
نوروز، نوید رستاخیز طبیعت و چیرگی روشنایی بر تاریکی 
و رکود، نماد زیستن و جاودانگی، کارناوال همبستگی، شادی و 

همزیستی ملت هاست.
فرا رسیدن سال نو خورشیدی و جشن ملی نوروز بر تمامی 

آحاد ملت کرد خجسته باد. امیدواریم سال نو، سال رهایی 
از ستم ملی و دستیابی به آرمان های واالی شهیدان سرفراز     

راه آزادی باشد.
یک بار دیگر، نوروز بر همگان فرخنده باد

           نوروز

فصل بهار اس��ت و نوروز آغوشش را 
برای عش��ق و آزادی گشوده است. نوروز 
اس��ت و طبیعت با زیبنده ترین جامه ها 
مزین شده تا مژده زیستن را به گیاهان 
و پرندگان و جان��داران بدهد. زمان زنده 
شدن طبیعت است و زندگی به امید دل 

بسته است.
امید آمده اس��ت تا مژده ی رستاخیز 
جدی��دی را به هس��تی ببخش��د. زمان 
رس��تاخیز است و کردس��تان با آغوشی 
باز به اس��تقبال پرتو ه��ای آزادی گام بر 
می دارد. ب��وی آزادی می آی��د و رهروان 
تش��نه ی آزادی گام هایش��ان را سریعتر 
بر می دارن��د، به آن امید که لبخند روی 
لب هایشان را با آن پرتو درآمیزند و در اوج 

پیروزی آن را در آغوش بگیرند.
نوروز است، ولی سرزمین بهار و نوروز 
و امیدها در زیر پرده ی سیاه دیکتاتوری 
می نال��د. آغ��از رس��تاخیز اس��ت و در 
سرچشمه ی زندگی، مرگ انتظار بسیاری 

از امیدها را می کشد.
زمان ش��کوفایی دوب��اره ی طبیعت 
است، ولی گردوغبار خفقان آور استبداد 
بال هایش را بر زیباترین ییالق های میهن 
افکنده اس��ت. طبیعت آغوشش را برای 
شکوفایی نو گش��وده است، هرچند که 
کینه و نفرت ارتجاع با بخارهای زهرآگین  
در تالش اس��ت که بر سرتاسر طبیعت 
کردستان سایه بیافکند. رژیم آزادی ستیز 
و ش��ادی در ایران، امس��ال نیز همچون 
سال های گذش��ته می کوشد تا از شادی 
و سرور هموطنانمان پیشگیری کند، زیرا 
شادی و سرور نشانه ی امیدی به روزهایی 
بدون جمهوری اسالمی است. زیرا شادی 
و سرور نشانه ی هستی و ماندگاری ملت 
کرد اس��ت. به همی��ن خاطر، جمهوری 
اسالمی چنین ددمنش��انه علیه نوروز و 
شادی و سرور می ایستد و تالش می کند 
تا از برگزاری مراسم نوروز جلوگیری کند 
و به جای ش��ادی نوروز، نوحه و مرثیه را 
بر کش��ور غالب کند. ولی نوروز روز نو و 
نوزایش روزهاس��ت. نوروز، نوروز است و 
هوی��ت کردها. نوروز همان نوروز اس��ت 
و نش��انه ی مقابله و ضدیت با جمهوری 
اسالمی. نوروز همان نوروز است و نوروز 
نیز باق��ی خواهد مان��د. نوروزتان پیروز، 
دل هایتان لبری��ز از امید، امیدهایتان به 
اهدافت��ان نزدیکتر  و آرمانهایتان محقق 

باد.
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 به نیروی بی پایان خویش
ایمان بیاوریم

ن��و  س��ال  روز  نخس��تین  در 
خورش��یدی، ی��ک بار دیگ��ر فروغ 
آتش نوروز در سرتاس��ر کردستان 
طلوع خورش��ید رهایی ملی را نوید 

داد.
به همین مناس��بت، بعد از ظهر 
روز پنجشنبه 29 اسفندماه 1392 
خورش��یدی در مقر دفتر سیاس��ی 
حزب دمکرات کردس��تان ایران نیز 
مراس��م باشکوهی با حضور دبیرکل 
و اعض��ای رهبری ح��زب دمکرات 
کردستان ایران و هیأتی از کومله ی 
انقالبی زحمتکشان کردستان ایران، 
مهمانان، مبارزان پیشمرگ، اعضا و 
کادرهای حزب و خانواده های آنان 

برگزار شد.
در بخش نخست این مراسم که 
در یکی از س��الن های دفتر سیاسی 

برگزار شد، پس از اجرای تشریفات 
اولی��ه، مصطفی هج��ری، دبیرکل 
ح��زب دمک��رات ب��ه ایراد س��خن 

پرداخت.
آقای هجری در سخنان خویش 
رژی��م  وضعی��ت  تش��ریح  ضم��ن 
جمه��وری اس��المی، به وی��ژه پس 
از روی کار آمدن حس��ن روحانی، 
علیرغ��م  رژی��م  داش��ت:"  اظه��ار 
خودستایی ها و به نمایش گذاشتن 
س��یمای قدرتمن��د کاذب از خود، 
ضعیفتر از هر زمان دیگری اس��ت، 
زی��را قدرتمندی ی��ک حکومت نه 
به کث��رت نیروهای س��رکوبگر آن 
و س��رکوب مردم بی گن��اه، بلکه به 
میزان اس��تحکام پایگاه اجتماعی و 

اعتماد مردم به آن است".
 ایشان همچنین ضمن اشاره به 

بحران مشروعیتی که دامنگیر رژیم 
رژیمی که  ش��ده، اظهار داش��ت:" 
محبوبیت در میان م��ردم را عامل 
قدرت و اقتدار خویش تلقی نماید، 
در برابر خواست کشورهای دیگر به 
بهانه ی "نرمش قهرمانانه" سر فرود 
نمی آورد و اینچنین زبون و درمانده 

نمی گردد".
دبیرکل حزب در بخش دیگری 
از س��خنان خ��ود اظهار داش��ت:" 
جمه��وری اس��المی محک��وم ب��ه 
فناس��ت، بنابراین، زمان آن رسیده 
اس��ت که همگان با اتح��اد در برابر 
آن ایستاده و دیگر فریب ریاکاری ها 
نخورن��د،  را  آن��ان  دروغ ه��ای  و 
مس��ئولیتی ک��ه در این راس��تا بر 
دوش همگان می باشد، این است که 
حداقل خود ما به موفقیت آنان در 

فریبکاری هایش��ان یاری نرسانده و 
همانند تمامی مردمی که طی 4�5 
س��ال اخیر با دست خالی به مبارزه 
با رژیم های س��تمگر پرداخته و به 
پیروزی رسیدند، به قدرت و نیروی 

بی پایان خویش ایمان بیاوریم".
در بخش دیگری از مراس��م که 
در فضای باز برگزار ش��د، مصطفی 
هج��ری، دبیرکل حزب ب��ه همراه 
ان��ور محمدی، عضو دفتر سیاس��ی 
زحمتکش��ان  انقالب��ی  کومل��ه ی 
کردس��تان ای��ران آت��ش ن��وروز را 
برافروخت. مراسم استقبال از سال 
نو و جشن ملی نوروز در میان شور 

و پایکوبی حاضران به پایان رسید.
 مت��ن کام��ل س��خنان دبیرکل 
حزب در صفحه ی 4 این ش��ماره از 

نظر خوانندگان گرامی می گذرد.
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سرنگون باد رژیم ارتجاعی جمهوری اسالمی ایران

پیام نوروزی کمیسیون تشکیالت حزب دمکرات کردستان ایران

نماینده حدکا در فنالند:
 رژیم ایران توافق می کند، اما بدان پایبند نمی باشد

دیدار مسئولین رژیم از یکی از روستاهای هورامان
 اعتراض ساکنین این روستا را برانگیخت

دیدار نماینده حزب دمکرات از پارلمان اتریش
کمیس��یون تش��کیالت حزب دمکرات 
کردس��تان ایران به مناس��بت فرا رسیدن 
سال نو، پیامی منتشر نمود. متن این پیام 

به شرح ذیل است:
نوروزتان خجسته باد

نوروز، نوید رستاخیز طبیعت و چیرگی 
روش��نایی بر تاریکی و رکود، نماد زیستن 
و جاودانگی، کارناوال همبستگی، شادی و 
همزیس��تی ملت ها و جش��ن دیرپای ملت 

کرد، خجسته باد.
م�ردم  آزادیخ�واه  توده ه�ای 

کردستان!
ما، نمادهای نوروز را نماد ایس��تادگی 
و پایبندی به مبارزه تا دس��تیابی به آرمان 
واالی رهایی از خفقان و ستم ملی دانسته 
و بر این باوریم که سرمای جانسوز استبداد 

و خودکامگ��ی دیکتاتوره��ا در رویاروی��ی 
نهایی ب��ا امواج خروش��ان اراده ی مردم و 
پرت��و روش��نی بخش آزادی، همچون برف 
فروردین ماه ذوب خواهد شد و در فردایی 

نماینده حزب دمک��رات در اتریش با 
تنی چند از نمایندگان پارلمان این کشور 
از فراکس��یون حزب سوس��یال دمکرات، 

دیدار نمود.
به گزارش وب سایت کوردستان میدیا، 
"هی��وا بهرامی" نماینده ح��زب دمکرات 
کردس��تان ایران در اتری��ش، روز جمعه 
23 اسفندماه از پارلمان این کشور دیدار 
نمود و ب��ا "کریس��تینه موتونین"، عضو 

فراکس��یون حزب سوس��یال دمکرات و 
عضو کمیسیون سیاست خارجی پارلمان 

دیدار کرد.
در این دیدار مسائل ایران و کردستان 
از جمله سیاست خارجی و داخلی دولت 
روحانی، سیاست رژیم در قبال ملیت های 
تحت س��تم و به ویژه ملت کرد، مسأله ی 
حقوق بشر در ایران و سایر مسائل منطقه 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

روشن و درخشان، با س��مفونی خیزش و 
فریادها علیه س��کوت و گل افشان رنگ ها 
علی��ه جمود، س��رزمین مقدس��مان را از 
زیردستی و ستم اشغالگران رهایی خواهد 

بخشید.
ب��ا امید ب��ه اینکه تا لحظه ی تس��خیر 
قله های این آرم��ان، بیش از پیش، متحد 
و منس��جم و در صفوفی دشمن ش��کن، از 
س��نگرهای تالش و مقاومت ب��رای اثبات 

اراده ی ملیمان صیانت نماییم.

