
گرامیداشت شخصیت دمکرات و اندیشه ی مترقی دکتر قاسملو

در پارلمان فرانسه

حضور هیأتی از حزب دمکرات در 
PSD کنگره ی

عراق در گرداب نابودی دست و پا
می زند

گروه دولت اسالمی عراق و شام )داعش( 
در عراق و سوریه فعال بوده و جهت ایجاد 
تغییر در این کشورها تالش می نماید، این 
تالش ها خصوصا برای جنبش کردستان 
مش��کالتی ایجاد نموده است. داعش پس 
از به پا خاس��تن مردم سوریه علیه حزب 
بعث و خانواده ی اس��د در سوریه به وجود 
آمد و به دلیل سیاست های تفرقه آمیز نوری 
مالکی دست در وقایع عراق نیز انداخته و 
مبدل به یکی از کاراکترهای اصلی سنی ها 
علیه مالکی ش��د. نوری مالک��ی در مدت 
زمامداری خویش دچار اشتباهات سیاسی 
بسیاری ش��د که موجب ناامیدی و دوری 
گرفتن طوایف و ایالت س��نی و حتی کرد 
از سیاس��ت های دولت عراق گشت. عراق 
با ساختار سه قطبی متشکل شیعه، سنی 
و کرد با ترکیب��ی از هردو مذهب، در پناه 
سیاست های اش��تباه نوری مالکی، روز به 
روز بیش��تر به سوی پرتگاه لغزید و نهایتاً 
دخالت های ایران هم نتوانس��ت نه نوری 
مالکی و نه بش��ار اسد را از چاهی که خود 

برایشان کنده است، برهاند. 
اینک موقعیتی طالیی برای ملت کرد 
ایجاد شده تا ش��هر کرکوک و بخش های 
دیگری از مناطق کردستانی خارج از اقلیم 
را پس از انتظ��اری طوالنی جهت اجرای 
ماده 140 تماماً تحت کنترل خود درآورده 
و اعالم نماید که  دیگر از سنگرهایی که حق 
بالمنازع کردهاست، عقب نشینی نخواهد 
نکرد. این دستاوردی بزرگ برای ملت کرد 
بوده و حراس��ت از آن نیز مسئولیت آحاد 
ملت ماست. دیدیم که پیشمرگ های جان 
بر کف کردس��تان دیگر بار نیز قهرمانی و 
ش��جاعت خویش را در س��طح جهان به 
نمایش گذاش��تند و رسانه ای نماند که در 
کنار دستپاچگی ارتش عراق، به مبارزات 
پیشمرگان کردس��تان نپردازد و به نقش 
قهرمانانه ی آنها اعت��راف ننماید و آرامش 
و ثبات در کردس��تان را به دو عامل اصلی 
سیاست های واقع بینانه ی اقلیم کردستان و 
ازخودگذشتگی نیروهای پیشمرگ مرتبط 
نداند. تأثیرات و ضرورت اتحاد و همصدایی 
م��ردم و احزاب سیاس��ی در این وضعیت 
حس��اس و تاریخی، سیاست های درست 
و واقع بینان��ه ی رئیس و همچنین احزاب 
سیاس��ی اصلی اقلیم کردس��تان تا کنون 
توانسته اند حافظ ارزش های ملی ما باشند. 
حزب دمکرات کردس��تان ای��ران در 
این مرحله ی سرنوشت ساز مبارزات ملت 
کرد در کردس��تان عراق، با ملت و نیروی 
پیش��مرگ در این بخش از کردستان ابراز 
همبستگی نموده و برای رسیدن به اهداف 
ملی، پذیرای هر مسئولیتی است که به آن 

محول شود.
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س��میناری در پارلم��ان فرانس��ه برای 
بزرگداشت یاد دکتر قاسملو برگزار شد.

بعد از ظهر روز ش��نبه 21 ژوئن 2014 
براب��ر ب��ا 31 خرداد 1393 خورش��یدی به 
هم��ت انس��تیتوی کرد در پاری��س و دفتر 
نمایندگی حزب دمکرات کردستان ایران در 
پاریس، مراس��می در سالن ویکتور هوگوی 
پارلمان فرانس��ه با حضور شمار چشمگیری 
از ش��خصیت های کرد، ایرانی و فرانس��وی 

برگزار شد. 
در برنامه ها و پانل های این مراسم که از 
س��اعت 2 تا 5 بعد از ظهر به طول انجامید، 
شخصیت، افکار و دیدگاه های دکتر قاسملو 
مورد بحث و بررس��ی قرار گرفت. در ابتدای 
این مراس��م، پس از خیرمق��دم به حاضران 
از سوی سرجیو کرونادو، نماینده ی پارلمان 
فرانس��ه، ش��خصیت های زی��ر در دو پان��ل 

جداگانه سخنانی ایراد نمودند:
1-خانم جویس بلو، استاد دانشگاه
2- هلن کرولیش )نسرین قاسملو(

3- دکتر برنارد گرانژون، رئیس پیشین 
سازمان پزشکان بدون مرز

4- مصطف��ی هج��ری، دبی��رکل حزب 
دمکرات کردستان ایران

5- دکتر فردریک تیسو، کنسول پیشین 
فرانسه در اقلیم کردستان

پس از این پانل و پخش مس��تندی در 
رابطه با دکتر قاس��ملو، پانل دوم با حضور و 

سخنرانی این شخصیت ها آغاز گردید:
1- کندال نزان، رئیس انس��تیتوی کرد 

در پاریس
2- دکتر برنارد کوش��نر، وزیر پیش��ین 

امور خارجه ی فرانسه
3- مارک کراویتس، روزنامه نگار

4- عبدالکری��م الهیجی، وکیل و رئیس 
فدراس��یون بین الملل��ی جامعه های حقوق 

)FDIH( بشر

و  نویس��نده  رن��دل،  جانات��ان   -5
روزنامه نگار.

س��خنرانان در پانل ه��ای این س��مینار 
اندیش��ه های  جوانب مختلف ش��خصیت و 
دکتر قاس��ملو را مورد بحث و بررس��ی قرار 
دادن��د و ش��خصیت دمکرات و اندیش��ه ی 
ترقی خواهانه ی دکتر قاسملو را ارج نهادند.

این مراس��م تا س��اعت 5 بعد از ظهر به 
مدت 3 ساعت ادامه داشت.

متن کامل س��خنان مصطف��ی هجری، 
دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران در 

صفحه  4 این شماره آمده است.

به مناس��بت فرا رسیدن سی و چهارمین سالگرد آغاز به کار رادیو صدای 
کردس��تان ایران، صدای حق طلبی و مقاومت اس��توار جنبش برحق ملتمان 
در کردس��تان ایران، صمیمانه ترین ش��ادباش های خود را نثار تمامی پرسنل 

زحمتکش و پیشمرگان نستوه این رادیو می نماییم.
به امید استمرار تالش و فعالیت این صدای رسا در ابالغ صدای حق خواهی 
و صلح طلبی ملتمان و انتش��ار و ترویج هرچه بیشتر ارزش های انسانی حاکم 

بر جنبش ملی دمکراتیک کرد در کردستان ایران.

در چن��د روز گذش��ته کنگ��ره ی حزب 
سوسیالیست کردس��تان ترکیه )PSD( در 

شهر اربیل برگزار گردید.
با توجه به ارتباط دوس��تانه و دیرینه ی 
ح��زب دمکرات کردس��تان ای��ران و حزب 
سوسیالیس��ت کردس��تان ترکی��ه، ح��زب 
دمکرات رس��ماً برای ش��رکت در مراس��م 
افتتاحی��ه ی کنگ��ره دعوت ش��ده بود که 
هیأتی از حزب دمکرات کردس��تان ایران به 
سرپرستی حس��ن شرفی، جانشین دبیرکل 
ح��زب در مراس��م افتتاحیه ی ای��ن کنگره 

شرکت نمود.
کنگره ی دهم PSD بعد از اجرای سرود 
ملی کردستان و لحظاتی سکوت برای احترام 
نهادن به یاد ش��هیدان کردستان آغاز شد و 
پس از انتخاب هیأت رئیسه ، از آقای حسن 

شرفی برای ایراد سخنانی دعوت شد.
جانش��ین دبی��رکل ح��زب در پیام��ی 

خواس��تار حف��ظ و گس��ترش روابط حزب 
دمک��رات و PSD گردی��د و وضعیت ملت 
ک��رد و مبارزات این ملت را در هر 4 بخش 
کردس��تان مورد بررس��ی قرار داد که مورد 
اس��تقبال حضار قرار داد. سپس پیام دفتر 
سیاس��ی حزب دمکرات کردستان ایران به 
لهجه ی کرمانجی ش��مالی از س��وی رستم 
جهانگی��ری، عض��و دفت��ر سیاس��ی حزب 

دمکرات قرائت گردید.
در ادامه، مس��عود ت��ک، دبیرکل حزب 
سوسیالیس��ت کردس��تان ترکی��ه ضم��ن 
س��تودنی خواندن روابط دوجانبه، از حضور 
هیأت  حزب دمک��رات در کنگره ی حزبش 

تقدیر نمود.
 متن کام��ل پیام دفتر سیاس��ی حزب 
دمکرات کردستان ایران در صفحه ی 2 این 

شماره آمده است.

سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اعالم کرد 
که رژیم تهران ش��ماری از نیروهای خود را 

به عراق اعزام کرده است.
خبرگزاری فرانس��ه نوش��ت منظور این 
مق��ام آمریکای��ی، نیروه��ای س��پاه قدس 

پاسداران است.
سخنگوی پنتاگون افزود: نیروهای نظامی 
آمریکا در حال آماده باش به س��ر می برند و 
ب��ا تجهیزات کامل برای انج��ام مأموریت از 
جمل��ه تجهیزات مربوط به عملیات هوایی و 
پش��تیبانی در آماده باش هستند. همچنین 
به گزارش العربی��ه، درگیری میان نیروهای 
داعش و ارتش عراق برای کنترل گذرگاه های 
استراتژیکی بین سوریه و عراق شدت گرفته 
اس��ت. این در حالیس��ت که درگیری ها در 
ش��هر نفتی "بیجی" که بزرگترین پاالیشگاه 
نفتی ع��راق در آن واقع ش��ده، هنوز ادامه 
دارد. نیروهای دولتی برای مقابله با حمله ی 

احتمالی عش��ایر سنی و داعش به بغداد، در 
مناطق اطراف ش��هر سامرا و ش��مال بغداد 

اقدام به سنگرسازی کرده اند. 
آگاه��ان نظام��ی می گویند، اس��تراتژی 
نیروهای دولتی عراق طی چند روز گذشته 
تنها به ایجاد یک خ��ط دفاعی محکم برای 
جلوگیری از پیشروی دولت اسالمی عراق و 

شام "داعش" به بغداد محدود شده بود.
از س��وی دیگر، ج��ان کری وزی��ر امور 
خارج��ه ی آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی با 
وزیر خارجه ی زالن��د نو گفت: "ما می دانیم 
هیچ راه حل نظامی ب��ه تنهایی برای بحران 
ع��راق وج��ود ن��دارد. بن��ا به درخواس��ت 
رئیس جمهور هفته آین��ده قدم بعدی را در 
این تالش های دیپلماتیک برخواهم داش��ت 
و به اروپا و خاورمیانه س��فر خواهم کرد تا با 

طرف هایمان رو در رو صحبت کنم".
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سرنگون باد رژیم ارتجاعی جمهوری اسالمی ایران

بیانیه ی حزب دمکرات:
 اتحاد احزاب سیاسی مؤثرترین انتخاب در جهت حفظ منافع ملت کرد می باشد

شرکت هیأتی از حزب دمکرات در مراسم 
PDKS سالگرد تأسیس

در دیدار آرش صالح از کنگره ی آمریکا 
تأثیر منفی مذاکرات هسته ای بر وضعیت حقوق بشر در ایران بررسی شد 

دیدار هیأت حزب سوسیالیست کردستان ترکیه
  از دفتر سیاسی حزب دمکرات

شرکت هیأت حزب دمکرات
 در مراسم سالگرد تأسیس حزب دمکرات ترقیخواه کرد در سوریه 

دیدار نماینده ی حزب از کنگره ی آمریکا

هیأتی از حزب دمکرات کردس��تان ایران 
در مراس��م پنجاه و هفتمین سالگرد تأسیس 
حزب دمکرات کردستان سوریه  شرکت کرد.

به  گزارش وب س��ایت کوردس��تان میدیا، 
هی��أت دفت��ر نمایندگ��ی ح��زب دمک��رات 
کردس��تان ای��ران در اربیل، به  سرپرس��تی 
"محمدصالح ق��ادری" عضو کمیته ی مرکزی 
حزب دمک��رات، روز دوش��نبه  2٦ خردادماه 
1393 ب��ه دع��وت رس��می ح��زب دمکرات 

کردس��تان سوریه  در مراسم سالگرد تأسیس 
این حزب حضور یافت.

ای��ن هی��أت، مراتب ش��ادباش و تبریک 
حزب دمک��رات را بدین مناس��بت به  هیأت 

PDKS ابراز نمود.
در جری��ان این مراس��م همچنین هیأت 
حزب دمکرات کردس��تان ایران با نمایندگان 
از اح��زاب و جریان��ات سیاس��ی  ش��ماری 

کردستان دیدار کرد.

