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یک قرن و نیم مبارزه
یک و نی��م قرن از س��رکوب اعتراضات 
زنان کارگ��ر در یک کارگاه ریس��ندگی در 
نیوی��ورک بدلیل زیاد بودن س��اعت کاری و 
کمی دستمزد در 8 مارس 1875 می گذرد و 
این واقعه بستری شد تا روز8 مارس تبدیل به 
سمبلی جهت زنده نمودن و یادآوری مبارزات 
و مقاومت های زن��ان جهت نیل به برابری و 
رهایی از بردگی نژادی در تمام جهان شود. 8 
مارس تبدیل به تاریخی شد که هر سال زنان 
معترض به وضعیت نابرابر اجتماعی و کاری 
را گرد هم آورده و مشترک بودن مشکالت، 
نارس��ائی ها و خواسته هایشان، هر سال زنان 
بیشتری را به خیابان ها کشاند. کالرا زتکین 
در کنفرانس دوم زنان سوسیالیست، 8 مارس 
را به عنوان روزی جهانی جهت ارج نهادن به 
مبارزات برابری خواهانه ی زنان پیشنهاد نمود 
و نهایتاً در س��ال 1977، از س��وی سازمان 
یونس��کو 8مارس به عنوان روز جهانی زن به 

تصویب رسید. 
دف��اع زنان از خود در برابر پدرس��االری 
و جنس��یت گرایی و تبعیضاتی که از تبعات 
این گونه تفکرات هستند، از مری آستیل در 
قرن چهاردهم گرفته تا مری ولستن کرافت 
در ق��رن هجدهم و بعدها نیز ده ها زن فعال 
و روش��نفکر دیگر، بعد از انق��الب بریتانیا و 
خصوصا پس از انقالب کبیر فرانسه تا امروز و 
تمامی فعالیت ها و تالش ها و قربانی دادن ها 
جهت احقاق حقوقش��ان در زمینه ی برابری 
اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بوده و می بینیم 
که ساختاری گسترده از جنبشی جهانی به 

خود گرفته است.
اکنون در عرصه ی روش��نفکری جهانی، 
جه��ت برابری انس��ان ها تالش می ش��ود و 
متأسفانه در جوامع شرقی، علیرغم تالش ها 
و فعالیت ه��ای زنان در تمامی عرصه ها، این 
مفاهیم ارزش واقعی خود را نیافته اند و تنها 
به شیوه ای س��مبولیک از آنها یاد می شود و 
کارکرد اجتماعی ضعیفی دارند. به گونه ای که 
تعبیر برابری خواهی از مفهومی آزادیخواهانه 
به مفهومی انحصارطلبان��ه تغییر می یابد و 
ناکام می ماند. دلیل آن نیز س��اختار جوامع 
شرقی می باش��د. جامعه تأثیر مستقیمی بر 
بروز هر جنبشی در درون خود دارد و جامعه 
نیز خ��ارج از روابط میان افراد درون اجتماع 
نیست و این ارتباط وابسته  به بسیاری عوامل 
از قبیل مذهب، فرهنگ، آداب و سنن و غیره 
است.  با مقایسه ای سریع میان جوامع بسته و 
مدرن و تعریف نمودن وضعیت جوامع شرقی 
در این قیاس، مشخص خواهد شد که راه دور 
و درازی ت��ا زدودن تأثیرات منفی جامعه ای 
س��نتی و بس��ته که با قدمتی تاریخی بر ما 

تحمیل شده اند، در پیش رو داریم.
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ناهید حسینی
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مقاومت

تجلیل از عدالت، در نیویورک

اوکراین
 بحرانی که جهان را درگیر ساخت

اسرائیل
کشتی "سالح های ایرانی" را توقیف کرد

ارتش اسرائیل، روز چهارشنبه 5 مارس 
2014 یک کش��تی را که ع��ازم غزه بود و 
"سالح های پیشرفته"  ایرانی حمل می کرد، 

توقیف نمود. 
به گزارش خبرگزاری فرانس��ه و به نقل 
از یک بیانیه ی ارتش اس��رائیل، این کشتی 
در بی��ن اریتره و س��ودان در دریای س��رخ 

توقیف شده است. 
در ای��ن بیانی��ه آم��ده اس��ت: "صب��ح 
چهارش��نبه، ارتش اس��رائیل جلوی قاچاق 
یک محموله س��الح های پیشرفته ایرانی را 
که قرار بود برای سازمان های تروریستی در 

نوار غزه ارسال شود، گرفت." 
خبرگ��زاری فرانس��ه نوش��ت ک��ه این 
س��الح ها ساخت سوریه هس��تند و ابتدا از 
طریق راه های زمینی به ایران حمل شده و 

سپس با کشتی برای غزه ارسال شده اند. 
س��رگرد پیتر لرنر، به ای��ن خبرگزاری 
گف��ت: "در یک عملی��ات پیچیده و مخفی 
دریایی، در س��اعات اولیه ی بامداد، نیروی 
دریایی ارتش اس��رائیل این کش��تی را که 
حامل س��الح های پیش��رفته ایرانی بود، در 
آب ه��ای بین المللی میان اریتره و س��ودان 

توقیف کرد.
لرنر گفت: "ده ها موشک زمین به زمین 
ام302 س��اخت س��وریه در این کشتی که 

"کلوس-سی" نام دارد، پیدا شده است". 
صب��ح چهارش��نبه نیز اس��رائیل اعالم 
کرده بود که دو ستیزه جوی حزب اهلل را که 
قصد داش��تند در منطقه ی مرزی سوریه و 
اس��رائیل بمب کار بگذارند، از پای درآورده 

است.

همزمان با افزایش فش��ار بر روسیه برای 
پای��ان دادن به بح��ران اوکرای��ن، آمریکا با 
هم��کاری متحدان اروپای��ی اش، برای پایان 
دادن ب��ه بح��ران اوکرای��ن طرح��ی را ب��ه 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روس��یه ارائه 

داد.
در این طرح، از روس��یه خواس��ته شده 
ک��ه نیروهایش را از اوکراین خارج کند و در 
عوض، منافع آن کش��ور در جزیره ی کریمه 
حفظ شود. همچنین پیشنهاد شده که مردم 
اوکراین در انتخابات زودرس، رئیس جمهور 

خود را انتخاب کنند.
ب��ر طبق گزارش رویت��رز، در این طرح، 
آمریکا و کش��ورهای اروپایی بویژه آلمان از 
روس��یه می خواهند که نیروه��ای خود را از 
ش��به جزیره کریمه فرا خواند و آنها را به 11 

هزار تن محدود کن��د. همچنین به ناظران 
بین الملل��ی اج��ازه داده ش��ود ت��ا وضعیت 

حقوق بشر در منطقه را بررسی کنند.
آلمان که دارای بزرگترین تبادالت تجاری 
با روسیه است، می تواند در میانجگیری بین 
اوکراین و روس��یه نقش مهمتری ایفا کند. 
به همین دلیل، قرار اس��ت نخست وزیر این 
کشور برای گفتگو به اوکراین و روسیه سفر 
کند. همچنین به گزارش آسوش��یتدپرس، 
آندرس فوگ راسموس��ن، دبیر کل ناتو روز 
سه ش��نبه در بروکس��ل در پی جلسه ای که 
س��فیران ناتو برای بررس��ی بحران اوکراین 
تشکیل داده بودند، مداخله ی نظامی روسیه 
در اوکرای��ن را نقض منش��ور س��ازمان ملل 
متح��د و تهدیدی برای صل��ح و امنیت در 

اروپا نامیده است.

 طی مراس��می در ش��هر نیوی��ورک، از 
دادس��تانان پرونده ی ترور میکونوس تقدیر 

و تشکر شد.
به گزارش وب س��ایت کوردستان میدیا، 
روز سه شنبه شش��م اسفندماه 1392، طی 
مراسمی به همت اتحادیه ی وکالی آمریکا، 
در دادگاه ف��درال آمری��کا واق��ع در ش��هر 
نیویورک، از دادستانان پرونده ی میکونوس 
تقدیر به عمل آمد و تقدیرنامه هایی به آنان 

اهدا گردید.
در این مراسم، س��فیر اسبق آمریکا در 
آلمان، رؤی��ا حکاکیان، نویس��نده ی کتاب 

"قات��الن قصر فیروزه" و ش��ماری از وکال و 
قضات آمریکایی س��خنرانی کردند و تالش 
دادستانان دادگاه میکونوس را برای اجرای 

عدالت، ارج نهادند.
س��پس دادس��تانان میکونوس در مورد 
دشواری های مس��یر دادگاه سخن گفتند و 
از اج��رای عدالت و صدور رأی قاطع دادگاه 
که منجر به متوقف  س��اختن ماش��ین ترور 
جمهوری اس��المی ایران در خارج از کشور 

شد، ابراز رضایت و مسرت نمودند.
در این مراسم، نمایندگانی از کمیته های 
حزب دمکرات کردستان ایران در کشورهای 

آمری��کا و کانادا حضور داش��تند و ش��ریف 
به��روز، نماینده ی حزب دمکرات در آمریکا 
و کانادا در جریان مراس��م با مجریان برنامه 
و دادس��تانان دادگاه میکونوس دیدار کرد و 
ضمن ابراز تشکر و قدردانی حزب دمکرات 
از ای��ن اق��دام شایس��ته، نام��ه ی قدردانی 
مصطف��ی هجری، دبیرکل ح��زب دمکرات 
کردس��تان ایران را به همین مناس��بت به 

آنان ابالغ نمود.
دادگاه رسیدگی به پرونده ی ترور دکتر 
صادق ش��رفکندی، دبیرکل حزب دمکرات 
کردس��تان ایران و همراهان ایشان در سال 

1372 برگ��زار گردید و اطاله ی دادرس��ی 
چه��ار س��ال به ط��ول انجامید و در س��ال 
137٦ حک��م عامالن این فاجع��ه، "کاظم 
دارابی" تبعه ی ایران و چهار تبعه ی لبنانی 
صادر شد و نقش خامنه ای رهبر رژیم ایران، 
رفسنجانی رئیس جمهور رژیم، علی فالحیان 
وزی��ر اطالعات،علی اکبر والیت��ی وزیر امور 
خارجه ی وقت و مقام��ات بلندپایه ی رژیم 
در این ترور محرز اعالم ش��د و در دادگاه به 

اثبات رسید.
متن پیام دبیرکل حزب به این مراس��م 

در صفحه ی 2 این شماره آمده است.
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سرنگون باد رژیم ارتجاعی جمهوری اسالمی ایران

پیام دبیرکل حزب به انجمن وکالی فدرال آمریکا به مناسبت تقدیر از دادستان های دادگاه میکونوس

دیدار هیأت  حزب  دمکرات با حزب زحمتکشان کردستان دیدار هیأت شورای ملی کردهای سوریه از دفتر 
سیاسی حزب دمکرات 

دیدار هیأت نمایندگی حزب دمکرات از نمایندگی حکومت اقلیم کردستان در سوئد

هیأت ه��ای حزب دمکرات کردس��تان 
ایران و حزب زحمتکش��ان کردس��تان در 

اربیل دیدار کردند.
ب��ه گ��زارش کوردس��تان میدی��ا، روز 
 ،1392 اس��فندماه  یازده��م  یکش��نبه 
هیأت ح��زب دمک��رات کردس��تان ایران 
به سرپرس��تی مصطفی هج��ری، دبیرکل 
حزب در اربیل با هیأت حزب زحمتکشان 
کردس��تان دیدار کرده و از سوی هیأتی به 
سرپرستی "بلین عبدال�له و بهمن حسین'' 
از اعضای هیأت رئیس��ه ی این حزب مورد 

استقبال قرار گرفتند.
دبی��رکل ح��زب دمکرات کردس��تان 
ایران، پی��ام تبریک حزب دمک��رات را به 
مناسبت پایان موفقیت آمیز کنگره ی حزب 
زحمتکشان کردستان به هیأت این حزب 

ابالغ نمود.

در بخش��ی دیگر از این دیدار، طرفین 
در رابطه با مس��ائل مربوط به کردس��تان 
س��وریه، مواض��ع خود را بیان ک��رده و بر 
تس��هیل زمینه ی مشارکت دیگر جریانات 
و احزاب سیاس��ی این بخش کردستان از 
س��وی "پ.ی.د" در مدیریت این بخش از 

هیأت نمایندگی حزب دمکرات کردستان 
ایران در س��وئد با هی��أت نمایندگی حکومت 

اقلیم کردستان در این کشور دیدار کرد.
به گزارش وب سایت کوردستان میدیا، روز 
پنج ش��نبه 8 اس��فند، هیأت نمایندگی حزب 
دمکرات کردس��تان ایران در کش��ور سوئد به 
سرپرستی "حمید تیموری" نماینده ی حزب 
در آن کش��ور، از نمایندگ��ی حکوم��ت اقلیم 
کردستان دیدار کرده و از سوی هیأت حکومت 
اقلیم کردس��تان به سرپرستی "شورش قادر" 
مورد اس��تقبال ق��رار گرفت. ش��رایط کنونی 
کردس��تان و مش��کالت پی��ش روی حکومت 
اقلی��م کردس��تان و همچنی��ن وضعیت کلی 

کردستان تأکید کردند.
هیأت ه��ای  دی��دار،  ای��ن  پای��ان  در 
حزب دمکرات کردس��تان ای��ران و حزب 
زحمتکش��ان کردس��تان بر ادامه ی روابط 

دوستانه فیمابین تأکید نمودند.

دوستان گرامی!
ف�درال  وکالی  انجم�ن  اعض�ای 

آمریکا!
ایران،  کردس��تان  دمک��رات  ح��زب 
مدت ٦8 س��ال اس��ت که ب��رای نیل به 
ایران��ی دمکراتیک و تحق��ق حقوق ملی 

� سیاس��ی ملت کرد در کردستان ایران 
مب��ارزه می نماید و در ای��ن راه، هزاران 
فعال سیاس��ی خود را چه در زمان رژیم 
پهلوی و چ��ه در زمان رژی��م جمهوری 
اس��المی از دس��ت داده اس��ت. دکت��ر 
صادق ش��رفکندی، دبی��رکل وقت حزب 
دمکرات و همراهان��ش که در تاریخ 17 
س��پتامبر 1992 در رستوران میکونوس 
در ش��هر برلین، پایتخت آلمان توس��ط 
تروریست های رژیم تهران ترور شدند نیز 
از جمله ی این هزاران ش��هید راه آزادی 

کردستان هستند.
پ��س از قریب ب��ه 3 س��ال تالش و 
کوش��ش پیگیر و مداوم دادس��تان های 
دادگاه برلی��ن، مجریان ای��ن جنایت در 
دادگاه به س��زای اعم��ال جنایتکارانه ی 
خوی��ش رس��یدند و اف��زون ب��ر این ها، 
این قضات ش��جاع در مقاب��ل تهدیدها، 

تطمیع ها و وسوس��ه ها ی هی��چ جریانی 
س��ر فرود نیاوردند و به شیوه ای رسمی 
و در حکم��ی تاریخ��ی، ای��ن واقعیت را 
اعالم داش��تند که ط��رح و برنامه ی این 
ترور توسط س��ردمداران رژیم جمهوری 
اس��المی و در رأس آن ه��ا رهب��ر رژیم، 
رئیس جمه��ور و وزی��ر اطالعات طراحی 
ش��ده و دس��تور اجرای آن صادر گشته 

است.
نتیج��ه ی ت��الش و فعالی��ت دادگاه 
و ص��دور این حکم، عاملی ش��د تا رژیم 
جمهوری اس��المی تروره��ای زنجیره ای 
خ��ود را علی��ه آزادیخواه��ان ای��ران در 
کش��ورهای غرب��ی پایان بخش��د و برای 
حزب دمکرات و ملت کرد در کردس��تان 
ایران نیز جای بس��ی خرسندی و شعف 
بود، به ویژه به دلیل اینکه 3 سال پیش از 
ترور برلین، دیگر دبیرکل حزب دمکرات 

