
دیپلماسی قاسملو، مسأله ی کرد را جهانی نمود

کشور آینده ی کردستان، دشمن عرب ها نخواهد بود

چشم انداز سیاسی خاورمیانه به سرعت در 
حال تغییر است. تصرف مناطق سنی نشین عراق 
و سوریه از سوی تندروهای سنی و متعاقب آن 
اعالم سیستم خالفت در این مناطق، مشکالت 
انباشته ش��ده ی منطقه را عمیقتر ک��رده و پرده ی 
کدری بر افق این مناطق کش��یده است. از سوی 
دیگر، تروبج حس انتقامجویی مذهبی و جهادی 
مراجع ش��یعی علیه جریانات س��نی، حضور و 
دخالت ه��ای بدون حد و م��رز رژیم جمهوری 
اس��المی ایران در عراق و سوریه و بنیان نهادن 
سیستم بسیج، مش��ابه نیروی بس��یج ایران، در 
عراق، عمال عراق و س��وریه را به بس��تر تقابل 
دو ایدئولوژی تندرو علیه آزادی، حقوق بشر و 

دمکراسی تبدیل نموده است.
بخش��ی از دالی��ل بروز پدی��ده ی تندروی 
س��نی ها در خاورمیانه ناش��ی از سرگش��تگی 
سیاس��یی است که امروزه دامنگیر این دو کشور 
شده است، اما دلیل اصلی آن به چگونگی تعامل 
زمامداران این دو کشور با مطالبات مردم و نقش 
مخرب و سرکوبگر جمهوری اسالمی در این دو 
کش��ور باز می گردد. زیرا جمهوری اس��المی با 
اشاعه تندروی شیعی و تالش جهت برتری دادن 
نگرش سیاسی خود از این مذهب در خاورمیانه، 
به گونه ای موجب تحریک احساس��ات پیروان 
دیگر ادیان و مذاهب و خصوصاً اکثریت سننی 
منطقه ش��ده که رهایی خود را در ش��کل گیری 

سیستمی تندروتر بیابند.
اقدامات داعش که بخشی از نیروی سنی را 
تش��کیل می دهند، از تصفیه های دینی و مذهبی 
گرفت��ه تا چگونگ��ی مج��ازات مخالفین خود، 
از مح��دود نمودن چهارچ��وب زندگی مردم تا 
سرکوب و ایجاد ارعاب آشکار، از سلب حقوق 
زنان تا قدغه نمودن هر اندیشه ی آزاد، از تخریب 
اماکن مقدس مؤمنان تا تهدید به ازبین بردن تمامی 
ارزش هایی که بشریت بعنوان دستاورد ده ها سال 
مبارزه ی سیاسی کسب نموده است، نام داعش و 
نحوه ی زمامداری آن را در سیاهترین لیست های 
تاریخ ق��رار می دهد. اما موازی نمودن مطالبات 
سیاسی برحق مردم مناطق سنی نشین که اکنون 
علیه حکومت بغداد برخاسته اند، اشتباه بزرگی 
اس��ت. به همین دلیل باید ضمن مبارزه ی وسیع 
جهت رفع تهدیدات و خطرات گروه های تندرو، 
به بازخوانی جدی اشتباهات تاریخی ای پرداخت 
که عامل بروز مش��کالتی همچون شکل گیری 

پدیده ی داعش می شوند.
جنگ میان دو جبهه ی تندرو شیعه و سنی به 
هرچه بیانجامد، مشکل است نتایج آن در آینده 
تنها به چهارچوب کنونی عراق و سوریه محدود 
شود و بنظر نمی رس��د به این آسانی پایان یابد 
و در صورت تداوم آن نیز، بعید نیس��ت که پای 
جهت های دیگری را که هرکدام به طرفداری از 
ش��یعه و یا سنی وارد عرصه شوند، به این تقابل 

بکشاند.  
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به مناس��بت بیس��ت و پنجمین س��الگرد 
شهادت دکتر قاس��ملو و همراهانش در وین 
به دس��ت دیپلمات تروریست های جمهوری 
اس��المی، مراسمی در شهر س��لیمانیه برگزار 

شد.
این مراسم روز ش��نبه 14 تیرماه 1393 
ب��ا حضور اعضای رهب��ری حزب دمکرات، 
اعض��ای ح��زب و ش��ماری از مهمان��ان و 
نمایندگان احزاب سیاس��ی در سالن فرهنگ 

سلیمانیه برگزار شد.
در ابت��دای این مراس��م پ��س از اجرای 
س��رود ملی کردس��تان، حاضران لحظاتی به 
احترام ش��هدای راه رهایی کردستان سکوت 

نمودند.
س��پس محمد نظیف ق��ادری، عضو دفتر 
سیاس��ی ح��زب دمک��رات کردس��تان ایران 

سخنانی بدین مناسبت ایراد نمود.
ایش��ان در س��خنان خود ضمن اشاره به 
اندیش��ه ی مترقی و جایگاه ارزش��مند دکتر 
قاسملو در سطح بین المللی، ایران و کردستان 
اظهار داشت: » دکتر قاسملو از همان ابتدای 

پی��روزی انق��الب ملیت ه��ای ای��ران هدف 
توطئه ه��ای رهبران رژیم ب��ود، خمینی علنًا 
تأس��ف خود را از این که نتوانسته بودند وی 
را به دام انداخته و به ش��هادت برسانند، ابراز 

داشته بود«.
عض��و دفت��ر سیاس��ی ح��زب در ادامه 
همچنین گفت: » تمام تالش دکتر قاسملو در 
راس��تای رهانیدن مسأله ی کرد از محدوده ی 
مرزه��ای تصنع��ی رژیم ه��ای اش��غالگر و 
بین الملل��ی کردن این مس��أله ی مهم بود. در 
این زمینه، گش��ایش دفت��ر نمایندگی حزب 
در پاریس و برق��راری ارتباط با دولت ها و 
احزاب ترقی خواه و ش��خصیت های سیاسی، 
س��ازمان های مدافع حقوق بشر، نویسندگان 
و روزنامه ن��گاران و برگ��زاری همایش ه��ا 
و نشس��ت هایی در رابطه با مس��أله ی کرد و 
تأثیر مواضع انسان دوستانه ی آنان در تقابل 
ب��ا جنایات رژیم ه��ای س��رکوبگر حاکم بر 
کردستان قابل توجه می باشد. بخش عظیمی 
از تالش ه��ا، موضعگیری ها و همکاری های 
کسانی همچون فرانسوا میتران و دکتر برنارد 

کوش��نر و نهاد بشر دوستانه ی فرانس لیبرتی 
و نقش خانم دانیل میتران و مواضع س��ازمان 
بین الملل��ی اینترناس��یونال سوسیالیس��ت و 
قطعنامه ه��ای آن در رابطه با مس��أله ی کرد 
مرهون تالش ه��ای دیپلماتیک زند ه یاد دکتر 

قاسملو بوده و هست«.
آقای قادری در بخش دیگری از سخنان 
خود ضمن اشاره به پرنسیپ های دیپلماسی 
در اندیش��ه و عم��ل دکت��ر قاس��ملو اظهار 
داشت:» نکته ی اساس��ی در دیپلماسی دکتر 
قاسملو، اعتماد به نفس و تالش برای مطرح 
نمودن مس��أله ی کرد به عن��وان یک فاکتور 
مس��تقل و به دور از تنش ه��ا و رقابت های 
فکری و تأکید ب��ر انتخاب تاکتیک هایی بود 
که سیمایی متمدنانه از مسأله ی کرد به افکار 
عمومی عرضه کن��د و بدور از هرگونه عمل 
خش��ونت آمیز و در خدمت حفظ ارزش های 

انسانی باشد«.
ایش��ان همچنین با اشاره به اهمیت حفظ 
و رعای��ت مناف��ع ملی کرد از دی��دگاه دکتر 
قاسملو، اظهار داشت:» دیدگاه دکتر قاسملو 

ای��ن بود که حف��ظ منافع مل��ی و صیانت از 
آرمان های واالی ملت کرد، معیاری اساسی 
باش��د و جریانات سیاس��ی روابط خود را با 
سایر بخش های کردس��تان بر مبنای احترام 
ب��ه جنبش مل��ی و اراده ی مل��ت کرد در آن 
بخش از کردستان تنظیم کنند و روابطشان با 
کشورهای همسایه محدود به چهارچوب های 
خاصی ب��وده و به هزین��ه ی جنبش کرد در 
آن بخش از کردس��تان نباش��د و در س��طح 
بین الملل��ی نیز رهبری مل��ت کرد حامل پیام  

و گفتمان ملی واحدی باشد«.
س��پس قطعه فیلم مس��تندی در رابطه با 

شخصیت دکتر قاسملو نمایش داده شد.
در بخش دیگ��ری از مراس��م، پیام های 
احزاب و جریانات حاضر در مراس��م قرائت 
گردید، س��پس قطعه ش��عری از سوی بانوی 
شاعر » ناهید حسینی« عضو کمیته ی مرکزی 

حزب قرائت گردید.
مت��ن کامل س��خنان آق��ای محمد نظیف 
قادری در ش��ماره ی آینده ی »کوردس��تان« 

منتشر خواهد شد.
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مس��عود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان 
درصدد تعیین یک وزیر عرب هوادار حق 
تعیین سرنوش��ت کرده��ا در رأس وزرات 
ام��ور عربی در دولت کردس��تان اس��ت تا 
ضمن تماس با اتحادیه ی عرب نشان دهد 

که کردها دشمن امت عرب نیستند.
بر اس��اس گ��زارش روزنام��ه عراقی 
"المش��رق" ، بارزانی برای اثبات اعتقادات 

راسخ خود درباره ترکیب کابینه آینده، راهی 
بجز مراجعه به پارلمان اقلیم کردستان، فرا 
روی خود نداش��ت. وی با این اقدام، پیام 
جسورانه ای برای واشینگتن فرستاد، مبنی 
ب��ر اینکه کردها دیگر از لحاظ سیاس��ی و 
ملی، تعهدی نس��بت به قانون اساسی سال 

2008 عراق نخواهند داشت. 
بر اساس برخی گزارش ها، بارزانی در 

چند روز گذش��ته دو پیام را درباره ترکیب 
کابینه آینده ی عراق فرس��تاده که بر اساس 
پیام اول، نخست وزیر آینده باید از توافق 
فراگیر مل��ی برخوردار باش��د و پیام دوم 
تأکید دارد در صورتی که توافقی درباره ی 
ریاست سه قوه به عمل نیاید، کردها سقف 
مخالفت خود را تا سطح اعالم استقالل باال 

خواهند برد. 

طب��ق این گ��زارش، بارزان��ی درصدد 
اس��ت تا با تعیین یک شخصیت ملی عرب 
هوادار حق تعیین سرنوشت کردها در راس 
وزرات امور عربی در دولت کردس��تان به 
او مأموریت بدهد که روابط کردس��تان را 
با اتحادیه ی عرب تقویت بخشیده و ثابت 
کند که کش��ور آینده ی کردس��تان، دشمن 

اعراب نخواهد بود.
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سرنگون باد رژیم ارتجاعی جمهوری اسالمی ایران

بیانیه ی کمیسیون تشکیالت حزب دمکرات کردستان ایران
 به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد شهادت دکتر قاسملو و همراهانش

حضور نماینده ی حزب دمکرات در
 نشست ویژه ی سوریه در بلژیک

شرکت هیأت حزب دمکرات در سمینار سالگرد 
بمباران شیمیایی سردشت

دیدار نماینده ی حزب در آلمان از وزارت خارجه ی این کشور

شرکت نماینده ی حزب دمکرات در کنگره ی حزب سوسیالیست سوئیس

هم میهن��ان گرام��ی! م��ردم قدرش��ناس 
کردستان!

اعض��اء، ه��واداران و ره��روان مکت��ب 
دمکرات!

بیس��ت و دوم تیرماه امس��ال بیس��ت و 
پنجمین سالگرد ش��هادت دکتر عبدالرحمان 
قاس��ملو و همراهان��ش به دس��ت دیپلمات 
تروریس��ت های جمهوری اس��المی در شهر 
وین، پایتخت اتریش می باشد. رژیم جمهوری 
اس��المی با ارتکاب این عمل تروریس��تی از 
یک س��و ماهیت حقیقی و آشتی ناپذیر خود 
را برای افکار عمومی جهانیان آش��کار نمود 

و از س��وی دیگ��ر، حقانی��ت و خط  مش��ی 
صلح طلبان��ه ی رهبر ملتمان ب��رای یافتن راه 
حلی مسالمت آمیز برای مسأله ی ملی کرد در 
ایران، یک بار دیگر به اثبات رس��ید. اگرچه 
جنبش ملی دمکراتیک کرد در کردستان ایران 
که خود قربانی ترور و سرکوب سیستماتیک 
دولتی اس��ت و در راه نیل ب��ه اهداف ملی و 
دمکراتیک خود هزینه های س��نگینی متحمل 

شده است، لیکن مبارزه همچنان ادامه دارد.
از همی��ن رو، ب��ه منظور تأکی��د برتداوم 
راه مبارزات��ی و آزادیخواهان��ه ی ملتم��ان و 
محک��وم نمودن ماهی��ت حقیقی تروریس��م 

دولتی، جهت گرامیداش��ت ی��اد و خاطره ی 
شهیدان وین و ابراز وفاداری به مکتب و راه 
قاسملو، از کلیه ی مردم آزادیخواه کردستان، 
فع��االن، اعضا و ه��واداران حزب و رهروان 
مکتب قاسملو می خواهیم که در سالگرد این 
فاجعه ی دلخراش، با موضع گیری ملی متحد 
و مش��ترک خود علیه تروریسم دولتی، برای 

اجرای نکات و بندهای زیر تالش نمایند:
�� برافراشتن پرچم کردستان

�� برافراشتن پرچم آبی آسمانی و به کار 
بردن رنگ آبی آسمانی به شیوه های مختلف

�� پوشیدن لباس کردی
�� خاموش��ی چراغ های من��ازل در 22 
تیرماه، رأس س��اعت 22 )10 شب( به مدت 

3 دقیقه

"نه" به ترور

پیروز باد مبارزات ملی دمکراتیک ملت 
کرد

حزب دمکرات کردستان ایران
کمیسیون تشکیالت

تیرماه ١٣٩٣ خورشیدی

نماینده ی حزب دمکرات کردستان ایران 
در بلژیک، حمای��ت همه جانبه ی رژیم ایران 
را عامل اصلی بقای رژیم بش��ار اسد عنوان 