نماینده ی حزب دمکرات کردستان ایران، 
با دو مق��ام بلندپایه  ی کنگره ی آمریکا دیدار  

کرد.
به  گزارش کوردستان میدیا، آرش صالح، 
همکار بخش روابط بین الملل حزب دمکرات 
کردس��تان ایران، روز دوشنبه  2٦ خرداد ماه 
1393 از کنگره ی آمریکا دیدار به  عمل آورده 
و با "الورن ش��اپیرو" و "کاتلین سنگستون" 
دو عضو رس��می بخش های کم��ک و رایزنی 

این کنگره دیدار و گفتگو نمود.
این دیدار با هدف شناس��اندن و تفس��یر 
رویکرد حزب دمکرات کردس��تان ایران برای 

طرف آمریکایی انجام شد.
آرش صالح در این جلسه چشم انداز حزب 
دمک��رات از وضعیت حقوق بش��ر و معادالت 
سیاسی داخل ایران را برای اعضای کنگره ی 

آمریکا ارائه داد.
صال��ح در این دیدار، اغل��ب موارد نقض 

حقوق بش��ر در ایران را مربوط به  ملیت های 
تحت س��تم عنوان کرده و افزود تاکنون این 
واقعیت در گزارش های حقوق بشر در آمریکا 
و جه��ان آزاد آنچنان که بای��د، تجلی نیافته 

است.
الزمه ی حمایت از اپوزیسیون دمکراتیک، 
محور دیگر گفتگوها بود. صالح در این دیدار 
اظهار داش��ت که ایاالت متح��ده می تواند با 
حمایت از اپوزیسیون دمکراتیک و ملیت های 
تشکیل دهنده ی جمعیت ایران از تهدیدهای 

امنیتی رژیم ایران جلوگیری کند.
همچنین  دمک��رات  ح��زب  نماین��ده ی 
مطالب��ی در مورد تاریخ مب��ارزات ملت کرد 
برای دس��تیابی به حقوق مل��ی ارائه نموده و 
این جنبش را همراه و همس��و با ارزش های 
جامع��ه ی بین المل��ل و کام��اًل دمکراتی��ک 

خواند.
وضعیت کنونی عراق، موقعیت ملت کرد 

هیأت حزب دمکرات کردس��تان ایران، 
در پنجاه و هفتمین سالروز تأسیس حزب 
دمک��رات ترقیخواه کرد س��وریه  ش��رکت 

کرد.
به  گزارش وب سایت کوردستان میدیا، 
روز جمعه بیس��ت وس��وم خردادماه سال 

دمک�رات  ح�زب  سیاس�ی  دفت�ر 
كردستان ایران در رابطه با رویدادهای 
اخیر عراق و اقلیم كردس�تان بیانیه ای 

صادر نمود.
مت�ن كامل این این بیانیه به ش�رح 

زیر است:
از روز س��ه ش��نبه دهم ژوئ��ن  2014 
می��الدی مطاب��ق ب��ا 20 خ��رداد 1393 
اس��تان های  از  بخش��ی  خورش��یدی ک��ه 
عراق دچار ناامنی ش��دند، ش��مار زیادی از 
ساکنین این اس��تان ها به سبب شرایط غیر 
عادی و خطرات ناش��ی از آشفتگی اوضاع، 

آواره گردی��ده و به  دیگر نق��اط عراق بویژه 
اقلیم کردس��تان پناه برده اند. در این رابطه 
حزب دمکرات کردس��تان ایران ضمن ابراز 
تأسف نس��بت به  سرنوشت این آوارگان که 
ناچار به ترک خانه و کاش��انه ی خود شدند، 
خرس��ندی خود را از این بابت ابراز می دارد 
که حکومت اقلیم کردستان از آنان استقبال 
نموده و همچون یک وظیفه ی انسانی برای 
اس��کان و تأمین مایحتاج آنان اقدام نموده 

است.
در رابطه با ش��رایط ح��اد و ویژه ای که 
بخش��ی از ع��راق را در برگرفت��ه، ح��زب 

دمکرات کردس��تان ای��ران امیدوار اس��ت 
که دامنه ی این ش��رایط دش��وار ب��ه  اقلیم 
کردستان س��رایت نکرده و سیاست درست 
و واقعبینان��ه ی حکوم��ت اقلیم کردس��تان 
همانگونه که تاکنون اعمال ش��ده و صیانت 
از س��رزمین و م��ردم کردس��تان را موجب 

شده، همچنان ادامه یابد.
ح��زب دمک��رات کردس��تان ای��ران در 
این ش��رایط حاد ضمن پش��تیبانی از اقلیم 
کردس��تان، حفاظ��ت از مناف��ع ملت کرد 
در اقلی��م کردس��تان را وظیفه ی ملی خود 
دانسته و در هر شرایطی در کنار خواهران و 

برادران کرد خود در اقلیم کردستان خواهد 
بود. طبیعی و مس��لم اس��ت ک��ه در چنین 
ش��رایط حاد و حساسی، اتحاد، یکپارچگی، 
هماهنگی و همصدایی فرزندان ملت کرد و 
احزاب سیاس��ی اقلیم کردس��تان و فراتر از 
آن همنوائ��ی و حمای��ت فرزندان ملت کرد 
در همه ی بخش��های کردس��تان مؤثرترین 
انتخ��اب در جهت حفظ اقلیم کردس��تان و 
مناف��ع ملت کرد به ش��مار می آید که امید 
اس��ت هم��ه ی طرف ها چنی��ن ضرورتی را 
احس��اس و به گونه ای شایس��ته بدان عمل 

نمایند.
به  امید موفقیت هرچه بیشتر ملت کرد

حزب دمکرات كردستان ایران
دفتر سیاسی

22 خردادماه ١٣٩٣ خورشیدی
١2 ژوئن سال 2٠١٤ میالدی

دمک��رات  ح��زب  هی��أت  دی��دار   در 
کردس��تان ای��ران و حزب سوسیالیس��ت 
کردستان ترکیه ، آخرین مسائل و مصوبات 
کنگره  ی حزب سوسیالیست مورد بحث و 

گفتگو قرار گرفت.
به  گزارش وب سایت کوردستان میدیا، 
روز یکش��نبه  هیجدهم خرداد ماه 1393 
خورش��یدی، هیأتی از حزب سوسیالیست 
به سرپرستی"مس��عود  ترکیه   کردس��تان 
تک" دبیر کل این حزب، از دفتر سیاس��ی 
حزب دمک��رات کردس��تان ای��ران دیدار  
ک��رد واز س��وی هیأت ح��زب دمکرات به 
معاون دبیر کل  سرپرستی"حسن شرفی" 

حزب مورد استقبال قرار گرفت.
نتایج کنگره ی اخیر حزب سوسیالیست 
کردس��تان ترکی��ه، مصوب��ات  و وظای��ف 
محول��ه ی این کنگ��ره مبنی ب��ر  فعال تر 

نم��ودن س��ازمان ها و اهمی��ت دادن ب��ه  
مبارزه ی سیاس��ی و مدنی در ترکیه  هدف 
اصلی دیدار هیأت حزب سوسیالیس��ت از 

دفتر سیاسی حزب دمکرات بود.
رواب��ط دوس��تانه ی ح��زب دمکرات و 
ح��زب سوسیالیس��ت کردس��تان بخ��ش 
دیگ��ری از موضوعات م��ورد بحث را این 

دیدار را تشکیل می داد
در این دیدار، آقای حس��ن ش��رفی به  
مناس��بت پای��ان موفقیت آمی��ز کنگره ی 
ترکیه   کردس��تان  سوسیالیس��ت  ح��زب 
مراتب ش��ادباش و تبریک حزب دمکرات 

را به  آنها ابراز نمود.
مع��اون دبی��ر کل ح��زب دمک��رات و 
سرپرس��ت هی��أت ح��زب در ای��ن دیدار 
همچنی��ن بر ادام��ه ی روابط دوس��تانه ی 

موجود میان دو حزب تأکید نمود.

1393، هی��أت حزب دمکرات کردس��تان 
ایران به  سرپرستی "محمد نظیف قادری" 
عضو دفتر سیاس��ی این حزب در مراس��م 
گرامیداش��ت پنج��اه و هفتمین س��الروز 
تأس��یس حزب دمک��رات ترقیخ��واه کرد 

سوریه  شرکت نمود.

مراس��م سالروز تأسیس حزب دمکرات 
ترقیخواه کرد س��وریه ، در شهر سلیمانیه  
برگزار شد و در این مراسم نیز هیأت حزب 
دمکرات کردستان ایران پیام تبریک دفتر 
سیاس��ی حزب را ب��ه  برگزار کنندگان این 

مراسم تقدیم کرد.

در معادالت سیاس��ی این کش��ور و تأثیر آن 
بر توس��عه ی ارزش ه��ای دمکراتیک و ثبات 
سیاس��ی در منطق��ه، از دیگر ابعاد نشس��ت 
نماینده ی حزب دمکرات کردس��تان ایران و 

اعضای کنگره ی ملی آمریکا بود.

نماینده ی بخش روابط بین الملل حزب 
از کنگره ی آمریکا دیدار  کرد.

ب��ه  گ��زارش وب س��ایت کوردس��تان 
میدیا، "آرش صالح" هم��کار بخش روابط 
خارجه ی حزب دمکرات کردس��تان ایران، 
روز سه شنبه  2٧ خرداد 1393، از کنگره ی 
آمری��کا دیدار نمود و با "جاس��تین زورن" 

گفتگو کرد.
مس��أله ی حقوق بش��ر در ای��ران، آمار 

موارد نقض حقوق بش��ر پ��س از روی کار 
آمدن روحانی و تأثی��رات منفی مذاکرات 
گروه 1+5 و رژیم بر وضعیت حقوق بش��ر 
از جمله مباحث مطرح ش��ده در این دیدار 

بودند.
همکار بخش روابط بی��ن الملل حزب 
دمکرات در ادامه افزود: هرنوع اعمال فشار 
بر رژیم ایران بر تقلیل میزان نقض حقوق 
بش��ر در این کشور تأثیر مس��تقیم دارد و 

تاکن��ون تعامل با رژیم ایران تأثیر منفی بر 
این مسأله گذاشته است.

مسأله ی ملیت های ایران و به  خصوص 
مل��ت ک��رد از دیگر ابع��اد گفتگوهای این 
نشست بود و در همین رابطه، لزوم حمایت 
ایاالت متح��ده از جنبش آزادی خواهانه ی 
مل��ت ک��رد از س��وی آرش صال��ح مطرح 

گردید.
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پیام دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران
)p.s.k( به کنگره ی دهم حزب سوسیالیست کردستان

دیدار نمایندگان احزاب کردستانی
 از نمایندگی حکومت اقلیم کردستان در اتریش

دیدار  هیأت کنگره ی ملیت های ایران فدرال
با سازمان دمکراسی برای خاورمیانه

دیدار هیأت کنگره ملیت های ایران فدرال از سازمان هاینریش بل 

دیدار هیأت کنگره  ی ملیت های ایران فدرال
با نهادهای متنفذ آمریکا

جناب آقای مس��عود تک، دبیرکل حزب 
)p.s.k( سوسیالیست کردستان

خانم ها و آقای��ان گرامی! اعضای محترم 
رهبری و نمایندگان حاضر در کنگره ی دهم 

حزب سوسیالیست کردستان!
با درودی برادرانه

از جانب دفتر سیاس��ی ح��زب دمکرات 
کردس��تان ایران، برگزاری دهمین کنگره ی 
حزبت��ان را صمیمان��ه تبری��ک می گوییم و 
امیدواریم که کنگره تان پربار و پردس��تاورد 
ب��وده و تصمیم��ات آن راهگش��ای رش��د و 

پیشرفت و قریب نیل به اهدافتان باشند.
دوستان گرامی!

الزم می دانیم در این فرصت یکبار دیگر 
بر روابط میان حزب دمکرات کردستان ایران 
و حزب سوسیالیست کردستان تأکید نموده 
و ضرورت گس��ترش و تقوی��ت این روابط را 
یادآور ش��ویم، روابطی که دهها س��ال است 
میان ما ایجاد ش��ده و به بهترین نحو ممکن 
ادامه و ارتقا یافته است. روابطی که همچون 
ضرورتی ملی خود را نشان داده و در جریان 
آن عینی ترین نمونه ی صداقت و راستگویی 
و پایبن��دی به بنیان های ملی جلوه گر ش��د. 
ما به عنوان حزب دمکرات کردس��تان ایران 
به روابط فی مابی��ن مباهات نموده و مواضع 

برادارنه  همیشگی تان را می نهیم.

ویژگی ه��ای واالی حزب سوسیالیس��ت 
کردس��تان، واقع بین��ی سیاس��ی این حزب، 
وف��اداری در دوس��تی و موضع گیریه��ای به 
موقع رهبری آن، س��یمایی کاماًل اخالقی و 
سیاس��ی و مبتنی بر اصل هم��کاری به این 
حزب بخش��یده اس��ت و امیدواری��م که این 
سیما و این سیاست ها همچنان ادامه و بیش 
از پیش شکوفا شوند. ما با شناخت دیرینه ای 
که از حزبت��ان و رهبران و مبارزانتان داریم، 
اطمینان داریم که فضای واقع بینی حاکم بر 
کنگره تان، تعهد و دلسوزی و در نظر گرفتن 
روند تحوالت در منطقه، س��بب خواهد شد 
ک��ه کنگره تان منت��ج به اتخ��اذ تصمیمات 

مناسب و شایستهمی گردد.
حزب دمکرات کردس��تان ایران خرسند 
اس��ت که هیچ مانع و مش��کلی نتوانسته از 
یکس��و از اهمیت و دوستانه بودن روابطمان 
بکاهد و از سوی دیگر، گام های شما برادران 
و عزیزانم��ان را در راه مب��ارزه و پیش��رفت 
سس��ت نماید، به همین دلیل پیروزی از آن 
ش��ما و رابطه ی دوس��تانه ی میان ما خواهد 

بود.
دوستان گرامی!

کنگ��ره ی ده��م حزبت��ان در ش��رایطی 
برگزار می ش��ود که تحوالت به سرعت روی 
داده و روی خواهند داد، اگرچه تاکنون این 

تحوالت نتوانسته منجر به رهایی کامل ملت 
کرد ش��وند، لیکن مس��أله  ی کرد و وضعیت 
مبارزاتی آن را به پی��ش برده و دوران انکار 
ملت کرد به پایان رسیده است و روند تأمین 
حق��وق ملت کرد تبدیل به بحث روز ش��ده 
اس��ت، ارزیابی تمامی تحوالت و مس��أله ی 
کرد در هر چهار بخش کردستان در شمال، 
جنوب، ش��رق و غرب آن هر یک به گونه ای 
در جریان است، از ضروری ترین مسائل است 
و توطئه های دش��منان حقوق و آزادی های 
ملت ک��رد نیز همچن��ان ادام��ه داند بدون 
تردی��د هیچ یک از اینها از دید ش��ما پنهان 

نیست.
ت��ا آنجا که به کردس��تان ای��ران مربوط 
می ش��ود، باید بگوییم ک��ه در ایران رژیمی 
واپس��گرا و انحص��ار طل��ب ب��ر سرنوش��ت 

ملیت ه��ای ایران حاکم اس��ت. این رژیم بر 
مبنای ایدئولوژی مذهبی ش��یعه و فلسفه ی 
والیت فقیه ش��کل گرفته، از همین رو منشأ 
تبعیض می��ان ملت فرادس��ت و ملیت های 
تحت ستم و همچنین در میان پیروان ادیان 
و حتی در میان پیروان مذاهب اسالمی است. 
این رژیم اعتقادی به دمکراسی و حقوق بشر 
ندارد و آن را پدیده ای غربی می داند که باید 
با آن مخالفت کند. اعتقادی به حقوق ملیتها 
و برابری زن و مرد نیز ندارد. این در حالیست 
که حزب دمکرات کردستان ایران و فرزندان 
ملت کرد در ایران خواهان دمکراسی، حقوق 
بش��ر، حقوق مل��ی و براب��ری زن و مرد در 
خانواده و در جامعه هستند و ناسازگاری میان 
خواس��ت های ملت کرد و آزادیخواهان ایران 
از یک س��و و ماهیت ارتجاعی و دیکتاتوری 
رژیم جمهوری اس��المی ایران از سوی دیگر 
در منتهی درج��ه ی خود قرار دارد. عالوه بر 
اینها، این رژیم عامل ترویج و گسترش فساد 
مالی، بی اخالقی و اعتیاد و همچنین مخالف 
ش��ادمانی مردم ایران اس��ت. با این اشاره ی 
کوتاه می توان دریافت که مبارزه ی ملت کرد 
در ایران تا چه حد س��خت و دش��وار است. 
ب��ا این حال نیز ملت ک��رد و حزب دمکرات 
کردس��تان ایران همواره در ح��ال مبارزه با 
این رژیم بوده و در راه تحقق خواس��ت های 
انس��انی، دمکراتیک و حقوق ملی به انحای 
گوناگون در تالش و مبارزه هستند. به همین 
دلیل، ش��مار زیادی از مبارزان کرد، به ویژه 
مبارزان حزب دمکرات کردستان ایران تحت 
پیگ��رد قرار گرفته، زندانی ش��ده یا با احکام 

اعدام روبرو شده اند.