کردس��تان ای��ران، دکت��ر عبدالرحم��ن 
قاس��ملو نیز توس��ط همی��ن حکومت و 
در تاریخ 13 جوالی 1989 بر س��ر میز 
مذاکره با نمایندگان و فرس��تادگان رژیم 
تهران، در شهر وین پایتخت اتریش ترور 
گردید و متأسفانه دستگاه قضایی اتریش، 
تروریست هایی را که دستگیر شده بودند 
و در اختی��ار داش��ت، نه تنه��ا مجازات 
ننم��ود، بلکه آن ها را روانه ی تهران نمود 
و از س��وی زمامداران جمهوری اسالمی 
مورد اس��تقبال قرار گرفتن��د و به آن ها 

پاداش داده شد.
اکنون که با تصمیم بجا و شایسته ی 
ش��ما، دادستان های وقت برلین به خاطر 
ایفای رس��الت حرفه ای خوی��ش در کار 
قض��اوت، م��ورد تقدی��ر و پ��اداش قرار 
می گیرند، ما بس��ی خرس��ند و خشنود 
هس��تیم، ل��ذا ب��ه همی��ن مناس��بت از 

ط��رف خود و حزب دمکرات کردس��تان 
ای��ران و می توانم از جان��ب ملت کرد در 
کردستان ایران نیز اهدای پاداش به این 
دادس��تان های بزرگوار و تقدیر از آنان را 
که به حق، شایس��ته ی پ��اداش و تقدیر 
هس��تند، تبریک و تهنی��ت عرض کنم. 
همچنی��ن تبری��ک و ش��ادباش خویش 
را به ش��ما مجری��ان و  ایفاکنندگان این 
رس��الت، یعن��ی اهدای پ��اداش و تقدیر 
از دادس��تان های ش��جاع دادگاه معروف 
ب��ه میکونوس، به مناس��بت ای��ن ابتکار 
شایس��ته ی جدید ابراز نم��وده و مراتب 
س��پاس و قدرشناس��ی خوی��ش را ب��ه 

استحضار می رسانم.
حزب دمکرات کردستان ایران

دبیرکل
مصطفی هجری

2014/2/25

بخش های دیگر کردس��تان از جمله مسائلی 
بودن��د که در این دیدار م��ورد بحث و تبادل 

نمایندگان یازده حزب کردستان سوریه 
در قالب هیأتی، از مقر دفتر سیاس��ی حزب 

دمکرات کردستان ایران دیدار کردند.
به گزارش وب س��ایت کوردستان میدیا، 
هیأت��ی از ش��ورای مل��ی کردهای س��وریه، 
متش��کل از دبیرکل، جانش��ینان دبیرکل و 
س��خنگویان یازده حزب کردس��تان سوریه، 
بعد از ظهر روز دوش��نبه 5 اسفندماه از مقر 
دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران 
دیدار کرده و از س��وی هیأتی به سرپرستی 
"مصطف��ی هج��ری"، دبیرکل ح��زب مورد 

استقبال قرار گرفت.
در این مالقات، "طاهر س��فوک"، رئیس 
موقت ش��ورای ملی کرد س��وریه، در رابطه 
ب��ا اه��داف این دی��دار گفت: تب��ادل نظر و 
اط��الع از خوانش و موضع ح��زب دمکرات 
کردس��تان ای��ران در م��ورد وضعیت کنونی 
کردس��تان سوریه، مشارکت در کنگره ی ژنو 
2، کانتون های کردستان سوریه و مناسبات 
و چالش های پیش روی احزاب و جریانات از 

اهداف اصلی این دیدار می باشند.
در جریان این دیدار، فوزی عزیز گزارشی 
را در مورد وضعیت کنونی کردهای س��وریه 
ارائ��ه داد و درب��اره ی تاریخچ��ه ی مبارزات 
ح��زب دمک��رات و جای��گاه این ح��زب در 
جنبش آزادیخواهانه ی ملت کرد و افتخارات 
ای��ن حزب س��خنانی ایراد ک��رد و انتظارات 
خ��ود را از سیاس��ت های واقع بینانه ی حزب 
دمکرات برای ایف��ای نقش ضروری خود در 
ایجاد روابطی نزدیک و دوستانه میان احزاب 
و نیروهای سیاسی کرد اعالم کرد و خواهان 
حمایت حزب دمکرات از مطالبات مش��روع 
آنان برای حل مش��کالت پیش روی کردهای 

سوریه شد.
سپس "ابراهیم برو" و "عبدالحکیم بشار" 
ب��ه عنوان دو عضو حاضر در کنگره ی ژنو 2، 
در رابطه با حضورشان در آن کنگره و نقشی 
که در آن ایفا نموده  اند و همچنین مسائل و 
مش��کالت پیش روی این کنگره در پیشبرد 

امور مربوطه سخنانی ایراد کردند.
در بخش دیگری از این نشست، مصطفی 
هج��ری ضمن اب��راز خرس��ندی از مالقات 

ب��ا هیأت ش��ورای مل��ی کردهای  س��وریه، 
مطالب��ی درباره ی وضعیت کنونی س��وریه و 
مسأله ی ملت کرد در این بخش از کردستان 
و ض��رورت تعام��ل جریان��ات و جناح ه��ا و 
هم صدایی آن ها ارائه نمود و عواقب هژمونی 
یک جری��ان بر جریانات دیگر و تحمیل نظر 
و فرادس��تی یک جناح ب��ر نیروهای دیگر و 
تالش برای به حاش��یه ران��دن دیگران را به 
زیان ملت کرد قلمداد کرد و تالش مضاعف 

برای بهبود وضعیت را خواستار شد.
آق��ای هج��ری، همچنین ضم��ن اعالم 
حمای��ت ح��زب دمک��رات از خواس��ته های 
مشروع جامعه ی کرد در سوریه و پشتیبانی 
ح��زب از نیروها و جریانات ملی کردس��تان 
س��وریه، به مصوبات پلینوم ششم کمیته ی 
مرکزی در رابطه با کردس��تان سوریه اشاره 

نموده و مطالبی در این رابطه عنوان نمود.
نمایندگان یازده حزب کردستان سوریه 
که هیأت ش��ورای ملی کردهای س��وریه را 

تشکیل می دادند، عبارت بودند از:

1_ عبدالحکیم بشار، حزب دمکرات کرد 
سوریه )الپارتی(

2_ نس��رین ابراهیم، حزب دمکرات کرد 
سوریه )الپارتی(

3_ ابراهی��م ب��رو، ح��زب اتحادیه کرد 
سوریه

4_ مصطف��ی جمعه، ح��زب آزادی کرد 
سوریه

5_ مصطف��ی آس��و، ح��زب آزادی کرد 
سوریه

٦_ مصطف��ی مش��ایخ، ح��زب اتحادیه 
دمکرات کرد سوریه ) یکیتی(

7_ نعم��ت داوود، ح��زب براب��ری کرد 
سوریه

8_ طاهر س��فوک، ح��زب ملی دمکرات 
کرد سوریه

9_ فیصل یوسف، جنبش اصالحات
10_ عبدالباس��ط حمو، ح��زب اتحادیه 

کردستان سوریه
11_ ف��وزی عزی��ز، ح��زب وف��اق کرد 

سوریه

نظر قرار گرفتن��د. در این دیدار، دو طرف بر 
ادامه ی روابط دوجانبه تأکید کردند.

دیدار هیأت حزب دمکرات با حزب شیوعی کردستان

کردستان  دمکرات  حزب  هیأت های 
ایران و حزب شیوعی کردستان در شهر 

اربیل با هم دیدار نمودند.

ب��ه گزارش وب س��ایت کوردس��تان 
میدیا، روز یکش��نبه یازدهم اس��فندماه 
س��ال 1392، هی��أت ح��زب دمکرات 

کردس��تان ایران به سرپرستی مصطفی 
هجری، دبیرکل حزب دمکرات، از دفتر 
سیاس��ی حزب ش��یوعی کردس��تان در 
اربی��ل دیدار کرده و از س��وی هیأتی از 
این حزب به سرپرس��تی "کمال شاکر"، 
دبیر کل حزب شیوعی کردستان، مورد 

استقبال قرار گرفت.
در این دیدار، دو هیأت حزب دمکرات 
و حزب شیوعی به بررسی مسائل مربوط 
به وضعیت کنونی هرکدام از بخش های 
کردس��تان و به ویژه دخاالت رژیم ایران 
در امور کش��ورهای منطق��ه پرداختند. 
طرفین، ایجاد فضای دوس��تانه و گفتگو 
می��ان جریان های سیاس��ی و همکاری 
میان احزاب کردس��تانی را رمز موفقیت 

عنوان کردند.
مصطف��ی هج��ری، دبی��رکل حزب 
دمکرات کردس��تان ایران و سرپرس��ت 
هیأت حزب دمک��رات در این دیدار، بر 
چشم پوش��ی از منافع شخصی و گروهی 

در راستای منافع ملی تأکید نمود.
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دیدار هیأت  KCK از دفتر روابط حزب در اربیل

دیدار هیأت حزب دمکرات و کومله ـ سازمان کردستانی حزب کمونیست

دیدار هیأت  حزب دمکرات و حزب زحمتکشان کردستان

نشست نماینده ی حزب دمکرات با مقامات حزب دمکرات مسیحی آلمان

نماینده ی حزب دمکرات از پارلمان آلمان دیدار کرد

نماینده حزب دمکرات در آلمان
 از بنیاد فردریش ایبرتی در برلین دیدار کرد

دیدار نماینده ی حزب دمکرات از دفتر سیاسی 
حزب سوسیال دمکرات آلمان

دیدار نماینده ی حزب دمکرات با معاون رئیس 
پارلمان آلمان

در دی��دار می��ان هیأت ه��ای  ح��زب 
کنون��ی  وضعی��ت    KCK و  دمک��رات 
کردستان س��وریه، محور اصلی گفتگوها 

بود.
به گزارش وب سایت کوردستان میدیا، 
روز یکش��نبه چهارم اس��فندماه 1392، 
هی��أت KCK  ب��ه سرپرس��تی " فرحان 
عم��ارا " از دفت��ر روابط ح��زب دمکرات 
کردستان ایران در اربیل دیدار نموده و از 
س��وی هیأتی به سرپرستی "محمد صالح 
قادری"، مس��ئول دفت��ر و عضو کمیته ی 
مرکزی حزب مورد استقبال قرار گرفتند.
وضعیت کنونی کردس��تان س��وریه و 
مش��کالت پی��ش روی ملت ک��رد در این 
بخش از کردس��تان و ضرورت پشتیبانی 

کانتون ه��ای  از  کردس��تانی  نیروه��ای 
خودگردان کردس��تان س��وریه از س��وی 
هی��أت KCK مورد بح��ث و گفتگو قرار 

گرفتند.
در ای��ن دی��دار، هی��أت روابط حزب 
دمکرات در رابطه با ضرورت وجود نشست 
میان نیروها و جریانات سیاس��ی و موضع 
حزب دمکرات در رابطه با وضعیت کنونی 

کردستان سوریه سخنانی بیان نمود.
سرپرست هیأت روابط حزب دمکرات، 
در ای��ن دی��دار بر ضرورت وج��ود روابط 
دوستانه و متقابل میان جریانات و احزاب 
سیاسی در کردستان سوریه برای گذار از 

وضعیت موجود تأکید کرد.

نماین��ده ی حزب دمکرات کردس��تان 
ایران در آلمان، از پارلمان این کشور دیدار 
کرده و با مش��اورین سیاس��ت خارجی به 

گفتگو پرداخت.
به گزارش وب سایت کوردستان میدیا، 
هیوا بهرام��ی، نماینده ی ح��زب دمکرات 
کردس��تان ای��ران در آلم��ان، در ادامه ی 
مالق��ات و دیدارهای خود، روز پنج ش��نبه 
یکم اس��فندماه، به پارلمان آلمان رفته و با 
دو مشاور کمیسیون سیاست خارجی این 

کشور دیدار کرد.
در این مالقات که هر دو مشاور سیاست 
امور خارجه ی آلمان، "ولفگانگ ایرهارت و 
ماتیاس مارتین" حضور داش��تند، مس��ائل 

مربوط به ایران و کردستان از جمله وضعیت 
بین المللی و داخل��ی ایران در حال حاضر، 
مسأله ی ملت  کرد، شرایط کردستان ایران 

دمکرات کردس��تان  نماینده ی حزب 
ایران با مس��ئول بخش خاورمیانه ی بنیاد 

فردریش ایبرتی دیدار کرد.
به گزارش وب سایت کوردستان میدیا، 
"هی��وا بهرامی"، نماین��ده حزب دمکرات 
کردستان ایران در آلمان، روز چهارشنبه 
30 بهمن م��اه، از بنی��اد فردریش ایبرتی 
دیدار کرده و با "رافائل هکس��ل" مسئول 
بخش خاورمیان��ه ی این بنیاد، به بحث و 

تبادل نظر پرداخت.
وضغیت کنونی ملت کرد در کردستان 
ای��ران، روی کار آمدن روحان��ی و تکرار 
س��ناریوی دوران خاتم��ی، خوش بینی و 
مسرت برخی از کشورهای اروپایی از این 
گش��ایش های حداقلی و تغییرات نمادین 

دولت جدید رژیم ای��ران، مباحثی بودند 
که در این دیدار توس��ط نماینده ی حزب 

دمکرات کردستان ایران مطرح شدند.
بنی��اد فردری��ش ایبرت��ی آلم��ان در 
کش��ورهای اروپای��ی و اکثر کش��ورهای 
جهان نیز در زمینه های آموزش سیاس��ی 
و حقوق بش��ر، پروژه های آکادمیکی را در 
دس��ت اجرا دارد و روابط نزدیکی با حزب 
سوس��یال دمکرات آلم��ان دارد و تاکنون 
چندی��ن نه��اد مرب��وط ب��ه خاورمیانه را 

تأسیس نموده است.
بهرامی، در این دیدار از مسئولین این 
بنیاد درخواست نمود تا مجمع آکادمیکی 
مختص مس��أله ی ملیت های ای��ران دایر 

کنند.

نماینده ی حزب دمکرات کردس��تان 
ای��ران در آلم��ان ب��ا مس��ئولین حزب 
سوسیال دمکرات این کشور دیدار کرد.

به گ��زارش وب س��ایت کوردس��تان 
نماینده ی حزب  میدیا، "هیوا بهرام��ی" 
دمکرات کردستان ایران در کشور آلمان 
روز سه ش��نبه 29 بهمن م��اه 1392، از 
دفتر سیاس��ی حزب سوس��یال دمکرات 
آلمان دی��دار کرده و با "کنس��تانتین"، 
مسئول روابط بین الملل این حزب دیدار 

کرد.

مس��أله ی توافق اولیه  بین رژیم ایران 
و گروه 1+5 بر س��ر مسأله ی اتمی ایران 
و سیاس��ت های رژیم در این رابطه، مورد 
بحث ق��رار گرف��ت و همچنین وضعیت 
حقوق بشر و موارد نقض آن توسط رژیم 
ب��ه ویژه پ��س از روی کار آمدن روحانی 
از محورهای دیگر گفتگو در این نشست 

بودند.
در این دیدار، هردو طرف بر تعامل و 

گسترش روابط دوجانبه تأکید کردند.

نماین��ده ی ح��زب دمکرات کردس��تان 
ای��ران در آلمان با معاون رئیس پارلمان این 

کشور دیدار کرد.
به گزارش وب س��ایت کوردستان میدیا، 
"هی��وا  بهم��ن 1392،  روز سه ش��نبه 29 
بهرامی"، نماینده ی حزب دمکرات در آلمان 
با "کالودیا روت" معاون رئیس پارلمان این 
کش��ور دیدار و گفتگو کرد. وضعیت کنونی 
کردستان ایران و شرایط فعلی سیاسی این 
بخش از کردس��تان توسط نماینده ی حزب 
دمکرات مورد بحث قرار گرفت. کالودیا روت، 
ضمن ابراز خرس��ندی از دیدار با نماینده ی 

حزب دمکرات کردستان ایران، حمایت خود 
را از مس��أله ی ملت کرد در کردستان ایران 
و حزب دمکرات کردستان ایران اعالم نمود 
و افزود: در آینده نیز بر س��ر مسأله ی حقوق 
بش��ر در ایران و به خصوص کردستان ایران 
فعال خواهند بود و در تمامی سطوح از این 

مسأله ی مشروع دفاع می کنند.
"کالودیا روت" از شخصیت های برجسته 
و نام آش��نای سیاس��ی آلمان است که عالوه 
بر روابط دوس��تانه ای که ب��ا حزب دمکرات 
کردستان ایران دارد، از حامیان و دوستداران 

ملت کرد نیز می باشد.