کرد.
به گزارش وب س��ایت کوردستان میدیا، 
روز سه ش��نبه 10 تیرم��اه هی��أت نمایندگی 
حزب در بلژیک به سرپرستی "جمیل فتحی" 
نماینده ی حزب در این کش��ور، در نشس��ت 
ویژه ای تحت عنوان "س��وریه و بهار عربی، 

متفاوت از یکدیگر" شرکت کرد.
ای��ن نشس��ت از س��وی "انس��تیتو کرد 
بروکس��ل" تدارک دیده ش��ده و ب��ا حضور 
"یوری��س ک��ورو" س��فیر اس��بق بلژیک در 
س��وریه، "دیرک روختوس" اس��تاد دانشگاه 
و "ت��ام المبریختس" روزنامه ن��گار برگزار 

گردید.
علل به درازا کش��یدن رویدادهای سوریه 
و ع��دم توفیق به��ار عربی در این کش��ور و 
عوام��ل داخلی و خارج��ی مؤثر بر وضعیت 
این کشور از س��وی "یوریس کورو" بررسی 
ش��د و در این باره گفت: "کشورهای اروپایی 
بنا به مصالح و منافع خود حاضر به حمله ی 
نظامی نش��دند و موضعی را که در کش��وری 

مانند لیبی گرفتند، اتخاذ نکردند.
سپس "دیرک روختوس" استاد دانشگاه، 
در این نشس��ت بحث��ی ب��ا عنوان"کردها و 
جنگ س��وریه" ارائه کرد و ضمن اش��اره به 
عدم توافق کردها در تعامل با یکدیگر افزود: 
ملت ها همیشه نیرومندتر از دولت ها  هستند و 
می توان گفت که کردستان بزرگ به شیوه ای 

ضمنی در حال شکل گیری است.
وی در ادام��ه گف��ت: در ح��ال حاضر، 
کردس��تان سوریه برخالف گذش��ته، بیش از 
بخش ه��ای دیگر ب��ا هویت ک��ردی و اقلیم 
کردس��تان رابطه برقرار می کنند و این امر به 
تجربه ی دمکراس��ی، آرام��ش و ثبات اقلیم 

کردستان مربوط می شود.
مطالب  در ادام��ه، "ت��ام المبریخت��س" 
مس��تندی را که در هنگام بازدید از کردستان 

سوریه تهیه کرده بود، ارائه نمود.
نماینده ی حزب دمکرات در این نشست 
اظهار کرد: یکی از عوامل بقای رژیم بش��ار 
اس��د، حمای��ت و دخالت ه��ای همه جانبه ی 
رژیم ایران اس��ت که هم اکنون تمامی تالش 
خ��ود را در جهت بقای تنه��ا متحد خود در 

منطقه و جهان به کار گرفته است.

ب��ه دعوت س��تاد اجرایی س��ازمان های 
غیردولت��ی اقلی��م کردس��تان، هی��أت حزب 
دمک��رات در س��میناری ک��ه ب��ه مناس��بت 
بیس��ت و هفتمین س��الگرد بمباران ش��یمیایی 
سردش��ت در ش��هر اربیل تدارک دیده شده 

بود، شرکت کرد. 
به گزارش وب س��ایت کوردستان میدیا، 
هی��أت  تیرم��اه 1393،  هفت��م  روز ش��نبه 
ارتباطات حزب دمکرات کردستان ایران در 
شهر اربیل به سرپرستی "محمد صالح قادری" 
عضو کمیته ی مرکزی حزب، به دعوت ستاد 
اجرایی سازمان های غیردولتی اقلیم کردستان 
و با شرکت رس��انه های عمومی و نماینده ی 
حزب و جریان های سیاس��ی کردستان ایران 
و جامعه ی مدنی، در س��میناری به مناس��بت 
بیست و هفتمین سالگرد بمباران شیمیایی شهر 

سردشت شرکت کرد.

حاضری��ن در ای��ن س��مینار، ب��ا تحلیل 
از  اس��تفاده  تاریخ��ی  جوان��ب حقوق��ی و 
س��الح های کش��تار جمعی علیه ش��هروندان 
مدن��ی و همچنی��ن روایت تاریخی کش��تار 
مردم سردش��ت و اهدای لوح تقدیر به یکی 
از خانواده های قربانی ش��هر سردش��ت که ٥ 
عضو خانواده اش را از دست داده بود، پایان 

یافت.
در س��ال 13٦٦ و در اواسط جنگ ایران 
و عراق، ش��هر سردش��ت و اطراف آن مورد 
اصابت بمب های شیمیایی هواپیماهای رژیم 
عراق قرار گرفتند که بر اثر آن 130 تن کشته 

و نزدیک به 8 هزار نفر مجروح شدند.

در دی��دار نماینده ی ح��زب دمکرات از 
وزارت امور خارج��ه ی آلمان، نقض حقوق 
بش��ر پ��س از روی کار آم��دن روحان��ی و 
بحران ه��ای اخیر منطق��ه ی خاورمیانه مورد 

بحث و گفتگو قرار گرفتند.
به گزارش وب س��ایت کوردستان میدیا، 
روز جمعه شش��م تیرماه س��ال 1393، هیوا 
بهرامی، نماینده ی حزب دمکرات کردس��تان 
ای��ران در آلم��ان ضم��ن دی��دار از وزارت 
امور خارجه ی این کش��ور، مسائل مرتبط با 

کردس��تان، ایران و منطقه را ب��ا مقامات این 
وزارتخانه در میان گذاشت.

نماینده ی حزب دمک��رات در این دیدار 
ضمن تشریح شرایط کنونی کردستان و ایران، 
عملکرد "ناموفق" دولت روحانی در سیاست 
داخلی را مورد بحث ق��رار داد و وعده های 
روحان��ی در زمان انتخابات را فریب مردم و 

اذهان عمومی توصیف نمود.
نماینده ی حزب دمکرات همچنین در این 
دیدار گف��ت: با توجه به تجربه ی 3٦ س��ال 

زمامداری جمهوری اسالمی در ایران، ایجاد 
تغیی��رات س��طحی نیز در این رژی��م دور از 

انتظار می باشد.
در ادامه ی این دیدار، مس��ائل مربوط به 
نشس��ت های رژی��م ای��ران و 1+٥ در مورد 
برنامه ی هسته ای، وضعیت کنونی کشورهای 
سوریه و عراق و نقش رژیم ایران در بحران 
منطقه و همچنین بحث استقالل اقلیم کردستان 

مورد گفتگو قرار گرفتند.
بهرام��ی در ای��ن دی��دار در رابط��ه ب��ا 
موضع حزب دمکرات در رابطه با سیاس��ت 
حزب دمکرات در مقاب��ل رویدادهای دیگر 
بخش های کردس��تان افزود: حزب دمکرات 
کردس��تان ایران با توجه به اصول سیاسی که 
تاکنون از آن پیروی کرده اس��ت، از دخالت 
در امور دیگ��ر بخش های کردس��تان پرهیز 

می کند.
نماین��ده ی حزب دمک��رات همچنین در 
ادام��ه اف��زود: اح��زاب و ش��هروندان اقلیم 
کردس��تان هر تصمیمی بگیرند برای ما قابل 

احترام بوده و از آن ها پشتیبانی می کنیم.

دمک��رات  ح��زب  نمایندگ��ی  هی��أت 
کردستان ایران درکنگره ی سال 2014 حزب 

سوسیالیست سوئیس حضور یافت.
به گزارش وب س��ایت کوردستان میدیا، 
روز جمع��ه شش��م تیرم��اه 1393، کنگره ی 

حزب سوسیالیس��ت سوئیس با شرکت ٥00 
نماینده  در ش��هر "وینتر توری" این کش��ور 
برگزار شد و هیأت نمایندگی حزب دمکرات 
کردس��تان ایران به سرپرس��تی "باوا الیاسی" 
نماینده ی حزب در س��وئیس که رسمًا به این 

کنگره دعوت شده بود، در آن شرکت کرد.
در ای��ن کنگره، اهمیت بس��یاری به تنوع 
زبانی و فرهنگی کش��ور سوئیس داده شد و 
رف��اه و وضعیت امرار معاش ش��هروندان در 

کانون توجهات قرار داشت.
ع��الوه بر ح��زب دمک��رات کردس��تان 
ای��ران، نمایندگان برخی دیگ��ر از احزاب و 
س��ازمان های سیاسی دیگر نیز در این کنگره 

حضور داشتند.
حزب سوسیالیس��ت س��وئیس، در سال 
1888 تأس��یس ش��ده و از اعضای سازمان 
معاه��ده ی  و  سوسیالیس��ت  اینترناس��یونال 

ترقیخواه است.
ای��ن حزب یک��ی از چهار حزبی اس��ت 
که رهبری فدرال س��وئیس ی��ا همان دولت 

سوئیس را تشکیل می دهند.
دو عضو از مجم��وع هفت عضو رهبری 
فدرال سوئیس، نمایندگان این حزب هستند.
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حزب دمکرات در کنفرانس ساالنه ی  UNPO شرکت کرد

دیدار نماینده ی حزب دمکرات از دفتر سناتور جان مک کین

دیدار نماینده ی حدکا از پارلمان آلمان

ایران، عضو  حزب دمکرات کردس��تان 
در   UNPO س��ازمان  اجرای��ی  هی��أت 
کنفران��س س��االنه ی این س��ازمان حضور 

یافت.
کوردس��تان  گ��زارش وب س��ایت  ب��ه 
میدیا، مجمع ساالنه ی س��ازمان بین المللی 
UNPO روزه��ای جمع��ه و ش��نبه، ٦ و 
٧ تیرم��اه 1393، در ش��هر مونیخ آلمان و 
ب��ا حضور اعض��ای خ��ود از جمله حزب 

دمکرات کردستان ایران برگزار شد.
س��ازمان ملیت ه��ا و خلق ه��ای بدون 
 Unrepresented Nation(نماین��ده
  )and Peoples Organization
تش��کل ملیت ه��ا و خلق هائ��ی اس��ت که 

نماینده ای در سازمان ملل متحد ندارند.
ارزیاب��ی گ��زارش فعالیت ه��ای قبل از 
برنامه ها  آخرین کنفران��س و طرح ری��زی 
و رویکرده��ای آینده، گ��زارش هریک از 
بخش ه��ا، مطرح نم��ودن تقاضای عضویت 
چندی��ن ح��زب و جری��ان و رایزن��ی و 

انتخابات درون س��ازمانی بر سر پذیرش و 
یا عدم پذیرش عضویت آنها، از موضوعات 

دستور کار این نشست بودند.
جهانگیر حاتم��ی، همکار بخش روابط 
بین المل��ل حزب دمکرات کردس��تان ایران، 
سیاست و چشم اندازهای حزب دمکرات را 
درباره ی مس��ائل اقلیت های ملی و مذهبی 

ایران و کردس��تان به اط��الع هیأت اجرایی 
رس��انده و مالحظ��ات ح��زب دمکرات را 
درباره ی روی��ه ی پذیرش اعض��ا و مبنای 
روابط با دیگر احزاب چهاربخش کردستان 

را تشریح نمود.

همکار بخ��ش رواب��ط بین الملل حزب 
با س��ناتور آمریکایی، جان مک کین دیدار 

نمود.
به گزارش وب س��ایت کوردستان میدیا، 
آرش صالح هم��کار روابط حزب دمکرات 
کردستان ایران در خارج از کشور، روزهای 
دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه برابر با 2، 3، 
4 تیرم��اه 1393 طی دیدارهایی با اعضای 
کنگ��ره ی آمری��کا، از دفتر س��ناتور جان 

مک کین دیدار به عمل آورد.
این دیدارها با ه��دف گفتگو، مذاکره و 
نهادهای سیاس��ت گذاری  ب��ر  تأثیرگذاری 
کنگره ی ایاالت متحده در واشنگتن به انجام 
رسید و طی آن ها دیدگاه ها و سیاست های 
حزب دمکرات کردستان ایران ارائه گردید.

همکار بخ��ش رواب��ط بین الملل حزب 
دمک��رات در این نشس��ت ها، به مس��أله ی 
حقوق بش��ر و موارد نقض آن در ایران پس 
از روی کار آم��دن روحانی اش��اره کرد و 
گفت رژیم طی یک سال گذشته با سیاستی 
مزوران��ه در برابر غرب، میزان س��رکوب و 
آم��ار نقض حقوق بش��ر را تا ح��د زیادی 

افزایش داده است.

نماین��ده ی حزب دمکرات کردس��تان 
ایران با یکی از اعضای پارلمان آلمان از 

فراکسیون سبز دیدار نمود.
به گ��زارش وب س��ایت کوردس��تان 
میدیا، روز پنجشنبه، پنجم تیرماه 1393، 
هی��وا بهرامی، نماین��ده ی حزب دمکرات 
کردس��تان ایران در آلمان از پارلمان این 

کشور دیدار کرد.
ط��ی ای��ن دی��دار، نماین��ده ی حزب 
دمکرات با امید نوری پور، عضو فراکسیون 
س��بز پارلمان آلمان و کمیسیون سیاست 

خارجی پارلمان دیدار کرد.
نماین��ده ی حزب دمکرات کردس��تان 
ایران در این نشس��ت، مس��ائل مربوط به 
کردس��تان، ایران و منطقه را مورد بحث و 

بررسی قرار داد.
نماین��ده ی ح��زب دمک��رات در این 
نشست ضمن اشاره به سیاست های دولت 
روحان��ی در م��ورد مس��أله ی ملیت های 
تحت س��تم ایران و مس��أله ی آزادی های 
فردی و مطبوعات، افزود: طی یک س��ال 
ریاس��ت جمهوری حسن روحانی فضای 
سیاس��ی ایران نه تنها رو ب��ه بهبود نبوده 

آرش صال��ح در ای��ن رابط��ه می گوید: 
کنش های رژیم ای��ران بیانگر ماهیت رژیم 
و ضدی��ت آن با ارزش های جه��ان آزاد و 

تقابل با آن است.
همچنی��ن در این دیدار، بر این مس��أله 
تأکی��د ش��د ک��ه دنی��ای آزاد نه تنه��ا باید 
نیروهای��ی را ک��ه می توانن��د تأمین کننده ی 
دمکراس��ی حقیق��ی و ثب��ات درازمدت در 
منطقه باشند، شناسایی کند، بلکه الزم است 

از آن ها حمایت کند.
صال��ح در ای��ن دیدار گف��ت: نیروهای 
متعل��ق به ملیت های ای��ران بنا به ماهیت و 
نفس مطالبات و همچنی��ن بنا به ملزومات 
نظام سیاسی آینده ی ایران، بهترین نیروهایی 
هستند که دنیای آزاد می تواند با حمایت از 
آنها برای ثبات سیاسی و برقراری دمکراسی 

گام بردارد.

