اعدام س��ر و ته قضیه را هم آورده اس��ت، 
لیکن قادر نخواهد بود که ذهن پرسش��گر 
افکار عمومی را از پیگیری این پرس��ش ها 

بازدارد که:
چ��را مه آفری��د امیرخس��روی اینگونه 

ناگهانی و بدون اطالع قبلی اعدام شد؟
امیرخسروی می خواست چه بگوید که 

رهبر رژیم را اینگونه هراسان نمود؟
فس��اد تا چه حد تاروپود رژیم را در بر 
گرفته است که مهره ی دون پایه ای همچون 
امیرخسروی قادر به فرو بردن کل ساختار 

نظام در منجالب رشوه است؟
و در نهایت، خامنه ای باید بگوید چرا و 

تا چه زمانی "قضیه را کش ندهند"؟ 
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بع��د از اخذ دیپل��م،  س��ال 1338 در 
سن ٢3 س��الگی درجه ی افسری وظیفه ی 
توپخان��ه را هن��گام س��ربازی در اصفهان با 
توج��ه به اهدافی که اینک بیش��تر در تفکر 

او شکل گرفته اند، کسب می نماید. 
دوران سربازی )خدمت اجباری(، فرصت 
دیگری برای کاوش مشکالت نظامیان است. 
طبع سرکش و  طغیانگر وی در این دوران 
به عنوان جوانی که اکنون شناخت بیشتری 
از محیط و سیس��تم سیاس��ی آن به دست 
آورده بود، س��بب عدم تمکین در برابر امر 
و نهی و اطاع��ت کورکورانه از فرماندهان و 
بروز اولین جرقه های طغیان در گس��تره ای 
جدیت��ر و در واق��ع وزش توفان انقالبیگری 
با بی پروایی جسورانه و در نتیجه، به زندان 
افت��ادن وی به علت نافرمانی از دس��تورات 

مافوق خود گشت.
ب��ا این  هم��ه، در خالل مدت س��ربازی 

آن زمان که می بایس��تی ب��ه عنوان دوره ی 
آموزش��ی در پادگان به سر برد، فراگیری و 
کاربرد سالح های جنگی را غنیمت شمرد. 

انتخاب شغل معلمی و گرفتن مأموریت 
تدری��س در مناط��ق اورامان��ات )هورامان( 
منطق��ه ای بی نهایت محروم، ول��ی غنی از 
گذشته ای مملو از مقاومت و فرهنگی دیرین، 
فرصت انس و الفت و در هم آمیختگی سریع 
وی را در درک آالم و همنوایی با س��اکنان 

برایش فراهم نمود.
در کوتاه م��دت، آق��ای نیک گو بخش��ی 
از روح و پیک��ر جدانش��دنی از درد و رن��ج 
و خواس��ته های در گل��و خفه ش��ده ی ای��ن 
محرومان شد. با اطمینان می توان گفت که 
بیشتر درآمد حاصل از شغل معلمی خود را 
ص��رف کمک به دانش آموزان و خانواده های 

نیازمند آنان می کرد.  
در س��ال 1341 ابتدا در منطقه ی ثالث 
باباجان��ی، از توابع اورامانات و بعدها در پاوه 
به عنوان معلم مشغول به کار می شود. ترس 
و وحش��ت حاصل از رفتار ساواک و برخورد 
ژان��دارم ک��ه س��ایه ی ش��وم مرگ آورخود 
را چن��ان بر کلی��ه ی ش��ئون زندگی مردم 
گس��ترانیده، یارای اظهار کمترین نارضایتی 

را از آنان سلب گردانیده است.  
تفکر و اندیش��ه ی داریوش، اغلب حول 
برهم زدن و شکس��تن طلس��م مرگ آفرین 
س��کوت حاکم و شکستن سکوت سهمناک 
در ای��ن برهه  از فعالیت جانب��ی او در کنار 
تدریس و همفک��ری با توده های زحمتکش 
جامعه اس��ت. عالوه بر کوش��ش در تفهیم 
از ش��یوه های  ب��ا اس��تفاده  دانش آم��وزان 