هیأتی از حزب دمکرات کردستان ایران 
با هیأتی از کومله � س��ازمان کردس��تانی 

حزب کمونیست ایران دیدار کرد.
به گزارش وب سایت کوردستان میدیا، 
هیأتی از حزب دمکرات کردس��تان ایران 
به سرپرس��تی "مصطفی هجری" دبیرکل 

حزب، روز یکش��نبه چهارم اس��فندماه، با 
هیأت حزب کومله � س��ازمان کردستانی 
حزب کمونیس��ت ایران دی��دار کرده و از 
جان��ب هیأتی از این حزب به سرپرس��تی 
"سید ابراهیم علی زاده" مورد استقبال قرار 

گرفتند.

هی��أت نمایندگی حزب زحمتکش��ان 
کردس��تان، از دفتر روابط حزب دمکرات 

کردستان ایران در اربیل دیدار کرد.
به گزارش وب سایت کوردستان میدیا، 
روز 3 اس��فندماه 1392، هی��أت رواب��ط 
حزب زحمتکشان کردستان به سرپرستی 
"هیوا سعید س��لیم" عضو هیأت  رئیسه ی 
ح��زب زحمتکش��ان کردس��تان، از دفتر 
روابط حزب دمکرات کردس��تان ایران در 
شهر اربیل دیدار کرده و از سوی هیأتی به 
سرپرستی ''محم�د صالح قادری''، مسئول 
دفتر و عضو کمیته مرکزی مورد استقبال 
ق��رار گرفتند. در جریان این دیدار، هیأت 
حزب زحمتکش��ان کردس��تان، مس��ئول 
جدی��د هی��أت رواب��ط خود را ب��ه هیأت 
روابط حزب دمکرات معرفی نمود و راجع 

در ای��ن دی��دار، مس��ائل و موضوعات 
مرتب��ط با ایران و تغیی��ر و تحوالت ایجاد 
ش��ده، مس��ائل مربوط به کردستان ایران 
و کش��ورهای منطق��ه از جمل��ه ع��راق و 
س��وریه و به خصوص وضعی��ت ملت کرد 
در بخش ه��ای چهارگان��ه ی کردس��تان و 
تحوالت جاری منطقه، مورد بحث و تبادل 

نظر قرار گرفتند.
دو ط��رف در این نشس��ت، خوانش��ی 
مشابه از سیاس��ت های رژیم ایران داشته 
و در رابط��ه با تأثی��رات تحریم های غرب 
علیه رژیم و فروپاش��ی تدریجی سیس��تم 
اقتص��ادی ای��ران و اینک��ه رژی��م ب��رای 
بق��ای حاکمیت خود، به عقب نش��ینی از 
سیاست های پیشین خود روی آورده و به 
مذاکره با غرب تن داده و تاکنون ش��رایط 
تعیین ش��ده از سوی قدرت های جهانی را 

پذیرفته است، متفق و هم رأی بودند.

نماینده ی حزب دمکرات کردستان ایران 
در آلمان با مس��ئول رواب��ط بین الملل حزب 

دمکرات مسیحی دیدار کرد.
به گزارش وب س��ایت کوردستان میدیا، 
هی��وا بهرام��ی، نماین��ده ی ح��زب دمکرات 
کردس��تان ایران در آلمان، روز چهارش��نبه 
30 بهمن ماه، از دفتر سیاسی حزب دمکرات 
مس��یحی  این کشور دیدار کرده و با "برتیل 
ونگر" مس��ئول ام��ور بین المل��ل این حزب 

گفتگو کرد.
در این دیدار، ونگر ضمن بررس��ی مسائل 
مرتبط با ایران، بر این مس��أله تاکید کرد که 
نباید انتظار زیادی از توافقنامه ی میان رژیم 
ایران و قدرت های جهانی داشت و این واقعیت 
را باید در نظر داش��ت که تنه��ا در هنگامی 
می توان این توافق��ات را موفقیت آمیز خواند 
که بر اس��اس آن، هیچ راهی برای دسترسی 

ایران به سالح اتمی وجود نداشته باشد.
در این دیدار، هیوا بهرامی گفت: وضعیت 
داخلی ایران بدون هیچگونه تغییری همچنان 

مثل گذش��ته اس��ت و ش��عارهای انتخاباتی 
رئیس جمهور این کشور بدون هیچ گونه اقدام 
عملی و محسوس��ی، در حد شعار باقی مانده 

است.
وی اف��زود: ما به عنوان ح��زب دمکرات 
کردس��تان ایران هیچ اطمینانی به شعارهای 
مطرح ش��ده در فض��ای عموم��ی و در کارزار 
انتخاباتی نداش��ته و هم اکن��ون نیز معتقدیم 

که هیچ گونه تغییر و تحولی به معنای واقعی 
خود، در چهارچوب رژیم جمهوری اس��المی 

به وجود نخواهد آمد.
در بخش دیگری از این نشس��ت، چندین 
موض��وع دیگر از جمله ش��رایط سیاس��ی � 
اقتصادی کردس��تان ایران و وضعیت حقوق 
بش��ر در ای��ران، م��ورد بحث و گفتگ��و قرار 

گرفتند.

و سیاس��ت کلی آلمان در رابطه با ایران و 
همچنین سیاست اتحادیه ی اروپا در رابطه 
با ایران، مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.

به آخرین کنگ��ره ی این حزب به بحث و 
گفتگو با هیأت حزب دمکرات پرداخت.

در این نشس��ت، مح�مد صالح قادری، 
مس��ئول روابط حزب دمکرات کردستان 
ایران در شهر اربیل، برگزاری موفقیت آمیز 

کنگره ی این ح��زب را تبریک گفت و در 
مورد مواضع مطرح شده در آخرین پلینوم 
حزب دمکرات مطالب��ی را بیان نمود. در 
ای��ن دی��دار ، دو طرف بر ادام��ه ی روابط 

متقابل تأکید کردند.
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تح��والت س��وریه همچنان در مس��یر 
بی بازگشت بحران و بی ثباتی به پیش رفته 
و اوضاع در این کش��ور استعمارساخته ی 

خاورمیانه روز به روز پیچیده تر می شود.
در این میان، اوضاع در شهرها و مناطق 
کردس��تان س��وریه نیز از پیچیدگی های 
سیاس��ت داخلی، منطق��ه ای و جهانی در 
ارتباط با وضعیت کلی س��وریه مس��تثنی 
نبوده و از همان بدو عقب نشینی یگان های 
ارت��ش بع��ث در کردس��تان و جایگزینی 
آن ها با نیروهای ح��زب اتحاد دمکراتیک 
ت��ا ش��کل گیری کانتون ه��ای   )PYD  (
خودگ��ردان محلی در این مناطق، س��یر 
تح��والت در ای��ن منطق��ه ی حس��اس بر 
تضاد منافع و کشمکش های سیاسی میان 

بازیگران آن افزوده است.
کردها بدون تردید، بزرگترین قربانیان 
سیاست های ویرانگر بعثیزم سوری، از بدو 
اس��تقالل و تش��کیل این کش��ور بوده اند. 
ان��کار هویت، س��رکوب و محرومیت آنان 
از بدیهی ترین حقوق انسانی و شهروندی، 
حت��ی در قی��اس ب��ا س��ایر بخش ه��ای 
کردستان نیز بیانگر وضعیتی دهشتناکتر 
ب��وده و همی��ن ام��ر زمینه س��از یکی از 
بزرگترین سوءاس��تفاده ها علیه ملت کرد 
در این بخش از کردس��تان گردیده است. 
سوءاستفاده ای که در مراحل بعدی، منجر 
به س��وءتفاهم جدی در مسیر مسأله ی بر 

حق ملت کرد گردید.
در این راس��تا، نقش ح��زب کارگران 
کردستان )pkk( بیش از هر عامل دیگری 
در این بخش از کردستان محل بحث بوده 
و به دلیل نقش��ی که این حزب و شاخه  ی 
کردستان س��وریه ی آن در تحوالت مزبور 
ایفا نموده اند، ناگزیر بایستی نگاهی هرچند 
گذرا و کوتاه به گذشته و حال سیاست ها و 

مواضع آن در این زمینه انداخت.
انکار نمی توان کرد که »پ ک ک« نقشی 
اساسی در خیزش ملت کرد در کردستان 
ترکیه ایفا نموده و علیرغم برخی انتقادات 
نس��بت به عملکرد آن، در کل می توان از 
نقش این حزب در س��ازماندهی مبارزات 

این بخش از کردستان به نیکی یاد کرد.
لیکن نزدیکی اس��تراتژیک و سنخیت 
نس��بی ایدئولوژی س��ازمانی آنان با برخی 

سیاس��تگذاری های منطق��ه ای و جهان��ی 
رژیم های کردس��تیز منطقه، به ویژه ایران 
و س��وریه، مداخالت منفی این سازمان در 
سایر بخش های کردستان را بدنبال داشته 
و متأس��فانه آن را به تعامل غیر سازنده و 
ارتباطات غیر دوستانه با بخش عظیمی از 

جنبش ملی کرد کشانده است.
ای��ن سیاس��ت های ناصواب  ازجمل��ه 
می توان به خوانش ایدئولوژیک نادرست از 
گذش��ته، حال، ارزش ها، سرمایه ها و نقاط 
ضع��ف و قوت نیروهای دخیل در مبارزات 
این بخش ها و نحوه ی تعامل آنان با جهان 
پیرام��ون و رژیم های س��رکوبگر مرکزی، 
پیچیدن نس��خه ی به اصطالح ش��فابخش 
برای عالج این مش��کالت از طریق تاختن 
غی��ر منصفانه به دار و ندار سیاس��ی ملت 
ک��رد، زیر س��ؤال ب��ردن نق��ش مبارزاتی 
س��ایر احزاب دخیل در جنبش و باالخره 
تأس��یس زیرش��اخه هایی ب��رای س��یطره 
یافتن بر سایر بخش های کردستان و نفی 
اصالت پلورالیس��تی جامعه ی کردستان از 
طریق تالش در راه ایجاد سیس��تمی تک 
حزب��ی با محوری��ت کاریزماتیک یک فرد 
خدایگان گونه یاد نمود که اصالت و انقالبی 
بودن هر فرد، جریان یا تفکری را در خارج 
از کانون آرمانی pkk با خشونت کالمی و 

عملی به شدت نفی می نماید.
»Pkk« از ب��دو حضور خود در دره ی 
بقاع لبنان به عن��وان حیاط خلوت محور 
"ای��ران � س��وریه � ح��زب اهلل" عم��اًل در 
شعارها و سیاست های خویش منکر وجود 

سرزمینی تحت عنوان کردستان سوریه یا 
"روژئاوای"ی کوردس��تان بوده و از همین 
رو نی��ز در حالی ک��ه اصطالح "بخش های 
چهارگان��ه" ملکه ی ذهن هر کرد آش��نا با 
سیاس��ت و مسائل روز می باشد، این حزب 
عماًل ش��عار "باک��ور، باش��ور، روژهه الت" 
را در س��رلوحه ی شعارهای اس��تراتژیک 
خویش قرار داده و به دیگر س��خن، منکر 
ح��ق حاکمی��ت و موجودیت کردس��تان 
س��وریه گردید. این ام��ر در واقع نتیجه ی 
توافقات گس��ترده ی آنان با رژیم س��وریه 
بود که همکاری ه��ای همه جانبه ی میان 
آنان را بدنبال داش��ت. رژیمی که پیش��تر 
سیاس��ت تعری��ب و کوچان��دن کردها از 
منطقه ی حسکه، قامیشلو و سایر شهرها و 
روستاهای کردستان به مناطق عرب نشین 
را با مدیریت محمد طالب هالل، از مقامات 
حزب بعث اجرا نموده و خواهان آرامش��ی 

قبرستانی در کردستان بود.
این آرامش با انکار موجودیت کردستان 
و هویت ملی کردها از س��وی یک جریان 
ک��ردی و تخلیه ی نیروی انس��انی فعال و 
جوان آن در قالب پیوس��تن ب��ه مبارزات 
بخ��ش دیگ��ری از کردس��تان، عم��اًل تا 

حدودی محقق گردید.
لیکن در سال 2004 با خیزش کردها 
در قامیشلو و سرکوب خونین آن از سوی 
رژیم بعث سوریه این سکوت برهم خورد و 
ناقوس شکست سیاست انکار ملت کرد به 
صدا در آمد. یک س��ال پس از این واقعه و 
در س��ال 2005، پ ک ک با تأسیس حزب 

اتحاد دمکراتی��ک )PYD( برای مدیریت 
اوض��اع در این بخ��ش از کردس��تان گام 

جدیدی برداشت.
حزب اتحاد دمکراتیک در این مدت با 
ایجاد تشکیالتی منسجم بر مبنای میراث 
پ ک ک و ب��ا حمای��ت و هدایت آن، عماًل 
ط��ی کمتر از یک دهه تبدی��ل به جریان 
قدرتمن��دی گردی��د که به دنب��ال عقب 
نش��ینی ارتش بعث از کردس��تان توانست 

خأل قدرت موجود را پر نماید.
نکت��ه ی انحرافی ماجرا آنجاس��ت که 
بر خالف تص��ور عمومی، در این جابجایی 
انقالبی رخ نداد، بلکه ارتش اسد با سپردن 
کردستان به »PYD« تمرکز قوای خود را 
متوجه نبرد با مخالفان در حوالی دمش��ق 
و شهرهای بزرگ نمود و »PYD« نیز در 
مقابل، ژس��ت یک ارتش رهایی بخش ملی 
را در میان کردها به خود گرفت، در حالی 
ک��ه ادارات دولتی همچن��ان در قبضه ی 
حکومت مرکزی بوده و نمادهای سلطه ی 
بع��ث از جمل��ه مجس��مه ها و تصاویر دو 
دیکتاتور پس��ر و پدر همچنان در میادین 

و اماکن عمومی خودنمایی می کند.
بازدید های گاه و بیگاه مقامات ارش��د 
و وزرای رژیم اسد از مناطق تحت کنترل 
»PYD«، ممنوعیت حضور اعضا و فعاالن 
احزاب ملی گرای کرد در خاک کردس��تان 
از سوی »PYD«، بستن دفاتر این احزاب 
و تهدیدات گوناگون علیه رهبران و اعضای 
آن��ان، از جمله تمهی��دات »PYD« و از 
نش��انه های ضرورت نگرانی و تردید نسبت 
به اهداف این حزب در قبال مِسأله ی ملی 

کرد در سوریه است.
در تابستان گذشته در جریان تظاهرات 
گروهی از کردهای معترض به رژیم اس��د 
در ش��هر عامودا، نیروها ی »PYD« ده ها 
ت��ن از آن��ان را به خاک و خون کش��یده 
ی��ا زخمی و بازداش��ت نمودند. روی دیگر 
س��که ی این تراژدی آنجاست که در چند 
روز گذش��ته صده��ا نف��ر از اعضای حزب 
بعث در ش��هر قامیشلو به خیابان ها ریخته 
و فریاد حمایت از بش��ار اس��د سر دادند و 
 »PYD« عبرت انگیز اس��ت که نیروهای
خدش��ه ای به امنیت این تظاه��رات وارد 