حزب دمکرات کردستان ایران
کمیسیون تشکیالت
نوروز ٢٧١٤ کوردی
١٣٩٣ خورشیدی

نماین��ده ی حزب دمکرات کردس��تان 
ایران در س��میناری تحت عنوان "چگونه 
تج��ارت آزاد با ایاالت متح��ده ی آمریکا، 
دمکراس��ی اروپا را تهدی��د می کند؟" در 

شهر بروکسل حضور یافت.
به گزارش وب سایت کوردستان میدیا؛ 
روز پنج شنبه 15 اسفندماه، "جمیل فتحی" 
نماین��ده حزب دمکرات در س��میناری با 
تمهید جناح س��بزهای اقلی��م فالندری با 
حضور شماری از شخصیت های آکادمیک، 
روزنامه نگاران و اعضای شهرداری بروکسل 

شرکت نمود.
این س��مینار ب��ه امض��ای توافقنامه ی 

احتمال��ی بی��ن اروپا و ای��االت متحده ی 
آمریکا پرداخته اس��ت که از تابستان سال 

2٠13 کلید خورد.
فالن��دری  اقلی��م  س��بزهای  جن��اح 
معتقدن��د که به دلیل وج��ود ٨ مورد در 
ای��ن توافقنامه، می بایس��تی از امضای آن 
از س��وی اتحادیه ی اروپا پیشگیری شود 
که این بندها عبارتند از: س��ود حاصل در 
اختیار ش��رکت های بزرگ قرار می گیرد؛ 
قدرت ش��کایت را به ش��رکت ها می دهد؛ 
توافقنامه ی امنیت و سالمت مواد غذایی را 
به خطر می اندازد؛ محیط زیست با تهدید 
مواجه می ش��ود؛ حق کس��ب اطالعات را 

دمک��رات  ح��زب  نماین��ده  دی��دار  در 
کردستان ایران و مقامات وزارت امور خارجه 
فنالند، مس��ائل مرتبط با نقض حقوق بشر و 
موضوع برنامه ی هس��ته ای رژیم ایران مورد 

بحث و گفتگو قرار گرفتند.

به گزارش وب س��ایت کوردستان میدیا؛ 
روز پنجش��نبه هش��تم اس��فندماه، "ش��نه 
رزاوی" نماین��ده حزب دمکرات کردس��تان 
ایران در فنالند با نمایندگانی از وزارت امور 

خارجه ی این کشور دیدار نمود.
نماینده حزب دمکرات کردس��تان ایران 
در وزارت ام��ور خارج��ه فنالن��د ب��ا "تاریا 
کانتوال"، مش��اور ویژه وزیر خارجه و "جانی 
هیس��کانین"، مس��ئول ام��ور خاورمیانه �� 

خلیج فارس دیدار کرد.
در این دیدار، "ش��نه رزاوی" در رابطه با 
تناقض اعمال رژیم ایران و واکنش های این 
رژیم در امور مربوط به برنامه ی هس��ته ای، 
وضعیت حق��وق بش��ر، دخالت ه��ای رژیم 
ای��ران در دیگر کش��ورهای جهان و به ویژه 
منطق��ه مباحثی ارائه داد. رزاوی در دیدار با 

مسئولین وزارت خارجه  ی فنالند در این باره 
گفت: "رژیم ایران به صورت ظاهری با دیگر 
کشورهای جهان توافق می کند، اما این رژیم 
در عمل، خ��ود این توافقات را اجرا نکرده و 
با توجه به سابقه اش همواره در ایجاد آشوب 
و ناامن��ی در جهان تالش می کند." نماینده 
حزب دمکرات کردستان ایران در این دیدار 
از مس��ئولین وزارت خارجه فنالند خواست 
ک��ه در مجام��ع بین المللی مس��أله ی نقض 
حقوق بشر در ایران و کردستان را در کانون 

توجهات و گفتگوها قرار بدهند.
گفتگو پیرامون جمعیت و بافت اجتماعی 
و فرهنگی ملت کرد در ایران و نیز وضعیت 
اقتصادی شهروندان کردستان ایران، از دیگر 

مباحث مطرح شده در این دیدار بودند.

پس از ش��کل گیری چند تحرک مدنی 
در روستای "درکی"، شماری از مسئولین 
رژی��م از این روس��تا دیدار کردن��د که با 

اعتراض ساکنین مواجه شدند.
به گ��زارش کوردس��تان میدی��ا، قبل 
از ظهر سه ش��نبه 2٧ اس��فند، مس��ئولین 
شهرس��تان س��روآباد از جمل��ه: فرماندار، 
بخش��دار، رئیس اداره ی جهاد کشاورزی، 
رئیس اداره ی محیط زیست و رئیس بنیاد 
مس��کن به روس��تای "درکی" در هورامان 
رفت��ه و با اهالی این روس��تا نشس��تی را 
برگ��زار نمودند که در نهای��ت با اعتراض 

ساکنین مواجه شده اند.
یک منبع مطلع به خبرنگار "کوردستان 
میدی��ا" گف��ت: مس��ئولین رژی��م در این 
گردهمایی به ساکنین وعده ی تأمین رفاه 

و آسایش اهالی را داده اند.
ب��ه گفته ای��ن منبع، پس از س��خنان 

مس��ئولین رژی��م یکی از اعضای ش��ورای 
روس��تا به نمایندگی از اهالی در اظهارات 
خود، وعده های مسئولین رژیم را بی اساس 

خوانده است.
این عضو ش��ورای روس��تا گفته است: 
"3٦ س��ال ویرانی، 3٦ س��ال بالتکلیفی و 
س��یه روزی، 3٦ سال گرانی و آزار و اذیت، 
ماحص��ل رژیم جمه��وری اس��المی بوده 
است و ما هیچ س��ودی از حاکمیت رژیم 
ندیده ایم، لذا دیگ��ر به وعده های دروغین 
گوش فرا نمی دهیم و هیچ انتظاری هم از 

این حاکمیت نخواهیم داشت.
ای��ن عض��و ش��ورای روس��تا در ادامه 
افزوده است: "ما، حاکمیت رژیم جمهوری 
اس��المی را مشروع نمی دانیم و از شما نیز 
می خواهی��م تا ب��ا رعایت ع��رف اخالق و 

احترام از روستا بیرون بروید".
به گفته ی همین منبع، سخنان شورای 

روستا با تشویق و حمایت اهالی روبرو شده 
و ساکنین بر موضع خود در برابر مسئولین 

رژیم متفق القول بوده اند.
دی��دار مس��ئولین رژی��م از روس��تای 
"درک��ی"، پ��س از انجام تح��رکات مدنی 
در این روس��تا از جمله " تراش��یدن موی 
سر توسط یکی از معلمین مدرسه در این 
روس��تا و شکستن اسلحه ی ش��کارچی با 
سابقه به نام "احمد عزیزی" انجام گرفت.

محمد علی مح�مدی��ان، معلم کالس 
دوم مدرس��ه ی شیخ ش��لتوت شهرستان 
مریوان که چندی پیش موی س��ر خود را 
به نشانه ی همدردی با یکی از شاگردانش 
تراش��ید و همچنی��ن "احم��د عزی��زی" 
شکارچی با سابقه، در اقدامی نمادین برای 
حفظ محیط زیست، اسلحه ی شکاری خود 
را شکست که این اقدام وی، طی مراسمی 

مورد تقدیر و تحسین قرار گرفتند.

شرکت نماینده حزب در سمینار تجارت آزاد اروپا و آمریکا

دیدار هیأت حزب دمکرات و پارت دمکرات کردستان

یاد قربانیان شیمیایی نودشه گرامی داشته شد

هی��أت ح��زب دمکرات کردس��تان 
ایران در مرکز 3 کردس��تان از شاخه ی 
1٦ پ��ارت دمک��رات کردس��تان دیدار 

نمود.
به گزارش وب س��ایت کوردس��تان 
میدیا، روز دوش��نبه نوزدهم اسفندماه 
دمک��رات  ح��زب  از  هیأت��ی   ،1392
کردس��تان ایران در مرکز 3 کردستان 
به سرپرس��تی "صدیق درویشی" عضو 
کمیته ی مرکزی حدکا و مسئول مرکز 
3 کردستان از شاخه 1٦ پارت دمکرات 

کردستان در "شاویس" دیدار کرد.
هی��أت ح��زب دمکرات کردس��تان 
ایران از سوی هیأتی از شاخه 1٦ پارت 
دمکرات کردستان به سرپرستی "دکتر 
آراس حس��و میرخان"، عضو کمیته ی 
مرکزی این حزب مورد اس��تقبال قرار 

گرفت.
وضعیت کنونی کردس��تان و تغییر 
و تح��والت پیش آم��ده در هر کدام از 
بخش های کردستان و همچنین دخالت 
رژیم ایران در امور هریک از بخش های 
کردس��تان از مباحثی بودند که در این 

دیدار مورد گفتگو قرار گرفتند.
حس��و"  "آراس  دی��دار،  ای��ن  در 
مطالبی مرتبط با وضعیت کنونی اقلیم 
کردستان، مسأله ی تشکیل حکومت و 
ارتباط��ات اقلیم کردس��تان و بغداد را 

مورد بحث و گفتگو قرار داد.
در پای��ان این دی��دار، دو هیأت بر 
تداوم و تحکی��م روابط فیمابین تأکید 

نمودند.