است، بلکه طی این یک سال، سرکوب ها 
افزایش نیز یافته اند.

هیوا بهرام��ی در ادامه همچنین گفت: 
تمام تالش رژیم ایران بر رهایی از فشار 
اقتصادی و سیاسی که در داخل و خارج 

با آن روبرو است، معطوف شده است.
در ادامه ی این نشست، امید نوری پور 
ضمن تأیید سخنان هیوا بهرامی، وضعیت 
حقوق بشر، آزادی های فردی و وضعیت 

حق��وق زنان را به عن��وان یک فاجعه نام 
برده و افزود: "دول��ت کنونی رژیم ایران 
هیچ برنامه ای برای بهبود وضعیت موجود 

ندارد."
مس��أله ی گفتگوه��ای رژی��م ایران و 
1+٥ در رابط��ه ب��ا برنامه ی هس��ته ای، 
بح��ران ع��راق و نق��ش رژیم ای��ران در 
ای��ن بحران دیگر مباحث این نشس��ت را 

تشکیل داده بودند.

حزب دمکرات در کنفرانس بین المللی 
اقلیت های ملی و مذهبی مونیخ شرکت کرد

دیدار نماینده ی حزب دمکرات با یکی از 
اعضای پارلمان نروژ

خبرگزاری حکومتی ایرنا
 ملت کرد را عشیره و ایل خواند

کنفرانس بین الملل��ی اقلیت های ملی و 
مذهبی در ش��هر مونیخ با حضور نماینده ی 

حزب دمکرات برگزار شد.
به گزارش وب س��ایت کوردستان میدیا، 
روز جمعه ٦ تیرماه 1393، کنفرانسی تحت 
عنوان "نق��ش اقلیت های ملی و مذهبی در 
ژئوپولتیک جهان" در محل نشست پارلمان 

"باواریا"ی شهر مونیخ برگزار گردید.
در ای��ن کنفران��س، نماین��ده ی ح��زب 
سبزهای آلمان، مسئول کمیته ی حقوق بشر 

در پارلم��ان اروپا، یکی از پروفس��ورهای 
مدرس دانش��گاه آکس��فورد و ش��ماری از 
چهره های سیاس��ی و علم��ی بین المللی به 
نمایندگ��ی از اقلیت ه��ای مل��ی و مذهبی 
سراس��ر جهان به تجزی��ه و تحلیل موضوع 

مورد بحث کنفرانس پرداختند.
ای��ن کنفران��س از س��وی س��ازمان ” 
UNPO“ و با حضور "جهانگیر حاتمی" 
هم��کار بخ��ش رواب��ط بین المل��ل حزب 

دمکرات کردستان ایران برگزار شد.

نماینده ی حزب دمکرات کردستان ایران 
در نروژ، در پارلمان این کشور با "کریستیان 

نورهیم" دیدار و گفتگو نمود.
به گزارش وب س��ایت کوردستان میدیا، 
روز پنج ش��نبه 29خردادماه، عظیم الیاس��ی 
مس��ئول روابط حزب دمکرات کردس��تان 
ایران در کش��ور نروژ، با کریستیان نورهیم 
عض��و پارلمان ن��روژ از ح��زب ترقی خواه 

دیدار نمود.
وضعی��ت فعلی ای��ران و ب��ه خصوص 
کردستان، ، وقایع اخیر عراق ، مطرح نمودن 
مس��أله ی ک��رد در پارلمان نروژ، تش��کیل 
نشس��ت با کنگره ی ملیت های ایران فدرال 
و پارلمان ن��روژ، راهپیمایی 11جوالی در 
استکهلم و روابط حزب دمکرات کردستان 

ای��ران و ح��زب ترقیخواه ن��روژ، مجموعه 
مس��ائلی بودند که در این دیدار مورد بحث 

قرار گرفتند.
افزای��ش آمار اع��دام و نق��ض حقوق 
بش��ر در برخورد با ملیت های ایران بعد از 
روی کار آم��دن روحانی و افزایش فش��ار 
و خش��ونت ها بخش دیگری از موضوعات 

مورد بحث  را تشکیل داده بود.
در پایان، کریس��تیان نورهیم اعالم کرد 
ک��ه پارلمان نروژ در جلس��ه ای رس��می با 
دولت این کش��ور، مس��أله ی کرد را مطرح 
کرده و دیداری را برای کنگره ی ملیت های 
ایران فدرال با کمیته ی امور خارجه تشکیل 

خواهد داد.

خبرگ��زاری ایرنا در پوش��ش خبری 
برگزاری نمایش��گاه خوشنویس��ی الفبای 
باس��تانی کردی در ای��الم، از ملت کرد به 

عنوان ایل و عشیره نام برده است.
خبرگ��زاری ایرن��ا ب��ه نقل از اس��تاد 
انجمن خوشنویس��ان ایران منتش��ر کرد، 
نمایش��گاهی در ش��هر "میم��ه" از توابع 
شهرستان دهلران اس��تان ایالم، در مورد 
خوشنویس��ی الفبای باستانی زبان کردی 

که از گشایش یافت.
به گفته ی محمد عسگری استاد انجمن 

خوشنویسان ایران، این نمایشگاه به منظور 
تقدیر از مش��اهیر حوزه ی خوشنویسی و 
آث��ار تاریخ��ی ب��ه ویژه سنگ نوش��ته ی 

"سراب میمه" برگزار شده است.
این خبرگ��زاری حکومتی در ادامه ی 
خبر از ملت کرد به عنوان "ایل" نام برده، 
ام��ا در آخرین پاراگراف خب��ر از آن به 

عنوان "ایل بزرگ کرد" نام می برد.
ش��هر میمه در 104 کیلومتری شمال 
ش��رقی اس��تان ایالم قرار گرفته است و 

بیش از 10 هزار نفر جمعیت دارد.
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ایران در عراق به دنبال چیست؟

اعتیاد به مواد مخدر، بالی خانمانسوزی 
است که جوامع بشری را در چنگال مرگ آور 
خویش گرفتار ساخته است. مصرف این مواد، 
قدرت اندیش��ه، نوآوری، پشتکار، کوشش و 
س��ازندگی را در انسان ها به ویژه نسل جوان 
جامعه از بی��ن می برد و بنیان خانوادگی آنان 
را به نابودی می کشاند. در همین رابطه، برای 
جهانی نمودن مبارزه با مواد مخدر، در جریان 
کنفرانس بین المللی مبارزه با اعتیاد و قاچاق 
مواد مخدر که از 1٧ تا 2٦ ژوئن سال 198٧ 
میالدی در اتریش و با هدف مبارزه ی جهانی 
با مواد مخدر تش��کیل شد، سندی به تصویب 
کش��ورهای شرکت کننده رس��ید که بر اساس 
آن، کشورها موظف به کنترل قاطعانه ی تولید 
و انتقال مواد مخدر ش��دند. روز تصویب این 
س��ند یعنی روز 2٦ ژوئن )٥ تیرماه( به اتفاق 
آراء، روز جهان��ی مبارزه با مواد مخدر اعالم 

شده است.
در همین ارتباط، رژیم جمهوری اسالمی 
در اقدام��ی ریاکارانه بجای یک روز، هفته ای 
را ب��ا عنوان "هفته ی مبارزه ب��ا مواد مخدر" 
به این موض��وع اختصاص داده اس��ت و در 
مدت ای��ن هفته با به راه انداختن نمایش��ات 
گوناگ��ون امح��اء م��واد مخدر ب��ه اصطالح 

تح��والت این روزهای عراق، رژیم ایران 
را در گرداب مش��کالت جدی��دی فرو برده 
است. جمهوری اسالمی که پیش از این نیز با 
مشکالت عظیمی همچون رکود و تحریم های 
اقتصادی، انباش��ت نارضایتی های سیاسی و 
اجتماعی اقشار مختلف داخل کشور، اختالف 
ب��ا جامعه ی جهانی بر س��ر پرونده ی غامض 
اتمی و گرفتار ش��دن در باتالق جنگ سوریه 
روبرو ب��ود، اینک م��ی رود ت��ا در منطقه ای 
ک��ه همجواری و نزدیکی بیش��تر آن به ایران 
ریس��ک مداخ��الت و انتخاب های سیاس��ی 
رژی��م را باالتر می برد، به قم��اری خطرناک 

تن دهد.
مناط��ق  در  ع��راق  ارت��ش  فروپاش��ی 
سنی نشین این کشور و تقسیم کامل این کشور 
به سه منطقه ی نفوذ طبیعی سنی، شیعه و کرد، 
خ��واب تحقق هالل ش��یعه ی تحت نفوذ ولی 
فقیه را از چش��مان آزمند زمام��داران تهران 

ربوده است.
در این میان س��ردرگمی ناشی از هراس 
رژیم از فروپاش��ی کامل عراق و بازگش��ت 
اقتدار س��نی ها و متحدان آنان به منطقه ای که 
جمهوری اس��المی خود را فعال مایش��اء در 

آن می دانس��ت، کامال در مواضع ش��تابزده و 
متناقض آنان هویداست. 

یک روز رئیس جمهور رژیم از همکاری 
ب��ا آمری��کا در ع��راق س��خن می گوی��د و 
روز دیگ��ر رهب��ر رژیم  پ��س از ناامیدی از 
مداخل��ه ی نظام��ی آمری��کا و غ��رب به نفع 
مالکی و دولت ش��یعی عراق، در چرخش��ی 
180 درجه ای، آمریکا را از مداخله در عراق 

بر حذر می دارد.
جمهوری اسالمی اخیراً با فشار بر دولت 
اقلی��م کردس��تان، خواس��تار ورود نیروهای 
پیش��مرگ به جنگ ش��یعه و س��نی و تالش 
کردها در جهت حف��ظ دولت مالکی و منافع 
اس��المی گردید،  توس��عه طلبانه ی جمهوری 
اما مواضع خردمندانه ی رهب��ران اقلیم مبنی 
ب��ر بیطرف��ی در این جن��گ و اولویت حفظ  
دس��تاوردها و منافع مل��ی و تثبیت حاکمیت 
ملت کرد بر مناطق تازه آزاد شده ی کردستان 
و همچنین تأکی��د آنان بر پیگیری حق تعیین 
سرنوش��ت ملت کرد، واکنش های خصمانه ی 
جمهوری اسالمی را نسبت به رهبری سیاسی 

و حقوق حقه ی ملت کرد در پی داشت.
بر همین اس��اس و به دنبال اعالم مواضع 
رهب��ری اقلی��م مبنی ب��ر عدم عقب نش��ینی 
پیشمرگه از مناطق تازه  آزاد شده ی کردستان 

و برگزاری همه پرسی اس��تقالل کردستان در 
آین��ده، مهره های ریز و درش��ت رژیم از امام 
جمعه ی ایالم گرفته تا رئیس نیروی تروریستی 
بسیج در اقدامی هدایت شده و با لحنی موهن 
به تهدید اقلیم کردستان و تحریک به جنگ و 

آشوب در منطقه پرداختند.
در همین راس��تا، حس��ین امیرعبداللهیان، 
مع��اون عربی و آفریقای��ی وزارت خارجه ی 
رژی��م ضمن اعالم مخالفت رژی��م با احتمال 
استقالل کردس��تان گفت: "رهبران فهیم اقلیم 
کردی عراق س��ودای خودمخت��اری ندارند و 
به قانون اساس��ی کش��ور پایبند هستند" وی 
همچنین با اشاره به س��خنان بنیامین نتانیاهو 
نخس��ت وزیر اس��رائیل در حمایت از تشکیل 
دولت مستقل کردستان گفت:" برخی طرف ها 
که از تجزیه ی عراق س��خن می گویند، تبعات 

آن را نمی دانند".
ای��ن تهدی��دات دیپلماتی��ک را اگ��ر در 
کن��ار فتوای جهاد م��کارم ش��یرازی، مرجع 
تقلی��د حکومت��ی رژیم قرار دهی��م، آن وقت 
بهتر می توانیم به وس��عت و عمق دس��ت و پا 
زدن های همه جانبه ی جمهوری اس��المی در 
ه��راس از باختن یکی از مهمترین قلمروهای 

نفوذش پی ببریم. 
در فتوای مکارم، ش��یعیان به جهاد برای 

قتل عام خاموش ملت کرد توسط رژیم

حف��ظ اماکن مذهبی و قب��ور ائمه فرا خوانده 
ش��ده اند. این فتوا در راس��تای همان سیاست 
رژیم صادر گردیده که  براس��اس آن مقبره ها 
ی��ا اماکن مقدس در نزد ش��یعیان ب��ه عنوان 
پوشش��ی برای نفوذ و مداخله ی سیاس��ی و 
حتی نظامی به کار گرفته می ش��وند. پراکندن 
توهم آزادس��ازی کربال برای کش��اندن مردم 
به ادام��ه ی جنگ با ع��راق در دوران جنگ 
8 س��اله، منفجر ک��ردن آرامگاه امام هش��تم 
ش��یعیان در مشهد و انتس��اب آن به سازمان 
مجاهدی��ن خلق برای بی اعتب��ار کردن آن و 
همچنین حضور نظامی گس��ترده در سرکوب 
مردم س��وریه ب��ه بهانه ی حفاظ��ت از حریم 
زینبیه ی دمشق را می توان از جمله بارزترین 
نمونه های توسل رژیم به این سیاست مزورانه 

دانست.
فتوای این مرجع فاسد موسوم به "سلطان 
ش��کر ایران" همزم��ان و یقین��ًا هماهنگ با 
اع��الم ناامی��دی رهبر جمهوری اس��المی از 
دخال��ت نظامی آمری��کا در عراق ب��ود. این 
فتوا همچنین پس از آن صادر شد که آیت اهلل 
علی سیس��تانی، مرجع تقلید شیعیان عراق که 
پیش از آن فتوای "جهاد" داده بود، زیر فشار 
اعتراض ها به وی به خاطر تحریک به جنگ 
ش��یعه و سنی، از "احتمال س��وء استفاده" از 