ننموده و متعرض آنان نگردیدند.
در چنی��ن ش��رایطی، اعالم تأس��یس 
بخش هایی  در  خودگ��ردان  کانتون ه��ای 
اق��دام   ،»PYD“ توس��ط  کردس��تان  از 
ابتدایی مثبتی است که متأسفانه صبغه ی 
دمکراتیک و ملی آن به شدت رنگ باخته 
و ت��داوم چنین وضعیتی آن��را از محتوایی 

اصیل و حقیقی کاماًل تهی خواهد نمود.
نکت��ه ی دیگری ک��ه ب��ر نگرانی ها در 
رابطه با این وضعیت می افزاید، این اس��ت 

که نه در سیاس��ت های رژیم بشار اسد، نه 
در س��خنان مخالفان گوناگون این رژیم و 
 ،»PYD« ن��ه حتی در اظهارات رهب��ران
س��خنی از مان��دگاری و ت��داوم همی��ن 
کانتون ه��ا و احتم��ال تثبی��ت و ارتق��ای 
آنه��ا در آینده ی سیاس��ی منطقه به میان 

نمی آید.
به عنوان مثال، س��رهنگ "عبدالجبار 
نظامی  ش��ورای  فرمان��ده ی  العکی��دی"، 
ارتش آزاد س��وریه در حلب، اخیراً با اشاره 
به همدس��تی »PYD« با دولت س��وریه، 
س��وگند یاد نمود که آن را متالشی نماید. 
ای��ن موضع مخالفان س��کوالر رژیم اس��د 
اس��ت، اس��المگرایان نیز که تکلیفشان با 
هرگونه کیان سیاس��ی غیر اسالمی روشن 
است. قدرت های جهانی و منطقه ای و حتی 
حکومت اقلیم کردس��تان نیز تاکنون روی 
خوشی به این وضعیت نشان نداده اند، رژیم 
سوریه نیز که در صورت سلطه ی مجدد بر 
اوض��اع، بعید به نظر می رس��د که بخواهد 
بعد از کش��تار خونینی که علیه هم نژادان 
خ��ود به راه انداخ��ت، مجوز یک حکومت 
محلی کردی را در مناطق شمالی خود )ولو 
تحت سلطه ی »PYD«( بپذیرد، اما شاید 
مهمتر از همه ی اینها، عدم اعتقاد رهبران 
»PYD« به حقوق ملت کرد، هویت ملی 
کردها و شکل گیری ساختاری تحت عنوان 
کردس��تان خودمختار یا هر عنوان دیگری 
اس��ت که حق تعیین سرنوشت کردها در 

سوریه را به رخ بکشد.
"صال��ح مس��لم محم��د" رئی��س این 
ح��زب، اخیراً به مخالفان رژیم اس��د و به 
دولت ترکیه اطمینان داد که خودگردانی 
دوفاکت��وی موج��ود در برخ��ی از مناطق 
تحت کنترل حزب وی موقتی بوده و فقط 
تا هنگام رس��یدن شورشیان به اهدافشان 

ادامه خواهد داشت.
با در نظر گرفتن تمامی جوانب قضیه، 
ضمن اس��تقبال از غیبت ارتش سرکوبگر 
اس��د در کردس��تان س��وریه و تقدی��ر از 
فرزن��دان مب��ارز ملت ک��رد در این بخش 
از کردس��تان که با رش��ادت خود تاکنون 
مانع از س��لطه ی اس��المگرایان افراطی بر 
این منطقه ش��ده اند، بایستی نگران تکرار 
تاری��خ تراژیک ملت کرد بود. کردس��تان 
سوریه از گذرگاه یک انقالب عبور ننموده، 
لیکن آبس��تن یک انقالب است که به ثمر 
نش��اندن آن مس��تلزم هوش��یاری تمامی 
نیروه��ای سیاس��ی مل��ت کرد، ب��ه ویژه 
صاحب��ان اصلی حق تعیین سرنوش��ت در 
این بخ��ش از جغرافیای تفتیده به خون و 

آتش کردستان است.

کردستان سوریه، بر سر دو راهی

جمهوری اسالمی و بازی با کارت تکفیری ها

سالم اسماعیل پور

حادثه ی 11 سپتامبر 2001 و حمله ی 
سازمان جهادی القاعده به مراکز و مؤسسات 
آمریکا در داخل خاک این کشور را می توان 
به عنوان سرآغاز برهه ی نوینی از معادالت 
بین الملل��ی و حت��ی تغییر در بس��یاری از 
تعابیر و موضوعات تلقی نمود، هر چند که 
بازی با کارت اس��الم سیاسی و بنیادگرایی 
اس��المی پدیده و موضوع تازه ای نیس��ت و 
حتی جمهوری اس��المی نی��ز خود یکی از 
پیامدهای این بازی اس��ت و در چهارچوب 
پارادایم جنگ سرد و تز کمربند سبز غرب 

به دور اتحاد شوروی سابق ظهور نمود.
طی س��ه ده��ه ی اخی��ر، بس��یاری از 
کش��ورها در س��طح جه��ان و منطق��ه ی 
خاورمیان��ه، از گروه های جهادی و تکفیری 
در راستای منافع خویش و تغییر معادالت 
استفاده نموده اند. به عنوان مثال پاکستان، 
عربس��تان و ...، اما نکت��ه ی جالب توجه در 

اینجا، مش��ارکت جمهوری اس��المی ایران 
در ای��ن ب��ازی اس��ت. پس از روی��داد 11 
س��پتامبر که جمهوری اسالمی، دگرگونی 
در مع��ادالت منطق��ه و پیامده��ای ای��ن 
مسأله را احس��اس نمود، روابط رژیم ایران 
و القاع��ده و زیرش��اخه های تکفی��ری این 
سازمان متحول ش��د و در حقیقت، هر دو 
طرف علیرغم وجود اختالفات ایدئولوژیک 
عمی��ق، به دلیل احس��اس خط��ر و وجود 
مناف��ع مش��ترک، ائتالفی می��ان خود به 
وج��ود آوردن��د. جمهوری اس��المی از این 
ائتالف، مقاصد گوناگونی را تعقیب می کند 
و می کوشد که پتانس��یل جهادی تکفیری 
سنی را از فاز تهدید تبدیل به فرصتی برای 
منافع حاکمیت شیعی خویش نماید. برخی 

از این اهداف و مقاصد عبارتند از:
� به کار گرفتن القاعده و زیرشاخه های 
آن در جریان جنگ غیر مستقیم با غرب و 

ضربه زدن به منافع غرب.
� نف��وذ در ق��واره ی تش��کیالتی ای��ن 
جریان��ات و کنت��رل و هدای��ت آن��ان در 

چهارچوب توطئه های جمهوری اسالمی.
� تبادل اطالعات ب��ا جبهه ی ضد ترور 

و حت��ی معامله بر س��ر مهره ه��ای القاعده 
در مواقع ض��روری و مش��ارکت ظاهری و 

ریاکارانه در نبرد علیه تروریسم.
� استفاده از گروه های تندرو و جهادی  
ب��ه عنوان یک اه��رم فش��ار در برابر غرب 
ب��ه منظور اخذ امتیاز از غ��رب در رابطه با 

مسأله ی دستیابی به سالح هسته ای.
� شکست پروژه ی خاورمیانه ی بزرگ و 
شمال آفریقا که از سوی دولت وقت آمریکا 

به عنوان نقشه ی تغییرات اعالم شده بود.
بنابراین مشاهده نمودیم که پس از جنگ 
افغانس��تان و عراق آشکار شد که جمهوری 
اس��المی چگونه از القاع��ده و هم پیمانانش 
در جه��ت مناف��ع خویش اس��تفاده کرده 
اس��ت. مرحله ی جدید این بازی جمهوری 
اس��المی از طریق گروه های تروریس��تی و 
پس از تغییر و تحوالت منطقه ی خاورمیانه  
موسوم به بهار عربی آغاز می شود و به ویژه 
در جنگ داخلی س��وریه و تالش مردم این 
کشور برای سرنگونی رژیم بشار اسد به اوج 
خود می رسد. حکومت اسالمی ایران، اینبار 
با استفاده از پتانس��یل و توانایی گروه های 
جهادی وابس��ته و تحت کنترل خویش در 

جنگ داخلی س��وریه، تغیی��ر و تحوالت را 
در جهت صیانت از رژیم بشار اسد و منافع 
خویش هدایت نموده و با تمام توان خویش 

در جنگ داخلی سوریه مداخله می نماید.
در حقیقت، جمهوری اسالمی توانست 
یکب��ار دیگر، این گروه ه��ا را در چهارچوب 
جمع��ی از توطئه های خویش به کار بگیرد 

که این توطئه ها عبارت بودند از:
� تغیی��ر س��یمای جنب��ش س��کوالر-

دمکراتیک مردم و اپوزیس��یون س��وریه به 
س��یمایی بنیادگرایی اسالمی و تروریستی 
ک��ه منافع غ��رب و کش��ورهای منطقه را 

تهدید می نماید.
� وارد نم��ودن ای��ن گروه ها به جنگ با 
دیگر جریانات اپوزیس��یون رژیم بشار اسد 
و گش��ودن چندین جبهه ی نبرد در جهت 

منافع رژیم سوریه.
� منحرف س��اختن افکار عمومی جهان 
در رابطه با تغییر و تحوالت و اینکه آلترناتیو 
جایگزین رژیم سوریه، بنیادگرایی اسالمی 
سنی خواهد بود و هرگونه تغییری، رشد و 
توسعه  و تقویت قوای گروه های تروریستی 

را به دنبال خواهد داشت.

در همین ارتباط، حتی جمهوری اسالمی 
در صدد این بود که ملت کرد در کردستان 
سوریه را نیز وارد این جنگ داخلی نماید و 
با طرح ریزی سناریوی کشتار دسته جمعی 
و تحریک احساس��ات م��ردم کرد، جبهه ی 
جنگ دیگری در جهت منافع رژیم بش��ار 
اس��د ایجاد نماید و در این میان نیز فرصت 
ملت کرد برای رسیدن به حقوقش را سلب 
نماید. اما خوش��بختانه با دقت و احس��اس 
مسئولیت احزاب و گروه های کردی از تمام 
بخش های چهارگانه ی کردستان و تشکیل 
هیأت تحقیق و بررسی ویژه از سوی هیأت 
برگزارکنن��ده ی کنگ��ره ی ملی ک��رد، این 

توطئه نیز با شکست روبرو شد.
در ح��ال حاض��ر، جمهوری اس��المی 
ب��ا اس��تفاده از گ��روه داع��ش در مناطق 
سنی نش��ین عراق و اقلیم کردس��تان عراق 
برای متشنج کردن اوضاع و گرفتن ماهی از 
آب گل آلود، در تالش بس��یار جدی است و 
مستقیماً دستگاه های امنیتی رژیم و به ویژه 
نیروی قدس س��پاه پاسداران در این رابطه 

فعالیت می کنند.
ام��ا این بازی تنه��ا به خ��ارج از ایران 
خالص��ه نمی ش��ود و جمه��وری اس��المی 
س��عی بر آن دارد که با استفاده از القاعده، 
گروه های تندرو اسالمی را در جهت نیل به 
اهداف و اجرای سناریوی خویش در داخل 
کش��ور و به ویژه در کردستان و بلوچستان 

بکار گیرد.

روژمان

ترجمه: کوردستان
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سیاست خارجی آمریکا در 
اوکراین

ترجمه: رضا فتح اهلل نژاد
ترجمه به فارسی: شورش زندی

وبس��ایت )نیویورک تایمز( مقاله ای 
به قل��م دیوید ج. کرام��ر تحت عنوان 
"سیاس��ت خارج��ی آمریکا ب��ه دلیل 
اقدام روس��یه در اوکراین دچار مشکل 
می شود"، در رابطه با رویدادهای اخیر 

اوکراین منتشر نموده است.
کرام��ر دبیر خان��ه ی آزادی و مدیر 
پیش��ین معاون وزارت خارجه در امور 
روس��یه اوکرای��ن در مؤسس��ه ی جرج 
دبلی��و بوش اس��ت.  در ابت��دای مقاله 
آمده است:" پرزیدنت اوباما با بزرگترین 
مشکل دوران ریاس��تش روبروست که 
عبارت اس��ت از چگونگی پاس��خ دادن 
به تجاوز روس��یه به اوکراین. چگونگی 
پاس��خگویی وی معرف ه��ر دو دوره ی 
ریاس��تش و همچنی��ن تعیین کننده ی 
آینده ی اوکراین، روس��یه و آمریکا در 
جهان است. به طور کلی اگر والدیمیر 
پوتین خودس��ر اجازه یابد که حمله ی 
تحریک آمیزش علیه کشور همسایه را 
که نقض آش��کار حاکمی��ت و تمامیت 
ارض��ی ای��ن کش��ور خواه��د ب��ود، با 
موفقیت انجام دهد، آنگاه اعتبار آمریکا 
ک��ه هم این��ک ب��ه عل��ت موضعگیری 
ضعیف اوباما در رابطه با سوریه آسیب 
دیده اس��ت، به زیر صفر خواهد رسید، 
هم پیمانان دیگر به ما اعتماد نخواهند 
کرد، دش��منان از ما نخواهند ترسید و 
جهان تبدیل به جای خطرناکی خواهد 
ش��د. نویس��نده در بخش دیگ��ری از 
مقاله اش پیش��نهاداتی به اوباما نموده 
و می نویسد، "کارهایی هست که اوباما 
بایس��تی بالفاصله آنه��ا را انجام دهد، 
برخی را با هم��کاری متحدین اروپایی 
و متحدینم��ان در ناتو و بعضی دیگر را 

خود باید انجام دهیم". ازجمله:
� برق��راری تحریم علی��ه بانک های 

دولتی و مؤسسات مالی روسیه.
� توس��عه ی درخواس��ت حقوق��ی 
مصوب سال 2012 سرگی ماگنیتسکی 
علیه برخی از مقامات کرملین، ازجمله 

پوتین.
� پای��ان دادن به تمامی گفتگوها با 
روسیه در رابطه با هرگونه موافقتنامه ی 
تجاری احتمالی یا بازار مش��وقی میان 

آنان.
� اع��زام ناوهای جنگ��ی آمریکا به 
دریای سیاه به منظور آمادگی در قبال 

هر رویداد غیرمنتظره ای.
� فش��ار بر ش��ورای امنیت سازمان 
ب��رای تصوی��ب مصوب��ه ای در  مل��ل 
محکومی��ت تجاوز روس��یه به کش��ور 
همس��ایه اش، حتی با علم ب��ه این که 

روسیه علنا آن را وتو خواهد نمود.
� الح��اق به یک گ��روه 8 جانبه ی 
دیگر در اخراج روس��یه و لغو برنامه ی 
اوباما برای سفر به سوچی، یعنی همان 
جایی که پوتین در آن میزبان نشس��ت 

»G8« در ماه ژوئن خواهد بود.
مقال��ه  خاتم��ه ی  در  نگارن��ده 
می نویس��د؛" م��ا دس��ت کم می توانیم 
دیگ��ر ش��نونده ی این س��خنان دولت 
اوباما و تحلیلگران نباشیم که از روسیه 
بخواهند تا نقشی را در رابطه با آینده ی 
اوکراین، یا فنالندیزه کردن اوکراین از 
س��وی س��ازمان ملل ایفا نماید که در 
آن به روس��یه تعهد بدهند که اوکراین 
هیچگاه به ناتو نخواهد پیوس��ت. اقدام 
پوتین در اوکراین بایستی برای همگان 
روشن نموده باشد که تا زمانی که او بر 
سر کار باشد، روسیه همچنان به عنوان 
تهدیدی علیه آزادی و علیه بسیاری از 

منافع آمریکا باقی خواهد ماند".
منبع:

Newyorktimes.com

            روزنــــــه

دولت جدید حسن روحانی که با وعده ی 
بهب��ود وضع زندگی م��ردم روی کار آمد و 
خود را دولت تدبیر و امید نامید، قول داده 
بود که در گزارش یکصد روزه کارش اولین 
نشانه های احقاق شعارهایش را برای مردم 
ثابت کند. در عمل آنچه تا کنون شاهدش 
بوده ایم عملک��رد خالف وعده ی یازدهمین 
دولت جمهوری اس��المی ایران است که از 
بدو تأس��یس تاکنون پیوس��ته با شعارهای 
رنگ باخته سعی در وانمود کردن چهره ای 
جداگان��ه از آنچ��ه تاکن��ون از دولت های 