با حضور قربانیان ش��یمیایی ش��هر 
نودش��ه و خانواده های آنان، مراس��می 
به مناسبت بیست و ششمین سالگرد این 

رویداد در نودشه برگزار گردید.
ب��ه گزارش وب س��ایت کوردس��تان 
اس��فندماه،  دوش��نبه 2٦  روز  میدی��ا، 
بیست و ششمین  مناس��بت  به  مراسمی 
س��الگرد بمباران ش��یمیایی نودش��ه با 
حضور ش��ماری از قربانی��ان این رویداد 
و خانواده های آنان در س��الن اجتماعات 

شهر نودشه برگزار گردید.
فعالی��ن  و  نویس��ندگان  ش��اعران، 
فرهنگی ش��هر نودشه و حومه، با قرائت 
شعر و س��روده هایی بدین مناسبت، یاد 

قربانیان این رویداد را گرامی داشتند.

بخشی دیگر از این مراسم به اجرای 
چند قطعه موس��یقی از س��وی "هادی 
فیروز" و "دلس��وز ش��اکری" اختصاص 
یافت��ه ب��ود. در ادام��ه ی این مراس��م، 
چندین گزارش و فیلم مستند در رابطه 
با بمباران شیمیایی نودشه، پخش و ارائه 
گردید. منطقه ی رواندز، مناطقی از بانه 
و مریوان و پنجوین، روس��تای باینجان 
بان��ه، روس��تای ش��یوه رش سردش��ت، 
مناطقی از ایالم، ش��هر سردش��ت، شهر 
نودش��ه و مناطق��ی دیگر از ش��هرهای 
مرزی کردس��تان ایران و عراق از جمله 
مناطق��ی بودند ک��ه در فاصله ی زمانی 
سال های 13٦1 تا 13٦٧ هدف بمباران 

شیمیایی قرار گرفتند.

نق��ض می کند؛ مضم��ون توافقنامه باعث 
نق��ض ضوابط اجتماعی طرفی��ن در برابر 
بهره ی ناچیز حاصل از فعالیت می ش��ود؛ 
اس��تاندارد و عرف بین المللی در توافقنامه 

مد نظر قرار نگرفته است.
در حواشی س��مینار، هیأت نمایندگی 
حزب دمکرات کردس��تان ایران با شماری 
از چهره های سیاس��ی و برجسته ی حاضر 
در س��مینار به بحث و گفتگ��و پرداختند 
و گزارش��ی از سیاس��ت های رژیم ایران و 
ب��ه طور اخ��ص آنچه در م��ورد ملت کرد 

می باشد، توزیع گردید.
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کشتار اسب های کولبران در نوسود 
بر اثر شلیک مستقیم نیروهای رژیم

مرگ یک شهروند کرد بر اثر شلیک مستقیم نیروهای رژیم در هورامان

درخشش دختران ووشوکار کرماشانی در مسابقات جهانی ترکیه

تجمع مجدد کارگران فوالد زاگرس کردستان در مقابل وزارت کار

ممنوعیت درج هرگونه نوشته به زبان کردی بر تابلوی مغازه ها در ارومیه

تمهیدات اهالی ترگور ارومیه برای برگزاری عید نوروز

حضور نماینده ی حزب در سوئیس، در یادواره ی حلبچه

حضور نماینده ی حزب

در مراسم یادبود حلبچه در پاریس

اذی��ت و آزار کولبران ک��رد همچنان 
ادامه دارد و نیروهای رژیم ایران، چندین 
رأس اس��ب بارک��ش کولب��ران منطقه ی 

نوسود را کشتند.
به گزارش وب سایت کوردستان میدیا، 
 25 یکش��نبه  روز  ش��امگاه   9 س��اعت 
اس��فندماه 1392، نیروهای نظامی رژیم 
ایران در محلی به نام "کوتیه" در نزدیکی 
قلعه گاه از توابع نوس��ود، اق��دام به آزار و 
اذیت کولبران و ضبط احشام بارکش آنان 

کردند.
نیروهای رژیم ایران پس از ضبط 12 
رأس از اسب های بارکش کولبران، اسب ها 
را با خود برده و در نیمه ی راه از فاصله ی 
نزدیک به سوی آنان شلیک کرده و آن ها 

را تلف کرده اند.
این اق��دام نیروهای رژی��م ایران، در 
بهمن ماه س��ال جاری چندی��ن بار تکرار 
ش��ده اس��ت و ط��ی دو ی��ورش مجزای 
نیروهای رژیم، چندین رأس از اسب های 

کولبران تلف شدند.
در همی��ن ارتب��اط، ش��امگاه س��وم 
بهمن ماه سال 1392، نیروهای رژیم ایران 
در منطقه ی نوس��ود ب��ه کاروان کولبران 
کرد ی��ورش برده و از نقطه ی صفر مرزی 

نماین��ده ح��زب دمکرات کردس��تان 
ایران در کشور سوئیس در مراسم یادبود 
قربانیان بمباران شیمیایی حلبچه شرکت 

کرد.
به گزارش وب سایت کوردستان میدیا، 
هیأت��ی از نمایندگی ح��زب دمکرات در 
کشور سوئیس به سرپرستی "باوا الیاسی" 
نماینده ی حزب در آن کش��ور، به دعوت 

واقع در مرز میان ایران و اقلیم کردستان 
نیز عبور کردند.

نیروه��ای رژیم ایران با عب��ور از مرز 
و تج��اوز به خ��اک اقلیم کردس��تان، در 
کولبران را هدف  کوهستان های "گریانه" 

شلیک مستقیم خود قرار دادند.
در نتیج��ه ی این تیران��دازی، چندین 
رأس اسب بارکش مورد اصابت گلوله قرار 

گرفته و تلف شدند.
همچنین اواس��ط بهمن ماه نیز در پی 
تیراندازی نیروهای رژیم در شهر نوسود، 
3 رأس اس��ب  بارکش که وسیله ی اصلی 
کسب درآمد کولبران مرزی هستند، تلف 

شدند.

رس��می اتحادی��ه میهنی کردس��تان در 
بیست و ششمین سالگرد بمباران حلبچه 

شرکت نمود.
در این مراسم شماری از شخصیت های 
سوئیس��ی و کرد و همچنی��ن نمایندگان 
اح��زاب و جناح ه��ای سیاس��ی حض��ور 

داشتند.

  ب��ا حضور نماینده ی حزب دمکرات و 
ش��ماری از نمایندگان سازمان های کرد و 
فرانسوی به مناس��بت بیست و ششمین 
س��الگرد بمب��اران ش��یمیایی حلبچ��ه، 

مراسمی در پاریس برگزار گردید.
ب��ه گ��زارش وب س��ایت کوردس��تان 
میدیا، روز یکشنبه 25 اسفندماه "خسرو 
دمکرات  ح��زب  نماین��ده ی  عبداله��ی" 
کردس��تان ایران در فرانس��ه، در مراسم 

یادبود قربانیان بمباران شیمیایی حلبچه 
که توسط دفتر نمایندگی حکومت اقلیم 
کردستان در ناحیه تروکادرو برگزار شد، 

حضور یافت.
در این مراس��م شمار چش��مگیری از 
کردهای مقیم پاریس و حومه، نمایندگان 
احزاب و سازمان های فرانسوی و همچنین 
نماین��دگان اح��زاب و تش��کل های کرد، 

مشارکت داشتند.