در ترکیه ش��ما خود بهتر به اوضاع ملت 
کرد واقف هستید و در کردستان سوریه نیز 
فرصتی فراهم ش��ده که اگر انحصارگرایی و 
س��لطه گری یک جریان نبود، می توانستم به 
اتحاد نیروهای کرد در این بخش از کردستان 
بیشتر امیدوار باشیم و تأثیرگذاری ملت کرد 
بر روند تحوالت در این کش��ور چش��مگیرتر 
می ب��ود. در کردس��تان عراق ی��ک حکومت 
ک��ردی وجود دارد که محافظت و حمایت از 

آن وظیفه ی همگی ماست.
ما با توجه به واقع بینی ش��ما برادرانمان 
در این کنگ��ره، اطمینان داری��م که تمامی 
مس��ائلی که در این پیام ب��ه طور خالصه به 
آنها اش��اره ش��د، در کنگره ی ش��ما به طور 
دقیقتر و مفصلتر مورد بحث و بررس��ی قرار 
خواهن��د گرفت و همین امر نیز ما را امیدوار 
می کند که کنگره تان به نتایج دلخواه و مورد 

امیدواری دوستان منجر شود.

با درود و تبریک به شما دوستان 
گرامی و از طریق شما به تمامی اعضا و 

هواداران حزبتان

پیروز باد كنگره ی دهم حزب 
برادرمان حزب سوسیالیست كردستان
با آرزوی استمرار و پیشرفت برای 

روابط سالم و برادرانه ی فیمابین
حزب دمکرات كردستان ایران

دفتر سیاسی

هیوا بهرامی، نماینده ی حزب دمکرات 
کردس��تان ای��ران در اتری��ش ب��ه  همراه 
نمایندگان احزاب سیاس��ی کردس��تان از 
دفت��ر نمایندگی اقلیم کردس��تان در این 

کشور دیدار نمودند.
ب��ه  گ��زارش وب س��ایت کوردس��تان 
میدیا، روز دوش��نبه  2٦ خردادماه 1393 
نماین��دگان اح��زاب و جریانات سیاس��ی 
کردس��تان در کش��ور اتریش، دیدار ی با 

در ادامه ی دیدار ه��ای هیأت کنگره ی 
ملیت های ایران فدرال از کنگره ی آمریکا، 
نماین��دگان با س��ازمان دمکراس��ی برای 

خاورمیانه دیدار کردند.
به  گزارش وب سایت کوردستان میدیا، 
هیأت کنگره ی ملیت ه��ای ایران فدرال با 
سازمان دمکراس��ی برای خاورمیانه دیدار 
کردن��د و موضوع��ات مرتبط ب��ا وضعیت 
خاورمیانه و به ویژه ای��ران را مورد بحث و 

گفتگو قرار دادند.
در ای��ن دیدار لقمان احمدی مس��ئول 
بخش روابط خارج��ی حزب و عضو هیأت 
کنگره ی ملیت های ایران فدرال با مروری 

بر تحوالت اخیر کشور عراق، اظهار داشت 
که ایاالت متحده باید از جریاناتی حمایت 
کند که حقیقتأ دارای ارزش های مشترک 

با دنیای آزاد هستند.
احمدی ضمن اش��اره به  پیشروی های 
داعش )دولت اس��المی عراق و ش��ام( در 
ع��راق و همچنی��ن مواجه��ه ی نیروه��ای 
مختل��ف سراس��ری ای��ن کش��ور و اقلیم 
کردس��تان، نیروه��ای اقلیم کردس��تان را 
تنها نیروی متعهد در عراق برشمرد که در 
مقابل پیکارجویان تندرو ایستاده و همین 
مس��أله را اندوخته ای ب��رای مقابله با ایران 

عنوان کرد.

احم��دی در ادام��ه اف��زود، ملیت های 
تشکیل دهنده ی ایران، بازوانی هستند که 
ایاالت متحده و جامعه ی جهانی می توانند 
برای ثبات سیاسی و استقرار دمکراسی به  

آن ها متوسل شوند.
ملیت های  نمایندگی کنگ��ره ی  هیأت 
ای��ران فدرال، راه ح��ل تهدید های بالقوه ی 
ای��ران برای جامع��ه ی جهانی را تقس��یم 
مت��وازن ق��درت در بین ملیت ه��ای ایران 
قلمداد کردند. این هیأت تقسیم قدرت بین 
ملیت های تشکیل دهنده ی ایران را اساسی 
برای استقرار دمکراس��ی و رفع همیشگی 

تهدید ایران هسته ای عنوان نمود.

در ادام��ه ی نشس��ت های هیأت کنگره 
ملیت های ایران فدرال با احزاب و جریانات 
سیاس��ی تأثیرگ��ذار در سیاس��ت خارجی 
آمری��کا، این هیأت با س��ازمان "هاینریش 

بل" دیدار نمود.
به  گزارش وب سایت کوردستان میدیا، 
دیداره��ای هیأت کنگ��ره ملیت های ایران 
ف��درال در آمری��کا به  منظ��ور جلب توجه 
جریانات و احزاب سیاسی آمریکا به  موضوع 
ملیت های ساکن ایران و همچنین معرفی 
هرچه بیش��تر نیروها و جریانات ملیت های 
ایران به  عنوان یک فاکتور تأثیرگذار انجام 

گرفت.

در این دیدارها، هیأت کنگره ملیت های 
ایران فدرال واقعیت های جامعه ی ایران و 
به ویژه وضعیت ملیت های تحت ستم ایران 

را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
همچنین طی نشست های هیأت  مزبور، 
همکاری با جریان��ات دمکراتیک به  عنوان 
اصلی ترین فاکتور فراموش ش��ده از س��وی 

آمریکا مطرح گردید.
هیأت کنگره ملیت های ایران فدرال در 
دیدار با ش��خصیت های سیاس��ی آمریکا با 
این اس��تدالل که در ایران چیزی به  عنوان 
"اکثریت" وجود ندارد و رژیم ایران نیز تنها 
با اهرم قدرت توانسته خود را تحمیل کند، 

وارد رایزنی شد.
در ادامه نیز نمایندگان کنگره ملیت های 
ای��ران فدرال بر این قضیه  تأکید کردند که 
وضع هرگونه سیاس��تی علی��ه  رژیم ایران 
بدون درنظر گرفتن واقعیت های یادش��ده 
و جمعیت شناس��ی ای��ران، در درازم��دت 

موفقیت آمیز نخواهد بود.
هی��أت کنگ��ره ی ملیت های ای��ران را 
لقم��ان احم��دی عضو کمیت��ه ی مرکزی 
ح��زب دمکرات کردس��تان ای��ران و ناصر 
بلیده ای، دبیرکل حزب مردم بلوچس��تان 

تشکیل داده  بودند.

هیأت کنگره ی ملیت های ایران فدرال با 
ش��ماری از مراکز و منابع تصمیم گیرنده در 

ایاالت متحده دیدار نمود.
به  گزارش وب س��ایت کوردستان میدیا، 
ای��ران فدرال  هیأت کنگ��ره ی ملیت ه��ای 
متش��کل از "لقمان احمدی" عضو کمیته ی 
مرکزی ح��زب دمک��رات کردس��تان ایران 
و "ناص��ر بلی��ده ای" دبی��رکل ح��زب مردم 
بلوچس��تان ایران، روز دوشنبه  19 خردادماه 
1393، نشس��ت هایی را ب��ا کنگره ی آمریکا 
و تینک تنک های متنفذ این کش��ور برگزار 

نمود.
در این دیدارها هیأت کنگره ی ملیت های 
ایران ف��درال ب��ا "نمایندگان��ی از دو حزب 
دمکرات و جمهوری خواه حاضر در کنگره ی 
کش��ور آمریکا، کمیس��یون حقوق بشر توم 
کانتوز و همچنین نهادهای کارنگی و ان آی 

دی" این کشور به  رایزنی پرداخت.
لقم��ان احمدی هدف از ای��ن دیدارها را 

تأثیرگذاری بر مراک��ز و منابع تصمیم گیری 
و سیاس��تگذاری واش��نگتن عن��وان کرده و 
افزود:"در ش��رایطی که مس��أله ی پرونده ی 
هس��ته ای ایران در جریان اس��ت، الزم است 
که ایاالت متحده را نسبت به  عدم به  حاشیه  
راندن مسأله ی ملیت های ایران و حقوق بشر 

مطلع نماییم".
از  حمای��ت  دی��دار  ای��ن  در  احم��دی 
اپوزیس��یون دمکراتیک و ملیت های ایران را 
گزینه ی سومی برای ایاالت متحده برشمرد.

ناصر بلیده ای نیز در جریان این دیدارها، 
اهداف و برنامه ه��ای کنگره ملیت های ایران 
را ارائ��ه نموده و در مورد وضعیت ملت بلوچ 
اظهار کرد: "ملیت های ایران از ابتدایی ترین 
حقوق خود محرومن��د و تا زمانی که قدرت 
در بین تمامی ملیت های تش��کیل دهنده ی 
جمعی��ت ایران ب��ه  طور یکس��ان و همگون 
تقسیم نگردد، این سیس��تم به  روال کنونی 

ادامه می یابد.

نمایندگ��ی حکومت اقلیم کردس��تان در 
این کش��ور داشتند و از س��وی هیأتی به  
نماینده ی  سرپرس��تی "مصطفی رمضان" 
حکوم��ت اقلی��م، م��ورد اس��تقبال ق��رار 

گرفتند.
اح��زاب  نماین��دگان  دی��دار  ه��دف 
کردستانی از نمایندگی حکومت اقلیم در 
کشور اتریش، رساندن پیام پشتیبانی خود 
از اقلیم و حکومت اقلیم کردس��تان بعد از 
حمالت گروه داعش به  چندین شهر عراق 
و ش��ماری از مناطق کردس��تانی خارج از 

اقلیم، بود.
در ای��ن نشس��ت نماین��ده ی حکومت 
اقلیم کردستان، سخنانی در مورد وضعیت 

کنونی اقلیم و مناطق کردستانی خارج از 
اداره ی حکوم��ت اقلیم به  ط��ور کلی ارائه 
نم��ود و در ادام��ه نیز نماین��دگان احزاب 

نظرات خود را در این مورد ارائه نمودند.
آقای بهرامی ضمن اش��اره به  بیانیه  ی 
دفتر سیاس��ی حزب دمکرات کردس��تان 
ایران در مورد وضعیت کنونی کردستان و 
عراق و اعالم پشتیبانی حزب از این بخش 
از کردس��تان، گف��ت: حزب دمک��رات به  
عنوان نیرویی ملی وظیفه ی خود می داند 
تمامی دس��تاوردهای ملت کرد را حفظ و 

از آن ها دفاع کند.
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25 سال پس از دکتر قاسملو

دوستان گرامی!
همان گونه که مستحضر هستید، 25 سال 
قبل در روز 13 ژوئیه ی1989 رفیق گرامی 
ما و رهبر توانمند حزب دمکرات، دمکرات و 
آزادیخواه نامدار، دکتر عبدالرحمان قاسملو 
ب��ه همراه عبداهلل قادری آذر، عضو کمیته ی 
مرکزی و مس��ئول دفتر نمایندگی حزب در 
خارج از کش��ور و فاضل رسول، از کردهای 

کردستان عراق ترور شد.
ما نی��ز در اینجا گرد ه��م آمده ایم تا از 
یک س��و ای��ن روز تلخ و غم انگی��ز را به یاد 
بیاوری��م و یکبار دیگر نی��ز انزجار خود را از 
رژیم جمهوری اسالمی به دلیل ارتکاب این 
عمل ضد بش��ری ابراز نموده و آن را محکوم 
نمایی��م، از س��وی دیگر، افکار و اندیش��ه ی 
واالی دکتر قاس��ملو را به عنوان یک مبارز 
خس��تگی ناپذیر در زمینه ی دمکراسی برای 
ای��ران و تأمین حقوق مل��ی برابر برای ملت 
کرد در کردس��تان ای��ران گرام��ی بداریم. 
لیکن عالوه بر اینه��ا، برای من و همرزمانم 
در حزب دمکرات کردس��تان ای��ران، دکتر 
قاس��ملو دوس��ت و رهبری کارآمد و نوگرا 
بود ک��ه برنام��ه و مس��یر ح��زب دمکرات 
را بر رویه ای امروزی اس��توار نم��ود و از به 
انحراف کش��یدن آن جلوگیری نمود. اصول 
و ایده های دمکراس��ی، حقوق بشر و مبارزه 
در راه آزادی ملتش، از س��وی دکتر قاسملو 
و به طرزی امروزی در حزب دمکرات تفسیر 
ش��ده و تبدیل به راهنمای ت��داوم مبارزات 
ح��زب دمک��رات در راه اهداف��ش گردید و 
تاکنون نیز این مب��ارزه همچنان در همین 

راستا ادامه دارد.

با گذشت یک سال از ریاست جمهوری 
حسن روحانی که بسیاری او را منجی رژیم 
و ح��الل اختالفات میان باندهای قدرت در 
جمهوری اسالمی می دانس��تند، این روزها 
جناح های رژیم بر س��ر تاراج خوان ثروت و 
قدرت یکبار دیگر شمشیر را علیه یکدیگر از 
رو بسته اند. سال گذشته در چنین روزهایی 
حامیان داخلی و خارجی رژیم به خود وعده 
می دادن��د که دول��ت حس��ن روحانی )چه 
برخاسته از اعجاز عصای بصیرت رهبر باشد 
و چه ثمره ی صندوق های رأی( کانونی برای 
تجمیع خواس��ت ها و ارض��ای آزمندی های 
تم��ام یا حداکثر گروه های مافیایی رژیم در 
درون خود خواهد بود و اختالفات کمرشکن 
درون رژیم را به حداقل خواهد رساند. رژیم 
که خس��ته از دعوای ه��رروزه ی حامیان و 
مخالف��ان دولت قبلی بود، در تبلیغات خود 
انتخاب روحانی را تجلی حماسه ی سیاسی 
موع��ود رهبر و نقط��ه ی پای��ان اختالفات 
درونی رژیم و حتی سرآغاز بیعت گروه های 

در حالیک��ه در خاورمیان��ه به طور کلی 
رهب��ران سیاس��ی ث��روت هنگفت��ی برای 
خ��ود و خانواده هایش��ان می اندوزند، دکتر 
قاس��ملو در زمان شهادتش دارای هیچگونه 
سرمایه ی مادی نبود و هیچ ثروتی برای زن 
و فرزندانش به جای نگذاش��ت، بلکه تمامی 
آنچ��ه را که در این راس��تا اندوخته بود، بر 
طبق وصیت خود وی، از س��وی همس��رش 
که در میان ما به نسرین خانم شهرت دارد، 
ب��ه حزب تحویل داده ش��د و آنچه که برای 
آنان به جای مان��د، تنها نام و آوازه ی دکتر 
قاس��ملو و مباهات کردن به پدر و همسری 
برخوردار از اخالق متعالی و حزب دمکرات 

کردستان ایران بود.
لیکن ب��رای حزب دمکرات کردس��تان 
سرمایه ی بزرگ دیگری نیز بر جای گذاشت 
و آن نیز عبارت از تعدادی دوس��تان وفادار 
و بشردوس��ت بود ک��ه تبدیل به دوس��تان 
همیش��گی مب��ارزات مل��ت ک��رد و حزب 
دمک��رات گردیدن��د. در میان ای��ن گروه از 
دوستان، نام پزش��کان بدون مرز )مدیسین 
دیموند( پزشکان جهان و کمک های پزشکی 
بین المللی بیش از همگان برای ما شناخته 
شده اس��ت. این پزشکان در روزهای سخت 
مبارزه که کردس��تان زی��ر بمباران و هجوم 
نیروهای مس��لح رژیم بود و حتی پزش��کان 
کرد نی��ز قادر نبودند به ما یاری برس��انند، 
دهها تن از این پزشکان در زیر سرما و برف 
زمس��تان و حتی از طری��ق راه های ممنوعه 
خود را به صفوف مبارزه رسانده و پا به پای 
کادرها و پیش��مرگانمان ب��ه یاری زخمیان 
جن��گ و بیماران و مصیب��ت زدگان کرد در 
روستاهای دوردس��ت و مناطق کوهستانی 
می شتافتند و بدین گونه نه تنها جان صدها 
پیش��مرگ جنگاور کرد و زن و کودک کرد 
را نج��ات دادند، بلکه وجود آنان در میان ما 

برایمان روحیه بخش بود.
بس��یارند ای��ن انس��ان هایی ک��ه نزد ما 
ش��ناخته شده اند و هرگز خدمات و زحمات 
آنان را از ی��اد نخواهیم برد و اکنون در این 
مراسم نیز شماری از مشهورترین آنان را در 
کنار خود می بینم، دوستان عزیزی همچون 
دکتر کوشنر، دکتر گرانژون، دکتر فردریک 

و ... .
من بدین مناس��بت یکبار دیگر از جانب 
حزب دکتر قاس��ملو حضور ای��ن عزیزان را 
که بخشی از س��رمایه ی انسانی ما و یادگار 
دکتر قاس��ملو هس��تند، گرامی م��ی دارم و 
بس��یار خرس��ندم که یکبار دیگر خود را در 
میان آنان و در مراس��م نکوداشت یاد شهید 

بزرگوارمان می بینم.
دوستان گرامی!