گوناگون در کنار تدریس روزانه، 

و تولیدکنندگان روس��تایی برای مهاجرت 
بس��وی ش��هرها و در نتیج��ه، وابس��تگی 
اقتصادی و سیاس��ی به غ��رب و در نهایت، 
بی هوی��ت و ب��رده کردن جامعه محس��وب 

می نمود.  
معلم مردم بی بضاع��ت هورامان بر این 
اعتقاد اس��توار بود که غارتگری و اس��تبداد 
قدرتمداران مرک��زی و جیره خواران اطراف 
دربار پهلوی توان تحمیل سکوت همیشگی 
بر مردم را نداشته و روزی خواهد رسید که 
قی��ام عمومی بر ضد آن��ان  به وقوع خواهد 
پیوس��ت و در این ارتباط شعر زیر را زمزمه 

می کرد:
مپنداری��د این آرام��ش، آرامش جاوید 

کوشش در اجرای نمایشنامه و جلسات 
ورزش، ایج��اد همدل��ی و دوس��تی عمیق 
ب��ا مردم کوچه و بازار از هر قش��ر، صنف و 
طبقه ای، از طریق معاش��رت مداوم با آنان، 
وی را بمراتب بیشتر و بیشتر با آنان مأنوس 

می گرداند.
هن��وز هم تالش پرج��وش و خروش او 
ب��رای اجرای نمایش��نامه ی ) أقتل الموذی 
قب��ل أن ی��وذی(، ک��ه زندگی مش��قت بار 
کارگری را ب��ا خانواده اش در نظام حاکم به 
تصویر می کشید، تأثیر و نوعی از ریشه دوانی 
همدردی را با این طبقه ی ستمدیده در ذهن 
دانش آموز داریوش ]راقم این سطور[، پس 

از گذشت ده ها سال حفظ نموده است.
نزد این معلم فرزانه، قهرمانان تاریخساز 
و انقالبی مانند اس��پارتاکوس، زاپاتا، مائو و 
چه گوارا جایگاه خاصی داش��ته و به عنوان 
الگو محسوب می ش��دند. کاوه آهنگر، بابک 
خرمدی��ن و خس��رو روزب��ه را از اس��تادان 
راهنمای خود در ایجاد و حرکت به س��وی 
تغیی��ر می ش��مرد. اصالحات ارضی س��ال 
1341 را به عنوان محرک مردم زحمتکش 

صدیق بابایی ،است
  چنین هرگز مپندارید ای یاران!

           که هرشب با صدای گرم خود بر 
مردمان میهن ما، پیام شورش��ی یا جنبشی 

را بر همی خوانید. 
  چنین هرگز مپندارید

   درون این شهر توفان است .
  زمان آبستن است این دم 

  و بازوهای پوالدین انس��ان ها گور نظم 
کهنه را کنده است. 

نیک گ��و� ی معتقد به ایج��اد تغییر در 
سیستم استبدادی برای استقرار دادگری از 
ه��ر فرصتی برای مقابله آزمون مند همراه با 
سختی هایش با هدف کسب آمادگی از پای 
نمی نشست. همگام، س��ازمان دادن جامعه 
و فراه��م نمودن اس��باب حرکت را ش��رط 

اساسی برای مقابله می پنداشت. 
وی معالج��ه ی انح��راف بین��ی خود را 
فرصتی مناسب می شمارد تا بدون بی حس 
نمودن حین جراحی بین��ی، توان مقاومت 
خ��ود را در برابر ش��کنجه در ص��ورت و یا 
احتمال دس��تگیری، در برابر شکنجه گران 

بخش پایانی

داریوش نیک گو، رادمردی از تبار نور

بیازماید. بدینصورت، علیرغم اصرار پزشک 
جراح، تن به بی حس نمودن محل جراحی 
در هنگام عمل نمی دهد و در پایان آزمایش 
خودخواس��ته همانطور که بعداً ثابت نمود، 
س��رفراز در پای��داری و نمایش اس��تواری 