شلیک مستقیم نیروهای نظامی رژیم 
ایران در هورامان کشته شدن یک شهروند 

را در پی داشت.
به گزارش وب سایت کوردستان میدیا، 
روز دوشنبه 2٦ اسفندماه 1392، نیروهای 

"ماریه قادر نژاد" و "صبا ش��ریفی"، دو 
ووشوکار کرماش��انی در مسابقات جهانی، 

دو مدال نقره و برنز کسب کردند.
به گ��زارش خبرگزاری های داخلی، در 
پنجمین دوره ی مسابقات قهرمانی جوانان 
جه��ان در ترکیه، "ماریا قادرنژاد" در وزن 
4٨ کیل��و و "صب��ا ش��ریفی" در وزن ٦٠ 
کیلوگرم به ترتیب به عناوین دوم و س��وم 

دست یافتند.
با درخشش این دو ووشوکار کرد، تیم 
ایران برای نخس��تین بار به مقام قهرمانی 

جهان دست یافت.
با وجود جوانان مس��تعد و عالقمند به 
رشته های مختلف ورزش��ی در کردستان 
در شهرس��تان های  ورزش��کاران  ای��ران، 

نظامی رژیم در منطقه ی هورامان به سوی 
یک شهروند شلیک کردند و این شهروند 
را که هویت وی "عمر مرادی"، 31 س��اله 
فرزند "حسن" و اهل روستای دزلی اعالم 

شده است، کشتند.
گزارش دریافت��ی از هورامان حاکی از 
این می باشد که این شهروند کرد، توسط 
نیروهای نظامی مستقر در پاسگاه "ژاالنه' 

کشته شده است.
یک��ی از س��اکنین منطق��ه ی مذکور، 
در همین ارتباط به خبرنگار کوردس��تان 
میدیا گفت: " قرار بوده که این ش��هروند، 
س��حرگاه روز دوشنبه به منظور آگاهی از 
سرنوشت برادرش که در مرز مشغول کار 

بوده است، برود، اما از سوی نیروهای رژیم 
ایران هدف ش��لیک مستقیم قرار گرفته و 

جان خود را از دست داد."
پاس��گاه "ژاالنه" در کوهستان "ته ته" 
در مرز بین استان های سنندج و کرماشان 

قرار گرفته است.
نیروهای نظامی مس��تقر در پاس��گاه 
"ژاالنه"، طی س��الیان اخیر به ش��یوه های 
گوناگون��ی از جمل��ه کش��تن کولبران و 
ش��هروندان کرد، کشتار اس��ب های باربر 
کولبران، جمع آوری ماهواره ی شهروندان 
و ضبط احش��ام س��اکنین منطقه، عامل 
آزار و اذیت شهروندان منطقه ی هورامان 

شده  اند.

مختلف کردس��تان ب��رای ادامه ی ورزش 
باید به دور از خانواده در ش��هرهای بزرگ 
و در اردوهای درازمدت و چندماهه به سر 
برند و همین امر موجب ش��ده اس��ت که 

بس��یاری از توانمندی ها و اس��تعدادهای 
درخش��ان به دلیل محدودی��ت مکانی و 
زمانی در س��نین پایین از ورزش حرفه ای 

کناره گیری کنند.

بی��ش از 15٠ ت��ن از کارگ��ران فوالد 
کردس��تان، به دلی��ل به تعوی��ق افتادن 
پرداخت حقوقش��ان به م��دت ٨ ماه، در 
مقاب��ل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

تجمع کردند.
ب��ه گزارش ایلنا، بی��ش از 15٠ تن از 
2٧4 کارگ��ر کارخان��ه ی ف��والد زاگرس 
کردس��تان که بی��ش از ٨ ماه اس��ت که 
حقو ش��ان را دریافت نکرده اند، نس��بت به 
تعویق پرداخت دس��تمزد و پایمال شدن 

دیگر حقوق  خود، اقدام به برگزاری تجمع 
اعتراضی کردند.

گزارش ها حاکی از این می باش��ند که 
از مردادماه س��ال ج��اری تاکنون، حقوق 
ماهانه ی ای��ن کارگران ب��ه تعویق افتاده 
است و همچنین بیمه ی تأمین اجتماعی 
ماه های تیر، مرداد، آذر و دی به حس��اب 

تأمین اجتماعی واریز نشده است.
بنابر گزارش ها، به دس��تور استانداری 
س��نندج، کارفرم��ا مکلف ب��ه راه اندازی 

مجدد کارخانه ش��ده اس��ت، اما کارفرما 
پیش شرطی مبنی بر قطع رابطه ی کاری 

کارکنان معین کرده است.
کارخانه ی فوالد زاگرس، از 1٨ تیرماه 
به دلی��ل آنچه از س��وی کارفرما "ناتوانی 
مال��ی و زیان ده��ی تولید" اعالم ش��ده، 
تعطیل گردید و تمامی کارگران آن اخراج 

شدند.
و  اعتراض��ات  تاکن��ون  زم��ان  آن  از 
تجمعات مکرری از س��وی کارگران برای 
بدست آوردن حقوق معوقه و مطالباتشان 
انجام شده است و با وجود رأی اداره ی کار 
شهرس��تان قروه، کارخانه هنوز بازگشایی 
نش��ده و کارگران به هیچ یک از مطالبات 

خود دست نیافته اند.
در همین ارتباط و در روزهای ش��نبه 
و یکش��نبه ی هفت��ه ج��اری، کارکن��ان 
پتروش��یمی ای��الم نیز نس��بت ب��ه عدم 
پرداخت  حق��وق و مطالبات خود، تحصن 
نمودند و در پ��ی آن، تعداد زیادی از این 
کارکن��ان ممنوع الورود و ی��ا از کار اخراج 

شدند.

نیروهای امنیت��ی و اطالعاتی رژیم به 
منظور کنترل تابلوی مغازه ها و مس��اجد، 
روس��تاهای ارومی��ه را م��ورد بازدید قرار 

دادند.
به گزارش وب سایت کوردستان میدیا، 
نیروه��ای اطالعاتی رژیم ط��ی بازدید از 

نواح��ی مختلف حومه ی ارومی��ه، تابلوی 
مغازه ها و مس��جد اصلی روستای "تولی" 
را برداش��ته و به س��اکنین هشدار داده اند 
که در صورت درج مجدد نوش��ته هایی به 
زبان کردی بر روی تابلوها، با آنان برخورد 

قانونی صورت خواهد گرفت.

چندی پیش، طی نام��ه ای به اداره ی 
اماکن ارومیه، درج اسامی کردی بر سردر 
و تابلوی مغازه ها تخلف اعالم ش��ده و در 
اقدامی همه گیر، تابلوهای تبلیغاتی که به 
زبان کردی نوشته شده بودند، جمع آوری 

شدند.

علیرغ��م تهدید نیروه��ای نظامی رژیم، 
طی چند روز گذشته اهالی "ترگور" ارومیه، 
خود را برای برگزاری جش��ن ن��وروز آماده 

می کنند.
بر اس��اس گزارش وب سایت کوردستان 
میدی��ا، در حال��ی ک��ه چندین روز اس��ت 
نیروهای مس��تقر در پاس��گاه های رژیم در 
ت��الش برای جلوگیری از برگزاری مراس��م 

عی��د ن��وروز در اطراف ارومیه هس��تند، اما 
ساکنین همچنان در حال آماده سازی برای 
انجام این مراسم هستند. یک منبع مطلع به 
گفت: نیروهای  خبرنگار ''کوردستان میدیا'' 
رژیم به ش��وراها هش��دار داده اند که باید از 
برافروختن آتش توس��ط اهالی بر ارتفاعات 

آن نواحی ممانعت کنند.
این منبع گفت: ش��وراها نیز درنتیجه ی 

فش��ار نیروهای نظامی رژیم ایران، به مردم 
روس��تاهای ای��ن منطق��ه اع��الم کرده اند، 
در ص��ورت برگزاری مراس��م عی��د نوروز و 
بازداش��ت خواهند ش��د،  برافروختن آتش 
ولی از سوی اهالی به این تهدیدات توجهی 
نش��ده و همچنان در حال آماده سازی برای 
برگزاری هرچه باشکوهتر جشن ملی نوروز 

می باشند.



شماره 625 ـ 29 اسفند 41392

پیام نوروزی  دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران
هم میهنان ارجمند!

مردم آزادیخواه کردستان!

به مناس��بت فرا رس��یدن نوروز و سال 
نو، صمیمانه ترین تبریکات حزب دمکرات 
کردس��تان ایران تقدیم ش��ما ب��اد، آرزو 
می کنیم که سال 1393 همچون بهار زیبا 
و آراسته، سرش��ار از شکوفایی و پیشرفت 
و ش��ادی باش��د، زندگی به کامت��ان باد و 

دشمنانمان سرافکنده و رو به فنا.
بگذارید از این فرصت اس��تفاده نمائیم 
و هم��ه با ه��م، مراتب تبری��ک و تهنیت 
خوی��ش را نث��ار خانواده ه��ای ش��هیدان 
س��رفراز و جاویدان راه رهایی میهنمان از 
چنگال ظلم و س��تم و واپسگرایی نمائیم. 
شهیدانی که همواره یادشان در خاطرمان 
ماندگار است و تا رسیدن به آرمان هایشان، 

راهشان ادامه خواهد داشت.
نوروز بر شما خجسته باد فرزندان دلیر 
و نس��توه ملت ک��رد در درون زندان های 
تاری��ک رژیم جه��ل و اعدام ک��ه به جرم 
حق طلبی، روزهای عید را به دور از آغوش 
گرم و پرمهر خانواده و عزیزانتان و محروم 
از زیبایی بهار و شادی روزهای عید، باید در 
کنار زندانبانان و شکنجه گران سیه دل در 
زندان ها بمانید، عزمتان راسخ و دل هایتان 

ماالمال از امید به فردای رهایی باد.
مبارک باد بر شما، کادرها، پیشمرگان 
و اعضای حزب دمک��رات و تمامی فعالین 
آگاه و هوش��یاری که در داخل کشور و با 
وجود خطرات و تهدیدات بس��یار مزدوران 
رژیم، از هر فرصتی استفاده می کنید تا به 
شیوه ای مناسب در برابر رژیم، ایستادگی 
نمایی��د و آماده اید که در راه آزادی، بهای 

آن را نیز بپردازید.
هموطنان گرامی!