جمهوری اسالمی دیده ایم داشت. 
روحانی ب��ا دادن وعده ه��ای رنگارنگ  
به مردم در سراس��ر ایران توانس��ت باکمی 
بیش��تر از پنجاه درصد آرای ریخته شده به 
صندوق ها بر سر کار بیاید. او از همان اولین 
روزه��ای تکیه بر عرصه ی ق��درت، ناکامی 
دولت های پیش از خ��ود در بهبودی وضع 
زندگ��ی مردم را به رخ همگان کش��ید و از 
برنامه های جدید و ج��دی برای تغییر این 
وضع خبر داد. به گفته ی روحانی اقتصادی 
که او تحویل گرفت یک اقتصاد ورشکسته 
و پریشان بود، ولی مشاوران اقتصادی او در 
کمتر از شش ماه قادر خواهند بود برنامه ای 
جدید ارائه دهند که عالوه بر بهبود شرایط 
کلی اقتصادی کش��ور، بر زندگ��ی روزمره 
مردم هم اثر بگذارد. به همین دلیل طبیعی 
به نظر می رس��ید که بخشی از این وعده ها 
در اولین بودجه ی ارائه ش��ده توسط دولت 

روحانی نمایان شوند.
حال اگر کمی در کارکرد دولت روحانی 
تعمق کنیم آش��کارا می بینیم که عملکرد 
او نه تنها فرق چندانی با دولت های پیشین 
خود ندارد، بلکه از لحاظ عملکرد و برخورد 
با مشکالت و معضالت جامعه بی تدبیرتر و 
ناتوانتر از پیش��نیان خود است. از بدو روی 
کار آم��دن روحانی هر روز ش��اهد افزایش 
چش��مگیر اعدام ه��ای سیاس��ی  و نق��ض 
حقوق ش��هروندی در سراسر ایران هستیم. 
منشور حقوق ش��هروندی آقای روحانی در 
چهارچ��وب کلی گویی و ادعای ذهنی باقی 
مانده و در عمل برنامه ی انتقام از معترضان 
و دگراندیش��ان اجرا می ش��ود، بدون آنکه 
روحانی و همفکرانش مخالفتی با آن داشته 

باشند.
اخی��را با توجه به ارائ��ه ی طرح بودجه 
س��ال آین��ده و تقدیم آن ب��ه مجلس و در 
نهای��ت  تصوی��ب آن، پ��رده از بخش��ی از 
برنام��ه ی روحانی برای مناطق دور از مرکز 
ک��ه بیش از هر زمان��ی نیاز به رفع تبعیض 
دارند برداش��ته ش��د. این بودجه که بظاهر 
توسط کارشناسان نزدیک به روحانی، ولی 
در عمل همان مرکزگراهای دست پرورده ی 
اس��تادان احمدی نژاد و همفکرانش آماده 
شده اس��ت، س��هم مناطق دور از حوزه ی 
اقت��دار در مرک��ز ای��ران را کمافی الس��ابق 
تنه��ا در ادای وظیفه در برابر مرکز خالصه 
کرده اس��ت. در عمل ش��اهد آن هس��تیم 
ک��ه مهره های دس��ت پ��رورده ی حاکمان 
مس��تبد ای��ران از هر طیف و قماش��ی که 
باش��ند، دیدشان نسبت به ملیت های تحت 
س��تم ای��ران و مناطق ای��ن ملیت ها کاماًل 
یکس��ان است. به همین دلیل می بینیم که 
بودجه ی دولت آق��ای روحانی هم کماکان 
ب��ه هدف پیش��برد برنامه های نادرس��ت و 
منفعت طلبانه ی حاکمان تهیه شده و باعث 
محروم ماندن هر چه بیش��تر اس��تان های 

محروم و مردم ستمدیده می شود.
بودجه ی س��ال 1393 دول��ت روحانی 
هر چند در ابتدای کار به تصویب ش��ورای 
نگهبان نرسید و به مجلس بازگردانده شد، 
ولی در عمل نش��ان داد که هیچ توجهی به 
نقاط محروم کشور ندارد. توزیع ناعادالنه ی 
بودج��ه بین اس��تان ها و تخصی��ص دادن 
بخ��ش عمده ی آن به 9 اس��تان مرکزی و 

سهم کردستان از بودجه ی ایران

به اصطالح صنعتی کشور به بهانه ی اجرای 
برنامه ه��ای کالن عمران��ی، اس��تراتژیک و 
به اصطالح درآمدزا به سود مملکت و مردم 
خط مش��ی دولت جدید نسبت به مناطق 
ملیت های تحت ستم ایران را حتی واضحتر 
از دولت های پیش��ین نشان داد. سهم کلی 
صحرا،  ترکم��ن  بلوچس��تان،  کردس��تان، 
لرستان و خوزستان از بودجه ی جدید، بجز 
پروژه های مرب��وط به صنعت نفت که هیچ 
سودی برای مردم بومی ندارند، در مقایسه 
ب��ا بودجه ی یک��ی از اس��تان های مرکزی 
بحدی ناچیز است که حتی زمینه ای برای 
مقایس��ه باقی نمی گذارد. ب��ه قول معروف، 
هزار رحمت بر همان کفن دزد پیش��ین که 
گفت��ار و کردارش علی��ه ملیت های بدور از 

حوزه ی حاکمیت کم و بیش یکی بود.  
ب��ر خالف وعده ه��ای روحانی در رابطه 
با کاهش تش��نج، رفع تبعیض، بهبود وضع 
زندگی م��ردم، به ویژه مردم مناطق محروم 
و فق��ر زدایی از چهره ی س��ایر اس��تان ها، 
واقعیت چیز دیگری را نشان می دهد و آن 
هم افزودن سی درصدی بر بودجه ی نظامی 
و دفاع��ی و کاه��ش 33 درصدی بودجه ی 
س��ازمان های عمرانی، سازندگی، آموزشی، 
پزش��کی و درمانی می باش��د. این تغییر در 
تناس��ب تقس��یم بودجه، یکی از مهمترین 
طرح ه��ای آموزش��ی و پرورش��ی ک��ه ب��ا 
استقبال پرشور مردم روبرو شده بود، یعنی 
طرح ایجاد س��ازمان نهضت سوادآموزی در 
سال 1358را با کمبود شدید بودجه مواجه 
می کن��د. این طرح که در جهت ریش��ه کن 
کردن بیس��وادی در مملکت به میان آمده 
بود، به مرور زمان کم رنگ شد ولی به حیات 
خود ادامه می داد. در دوران احمدی نژاد به 
دلیل سیاست های نادرست دولت، اهمیت 
ندادن به فرهنگ آموزشی و ترویج جهل و 
خرافه از یکسو و سوء مدیریت مسئولین از 
سوی دیگر نتوانست به اهدافش دست یابد. 
و امروز علیرغم بیس��واد ماندن بخش قابل 
توجهی از جامعه در ورطه ی ورشکس��تگی 
قرار گرفته اس��ت. این در حالی اس��ت که 
طبق آمارهای اخیر که توسط خود سازمان 
آموزش و پرورش جمهوری اس��المی ایران 
اعالم ش��د، تنها در س��ال جاری تحصیلی 
حدود 39 هزار دان��ش آموز از تحصیل در 
دوره ی ابتدایی مح��روم مانده اند. البته این 
س��ازمان از  کودکانی ک��ه به جای درس و 
مدرسه در کارگاه های قالیبافی و کوره های 
آجرپزی و س��ایر کارهای سنگین خارج از 
توانش��ان که با توجه به موقعیت جغرافیای 
محیط زندگیش��ان مش��غول کار هس��تند، 

آماری در دست ندارد .
افزایش س��ی درصدی بودجه ی نظامی 
که تأثیر مس��تقیمی بر کاه��ش بودجه ی 
عمرانی و رفاهی می گذارد، بیش از مناطق 
مرکزی، استان های محل سکونت ملیت ها 
را در مضیقه قرار می دهد. اولین نشانه های 
کاه��ش بودجه به خصوص در اس��تان های 
مح��روم را می توان در توقف بخش عمده ی 

پروژه های در دس��ت اج��را  اعم از عمرانی، 
پزش��کی و آموزش��ی دید. هر چند تمامی 
این پروژه ها در تأسیس چند مرکز پزشکی 
و ی��ا بنیادها و کارگاه ه��ای کوچک صنایع 
دس��تی، برنامه ی آبرس��انی و جاده س��ازی 
خالصه می ش��د، ولی توقف همین برنامه ها 
هم می تواند وضع زندگی مردم را دشوارتر 
کن��د. بنابر این دس��تاورد دول��ت روحانی 
ب��رای این مناطق چی��زی نخواهد بود بجز 
فقر و تنگدس��تی هر چه بیش��تر و کاهش 
امکانات تحصیلی، بهداش��تی و معیش��تی 
برای مردم، طبیعی خواهد بود که نتیجه ی 
این کار چیزی نیس��ت جز افزایش ناامیدی 
مردم و ت��الش برای فرار از این وضعیت به 
ش��یوه های گوناگون مانند ف��رار مغزها و یا 

فرار سرمایه از مملکت.
وعده ی روحانی برای تخصیص حداقل 
دو درصد از درآمد نفت به صورت بودجه ی 
اضافی به اس��تان خوزستان ) قلب تپنده ی 
نفت ای��ران( و دیگ��ر اس��تان های محروم 
مانند اس��تان های کردنشین جهت زدودن 
تدریجی فقر از س��یمای این اس��تان ها هم 
تنها در چهارچوب ش��عار باقی ماند. حتی 
در عمل روحانی مس��یر خالف را طی کرد 
و از مجم��وع چه��ار هزار میلی��ارد تومانی 
ک��ه ای��ن دو درصد بودجه می توانس��ت به 
حی��ات اقتصادی این مناط��ق ترزیق کند، 
تنها شش��صد میلیارد تومان به این مناطق 
تخصی��ص داد. این امر س��بب اس��تعفای 
نمایندگان خوزس��تان شد.  دس��ته جمعی 
همچنین نمایندگان بخش��ی از استان های 
کردستان نیز موضوع اس��تعفای جمعی را 
به دلی��ل توزی��ع ناعادالنه ی درآمد کش��ور 
و تخصی��ص بخ��ش عم��ده ی بودج��ه به 
اس��تان های مرکزی مطرح کردند. هر چند 
برنامه ی اس��تعفا عماًل اجرا نشد، ولی نشان 
داد که سطح بی عدالتی و تبعیض در حدی 
اس��ت که حتی نماین��دگان این مناطق در 
مجلس رژیم نمی توانند در برابر آن سکوت 

کنند. 
س��هم کردس��تان از بودج��ه ی ای��ران 
به طور عم��ده در برنامه های نظامی رژیم و 
میلیتاریزه کردن منطقه خالصه میشود. از 
برنامه های عمرانی تامین آب و برق گرفته 
تا راهس��ازی و ایجاد سد، تمام پروژه ها در 
چهارچوب برنامه های اس��تراتژیک امنیتی 
اجرا می ش��وند. اگ��ر مردم منطق��ه هم از 
ای��ن پروژه ها نفعی داش��ته باش��ند، هدف 
اصلی و پش��ت پرده ی رژی��م همانا تقویت 
بنیه ی جنگی  اش در کردس��تان است. چرا 
که زیربن��ای اقتص��اد کردس��تان خالی و 
پروژه های روبنایی هم بس��یار ش��کننده و 

متزلزل هستند. 
رژیم جمهوری اس��المی ن��ه تنها برای 
توس��عه و پیش��رفت کردس��تان برنامه ای 
ن��دارد، بلکه بودجه ی کش��ور را در مس��یر 
منع پیش��رفت کردس��تان ب��کار می گیرد. 
عالوه بر ای��ن، رژیم جلو فعالیت های بومی 
و پیش��گامی م��ردم منطق��ه ب��رای ایجاد 

ش��رایط کار را هم به ش��دت س��د می کند. 
حت��ی از فعالیت های خصوص��ی نهادهای 
مدنی، اجتماعی، فرهنگی و حقوق بش��ری 
هم به ش��دت جلوگیری می کند. به عنوان 
مثال، رژیم جهت جلوگیری از حرکت های 
فرهنگ��ی و مدن��ی که حق��وق ابتدایی هر 
ش��هروندی اس��ت، سالهاس��ت که محمد 
صدی��ق کبودوند را در زندان  نگه داش��ته، 
بدون اینکه وضعیت جسمانی و بیماری وی 
را در نظر بگیرد. فعالیت مؤسس��ه ی تحت 
مس��ئولیت وی و دیگر مؤسسات فرهنگی، 
مدنی و اجتماعی هم بش��دت محدود شده 

است. 
جمهوری اس��المی بخش عم��ده ای از 
بودجه  ی تخصیص داده شده به استان های 
کردستان و س��ایر مناطق ملیت های تحت 
س��تم را ب��رای جلوگی��ری از فعالیت های 
سیاسی و ش��کل گیری جریان های خواهان 
آزادی، گش��ایش سیاسی و دمکراسی بکار 
می برد. در این راس��تا زندان های کش��ور را 
ب��ه دژ س��تم علیه مردم تبدی��ل کرده و با 
زدن برچسب های ضد انقالب و غیره، افراد 
روش��نفکر و پیش��رو جامعه را بازداشت و 

مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار می دهد.
در مناطق مرزی، گذرگاه های امنی که 
س��ال ها مأمن زندگی امن م��ردم بودند، به 
پایگاه های نظامی و مراک��ز امنیتی تبدیل 
ش��ده اند. رژیم بخش��ی از بودجه ی کشور 
را در راس��تای س��خت تر ک��ردن زندگ��ی 
مرزنش��ینان به کار می برد.  در نقاط مرزی 
کشور، مردم روستانشین پیوسته برای امرار 
معاش، دید و بازدیدهای خانوادگی، تأمین 
آذوقه و م��واد اولیه برای زندگی س��اده ی 
خود و یا گذران��دن زندگی دامداری در دو 
س��وی مرزها در رفت و آمد بوده و هستند. 
چرا که س��اکنین دو س��وی مرز، هم زبان، 
هم فرهنگ، همفکر، هم دین و هم ریش��ه 
هس��تند. ولی به دلیل کنترل شدید منا طق 
م��رزی، روستانش��ینان ناچار هس��تند که 
انتخاب  را  گذرگاه ه��ای صعب العبورت��ری 
کنن��د. به این دلیل هر روز ش��اهد حوادث 
ناگواری چون کشته ش��دن روستا نشینان 
بر اثر س��قوط بهمن، ی��خ زدگی و مرگ یا 
قربانی شدن بر اثر حمله ی گرگ ها هستیم. 
س��وای این حوادث، نیروه��ای رژیم بارها 
کولبره��ای م��رزی کردس��تان را که برای 
امرار معاش ناچار به عبور از مرز هس��تند، 
ب��ه بهان��ه ی حفاظ��ت از تمامی��ت ارضی 
کش��ور مورد اصابت گلوله ق��رار داده و می 
کش��ند. این در حالی است که رژیم تمامی 
سرمایه  ی ملی را که ش��امل درآمد نفت و 
دیگر تولیدات داخل��ی و معادن زیرزمینی 
است، توسط مهره های خود و کسانی مانند 
بابک زنجان��ی به غارت می ب��رد. این افراد 
در س��ایه ی جمهوری اس��المی هر روز به 
ثروت انبوه خ��ود می افزایند، ولی فرزندان 
کردس��تان که برای امرار معاش شب و روز 
از پای نمی نش��ینند، به فجیعترین ش��یوه 
قربانی می شوند. کسانی هم که برای تغییر 
ای��ن وض��ع و بهبود زندگی م��ردم فعالیت 
سیاس��ی می کنند، یا ب��رای آزادی زبان و 
فرهن��گ خود مبارزه می کنن��د، هر روز به 
بهانه ی محاربه دستگیر، شکنجه و بسیاری 

از آنها اعدام می شوند.
بارزتری��ن نش��ان س��هم کردس��تان از 
بودج��ه و نفت ایران  فقط نفتی اس��ت که 
ب��ه بخاری های نفتی مدرس��ه ی روس��تای 
ش��یناوی ریخته ش��د  و دختران زیباروی 
کردستان را طوری سوزاند که حاال بسیاری 
از آنها از تماش��ا کردن خود در آینه هراس 
دارند. س��هم این م��ردم از  بودجه ی ایران، 
جان دادن مرزنش��ینان در زیر برف و بر اثر 
کردستان  درکوهس��تان های  بهمن  ریزش 
اس��ت. بودجه ی مصوب دولت روحانی هم 
متأس��فانه از این قاع��ده ی کلی جمهوری 

اسالمی مستثنی نیست. 