اراده ی دشمن را مستأ صل می نماید. 
او اعتقاد داش��ت که استبداد رضاشاهی 
جز ایجاد رعب و وحشت و به زانو درآوردن 
م��ردم، هدفی ندارد،  ب��ه همین جهت، هر 
صدای حق طلبان��ه ای را به نام تجزیه طلبی 
و اخالل در امنیت کشور، توسط جالدانش 
خفه می نمای��د. ] نقل از کتاب جاودانگان ، 
نوش��ته ی م � ح داداری [ �  ته��ران 13٧9 

نشر نخستین.
نامب��رده بر ای��ن باور بود ک��ه روز قیام 
فرا خواهد رس��ید و ش��اه و نوکرانش انتقام 
خیانت ه��ا و جنایات خ��ود را پس خواهند 
داد. به همین مناس��بت، شعر )آتش کین( 
که س��روده ی یکی از یاران همرزمش بود، 
همواره ورد زبانش بود. ش��کی نداش��ت که 
اگر م��ردم فرص��ت بیابند، از ت��اج و تخت 
شاهنش��اهی اثری نخواهند گذاشت. ]منبع 

فوق[. 
معلم فرزانه و پش��تیبان م��ردم محروم 
کردس��تان می گف��ت:" ت��ا آخری��ن نفس 
می جنگیم. اگر از بد حادثه، اس��یر شدیم یا 
به ش��کنجه گاه رفتیم، نباید بشکنیم. خرد 
ش��دن اراده ی م��ا یعنی ناب��ودی و ادامه ی 
س��لطه ی استعمار و اس��تبداد و در نتیجه، 

نابودی هزاران همرزم دیگر". ]جاودانگان[
بسیج ش��ده                          ی  م��زدوران  س��رانجام 
جیره خ��وار و از آن جمل��ه، ف��ردی ب��ه نام 
)احمدن��ژاد( که در صفوف آنان خزیده بود، 

هماوا با دیگر همدستان، ساواک را در شرف 
شروع آزادسازی منطقه، باخبر ساخت. 

 بدی��ن ترتی��ب، دژخیمان س��اواک که 
مدت ها بود تالش آنان را تحت کنترل قرار 
داده بودند، با یورشی همه جانبه ، متفکرین 
ضد نظام اس��تبدادی را دس��تگیر و زندانی 

می نمایند.
آق��ای نیک گ��و در من��زل خواهرش در 
کرماشان، روز نهم آبان ماه سال 134٧ پس 
از گذش��ت دو ماه و دو روز از انتقال از پاوه 
به زادگاهش، دستگیر شد. در مدت حبس 
در زندان ه��ای اوی��ن، قزل قلع��ه و جلدیان 
� پیرانش��هر وحش��تناکترین ش��کنجه های 
و  ب��رای در ه��م شکس��تن  را  آن زم��ان 
اعتراف گیری بر روی وی بدون اخذ نتیجه، 

به کار می گیرند. 
از  یک��ی  توس��ط  بازجوی��ی  هن��گام 
ش��کنجه گران س��اواک ب��ه ن��ام منوچه��ر 
افتخاریان، مادرش مورد اهانت قرار می گیرد. 
داریوش جان بر کف و از خودگذش��ته، در 
مقابل توهین بازجو چنان با خشونت لگد بر 
پای این مزدور می کوبد که ناگزیر افتخاریان 
جیره خوار را به بیمارس��تان منتقل نموده و 

پای نامبرده را کچ می گیرند. 
ماموران رژیم خشونت و عصبیت خود را 
متقاباًل با بستن تن عریان داریوش به پشت 
ماش��ین و کشیدن وی بر روی سیم خاردار 
و آویزان کردن وارونه به س��قف در س��لول 
عموم��ی زندان قزل قلع��ه در برابر دیدگان 
سایر زندانیان به نمایش می گذارند. غافل از 
اینکه، چنین اعمالی این اسطوره ی شجاعت 
را در پای��داری بر اندیش��ه ی واالی خویش 
بسی اس��توارتر و مقاوم تر می گرداند. عالوه 
ب��ر آن، محبوبی��ت او را در صفوف زندانیان 

