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سپيد پوش شده از  هایهای سرد کوهستانی کردستان را تمام کرده و خود را به بلندی کردها؛ دسته دسته در روز برفی تهران ، جاده

آيند تا خاتمی در ميانه  نفر کردستانی گرد هم می 200دانستند روز ديدار  اصالح طلبان کرد نمی. برف جماران در تهران رسانده اند
 «.تصميم گرفته و وارد انتخابات شده است«گوييد که و حمايت آنان ب شور

مهم در  ها در اصالحات پرداخت و اذعان کرد که جای تبيين اين مسئله جايگاه اقليت به گزارش کوردنيوز ، البته خاتمی اول به تبيين
 رضايت شهروندان از رفتار امنيت می خواهيم امنيت با آنگاه صريح تر گفت اگر.ايران همين نشست اصالح طلبان کردستانی است

دموکراسی ايرانی در مقايسه  تجربه غرب در دموکراسی و مدل. راهی جز ايفای حقوق همه ايرانيان نيست حاکمان به دست می آيد و
 مدلی که در آنها بايد. تجارب بشری در اين زمينه از ديگر سخنان خاتمی بود با مدل غربی و جايگاه اقليت های قومی و مذهبی و

بگوييد که متاسف است راهی جز آمدن  های قومی و مذهبی پاس داشته شود و همين طور ادامه داد تا چگونه حقوق اقليت
 .راند درباره قوميت ها که دردولت آينده مانيفست دولتش در برخورد با آنان است سخن اش خاتمی حدود يک ساعت از انديشه.ندارد

 

 
 
. برای دعوت از خاتمی به جماران آمده بودند دو نماينده کردستانی مجلس هشتم. در سوی ديگر صحنه های جالبی رخ می نمود چه

 .بانه و فخرالدين حيدری نماينده سقز وسروآباد و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی  اقبال محمدی نماينده مريوان و
. به کروبی گفته با خاتمی به انتخابات می آيد" او صريحا محمدی مورد حمايت اصالح طلبان بود گرچه به اعتماد ملی پيوسته ولی

قز کمی جرات می نماينده بانه و س اما برای» .اصالح طلبان تنها با يک نامزد به انتخابات می آيند«نيز گفت  چنان که خاتمی خود
 .احمدی نژاد را نمايان کند خواست اينگونه جسور صحنه تقابل با دولت

همه پرشور سخن می گويند بعضی با تجربه ها بی تحربه دادسخن سرمی دهند و برخی کم تجربه . جلسه جای سوزن انداختن نيست
  .ها سنگين و وزين

رازانی استاندار سابق کردستان نيز و همگان   ،وت خاتمی دو سويش نشستهو دکتر محمد علی توفيقی به دع جالل جاللی زاده دکتر
. خواهان در ايران است کردستان؛ صحنه برابری. اشان بگويند و بشنوند از آينده ناپيدای سياسی در ديداری خصوصی آرام گرفته تا

 .اصالح جويان در اداره کشور آمده انداميد بخش و دموکراسی طلب  هايی هم ، دوش به دوش مردان کردستانی به جلسه خانم
سالها که عدالت نوش جان کرده اند و  مند از سوی اصالح طلبان کردستان به تفصيل از اين فيروزی حساب شده و برنامه اول حسين

داشته شده  ه دقيقه از اقتصاد عقب نگ20آرام و متين داد سخن راند؛. اداره شده، سخن گفت آن سالها که با اصالح طلبان کردستان
 . های سياسی، و باالخره از حقوق اساسی کردها و اهل سنت کردستان، از تهديد های فرهنگی و ناهنجاری اجتماعی و نابرابری

توکلی نماينده جامعه روشنفکری  سپس دکتر خالد.شد  جلسه از سوی دکتر توفيقی اداره می. زاده هم همچنين  دکتر جالل جاللی
با چنين  نيامدن او به انتخابات بحث کرد چنان که گفت که کردها سياسی ترين ايرانيان دس خاتمی درآمدن وکردستان از دغدغه مق

نيز به دکتر " جبهه متحد کرد"آنسوتر . اقتصادی سخن راند دکتر سيدهاشم هدايتی نيز از نابرابرهای.دغدغه های نامونس نيستند
 .ه حمايت از خاتمی سخن بگويد دقيقه ب10داده بود که در  رئوف کريمی ماموريت

دکتر لقمان ستوده نيز آنگاه که وقت سخنش آمد به گرمی از سوی جماعت دعوت و اصالح و جامعه اهل سنت ايران از خاتمی دعوت 
  .و حمايت کرد

،   عدالتاز روزهای سخت درس آزادی ، .مرتضی جوانمردی به نمايندگی از جامعه دانشجويی و دانشگاهی هم به سخن آمد دکتر
تاثير  دانشجويانش سخن گفت، چنان با احساس و خودمانی و آرام که سخت همگان را تحت برابری و حقوق اساسی شهروندان به

 !قرار داد که خوب شد زود تمام کرد اگرنه من هم گريه می کردم
مايندگی از جامعه بانوان کردستانی از به ن کبودوند روزنامه نگار زندانی کردستان و خاتم توفيقی دو بانوی کردستانی که همسر

 .سخنرانی کردند صمدی و عبداهللا سهرابی نمايندگان دوره های پيشين مجلس سنندج و مريوان هم سيد معروف. خاتمی حمايت کردند
 ستی مرثيه ایبرا. سعداهللا نصيری شعری با آواز برای کودکان جهان تقديم کرد .نيز،کردها با خود موسيقی به اين جلسه برده بودند

کشيد تاخود را در مرثيه کودکان رنج ديده کرد شريک  جاندار که به نيکوی خوانده شد چنان که خاتمی در پايان نصيری را به آغوش
 .کند

شريفی جوان اصالح طلب سقزی و  عرفان. های يادگاری است دانند که خاتمی به انتخابات آمده وقت گرفتن عکس اينک همه می
است  پيری که به جرم نگاه اصالح طلبانه اش و همراهی با مجرمی چون ما چهار سال نگاری در اين شهر و فيض اهللاپيشقراول وب 



 .يادگاری از سوی دولت از حق کار کردن محروم شده سخت درتکاپو ثبت عکس های
شاورانش در تهران ماندند و ما در کردستان در انتخابات پيش رو و م رييس ستاد اصالح طلبان. جلسه بعد از سه ساعت پايان گرفت

 .اميد به آينده راهی سنندج اتوبوس
 
 

 خاتمی و يکصد فعال کرد در جماران هم انديشی می کنند
 هيچکس مانند خاتمی اقبال کردها و اهل سنت را ندارد: زاده جاللی
 سردهيم» عدالت«و» آزادی«يا با هم سرود خاتمی ب

 آمدن ، که سرمشق مان باشد آزادی -قلم بزن دفتر سرنوشت مان را به الف 
 ای جز آمدن ندارد خاتمی چاره: شورای هماهنگی اصالح طلبان کرد

  دوران تاريخ معاصر را تجربه می آنندترين آردها و اهل سنت سخت
 ها بسپاريم خاتمی بيا، تا تبعيض و نابرابری را به انبان خاطره

  مهرماه خاتمي به آردستان25تکذيب سفر 
 

 