فتوایش ابراز نگرانی کرده بود. 
اما برخالف سیس��تانی، مکارم ش��یرازی 
و رژی��م حام��ی وی ابداً نگ��ران عواقب این 
فتوا نیس��تند، فراموش نکنیم که ناصر مکارم 
ش��یرازی نماینده ی طیفی از قدرت است که 
فاشیس��م دینی خ��ود را هرگز پنه��ان ننموده 
اس��ت. همین چند وقت پی��ش بود که وی از 
توطئ��ه ی خارجی ب��رای "افزایش جمعیت" 
ش��هروندان س��نی در ایران ابراز نگرانی کرده 
بود. لذا فت��وای جدید او را نی��ز می توان در 
راستای همین سیاست تصفیه ی مذهبی تفسیر 

نمود.
جمهوری اس��المی ابتدا امی��دوار بود که 
آمری��کا وارد یک جنگ نیابتی علیه مخالفان 
ن��وری مالکی ش��ده و یکبار دیگ��ر هزینه ی 
توس��عه طلبی های ایران را در عراق بپردازد. 
اما پ��س از آنکه ایاالت متحده هرگونه اقدام 
نظام��ی علیه داعش را مش��روط به س��ازش 
مالکی با جریانات سیاسی کرد و سنی و شیعه 
برای تشکیل دولتی فراگیر نمود، خامنه ای با 
بیان اینکه "قویًا با ه��ر گونه دخالت آمریکا 
مخالفیم"، نشان داد که از این به بعد باید خود 
و متحدانش در عراق و منطقه دس��ت به کار 
ش��وند و گلیم خود را از آب بیرون بکشند و 

روی حمایت نظامی آمریکا حس��اب نکنند. 
بمباران چند نقطه ی سنی نشین در خاک عراق 
توس��ط جنگنده های دو رژیم سوریه و ایران 
نی��ز نم��ودی از همین عزم و رویکرد س��ران 
حکومت ه��ای متحد تهران برای تبدیل عراق 

به سوریه ای دیگر است.
لذا رژیم ب��رای حفظ متح��دان منطقه ای 
خود نیازمند ترویج و تش��دید جهل و تعصب 
مذهبی برای کش��اندن اقشار متعصب مذهبی 
به این جنگ ویرانگر و تش��کیل و پشتیبانی 
از گروه ه��ای ش��به نظامی اس��ت. وجود این 
گروه ه��ا می توان��د در خدم��ت حفظ قدرت 
مالک��ی و جریان هم��راه وی ق��رار گرفته و 
در صورت عدم ام��کان حفظ وی، به ابزاری 
برای چانه زنی و س��هم خواهی رژیم ایران در 
معامالت بر سر حکومت آینده ی عراق تبدیل 

گردد.
رژیم ایران عالوه بر مخالفت با موجودیت 
و ارتقای وضعیت حکومت منطقه ای کردستان، 
به طور راهبردی نیز مخالف حضور س��نی ها 
در س��اختار قدرت عراق و یا تش��کیل اقلیم 
خودگردان عرب های س��نی است، زیرا نفوذ 
این گروه در دولت عراق و یا تشکیل اقلیمی 
ب��رای آنان به معنای ش��کاف در یکپارچگی 
جغرافیایی هالل ش��یعی از ای��ران تا عراق و 
س��وریه و لبنان تا س��احل دری��ای مدیترانه 
خواه��د ب��ود. از همی��ن رو، رژی��م درصدد 
راضی کردن حکومت کردس��تان یا بخشی از 
جریانات کرد به حمایت از مالکی است، ولی 
کردها و حکومت اقلیم کردستان که به شدت 
از عملکرد مالکی از جمله در بحث کرکوک، 
قطع دس��تمزدهای کارمندان و بودجه ی اقلیم 
و مالکیت و صادرات نفت کردس��تان ناراضی 
هس��تند، دیگ��ر حاضر به هزین��ه کردن برای 

بقای مالکی و دولت عراق نیستند.
در شرایطی که برخی گزارش ها از حضور 
نظام��ی ایران در عراق و حتی کش��ته ش��دن 
نیروهای رژیم در عراق خبر می دهند، ادامه ی 
این حضور، به ویژه اگر با چراغ سبز آمریکا 
همراه شود، سبب تش��دید اختالفات مذهبی 
گردیده و س��نی های بیش��تری را از سراس��ر 
جه��ان به جنگ عراق می کش��اند و همچنین 
به ش��یعه های تندرویی همچون مقتدی صدر 
و امثال وی، قدرت و نفوذ بیش��تری بخشیده 
و س��اختار نظامی و سیاسی آینده ی عراق را 
نیز بیش از پیش به رژی��م جنگ افروز ایران 
وابس��ته خواهد کرد و این زنگ خطری برای 

آینده ی عراق، منطقه و آمریکاست.

کشف شده توس��ط نیروهای انتظامی رژیم و 
برگزاری برنامه هایی دیگر از این نوع، س��عی 
در منحرف س��اختن افکار عمومی داخلی و 
جهانی از معطوف ش��دن توجه آنان به نقش 
سپاه و عوامل رژیم در تهیه، توزیع و ترانزیت 
مواد مخ��در در داخل و خارج از کش��ور را 
دارد، این در حالیس��ت که بر اس��اس اذعان 
مس��ئولین رژیم در صدر جدول کش��ورهای 
بیش��ترین مصرف کننده مواد مخدر در جهان 
به ترتی��ب ایران، الئوس و قرقیزس��تان قرار 

دارند.
به گفته ی وزیر کشور ایران، روزانه به طور 
متوسط 9 نفر به علت مصرف مواد مخدر جان 
خود را از دس��ت می دهند و تولید و مصرف 
م��واد مخدر صنعتی در میان جوانان ایرانی به 
دلیل دسترس��ی آس��ان و ارزان و ...، افزایش 
چش��مگیری دارد. وی همچنین اظهار داشت 
ک��ه حداقل یک میلیون و 32٥ هزار معتاد به 
م��واد مخدر وجود دارد ک��ه 80 درصد آن ها 
توزیع کننده نیز هستند و اگر تعداد هر خانوار 
را چه��ار نفر در نظر بگیریم با توجه به تعداد 
معتادین، می توان گفت ٥/٥ تا ده میلیون نفر 
در کشور با موا مخدر درگیر هستند. همچنین 
21 درص��د معت��ادان در ای��ران، تحصیالتی 
باال تر از لیس��انس دارند و حدود ٥٥ درصد 
از معتادان متأهل هستند که بدین گونه حدود 
هفتصد هزار همسر درگیر این مسأله اند و اگر 

خودشان معتاد نشده باشند با مسائل مختلفی 
همچون همسرآزاری درگیر هستند. 

این در حالیس��ت که بر اساس آمار خود 
رژیم، تعداد زنان معتاد به نس��بت کل معتادان 
که 4 س��ال پیش حدود ٥ درصد بوده، اکنون 
دو برابر ش��ده است و روز به روز نیز افزایش 

می یابد.
اعالم س��ن اعتیاد در ایران طی سال های 
گذش��ته همیش��ه به یک��ی از نق��اط اختالف 
بین مس��ئوالن و کارشناس��ان در بخش ها و 
دستگاه های مختلف کشور تبدیل شده است، 
البته همه ی مس��ئوالن و کارشناسان در یک 
موضوع اشتراک نظر دارند و آن کاهش بسیار 
زیاد سن اعتیاد و اولین تجربه ی مصرف مواد 
مخدر در کش��ور اس��ت. موضوعی که برخی 
از سازمان های مسئول دولتی آن را 23 سال 
و برخی از کارشناس��ان، آن را 1٦  و برخی 
نیز حتی بس��یار پائین تر از آن یعنی 12 سال 

می دانند.
البته برخی آمارهای اعالم ش��ده نش��ان 
می دهند که اولین تجربه ی مصرف مواد مخدر 
در کش��ور به دوران مدرس��ه و در بین دانش 

آموزان رسیده است. 
ام��ا بدیهی اس��ت ک��ه رژیم ضدبش��ری 
والی��ت فقیه برای س��رکوب جوان��ان و خفه 
ک��ردن ص��دای آزادیخواه��ی و ح��ق طلبی 
آنان، انواع و اقس��ام ترفنده��ا و توطئه های 

س��رکوبگرانه را ب��ه کارمی ب��رد. یکی از این 
شیوه ها که ضدبش��ری ترین روش برای خفه 
کردن صدای جوانان اس��ت، کشاندن آن ها به 
دام اعتیاد است. به این ترتیب که عوامل رژیم 
با راه انداخت��ن باندهای مواد مخدر به هدف 
شومش��ان که به انحراف کش��اندن جوانان و 

کسب سودهای سرشار است، می رسند. 
امروزه سیاس��ت معتاد ک��ردن جوانان در 
کردستان که توسط سپاه پاسداران و نهادهای 
وابسته اتخاذ و از دهه ی ٦0 آغاز شده است، 
دامنه وسیعتری بخود گرفته است. در نتیجه ی 
این سیاس��ت ضد انسانی عالوه بر معتادشدن 
صده��ا ه��زار نف��ر از جوانان پس��ر، ش��مار 
دختران و زنان معتاد در کردستان نیز به طرز 
بی س��ابقه ای افزایش یافته است. میانگین سن 
ابتالء به مواد مخدر کاهش یافته و به زیر 1٥ 
سال رسیده و دسترسی به مواد مخدر در شهر 
و روس��تاهای کردستان آس��ان تر از هر زمان 

دیگری است. 
از یک س��و، س��پاه و مزدبگیران محلی با 
راه ان��دازی البراتوارهای تولی��د مواد مخدر 
صنعتی از جمله شیشه در شهرهای کردستان 
و از جمل��ه سردش��ت و توزی��ع آن در میان 
جوان��ان ک��رد و البت��ه ترانزیت ای��ن مواد به 
کردس��تان عراق، سیاس��ت قتل عام خاموش 
را در قبال ملت کرد در پیش گرفته اس��ت و 
از سوی دیگر با اتخاذ سیاست های اقتصادی 
خاص در کردس��تان و جلوگیری از توسعه ی 
اقتص��ادی آن و به تب��ع آن، افزایش بیکاری 
و بس��یاری معضالت اجتماعی دیگر، بس��تر 
را ب��رای گرایش هر چه بیش��تر جوانان کرد 
به مص��رف مواد مخدر بی��ش از پیش فراهم 
س��اخته اند که جا دارد ملت همیشه آگاه کرد 
بیش از هر زمان دیگر با این سیاست و سایر 
سیاست های ددمنش��انه ی رژیم در کردستان 

مثل همیشه به مقابله ای همه گیر برخیزند.  

سالم اسماعیل پور

عادل مرادی
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میکندکهمی��لبهماندگاریدرعراق
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س��پسدرادامهیتوضیحدلیلس��وم،
ب��هموضعکرده��ایعراقب��هدرازای
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وموضوعداعشازدیگرموانعپیشرو

هستند.
درپایانمینویسد:"تاریخاخیربیانگر
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            روزنــــــه        

کردهای عراق چه می خواهند؟
سرو قادر در گفتگو با کوردستان:

تالش برای رسیدن به استقالل، تنها کار خود ملت کرد است

هم��ان گون��ه ک��ه خوانن��دگان گرام��ی 
اس��تحضار دارند، تح��والت ع��راق و اقلیم 
کردس��تان اخیرا وارد فاز جدیدی ش��ده که 
به تش��دید و تعمیق خش��ونت های فرقه ای و 
مذهبی در بخش عربی این کش��ور دامن زده 
و آینده ی سیاس��ی این کش��ور را با ابهامات 
جدی  روب��رو نموده اس��ت. در رابطه با این 
مسأله و همچنین مسأله ی آزادسازی مناطق 
کردنش��ین خ��ارج از اقلی��م توس��ط نیروی 
پیش��مرگ کردستان و مطرح ش��دن احتمال 
اعالم استقالل کردستان، گفتگویی اختصاصی 
با س��رو قادر، مسئول پیشین بخش رسانه ای 
پارت دمکرات کردس��تان و مس��ئول کنونی 
مرکز پژوهش و توس��عه ی اقلیم کردس��تان 

ترتیب داده ایم که ذیاًل از نظر می گذرد:
کوردس��تان: عامل بروز تح��والت اخیر 
عراق به ویژه در مناطق سنی نش��ین را در چه 

می دانید؟ 
س��رو ق��ادر: دو دلی��ل اصل��ی دارد: 1 � 
تبعیض و ظلم مذهبی که به آنها ش��ده است. 
2 � بس��تر فرهنگ��ی ک��ه در جامعه ی عرب 
سنی، برای آغاز افراط گرایی مذهبی سیاسی 
وجود دارد. این بس��تر، قدمت��ی دیرینه دارد. 
تمام��ی فتوح��ات و حل اختالف ه��ا در این 
جامع��ه، از جمله تصرف ایران، مصر، ش��مال 
آفریق��ا و عراق از طری��ق جنگ و خونریزی 
انجام گرفته اس��ت. مش��کالت میان خلفای 
راش��دین، اختالفات در خانواده ی پیامبر )در 
میان اعقاب و نوادگان محمد و ابوس��فیان تا 
عملک��رد یزید در قبال خان��واده ی علی(. در 
عصر جدید نیز اختالفات میان آنان، از جمله 
در م��واردی چ��ون کودتاهای ع��راق، یمن، 
مصر، ... و وضعیت کنونی سوریه همواره توأم 

با جنگ و خونریزی بوده است.
کوردس��تان: به نظر ش��ما عراق از میان 
وضعیت های جنگ فرقه ای، انقالب و جنگ 
تروریسم در حال حاضر در چه چه وضعیتی 

به سر می برد؟
سرو قادر: دیدگاه مذهب گرایانه و افراطی 
شیعیان حاکم بر عراق کنونی در قبال سنی ها، 
فق��دان تخصص و کارایی متناس��ب با اصول 
و ش��یوه های ی حکمرانی امروزی، شوینیسم 
در برخ��ورد با کردس��تان، فق��دان دیدگاه و 
فرهنگی برای توس��عه ی انسانی، وابستگی به 
ایران و سیاس��ت های منطقه ای آن و مسائلی 
از این دست، زمینه ساز سوق دادن سنی ها به 
سوی تروریسم سیاسی در خاورمیانه گردید. 
کش��ورهای با نفوذ س��نی، از تبدیل عراق به 
یک دولت ش��یعه راضی نیستند، از همین رو، 
مبارزه با این روند را به میان سنی های عراق 
کشانده اند و به همین دلیل، این جنگ به درازا 