افسانه ای و جاودانه خواهد ساخت. 
در بیدادگاه جلدیان )پیرانشهر( داریوش 
نیک گو ضمن حمله ی ش��دید به سیس��تم 
حکومت��ی ش��اه، کلیه ی مس��ئولیت ها را با 
هدف نجات دوستانش بر عهده می گیرد. به 
همی��ن دلیل، به عن��وان مته�م ردیف اول، 

حکم اعدام برای او صادر می گردد. 
در مقابل تالش های حاج سیف اهلل، پدر 
داریوش دربن��د برای رهانی��دن فرزندش، 
مسئوالن حکومت شاه از وی برای تخفیف 
مجازات مرگ، اظهار پش��یمانی او را طلب 
می نماین��د. پ��در نتیج��ه ی آخرین تالش 
خود را  ط��ی مالقاتی که ب��ه او می دهند، 
ب��ا داریوش در میان می گذارد، ولی محکوم 
به اعدام هرچند گفته ی تیمس��ار  اویس��ی 
فرمان��ده  ی ژاندارمری را هم��گام با حضور 
پدرش در زندان، پشتبند گفته ها می داند، با 
تکیه بر اعتقاد خلل ناپذیر و استوار خویش، 
پیشنهاد مأیوسانه ی پدر پیر خود و تیمسار 
را برای امضای برگه ی آماده شده  مبنی بر 

پش��یمانی از اعتقاد و روش انتخابی مبارزه 
علیه نظام شاهنش��اهی، بدون تزلزل پاسخ 

منفی می ده�د.  
نقل است هنگام بازجویی توسط قضات 
رژیم شاهنش��اهی، داری��وش نیک گو، این 
معلم نترس و آزاده و این غمخوار راس��تین 
ای��ران، محاصره ی  محرومان کردس��تان و 
مأموران نظامی را شکس��ته و با وارد آوردن 
ضربه ی سر بر تنه ی قاضی دادگاه، همزمان 
ب��ر س��ر وی فریاد می زند ک��ه "تو و قدرت 
پوشالی اربابتان صالحیت  محاکمه ی من و 

امثال من را ندارید".  
داریوش در مسیری که آگاهانه انتخاب 
نموده بود، تا آخرین دقایق زندگی همانطور 
ک��ه خود بارها گفته بود، اس��توار ماند و در 
همان راه خجسته به عهد خود وفادار ماند. 
افس��وس که عمر وی وفا نکرد تا درس��تی 
پیش بین��ی و گفته های س��ند وارش را در 
ارتباط با سرنوش��ت نهایی دیکتاتور شاهد 

باشد. 
افسوس که دست خونریز جالدان پهلوی 
این فرص��ت را از وی گرفت تا ش��اهد این 
واقعیت پرافتخار باش��د که ش��اگردان او در 
پاوه، یکی از پیش��روترین ساکنان شهرهای 
ایران بودن��د که علیه سیس��تم دیکتاتور و 

ستمگر پهلوی و ایادی آن به پا خاستند. 
افسوس که بعد از سقوط شاه و به وقوع 
پیوس��تن نظریات و پیشگویی های دقیقش، 
در قید حیات نبود تا ببیند که دانش آموزان 
دس��ت پرورده اش باز هم از س��اکنان اولین 
شهرهای ایران بودند که در برابر دیکتاتوری 
جدی��د، این بار در لباس والیت فقیه قد علم 
نم��وده و ندای دیکتاتورس��تیزی و آزادی و 
عدالتخواهی را حتی قبل از دیگر شهرهای 
ای��ران در پایبندی به نصایح او ادامه داده و 

می دهند. 
داری��وش نیک گو س��حرگاه بیس��ت و 
هفت��م اردیبهش��ت ماه س��ال 1348 همراه 
ب��ا همبندان��ش در زندان جلدی��ان )جعفر 
کریمی��ان، متفکر انقالب��ی و معتقد به رفع 
ستم از ستمدیدگان ش��هری و روستایی با 
پشتوانه ی خیزش عمومی و مسلحانه  علیه 
س��تمگری، بهمن لهونی، ش��خصیت متین 
و مردم��دار، مجی��د مجیدی کاس��بکار  و 
برخوردار از تفک��ری آمیخته با عالئق ملی 
و کس��ب رفاه اجتماعی، حاج نیازی لهونی، 
از شخصیت های محترم محلی و عطا پیاب، 
کس��ی که زندگی آرمانی و بدون دغدغه ی 
معیش��تی پررنج آن زمان را در همراهی با 
آنان جس��تجو می نمود، در مقابل جوخه ی 