در م��دت 25 س��ال گذش��ته و پس از 
ت��رور دکت��ر قاس��ملو دگرگونی های��ی در 
جامعه ی جهان��ی روی داده اس��ت. در این 
م��دت ملیت ه��ای تحت س��تم از گوش��ه و 
کنار جه��ان و به وی��ژه خاورمیانه، از جمله 
ملت کرد که س��رزمین آنان از س��وی چهار 
دولت قدرتمند منطقه اش��غال شده، سطح 
آگاهی و بیداریشان باالتر رفته، از همین رو 
مبارزه ی خود را برای رهایی از ظلم و س��تم 
این رژیم های دیکتاتور جدی تر نموده اند، در 
کشور عراق با سرنگونی صدام حسین، ملت 
کرد حکومت منطقه ای خویش را تش��کیل 
داده و ه��م اکن��ون در حال تمری��ن فرایند 
دمکراس��ی است و به بخش��ی از خواست ها 
و مطالبات ملی خویش دس��ت یافته است. 
در ترکی��ه ک��ه از کرده��ا به عن��وان ترک 
کوهستانی یاد می کردند، روند صلح با ملت 
کرد در جریان اس��ت و نه تنها کردها دیگر 
به عنوان ترک کوهس��تانی تلقی نمی شوند، 
بلک��ه به گونه ای آزادان��ه نمایندگان خود را 
ب��رای پارلمان و در دس��ت گرفتن مدیریت 

شهرداری ها انتخاب می کنند. 
علیرغ��م سرنوش��ت تلخ تمام��ی مردم 
س��وریه از جمله کردها به علت یک تراژدی 
انس��انی که هم اینک در این کش��ور جریان 
دارد، انتظار می رود ک��ه وضع کردهای این 
بخ��ش در آین��ده در ه��ر دو ص��ورت بقا یا 
سرنگونی بشار اسد از قدرت، شاهد تغییرات 
مثبتی باش��د، لیکن آنچه ک��ه در این میان 
فاجعه ب��ار اس��ت، وضع ملیت ه��ای ایران از 

جمله ملت کرد است.
در ای��ران اگر تغییری روی داده باش��د، 
همانا سرکوب بیش��تر آزادیخواهان، به ویژه 
فع��االن حق��وق ملیت هاس��ت. روحانی که 
نزدیک به یک س��ال قب��ل با وعده و وعید و 
چهره ای جدید به ریاس��ت  جمهوری رسید، 
توانس��ت یکب��ار دیگر مردم ای��ران را فریب 
داده و ش��مار چش��مگیری از آنان را به پای 
صندوق های رأی بکش��اند، لیکن با گذشت 
این مدت دو برنام��ه ی متضاد با یکدیگر در 

ایران به پیش برده شده اند:
ب��ه علت بح��ران اقتص��ادی که   .1
بخش��ی از آن تحت فش��ار تحریم های غرب 
ایجاد شده و اقتصاد ایران را به لبه ی پرتگاه 
رس��اند، روحان��ی به فرمان خامن��ه ای، ولی 
فقیه رژیم ناگزیر ش��رایط غرب در زمینه ی 
غنی س��ازی اورانیوم پذیرفت تا تحریم ها را 
سس��ت نموده و نهایتاً لغو گردند تا حکومت 

این دعوا را پایانی نیست
سالم اسماعیل پور

جمهوری اس��المی را از بحران و س��رنگونی 
نج��ات دهد، ب��دون اینکه اعتق��ادی به این 
سازش داش��ته باشند. در این رابطه سخنان 
و اظهار نظرهای به ظاهر جدید محمدجواد 
ظریف، وزیر امور خارجه ی ایران متأس��فانه 

تأثیرات زیادی بر غرب داشت. 
وض��ع زندگی م��ردم در داخل   .2
ایران، س��رکوب و فش��ار بر فعاالن سیاسی، 
فع��االن عرصه ی حقوق بش��ر، حقوق زنان، 
کارگران و به ویژه ملیت های ایران از جمله 
ملت کرد و همچنین دگراندیشان مذهبی و 
تمامی اقش��ار و طبقات سختتر و خطرناکتر 

شده است. 
در مدت یک س��ال ریاس��ت جمهوری 
روحانی تنها در کردس��تان 10 تن از فعاالن 
سیاس��ی از سوی نیروهای رژیم و همچنین 
10 کولبر کش��ته و زخمی ش��ده اند، شمار 
چش��مگیری از آزادیخواهان به دلیل فش��ار 
رژی��م ناگزیر به ت��رک وطن ش��ده اند، 38 
ت��ن اعدام ش��ده اند، حک��م اع��دام برای 4 
تن دیگر صادر ش��ده اس��ت، 35 نفر بر اثر 
انفجار مین هایی که از س��وی نیروهای رژیم 
در مناطق مختلف کردس��تان کاشته شده ، 
کش��ته و زخم��ی ش��ده اند. تنه��ا در ٦ ماه 
نخست ریاس��ت جمهوری روحانی 250 تن 
اعدام ش��ده اند، رژیم جمهوری اس��المی در 
مدت یک س��ال اخیر از نظر آمار اعدام ها در 
س��طح جهان پس از کشور چین در رتبه ی 
دوم قرار گرفته اس��ت، لیکن با مقایس��ه ی 
می��زان جمعیت چی��ن و ای��ران، جمهوری 

اسالمی در رتبه ی نخست قرار می گیرد.
جمه��وری  ریاس��ت  دوران  همانن��د 
احمدی ن��ژاد در حالی که بی��کاری، گرانی، 
اعتی��اد ب��ه مواد مخ��در و س��ایر معضالت 
اجتماعی روز به روز افزایش یافته و بر شمار 
کسانی که در زیر خط فقر زندگی می کنند، 
افزوده می گردد، بخش عظیمی از امکانات و 
دارایی های این کش��ور برای تقویت ماشین 
جنگی بش��ار اسد و ویران نمودن این کشور 

هزینه می گردد یا به حزب اهلل لبنان و س��ایر 
گروه های تروریس��تی کوچک و بزرگ داده 
می شود و یا به حساب های بانکی زمامداران 

رژیم ایران واریز می گردد.
ما ب��ر این باوری��م که رژی��م جمهوری 
اسالمی نه از روی اعتقاد و باور خویش، بلکه 
ب��ه اجبار همانگونه که تاکنون نش��ان داده، 
به خواست های غرب در رابطه با غنی سازی 
اورانی��وم گ��ردن نه��اده و دروازه ی تجارت 
ایران را بر روی غرب خواهد گش��ود. در این 
مقطع تا لغو تحریم های ایران بر طبق نکات 
و مواردی که برایش تعیین خواهد ش��د، به 
فعالیت های غیراتم��ی خویش ادامه خواهد 
داد، لیک��ن پ��س از آن هرگاه ک��ه فرصتی 
برایش فراهم شود، فعالیت های مخفیانه اش 
را به منظور دس��تیابی به سالح اتمی یکبار 

دیگر آغاز خواهد نمود.
م��ردم ایران از کش��ورهای غربی انتظار 
دارند ک��ه در این دوران منافع تجاریش��ان 
در رابط��ه با ایران باعث نادیده گرفتن نقض 
حقوق بش��ر در داخل ایران نشود، همانگونه 
که فش��ار تحریمه��ا جمهوری اس��المی را 
ناگزیر به عقب نشینی از مسأله ی غنی سازی 
اورانی��وم نمود، این فش��ارها می تواند در به 
عقب راندن رژیم تا رعایت حقوق بش��ر نیز 

تأثیرگذار باشد.
در خاتمه اجازه می خواهم مراتب سپاس 

خود را تقدیم کنم به:
پارلمان فرانس��ه که ب��رای چندمین بار 
اجازه دادند مراس��م بزرگداش��ت یاد شهید 
دکتر قاسملو در سالن پارلمان برگزار شود.

انستیتوی کرد به ریاست برادر گرامیمان 
کندال نزان از دوستان دکتر قاسملو که این 
مراس��م را برگزار نمودند و به تمامی ش��ما 
دوس��تان گرامی ب��ه خاط��ر حضورتان در 
مراسم یادبود بیس��ت و پنجمین سال ترور 
دکتر قاس��ملو، عبداهلل ق��ادری آذر و فاضل 

رسول.

مصطفی هجری

اپوزیس��یون با والیت فقیه قلمداد می کرد، 
لیکن هم اینک و یک سال پس از آن روزها، 
به نظر می رسد که عصای بصیرت و هیمنه ی 
پوش��الی ولی فقیه قادر به بازگرداندن غول 
اختالفات و قدرت طلبی جناح های رژیم به 
درون شیشه نبوده و زخم کهنه ی اختالفات 
بس��یار زودتر از آنچه که تصور می شد، سر 

باز کرده است.
یکی از مهمتری��ن موارد این اختالفات، 
دع��وای گروه موس��وم ب��ه "دلواپس��ان" با 
حامیان تیم مذاکرات هس��ته ای است که از 
همان ابتدای شکل گیری توافق شش ماهه ی 
ایران و 5+1 در نخس��تین روزهای زمستان 

سال گذشته صورت علنی به خود گرفت.
اما با گذشت زمان، بیش از پیش آشکار 
می شود که این دعوا در واقع صرفاً بهانه ای 
ب��رای به چالش کش��یدن یکدیگر اس��ت و 
کشمکش ها عمیقتر از آن هستند که تغییر 
در کادر دیپلماس��ی یا حتی تغییر سیاست 
هس��ته ای نیز بتوان��د در دراز مدت و برای 

همیشه بر آنها سرپوش بگذارد.
از همین روست که این روزها آستانه ی 
تحمل جناح های قدرت بس��یار پایین آمده 

و به ه��ر بهانه ی ول��و کوچکی نی��ز یقه ی 
همدیگر را پاره می کنند.

س��خنان روحان��ی در رابط��ه ب��ا اینکه 
نمی توان )یا نباید؟( مردم را به زور ش��الق 
به بهش��ت برد، یکی از همین مواردی است 
که این روزها زمینه س��از مش��اجرات لفظی 
میان حامیان و مخالفان وی در درون رژیم 

گردید.
 صادق الریجان��ی، رئیس قوه ی قضائیه 
می گوید که س��خنان روحانی در رد هدایت 
زوری مردم به بهشت ناشی از تفکر لیبرالی 
اس��ت. احمد خاتمی، احم��د علم الهدی و 
محمدتقی مصباح ی��زدی نیز از مفید بودن 
زور و شالق برای وارد کردن مردم به بهشت 
دفاع کرده و از روحانی خواسته اند راه جهنم 

را برای مردم باز نکند.
از س��وی دیگ��ر، 42 نماینده ی مجلس 
رژیم در نامه ای دولت حس��ن روحانی را به 
»تهدی��د« و »تضعیف« امنی��ت ملی متهم 
ک��رده و محمد علوی، وزی��ر اطالعات را به 

مجلس احضار کرده اند.
در متن س��ؤال این نماین��دگان، دولت 
روحان��ی در 21 بن��د مته��م ب��ه »تهدید« 

امنیت ملی شده است.
سیاس��ت دولت در زمینه های فرهنگ، 
برنامه هس��ته ای، رابطه با آمری��کا و وقایع 
س��ال 1388 مهمترین محور های این متن 

را تشکیل می دهد.
برخی از رسانه های اصولگرا نیز با انتقاد 
از س��فر روحانی ب��ه ترکیه و دی��دار وی با 
اردوغان، از وی خواس��ته اند که از وضعیت 
س��رگردانی در قب��ال ترکیه خارج ش��ده و 
خط��ر سیاس��ت  های اردوغ��ان و متحدان 
منطقه ای ترکیه را برای به بن بست کشاندن 

توسعه  طلبی های رژیم ایران درک نماید.
جن��گ پنهان بر س��ر آین��ده ی رهبری 
رژیم نیز یکی از مهمترین موارد اختالف در 
میان زمامداران رژیم است. با باال رفتن سن 
خامن��ه ای و بیم��اری وی، بیماری مهدوی 
کنی رئی��س مجلس خب��رگان و انتخابات 
پی��ش روی این مجلس نی��ز تنور دعواها را 

برافروخته تر از پیش نموده است.
چندی پیش س��ایت صراط وابس��ته به 
سپاه پاس��داران در گزارشی مدعی شد که 
هاشمی رفسنجانی برای انتخابات خبرگان 
لیستی تهیه کرده است. در همین خصوص 
گفته می ش��ود احتماالً از حس��ن روحانی، 
هاش��می رفس��نجانی، محقق داماد، س��ید 
حسن خمینی و مجید انصاری برای تکمیل 
این لیست استفاده شود. در این رابطه جنتی، 
دبیر شورای نگهبان رژیم گفته است: "امروز 

عده ای که سنگر اول )ریاست جمهوری( را 
فتح کرده اند، در پی تصرف مجلس خبرگان 
رهبری و مجلس ش��ورای اسالمی هستند. 
آنه��ا نقش��ه های خطرناکی می کش��ند، لذا 
مقابله با این بصیرت می خواهد که از جمله 
آنها تقویت بصیرت در میان اعضای شورای 

نگهبان و ناظرین است."
همچنین در جریان مراسم سالگرد مرگ 
خمینی، منتقدان و مخالفان دولت روحانی 
ب��ه پخش ش��بنامه و ایراد س��خنرانی علیه 
وی پرداختن��د. در یکی از این ش��بنامه ها، 
با برش��مردن تعهدات ایران و طرف مقابل، 
از واگ��ذاري 2٧ امتیاز ارزش��مند، در قبال 
دریاف��ت 10 ال��ي 12 امتیاز ک��ه به گفته 
شبنامه نویسان »بعضاً کم ارزش« یا »به نفع 
خود غربي ها« خواهد بود، بحث شده است.
چنی��ن ش��رایطی اوضاع را ب��رای رژیم 
در ش��رایطی که گفتگوهای هس��ته ای نیز 
به روزهای حساس��ی رسیده، دش��وارتر از 
قبل نم��وده و تصمیم گی��ری در این رابطه 
را ب��رای کارگزاران سیاس��ت خارجی رژیم 
مشکلتر خواهد نمود. لذا به نظر می رسد که 
مش��کالت پیش روی رژیم و دولت روحانی 
بس��یار فراتر از تصور وی در روزهایی است 
ک��ه کلید در دس��ت، وعده ی ح��ل تمامی 
مشکالت در کمتر از یکصد روز را به همگان 

می داد.
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س��ایت "نیویورک تایم��ز" مقاله ای 
تحت عن��وان "پنج اصل ب��رای عراق" 
ب��ه قلم توماس ل. فریدمن که دو هفته 
قبل در عراق بوده، منتش��ر کرده است. 
نگارنده به وقایع اخیر عراق اشاره کرده 
و در بدو نگارش خود آورده است: "عدم 
س��ازگاری در عراق و س��وریه در حال 
دگرگون ساختن اصلی می باشد که طی 
یک س��ده معیار تعریف خاورمیانه بوده 
اس��ت. این رویداد بزرگی است و ما نیز 
به مثابه یک کش��ور الزم اس��ت درباره 
چگونگی روبرو شدن با آن بیاندیشیم".