خواهد  کشید.
 در حال حاضر، دولت عراق سقوط کرده 
اس��ت و به جای آن سه حکومت شیعه، سنی 
و کرد ش��کل گرفته که پیش��ینه ی تاریخی و 
اجتماعی خاصی برای شکل گیری هر کدام از 

آنان وجود دارد.
کوردس��تان: رهبری مل��ت کرد می گوید 
که ما چنین وضعی را پیش بینی کرده بودیم. 
آی��ا از همان آغاز تالش کرده بود مانع بروز 
چنی��ن وضعیتی به عنوان یک تهدید ش��ود، 
یا ب��ه عنوان فرصت��ی برای دس��ت یافتن به 
استقالل و فرا رس��یدن ساعت صفر متالشی 

شدن عراق به آن می نگریست؟
س��رو قادر: رهبری کردس��تان مدت 10 
سال با رهبران سیاسی ش��یعه همکاری کرد. 
در ای��ن فرایند علیه تروریس��م نیز نبرد نمود، 
اما رهبری شیعه که مالکی نماینده ی آنهاست، 
سرانجام علیه ملت کرد اعالم جنگ نمود و به 

طور یکجانبه اقدام به قطع روابط نمود.
رهب��ری کردس��تان آگاهانه ت��الش نمود 
تا مش��کالتی را ک��ه با دولت عراق داش��ت، 

مس��أله ی  از  ج��دای 
تروریس��م  با  مبارزه 
و برنامه های سیاسی 

ی  منطق��ه ا
نماید،  پیگیری 
دلیل،  همین  به 
ص��ورت  ب��ه 

جدی دولت 
لکی  ما
از  را 
ای��ن 

خطر آگاه نموده بود، اّما آن ها همکاری ملت 
کرد را نمی خواس��تند و تص��ور می کردند که 
می توانند ملت کرد را در مسأله ی نزاع بر سر 
نفت و مناطق جدا ش��ده از کردستان به زانو 
درآورند، آن ها برای خود این گونه محاس��به 

کرده بودند.
البت��ه اکن��ون سیاس��ت کردس��تان تغییر 
نم��وده اس��ت و ناآگاهان��ه وارد هیچ نبردی 
نمی ش��ود و مخالف روا داش��تن ظلم و ستم 
 ب��ر سنی هاس��ت و برای مبارزات س��نی های 
خاورمیانه احترام  قائل اس��ت، آن هایی که به 
خاط��ر منفعت خویش اکن��ون در مقابل ملت 
کرد قرار نمی گیرند. س��نی ها هم می دانند که 
بیطرف بودن کردها چقدر به س��ود استراتژی 
آن هاس��ت. ملت کرد در می��ان ترکیه، ایران، 
عربستان سعودی و هم پیمانانش، وزنه ی قابل 
توجهی است، بنابراین طبیعی است که رهبری 
سیاس��ی، این وزنه را به سود ملت کرد به کار 

گیرد.
کوردستان: ریاست اقلیم به ویژه در یک 
س��ال گذش��ته چندین بار بی پرده از احتمال 
تأس��یس دولت کرد صحبت نموده است، این 
وعده ه��ا تا چه ح��د متکی به داش��تن دیدی 
واقع بینان��ه از سیاس��ت و موضع قدرت های 
جهانی و نی��ز بازیگران منطقه ای در صورت 

اعالم دولت کردی است؟
سرو قادر: رهبری سیاسی کردستان توان 
درک موازنه ی قوا را دارد. جغرافیای سیاسی 
را در اختیار دارد، منابع زیرزمینی و طبیعی را 
نیز دارد و نقشه ی جهانی انرژی را می شناسد. 
همچنین می داند که آمریکا به آسانی از عراق 
دس��ت نمی کش��د و در این برهه با ملت کرد 
همکاری نمی کند. ب��ه همین دلیل، به اروپا و 
نیروهای منطقه ای روی آورده است و تالش 
می نماید آمریکا را به موضع بیطرفی بکشاند 

تا بعداً سیاستش را تغییر دهد.
کردس��تان تنها نیست. اکنون حامیان ملت 
ک��رد از حامیان عراق بیش��تر هس��تند. ملت 
ک��رد ضمن برخورداری از مش��روعیت برای 
مس��أله ی ملی اش، نف��ت و گاز بس��یاری را 
نیز در اختی��ار دارد و تمامی این ها را در راه 
رسیدن به استقالل به کار می گیرد. دیگر نباید 
بیشتر از این در زیر سلطه ی شوینیسم زندگی 
کنی��م. آنچه که در این اواخر مالکی انجام داد 
یعن��ی قطع بودجه، در حقیقت قطع ش��اهرگ 

گردن بود.
کوردستان: ش��نیده ها حاکی از این است 
که جریانات عمده ی سیاس��ی کردس��تان در 
ارتباط با بس��یاری از مسائل سرنوشت ساز، 
از جمل��ه مناطق کردس��تانی خ��ارج از اقلیم 
کردس��تان و به ویژه صیان��ت از یکپارچگی 

عراق یا اعالم اس��تقالل کردستان در میان 
خویش اتفاق نظر ندارند )این مس��أله حتی 
در نحوه ی ادای س��وگند وزرای کابینه ی 
جدی��د کردس��تان نیز خود را نش��ان داد(. 
آی��ا به نظر ش��ما از جنبه ی 

داخلی، اکن��ون وضعیت ب��رای اعالم دولت 
کردی مناسب است؟

سرو قادر: وجود نظرات و آرای متفاوت 
برای آینده ی مملکت، طبیعی اس��ت. من این 
موضوع را تهدید نمی دانم و معتقدم که همه ی 
ما تحت س��تم و س��لطه بودن را نمی خواهیم. 
منفعت حزبی و سیاس��ی به ج��ای خود، اّما 
آگاهی ملی و میهنی بس��یار نیرومندتر است. 
ما موفق می ش��ویم. به همی��ن دلیل، ضروری 
اس��ت که کردهای بخش های دیگر کردستان 
نیز خود را برای دفاع از نخس��تین اس��تقالل 
آماده نمایند. الزم اس��ت در این زمینه تالش 
ش��ود و جوانان را آگاه نمائید. نیروی انسانی 
یک��ی از عوام��ل اصلی و تعیین کننده اس��ت. 
تمام��ی اروپا و آمری��کا نمی توانن��د نیروی 
انسانی پاکس��تان، ایران و عرب های سنی را 
نادیده بگیرند، حتی اگر تندروی و تروریسم 
را نیز در خود داش��ته باشند. ما تندرو نیستیم 
و علیه تروریسم هستیم، اّما جنبه  ی مثبت این 

مسأله را درک می کنیم.
اس��تقالل، فراین��دی طوالنی اس��ت و در 
مدت کوتاهی حاصل نمی شود، اّما می بایستی 
ای��ن فرایند را آغاز نمائیم. این فرایند مس��یر 
خ��ود را می پیماید و ملت م��ا در جریان آن، 
تجرب��ه می ان��دوزد. مهم این اس��ت که از آن 
دست نکش��یم و توانائی هایمان را در این راه 

به کار بگیریم.
بارزان��ی  مس��عود  آق��ای  کوردس��تان: 
در مصاحب��ه  ب��ا ش��بکه ی CNN گف��ت: 
"رفراندومی برای استقالل کردستان برگزار 
می کنیم و انتظار ه��ر نتیجه ای را نیز داریم، 
حتی اگر ملت کرد نخواهد کش��وری مستقل 
داش��ته باش��د" . به نظر ش��ما دول��ت بغداد 
نمی توان��د چ��ه از جنب��ه ی قانون��ی و چه با 
توس��ل به نیروی نظامی از وقوع این حالت 

جلوگیری نماید؟
س��رو قادر: تجربه ی 12 س��ال گذشته به 
ان��دازه ی تمام تاریخ ع��راق، این موضوع را 
به اثبات رس��اند که کردس��تان  با این کشور 
مأنوس نیس��ت و به سازگاری نخواهد رسید. 
دول��ت عراق ن��ه می خواه��د و ن��ه می داند 
ک��ه چگونه پیش��رفت نماید. ب��ه همین دلیل، 
پیش��رفت و توسعه ی کردس��تان را نمی تواند 
تاب بیاورد. سیس��تم حکمرانی در کردستان 
سکوالر اس��ت، در حالی که عراق جمهوری 

اسالمی است.
منطق حکم می کند که زمان اتخاذ تصمیم 
سرنوشت س��از و تعیین سرنوشت فرا رسیده 
اس��ت. منظور آقای بارزانی این است. تعیین 
سرنوش��ت، فرایندی بین المللی اس��ت و کار 
و تالش بس��یاری می طلبد. اکنون کردس��تان 

یکپارچ��ه اس��ت و تم��ام مناط��ق تاریخ��ی 
اشغال شده اش نیز باز پس گرفته شده اند. 

وضعیت بین المللی مناس��ب است و اروپا 
و آمری��کا، ملت کرد را ملتی متمدن می دانند. 
ما از ثروت فراوانی برخورداریم که می تواند 
ب��ا عقالنیت در جهت خودگردانی و رش��د و 
توس��عه مورد استفاده قرار گیرد. ملت کرد به 
استقالل می اندیشد. نمی خواهد با هیچ کشور 
دیگری زندگی کند، البته این سوای اندیشه ی 
کنفدرالیس��م است که چند دولت دارای منافع 

مشترک می توانند به هم نزدیک شوند.
کوردس��تان: مناطقی همچ��ون کرکوک، 
در این میان چه سرنوش��تی خواهند داش��ت؟ 
به ویژه ک��ه مناطق خ��ارج از مدیریت اقلیم 
هن��وز از لح��اظ قانونی جزو دول��ت بغداد 
هس��تند، آی��ا به نظر ش��ما م��اده ی ١40 از 
درجه ی اعتبار س��اقط ش��ده و می بایستی از 
طریق نی��روی نظامی و تحمیل وضع موجود 
ب��رای بازگرداندن آن مناطق تالش ش��ود یا 
می خواهید قانون را بر طبق تفسیر خود اجرا 

نمائید؟
س��رو قادر: آقای بارزانی بهترین تصمیم 
را درب��اره ی مناطق جدا ش��ده از کردس��تان 
اتخ��اذ نموده و می گوید که این مش��کل حل 
شده است و دیگر از هیچ کس پذیرفته نیست 
که در این باره حرف بزند. قانون اجرا نش��د و 
واقعیات موجود در حال حاضر، این مش��کل 
را ح��ل نمود و قانون عراق نیز جای بحث و 

نقد دارد و قابل تجدیدنظر است.
کوردس��تان: آم��دن ج��ان ک��ری، وزیر 
خارجه ی آمریکا به اربی��ل و دیدارهایش با 
مس��ئولین اقلیم کردس��تان، در حالی که وی 
مسأله ی استقالل کردستان را رد می نماید و 
می گوید، می بایس��تی کردها یکبار دیگر در 
تشکیل حکومت عراق مشارکت نمایند، چه 

نتایجی را به همراه دارد؟
س��رو قادر: جان کری گفت ما سرنوشت 
را ب��رای مردم عراق تعیی��ن نمی کنیم و آن ها 
خ��ود می توانن��د تصمی��م بگیرن��د. البته کار 
آمریکا نیس��ت که از جدایی کردس��تان بحث 
نمای��د. آمریکا اگر با ما هم��کاری نکند، در 
این بره��ه منطق حکم نمی کند که علیه ما نیز 
باشد. فراموش ننماییم که تالش برای رسیدن 
به اس��تقالل تنه��ا کار خود ملت کرد اس��ت. 
می بایس��تی اعتماد بین المللی را جلب نمائیم 
و ای��ن مرحله ای مهم اس��ت و درایت خاص 

خود را می طلبد.
کوردس��تان: آق��ای بارزان��ی می گوید: 
"دولت عراق، قانون و ش��رایط ملت کرد را 
برای همزیس��تی با عراق نقض نموده است و 
عراق دیگر به ش��رایط زمان قبل از تس��خیر 
موصل باز نمی گردد". آیا این احتمال وجود 
دارد ک��ه ملت کرد یکبار دیگر و با س��همی 
بیشتر، به عنوان بخشی از عراق باقی بماند؟ 
یعنی آیا اس��تقالل کردس��تان تنها هشداری 
نیس��ت برای اینکه دولت عراق حقوق اقلیم 
کردستان را به عنوان بخشی از عراق فدرال 

رعایت نماید؟
س��رو قادر: خی��ر، فرایند اس��تقالل آغاز 
ش��ده اس��ت. این یک فرایند اس��ت و زمان 
زی��ادی می طلبد. در این میان، طبیعی اس��ت 
که کردس��تان در دولت های عراق مش��ارکت 
نماید، این مش��ارکت ها موقتی هستند همانند 
جنوب س��ودان. از این به بعد، ب��ه عراقی ها 
گفته می شود که بیایید همدیگر را درک کنیم 
و مناف��ع یکدیگر را حفظ نمائیم تا دوس��تانه 
خداحافظی نمائیم. در این مس��یر نیز می توان 
در پارلم��ان و دولت عراق مش��ارکت نمود. 
می بایستی اینگونه نیز باشد و گرنه سردرگمی 
قانون��ی و خأل در حیات بین المللی ملت کرد 

ایجاد خواهد شد.
ب��ه عنوان نمونه، تا رس��یدن به اس��تقالل 
می بایس��تی م��دارک عراق مانند اس��کناس، 
پاسپورت و شناسنامه را در امور اقتصادی و 

بین المللی مورد استفاده قرار دهیم.