 اکنون که با امیدی نو به پیشواز سالی 
نو می رویم، جا دارد که رویدادهای س��ال 
گذشته، س��ال 1392 خورشیدی را مرور 
نمائیم، س��الی که همانند تمام دوران عمر 
رژیم جمهوری اسالمی برای مردم ایران و 
به ویژه برای ملت کرد در این کشور، دشوار 
و ماالم��ال از رنج و مصیبت بود. در همین 
رابطه، اگ��ر بخواهیم هم��ه ی رویدادهای 
سال گذشته را مرور نمائیم، نیازمند زمان 
خاصی هستیم و در این پیام نمی گنجد، از 
همی��ن رو، به عنوان نمونه به چند نکته ی 

کلی اشاره می کنیم:
بر اس��اس ارزیابی صندوق بین المللی 
پول، نرخ بیکاری در ایران در سال گذشته 
افزایش یافته و بر اس��اس آمار خود رژیم 
جمه��وری اس��المی نیز نرخ بی��کاری در 
کردستان ایران در مقایسه با سایر مناطق 

ایران، بیشتر بوده است.
بر اس��اس آمارهای غیر رسمی و حتی 
آمارهای ش��ک برانگیز رژی��م نیز اعتیاد به 
مواد مخدر در سال گذش��ته روندی روبه 

افزایش داشته است. به گفته ی وزیر کشور، 
٦ میلیون ایرانی مستقیماً مبتال به معضل 
مواد مخدر هس��تند 92درصد مردم ایران 
نیز نگران این پدیده می باش��ند. سرپرست 
دبیرخان��ه ی انجمن هماهنگ��ی مبارزه با 
مواد مخدر اس��تان س��نندج می گوید که 
نزدی��ک به 2٠ هزار نفر معتاد به این مواد 

در این استان وجود دارند.
گرانی و تورم اقتصادی و اعتیاد به مواد 
مخدر، پدیده های زیانبار اجتماعی بیشتری 
را به دنبال داشته و آمار خودکشی، طالق 
و خودکش��ی زنان رو به افزایش اس��ت. بر 
اساس آمار مرکز پزشکی قانونی کرماشان 
تا پای��ان آذرماه، 3125 مورد خودکش��ی 
در این اس��تان رخ داده که در مقایس��ه با 
سال گذشته 1٠درصد افزایش یافته است. 
ثبت احوال این اس��تان اعالم کرده که در 
٦ ماه��ه ی اول همین س��ال، میزان طالق 
13/3درص��د افزایش یافت��ه و در برابر هر 
4 مورد ازدواج، 3 مورد طالق ثبت ش��ده 

است.
سال گذشته، کارنامه ی رژیم جمهوری 
اس��المی در زمین��ه ی ت��داوم خش��ونت، 
سرکوب و نقض حقوق بشر بسیار سیاهتر 

از گذشته بوده است.
موضوع جال��ب توجه دیگ��ری که در 
عین حال به عن��وان تجربه ای عبرت آموز 
می باشد، جایگزین شدن روحانی به جای 
احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور کشور 
ب��ود، در ای��ن خیمه  ش��ب  بازی ک��ه رژیم 
همانن��د گذش��ته، آن را ب��ه راه انداخت، 
روحانی با گفتمانی متفاوت از احمدی نژاد 
و دادن وع��ده ی تحق��ق مطالبات اولیه ی 
مردم، توانس��ت توجه شرکت کنندگان در 

انتخابات را به سوی خود جلب نماید.
انتص��اب روحان��ی در پای��ان ای��ن به 
اصط��الح انتخاب��ات، چنان دلخوش��ی و 
امیدی در میان مردم ایجاد نمود که انگار 
تجربه ی سرنوش��ت وعده های کاندیداهای 
انتخابات گذش��ته را فراموش نموده باشند 

و چنین بپندارند ک��ه واقعاً روحانی به آن 
وعده و وعیدها پایبند و متعهد می باش��د 
و ب��ه عنوان رئیس جمه��ور توانایی تحقق 
آنها را دارد. از جمله وعده و وعیدهای وی 

می توانیم به موارد زیر اشاره نماییم:
رفع فض��ای امنیتی حاکم بر کش��ور، 
آزادی زندانی��ان سیاس��ی از جمله مهدی 
کروب��ی و میرحس��ین موس��وی، اج��رای 
قانون اساس��ی، مس��تقل نمودن دستگاه 
قضایی، آزادی بیان، خواندن و نوش��تن به 
زبان مادری در مناطقی همانند کردستان 
ک��ه ملیت های غیر فارس در آنجا س��اکن 
هس��تند، برگزیدن مسئولین آن مناطق از 
میان افراد بومی و حتی وعده ی اختصاص 
یکی از سمت های معاونت ریاست جمهوری 
برای رس��یدگی به مس��ائل اقوام. افرادی 
نی��ز� هرک��دام ب��ه منظوری خ��اص � بر 
اس��اس همین وعده و وعیدها به تبلیغات 
ب��رای روحانی پرداختند و ت��ا آنجایی که 
در توان داش��تند، برای موفقیت روحانی و 
فریب افکار عمومی، از هیچ کوششی دریغ 
نکردن��د، ام��ا روحانی از هم��ان آغاز روی 
کار آمدن��ش نه تنه��ا وعده های خویش را 
فراموش کرد و به آنها پشت پا زد، بلکه بر 
خالف آن عمل نم��ود که این نیز 2 دلیل 

اصلی دارد:
اوالً: روحان��ی که از همان ابتدای روی 
کار آمدن جمهوری اس��المی، از مهره های 
امنیتی این رژی��م بوده و وفاداری خود به 
رژیم و ولی فقیه را به اثبات رسانده است، 
اساس��اً اعتقادی به تغیی��ر و دگرگونی در 

رژیم جمهوری اسالمی ندارد.
ای��ن  اس��المی  در جمه��وری  ثانی��اً: 
رئیس جمه��ور نیس��ت ک��ه ق��درت را در 
اختی��ار دارد، بلک��ه تنه��ا ول��ی فقی��ه از 
صالحی��ت تعیین سیاس��ت و برنامه ریزی 
در امور داخلی و خارجی برخوردار است و 
همانگون��ه که خاتمی نیز زمانی گفته بود، 
در ای��ن نظام رئیس جمهور چیزی بیش از 

یک تدارکاتچی نیست.

در مراس��م معارفه ی استاندار جدید و 
تودیع اس��تاندار پیشین اس��تان سنندج، 
وزیر کش��ور دول��ت روحانی ب��ا اظهاراتی 
توهین آمی��ز علیه ملت ک��رد اعالم نمود 
که وی بس��یار مایل به تعیین فردی بومی 
برای تصدی این مس��ئولیت بوده اس��ت، 
لیکن متأس��فانه فرد شایس��ته ای در میان 
کردها نیافته اس��ت. وع��ده ی تحصیل به 
زبان مادری، با اعالم مخالفت فرهنگستان 
زبان و ادب فارس��ی به فراموش��ی سپرده 
ش��د، بجای انتخاب یکی از معاونان رئیس 
جمه��ور برای تصدی ام��ور مربوط به "به 
اصطالح اقوام"، علی یونس��ی، وزیر سابق 
اطالع��ات رژیم به عنوان دس��تیار ویژه ی 
رئیس جمه��ور در امور اقلیت ه��ا برگزیده 

شد.
در رابط��ه ب��ا آزادی بی��ان، توقی��ف 
چندی��ن روزنام��ه و بازداش��ت چندی��ن 
فع��ال دگراندیش در ای��ن مدت، نتیجه ی 
بخش دیگری از وعده ه��ای روحانی بوده 
اس��ت. قابل توجه اس��ت ک��ه آزادی بیان 
در این م��دت به گونه ای ب��ه خطر افتاده 
اس��ت که رئیس جمهور صرف��اً برای خود 
و اطرافیان��ش ب��ه التم��اس روی آورده و 
می گوی��د: "آنان که منتقد و مخالف دولت 
هستند، از آزادی برخوردارند، لیکن اجازه 
بدهید به همان اندازه نیز موافقان دولت از 
آزادی و امنیت برخوردار ش��ده و به انتقاد 

سازنده بپردازند". 
مردم مبارز کرد!

تمام��ی ای��ن س��تم ها و اجحافات در 
رژیم جمهوری اس��المی امری عادی بوده 
و اجرای چنین سیاس��تی در داخل کشور 
تازگ��ی ندارد، بلک��ه رژیم از هم��ان ابتدا 
بر ش��الوده ی اینگونه سیاس��ت ها و افکار 
پی ریزی ش��ده و از چنین نظامی بیش از 
اینه��ا نیز انتظار نم��ی رود. لیکن آنچه که 
دور از انتظار می باشد، امیدواری به چنین 
رژیمی به ویژه از سوی برخی از هم میهنان 
کرد است که بدون به یاد آوردن تبلیغات 
و وعده ه��ای به اصطالح انتخابات قبلی، با 
دروغ ه��ا و فریبکاری هایی که در این رژیم 
مش��روعیت مذهبی نیز بدان داده ش��ده، 
بازهم تح��ت تأثی��ر برخی وعده ه��ا قرار 
گرفته و با حضور در پای صندوق  ها، بدان 

رأی می دهند.
دوستان گرامی!