نویسنده سپس پنج اصل اساسی در 
عراق کنونی برای آمریکا را بر می شمارد. 
اول "در عراق امروز، دشمن دشمن من، 
دش��منم است. در جنگ کنونی، به غیر 
از کردها، هیچ یاوری نداریم. نه سنی ها 
و نه رهبران شیعی که جلودار جنگ در 
عراق هستند، امروز در ارزش هایمان با 

ما شریک نیستند".
درب��اره ی اص��ل دوم، نگارن��ده ب��ا 
این س��ؤال آغاز می کند ک��ه آیا از خود 
پرسیده ایم که چرا در خیزش های بهار 
عربی در منطقه، تونس و کردستان بدون 
دخالت ما موفق عمل کرده و دمکراسی 
را نهادینه ساختند. به موضوع دو حزب 
حاکم کردس��تان می پردازد که نه تنها 
از دشمن به دوست تبدیل شدند، بلکه 
ام��کان انتخابات��ی آزاد را فراهم کردند. 
اپوزیسیونی  همچنین به موضوع ظهور 
در  دمکراتی��ک  رون��دی  در  نیرومن��د 
کردس��تان اشاره می کند. اصل دوم این 
است که: "س��نی ها و شیعیان نیازی به 

تسلیحات ما ندارند".
در مورد اصل س��وم به این موضوع 
می پردازد که این ایران و سپاه قدسش 
و فرمانده این سپاه، قاسم سلیمانی بود 
که متحدان ش��یعی عراقی اش را جهت 
کشتن آمریکایی ها به بمب ویژه مسلح 
کرد و خواس��تار خروج ما از آنجا شد... 
ایران خواستار سیطره ی خود بر منطقه 
شد. بسیار خوب، س��لیمانی! این از آن 
تو. اکنون تمرکز ش��ما بر نفوذ بیش��تر 
در س��وریه، لبنان و عراق است و ما در 
حال بازگش��ت به خانه هستیم، خوش 
باش��ید". یعنی بر این اعتقاد اس��ت که 
دیگر نوبت جمهوری اس��المی است که 

در چاهی که خود کنده، بیافتد.
س��پس ب��ه دنب��ال پرداخت��ن ب��ه 
موض��وع موفقیت ه��ای اس��تاندار کرد، 
دکتر نجم الدین کریم در شهر کرکوک 
و جل��ب اعتم��اد اقلیت ه��ای ع��رب و 
ترکمن این ش��هر توسط ایشان و اینکه 
نجم الدین کریم بهتر از مالکی مدیریت 
می کند، در مورد اصل چهارم می نویسد: 
"مردم می توانند در سایه ی یک رهبری 
درس��ت، زندگی مس��المت آمیز داشته 

باشند".
در آخرین پاراگراف می نگارد: "نهایتاً 
در حالی که هیچ یک از بازیگران اصلی 
عراق، به جز کردها، برای ارزش هایمان 
نمی جنگند، آیا کس��ی هست که برای 
منافعم��ان بجنگد: آیا عراقی با کمترین 
میزان ثبات، تهدیدی برای ما نیس��ت؟ 
آیا به نح��وی واقع بینانه می توان به چه 
کسی کمک رس��اند؟ پاسخ هنوز برایم 
روشن نیس��ت و تا آنها باش��ند، بسیار 

نگران دخالت خواهم بود".
منبع: 

Newyorktimes.com

            روزنــــــه        

مدتی است به ویژه پس از خروج آمریکا از 
عراق و نفوذ بیشتر سپاه پاسداران جمهوری 
اس��المی ایران در عراق، یورش و ضربه زدن 
به احزاب کردس��تان ایران در حال افزایش 
است. هر چه سپاه پاسداران رژیم تهران در 
امور داخلی عراق و اقلیم کردس��تان، بیشتر 
دخالت می نماید و بیش��تر در مش��کالت و 
تنش ه��ای دخالت می نمای��د، ضربه زدن و 

تراژدیی که هر روز در گوش��ه ای از این 
س��رزمین اتفاق می افتد، داستانی غم انگیز 
و قربانی نام آش��نای این داس��تان؛ زن، زن، 
هم��ان موجود ضعیف و جن��س دوم ذهن 

منجمد مردان این سرزمین.
روزی در کن��گاور، پ��دری ب��رای حفظ 
ش��رفش! دختر 1٧ س��اله اش را می کشد، 
در کامی��اران، زنی با دو فرزندش س��الخی 
می ش��وند، در سردش��ت دو زن 22 و 43 
س��اله خ��ود را حلق آویز نم��وده و به آتش 
می کش��ند، مریوان جهنم زنان می گردد و 
ای��الم باالتری��ن آمار خودکش��ی زنان را به 
ن��ام خود ثب��ت می کند تا ش��اید برخی از 
م��ردان این دیار ش��ب غره از پاس��داری از 
شرفش��ان، آسوده چش��م بر هم نهند و در 
میان همجنس هایش��ان فردا سرشان را باال 

نگه دارند.
تا اواخر هفته س��وم خردادماه امس��ال، 
1٦ مورد خودکش��ی زنان در آژانس خبری 

پنج اصل برای عراق
در راستای کدامین منفعت؟

بروسکه سنه ای

اعتراضات خاموش و قربانیان بی پناه
کردپا به ثبت رسیده است. آماری که بیانگر کیهان یوسفی

اعتراضات خاموش زنان این س��رزمین علیه 
ستمی اس��ت که هنجار و قانون و فرهنگ 
و مذه��ب آن را مش��روعیت می بخش��ند. 
آمارهای خودکش��ی در کردس��تان در حال 
افزایش است، جامعه شناسان و روانشناسان 
این پدی��ده را با فق��ر اقتص��ادی، بیکاری، 
فق��ر فرهنگ��ی و ... مرتب��ط می دانن��د. در 
آسیب شناسی این معضل اجتماعی مناطق 
کردنش��ین نباید دو عامل را فراموش کرد، 
رش��د آگاهی زنان و تبعیض سیس��تماتیک 

علیه آنان.
بی ش��ک افزایش آمار فارغ التحصیالن 
مراکز عالی و همچنین رشد آگاهی جمعی و 
سهولت دسترسی به اطالعات درباره حقوق 
جهانش��مول زنان س��بب گردیده است که 
نوعی خودآگاهی در بین زنان کرد نس��بت 
به حقوقش��ان پدیدار ش��ود، ول��ی با توجه 
به ق��رار گرفتن آنان در خانواده ای س��نتی 
و فرات��ر از آن در جامعه ای س��نتی و تحت 
اس��تیالی قانونی مرتجع و غیر دمکراتیک، 

سدی بر س��ر راه تحقق حقوق حقه ی زنان 
قرار می گیرد.

ممانعت سیستم حاکم از تشکیل نهادها 
و تش��کل های مدافع حقوق زن��ان به مثابه 
پشتیبان و ارگانیزاسیونی برای سازماندهی 
و حمای��ت آنان موجب می گ��ردد که زنان 
نتوانن��د بر موانع س��ر راهش��ان فائق آیند 
و فراش��د تغیی��ری را راه ان��دازی کنند. به 
همین علت خش��م انباش��ته شده در درون 
زنان باعث افس��ردگی، ی��أس و ناامیدی و 
در نهایت خ��ود تخریبی و پای��ان دادن به 
زندگیشان می انجامد و زن با مرگ خویش 
اعتراض خود را نس��بت به وضعیت موجود 
اعالن می دارد و او برآنس��ت که با این اقدام 
از جامع��ه انتق��ام بگی��رد، انتقامی که خود 

قربانی نخست آن است.
ب��ا توجه ب��ه اظهارات مقام��ات دولتی، 
در س��ال91،  3٦40 نف��ر در ایران اقدام به 
خودکش��ی نموده و به زندگ��ی خود پایان 

داده اند.
آب��رو و ناموس ب��ه عن��وان مؤلفه هایی 

ک��ه هنج��ار و مذهب ب��ه آنها مش��روعیت 
می بخش��ند، علتی برای خودکشی و کشته 
ش��دن زنان به ش��مار می آیند. در جامعه ی 
س��نتی و مذهبی، زن ش��رف و ناموس مرد 
محس��وب می گردد و ب��ه عبارتی زن ملک 
مرد می گردد. این ش��رف و ناموس مرد اگر 
طبق محدودیت هایی که سیستم مردساالر 
برایش مش��خص کرده، رفت��ار ننماید دچار 
گناهی نابخش��ودنی شده که بایستی تقاص 
آن را پ��س بده��د، تقاصی ک��ه در جوامع 
س��نتی، جامعه، فرهنگ، هنجار و قانون نیز 
حامی و پشتیبان عملی نمودن آن هستند، 
زن بی پناه و رانده شده از همه جا اگر خود 
ب��ه مجازات خ��ود نپردازد، س��نت و قانون 
حاک��م بر جامعه بدون ش��ک به مجازات او 

خواهند پرداخت.
تالش ه��ا ب��رای زدودن اجح��اف وارده 
ب��ر زنان در ایران با توس��ل ب��ه قوانین غیر 
دمکراتی��ک، همانن��د آب در هاون کوبیدن 
است و بدون شک تنها راه حل برای تحقق 
حقوق زنان و جلوگیری از تبعیض و س��تم 
اعمال ش��ده بر آن��ان، دموکراتی��زه نمودن 
ساختار سیاسی و حاکمیت قانونی است که 
در آن زن و مرد برابر و از حقوقی مس��اوی 

برخوردار باشند.

ک��ه افرادی که خود را به عنوان ش��خصیت 
سیاس��ی یا روزنامه نگار معرفی می کنند، در 
دام آن ه��ا می افتن��د و فرام��وش می نمایند 
که زمان��ی مردم و احزاب کردس��تان ایران 
دوس��ت و همپیمان بخش اعظمی از احزاب 
کردس��تان عراق بودند و وظیفه ی برادری و 
حمایت و پش��تیبانی از آن ه��ا را به بهترین 
نحو ممکن به انجام رس��انده و هرگز در این 
رابطه دریغ ننم��وده  و همواره غمخوار آنان 
بوده اند و هرگز به ش��کلی س��خن نگفته اند 
ک��ه منافع ملت ک��رد را در بخش های دیگر 

کردستان زیر سؤال ببرند.
افزای��ش حم��الت تبلیغ��ی ب��ه احزاب 
کردس��تان ای��ران در مدت اخی��ر از طریق 
چندین تریبون و رس��انه ی متفاوت صورت 
گرف��ت و س��یمایی متف��اوت و س��خنانی 
متف��اوت، فراخوان یورش ب��ه این احزاب را 
ص��ادر نموده اند، اما هیچک��دام از این افراد 
و رس��انه ها حاضر نبودند هرچند به صورت 
ضعی��ف و حداقل��ی در براب��ر کنس��ولگر ی 

دس��ت رد به سینه ی آنان زده و بار سنگین 
موجودی��ت آنان را از دوش کردس��تان آزاد 

بر می دارد.
احمد عبداهلل، نویسنده ی این ستون که 
شاید هرگز ش��ناختی از مبارزه و فعالیت و 
قربانی دادن نداش��ته و درباره ی گذش��ته ی 
ملت��ش و مبارزه ی ملت کرد در کردس��تان 
ای��ران هیچگونه آگاهی و اطالعی نداش��ته 
باش��د، تنه��ا وظیف��ه ی اهانت ب��ه احزاب 
کردستان ایران را به انجام رسانده و با بهانه  
ق��رار دادن چن��د نکته، مبارزات بخش��ی از 

کردستان را مورد هجمه قرار می دهد.
جن��اب احم��د عب��داهلل می گوی��د که 
این احزاب ب��ه دلیل عدم داش��تن فعالیت 
سیاس��ی، تعدادشان بس��یار بیشتر می شود 
و انش��عاباتی در آنها روی می دهد. متأسفانه 
مس��أله ی ایجاد انش��عاب و جدایی در میان 
احزاب، مس��أله ای عمومی است و نخستین 
بار نیز در کردس��تان ایران روی نداده و آغاز 
نشده است، اکنون نیز همچنان ادامه دارد و 

م��ورد طعنه ق��رار دادن و زیر س��ؤال بردن 
احزاب کردس��تان ایران از س��وی اشخاصی 
تح��ت عنوان سیاس��ی یا روزنامه ن��گار و ... 
بیشتر افزایش می یابد و علناً و صراحتاً نقش 
پیش��اهنگ را برای مورد هجم��ه قراردادن 
احزاب کردس��تان ایران ایفا می نماید. آنچه 
که جای بس��ی تعجب است، این نیست که 
چرا س��پاه پاس��داران، نیروی قدس، قاسم 
س��لیمانی و جعفر صحرارودی قاتل رهبران 
کرد، علیه احزاب کردس��تان ای��ران توطئه 
می کنن��د و مرمان��ی را به ای��ن کار ترغیب 
می کنن��د؟ بلک��ه تعجب برانگیز این اس��ت 

کردس��تان ایران تحت فش��ار قرار گرفتند و 
از آنان خواس��تید که تجربه ی ما نوپاس��ت، 
نگذارید جمهوری اسالمی آن را برهم بزند.