مصاحبه:کوردستان
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س. زنجی��ری: اس��تحضار داری��د ک��ه 
مس��أله ی کرد، مسأله ای تاریخی و سیاسی 
اس��ت. به نظر ش��ما چرا تاکن��ون این ملت 
نتوانس��ته دولت مس��تقل خود را تأس��یس 
کند؟ کدام یک از عوامل خارجی یا داخلی 

در این زمینه بیشتر تأثیرگذار بوده اند؟
د. بیش��کچی: ه��ردوی ای��ن مجموع��ه 
عوامل مؤثر بوده اند... تقس��یم کردستان در 
ده��ه ی 1920 فراین��دی بود ک��ه در داخل 
جامع��ه ی ملل اتفاق افت��اد. در آن زمان از 
حق تعیین سرنوش��ت ملت ها بس��یار سخن 
گفته می ش��د. به عنوان مثال، در ش��وروی 
لنین، اس��تالین و تروتسکی در رابطه با این 
موضوع بحث های مفصلی داشتند. همچنین 
ویلس��ون، رئیس جمهور وق��ت آمریکا نیز 
ای��ن موضوع را بارها مطرح نمود. در همین 
دوران ب��ود که کردس��تان تقس��یم و تجزیه 
گردید. ما اینجا درباره ی س��ال های دهه ی 
1920 صحبت می کنیم. دو کش��ور قدرتمند 
آن زم��ان انگلیس و فرانس��ه و همچنین دو 
دولت جدیدالتأس��یس منطق��ه یعنی ایران و 
ترکیه به طرزی سازمان یافته و برنامه ریزی 
شده، کردستان را به اشغال خود در آوردند و 
کردها و کردستان را میان خود تقسیم نمودند. 
آنان ب��رای ناب��ودی ملت کرد و س��رزمین 
کردستان چنین روندی را آغاز نمودند. البته 
نباید از نقش عامل خارجی نیز غافل ش��د. 
انگلستان یکی از دو ابرقدرت آن زمان بود، 
ولی این نکته را نیز بایس��تی به یاد داش��ت 
که تقسیم اس��تعماری 1920 سومین تقسیم 
بزرگ کردستان بود و کردستان دو بار دیگر 
نیز تقس��یم شده است. نخس��تین بار در ربع 
نخست قرن شانزدهم میالدی کردستان میان 
دو امپراطوری عثمانی و صفوی تقسیم شد. 
دومین بار در ربع نخست قرن نوزدهم و در 
گرماگرم جنگ های ایران و روس��یه بود که 
بخش��ی از شمال کردستان به تسخیر روسیه 
در آمد و کردستانی هم در قفقاز ایجاد شد. 
تقسیم 1920 س��ومین تقسیم کردستان بود. 
این به چه معناس��ت؟ بدین معناس��ت که در 
میان خ��ود کردها نیز یک ج��ای کار ایراد 
دارد. دش��منان ملت کرد نی��ز از همین نقطه 
ضعف سوء استفاده نموده و کردها را تقسیم 
و کردس��تان را تجزیه می کنند. از همین رو 
بایستی این نقطه ضعف را شناخت، آسیب ها 
را شناسایی نمود و راهی برای نجات از آنها 

پیدا کرد، این یک نکته ی بسیار مهم است.
س. زنجیری: آیا نظ��ام جدید بین الملل 
ب��ه ویژه آمریکا و اروپا همس��و با منافع و 
اهداف ملت کرد است یا همچون گذشته در 

تضاد با کردها قرار دارد؟
د. بیشکچی: در سال های دهه ی 1920 
چنان سیستمی در خاورمیانه ایجاد گردید. 
یعنی سیس��تمی برقرار شد که تصمیم گرفته 
ب��ود ب��ه کرده��ا اجازه ی تش��کیل کش��ور 
مس��تقل خود را ندهد. پس از جنگ جهانی 
دوم، نظ��ام بین الملل مجدداً ش��کل گرفت. 
خاورمیانه ای جدید طراحی گردید، تغییرات 
عم��ده ای در عرصه ی سیاس��ی جهان روی 
داد، لیکن در کردس��تان هیچ تغییری ایجاد 
نشد. در س��ال های دهه ی 1920 سیستمی 
علیه کرده��ا ایجاد گردید، این سیس��تم در 
س��ال 194٥ پس از جن��گ جهانی دوم و 
در همان اوان تأس��یس س��ازمان ملل متحد 
به هم��ان روال ادامه یافت. ب��ا اندکی دقت 
می توان به ای��ن نکته ی جالب توجه پی برد 
که چگونه سیس��تمی علیه کردها بنیان نهاده 
شد. پس از س��قوط جمهوری کردستان در 
مهاباد در س��ال 194٧ مال مصطفی بارزانی 
به همراه پیشمرگ هایش رو به سوی جنوب 

کردستان )کردس��تان عراق( نهاد. بارزانی و 
نیروهایش از سوی هواپیماهای انگلیسی به 
شدت بمباران شدند. انگلیسی ها کردستان را 
بمباران کردند. نیروهای پیشمرگه را بمباران 
نمودند و پیشمرگه ها نتوانستند در کردستان 
دوام بیاورن��د. پ��س از آن، فرصت��ی ایجاد 
ش��د که خود را به اتحاد ش��وروی برسانند 
و در آنج��ا اقامت نمایند. در همان زمان در 
ماه های آوریل و مه 194٧ ایران و ترکیه در 
تالش بودند که نیروهای پیشمرگه را به دام 
بیاندازند و آنان را به طور کلی از بین ببرند. 
آنان چنین سیاس��تی داشتند. پیشمرگه ها از 
جنوب کردستان به سمت "گه وه ر" و از آنجا 
به سمت ایران رفتند. در منطقه ی ماکو ارتش 
ایران راه را بر نیروهای پیش��مرگه بست. در 
آن زمان شمار کل پیشمرگه های مال مصطفی 
بارزانی ٥٦0 نفر بودن��د. هنگامی که راه را 
بر آنان بس��تند، جنگی میان آنان روی داد. 
پیش��مرگه ها پس از نبردی سنگین راه خود 
را به سوی ش��مال گشودند، البته این جنگ 
تلفات جانی هم به دنبال داشت و 10 تا 12 
پیش��مرگه زخمی شدند. آنان تنها با گذشتن 
از رود خانه ی ارس می توانستند به شوروی 
بروند. در هنگام عبور از ارس، ارتش سرخ 
ش��وروی به سوی پیشمرگه ها شلیک کرد و 
1٥ تن در رودخانه ی ارس غرق شدند. این 
حادثه در ماه های آوریل و مه س��ال 194٧ 
روی داد. این به چه معناس��ت؟ هم جبهه ی 
امپریالیس��تی و ه��م جبهه ی سوسیالیس��تی 
در برخ��ورد با کردها به طور یکس��ان عمل 
می کردن��د و کل نظام به ص��ورت یکپارچه 

علیه کردها بود.
س. زنجی��ری: آیا هم اکن��ون نیز چنین 
سیاس��تی در قبال ملت کرد در پیش گرفته 

می شود؟
د. بیش��کچی: البته این سیستم کردستیز 
اکنون دیگر مثل گذش��ته نیست، بلکه دچار 
شکاف  شده است. این شکاف چگونه ایجاد 
ش��د؟ با مب��ارزه و تالش به وج��ود آمد. با 
مبارزه و تالش کردس��تان در شرق و غرب 
و ش��مال و جنوب رخنه و ش��کافی در این 
نظام ایجاد شد. در سال 199٦�9٧ اجالس 

کش��ورهای همس��ایه ی عراق برگزار ش��د. 
چه کس��انی در این اجالس حضور داشتند؟ 
ترکی��ه، ای��ران، عراق، س��وریه، عربس��تان 
س��عودی، اردن و کویت. در این نشس��ت ها 
همواره تالش داشتند تا راهی برای سرکوب 
و خف��ه نمودن کردها بیابند. این موضوع در 
آنجا مورد بحث ق��رار می گرفت. اما اکنون 
این سیس��تم دچار فروپاش��ی ش��ده است. 
کردها در جنوب و ش��مال کردس��تان مجال 

تنفسی برای خود فراهم نموده اند.
س. زنجیری: از پیشمرگه سخن گفتید، 
مایلم بدانم که نظر شما درباره ی پیشمرگه 

چیست؟
حافظ��ان  پیش��مر گه ها  بیش��کچی:  د. 
سرزمین کردستان هستند. آنان در راه آزادی 
ملت کرد و خاک کردس��تان مبارزه می کنند. 
در سرتاسر کردستان اعم از شمال و جنوب 
و ش��رق و غرب، حقوق و آزادی های ملت 
کرد از آنها س��لب شده اس��ت. پیشمرگه ها 
ب��رای تأمین این حقوق و آزادی ها و در راه 
صیانت از فرهنگ و زب��ان کردی مبارزه و 

پیکار می کنند.
از  برخ��ی  در  این��ک  زنجی��ری:  س. 
بخش های کردستان، ملت کرد پیشرفت های 
چش��مگیری به خود دیده اس��ت. در جنوب 
ش��اهد یک وضعی��ت دوفاکتو هس��تیم، در 
غرب علیرغم تمامی کاستی ها یک سیستم 
خودمدیریتی برقرار است و در شمال فرایند 
آش��تی جریان دارد. در این میان تنها بخش 
ش��رقی )کردس��تان ایران( اس��ت که تحت 
س��لطه ی رژیم��ی س��رکوبگر ق��رار دارد. 
دیدگاه ش��ما درباره کرده��ای این بخش و 

همچنین رژیم ایران چپیست؟
د. بیش��کچی: مس��أله ی کرد در جنوب 
کردس��تان تا حد زیادی در کانون توجهات 
قرار دارد، ش��مال کردس��تان نیز تا اندازه ای 
ش��ناخته شده اس��ت. در چند سال اخیر در 
غرب کردستان نیز مس��أله ی کرد در کانون 
توجه قرار گرفته اس��ت، اما شرق کردستان 
در براب��ر اف��کار عمومی جهانی��ان و افکار 
عمومی مردم کردس��تان نیز چندان شناخته 
ش��ده نیست. دلیل این امر چیست؟ نخستین 

عامل، س��رکوب و ارعاب ش��دید از جانب 
رژیم حاکم بر ایران است. فشار بر مطبوعات 
شدید اس��ت. جمهوری اس��المی می کوشد 
تا از انتش��ار اخب��ار رویداده��ای ایران در 
مطبوعات و رس��انه ها جلوگی��ری نماید. به 
عن��وان مثال، هم اکن��ون رژیم ایران به طور 
روزمره جوانان و زندانیان سیاس��ی کرد را 
اع��دام می کند، لیکن رس��انه های بین المللی 
اهمیت چندانی به این خبرها نمی دهند و از 
انعکاس آنها خودداری می کنند. الزم اس��ت 
که کردها تأثیرگذاری خود را در این زمینه 
نشان دهند. بایستی کردهای شمال، جنوب 
و غرب کردس��تان اقدامات رژیم ایران علیه 
کردها را برای افکار عمومی جهانیان بازگو 
کنند. آنها می توانند در این راستا گام بردارند. 
به همین دلیل کردها بایستی اختالفات میان 
خ��ود را کاهش دهند و حل و فصل نمایند. 
باید نیروی مش��ترکی تش��کیل دهند که این 
نیرو همزمان علی��ه زمامداران ایران، ترکیه، 
س��وریه و ع��راق وارد عمل ش��ود. در این 
صورت ایران دیگر نخواهد توانس��ت کردها 

را به سهولت به دار بیاویزد.
س. زنجیری: بارها شاهد بوده ایم که در 
مراحل خطیر و س��خت حیات رژیم، رئیس 
جمه��وری با ش��عار اصالح��ات و وعده و 
وعیده��ای فراوان روی کار می آید. به نظر 
ش��ما آیا اساس��ًا چنین رژیمی قابل اصالح 
است و آیا مسأله ی کرد در چهارچوب این 

رژیم قابل حل است؟
د. بیش��کچی: رژیم ایران سیاس��ت های 
س��ختگیرانه ای علیه کرده��ا اعمال می کند. 
در سال های دهه ی 1920 سمکو را به قتل 
رساندند. در سال 194٦ و دوران جمهوری 
کردس��تان در مهاباد، قاضی محمد و یارانش 
را ب��ه دار آویختن��د. در س��ال 1989 دکتر 
قاس��ملو و همراهان ایشان را ترور کردند و 
در س��ال 1992 نیز دکتر صادق شرفکندی 
و همراهان��ش را ترور کردند. تمامی اینها به 
چه معناست؟ بدین معناست که هیچ یک از 
ای��ن رهبران کرد به م��رگ طبیعی نمرده اند، 
بلک��ه غافلگیرانه ترور ش��ده اند. این بیانگر 
سیاست خشونت آمیزی علیه کردهاست. به 

همین دلیل، الزم اس��ت که روشنفکران کرد 
ایدئولوژی رس��می رژیم ایران را نقد کنند، 
این بسیار مهم است. همچنین کردهای سایر 
بخش های کردستان نیز بایستی سیاست های 
ای��ران را مورد نقد ق��رار داده و برای افکار 
عمومی بین المللی در س��طح افش��ا نمایند. 
چنین مبارزه ای بس��یار مهم است. اگر چنین 
اقدامی انج��ام گیرد، حکومت ایران نخواهد 
توانست این قبیل سیاست ها را به آسانی به 

اجرا در بیاورد.
س. زنجی��ری: از قاضی محم��د، دکتر 
قاس��ملو و دکت��ر ش��رفکندی گفتی��د. چه 

شناختی از اینان دارید؟
د. بیش��کچی: رهب��ران کرد انس��ان های 
 194٧ س��ال  در  بودن��د.  ارجمن��دی 
قاضی محم��د در یک��ی از دادگاه های رژیم 
ای��ران گفت:" کرده��ا نیز همانن��د ترک ها، 
فارس ه��ا و عرب ه��ا حق دارن��د که دولت 
خود را تأس��یس نمایند. کردها بایستی این 
حق را داش��ته باش��ند که امور خود را اداره 
نمایند. ش��ما اگر اکنون ما را هم اعدام کنید، 
ب��از هم ملت ک��رد به مبارزه ی خ��ود ادامه 
خواهد داد". این سخن بسیار باارزش است. 
دکتر عبدالرحمان قاسملو به اتفاق دو همراه 
دیگرش در وین در یک منزل ترور ش��دند. 
کس��انی که دکتر قاس��ملو را ترور کردند، از 
ایران فرستاده ش��ده و پاسدار بودند و خود 
را ب��ه عنوان دیپلمات معرف��ی نموده بودند. 
این پاس��داران تحت عنوان دیپلمات و برای 
حل مس��أله ی کرد و مسأله ی خودمختاری 
کردس��تان ایران به اتریش آم��ده بودند. در 
نخس��تین دقای��ق آن دیدار، چنی��ن تروری 
اتفاق افتاد. پاس��داران ایرانی، دکتر قاسملو 
و همراهانش را به ش��هادت رس��اندند و در 
مدت کوتاهی از آن منزل گریخته و از وین 
خارج ش��ده و به ایران بازگش��تند. یکی از 
قاتالن شهید قاسملو در لحظه ی انجام ترور 
حتی زخمی هم ش��د و مدتی در بیمارستان 
بستری بود. لیکن متأسفانه دولت اتریش در 
رابطه با این جنایت هیچ گونه بازخواس��تی 

از آنان به عمل نیاورد.