تیرباران مأموران شاه قرار گرفتند.
یاد ای��ن قربانی��ان و تمام��ی آنانی که 
ب��ه زندان های ابد و طویل الم��دت همراه با 
تحمل شکنجه در راستای مبارزه علیه ستم 
و ستمگران متحمل رنج شدند، گرامی و پر 
ارجتر باد. تع��دادی از این افراد قیام کننده 

عبارتند از:
محمدامین بیگ )س��لطان( مش��هور به 
س��رگرد لهونی محکوم به اعدام، اما به علت 
کهولت س��ن، حکم وی به ده سال حبس با 

اعمال شاقه تخفیف یافت. 
سهراب بیگ لهونی محکوم به اعدام، که 
حکم او نیز به علت س��ن زیاد به تحمل ده 

سال زندان با اعمال شاقه کاهش یافت. 
امین بیگ لهونی اعدام، که حکم وی نیز 
ب��ه دلیل فوق به ده س��ال زن��دان با اعمال 

شاقه تخفیف یافت.
احم��د بیگ لهونی به اعدام و س��پس با 
یک درج��ه تخفیف به حب��س ابد محکوم 

شد.
لهون��ی، فرزن��د محمدامین  وریابی��گ 

سلطان پس از 9 ماه زندان آزاد گشت. 
داودبیگ ایراندوس��ت نیز پس از تحمل 

9 ماه حبس، از زندان آزاد شد. 
الزم به ذکر اس��ت که در ایام محبوس 
گش��تن این جوانمردان، عده ی بیشتری از 
اقشار مختلف مردم اورامانات و از آن جمله، 
برادر جعفر کریمیان اهل روس��تای "دزاور" 
هورام��ان نی��ز ب��ه عناوین مختل��ف تحت 
تعقیب، زندان، تبعید و محرومیت از مزایای 

اجتماعی قرار گرفتند.

معلم فرزانه و پشتیبان 
مردم محروم کردستان 

می گفت:" تا آخرین نفس 
می جنگیم. اگر از بد حادثه، 
اسیر شدیم یا به شکنجه گاه 
رفتیم، نباید بشکنیم. خرد 

شدن اراده ی ما یعنی نابودی 
و ادامه ی سلطه ی استعمار و 
استبداد و در نتیجه، نابودی 

هزاران همرزم دیگر".

داریوش در مسیری که 
آگاهانه انتخاب نموده بود، 

تا آخرین دقایق زندگی 
همانطور که خود بارها گفته 
بود، استوار ماند و در همان 
راه خجسته به عهد خود 
وفادار ماند. افسوس که 

عمر وی وفا نکرد تا درستی 
پیش بینی و گفته های 

سند وارش را در ارتباط با 
سرنوشت نهایی دیکتاتور 

شاهد باشد. 
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بازتاب

فاتح صالحی

پ��س از گذش��ت بی��ش از س��ه 
ده��ه از حاکمی��ت نظ��ام جمهوری 
اس��المی ایران، واضح و مبرهن است 
که مس��ئوالن این رژی��م از هر گروه 
و دس��ته ای، در موض��وع و ماهی��ت 
چندانی  اختالف  اس��المی  جمهوری 
ندارند و اگر ه��م گاهاً برخی مباحث 
و مسائل حاکی از این اختالفات، تیتر 
و س��وتیتر بعضی از رسانه ها می شوند 
و در می��ان اف��کار عموم��ی منتش��ر 
می گردد، بدون تردید نمی تواند آنقدر 
ب��ه واقعیت نزدیک باش��د که امیدی 
ب��رای اص��الح و تغیی��ر در این نظام 