جن��اب احمد عب��دهلل می گوی��د که از 
آن زم��ان، احزاب کردس��تان ایران درطول 
چندی��ن س��ال آنگون��ه ک��ه خواس��ته اند، 
خوشگذرانی کرده اند! بهتر نیست که احمد 
عبدهلل، قدری تاریخ را مطالعه نماید و بداند 
ک��ه در این مدت 20 س��ال اخیر که از قول 
وی، اح��زاب کردس��تان ای��ران آنگون��ه که 
خواسته اند خوشگذرانی کرده اند! چند نفر از 
کادرها و پیش��مرگان این احزاب در آغوش 
کردس��تان عراق به دس��ت تروریس��ت های 
جمهوری اس��المی و همکارانشان ترور شده  
و بهای خون آنان از جمهوری اس��المی اخذ 
شده است، اگر خوشگذرانی این است، آرزو 
می کنیم که کس��انی چون ایشان نیز از آن 

بی نصیب نمانند.
جناب احمد عبدهلل می گوید که هر وقت 
بخواهند به کنس��ولگری ی��ورش می برند و 

همسایه را عصبانی می کنند!
 خ��دا، همس��ایه ی خ��وب را از کس��ی 
نگیرد! در فنالند، اس��ترالیا، کان��ادا و چهار 
گوش��ه ی دنیا م��ردم بیگانه ک��ه مردم کرد 
را نمی شناس��ند و زبان، آئین و نژادش��ان با 
ملت کرد متفاوت اس��ت، اعدام جوانان کرد 

جمهوری اس��المی در سلیمانیه که به تمام 
آحاد ملت ک��رد در هر جایی که هس��تند، 
اهانت نموده و ملت کرد و کردس��تان عراق 
را نی��ز تهدید نم��وده بود، لب ب��ه اعتراض 
بگشایند یا در برابر یورش سپاه پاسداران به 
کردس��تان و اعدام آن همه فعال کردستان 
ایران خاموش مانده ان��د، آیا آن هایی که در 
این مدت اخیر علیه احزاب کردستان ایران 
س��خن رانده اند، از ترس همی��ن تهدیدات 
کنس��ولگری جمه��وری اس��المی، چنی��ن 
سخنانی را بر زبان آورده اند؟ یا در اندیشه ی 
دریافت پاداش از جمهوری اسالمی هستند 

تا از این طریق امتیازی به دست آورند.
در همین چهارچوب و در نمونه ی اخیر، 
در شماره ی 4٧0 روزنامه ی »چاوه دیر«، روز 
دوش��نبه 2014/٦/2 می��الدی در صفحه ی 
8 در س��تون »گه رمه باس«، شخصی با نام 
»احمد عبداهلل« احزاب کردس��تان ایران را 
به ش��کلی بس��یار ناروا و ضد ک��ردی مورد 
حمله قرار داده و آنگونه س��خن رانده است 
ک��ه گویی این احزاب چش��م انتظار التفاتی 
از س��وی آقای احمد عبداهلل هس��تند و وی 
نیز برای خوشخدمتی به دشمنان ملت کرد، 

احزاب کردستان عراق و کردستان ترکیه و 
کردستان سوریه نیز با این موضوع دست به 
گریبانند، اما بهتر است جناب احمد عبداهلل 
تقاض��ا نماید که هیچ جریان��ی از جدایی و 
وق��وع انش��عاب در میان احزاب کردس��تان 
حمایت نکند. آنگاه برخی از مشکالت کمتر 

خواهد شد.
جناب احمد عبداهلل می گوید که پس از 
قیام کردس��تان عراق، به صورت رس��می از 
مناطق مرزی عقب نشس��تند و از آن زمان 
نیز شباهتی به احزاب اپوزیسیون نداشته اند. 
س��وأل این اس��ت که آی��ا این مس��أله تنها 
درب��اره ی نیروهای کردس��تان ایران صحیح 
است یا اینکه هر حزب و جریانی در برهه ای 
از زم��ان، اگر با این چنی��ن وضعیتی روبرو 
شده باش��د، دیگر در زمره ی اپوزیسیون به 

شمار نمی آید؟
این در حالیس��ت که چنی��ن موضوعی 

عاری از حقیقت می باشد.
پیش��نهادی ب��رای احمد عب��داهلل این 
اس��ت که در پی یافتن دلیل عقب نشستن 
احزاب کردس��تان ای��ران از مناطق مرزی و 
اینکه چندین بار و به چه شیوه هایی احزاب 

توسط جمهوری را محکوم کردند، پس چرا 
جن��اب احم��د عبدهلل و کس��انی چون وی، 
حتی یک کلم��ه  در رابطه با محکوم کردن 
اعدام جوانان کرد به دست همسایه بر زبان 
نیاوردند، اما برای کنس��ولگری نگرانند، آیا 
ای��ن از پاکدل��ی و موضع میهن پرس��تانه و 

ملت باوری آنان نشات می گیرد؟
اینگون��ه  ب��ا  س��خن  روی  پای��ان،  در 
فعالین سیاس��ی و روزنامه نگاران اس��ت که 
خوشبختانه بس��یار هم نیستند و آن اینکه 
کردس��تان ایران چش��م انتظ��ار حمایت و 
پش��تیبانی کسانی چون ش��ما نیست و در 
س��خت ترین مراحل تاریخ مبارزه، هم مقاوم 
و اس��توار ب��وده و ه��م پش��تیبان مبارزه ی 
کردس��تان عراق بوده اس��ت، اما کردستان 
ای��ران، از مب��ارزان و سیاس��یون راس��تین 
کردس��تان عراق که تاریخ مبارزه و مس��ائل 
ملی را می شناس��ند و می دانند، انتظار دارد 
که ب��ه این گون��ه صداهای ناس��از اجازه ی 
بروز ندهن��د، زیرا همه ی طرف ها از افزایش 
صداهای��ی از ای��ن جنس، متض��رر خواهند 

شد.
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صدای کردستان ایران، صدای برخاسته 
ملت��ی  رنجدی��ده ی  قلب ه��ای  عم��ق  از 
ستمدیده اس��ت. 34 سال قبل در روز 2٧ 
خرداد 1359 خورشیدی، در شرایطی که 
کردس��تان ایران شاهد قیامی نوین بود، از 
جانب ابرمرد ملت کرد، دکتر عبدالرحمان 
قاسملو برای نخستین بار رادیویی تأسیس 
شد که تا هم اینک نیز بی وقفه فعالیت هایش 
را اس��تمرار داده اس��ت. در این مسیر نیز 
بسی فراز و نشیب و مشکالت عدیده ای را 
پشت س��ر نهاده و در سخت ترین مراحل، 
مخاطبین و شنوندگان خود را چشم انتظار 
باقی نگذاشته است. صدای کردستان ایران 
همان فریاد محبوس ملت کرد است که با 
قدرت هرچه تمامتر حماس��ه ها و داستان  
مب��ارزات فرزن��دان آزاده و دلیر این مرز و 
بوم را به س��مع مردم م��ا در داخل میهن 
رس��اند و به دور از هر گونه بیم و ترس به 
مقابله با حمالت و تهاجمات شوینیس��تی 
متعصبانه ی دش��منان ملت ک��رد و آزادی 
برخاسته است. به مقابله ی با آنها پرداخت 
و دروغ ها و سخنان کذب آنان را پاسخ داد 
و با اخبار درس��ت، تحلیل و تفسیر واقعی 
و با پافش��اری بر حقانیت مب��ارزات خود، 
تالش ه��ای مداوم رژیم خونریز و جنایتکار 

را نقش بر آب نمود.
اگر به زمانی که این رادیو تأسیس شد 
باز گردیم، این حقیقت بیشتر عیان می شود 
که وجود چنین رس��انه ای برای ملت کرد 
که حقوق اساس��ی اش پایمال ش��ده، چه 
اهمیت تاریخی باالیی داشته است. از سال 
1359 ت��ا دهه ی 80 خورش��یدی در واقع 
ملت کرد در سراس��ر کردستان و باالخص 
در کردس��تان ای��ران دارای هیچ گونه پل 
ارتباط��ی و دریچ��ه ی  تبلیغات��ی مدرنی 
نب��ود که بتواند ب��ه واس��طه ی آن آزادانه 
امیال، اهداف و خواست های خود را آشکار 
سازد. بالعکس دش��منان آن، نه تنها با این 
مش��کل روبه رو نبودند، بلک��ه دارای ده ها 
نوع تأسیس��ات مخصوص و دس��تگاههای 
وی��ژه ی تبلیغی بودند ک��ه زهرآگین ترین 
نوع تبلیغات را، حت��ی تا زمان حال، علیه 
س��اکنین اقلیم اهورایی کردس��تان پخش 

انس��ان برای آنکه بتواند زندگی آرام و 
س��الم داشته باش��د، نیازمند ورزش است 
و ورزش کمک کنن��ده ی موثری برای تن 
انس��ان و برای رشد و فاصله گرفتن از هر 
نوع بیماری اس��ت. یک��ی از ورزش هایی 
که عالقمندان و طرف��داران زیادی دارد، 
ورزش فوتب��ال اس��ت. فوتبال در س��طح 
جهانی یکی از ورزش هایی اس��ت که هم 
طرفداران زیادی دارد و هم ورزشی است 
که بر اقتصاد و فرهنگ و حتی سیاس��ت 
نیز تأثیرگذار است. باالترین سطح رقابتی 
فوتبال، جام جهانی اس��ت ک��ه هر چهار 
س��ال یکبار به میزبانی کش��وری که قباًل 
از طرف فیفا انتخاب ش��ده اس��ت، برگزار 
می ش��ود. تاریخچه ی جام جهانی به سال 
1928 برمی گ��ردد که فیفا تصمیم گرفت 
بعد از موفقیت و استقبال گسترده ی مردم 
از فوتبال در المپیک رقابتی ویژه برای این 
ورزش را بنیان بگذارد و اولین دوره ی این 
رقابت ها در کشور اروگوئه برگزار شد. جام 
جهانی مراحل زیادی را پشت سر گذاشته 
اس��ت و گاهی مخصوصا در دوران جنگ 
جهانی اول و دوم به علت جنگ و منازعات 
سیاس��ی و اقتصادی، ج��ام جهانی برگزار 
نش��ده، ولی بعد از جن��گ دوم جهانی به 
شیوه ای منظم هر چهار سال یکبار برگزار 
شده اس��ت. میزبانی جام جهانی برای هر 
کش��وری افتخار اس��ت و اگر به شیوه ای 
علمی و امروزی مراحل تدارک و برگزاری 

شمال ترغیبی 
صدای کردستان ایران، صدای مبارزه و استقامت

ورزش سیاسی و شعار نژادپرستانه

می نمودند.
از آن جمله باید به اخبار کذب، تهاجم 
فرهنگ��ی و تالش در راس��تای بی اهمیت 
جلوه دادن فرهنگ و خ��رده فرهنگ های 
ملت ک��رد و فریب��کاری در جهت تحریف 
تاریخ افتخار آفرینی های ملت کرد و تاریخ 
منطقه اش��اره نم��ود. ول��ی در آن برهه ی 
زمانی حساس که استبداد آخوندی پس از 
به غارت بردن نتایج انقالب 5٧، ددمنشانه 
حلقوم آزادی را فش��رد و امید به آینده را 
در نزد انقالبیون ایران خش��کاند، در واقع 
این "صدای کردس��تان ای��ران " بود که با 
پخش زیباترین س��خن ها و سردادن فریاد 
آزادیخواه��ی و حق طلب��ی، س��یاهی را از 
آسمان کردستان زدود و نه تنها ملت کرد، 
بلکه تمامی خلق های ایران و آزادیخواهانش 
را به اس��تمرار مب��ارزه تش��ویق و ترغیب 
نم��ود و با مفاهیمی همچون، ایس��تادگی، 
مقاوم��ت، قیام و مان��دگاری، دریچه ای از 
نوع امی��د به آینده ای روش��نتر را به روی 
آنها گش��ود. بدین ترتیب دروازه ای گشوده 
ش��د که در درون آن مغلط��ه و فریبکاری 
و پرده پوش��ی حقایق دیده نمی شود. پس 
صدای کردس��تان ای��ران در چنین فضای 
وحشتناک و آلوده ای به صدای رسا و دلیر 
خلق های س��تمدیده و آزادیخواه بدل شد 
و زایش خود را اعالم نمود. زایش��ی که در 
همان حال به نقطه ی تحول محسوسی در 
تاریخ مبارزات ملت کرد تبدیل ش��د و در 
همان اوان چندین مس��ئولیت خطیر را به 
دوش کش��ید. نخس��ت: فرو ریختن دیوار 
خفقان جمه��وری اس��المی. دوم: تقویت 
هر چه بیش��تر انقالب و آماده سازی نیروی 
پرتوان جامعه ی کردس��تان. س��وم: افشای 
پشت پرده ی سیاست های ضد خلقی و پلید 
رژیم های حاکم بر کردستان. چهارم: آشنا 
کردن زنان کردستان با حقوق و آزادی های 
پایمال شده ش��ان به مثابه نیمی از جامعه. 
پنجم، ب��اال بردن حس اعتم��اد  بنفس در 

بی��ن جوانان کرد که پ��س از مدت زیادی 
از سوی حکام مرکزگرا در مسیر پوچ گرایی 

قرار داده شده بودند.
به طور کل��ی رادیو صدای کردس��تان 
ایران که لقب "صدای حق گوی ملت کرد" 
را به دست آورده، از یک ایستگاه رادیویی 
ضعیف و کم تجربه  به صدایی تبدیل ش��د 
که همواره در میان مردم کرد حضور داشت 
و در م��دت زمان اندکی توانس��ت جایگاه 
حائز اهمیتی برای خود کسب نماید و نزد 
مخاطبی��ن خود اعتماد قاب��ل مالحظه ای 
کس��ب کرد، به گونه ای که تمامی اقش��ار 
جامعه ی کردستان، پیر و جوان، زن و مرد 

چشم انتظار این عبارت بودند:
"این صدای کردس��تان ایران اس��ت". 
جمهوری اسالمی که در ابتدا انتظار نداشت 
این رادیو در چنین زمان کوتاهی بتواند با 
وجود تمامی نقاط ضعفی که از لحاظ فنی 
و تکنیک��ی داش��ت، تأثیر چن��ان عمیقی 
بر اف��کار عمومی و آگاه��ی افراد جامعه ی 
کردس��تان بر جای بگذارد، سعی و تالشی 
بس��یاری به عمل آورد و خود را با هرگونه 
امکان��ات نظام��ی، مالی لجس��تیکی آماده 
س��اخت تا به خیال خام خود این رادیوی 
"حق گو" را به س��کوت و خاموشی بکشاند. 