پروفسور اسماعیل بیشکچی در گفتگو با تلویزیون تیشک: 

الزم است که روشنفکران کرد ایدئولوژی رسمی رژیم ایران را نقد کنند

مصاحبه: سلیم زنجیری
ترجمه: کوردستان
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در راستای همكاری بیشتر نیروهای دمكرات و مترقی ایران بكوشیم

   س. زنجیری: دلیل آن چه بود؟
"م��ا  می گفتن��د  آنه��ا  بیش��کچی:  د. 
نمی خواهیم روابطمان با ایران را از دس��ت 
بدهیم و با گشودن پرونده ای برای این ترور، 
ای��ران را از خود برنجانیم، ما با ایران روابط 
اقتص��ادی داریم، اگر چنی��ن کاری را انجام 
دهیم، رواب��ط اقتصادیمان مخت��ل خواهند 

شد".
شما یک دولت دمکراتیک هستید، یک 
دولت اروپایی عضو شورای اروپا. این عمل 
ایرانی ه��ا یک عمل غیر دمکراتیک اس��ت، 
این یک گفتمان دمکراتیک نیست. لیکن اگر 
پای مسأله ی کرد در میان باشد، دولت های 
اروپایی دمکراس��ی را قربانی خواهند نمود. 
تاکنون هلن کرولیش، همسر دکتر قاسملو به 
منظور فشار بر دولت اتریش برای بازگشایی 
پرون��ده ی ت��رور ش��هیدان وین ب��ا میتران 
رئیس جمهور فرانس��ه، کوه��ل صدر اعظم 
آلمان، بلر نخس��ت وزیر انگلس��تان و بوش 
رئیس جمه��ور آمریکا دیدار و گفتگو نموده 
اس��ت. یعنی هلن قاسملو چنین تالش هایی 
انجام داده است، لیکن باز هم دولت اتریش 
حاضر نشده پرونده ی ترور شهید قاسملو و 
همراهانش را به جریان بیاندازد. این نش��ان 
می دهد که دولت های اروپایی در برخورد با 
مسأله ی کرد تا چه اندازه با مبانی دمکراسی 

بیگانه هستند.
اما این موضوع باید از س��وی کردها نیز 
مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. حکومت 
اتری��ش چه می گوی��د؟ می گوی��د: اگر این 
پرون��ده را به جریان بیان��دازم، دولت ایران 
از ما می رنجد، اما مگ��ر کردها نمی رنجند؟ 
در این زمینه حکومت اتریش چه می گوید؟ 
می گوی��د: » کردها در هیچ جا نیس��تند، در 
س��ازمان ملل متحد حض��ور ندارند، عضو 
س��ازمان کنفرانس اسالمی نیستند و در هیچ 
سازمان و نهادی عضویت ندارند. کردها در 
هی��چ جایی نماینده ندارند. به همین دلیل ما 
نیز مجبور نیستیم آن ها را در نظر بگیریم«. 
این موض��وع برای کردها بیانگر چیس��ت؟ 
نشانه ی ضعف کردهاست. شما به عنوان یک 
مل��ت 40 میلیونی و یا ش��اید ٥0 میلیونی، 
هیچکس در جهان رویتان حساب نمی  کند . 
این مشکل کردهاست. حال که چنین است، 
کرده��ا باید خود را از ای��ن ضعف برهانند. 
الزم اس��ت ک��ه با اتح��اد و وح��دت خود 
مشکالت داخلی خود را حل نمایند، کردها 
باید بصورت متحد نیرویی تشکیل داده و در 
برابر دولت های اش��غالگر بایستند. در رابطه 
با پرونده ی ترور دکتر قاس��ملو بایس��تی از 
ه��ر دو طرف یعنی ه��م از اروپایی ها بویژه 
دول��ت اتریش و هم از کرده��ا انتقاد نمود. 
هلن قاس��ملو با رؤس��ای دولت ه��ا دیدار 
نمود تا دولت ها را تحت فش��ار قرار دهند، 
اما آن ها ای��ن کار را نکردند، به همین دلیل 
می ت��وان هم از دول��ت اتریش و هم از تمام 

اروپایی ها انتقاد نمود، در عین حال بایستی 
از خ��ود کردها نیز نمود که 40� ٥0 میلیون 
نفر هس��تند، اما هیچکس روی آنها حساب 

نمی کند.
س. زنجیری: شخصیت دکتر قاسملو را 
چگونه می بینید؟ و فکر می کنید که شهادت 
ایش��ان تا چه حد به جنبش کرد و کردستان 

ایران ضربه زده است؟
د. بیش��کچی: م��ن دکت��ر عبدالرحمان 
قاس��ملو و دکتر صادق شرفکندی را بیشتر 
از طریق نوشته هایش��ان و اخب��اری که در 
روزنامه ه��ا درباره ی آنان منتش��ر می ش��د، 
شناخته ام. آرامگاه هر دوی آنان در فرانسه 
است. آرامگاه دکتر قاسملو و دو همراه ایشان 
و همچنین آرامگاه دکتر صادق ش��رفکندی 
و س��ه همراه ایش��ان در پاریس است. سال 
گذشته من در سفر به فرانسه از آرامگاه آنان 
بازدید نمودم. آنان انس��ان هایی با فضیلت و 
رهبرانی محبوب بودن��د. دکتر عبدالرحمان 
قاسملو عضو حزب دمکرات کردستان ایران 
و در عین حال، استاد دانشگاه و اقتصاددان 
بود، من با مطالعه ی کتاب هایش دریافتم که 
ش��خصیتی توانا، ارزنده و دانا بوده اس��ت. 
هیچک��دام از این ش��خصیت های بزرگ با 
مرگ طبیعی از دنی��ا نرفته اند. همگی آن ها 

ترور شده و به شهادت رسیده اند.
س. زنجیری: چ��را رهبران کرد اینگونه 
به ش��هادت رس��یده و هیچ ی��ک به مرگ 
طبیع��ی از دنی��ا نرفته اند؟ آیا ای��ن به دلیل 
خوش باوری و س��هل انگاری آنهاس��ت یا 
صلح طلب��ی و اعتقاد آنان به این مس��أله را 

دلیل اصلی می دانید؟
د. بیشکچی: در سال های دهه ی 19٧0 
جنب��ش توانمندی در جریان ب��ود. خمینی 
از پاریس بازگش��ت، رژیم شاهنش��اهی در 
ایران سرنگون ش��د، ایران جدیدی در حال 
ش��کل گیری بود و کردها نیز مبارزات ملی 
خود را آغاز نمودند. عبدالرحمان قاسملو و 
ش��یخ عزالدین حسینی مبارزات ملی کردها 
را رهب��ری می کردند. مبارزات آنان بس��یار 
تأثیرگذار بود، دولت ای��ران که برای درهم 
شکس��تن مب��ارزات کردها ت��الش می کرد، 
رهبران جنبش کرد را ه��دف قرار داد. این 
یک سیاست سیس��تماتیک بود که از سوی 
زمامداران ایران اجرا می ش��د. پیش از آن و 
در سال 1930 دولت ایران اسماعیل آغای 
س��مکو و برادر وی را به ش��هادت رسانده 
و این روند در س��ال های 194٥، 1989 و 
1992 نیز ادامه داش��ت. بسیار مهم است که 
این اقدامات رژیم ایران در سطح بین المللی 
افش��ا گردند. در هم��ان حال، بایس��تی از 
دولت ه��ای دمکراتیک اروپایی نی��ز انتقاد 
نمود که از رژیم ایران حمایت می کنند، ولی 
از کردها و مس��أله ی بر حق آنان پشتیبانی 

نمی کنند. 
س. زنجیری: بقا و ماندگاری این رژیم 

چه خطراتی برای کلیت ملت کرد، بویژه در 
کردس��تان ایران و حتی برای امنیت منطقه 

در بر دارد؟
د. بیش��کچی: ای��ن ی��ک وضعیت منفی 
ب��رای کردهاس��ت. یک رژیم س��رکوبگر و 
زورگ��و بصورت مس��تمر حق��وق آن ها را 
پایم��ال می کند. ب��دون تردید بایس��تی این 
رژی��م را مورد انتق��اد قرار دهند، بایس��تی 
تالش و مبارزه کنند ت��ا رژیمی دمکراتیک 
بجای این رژیم استبدادی روی کار بیاورند. 
اگر می خواهند آم��وزش و پرورش به زبان 
کردی باش��د و کتب و روزنامه ه��ا به زبان 
کردی چاپ و منتشر شوند، باید در این راه 

تالش جدی به عمل آورند.
س. زنجیری: در برابر این همه توطئه و 
تهدید، کردهای کردس��تان ایران باید چکار 
کنن��د و چگونه مبارزات خ��ود را به پیش 

ببرند؟
د. بیش��کچی: پیش از ه��ر امر دیگری، 
بایس��تی ایدئولوژی رس��می ایران مورد نقد 
ق��رار گیرد. بایس��تی حق��وق و آزادی های 
ملت ک��رد همواره در س��رلوحه ی مطالبات 
قرار داش��ته باش��ند و به حف��ظ آنها اهمیت 
داده ش��ود. در هنگام انجام چنین اقداماتی، 
دریافت و تضمین حمایت کردهای جنوب، 
شمال و غرب کردستان بسیار مهم است. در 
کنار تضمین چنین حمایتی، تأمین نوعی از 

حمایت بین المللی نیز مهم است. 
س. زنجی��ری: ک��دام ویژگ��ی کرده��ا 
توجه شما را بیش��تر به خود جلب می کند؟ 

شجاعت؟ مبارزه؟ ایستادگی؟
د. بیشکچی: احس��اس مالکیت و تعلق 
به کردس��تان بسیار مهم اس��ت. کردستان به 
عنوان یک س��رزمین وجود دارد، احساس 
تعلق به این سرزمین، یعنی به کردستان مهم 
اس��ت. این بدان معناس��ت که گفتن این که: 
من ایرانی ام، من عراقی ام، من سوری ام، من 
ترکیه ای هستم، درست نیست. بایستی گفت: 
من کردس��تانی ام. مس��أله ی کرد، مس��أله ی 
خاک است. باید س��رزمین داشته باشیم. ما 
می گوییم حل مس��أله ی کرد، بسیار خوب! 
مسأله ی کرد مسأله ی س��رزمین است. باید 
دارای یک کشور باشید  و آن را اداره کنید. 
اگر صاحب سرزمین خود باشید و خود آن 
را اداره کنی��د، آن وقت حل مس��أله محقق 
شده اس��ت. اگر بگوییم این سرزمین متعلق 
به تهران یا آنکاراست، مسأله حل نمی شود. 
آن وقت شما از حقوق اندکی همانند حقوق 
فردی برخوردار خواهید شد و این به معنای 
حل مس��أله نیست. حل مس��أله بایستی به 
معنای حل مسأله ی سرزمین و خاک باشد. 
سرزمین کردستان در سال های دهه  ی 1920 

تجزیه و تقسیم شده است. 
س. زنجی��ری: چرا در ترکی��ه، علیرغم 
تمام��ی فش��ارها، اف��راد دلس��وزی همانند 
ش��ما وجود دارند، اما در ای��ران و در میان 

فارس ها چنین کسانی را نمی بینیم؟
د. بیش��کچی: ای��ن به دی��دگاه کردهای 
شرق، شمال و غرب کردستان باز می گردد. 
البته در اینجا ایدئولوژی رسمی حکومت ها 
نی��ز مهم اس��ت. ما می گوییم مهم اس��ت که 
از ایدئولوژی رس��می حکومت انتقاد شود، 
بدیهی اس��ت که این نیز کاری آسان نیست. 
ما بس��یار س��اده می گوئیم که می بایستی از 
ایدئولوژی رسمی دولت انتقاد شود، اما این 
کاری ساده و آس��ان نیست به ویژه که شاید 
این امر در ایران کاری بس��یار مشکل باشد. 
ام��ا من جز انتقاد از ایدئولوژی حکومتی به 
هیچ چیز دیگری فکر نمی کنم. زمانی که از 
آن انتقاد می کنید، با بس��یاری از مشکالت، 
فشارها و تهدیدات روبرو می شوید و ممکن 
اس��ت دس��تگیر و زندانی ش��وید، در ایران 
مجازات های سنگینی برای بازداشت شدگان 
اعمال می کنند و اگر این بازداشت ش��دگان 
کرد باش��ند، مجازاتش��ان بس��یار سنگین تر 
اس��ت. همان گون��ه ک��ه گفت��م مکت��ب این 

رژیم،اینچنین است.
س. زنجیری: حل مسأله ی ملت کرد را 
در چه می بینید، به ویژه در کردستان ایران به 
چه میزان خوش بین هستید که ملت کرد در 

این بخش به حقوق خویش دست یابد؟
د. بیش��کچی: ش��اید در کردستان عراق 
راه حلی وجود داش��ته باش��د، در کردستان 
ترکی��ه گفتگوی��ی در جری��ان اس��ت. در 
کردس��تان ترکیه علیرغم وجود آن همه ظلم 
و ج��ور، کردها ب��ه پی��ش گام برمی دارند. 
می توان��م بگویم در کردس��تان س��وریه نیز 
چنین وضعیتی  وجود دارد. اما در کردستان 
ای��ران وضعیت قابل توجه��ی در این زمینه 
به چش��م نمی خورد و در آنجا ظلم و س��تم 
بیشتر، نهادینه تر  و گسترده تری وجود دارد. 
در آنجا مسأله ی ملی چگونه حل می شود؟ 
زمانی که در کردستان ترکیه و عراق مسأله ی 
ملت کرد حل ش��ود، این امر بر کردس��تان 
ایران نیز تأثیرگ��ذار خواهد بود. اگر فرایند 
حل مسأله ی ملت کرد در کردستان ترکیه و 
س��وریه به پیش برود، این امر بر کردس��تان 

ایران نیز تأثیرگذار خواهد بود.
س. زنجیری: ش��ما بیش��تر از 50 سال 
اس��ت که درباره ی مس��أله ی ملی کرد کار 
می کنید، چه چیزی در میان کردها ش��ما را 
بیشتر می آزارد و دالیل عدم موفقیت آن ها 

چیست؟
د. بیش��کچی:... مس��أله ی ملی کرد در 
خاورمیانه با مس��أله ی فلسطینی ها متفاوت 
است، هرچند مس��أله ی فلسطین نیز وجود 
دارد، اما مس��أله ی ملت کرد و کردس��تان با 
مسأله ی فلس��طین و فلس��طینی ها متفاوت 
اس��ت. چرا؟ زیرا فلسطین یک دشمن دارد 
و آن هم دولت اس��رائیل است، اما اسرائیل 
عالوه بر فلس��طینی ها دش��منان دیگری نیز 
دارد و آن دش��منان ه��م 22 دول��ت عربی 