حاصل گردد.
پ��س از روی کار آمدن روحانی و 
ش��ایعاتی که گوی��ی روحانی مهره ی 
خامن��ه ای نب��وده و نامب��رده با رأی 
واقعی مردم به عن��وان رئیس جمهور 
کش��ور ای��ران انتخاب ش��ده اس��ت، 
در می��ان برخ��ی از فریب خ��وردگان 
همیشگی این مس��ائل بیش از پیش 
مط��رح گردید که روحان��ی می تواند 
فض��ای موج��ود در ای��ران را در هم 
بش��کند و رف��اه را برای م��ردم ایران 
به ارمغان بی��اورد. اما ای��ن موارد نه 
تنها به مرحله ی عمل نرس��ید، بلکه 
به اس��تناد مدارک و شواهد موجود، 
دوباره آش��کار گردید که روحانی هم 
به مانن��د دیگر مس��ئوالن رژیم تنها 
دغدغه ی حفظ نظ��ام والیت فقیه را 
دارد و از همین روی پس از گذش��ت 
یک سال، بخش عظیمی از وعده های 
نامبرده توخال��ی از آب درآمد و امید 
به اصالح و تغییر مثل همیشه در این 

رژیم عقیم ماند.
اما موضوعی که بیش از گذش��ته 
در می��ان اف��کار عموم��ی و برخ��ی 
رسانه ها در یک ماه اخیر مطرح بوده، 
مباحث مرب��وط به اختالف��ات میان 
مواضع خامن��ه ای و زیردس��تانش با 
مواض��ع روحانی و همراهانش اس��ت. 
این هم ب��دون ش��ک می تواند بازی 
خطرناکی برای امیدوار ساختن مردم 
و طوالنی تر کردن حاکمیت این رژیم 
باش��د، چراکه خود روحانی و اعضای 
مهره های  معتمدترین  از  کابین��ه اش 
رژیم برای کاهش فشارهای داخلی و 
خارجی و برون رفت جمهوری اسالمی 
از بحران های موجود هس��تند. س��ند 
اثب��ات این مدعی هم این اس��ت که 
روحانی از سوی شورایی برای تصدی 
پس��ت ریاس��ت حمهوری انتخ��اب و 
تعیین گردیده که همگی از نزدیکان 
خامنه ای هستند و اعضای کابینه اش 
از مجلسی رأی اعتماد کسب کرده اند 
که حداقل 90 درصد آنان از طرفدارن 

و دایره ی محبان خامنه ای هستند.
به همین دلیل، با اطمینان می توان 
گف��ت که ب��ازی این روزه��ای میان 
جناح های رژی��م و آن اختالفاتی که 
در رس��انه ها مطرح می شود، می تواند 
بخش��ی از طرح و  ی��ک توطئه  برای 
تحریف حقایق و به بیراهه کش��اندن 
مردم و طوالنی تر شدن حاکمیت این 

رژیم باشد.

روحانی و بازی جناح های 
رژیم

کشف دایناسوری به وزن یکصد تن

مراس��م گرامیداش��ت 1 ژوئ��ن، روز 
جهانی کودک از سوی کودکان کردستان 
برگزار ش��د. در این مراسم که در پارک 
"شانه در" اربیل با حضور بیش از ٥ هزار 
کودک در میان موج ش��ادی کودکان و 
والدین آنان برگزار شد، گروه های هنری 
کودکان از هر چهار بخش کردس��تان با 
ارائه ی آثار خود، شکوه و زیبایی خاصی 

به این روز بخشیدند.
امس��ال روز  جهان��ی ک��ودک تحت 
عنوان "نخستین جشنواره ی کردستان" 
از سوی فدراسیون سازمان های کودکان 
کردستان به نحو جالب توجهی در شهر 
اربی��ل، پایتخ��ت اقلیم کردس��تان و با 
نظارت نوزاد هادی استاندار اربیل برگزار 

شد.
در ای��ن مراس��م باش��کوه ک��ودکان 

کردس��تان ای��ران ) کان��ون نرگ��س (، 
ک��ودکان کردس��تان س��وریه، کودکان 
کردس��تان ترکی��ه، کودکان کردس��تان 
ع��راق و همچنین 11 تن از س��تارگان 
کودک ش��بکه تلویزیونی "پلیس��تانک" 