رژی��م جمه��وری اس��المی علیرغ��م 
خودستایی ها و به نمایش گذاشتن سیمای 
قدرتمن��د کاذب از خ��ود، ضعیفت��ر از هر 
زمان دیگری اس��ت، زیرا قدرتمندی یک 
حکومت نه به کثرت نیروهای س��رکوبگر 
آن و سرکوب مردم بی گناه، بلکه به میزان 
اس��تحکام پایگاه اجتماعی و اعتماد مردم 

به آن است.
اینک تعداد بسیار اندکی از مردم به این 
رژی��م و امکان اصالحات در آن امیدوارند، 
م��ردم این رژیم را همانند اش��غالگر تلقی 

نم��وده و به دنب��ال کوچکتری��ن فرصتی 
هستند تا حکومت را از چنگال اشغالگران 
بی��رون آورده و به نمایندگان واقعی مردم 
بس��پارند. زمام��داران رژیم نی��ز به خوبی 
این واقعی��ت را درک نموده اند، به همین 
دلیل، هی��چ فرصتی ب��رای آزادی بیان و 

دگراندیشان باقی نگذاشته اند.
رژیم��ی که به حمایت م��ردم خویش 
متک��ی باش��د، وحش��تی از انتق��اد ی��ک 
روزنامه ن��گار، مطالبات یک فعال حق طلب 
ملی و حتی تحصیل به زبان مادری نداشته 
و با دس��تاویز قرار دادن چنین مس��ائلی، 
مردم را زندانی و اع��دام نمی کند. رژیمی 
ک��ه محبوبیت در می��ان م��ردم را عامل 
قدرت و اقتدار خویش تلقی نماید، در برابر 
خواست کشورهای دیگر به بهانه ی "نرمش 
قهرمانانه" س��ر فرود نمی آورد و اینچنین 
زبون و درمانده نمی گردید، هرچند که ما 
بر این باور بوده و هستیم که پروژه ی اتمی 
ایران به منظور دس��تیابی رژیم به س��الح 
اتم��ی، از همان روز نخس��ت، سیاس��تی 
اش��تباه و خودخواهانه بوده و هرچه زودتر 
دس��ت از این رؤیای فتنه انگیزانه بردارند، 

مردم ایران کمتر متضررخواهند شد.
ع��الوه بر ضع��ف و درماندگ��ی رژیم، 
به ط��ور کل��ی دوران زمام��داری اینگونه 
حکومت ها به سر رسیده است، زیرا توانایی 
تغیی��ر و تطبیق خویش ب��ا تحوالت زمان 
را ندارن��د، به همین دلی��ل همانند تمامی 
این قبیل حکومت ها که در اطراف خویش 
می بینیم، جمهوری اسالمی نیز محکوم به 
فناس��ت، بنابراین، زمان آن رس��یده است 
که هم��گان با اتحاد در برابر آن ایس��تاده 
و دیگ��ر فری��ب ریاکاری ه��ا و دروغ های 
آن��ان را نخورند، مس��ئولیتی ک��ه در این 
راستا بر دوش همگان می باشد، این است 
که حداقل خ��ود ما به موفقی��ت آنان در 
فریبکاری هایشان یاری نرسانند و همانند 
تمامی مردمی که طی 4�5 س��ال اخیر با 
دست خالی به مبارزه با رژیم های ستمگر 
پرداخته و به پیروزی رسیدند،  به قدرت و 

نیروی بی پایان خویش ایمان بیاوریم.
بگذارید همگان با این امید، به استقبال 
سال نو ش��تافته و شعله های آتش نوروز و 
س��رور و پایکوبی این مناسبت خجسته را 
مایه ی ش��ور و هیجان مبارزاتی خود قرار 
داده و یخبندان ظلمت و ستم و واپسگرایی 

رژیم را در گرمای آن ذوب نماییم.
ب��ا ایمان به نوزایی و نوش��دن تالش و 
مبارزه، نوروز و سال نو بر همگان خجسته 
باد، س��الی سرش��ار از جش��ن و شادی و 
پی��روزی و نابودی س��تم و س��تمکاران را 

برایتان آرزومندم.

حزب دمکرات کردستان ایران
دبیر کل

مصطفی هجری

حلبچه نقطه ی مشترک همدردی ملی

2٦ س��ال از ددمنش��انه ترین فاجع��ه ی 
انس��انی معاصر یعنی به ش��هادت رساندن 
پنج هزار انس��ان و نابودی میلیون ها جاندار 
دیگر که می توان اصطالح )ش��هید ش��دن 
حلبچ��ه( را برایش بکار برد، می گذرد. هنوز 
ه��م زخم های آن فاجع��ه همچون روزهای 
اول تازه و هر س��اله برای درمان بخش��ی از 
آن زخم ها در سراسر جهان، از سوی کردها 
مراسم و گرامیداش��ت یاد آن شهدا برگزار 
می گ��ردد و هر بخش��ی از آس��یب های آن 
فاجعه بررسی می ش��ود. یکی از جنبه های 

مهم این فاجعه، تأثیر منفی عمیق بر روان و 
زندگی فرد فرد کردها در همه ی بخش های 
کردس��تان است و قطعاً این آسیبها طوالنی 
 و بطور مستمر ابعادش نمایانتر می شود و به 
احتمال زیاد یک یا چند نسل دیگر به طول 
خواهد انجامی��د تا همه ی ابعاد توطئه هایی 
که بسیاری از کشورها در آن نقش داشته اند، 
آش��کار گردد. لیک��ن آنچه اکنون آش��کار 
اس��ت، نقش دو کشور اش��غالگر، دیکتاتور، 
بی رحم و دش��من ملت کرد در این فاجعه 
اس��ت. دولت وقت عراق به طور مستقیم از 
سالح های شیمیایی برای نابودی پنچ هزار 
انس��ان و میلیون ها جاندار دیگر اس��تفاده 
نمود و اس��ناد فراوانی در دس��ت است که 

رژیم جمهوری اس��المی ای��ران نیز قبل از 
رخ دادن این فاجعه، از وقع چنین جنایتی 
مطلع بوده اس��ت. می توان برای اثبات این 
ادعا به چند نکته اش��اره نم��ود. در همه ی 
این جنایت ها که اتفاق افتاد، با وجود حضور 
نیروه��ای رژیم ایران در آن منطقه، تاکنون 
نیز در مورد زخمی و یا کش��ته شدن حتی 
ی��ک نفر از نیروهای رژیم س��خنی به میان 
نیامده است. جای تعجب است که همزمان 
با به شهادت رساندن حلبچه، نیروهای رژیم 
تمامی امکانات انتق��ال مجروحان به ایران 
را آم��اده نموده و تبدیل به ابزاری تبلیغاتی 
نمودند و در مقاب��ل، کردها خود را رژیمی 
انساندوست معرفی نموده و متأسفانه بخش 

اعظمی از جامع��ه ی جهانی نیز صحت این 
ماسک دروغین را تأیید نمودند.

همزم��ان و در اولی��ن لحظه های روی 
دادن این ژینوس��اید علیه تمامی جانداران 
آن منطقه و مهمتر از همه ی آنها ملت کرد، 
فیلم مستندسازان رژیم که چنان می نماید 
در زمینه ی مستندس��ازی حرفه ای خود را 
ب��رای چنین رویدادی آم��اده کرده بودند و 
در انتظار چنین اتفاقی ب��رای فیلمبرداری 
بوده اند، چون پخش آن فیلم ها از تلویزیون  
رژیم نش��اندهنده ی حرفه ای بودن آنهاست 
و در بعض��ی موارد احتم��ال اینکه از پیش 
س��ناریویی برای آن نوشته ش��ده باشد، در 

میان است.
آنچ��ه اتفاق افتاد فاجع��ه ای واقعی بود. 
ژینوس��اید ب��ود. محصول عملک��رد رژیمی 
ضدانس��انی ب��ود. پاس��خی ب��ه مقاومت و 
آزادیخواهی ملتی تحت س��تم بود. نش��ان 
دهنده ی معامالت دولت ها و ارجحیت منافع 

اقتصادی و روابط دولت ها بر حقوق بش��ر و 
جان انس��ان ها بود. بیشتر کشورهای جهان 
از محک��وم نمودن آن جنای��ات در روزهای 
اول امتناع کردند و با احتیاط به آن اش��اره 
نمودن��د. اما در مقابل، ب��رادران و خواهران 
قربانیان حلبچه در کردستان ایران، با وجود 
بی تفاوتی قدرت های جهانی در رابطه با آن 
فاجعه، با قلب��ی رئوف و آغوش باز همچون 
دفعات قبل و بعدها نیز، پشتیبان و غمخوار 
آوارگان کردس��تان عراق ش��دند و تاکنون 
نیز یاد و خاطره ی آن ش��هدا از سوی مردم 
آن بخ��ش از کردس��تان گرامی داش��ته و 
ارج نهاده می ش��ود و این جای بسی تقدیر 
بوده و الزم اس��ت که در همه ی بخش های 
کردس��تان در اتفاقات و فجایع ملی همدرد 
یکدیگر باش��یم و اتحاد و همبستگی ملی و 
فرهنگ همدردی و درک مشکالت یکدیگر 

در درون آحاد مردم نهادینه شود.