ابراهیم ارومیه
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دستاوردهای اجتماعی 35 سال
زمامداری جمهوری اسالمی

مس��ائل یا معضالت اجتماعی هیچ گاه 
تصادف��ی نیس��تند، بلکه معموالً ش��رایط 
معین��ی آنه��ا را به وج��ود می آورن��د و با 
پیدای��ش آن ه��ا، جامع��ه دچ��ار بحران و 
تش��ویش می ش��ود. زمانی ک��ه در جامعه 
اختالالت��ی پدید آید که تع��ادل عمومی، 
عملکرد بهنجار و معمول حیات اجتماعی 
را ب��ه مخاط��ره افکن��د، س��خن از بحران 
اجتماعی پیش می آی��د. نمونه ی بارز آن، 
جامعه ی  امروز ایران اس��ت که ساختاری 
ب��ا مش��کالت،  بح��ران زده دارد چراک��ه 
معضالت و بحران های عدیده ای روبروست 
و می توان گفت که نظم جامعه بهم ریخته 
و فضای جامعه، فضایی تش��وش آلود بوده 
و مس��ائل اجتماعی نیز به حدی وس��یع و 
گس��ترده اند که روز به روز بر نگرانی مردم 

در این رابطه می افزایند.
از جمل��ه ی ای��ن معض��الت اجتماعی 
می ت��وان گرای��ش روز افزون ب��ه مصرف 
م��واد مخدر و عواقب ناش��ی از آن اش��اره 
ک��رد. به گفت��ه ی وزیر کش��ور رژیم، یک 
میلی��ون و 325 هزار نفر معت��اد در ایران 
وج��ود دارند که ٦3 درص��د این تعداد نیز 
متأهل هستند، یعنی 750 هزار نفر زن در 
کشور دارای همسر معتاد هستند که دچار 
مشکالتی همچون افسردگی، همسرآزاری، 
پرخاشگری و نارضایتی اجتماعی هستند. 
حدود 4٦ درصد از زندانیان، مس��تقیماً و 
25 درصد از س��ایر زندانیان به صورت غیر 
مس��تقیم به دلیل ارت��کاب جرایم مرتبط 
با مواد مخ��در در زندان ها محبوس��ند. با 
احتس��اب بعد خانوار برای افراد معتاد نیز، 

ش��ش میلیون نفر مستقیماً با معضل مواد 
مخدر درگیر هستند. 

طالق در ایران به طرز بی س��ابقه ای در 
حال افزایش اس��ت. براساس آمار سازمان 
ثبت احوال ایران، آمار ازدواج تا پایان ماه 
آذر س��ال 1392، میزان 579871 و آمار 
ط��الق تعداد 108 هزار و 249 مورد و در 
مقایس��ه با دوره ی مشابه در سال گذشته، 
13/3 درصد افزایش یافته است. در ایران، 
در هر شبانه روز به طور متوسط 387 مورد 
طالق و در هر س��اعت به طور متوسط 1٦ 
مورد طالق رخ می دهد. براساس آمار اعالم 
شده، بیشترین میزان طالق ثبت شده در 
بین م��ردان و زنان در گروه س��نی 25 تا 
29 ساله بوده است. درباره ی میانگین سن 
ازدواج پسران و دختران نیز می توان گفت 
که میانگین س��ن ازدواج پسران در کشور 
27/4 سال و در دختران 22/1 سال ثبت 

شده است.
در چن��د س��ال اخیر تع��داد ازداوج ها 
کاهش یافته، این امر در شرایطی است که 
کل جمعیت ایران افزایش یافته است. این 
پدیده با س��خت تر شدن شرایط اقتصادی 
و رش��د معضالت اجتماعی و فرهنگی در 
دوره ی اخیر رابطه ی مستقیمی دارد. روند 
طالق نیز طی ده س��ال اخی��ر قابل توجه 
اس��ت. طی هشت س��ال، درصد طالق از 
10/٦ درصد به 18/٦ درصد افزایش یافته 
است. این آهنگ رشد بیانگر بحران طالق 
در ایران است و مستلزم یک تحلیل جدی 
می باشد. همچنین سن گرایش دختران به 
فس��اد و فحشا سیر نزولی را طی می نماید 
ب��ه گونه ای که به زیر 12 س��ال رس��یده 
است. خانواده ها در حال فروپاشی هستند 
و می ت��وان گفت که این بحران ناش��ی از 

بوده اس��ت. این در حالیست که در رژیم 
ایران ه��ر فردی در ط��ول هفته اگر یک 
س��اعت کار کند، بیکار محسوب نمی شود 
که این امر صحت آمار اعالم شده را به زیر 
س��ؤال می برد. یقیناً آمار واقعی معضالت 
احتماع��ی در ایران از آمار اعالم ش��ده از 

سوی نهادهای رژیم بسیار بیشتر است. 
بح��ران فرار مغزها نی��ز از دیگر موارد 
بحران های موجود در ایران می باش��د. این 
نخبگان و متخصصان می توانند در ساخت 
و توس��عه ی اجتماعی نقش��ی چش��مگیر 
داش��ته باشند، اما شرایط به گونه ای است 
که به جای جذب آنان، ش��رایط فرارشان 
از کش��ور مهیا می ش��ود و برای اس��تفاده 
از آنان هیچ برنامه ای وج��ود ندارد. ایران 
امروز با معضالت و بحران های دیگری نیز 
روبروس��ت اما مج��ال پرداختن به آنها در 

تحوالت س��اختاری و اجتماع��ی ژرف در 
جامعه و سیاس��ت های نادرس��ت رژیم در 

سطح کالن می باشد. 
 مرک��ز آمار ایران در اعالم نرخ بیکاری 
کش��ور در تابس��تان 92، تع��داد بیکاران 
کشور را نزدیک به دو میلیون و 5٦3 هزار 
و ٦24 نفر برآورد کرده اس��ت. هرچند که 
همین نهاد آماری پیش بینی کرده اس��ت 
که در س��ال های آینده 8/5 میلیون نفر به 
بازار کار وارد خواهند ش��د که این موضوع 
چالش��ی جدی به حس��اب می آید. در این 
میان، وضعیت اشتغال جوانان بسیار وخیم 
بوده و در وضعیت خطر قرار گرفته اس��ت. 
ب��ر مبنای اع��الم مرکز آمار در تابس��تان 
امس��ال، نرخ بیکاری در بین جوانان 15 تا 
24 ساله 23/9درصد و نرخ بیکاری در بین 
جوان��ان 15 تا 29 س��اله نیز 21/1 درصد 

این گفتار وجود ندارد.
س��اختار دینی، اجتماع��ی و اقتصادی 
حاکم بر ایران آسیب زاس��ت و مش��کالت 
گوناگ��ون همچ��ون اعتی��اد، افس��ردگی، 
بزهکاری، قت��ل، بیکاری، فس��اد، نگرانی 
اجتماع��ی و افزایش نرخ طالق همگی در 
بس��تر این س��اخت قابل توضیح است. در 
جامعه  ی امروز ایران، فس��اد یک پدیده ی 
سراس��ری است، تش��ویش و ناآرامی همه 
جانبه اس��ت، سرگش��تگی جوانان عمیق 
است، بحران خانواده وسیع است، اختناق 
مذهبی بیداد می کند، این وضع نش��انه ی 
س��وء مدیریت و حاکمیت خودس��رانه ی 
زمامداران رژیم جمهوری اس��المی است. 
فقدان خردورزی، تصمیم گیری نامناس��ب 
و مداخله در کوچک ترین مسائل اجتماعی 
و حتی زمینه های بس��یار ش��خصی مانند 
ازدواج و روابط زناشویی، افراد جامعه را در 
هم پیچیده و بسیاری از تصمیم های آنان 
را ب��ا مانع روبرو س��اخته و روحیه ی افراد 
را رنجور س��اخته است. به عالوه رژیم های 
دیکتاتور و مس��تبد چ��ون رژیم جمهوری 
اسالمی، انس��ان های غیر مسئول پرورش 
می دهند تا آن ها با روحیات کوک ش��ده و 
ناتوان همچون غالم حلقه به گوش بوده و 
تنها اطاعت کورکورانه نمایند و یا خاموش 
باشند که فضای جامعه ی امروز ایران مملو 

از این گونه افراد می باشد.  
در پای��ان می ت��وان گفت که س��اختار 
تک بعدی )اقتصادی- عمرانی( توس��عه ی 
کش��ور، ع��دم توج��ه کاف��ی به س��المت 
اجتماعی، تغییر ساختار خانواده، ضعف و 
ناکارآمدی نظام تأمین اجتماعی، نداشتن 
سیاس��ت اجتماعی مش��خص در حوزه ی 
آس��یب های اجتماع��ی، نداش��تن متولی 
مشخص در حوزه ی آسیب های اجتماعی، 
غلبه ی رویکرد صرف سیاسی – امنیتی در 
جامعه، جدی گرفته نشدن امور اجتماعی 
به ویژه آس��یب های اجتماعی و در حاشیه 
بودن این امور و نداشتن دماسنج اجتماعی 
عامل توسعه ی آسیب های اجتماعی است و 
نیز نگاه امنیتی و انتظامی حاکم بر جامعه  
و گسترش روزافزون آن موجب زیرزمینی 

شدن آسیب های اجتماعی شده است. 

آموزه هایی از آموزگاران مقاومت

کارل گوس��تاو یونگ، روانشناس شهیر 
سوئیس��ی بر این باور است که انسان ها دو 
ش��یوه اخالق را پی��روی می کنند:" اخالق 
بردگ��ی و اخ��الق اربابی". به ب��اور یونگ، 
اخ��الق بردگی هم��ان اخالقی اس��ت که 
اکثری��ت افراد جامعه ی بش��ری در زندگی 
روزمره بدان پایبند هس��تند و برانند که با 
روند اخالق مس��لط بر جامعه همراه شوند 
و همرن��گ و هم��راه و هم عقیده با اکثریت 
جامعه باش��ند. اما وی بر این باور است که 
اخالق اربابی در کسانی بازتاب پیدا می کند 
که به باالترین مقام بلوغ فکری می رس��ند 
و تنها بر اس��اس وجدان خ��ود، و نه ترس 
از ماوراالطبیع��ه، قانون و اف��راد پیرامون و 
تش��ویق اجتماع��ی، قوانی��ن اخالقی را مد 
نظ��ر قرار می دهند. وج��دان چنین افرادی 
مس��تقل، بالغ و راستگوس��ت. ب��رای ابراز 
عقاید خود از هیچ پیشآمدی هراس ندارند. 
اخ��الق اربابی مرزهای مح��دودی ندارد به 
دور از منفعت طلب��ی اس��ت و دچار تعصب 
نمی ش��وند. به دیگر س��خن، اخالق اربابی 
م��ورد نظر یونگ، همان اخالق وارس��تگان 
و  تظاه��ر  قی��د  از  رهی��ده  آزادم��ردان  و 

اخالق گرایی ابزاری است.
اخ��الق ارباب��ی نزد کس��انی که اخالق 
بردگی را پیش��ه کرده اند، بعضاً زیبا و جای 
تقدی��ر و بعضی مواقع نیز گناه آلود اس��ت 
و اغل��ب مواقع نیز چنی��ن اخالقی گنگ و 
نامفهوم است. یونگ می گوید: این گونه افراد 

با درک نش��دن از س��وی بخشی از جامعه، 
تاوان بلوغ فکری خود را می پردازند.

الزم به ذکر اس��ت ک��ه مجموعه ای از 
آدم ها نیز هس��تند که به دلی��ل نخبگی و 
نادر بودن در عصر خ��ود، به صورت واقعی 
و میدان��ی تحت مطالعه ی روانشناس��ان و 
انسان شناس��ان قرار نگرفته اند. زیرا چنین 
اف��رادی و رفتارش��ان همیش��ه ب��ه عنوان 
سمبل در نظر گرفته می شوند و در همه ی 
اعصار، س��مبل همه ی انس��ان های نمونه و 
نخبه هستند. اگر بخش��ی از تئوری یونگ 
را برای تعریف جامعه ی کردس��تان و افراد 
آزاده و صاح��ب اراده به کار ببریم، می توان 
در مرحله ی اول به کس��انی اشاره کنیم که 
از می��ان زندگی مرفه و زندگ��ی پر فراز و 
نشیب و سخت و رسیدن به آرامش حقیقی 
درونی، گزینه ی دوم و رسیدن به بلندترین 
مقام انس��انی را انتخاب کردن��د که از این 
میان، می توان به منش پیشوا قاضی محمد 
به عنوان س��مبل اخالق انسان آزاده اشاره 
نمود. فلس��فه ی رفتن پیشوا قاضی محمد 
به س��وی چوب��ه ی اعدام، ب��رای ماندگاری 
مردم��ش، تبدیل ب��ه خط مش��ی خاصی 
گردید که بس��یاری برای رس��یدن به مقام 
واالی انس��انیت، سربلندی و آرامش واقعی 

درونی از آن تبعیت می کنند.
نزدیک به هفت ده��ه از تصمیم بزرگ 
پیش��وا می گذرد، اما تاکنون نیز فلس��فه ی 
پیش��وا ب��رای مان��دگاری اب��دی، در عمل 
بخش��ی از آحاد مل��ت کرد انع��کاس پیدا 
می کند و برای رس��یدن ب��ه اهداف، اخالق 

ارباب��ی را ب��ه خمیر مایه  ی آن خط مش��ی 
مق��دس تبدی��ل نم��وده و ب��ا س��اختاری 
دیوصف��ت مقابله می کنند ک��ه از اوایل به 
قدرت رس��یدن تاکنون همه ی تالش خود 
را ب��رای  نهادینه ک��ردن فرهنگ و اخالق 
بردگ��ی در جامعه به کار گرفته اس��ت. اما 
افراد نخبه ی کرد و پیش��روان جامعه یعنی 
کسانی که به ش��یوه ی واقعی به پیشمرگ 
تبدیل ش��دند و زندگی سخت و راه دشوار 
را برای رسیدن به اهداف انتخاب کردند، با 
نهادینه کردن اخالق انسانی آزاده در خود، 
ب��ه مقابله ب��ا قدرتی به ظاهر ب��زرگ و در 
باطن، پوسیده برخاستند و اراده ی پوالدین 
خود را به اب��زاری برای نابود کردن قدرتی 

اهریمنی تبدیل کردند.
در اینجا منظور از انسان آزاده، آن دسته 
از زندانیان سیاسی و روزنامه نگاران زندانی 
کرد اس��ت که به جرم تالش برای رسیدن 
به آزادی و رهایی ملت کرد، در زندان های 
رژیم محبوس هستند و سال های متمادی 
از عم��ر خود را زیر فش��ار و ش��کنجه های 
فیزیک��ی و روح��ی رژیم س��پری نموده اند 
و همچنان به اس��تقامت و س��ربلندی خود 
ادام��ه می دهند و پایبند ب��ودن بر عقاید و 