شرکت داشتند. 
س��ازمان های برگزارکنن��ده ی ای��ن 

جشنواره عبارت بودند از: کانون پرورش 
فک��ری و هن��ری ک��ودکان و نوجوانان 
کردس��تان ای��ران ) نرگس (، س��ازمان 
کودکان ستاره ، سازمان کوالره و سازمان 
کودکان مبتال به عقب افتادگی رشد در 

کردستان.
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت که ک��ودکان 

کردستان ایران ضمن اجرای قطعاتی از 
رقص کردی و سرود کودکانه و همچنین 
مدیریت و اجرای برنامه های جش��نواره، 
به عنوان یکی از سازمان دهندگان اصلی 
این مراسم، نقش چشمگیری در مدیریت 
و اجرای مراسم گرامیداشت روز جهانی 

کودک ایفا نمودند.

مبلغی نجومی برای جبران خسارت

هرچند که هیچ کس توان پرداخت این 
مبلغ را ندارد، اما یک ش��هروند آمریکایی 
خود را مستحق دریافت چنین مبلغی در 
قبال این می داند که سگی در یک اتوبوس 

پای وی را گاز گرفته است.
ب��ه گ��زارش روزنام��ه ی ایندیپندنت 
یک مرد 6٢ س��اله در حالی که س��وار بر 
اتوبوس در راه بازگش��ت به خانه اش بود، 

سگی پای وی را گاز گرفته و برای جبران 
آن خواس��تار ٢000 دیشیلیون دالر شده 

است.
این مبلغ حیرت انگیز معادل عدد 1 با 

36 صفر در سمت راست آن است.
اما پرداخت چنی��ن مبلغی نه تنها در 
حد توان دو ش��هروند چینی صاحب سگ 
نیست، بلکه حتی شهرداری نیویورک نیز 

که ش��کایت علیه آنان تنظیم شده است، 
قادر به پرداخت آن نیست. 

بهانه ی این مرد برای درخواست چنین 
مبلغی این اس��ت که ش��دیداً درد کشیده 
و درد وی ب��ه هیچ عن��وان با پول جبران 

نخواهد شد.
این نخس��تین بار نیس��ت ک��ه چنین 
درخواس��تی در دادگاه های آمریکا مطرح 

می ش��ود، در سال ٢008 و پس از طوفان 
کاترین��ا ی��ک ش��هروند آمریکای��ی برای 
جبران خس��ارتش خواس��تار دریافت یک 
کوادریلی��ون دالر از دولت ش��د. این عدد 
که عب��ارت از عدد 1 به هم��راه 1٥ صفر 
در سمت راس��ت آن می باشد، معادل کل 

درآمد آمریکا در مدت ٢٢8 سال است.

تیمی از دانشمندان در کشور آرژانتین 
موف��ق به یافتن دایناس��وری ش��ده اند که 
ب��ه عنوان بزرگترین دایناس��ور روی زمین 

شناخته می شود.
شبکه ی خبری فاکس نیوز آمریکا اعالم 

نمود: این دایناس��ور ب��زرگ، 9٥ میلیون 
س��ال قبل می زیس��ته اس��ت. دانشمندان 

این جان��ور را در منطقه ی 
در  واق��ع  "باتاجونی��ا" 
800 مایل��ی جن��وب 
"بوئنوس آی��رس"، 
پایتخ��ت آرژانتی��ن 
کرده ان��د  پی��دا 
در  هم اکن��ون  و 
"گورس��تان  م��وزه ی 
داده  قرار  دایناس��ورها" 

شده است. 
دانشمندان همچنین اعالم کرده اند 
وزن ای��ن دایناس��ور که "دیتانوس��ور" 
می باش��د، به یکصد تن می رس��د. وزن آن 
بیش از 14 فیل آفریقایی و ارتفاع آن 30 

متر است.
محقق��ان می گوین��د نزدیک به 
60 س��ال اس��ت که در این منطقه 
هیچ دایناس��وری یافت نشده است 
و افزودند: این دایناسورها گوشتخوار 
بوده ان��د، به گونه ای که آنقدر از گوش��ت 
دایناس��ورهای دیگر خورده اند که پوست و 
گوشت آن ها روی دندان هایش باقی مانده 

است.