چکو احمدی 
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مذاکرات ایران و آمریکا: 
معضل همسو
ترجمه: رضا فتح اهلل نژاد

سایت میدل ایست آنالین مقاله ای 
به قلم امانویل والس��تین، کارش��ناس 
ارش��د مرکز مطالعات دانشگاه "ییل" 
آمریکا، تح��ت عنوان " مذاکرات ایران 
و آمریکا: معضل همسو"منتش��ر کرده 

است. 
در آغ��از آم��ده اس��ت: "طی یک 
ماه اخیر یا بیش��تر، مذاکرات رس��می 
می��ان آمریکا و ایران بر س��ر مس��ائل 
هس��ته ای در جری��ان بوده اس��ت. در 
عم��ل، مذاکرات به طور غیررس��می و 
مخف��ی به مدت بیش از ش��ش ماه در 
جریان بوده اس��ت. از لح��اظ تکنیکی 
گروه مذاکره کننده با ایران، 1+5 )پنج 
عضو دائم ش��ورای امنیت سازمان ملل 
متحد بعالوه آلمان( خوانده شده است، 
اما 1+5 بیش��تر پوششی برای مذاکره 
کنن��ده کلیدی، یعنی ای��االت متحده 

آمریکا بوده است.
موض��ع عمومی طرفین مش��خص 
اس��ت. هر کدام هدفی اساس��ی دارند. 
اما اهدافشان با یکدیگر متفاوت است. 
ه��ر ی��ک می گویند اصول��ی دارند که 
نمی توانند برس��ر آن به سازش برسند. 
به هرحال، هر دو طرف به نظر می آید 
در جهت��ی در حرکتند که رهبر ایران، 
آی��ت اهلل عل��ی خامنه ای آن��را "نرمش 

قهرمانانه" می خواند. 
همسویی بیش��تری نیز در جریان 
است. رئیس جمهور آمریکا، باراک اوباما 
و رئیس جمهور ایران، حس��ن روحانی 
ظاهراً قصد دارند به سازش��ی برس��ند 
که از جنگ نظامی به دور باش��ند. این 
هم بدین دلیل اس��ت که هر دو بر این 
اعتقادند که جنگ نظامی عواقب بسیار 
مخربی هم برای کشورهایش��ان و هم 
برای شخص خودشان به همراه خواهد 

داشت."
می نویس��ند:  دیگ��ری  بخ��ش  در 
"مذاک��رات نمی توانن��د ب��دون عواقب 
سیاس��ی بس��یار مخربی ب��رای هر دو 
رهبر برای مدتی طوالنی ادامه داش��ته 
باشند. می توان حدس زد که این روند 
چقدر طول خواهد کشید، اما معتقدم 
از هم اکنون یک سال بیشترین مدتی 
است که به توافق می رسیم. به نظر من 
ای��ن احتمال زیاد نیس��ت که طی این 
مدت توافقی صورت پذیرد. پس سؤال 

اینست که: بعد چه خواهد شد؟" 
سپس می گوید: "واقعاً دو سناریوی 
جایگزین مطرح اس��ت" و بدان اشاره 
می کند که در س��ناریوی اول، کسانی 
امور را در اختی��ار بگیرند که گزینه ی 
نظام��ی را انتخاب کنند که بر این باور 
است "سومین جنگ بزرگ خاورمیانه 
در قرن بیست و یک" بوده و زیان های 
بس عظیمی به دنبال خواهد داش��ت. 
وی می گوی��د: "یک س��ناریوی کمتر 
فاجعه بار هم هس��ت. اینکه هیچ چیز 
بیش��تری به وقوع نپیوندد" و مذاکرات 
متوقف شوند و رهبران نظامی تر بر سر 
کار آین��د اما افکار عموم��ی آنها را به 

سوی احتیاط بیشتر تشویق کنند.
سپس می نویس��د: "سناریوی دوم؛ 
البت��ه از اول��ی بهتر اس��ت. ام��ا هیچ 
چی��زی را حل نخواهد ک��رد. وضعیت 
وخیمتر خواهد ش��د. هی��چ یک از آن 
کشورها نخواهند توانست به جد جهت 
بهبود اوضاع در کشورهایشان پا پیش 
بگذارند. سناریوی دوم همیشه شانس 
بیش��تری دارد و احتم��ال دارد پس از 
مدتی بر س��ناریوی اول ارجح شمرده 

شود".
منبع:

middle-east-online.com

            روزنــــــه

طنین چکمه های شرق و گوش ناشنوای غرب
         سالم اسماعیل پور

پخش گزارشی از تلویزیون الجزیره 
در رابطه با دس��ت داش��تن جمهوری 
اسالمی در یکی از جنایات تروریستی 
قرن بیستم  یک بار دیگر انگشت اتهام 

را به سوی این رژیم دراز کرد.
در این فیلم مس��تند، یک مهره ی 
اطالعاتی پیشین رژیم به نام ابوالقاسم 
مصباحی )همان کسی که در جریان 
پرون��ده ی ترور میکون��وس به عنوان 
شاهدC در دادگاه حضور یافت( پرده 
از نقش ای��ران در انفج��ار هواپیمای 
خطوط هوای��ی "پان آمریکن" بر فراز 
دهکده ی "الکربی" اسکاتلند برداشت. 
در این انفجار 259 مس��افر هواپیما و 
11 تن از س��اکنان دهکده ی الکربی 

کشته شدند.  
در ای��ن فیل��م گفته می ش��ود که 
به دس��تور س��ران جمهوری اسالمی 
و ب��ا ه��دف گرفتن انتقام س��رنگونی 

ب��ر لبخنده��ای دپلماتی��ک ظریف و 
روحانی، به خود مشغول نموده است.

همزمانی دو رویداد مزبور با س��فر 
کاترین اش��تون، مس��ئول سیاس��ت 
خارج��ی اتحادیه ی اروپ��ا به تهران و 
گم ش��دن این دو خب��ر در هزارتوی 
بازی های رس��انه ای غ��رب و حجاب 
اس��المی خانم اش��تون گوی��ای این 
نکت��ه اس��ت ک��ه غ��رب در برهه ی 
فعلی نمی خواه��د به پایان دوران ماه 
عسل خود با سیاس��تمداران معمم و 

چکمه پوش تهران بیاندیشد.
انفجار در هواپیمای خطوط هوایی 
"پان آمریک��ن" همان بهانه ای بود که 
25 س��ال پیش آمری��کا را متقاعد به 
انجام سلس��له حمالت و بمباران های 
ش��دیدی علیه رژی��م لیب��ی نمود و 
رابطه ی سیاس��ی میان این دو کشور 

را به قطع کامل کشاند.
از این حوادث که هر از چند گاهی 
زمینه س��از حمل��ه به یک کش��ور و 
حتی تغییر رژیم سیاسی آن از سوی 

جهانیان رخ می دهند، لیکن مصلحت 
سیاسی گردانندگان نظام بین المللی، 
بیرحمانه حکم به فراموش��ی و نادیده 
گرفت��ن آن ها می دهند. کش��تارهای 
هولناک سه سال اخیر سوریه، تهاجم 
یکی دو سال قبل روسیه به گرجستان 
و بلعیدن اوستیای جنوبی توسط این 
قدرت بزرگ و اخیرا نیز دست اندازی 
آشکار خرس آزمند شرق به حاکمیت 
و تمامیت ارضی اوکراین و صد البته، 
فجایع روا داش��ته ش��ده بر ملت کرد 
در تم��ام بخش ه��ای کردس��تان نیز 
نمونه های سهل انگاری و بی مسئولیتی 
جه��ان غ��رب در پیگیری ش��عارها و 
اهدافی اس��ت که گاه به بهانه ی آنها 
و تحت پرچم آن ها، جنگهای خونینی 
ب��ر پا ش��ده و گاه نی��ز همانند موارد 
فوق با س��کوت س��نگین غرب روبرو 

می شوند.
رفت��ار و عملک��رد رژی��م ایران در 
مدت بیش از سه دهه ی اخیر، مصداق 
عینی تمرد از قواعد آمره ی بین المللی 

سازمان های یاغی را در سطح منطقه و 
جهان تشجیع نموده و کار را به جایی 
رس��انده است که اینک تهدید نظامی 
آمریکا علی��ه یک رژیم س��رکوبگر و 
یاغی به صورت یک ش��وخی مبتذل 
و پوچ نگریس��ته می شود و ضربه زدن 
به منافع غرب و آمریکا برای بعضی ها 
تبدیل به یک بازی سرگرم کننده شده 

است.
لذا ک��ه این روزها ن��ه تنها جهان 
از افش��ای نق��ش ای��ران در حادثه ی 
جنایت بار الکربی و ارس��ال کش��تی 
ب��رای س��ازمان های  حامل موش��ک 
س��تیزه جوی غ��زه در حی��رت ف��رو 
نمی رود، بلک��ه اوباما، رئیس جمهوری 
ک��ه خ��ود را  "رهب��ر جه��ان آزاد" 
می خواند، دس��ت به انتخابی از س��ر 
اس��تیصال، از میان "بد" و "بدتر" زده 
و در پاس��خ به این سؤال که "از میان 
رادیکالیس��م سنی و شیعی کدام یک 
را خطرناکتر می دانید؟"، به ستایش از 
رژیم ایران پرداخته  و آن را حکومتی 

ایران در هفته های  ایرباس  هواپیمای 
پایان��ی جن��گ با ع��راق توس��ط ناو 
آمری��کا،  "وینس��نس"  هواپیماب��ر 
تروریس��ت های عض��و "جبهه ی خلق 
برای آزادی فلسطین� فرماندهی کل" 
به رهب��ری احمد جبری��ل، مأموریت 
عمل��ی انج��ام انفج��ار در هواپیمای 
مس��افربری خطوط "پان آمریکن" را 

انجام داده اند.
افشای نقش ایران در این جنایات 
که پیش از اینها تنها به معمر قذافی، 
رئیس جمهوری وقت لیبی منتس��ب 
می گردید، همزمان با توقیف کش��تی 
ب��اری حام��ل موش��ک های س��اخت 
س��وریه بود که از ایران عازم نوار غزه 
ب��وده و در میان��ه ی راه، در س��واحل 
س��ودان و توس��ط نیروهای اسرائیلی 

توقیف گردید.
این دو نمای کوتاه از گذشته و حال 
رژیمی اس��ت که در یک سال اخیر و 
به ویژه پس از روی کار آمدن حس��ن 
روحانی در ای��ران، جامعه ی جهانی و 
به ویژه سردمداران نظام بین الملل در 
غرب را ب��ا تاکتیک فریبنده ی نرمش 
قهرمانان��ه و تابش ف��الش دوربین ها 