خط مشی خود را تکرار و ابراز می کنند.
عدنان حس��ن پور، روزنامه نگار و زندانی 
سیاسی کرد از سال 1385 تاکنون زندانی 
ش��ده و تاکنون حتی ی��ک روز هم به وی 
مرخصی نداده اند و بخش عظیمی از حقوق 
زندانی را از او سلب کرده اند و در چند روز 
گذش��ته بدون اط��الع وی و خانواده اش به 

زن��دان زابل که بی��ش از 1850 کیلومتر با 
زادگاه خود فاصل��ه دارد، واز آنجا نیز پس 
از چن��د روز به زاهدان تبعید ش��ده  و در 
وضعیتی نامناس��ب و نامش��خص به س��ر 

می برد.
عثم��ان مصطفی پ��ور در س��ال 1370 
دس��تگیر ش��ده و تاکنون در زندان به سر 
می برد. محمد نظری از س��ال 1373، والی 
درودی، محمد م��رادی، عمر امامی و علی 
صالحی در س��ال 1375 بازداش��ت شده و 
تاکنون به ج��رم آزادیخواهی و تالش برای 
رس��یدن به باالترین مقام انس��انی، بخش 
اعظ��م زندگی خ��ود را در زندان های رژیم 
گذرانده،  با ف��دا کردن عمر و زندگی خود، 
مسیر مقاومت و س��ربلندی را برگزیده اند. 
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت که ای��ن اف��راد تنها 
نمونه هایی از مبارزین ملت کرد هس��تند و 
بنا به فش��ارهای اخیر که بر این عزیزان روا 

داشته شده، اسامی آنها ذکر شده است.
کسانی که نام آنها ذکر شد، بخشی از آن 

دس��ته از افرادی هستند که به پیشاهنگان 
آزادی ی��ک جامعه تبدیل ش��ده اند، تبدیل 
ش��ده اند. آنها کلم��ه ی "پیش��مرگ" را به 
عنوان لقب همیش��گی خ��ود انتخاب کرده 
و ب��ا وجود همه ی تبعیض ها و ش��کنجه ها 
از س��وی رژی��م، ب��از هم همچون س��مبل 
انسان هایی آزاده در برابر دشمنان مقاومت 
می کنند و برگی زًرین از تاریخ را برای خود 
و ملت و خط مشی خود به ثبت می رسانند. 
در مقاب��ل نیز، جمهوری اس��المی بیش از 
پیش در مقابل چنین اراده هایی احس��اس 
شکس��ت می کن��د و متوجه می ش��ود که 
انس��ان را می توان به خاک و خون کش��ید، 
ام��ا اندیش��ه و ب��اور زندانی مب��ارز کرد تا 
رس��یدن به قله ی پیروزی، مبارز و آزاده و 
مستقل باقی خواهد ماند. اینان سزاوار الگو 
ش��دن در جامعه هس��تند و اخالق انسانی 
و آزادگ��ی خ��ود را تبدی��ل ب��ه آموزه های 
زندگی و مقاومت آحاد ملت کرد و بشریت 

می نمایند.

چکو احمدی

عادل مرادی
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در راستای همكاری بیشتر نیروهای دمكرات و مترقی ایران بكوشیم

       اسالمگرایان بعد از مشروطه در ایران
روحانیت بر مبنای عقیده و تفسیر خود از 
دین، بیشتر مدرنیته، سکوالریسم و حامالن 
فکری، اجرایی و سیاسی آن را دشمن اصلی 
خود می دانست، نه نهاد سلطنت و حاکمیت 
سیاسی را، چرا که همراهی و همگامی آنها با 
هم در تقسیم قدرت، اداره و هدایت جامعه و 
مردم سابقه ای طوالنی داشته است. ازدیدگاه 
آن��ان، این اندیش��ه و تفکر جدید اس��ت که 
نقش سیاسی، قدرت  و مشروعیت آنان را به 
چالش کش��یده است. در اصل این اندیشه ی 
مشروطیت می باشد که، هردو نیروی مخالف 
آزادی و عدالت را همزمان به چالش کشیده 
اس��ت. برهمین اساس، در مقاطع مختلف به 
انتقام گیری و مقابله با روشنفکران و حامالن 
اندیش��ه ی مدرنیت��ه می پردازن��د. روحانیت 
قب��ل ازمش��روطه در ای��ران، در حاکمیت و 
قدرت سیاس��ی خ��ود را س��نتاً و به صورت 
نانوش��ته صاح��ب حق و نفوذ می دانس��ت و 
برای خ��ود جایگاه خاصی قائ��ل بود. اما در 
پی مش��روطیت با عملکرد و شیوه های خود 
در تفس��یر دین، برای مقابله با اندیش��ه های 
نوین و انس��انی به تفاسیر دینی دست زد تا 
جایگاه و حق ویژه ای برای خود در سیاس��ت 
و قانونگذاری ایجاد یا حفظ نماید. تفس��یر و 
نظ��ارت بر قوانی��ن در مجلس و نقش خاص 
آن در متمم قانون اساس��ی مش��روطیت بر 
همین اس��اس لحاظ و تنظی��م گردید. این 
هم��ان حق انحص��اری بود تا ای��ن نهاد ضد 
آزادی و مدرنیت��ه، با تمام توان از آن به نفع 
خود و س��اختار س��نتی خود استفاده نماید. 
ای��ن متمم، حضور و جای��گاه آنان در قدرت 
و سیاس��ت ایران را به ص��ورت کاماًل قانونی 
تثبیت نمود. همی��ن جایگاه در همان ابتدا، 
تبدیل به س��کویی ب��رای مخالفت و ضدیت 
با خواس��ت مردم و نیروهای س��کوالر برای 
پیش��رفت و تغییر در جامعه گردید. خمینی 
در اهمی��ت این متمم برای اس��المگرایان و 
ضدیت با مشروطه و نبز با اشاره به تجربه ی 
مشروطه و تأکید بر نقش روحانیت در مقابله 
ب��ا آن نیز به نقش التقا و پیوند بین تالش ها 
ی مدرس در ضدیت با اندیش��ه های سکوالر 
و روح مش��روطه و نیز پیروی از میراث شیخ 
فضل اهلل  نوری در جبهه ی مش��روعه خواهان 
می گوی��د:" اگ��ر ه��ر شهرس��تان، چند نفر 
مؤثر و فداکار مثل مرحوم مدرس ش��هید را 
داش��ت، مش��روطه به طور صحیح و مشروع  
پی��ش می رفت  و قانون اساس��ی و یا متمم 
آن ک��ه مرحوم حاج ش��یخ فض��ل اهلل نوری 
در راه آن ش��هید ش��د، دس��تخوش اف��کار 
غربی و دس��تخوش تصرفاتی که در آن شد، 
نمی گردید. اس��الم عزیز و مسلمانان مظلوم 
ایران آن رنج های طاقت فرسا را نمی کشیدند 
" . صحیفه ی نور ، جلد 14 ، س��خنرانی 22 

بهمن سال 13٦2.
این بخشی از باور، عقیده و آرمان فکری 
� مذهب��ی روحانی��ت و اس��الم فقاهتی در 
خصوص مشروطه می باشد. این تفکر مذهبی 
� سیاسی در سال های بعد، حرکت خود را در 
ضدیت با مشروطه، افکار مدرنیته، فلسفه ی 
سیاسی � اجتماعی غرب آغاز می کند و خود 
را بر اساس ضدیت با ماهیت اندیشه و تعقل 
آزاد تعریف می کند. خمینی انقالب اسالمی 
و تئوری مذهبی خود را نتیجه ی مقاومت ها، 
مبارزات و تالش های روحانیون ش��ریعت گرا 
علیه مش��روطه می داند. خ��ود و حرکتش را 
میراث دار ش��یخ فض��ل اهلل ن��وری، مدرس، 
کاشانی و نواب صفوی می داند. این وضعیت 
روحانی��ت ض��د مش��روطه می باش��د که به 
نوعی با برنامه های رضاش��اه به صورت خیلی 
احتیاط آمی��ز برخ��ورد و همراه��ی می کند. 
اتح��اد و همراهی س��لطنت، عالمان دینی و 
روحانیون مش��روعه خواه در مقاطع مختلف 
بعد از مشروطه، همواره ناشی از تزلزل، ترس 

و تهدی��دی بود که به گم��ان و تحلیل خود 
از مش��روطیت در دل داش��تند. آنان معتقد 
بودند که گفتمان و اندیش��ه های مشروطیت 
تزلزل و گس��ل در پایه ه��ا، بنیاد های فکری 
و اعتقادی جامعه ی س��نتی و گفتمان دینی 
ایجاد کرده اس��ت. مش��روطیت با اندیشه ها 
و گفتم��ان نوین خود به ط��ور کلی تحدید 
س��لطنت، استبداد و قدرت را در کنار تسلط 
و اس��تیالی اعتقادی دین ک��ه عامل اصلی 
عقب ماندگ��ی، ارتجاع و خراف��ات در جامعه 
می باشد، نش��انه گرفته است. بر همین مبنا 
و بر اساس این تفس��یر، سیاست دشمنی با 
مش��روطه و آرمان ه��ای آن را در عرصه های 
مختل��ف و به ش��یوه های گوناگون در پیش 
گرفتند. اسالمگرایان مشروعه خواه )روحانی 
و غیرروحانی( با تبلیغات، دسیس��ه چینی و 
همراهی با استبداد و سلطنت، علیه  آزادی، 
مشروطیت و اندیشه های دمکراتیک در یک 
صف قرار گرفتند. روحانیون مش��روعه خواه 
در همراهی با رضاش��اه و یا سکوت در برابر 
برنامه های ضد مشروطه ی وی در اندیشه ی 
خود، در صدد توس��عه و گسترش تشکیالت 
خ��ود بودند و در همان دوران رضا ش��اه نیز 
موفق ب��ه این کار ش��دند. همین اس��تبداد 
50س��اله و ض��د مدرنیته مهمترین بس��تر 
برای س��رخوردگی آزادیخواهان، سکوالرها، 
نیروهای دمک��رات، چپ ها و س��ایر فعالین 
سیاس��ی با اندیشه های مشروطه خواهی بود. 
ای��ن بس��تر غیردمکراتیک خ��ود زمینه ای 
برای بس��ط و گرایش اسالمگرایان سیاسی و 
رادیکال��ی گردید که از دل حوزه ی علمیه ی 
سنت گرا س��ر برآوردند. مشروطه و تجربه ی 
روحانیت از تأیید تا مخالفت، دسیسه چینی 
و توطئه علیه گفتمان سکوالریس��م بر آمده 
از مشروطه و روند آن در ایران سبب گردید 
تا  اس��المگرایان و در رأس آنها روحانیون با 
بازنگری در نظریه های مشروطه ی مشروعه، 
س��لطنت مش��روعه و تئوری ه��ای دین��ی 
حکومت، با  اقتباس از جنبش های اس��المی 
دنیای اس��الم و ع��رب به حض��ور دوباره ی 
خود در سیاس��ت ش��کلی دیگر ببخش��ند. 
آن��ان با بهره گرفتن از تجربه ی مش��روطه و 
به نوعی اندیش��ه ی انتق��ام از مدرنیته و نیز 
ترس از تحقق و نهادینه ش��دن این اندیشه 
در حوزه ه��ای قان��ون، سیاس��ت، جامع��ه و 
غیره به ش��یوه های مختلف از سنت گرایی تا 
رادیکالیسم دینی تالش کردند تا یک نظریه ی 
دینی � سیاسی برگرفته از فقه سیاسی برای 
هدایت جامعه ی اسالمی بنا کنند. بر همین 
مبنا و بر اس��اس برداشت فقیهانه و تأکید بر 
دیدگاه ش��ریعت و بازگشت به اسالم شیعی، 
آخرین آرمان های مش��روطیت را هدف قرار 
دادند. با بهره گیری تام از اس��الم گرایان غیر 
روحانی، به تخدیر مشروطیت از درون همت 
گماردند. تا آنجا که، در نهایت توانس��تند بر 
روی نظریه ی " والیت فقیه " برای بازگشت 
به سیاست، کس��ب قدرت و نفی آرمان های 
سکوالریس��م و مدرنیته در ایران به اجماع و 

توافق فقهی و دینی دست یابند. 
3 � وح��دت و ائت��الف )نظری � عملی ( 
سیاسی و مذهبی اس��المگرایان )روحانی و 

غیر روحانی( 
اس��المگرایان مخالف مشروطیت، اساساً 
قبل از مش��روطیت و نیز در سال های بعد از 
مش��روطیت ، علما دینی، روحانیون و برخی 
از وعاظ و متکلمی��ن بودند. در اصل در این 
دوران در براب��ر اندیش��ه های مش��روطیت، 
روحانیون با گفتمان اس��الم فقاهتی، متون 
و کالم دینی)منحصر به ش��ریعت( به مقابله 
با انقالب، جنبش آزادیخواهی مردم ایران و 
نیروهای روشنفکر مشروطه خواه برخاستند. 
آنان بر اساس فهم و برداشت دینی خود که 
از البالی متون دینی اس��تخراج و استنباط 
می کردن��د و در اص��ل ب��ا تفک��ر مدرنیته، 
الئیس��یته ی غرب و سکوالریس��م اجتماعی 
و عقیدتی آن دوران مش��روطه تضاد اساسی 
و بنیادی داش��ت، عمل می کردند. در اصل، 
اس��المگرایان و مشروعه خواهان آن دوران با 
اکثریت تام روحانیون براساس فهم دینی از 
متون فقهی عمل و رفتار می کردند. اینان به 
دلیل عدم آش��نایی با فلس��فه ی اجتماعی و 
سیاسی غرب و نیز اندیشه ها و مکاتب فکری 
و سیاس��ی غرب و نیز دان��ش نوین، دردفاع 
خ��ود از دین و ش��ریعت و نیز گفتمان های 
خود در دفاع از مشروعه، کمتر از دیدگاه ها، 
اندیشه ها و عقاید فکری و فلسفی غیردینی 
غ��رب در خصوص موضوع��ات مورد چالش 
به��ره می گرفتن��د. به نوعی می ت��وان گفت: 
اساس��اً غرب و ماهیت اندیش��ه های فلسفی، 
اجتماعی، سیاس��ی، حقوقی و اقتصادی آن 
برای روحانیون طرفدار مش��روعه و استبداد، 
چه در دوران قاجار و چه در زمان رضاش��اه، 
تا اندازه ی زیادی نامفهوم و ناش��ناخته بوده 
است. اما اسالمگرایان دوران بعد از رضاشاه، 
در ش��رایط و اوض��اع بعد از ش��هریور 20 و 
سال های قدرت گیری محمدرضا شاه پهلوی 
از طیف گس��ترده و متنوعی ازاسالمگرایان 
روحانی و غیرروحانی تش��کیل ش��ده بودند. 
آن��ان به دالیل بس��یار، تئوری های غرب در 
حوزه های مختل��ف را مطالعه نموده بودند و 
به دلیل مسافرت و تحصیل، آشنایی بیشتری 
با غرب داشتند. این خود یکی از تفاوت های 
اسالمگرایان یا به نوعی مشروعه خواهان این 
دوران با س��ال های بعد از مشروطه می باشد. 
اما در طی��ف دیگر، روش��نفکران و حامالن 
مش��روطه و گفتمان آن ک��ه دموکراتیک و 
سکوالر بود. به دلیل استبداد رضاشاهی، رشد 
گفتم��ان کالن  ایران گرایی و تأکید قدرت و 
سلطنت بر سیاس��ت تمرکز گرایی در ایران، 
دچار تغیی��ر، تعدیل، تضعی��ف و انحراف از 
روح و ماهیت مشروطه شده بودند. به نوعی 
می ت��وان گفت: در ای��ن دوران، آن حمایت 
سراسری و مقاومت ملت های دیگردر شکل 
یک جنبش سراس��ری، برای آزادی و مبارزه 
با استبداد و ارتجاع مذهبی ، همچون دوران 
مش��روطه خواهی وجود نداشت. دردهه های 