توطئه های پی در پی رژیم، ارسال پارازیت، 
حم��الت و تهاجمات هوای��ی و توپخانه ای 
رژیم، به دلیل از خود گذشتگی، تخصص و 
فداکاری های پرس��نل این رادیو، یکی پس 
از دیگ��ری نقش بر آب ش��د و حتی برای 
یکب��ار هم پخش برنامه ه��ای آن به تأخیر 
نیفت��اد و این مس��أله به مس��یری مقدس 
تبدیل شد که تاکنون هم این صدای زالل 
که از عمق کوه های سر به فلک کشیده ی 
کردس��تان س��ر برآورد، بدون وقفه فریاد 
مظلومیت مل��ت خود را علیه غاصبین این 

مرز و بوم به صورت مداوم پخش نماید.
مس��أله ای که حائز اهمیت بوده و الزم 
است هر چند مختصر در اینجا بدان اشاره 
شود، این حقیقت است که پس از 34 سال 
که از عمر صدای کردستان ایران می گذرد، 
امروزه نس��لی مس��ئولیت تهی��ه و پخش 
برنامه های رادیو را عهده دار ش��ده اند که به 
نس��ل بعد از انقالب 5٧ معروف شده اند و 
با اس��تفاده از 34 س��ال تجربه ی ارزشمند 
سعی بر آن دارند که با استعمال روش های 
نوین تکنول��وژی و علوم معاصر چه از نظر 
تکنیک��ی و چه از نظر محت��وا، برنامه هایی 
را تهی��ه و پخ��ش کنن��د ک��ه ن��زد مردم 
کردستان از اهمیت خاصی برخوردار باشد. 

این افراد هم همان کس��انی هستند که از 
لحاظ س��نی متولد زمانی هستند که رادیو 
صدای کردستان ایران پا به عرصه ی وجود 
گذاش��ت، اما ب��ا درک واقعیت های جامعه 
و ایمان راس��خ به مب��ارزه ی حق طلبانه ی 
مل��ت خویش ب��رای دفاع از ش��رافت ملی 
خ��ود قیام ک��رده و از طریق رادیوی خود، 
مس��یر مبارزات ملتشان را ادامه می دهند. 
ب��ه همین دلیل هم هیچ کس��ی نمی تواند 
نق��ش و تأثیرات این ایس��تگاه رادیویی را 
در بط��ن این مبارزه نادیده بگیرد که تأثیر 
ژرفی بر اندیشه و تفکرات نسل نو بر جای 

گذاشته است.
جا دارد که به همین مناس��بت، ضمن 
فرود آوردن سر تعظیم در مقابل روح بلند 
و ی��اد جاوید دو رهب��ر فرزانه ی ملت کرد، 
شهیدان دکتر قاس��ملو و دکتر شرفکندی 
و همچنین ش��هید قهرمان و مبارز از خود 
گذش��ته مهندس رضا خیاطی، از تک تک 
کس��انی که با فداکاری و دلسوزی و تعهد 
مبارزاتی، س��ختی ها را تحمل کرده و برای 
پیش��رفت هر چه بیشتر رادیو از جان مایه 
گذاشته و در آینده نیز از جان مایه خواهند 
گذاش��ت، قدردانی نموده  و از صمیم قلب 

به آن ها تبریک و تهنیت عرض کنیم.

هیوا میرزایی  جام جهانی از قبیل ساخت استادیوم های
ورزشی و جاده ها و هتل ها و جایگاه اقامت 
تماشاچیان مدیریت شود، باعث توسعه ی 

اقتصادی برای کشور میزبان می شود.
بیس��تمین دوره ی جام جهانی، یعنی 
ج��ام جهانی 2014 ب��ه میزبانی برزیل از 

تاریخ 12 ژوئ��ن تا 13 ژوئیه با حضور 
32 کش��ور برگزار می گردد و 

ای��ن دومین بار اس��ت که 
برزی��ل میزب��ان این 

حادث��ه ب��زرگ 
ورزشی است، 

ول��ی 

بعلت اقتصاد ضعیف این کش��ور در مدت 
تدارک برگزاری جام جهانی، این کش��ور 

هرروزه شاهد اعتراضاتی علیه سیاست های 
اقتص��ادی دول��ت برزی��ل ب��وده و بخش 
اعظمی از مردم این کش��ور بر این باورند 
که برگزاری جام جهانی در کشورشان به 
علت مدیریت غلط 
علمی  غیر  و 
نمی تواند 

به اقتصاد ضعیف کشورشان کمک کند.
یکی از کش��ورهایی ک��ه در این دوره 

توانسته در جام جهانی حضور یابد، کشور 
ایران است. ایران تاکنون در 4 دوره ی جام 
جهانی حضور داشته، ولی تاکنون نتوانسته 
است موفقیتی در جام جهانی داشته باشد 
و هر بار در دور نخست حذف شده و بدون 
موفقیت به ایران بازگش��ته است. یکی از 
مس��ائلی که در ای��ن جام جهان��ی باعث 
ناراحتی و انتقاد ش��دید طرفداران فوتبال 
ش��د، پیشنهاد ش��عاری برای تیم ایران و 
انتخاب آن از طرف فیفا می باشد. " افتخار 
پارس" شعار ایران در این مسابقات است. 
" پارس" یا همان پرشین تنها معرف یکی 
از ملیت های تش��کیل دهنده ی ایران است 
و این در حالیست که ایران کشوری چند 
ملیتی اس��ت و از ملیت ه��ای گوناگون از 
جمله ک��رد، بلوچ، ترکم��ن، عرب، آذری 
و فارس تش��کیل شده و هیچکدام 
ایران  ای��ن ملیت ه��ا در  از 
افتخار  نیس��تند."  اکثریت 
اندیش��ه ای  از  پ��ارس" 
نژادپرس��تانه  کام��ال 
می گیرد  سرچش��مه 
نش��اندهنده ی  و 
اس��ت  واقعیت  ای��ن 
ایران  در  ملیت��ی  که 
بی��ن  از  خواس��تار 
بردن ملیت های دیگر 
ش��وینیزمی  اس��ت. 
دیگر  ملیت ه��ای  که 
می کن��د  ان��کار  را 
ک��ه  را  افتخ��اری  و 
افتخار  به  می توانست 
تبدیل  ایران  ملیت های  تمام 
ش��ود، تنها به انحصار خود در 
م��ی آورد، در حال��ی که بخش 
بزرگ��ی از  بازیکنانی که به تیم ملی ایران 
دعوت ش��ده و یا در موفقیت و ورود ایران 
به جام جهانی تأثیر داشته اند، از ملیت های 

دیگر ایران هستند. 
ای��ن در حالیس��ت ک��ه طب��ق ی��ک 
نظرس��نجی که از طرف شرکت مطالعات 
 Upshot ب��ا همکاری YouGo آنالین
از 19 کش��ور جهان به عمل آمده اس��ت، 
مردم این کش��ورها بر ای��ن باورند که تیم 
ای��ران منفورتری��ن تیم در ج��ام جهانی 
اس��ت. برای مشخص شدن نژادپرستی در 
انتخاب ش��عار تیم ایران نگاهی به بخشی 
از ش��عارهای تیم های جام جهانی امسال 

می اندازیم:
آمریکا: متحد به عنوان تیم، سرمش��ق 

گرفته از عشق.  
پرتغال: گذش��ته ها به تاریخ پیوستند، 

موفقیت در آینده است.
نیجریه: فقط با اتحاد می توانیم.

فرانس��ه:  غیرممکن کلمه ی فرانسوی 
نیست.

کاس��تاریکا: عش��ق من فوتبال است، 
قدرتم مردم هس��تند، افتخارم کاستاریکا 

است.
آرژانتین: نه فقط یک تیم، ما یک ملت 

هستیم.
ایتالیا:  بیا جام جهانی را آبی کنیم.

همانطور که می بینیم، در این شعارها 
نش��انی از نژادپرستی نیست و به جای آن 
بحث در مورد عشق و اتحاد ملیت هاست. 
فوتبال هرچند ورزش است، ولی همانطور 
که می بینیم، ب��رای مقامات ایرانی ابزاری 
شده تا به وسیله ی آن سیاست های قرون 
وس��طایی خ��ود را تبلیغ کنن��د و مردان 
سیاس��ی و امنیت��ی ایران که مس��ئولیت 
ورزش فوتب��ال را در ای��ران ب��ر عه��ده 
گرفته اند، بدین وس��یله هم بر ثروت خود 
اف��زوده و هم ب��رای سیاس��ت و رؤیاهای 

قرون وسطایی خود تبلیغ می کنند.
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سعید ایالمی
بخش پایانی

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

در راستای همكاری بیشتر نیروهای دمكرات و مترقی ایران بكوشیم



در این میان اگر بپذیریم که پیشرفت 
و توسعه ی اقتصادي بسترساز بسیاري از 
ابعاد توسعه اي و همچنین از بین برنده ی 
ان��واع دیگري از محرومیت ها می باش��د، 
آنگاه وج��ود ن��گاه بی اعتم��ادي به این 
نواحی، وجود و تقویت نگاه امنیتی به این 
مناطق، زمینه ی عدم توسعه ی اقتصادي 
و به تب��ع آن، توس��عه نیافتگی فرهنگی، 
سیاس��ی و اجتماعی را ب��ه دنبال خواهد 
داشت. همانطور که گفتیم، در کشورهاي 
در حال توسعه و جهان سومی هنوز این 
دولت ها هستند که عامل و فاکتور اصلی 
براي تقویت و یا عدم تقویت روند توسعه 
در نواح��ی و مناطق مختلف یک کش��ور 
هس��تند؛ در ای��ن ش��رایط، ایج��اد نگاه 
بی اعتمادي دولت به مناطق کردنش��ین 
ایران و تقویت ابع��اد امنیتی این مناطق 
تنها و تنه��ا باعث توقف هر چه بیش��تر 
روند توس��عه در این مناطق خواهد شد. 
در وضعیتی بدتر و ناخوشایندتر، سرایت 
این نوع نگاه به بخش خصوصی، وضعیت 
اقتصادي و معیشتی مردم کرد این مناطق 
را وخیمتر خواهد نمود، چرا که هیچکدام 
از بخش هاي تولیدي خصوصی حاضر به 
سرمایه گذاري زیربنایی در مناطق ناامن 
و ی��ا حتی مش��هور ب��ه ناامن��ی نخواهد 
بود. نتیجه ی طبیع��ی این وضعیت، فرار 
سرمایه ی خصوصی و حتی دولتی از این 
مناط��ق و تمرک��ز آن در مناطق مرکزي 
ای��ران و تقویت روند توس��عه اي در این 
مناط��ق خواهد بود و ای��ن یعنی ادامه ی 
توس��عه نیافتگی  و  رون��د عقب ماندگ��ی 
اقتص��ادي و یا به زبان س��اده تر، ادامه ی 
فق��ر و محرومیت اقتصادي مردم کرد در 

نواحی کردنشین ایران.
در این میان، تزریق نگاه مذکور و القاي 
امنیتی بودن مناطق کردنشین بیشترین 
تأثیر را در تدوین سیاست هاي توسعه اي 
دولت دارد که این امر بزرگترین ضربه را 

به روند توسعه ی این مناطق می زند.
 پایین بودن سطح رفاه اجتماعی، پایین 
بودن میزان خدم��ات درمانی و بیمه اي، 
پایین بودن میزان سرانه ی درآمد، پایین 
ب��ودن میزان خدمات آموزش��ی و علمی 
و از هم��ه مهمت��ر، پایین ب��ودن میزان 
س��رمایه گذاري اقتص��ادي فراناحی��ه اي 
را می ت��وان در ارتباط مس��تقیم با همان 
نگاه بی اعتمادي و القاي ناامن بودن این 
مناطق به واس��طه ی فعالیت های احزاب 
اپوزیسیون کرد تفس��یر نمود. در نهایت 
و ب��ه هر ترتیب، وج��ود ناامنی و یا حتی 
احساس ناامنی در کنار نگاه بی اعتمادي 
به چهار استان کردنشین  در کنار مواردي 
دیگ��ر مانند عدم همراهی فرهنگی، عدم 

انطباق ملیتي، وجود س��ابقه ی درگیري 
و منازعه ی مس��لحانه، تالش برای مقابله 
با فعالیت های احزاب اپوزیس��یونی فعلی، 
همه و همه باعث ش��کل گیري وضعیتی 
در این مناطق ش��ده اس��ت که امروزه ما 
از آن به عنوان نابرابري هاي ناحیه اي و یا 

تبعیض اقتصادي یاد می کنیم.!
4/3� عامل جنگ

عامل جنگ هش��ت س��اله ی ایران و 
ع��راق نقش مهم و تأثیرگ��ذاري بر روند 
توسعه اي اس��تان هاي مورد بحث داشته 
است. در واقع، این جنگ خسارات زیادي 
بر اس��تان هاي غربی کش��ور ک��ه عمدتاً 
کردنشین هستند، وارد ساخت. در واقع، 
تأثیر جنگ بر روي اس��تان هاي مختلف 
ایران متفاوت بود، اما بیشترین خسارات 
بر خوزس��تان، کرمانشاه و ایالم وارد آمد. 
لذا برخی مفس��ران یکی از عوامل رکود 
اقتصادي اس��تان هاي خوزس��تان، ایالم، 
کردس��تان و آذربایجان غرب��ی را عامل 
جنگ معرفی می کنند )قنبری، 1392: 
219(. بر اس��اس آمارهای منتشر شده، 
دو ش��هر هویزه در خوزستان و موسیان 
در ای��الم باالترین خس��ارات در :. جنگ 
 ,Amirahmadi(  .را متحمل ش��دند

 )95 :1989

5 � نتیجه گیري
با توجه به آمار ارائه ش��ده در جداول 
مربوط به رتبه بندي توسعه اي استان هاي 
ایران، 4 اس��تان مورد نظ��ر این پژوهش 
یعنی اس��تان هاي کردنش��ین آذربایجان 
غرب��ی، کردس��تان، کرمانش��اه و ای��الم 
در زمره ی اس��تان هاي بس��یار محروم و 
توسعه نیافته قرار دارند. این محرومیت که 
در بخش هاي سیاس��ی، اقتصادي و حتی 
فرهنگی قابل بیان اس��ت، در آمار مربوط 
به س��ال 13٦5 در اوج خ��ود قرار دارد، 
به طوری که اس��تان سنندج )کردستان( 
در ردی��ف انتهایی جدول قرار داش��ته و 
توس��عه نیافته ترین اس��تان معرفی شده 
اس��ت. نکته ی حائز اهمیت، ادامه ی روند 
توسعه نیافتگی این استان ها در دهه هاي 
٧0 و 80 اس��ت. ب��ه طوری ک��ه در این 
سال ها دگربار استان هاي کردنشین ایران 
در زمره ی ردیف هاي انتهایی توسعه قرار 
دارن��د. نکته ی قابل توج��ه در این میان 
که در جداول مربوط به س��ال هاي ٧5 و 
85 مشهود است، ارتقاء سطح توسعه اي 
استان ایالم از رتبه ی 20 در سال ٦5 به 
رتبه ی 15 در س��ال ٧5 و نزول دوباره ی 
آن به رتبه 1٧ در س��ال 85 است. شاید 
بتوان این اس��تان را تنها استانی دانست 
که توانس��ته اس��ت ت��ا ح��دودي از بند 

محرومی��ت مح��ض فرار کن��د. هر چند 
که در نهایت در ج��دول مربوط به مدل 
تاپس��یس در زمره ی اس��تان هاي بسیار 