هس��تند. 22 دولت عربی هر کدام به نحوی 
از انحاء دش��من اسرائیل هس��تند. همچنین 
٥٧ دولت عضو س��ازمان کنفرانس اسالمی 
نیز هرکدام به ش��یوه ای با اس��رائیل دشمن 
هستند. اما مسأله ی ملت کرد اینگونه نیست. 
کردس��تان از سوی دشمنانش محاصره شده 
اس��ت و دش��منان ملت کرد، کردستان را به 
جهنم تبدیل کرده اند و می خواهند ملت کرد 
را خف��ه و نابود نماین��د. در چنین وضعیتی 
حل مسأله ی ملی کرد بسیار مشکل است. به 
عنوان نمونه: فلسطینی ها تنها با اسرائیلی ها 
روبرو هس��تند و با آن ه��ا مذاکره می کنند و 
این گونه مسأله ی خود را حل می نمایند. اما 
زمانی که شما کرد باشید و بخواهید با بغداد 
دیدار و مذاکره کنید، مسأله ی ملت کرد حل 
نمی ش��ود، زیرا در این م��ورد آنکارا، تهران 
و دمشق نیز سهیم هس��تند و منافع مشترک 
دارند. کردس��تان در رابطه ب��ا منابع طبیعی 
و زیرزمینی بس��یار غنی اس��ت. روسیه نیز 
در این امر س��هیم اس��ت. اخیراً آمریکا نیز 
در این امر س��هیم ش��ده و نقش دارد. چنین 
وضعیتی حل مس��أله ی ملت کرد را با موانع 
و مش��کالت بس��یاری مواجه می سازد. در 
مس��أله ی ملت کرد، چهار دولت با همدستی 
یکدیگر نسبت به کردها ظلم روا می دارند و 

این امر ملت کرد را به عقب می برد.
س. زنجی��ری: یعن��ی مل��ت ک��رد نیز 
همانند هر جنبش مل��ی دیگری، در برهه ی 
زمانی کنونی می بایس��تی میهن پرس��ت و 

ناسیونالیست باشند؟ 
د. بیشکچی: ضروری است که ملت کرد 
میهن پرست باشند و فرهنگ و زبان خویش 
را ب��ه بهترین ش��یوه احیا نماین��د و خود را 
مالک سرزمین خویش یعنی کردستان بدانند 
و مالک آن باش��ند. باید ملت کرد، ملی گرا 
باشند، ملی گرایی کردها؛ شما با ظلم و ستم 
روبرو می شوید و می خواهند شما را از بین 
ببرند و ملت ک��رد نیز در برابر این هجمه ها 
و خط��رات، از خود محافظت می نماید. این 
ملی گرایی کرد است. اما ملی گرایی ترک ها 
این گونه نیست. ملی گرایی ترک ها، اشغالگر 
و ظالم اس��ت و می خواه��د زبان و فرهنگ 
خویش را بر ش��ما تحمیل نماید و ش��ما را 
ذوب نمای��د. ای��ران نیز این گونه اس��ت. به 
عنوان نمونه: دولت ایران برای تقویت حس 
ملی گرایی خویش از اسالم استفاده می کند. 
در عراق، از اسالم برای تقویت ناسیونالیسم 
عربی اس��تفاده می ش��ود. در ترکی��ه نیز به 
همان ش��یوه از اسالم برای تقویت و اجرای 
ناسیونالیس��م ترکی اس��تفاده می شود. ملت 
کرد، خاک کشور دیگری را اشغال ننموده و 
درصدد ذوب ملت های دیگر برنیامده است. 
کردها تحت ستم هس��تند و بر آن ها ظلم و 
س��تم روا داشته می ش��ود. در میان این همه 
ظلم و س��تم و برای اینک��ه ارزش های ملی 
مل��ت کرد از بین نروند، ضروری اس��ت که 

کردها میهن پرست باشند.

د. بیشکچی:

ش��ما با ظلم و س��تم 
و  می ش��وید  روب��رو 
را  ش��ما  می خواهن��د 
از بی��ن ببرن��د و ملت 
ک��رد نی��ز در برابر این 
از  و خطرات،  هجمه ها 
خود محافظت می نماید. 

این ملی گرایی کرد 
است



طوالنی تری��ن دور گفتگوه��ای اتمی 
جمه��وری اس��المی ایران و کش��ورهای 
1+٥، مدت ش��ش روز اس��ت که در وین 
پایتخت کش��ور اتریش می��ان نمایندگان 
جمهوری اسالمی و نمایندگان کشورهای 
ش��رکت کننده در پرونده ی اتمی رژیم در 
جری��ان اس��ت و ای��ن دور از گفتگوها تا 
روز 20 جوالی برای رس��یدن به توافقی 
پیرامون پرونده ی اتمی جمهوری اسالمی 

ادامه خواهد داشت.
به هر شکل گفتگوهای طاقت فرسای 
اتم��ی ای��ران و غ��رب، برای رس��یدن به 
راه حلی به منظ��ور حل بحران اتمی رژیم 
ایران وارد مرحله ی مهم و حساس��ی شده 
و همین امر س��بب گردیده که سوای چند 
خبر غیر رس��می، اطالعاتی دقیق پیرامون 
فض��ای موجود در مذاکرات در رس��انه ها 

انعکاس نیابد.
ب��دون تردید همچنان  ک��ه قبال مطرح 
گردی��ده، یک��ی از تاکتیک های جمهوری 
اس��المی از این چانه زنی ه��ا و طوالنی تر 
نمودن ب��از ه ی زمانی گفتگوها، به دس��ت 
آوردن امتیازه��ای بیش��تر از طرف ه��ای 
غربی اس��ت. چراکه تا ب��ازه ی زمانی این 
مذاکرات طوالنی تر ش��ود، ق��درت مانور 
ایران در برابر غ��رب برای نیل به اهدافی 
ک��ه در مراک��ز ق��درت رژیم ب��رای این 
گفتگوها طراحی ش��ده، بیشتر خواهد شد 
و از آن س��و، کش��ورهای غربی و آمریکا 
برای جلوگیری از توس��عه ی همه جانبه ی 
برنامه های اتمی جمهوری اس��المی ناچار 
خواهند ش��د که در نهایت موضعی اتخاذ 
نمایند که برای آن ها هزینه های زیادی در 
پی خواهد داش��ت. از همین رو، مسئوالن 
جمهوری اسالمی هم با درک این واقعیت 
به طور مس��تمر در تالش هستند تا به هر 
نحوی که ش��ده، مدت زم��ان گفتگوها را 
طوالنی تر نماین��د، چراکه خود طوالنی تر 
ش��دن گفتگوها هم هزینه ی هنگفتی را بر 

کشورهای غربی تحمیل می کند.
آنچه تاکنون به ش��کل غیر رسمی در 
رس��انه ها منتشر ش��ده، حاکی از اختالف 
ای��ران و کش��ورهای غرب��ی پیرامون دو 
موض��وع اصل��ی اس��ت. نخس��ت تعداد 
سانتریفیوژهایی که ایران می تواند آن ها را 
در تأسیس��ات اتمی خویش به کار گیرد و 
دوم، بازه ی زمانی مختومه شدن پرونده ی 
اتمی رژی��م و لغو هم��ه ی تحریم ها علیه 
ای��ران و بازگش��ت پرون��ده ی اتمی ایران 
به مس��یر عادی و خ��ارج از چهارچوب 
ش��ورای امنیت س��ازمان ملل و دستیابی 
ایران به تکنولوژی هسته ای در چهارچوب 

معاهده ی ان پی تی است.
هرچن��د این دو موضوع تنها بخش��ی 
از مناقش��ه هس��تند و تصور نمی شود که 
اختالفات دو طرف تنها حول این مس��ائل 
بچرخد و مجموعه ای از موانع و معضالت 
هستند که احتمال دارد در آینده رسانه ای 

گردند.
اما مس��أله ای که در م��دت 10 تا 12 
روز آینده ش��اید برای افکار عمومی مهم 
باش��د، نتایج این دور از گفتگوهاست که 
می تواند ت��ا اندازه ای پرونده ی اتمی ایران 

را از ابهام خارج سازد. 
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بازتاب

فاتح صالحی

ماراتن وین

در ماه رمضان چگونه از پوست خود مراقبت کنیم؟

کسانی که زیاد سرفه می کنند، کاکائو بخورند

گیاه عجیبی هر یک قرن، یکبار گل می دهد و می میرد

پوس��ت از اعض��ای مهم و حس��اس 
بدن اس��ت که هم��واره نیازمن��د توجه و 
رسیدگی ویژه ای است. در ماه رمضان به 
علت روزه داری، خستگی و عدم رسیدن 
غذاها و میوه های الزم، کمبود ویتامین ها 
و انرژی مورد نیاز بدن در پوس��ت نمایان 

می گردد.
ل��ذا ضروریس��ت روزه داران در م��اه 
رمضان به ش��یوه های زیر از پوست خود 

مراقبت کنند:
-  استفاده از کرم شبانه و روزانه برای 

پوست.

نیس��تند، اما پس از انج��ام پژوهش هایی 
اخیراً معلوم شده است که کاکائو می تواند 

در حل این مشکل سودمند واقع شود. 
کارشناسان اعالم نموده اند که مصرف 
کاکائو کمک مؤثری برای کسانی است که 
دچار س��رفه های مزمن می باشند و باعث 

می شود که از سرفه رهایی یابند.
افراد مبتال به سرفه ی مزمن بایستی دو 
بار در روز کاکائ��و بخورند، بدین ترتیب 
پس از مدتی احس��اس تندرستی و بهبود 
س��المت خواهند نمود، اما بایستی مقدار 

شیر موجود در آن اندک باشد.

س��رفه کردن نوعی بیماری نیس��ت که 
انس��ان به آن مبتال ش��ود، بلک��ه یکی از 
مکانیس��م های دفاع��ی بدن اس��ت که از 
طریق آن باکتری ه��ا و ویروس ها از بدن 
بیرون رانده می ش��وند و ریه ها و مجاری 

تنفسی تصفیه می شوند.
علل س��رفه نیز گوناگون هستند و در 
بس��یاری از موارد ممکن است که سیستم 
دفاعی ش��خص قوی باش��د، ام��ا بر اثر 
مصرف سیگار یا علل دیگری که می توانند 

سرفه آور باشند، دچار سرفه کردن شود.
بس��یاری از افراد از این مس��أله رنج 
می برند و قادر به مداوا و حل این مشکل 

-  شستن صورت و پاک کردن آرایش 
قبل از خوابیدن.

-  استفاده از ماسک برای پوست زیر 
چشم و گردن.

-  پس از شس��تن، پوست را با گالب 
مرطوب کنید.

-  اس��تفاده از ویتامین های ویژه برای 
پوس��ت زیر چش��م به منظور حفظ آن از 

سیاه شدن.

گیاه Queen of the Andes یا 
"ملکه آندس" گیاهی نایاب است که در 
طول زندگی خود هر 80 تا 100 س��ال 

یکبار گل می دهد.
  این گیاه عجیب تنها چند هفته قبل 
از مرگش گلدهی را آغاز می کند، اما تا 
قب��ل از گل دادن نی��ز حضوری با ابهت 
در می��ان طبیعت دارد، زیرا این گیاه در 
زیس��تگاهی خشن و کوهستانی در پرو 
و بولیوی رش��د ک��رده و گاه ارتفاع آن 

به 12 متر نیز می رس��د.  اکنون "ملکه 
آندس" رو به انقراض گذاشته است 
و گ��روه خیریه ای در بولیوی 
در تالش است آن را از 
انقراض نجات دهد. 
بر اساس 

گزارش اتحادی��ه ی بین المللی محافظت 
از محیط زیست، دالیل انقراض این گیاه 
زیبا از بین رفتن زیستگاه و کاهش تنوع 

ژنتیکی در میان نسل این گیاه است.
برخ��ی از مطالع��ات میدانی نش��ان 
داده اند این گی��اه مواد غذایی مورد نیاز 
خود را از فض��والت پرنده هایی تأمین 
می کن��د که برای تغذی��ه از گل ها به آن 
نزدی��ک می ش��وند. ام��ا گاه پرنده های 
گرس��نه به شاخ و برگ های خاردار این 
گیاه گیر کرده و می چس��بند، خارهایی 
که بیشتر به مجموعه ای از چنگال های 
رو به جلو ش��باهت دارند تا خارهای 
معمولی ی��ک گیاه. به گفته ی "آنتونیو 
المب" یک��ی از متخصصان��ی که در 
تالش اس��ت این گونه ی گیاهی را از 
انقراض نجات دهد، در صورتی که 
دس��ت فردی به خارهای 

این گیاه گیر کند، اگر با احتیاط دس��ت 
خود را جدا نکند، خارها به راحتی دست 
او را از ه��م دریده و جراحت عمیقی به 
وج��ود خواهند آورد. اف��راد محلی نیز 
از ای��ن گیاه دل چندان خوش��ی ندارند، 
زی��را بارها ش��نیده اند که گوس��فندان و 
دیگر دام هایش��ان ب��ه همین 
شکل به دام این گیاه عجیب 

افتاده اند.
تنه��ا زیس��تگاه ملکه 
آندس در پ��رو و بولیوی 
و در ارتفاع س��ه تا چهار 
هزار و 800 متری است. 
از این رو گیاه برای رشد 
و نم��و نیازمن��د زمان��ی 
است که بتواند در چنین 
ب��ه  زیس��تگاه خش��نی 

جمع آوری و ایجاد منابع غذایی بپردازد 
تا بتواند در نهایت تولید مثل کرده و گل 
بدهد. از این رو روند گل دادن این گیاه 
بس��یار کند بوده و می تواند ٥0 تا 100 

سال به طول بیانجامد.
بر اساس گزارش نشنال جئوگرافی، 
ام��ا یکب��ار گل دادن ای��ن گیاه بس��یار 
پرحاصل خواهد بود، زیرا در همان یک 
بار بیش از ده میلیون دانه تولید خواهد 
شد. در حال حاضر در حدود 800 هزار 
نمون��ه از این گیاه در پ��رو و 3٥ هزار 
نمونه از آن در بولیوی وجود دارند، اما 
این تعداد با سرعتی نگران کننده در حال 

کاهش است.