20 و 30 شمس��ی، خط فک��ری و اعتقادی 
مش��روطه و نحله های فکری مختلف آن، به 
ویژه در مرکز و در میان زبان و ملت حاکم در 
گرایش های سیاسی، ادبی، تاریخی، فرهنگی 
و اجتماع��ی تبل��ور یافته بودن��د، که اعتقاد 
اساس��ی و بنیادی آنها »مش��روطه)تجدد(، 
تمرک��ز سیاس��ی، س��لطنت، ناسیونالیس��م 
ایرانی و مدرنیته منطب��ق بر فرهنگ ایرانی 
و تا اندازه ای همراهی با اس��الم و روحانیت« 
بود. اما همین اش��خاص و اندیش��ه های آنان 
در بس��یاری از موارد مورد هج��وم، تهدید، 
تکفیر و ترور فکری و فیزیکی اس��الم گرایان 
فقاهتی، رادیکال و به تازگی اس��الم گرایان 
ایدئولوژی��ک قرار گرفت. اس��المگرایان دهه 
20 شمسی در ایران، دیگر همچون گذشته 
و در دوران مش��روطه مح��دود به روحانیون 
نبودند، بلکه طیف ه��ای گوناگونی از افراد و 
گروه های سیاس��ی، اجتماع��ی و فرهنگی را 
در بر می گرفت که اعتقاد آنان به اس��الم به 
عنوان  یک برنامه ی اجتماعی و سیاسی بود 
که می توانست جایگزین سایر مکاتب سیاسی 
و اجتماعی برای مبارزه ی  سیاسی و تشکیل 
دولت و نیز به دست گرفتن قدرت باشد. این 
برنامه به صورت یک خط فکری �  سیاسی، 
مذهبی التقاط��ی، چپ گرایانه، ایدئولوژیک، 
مکتبی، فقاهتی، ارتجاعی، محافظه کارانه و یا 
هر نوع دیگری می توانست باشد. اسالمگرایی 
این دوران بر مبانی فکری و اعتقادی ش��یخ 
فض��ل اهلل نوری، مدرس و روحانیون تکفیری 
بنا شده بود که نواب صفوی و یارانش بر گرد 
آنها جمع ش��ده بودند. اما این اس��المگرایان 
در ایران بعد از ش��هریور 20 چه کس��انی  و 
چه گروه هایی بودند؟  خط فکری سیاسی � 
مذهب��ی آنها چه ب��ود؟  رابطه و ارتباط آنان 
با اندیش��ه های اجتماعی، فکری، سیاس��ی، 

فلسفی و مبارزاتی غرب چگونه بود؟
در ای��ن بخ��ش ت��الش می کنی��م تا به 
آرای��ش  و  وضعی��ت  از  کوتاه��ی  بررس��ی 
سیاس��ی اس��المگرایان در دوران محمدرضا 
ش��اه در ایران بپردازی��م. در ابتدا باید این را 
یادآوری کرد که این تیپ از اس��المگرایان با 
چهره های مختلف و ب��ه عناوین مختلف در 
تمام بخش های حاکمیت و اپوزیسیون رژیم 
س��لطنتی حضور داشتند. آنان برای رسیدن 
ب��ه اهداف خ��ود، هر نوع برداش��ت و قرائت 
از اس��الم را جایز و مش��روع می دانستند. از 
روش ها و ش��یوه های گس��ترده برای مبارزه 
ک��ه ش��امل آم��وزش عقیدت��ی در مدارس 
)زی��ر نظرمدارس با آم��وزش مذهبی رایج ( 
تا مبارزه مس��لحانه ،ترورو خ��راب کاری را 
در پیش گرفتند. در این برداش��ت از اسالم 
سیاس��ی، به نوعی می توان گفت : تمام منابع 
مادی و معنوی مذهب در ایران بس��یج شده 
بود تا هرگونه همکاری، همراهی با نیروهای 
غی��ر دینی، غی��ر ایرانی از اجنب��ی گرفته تا 
ع��رب مس��لمان و غیرمس��لمان  جایز و روا 

شمرده شود.
اس��المگرایان ایرانی در بیش��تر موارد به 

تبعیت از جنبش های اسالمی در کشورهای 
عربی و اس��المی طیف های از اس��المگرایان 
غی��ر روحانی را ش��امل می ش��دند. برخی از 
آنها به دلیل سرشکس��تگی یا عدم موفقیت 
در جریان ه��ای سیاس��ی و غیرمذهبی، راه 
بازگشت به اسالم سیاسی را در پیش گرفتند. 
برخی از اینان راه موفقیت و مبارزه با غرب و 
استبداد را در همراهی با روحانیون اسالمگرا 
یافتند. برخی دیگر با این تحلیل که اس��الم 
یک دین مبارزاتی و استبدادستیز می باشد به 
تالش هایی دست زدند تا هرچه بیشتر اسالم 
را ایدئولوژی��ک کنن��د، یا اندیش��ه و مکتب 
سیاسی مبارزه خود را اسالمیزه کنند. برخی 
هم از این اسالمگرایان غیر روحانی، راه علمی 
کردن اسالم  و دنیای مدرن و علم امروزی را 
در پیش گرفتند. با اضافه کردن این وضعیت 
که همین روش و برداشت ، خود راه مناسبی 
ب��رای حقانی��ت اس��الم در مبارزه ب��رای به 
دس��ت گرفتن قدرت، اداره و هدایت جامعه 
می باش��د. اما  برخی دیگر از اس��المگرایان 
غیرروحانی، بر این عقیده بودند که تفس��یر، 
قرائت و برداشت دینی از متون اسالم و قرآن 
نمی تواند در انحصار روحانیت باشد، بلکه در 
این راه، افراد اسالم ش��ناس غیرروحانی هم 
می توانن��د از این منبع اله��ی برای مبارزه و 
ساختن جامعه ی ایده آل و بی طبقه بهره مند 
ش��وند. این خط فکری و نیروهای پراکنده و 
گسترده ی آن  بر اساس یک تحلیل التقاطی 
از اس��الم راه  " اس��الم منهای روحانیت " را 
در پیش گرفتند، هرچن��د که در اصل و در 
مقطع تاریخی حس��اس و انقالبی، رهبری و 
س��روری روحانیت ش��یعه را بر خود با دل و 
جان، پذیرفتن��د. این تیپ از اس��المگرایان 
ب��ه نوعی این برداش��ت آزاد و غیرروحانی از 
اسالم، متون دینی و قرآن را برای رویارویی 
و چال��ش ایجاد ک��ردن برای س��ایر مکاتب 
سیاسی، فلس��فی و اجتماعی به کار گرفتند 
که اندیشه های مش��روطه، مدرنیته ی غربی 
و نظ��ام دمکراتی��ک را نمایندگی می کردند. 
اس��المگرایان بع��د از مش��روطه در ایران به 
دلیل آشنایی اندک یا ناقص ازغرب، تحصیل 
در دانشگاه ها، اقامت، آموزش، دانستن زبان 
و نی��ز مطالعه و ش��ناخت نه چن��دان دقیق 
از متون فلس��فی، سیاس��ی، حقوقی و غیره 
از تم��دن و گفتم��ان غ��رب، در دیدگاه ها و 
مب��ارزات سیاس��ی خود، توجی��ه حمایت و 
همراهی با اس��الم سیاسی و مبارزه ی دینی، 
نهایت استفاده انحرافی از غرب را برای عقاید 
مذهبی خود کردند. این تیپ از  اسالمگرایان 
در برخی از موارد با تأکید بر معنویت، اخالق 
و ایم��ان دینی ب��ه تعبیر و تفس��یر نظریات 
سیاسی، اجتماعی، حقوقی و فرهنگی غرب 
پرداختند. همین اسالمگرایان در مواجهه با 
اندیشه های دمکراتیک، سکوالر، حقوق بشر، 
اندیشه ی آزاد، رهایی و برابری زن در جامعه 
و بس��یاری م��وارد که از اه��داف و آرمان ها 
جامعه ب��از و انقالب مش��روطه بود به دامن 
روحانیت س��نت گرا و رادیکال پن��اه بردند. 
این گروه از اس��المگرایان غیرروحانی آش��نا 
با تمدن غرب، برای مش��روعیت بخش��یدن 
به فک��ر و راه مبارزاتی خود در جس��تجوی 
روحانیون رادی��کال برآمدند. میزان موفقیت 
و مش��روعیت خود را در نزدیکی و دوری به 
آنان می دانس��تند. در همین راه بسیار تالش 
کردند ت��ا روحانیون را در دس��ته بندی های 
مختلفی چ��ون نوگرا، انقالب��ی، نواندیش و 
مبارز ج��ای دهند. تمام هن��ر و تالش خود 
را در همراه��ی و نزدیکی ب��ا این طیف ها و 
دس��ته بندی ها ق��رار داده بودند. به راس��تی 
می ت��وان گفت: همین تیپ از اس��المگرایان 
بودند که مشروطه، افکار مدرنیته و مطالبات 
یک جامعه ی س��کوالر را در پیشگاه اسالم و 

روحانیت قربانی نمودند.

)بخش چهارم(

پرویز جباری



بوئینگ، از هواپیماسازی 
تا موبایل هوشمند

کمپانی عظیم هواپیماسازی بوئینگ، 
س��عی می کند یک نوع موبایل هوشمند 
بس��ازد که اگر کس��ی غیر از صاحبش 
به آن دس��ت بزند، به شیوه ای خودکار 

متالشی می شود.
تولی��د این موبایل هوش��مند که نام 
آن )بوئین��گ بلک( می باش��د، به عنوان 
گام مهم��ی در راس��تای تأمی��ن ایمنی 
ارتباط��ات میان آژانس ه��ای دولتی در 

عرصه ی امور دفاعی به شمار می رود.
هر چند که ش��رکت مزبور جزئیات 
این موبایل هوش��مند را آش��کار نکرده، 
اما اش��اره نموده که موبای��ل بر مبنای 
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بازتاب

فاتح صالحی اقدام جهانی علیه فلج اطفال

لباس اولین سفر آسمانی 
به فروش می رسد

بهداش��ت  جهان��ی  س��ازمان 
)یونیسف( فعالیت گسترده ای را به 
منظور واکسیناس��یون 10 میلیون 
کودک برای مقابله با فلج اطفال در 

خاورمیانه آغاز نموده است.
این س��ازمان در اطالعیه ی خود 
بیان نموده اس��ت: کودکان عراق و 
مص��ر و اردن و س��وریه در اولویت 
واکسیناس��یون ق��رار دارند و تعداد 

آنان 10 میلیون نفر می باشد. 
یونیسف همچنین از انجام چنین 

اقدامی در لبنان خبر داده است.
بر اساس گزارش س��ازمان، این 
س��رآغاز فعالیتی گسترده است که 
در پای��ان آن 22 میلی��ون کودک 
در مناطق مختلف جهان واکس��ینه 

می شوند.

پیرام��ون  قب��ل  ش��ماره های  در 
وعد ه��ای انتخاباتی حس��ن روحانی 
ب��ه مردم و به وی��ژه ملیت های ایران 
و اقلیت های مذهب��ی بحث کردیم، 
ب��ه خص��وص وعده های��ی ک��ه در 
منش��ور س��وم روحانی درج ش��ده 
بودن��د و نامبرده قبل از رس��یدن به 
مقام ریاس��ت جمه��وری، بر اجرای 
آن ها تأکید می نمود و ش��اید همین 
وعده ه��ای روحان��ی س��بب گردید 
ک��ه بخش��ی از مردم ای��ران و حتی 
ملیت ه��ای غیر ف��ارس در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری ش��رکت ک��رده و 
به حس��ن روحان��ی رأی دادند و او 
را ب��ه عن��وان رئیس جمه��ور رژیم 
ایران روانه ی کاخ ریاس��ت جمهوری 

نمودند.
ماده ی نه��م: " تغییر نگاه امنیتی 
نس��بت ب��ه اق��وام و فرهنگ ه��ای 
ایرانی و تبدیل س��اختار و روش های 
سیاس��ی- امنیتی به نظام مدیریت 
علمی و کارآمد، به منظور استفاده ی 
بهینه از منابع بکر و سرشار مادی و 

انسانی این مناطق."
آنچ��ه تاکنون آش��کار گش��ته و 
می توانیم بر آن تأکید نماییم، بحث 
پیرامون این واقعیت است که نه تنها 
دیدگاه امنیتی نسبت به این مناطق 
تغییری نکرده، بلکه برعکس تشدید 
ش��ده و بازداش��ت های خودس��رانه، 
حبسهای طوالنی مدت و افزایش آمار 
اعدام در این حوزه ها، اثبات کننده ی 
نگاه مضاع��ف امنیتی به این مناطق 
ب��وده و ای��ن موض��وع نمایانگر این 
حقیقت اس��ت که هیچ گاه مسئوالن 
رژیم نمی توانند دیدگاه امنیتی خود 
را نس��بت به ملیت های ایران تغییر 
دهند. بلکه هر بار به بهانه و توجیهی 
واهی فضای امنیت��ی این مناطق را 
تشدید می نمایند و برای اینکه خود 
را تبرئه نماین��د، فرافکنی می کنند 
و مس��ائل و مش��کالت را به عهده ی 
جناح ه��ای دیگر رژی��م می اندازند و 
مدام همدیگر را متهم می سازند که 
اوضاع و فضای امنیت��ی غالب فراتر 
از مح��دوده ی اختی��ارات و وظایف 
آن هاس��ت و در این رابط��ه خود را 

مبرا می سازند.
در حال��ی ک��ه هم��گان واقفن��د 
رؤس��ای  انتخابات��ی  وعده ه��ای 
 جمهوری  ایران به طور کلی وعده ی 
سر خرمن محسوب می شود و حسن 
روحانی نیز ب��ا معرفی چندین وزیر 
که س��ابقه ی امنیتی و نظامی دارند، 
ثاب��ت نمود که بر خ��الف وعد ه های 
انتخابات��ی خوی��ش عم��ل نموده و 
وزارتخانه های مزبور نیز در تش��دید 
فض��ای امنیتی ید طوالی��ی دارند و 
هی��چ ک��س نمی تواند نق��ش منفی 
آن ها را در تشدید فضای امنیتی این 
مناطق نادیده بگیرد. به ویژه مناطقی 
که مح��ل زندگی و س��رزمین آبا و 

اجدادی ملیت های ایران است.

همه ی وعده های رئیس جمهور 

)ماد ه ی نهم(

خان��ه ی مزای��دات اع��الم نم��ود: 
لباس های اولین س��فر آسمانی به ماه 
که کارمندان آپولو به مدت 11 س��ال 
از س��ال 19٦9 به بعد پوشیده اند، به 
همراه نزدی��ک به 300 قطعه ی دیگر 

به معرض فروش گذاشته می شود.
این لباس ها را نیل آرمس��ترانگ و 
کولینز و باز آالردین پوشیده بودند و 
پیش بینی می ش��ود که قیمت آنها به 

٦0 هزار دالر برسد.

در میان وسائل و لباس ها، نوشته  ای 
از آرمس��ترانگ وجود دارد که هنگام 
فرود بر روی ماه نوشته است و قبل از 
مزایده، قیمت��ی برابر با 45 هزار دالر 

برای آن در نظر گرفته شده است.
همچنین یک دس��ت لباس روسی 
نیز به همان شیوه در مزایده به فروش 
گذاشته ش��ده و قیمت در نظر گرفته 
شده برای آن 20 هزار دالر می باشد.

سیس��تم اندروید ساخته ش��ده و تمام 
ارتباط��ات تلفن��ی و داده ها را محدود و 

مسدود می نماید.
همچنی��ن به ای��ن نکته نیز اش��اره 
ش��ده اس��ت که در ص��ورت ه��ر گونه 
تالشی برای باز کردن جلد موبایل، این 
دستگاه به طور اتوماتیک تمامی داده  ها 
را ح��ذف نم��وده و از کار خواهد افتاد. 
تاکنون زمان ورود این موبایل به بازار و 
قیمت آن تعیین نشده، لیکن گزارش ها 
حاکیس��ت که احتماالً در تابستان سال 

جاری وارد بازار خواهد شد.