محروم قرار می گیرد.
نکت��ه ی پایانی که تش��کیل دهنده ی 
نتیجه گی��ري این بحث خواه��د بود، در 
واق��ع تبیین کننده ی عل��ل و عوامل بروز 
و ش��کل گیري رون��د توس��عه نیافتگی و 
نابرابري هاي ناحیه اي در مناطق  تشدید 
کردنشین ایران است. از دیدگاه نگارنده، 
مهمتری��ن دلیل وجود ای��ن وضعیت در 
این اس��تان ها سیاست توسعه اي دولت ها 
راهبرده��اي  و  سیاس��ت ها  می باش��د. 
توس��عه اي دولت هاي ایران هیچگاه روند 
کام��ل و همیش��گی توس��عه را در ای��ن 
مناط��ق پیگیري نکرده اس��ت. هر چند 
این موضوع تنها ب��ه این مناطق محدود 
نمی شود و مناطق و نواحی دیگري مانند 
سیستان و بلوچستان را نیز در بر گرفته 
اس��ت، اما، نکت��ه ی مهمتر و ش��اخصتر 
که از مسأله ی سیاس��ت ها و راهبردهاي 
توس��عه اي دولت ها مهمت��ر و کلیدي تر 
است، دلیل و استدالل اتخاذ این رویکرد 
و خط مش��ی توس��ط دولت در قبال این 
مناط��ق اس��ت. در واقع، فهم درس��ت و 
واقعی از این دلیل و یا دالیل می تواند ما 
را به حل مش��کل رهنمون سازد. در این 
خصوص باید از وجود نوعی رویکرد و نگاه 
امنیتی به این نواحی در میان مس��ئولین 
سیاسی � امنیتی کشور خبر داد. حوادث 
و اتفاقات در ای��ن نواحی مانند درگیری 
نیروه��اي حکومتی با گروه ه��ا و احزاب 
مخالف را می توان از جمله دالیل تقویت 
این نوع رویکرد و نگاه برشمرد. در واقع، 
حوادث و اتفاقاتی همچون درگیری های 
مسلحانه، تاکنون از سوی رژیم به عنوان 
بهانه ای برای تقوی��ت نگاه بی اعتمادي و 
امنیت��ی به این مناطق ذکر ش��ده که از 
همان ابتدای تأس��یس نظ��ام جمهوری 
اس��المی در منطقه جریان داشته است. 
ای��ن در حالیس��ت که مردم کردس��تان 
ایران همواره از امنیتی ش��دن و امنیتی 
کردن محل زندگیشان بیشترین ضربه و 
زحمت را متحمل شده و بیشترین آسیب 
را دیده ان��د. تعطیلی چن��د هفته اي بازار 
مرزي در منطقه ی م��رزي بانه به عنوان 
تنه��ا منبع درآمد طیف زی��ادي از مردم 
منطقه و اخالل در روند زندگی آنان و یا 
عدم توس��عه ی سیاسی و یا عدم توجه و 
دقت در انتص��اب افراد براي تصدي امور 
اداري و سیاسی مناطق کردنشین نیز در 

همین راستا قابل تعریف و تفسیر است.
واقعیت این اس��ت که دولت به عنوان 
بزرگترین و اصلی ترین متولی ایجاد رفاه 
وآسایش اقتصادي مردم به بهانه ی واهی 
ع��دم وجود امنیت از اقدام��ات زیربنایی 

و توس��عه ی اقتصادي س��ر ب��از می زند و 
ی��ا بخ��ش خصوصی که در ح��ال حاضر 
توانس��ته اس��ت بخش قاب��ل توجهی از 
اقتصاد ایران را در دست بگیرد و می تواند 
با س��رمایه گذاري، بخش قابل توجهی از 
معض��ل بی��کاري را در ای��ن مناطق حل 

نماید، حاضر به انجام
اس��تان  چه��ار  در  س��رمایه گذاري 
کردنشین نیست. این وضعیت خودبخود 
زمینه ی ان��واع محرومیت هاي اقتصادي، 
سیاس��ی، فرهنگ��ی و اجتماعی را فراهم 
خواهد ساخت. نظریه ی معروف "رابطه ی 
دوسویه ی امنیت و توسعه" نیز مؤید این 
مطالب است. این نظریه معتقد است که 
توس��عه به ش��رط برقراري امنیت ایجاد 
خواهد شد و در مرحله اي باالتر نیز خود 
توسعه تولیدکننده ی امنیت خواهد بود. 
لذا در فرایندي دوسویه، امنیت و توسعه 

در مناطق ایجاد خواهد شد. 
در پای��ان بای��د گفت، اغل��ب گرو ه ها 
و نیروه��اي سیاس��ی مب��ارز و اح��زاب 
کردس��تانی اپوزیس��یون )ک��ه در طول 
تاری��خ مبارزات خود به دنبال دس��تیابی 
به حقوق حقه ی مردم کرد و توس��عه ی 
همه جانبه ی کردس��تان و س��ایر مناطق 
کردنش��ین ای��ران ب��ه عن��وان یک��ی از 
بدیهی تری��ن حقوق ملت ک��رد بوده اند( 
هرگز از یاد نبرده اند که هرچقدر مناطق 
کردنش��ین ایران ناامن تر جل��وه کند، به 
همان میزان نیز امکان بهره مند ش��دن از 
مواهب و فرصت های توسعه کمتر خواهد 
ش��د، از همین رو بوده اس��ت که احزاب 
مسئول و دارای پیشینه  و خاستگاه اصیل 
مردمی در کردستان بارها عنوان کرده اند 
که مس��أله ی کردس��تان راه حل نظامی 
و امنیت��ی ن��دارد و گفتگوی سیاس��ی و 
دیالوگ را نزدیکتری��ن، کم هزینه ترین و 
منطقی تری��ن راه تحقق آرمان های مردم 
کرد عن��وان نموده اند. تداوم و اس��تمرار 
این موضع در درازمدت دست تندروهای 
حاکم بر مراکز تصمیم گیری سیاسی در 
تهران را  که همواره به دنبال تقویت نگاه 
و رویک��رد امنیتی و بی اعتمادي به چهار 
استان کردنشین هس��تند، خواهد بست. 
متقابال نیز یک دولت مس��ئول بایس��تی 
این را درک کند که تعمیق ش��کاف ها و 
عداوت ه��ای قومی، ملی و مذهبی و عدم 
توس��عه ی این مناطق می تواند تهدیدات 
امنیت��ی را از حال��ت بالق��وه ب��ه بالفعل 

درآورد.
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ایران  از گفتگوهای  پنجمی��ن دور 
و کش��ورهای 1+5 روز جمعه به پایان 
رس��ید. البته ای��ن دور از گفتگوها در 
ادام��ه ی ده ها دور گفتگوی دیگر بوده 
که کش��ورهای غربی با ایران به منظور 
پرون��ده ی هس��ته ای جمهوری  ح��ل 
اس��المی آن را ترتی��ب داده بودند. اما 
مثل بس��یاری از نشست های قبل، این 
دور از گفتگوه��ا که چهار روز به طول 
انجامید، به غیر از وقت کشی و خریدن 
زمان از س��وی ایران نتیجه ای مشخص 

در بر نداشت.
ب��دون ش��ک بخش های بس��یاری 
از مباح��ث این مذاکرات در رس��انه ها 
منعک��س نخواهد ش��د، ام��ا آنچه در 
رس��انه ها پیرامون این دور از مذاکرات 
منعکس ش��ده اس��ت، اثبات کننده ی 
این مدعاس��ت که ای��ران در نظر ندارد 
مشکالت موجود در پرونده ی هسته ای 
این کش��ور را با طرف ه��ای غربی حل 
نماید، بلکه تنها هدفش از ادامه ی این 
گفتگوها خریدن وقت برای رسیدن به 
منظوری است که سال ها ست برای آن 
ت��الش می کند، یعنی دس��ت یافتن به 

سالح اتمی.
ب��ه گفته ی خود مس��ئوالن ایرانی، 
جمهوری اس��المی ایران و کشورهای 
1+5 و از هم��ه مهمتر آمری��کا درباره 
نحوه و چگونگی نگارش متن توافقنامه 
ب��ه تواف��ق نرس��یده اند و ای��ن هم در 
حالیس��ت که کمتر از یک ماه به اتمام 
دوره ی زمان��ی ٦ ماهه ی توافق اولیه ی 
میان جمهوری اس��المی و کشورهای 
غربی که ایران تحت فش��ارهای داخلی 
و خارجی ناچار ب��ه امضای آن گردید، 

زمان باقیست.
اما همچنان که برای همگان عیان 
گش��ت، نه تنها در مدت آن ش��ش ماه 
ایران و غرب به توافق نهایی نرسیدند و 
این احتمال هم وجود دارد که در آینده 
ب��ه توافق��ی مطمئن برای کش��ورهای 
غربی دس��ت پی��دا نکنند، بلک��ه تنها 
دس��تاورد ای��ن گفتگوها دس��تیابی به 
مسأله ای مهم همچون وقت برای ایران 
اس��ت. چراکه با دس��تیابی به این مهم 
در گفتگوها ای��ران می تواند برنامه های 
اتمی خود را با خیالی آس��وده به پیش 
ببرد و به بهانه ی گفتگو برای رسیدن به 
توافق نه تنها کشورهای غربی و آمریکا 
را سرگرم هسته ی مذاکرات کند، بلکه 
اف��کار عموم��ی را با توجه ب��ه ماهیت 
حقیقی برنامه ی هس��ته ای این کشور 
منحرف نماید و هم در داخل مرزهای 
ای��ران و هم در خ��ارج از مرزهای این 
کش��ور چنان وانمود نماید که ایران در 
صدد حل مشکالت اتمی خویش است 
و ای��ن طرف های غربی و به ویژه آمریکا 
هس��تند که خواهان حل مشکل اتمی 

این کشور نیستند.
به هر ش��کل تا امروز ش��اید ایران 
برن��ده ی اصل��ی ای��ن گفتگوها باش��د 
چراک��ه به بهترین ش��کل ممکن و در 
مجرایی قانونی توانسته است به موازات 
مذاک��رات هس��ته ای، برنامه های اتمی 

خود را به پیش ببرد. 
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پرونده ی اتمی ایران

گوجه فرنگی برای خانم ها 
سودمند است

برای نخستین بار، کامپیوتر انسان را فریب داد

30درصد از مردم جهان از چاقی رنج می برند
تازه ترین تحقیقات نش��ان داده است 
که نزدیک به 2 میلیارد و یکصد میلیون 
نف��ر در جهان  که 30درصدکل جمعیت 
جهان را در برمی گیرد، از چاقی و افزایش 
وزن رن��ج می برند. در ای��ن میان آمریکا 
بیش از 13درصد از این میزان را به خود 
اختصاص داده و مص��ر نیز از نظر چاقی 

زنان در رتبه ی نخست قرار دارد.
یک تیم تحقیقات��ی از مرکز ارزیابی 
س��المت در 188 کش��ور که کشورهای 
غنی و فقیر را در برمی گیرد در فاصله ی 
میان س��ال های 1980 تا 2013 بر روی 
گردآوری گزارش ها کار کرده و دریافته اند 
که در سراسر جهان نزدیک به 30درصد 
از م��ردم به چاق��ی و افزایش وزن مبتال 
هس��تند. این میزان رقم سرسام آوری از 
کل جمعی��ت کره ی زمی��ن را که به دو 
میلیارد و یکصد میلیون نفر می رسد، در 

بر می گیرد.
تی��م مرک��ز  رویت��رز گ��زارش داد، 
ارزیابی س��المت در س��یاتل که وابسته 
به دانشگاه واش��نگتن می باشد، با انتشار 
گزارشی اعالم نموده است که خاورمیانه، 
ش��مال آفریقا، آمری��کای مرکزی، جزایر 

اقیان��وس آرام و دری��ای کارائیب رکورد 
شگفت انگیزی در زمینه ی چاقی به ثبت 
رسانده اند. همچنین بیشترین تعداد زنان 
چاق در مصر، عربستان، عمان، بحرین و 
هندوراس و بیشترین تعداد مردان چاق 
نیز در نیوزیلند، بحرین، کویت، عربستان 

و آمریکا به سر می برند. 

براس��اس این گ��زارش، آمری��کا که 
یکی از کش��ورهای ثروتمند جهان است، 
بیش��ترین آمار چاقی در آن ثبت ش��ده 
و 13درص��د از مردم این کش��ور به این 

بیماری مبتال هستند.
آماده  غذاهای  پژوهش��گران خوردن 
را عل��ت اصلی چاق��ی می دانن��د که بر 
اث��ر آن میزان قند، چربی و کلس��یم در 
بدن انس��ان افزایش می یابد، به ویژه اگر 

کم تحرکی نیز به آن افزوده شود.
همچنین چاقی به عنوان عامل اصلی 
ابتال به بیماری های قلبی، سکته، دیابت و 
چندین نوع سرطان شناخته شده است.

بین المللی سالمت گزارش  س��ازمان 
داده اس��ت که ب��ر طبق آمارها س��االنه 
نزدیک به 3 تا 4 میلیون نفر بر اثر چاقی 

جان خود را از دست می دهند.

برای نخستین بار یک کامپیوتر توانست 
چند پژوهشگر را فریب داده و آنان را به این 
باور برساند که وی یک پسر سیزده ساله به 
نام "یوجین گوستمان" است. بر این اساس، 
این نخس��تین کامپیوتر اس��ت که توانست 
امتح��ان تیورین��گ )Turing Test( را با 

موفقیت پشت سر بگذارد. 
آزمایش تیورینگ از ابداعات آلن تورن، 
متخصص کامپیوتر است و برای موفقیت در 
این آزمایش، کامپیوتر فوق العاده هوش��مند 
بایس��تی بتواند از طریق گفتگو )با نوش��تن 
به وس��یله ی کیبورد( به م��دت 5 دقیقه، تا 
30درصد در طرز فکر و تصمیم انسان تغییر 
ایج��اد کند. پی��ش از این، هی��چ کامپیوتر 
دیگری به این میزان از هوش نرس��یده بود. 
این کامپیوتر توس��ط تیم��ی از متخصصان 
کامپیوتر روس��یه تولید شده و آزمایش آن 
نیز توس��ط دانشگاه ریدینگ در لندن انجام 

گرفته است.
برخی از متخصصان، تولید کامپیوتری تا 
این حد هوشمند را تحول بزرگی در جهان 
 Artificial( تکنولوژی و ه��وش مصنوعی
تلق��ی می کنن��د، برخی   )Intelligence
از متخصص��ان نیز بر ای��ن باورند که وجود 
چنین کامپیوتری امنیت اینترنت را مختل 

خواهد کرد.

مصرف مرتب و مداوم گوجه فرنگی برای جلوگیری از ابتالی افراد، به ویژه 
خانم ها به سرطان کلیه سودمند است. 

تحقیق��ات نش��ان داده اس��ت احتم��ال ابتال به س��رطان کلی��ه در میان 
خانم های��ی که گوجه فرنگی زیاد مصرف می کنند کمتر از کس��انی اس��ت که 
مص��رف نمی کنند. دلیل این امر نیز وجود درصد باالیی از ماده ی لیکوبین در 
گوجه فرنگی اس��ت که ماده ای ضد اکس��یدان بوده و با سلول های سرطانی به 

ویژه در خانم ها مبارزه می کنند.
خانم ه��ا از همین رو توصیه می شود  ک��ه 

و گوجه فرنگی زیاد مصرف  کنن��د 
تهیه ی  در  غذاها همچنین  اغلب 

استفاده  آن  کنند.از 