قدرت های بزرگ گردیده اند، در تاریخ 
سیاسی جهان نمونه های متعددی را 

شاهد بوده ایم.
قتل مشکوک آرشیدوک فرانسیس 
فردینان��د، ولیعه��د اتریش در ش��هر 
س��ارایوو که منجر به حمله ی اتریش 
به صربستان و آغاز جنگ جهانی اول 
گردید، غرق شدن یک قایق آمریکایی 
در آب های ویتنام که بهانه ی حمله ی 
آمری��کا ب��ه ویتن��ام گردی��د، انهدام 
برج های دوقلوی تج��ارت جهانی که 
حمله به دو کش��ور افغانستان و عراق 
از سوی آمریکا را در پی داشت و حتی 
حمل��ه ی عراق به کوی��ت که بهانه ی 
الزم را برای معرفی نظم نوین جهانی 
به آمریکا داد، از نمونه هایی هس��تند 
ک��ه نش��ان می دهند گاه��ی حوادث 
سیاسی آنچنان جدی گرفته می شوند 
که قدرت های بزرگ از آن ها به عنوان 
ی��ک فرصت مغتنم برای مش��روعیت 
دادن به اقدامی که از مدت ها قبل در 

نظر داشته اند، بهره برداری نمایند. 
در نقط��ه ی مقاب��ل نی��ز گاه��ی، 
ح��وادث هم ط��راز و حت��ی خطیرتر 
از م��وارد ف��وق نیز در براب��ر دیدگان 

و ارزش های مشترک جامعه ی جهانی 
بوده و هس��ت. این رژی��م از ترورهای 
داخل��ی و خارجی گرفته تا مداخالت 
ویرانگر در منطقه و جهان، از سرکوب 
در زندان ها و خیابان ها گرفته تا جنگ 
مستقیم و غیر مستقیم با همسایگان، 
مل��ل منطق��ه و جامع��ه ی جهانی، از 
تسخیر سفارتخانه ها تا ارسال بمب و 
تروریست و ایدئولوژی، گناه کبیره ای 
نمانده که مرتکب نشده باشد، انفجار 
مقر نظامیان آمریکایی در عربس��تان، 
کنیا و لبنان، کش��تار هزاران س��رباز 
آمریکایی در عراق و افغانستان توسط 
تس��خیر  اس��المی،  جمهوری  عوامل 
سفارت های آمریکا و انگلستان و ده ها 
و صدها مورد مشابه دیگر، جملگی از 
جنایات��ی بوده اند ک��ه ابرقدرتی چون 
آمریکا با توس��ل به آ ن ها می توانست 
الاق��ل رژی��م را زیر ضربات س��نگین 
ماش��ین جنگ��ی اش به ش��دت تنبیه 
نماید، لیکن در بس��یاری از این موارد 
واش��نگتن در قب��ال خودس��ری ها و 
لجاجت ه��ای ته��ران خویش��تنداری 
پیش��ه نموده و با انفعال خود نه تنها 
رژیم تهران، بلکه بسیاری از رژیم ها و 

می داند که دارای اس��تراتژی و نگرش 
جهانی اس��ت و در سیاس��ت و روابط 
خود کامال عقالنی و بر اساس "هزینه 

� فایده" عمل می کند.
اینجاست که در می یابیم، استیصال 
هم��ه جانبه ی غ��رب در براب��ر امواج 
واپسگرایی، بنیادگرایی و درنده خویی 
برخی از رژیم های خودکامه ی شرق، 
به ط��رز نگران کننده ای جای خود را 

به "همزیستی با گرگ" می دهد.
در این میان آنچه که فعال از تابش 
فالش دوربین های غرب پنهان می ماند، 
همانا آشویتس حقیقت و مسلخ عدالت 
روزمره ای اس��ت ک��ه در پس پرده ی 
دیپلماس��ی "چمبرلین ه��ای زمان" و 
کاهلی آن��ان در برابر هیتلرهای ریز و 
درش��ت دوران روی در نقاب سکوت 
و بی اعتنایی کش��یده است. جهان به 
ط��رز نگران کننده ای پنب��ه در گوش 
نه��اده تا طنین چکم��ه ی هیتلرهای 
ش��رق را نشنود. ش��اید "پرل هاربور" 
دیگری در راه باش��د، اما بر عرش��ه ی 
ناو آتالنتیک، "روزولت" یا "چرچیل" 

جدیدی به چشم نمی خورد.
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میکونوس، سندی تاریخی بر تروریسم دولتی رژیم

میکون��وس، نام یک رس��توران یوناني 
در منطقه ی "ویلمرس��دورف" شهر برلین 
آلم��ان بود ک��ه با مدیریت یک ش��هروند 
ایران��ی، مدت ه��ا مح��ل مناس��بی برای 
گردهمای��ی ایرانی��ان مقیم این ش��هر به 
ش��مار می رفت. در 1٧ س��پتامبر س��ال 
س��اعت  ش��هریورماه13٧1(   2٦  (1992
قریب به 11 ش��ب، تروریس��ت های رژیم 
جمه��وری اس��المی که ماس��ک بر چهره 
داش��تند، وارد این رس��توران شده و اتاق 
پش��تي رستوران را که در آن دکتر صادق 
ش��رفکندی دبیرکل وقت حزب دمکرات 
کردس��تان ایران، فتاح عبدلی )نماینده ی 
حزب در اروپا(، همایون اردالن )نماینده ی 
حزب در آلم��ان( و نوری دهکردی )فعال 

سیاس��ی و از دوس��تان ح��زب( حض��ور 
داشتند، با س��الح های اتوماتیک به رگبار 

بسته و آنان را ترور نمودند. 
با پیگیری دولت آلمان مشخص شد که 
تیم ترور را یک گروه چهار نفره ی لبنانی 
به هم��راه دو ایرانی که یک��ی از آن ها به 
نام کاظم دارابی، مسئولیت هماهنگی این 
عملیات را بر عهده داش��ته است، تشکیل 
داده اند و پس از بررسی  های بسیار از سوی 
دستگاه قضایی آلمان، جوانب مختلف این 
جنایت س��ازمان یافته و دولتی رژیم برمال 
ش��ده و عالوه بر دس��تگیری مجریان این 
ت��رور، نقش مقام��ات عالی رتب��ه ی رژیم 
از جمل��ه خامنه ای رهب��ر رژیم، علی اکبر 
وقت،  رئیس جمهور  رفس��نجانی  هاشمی 
علی اکبر والیتی وزی��ر وقت امور خارجه، 
عل��ی فالحی��ان وزی��ر وق��ت اطالعات و 

بس��یاری دیگر از مقامات بلندپایه ی رژیم 
تروریس��ت پرور جمهوری اس��المی که در 
کمیت��ه ای تح��ت عنوان "کمیت��ه ی امور 
وی��ژه " که چگونگی ت��رور مخالفان در آن 
بررسی و طرح ریزی می شده است، آشکار 
ش��ده و پس از گذش��ت قریب به 3 سال 
و نی��م تحقیق و بررس��ی، علیرغم تالش 
واف��ر رژی��م ب��رای جلوگیری از تش��کیل 
دادگاه و صدور حکم، س��رانجام دس��تگاه 
قضایی آلمان در اقدامی شجاعانه و بدون 
هیچ گونه توجهی به خواس��ت های رژیم، 
در س��ال 199٦)13٧5( ب��ا ص��دور رأی 
خویش اعالم کرد که مسئولین بلندپایه ی 
رژی��م جمهوری اس��المی، آمری��ن اصلی 
این جنای��ت بوده ان��د و در آن دادگاه که 
به دادگاه میکونوس ش��هرت یافت، برای 
هر یک از مجرمین احکامی جداگانه صادر 
و برای علی فالحیان، وزیر وقت اطالعات 

رژیم و از خادمی��ن دربار والیت فقیه نیز 
حکم بازداش��ت ص��ادر ش��د و در اختیار 
پلی��س اینترپل قرار گرف��ت و این حکم 

تاکنون نیز به قوت خود باقیست. 
شایان ذکر اس��ت که چند هفته قبل 
از وقوع این جنایت در س��ال 1992، علي 
فالحی��ان در یک مصاحب��ه تلویزیوني در 
ایران، حزب دمکرات کردس��تان ایران را 
به عنوان یکي از اهداف وزارتخانه ی خود 
برش��مرده و اعالم کرده ب��ود، وي اعضای 
ای��ن حزب را در داخل و خارج از کش��ور 

تحت نظارت دارد.
دادگاه میکون��وس و حک��م صادره در 
آن، نقط��ه ی عطف��ی در تاری��خ مبارزات 
آزادیخواهانه علیه رژیم جمهوری اسالمی 
اس��ت، چراک��ه ب��رای اولین ب��ار در آن، 
دس��تگاه قضایی یک کشور اروپایی یعنی 
آلمان، مسئولین ارش��د رژیم را به عنوان 
آمرین این ترور معرفی کرد، در حالی که 
تا آن زمان و با وجود ترورهای دیگر رژیم 
در خارج از ایران، هیچ  یک از کش��ورهای 
اروپای��ی چنین جرمی را به طور رس��می 
متوجه رهبران جمهوری اس��المی نکرده 
بودن��د و ب��رای اولین بار در ای��ن دادگاه، 
رژی��م جمه��وری اس��المی به تروریس��م 

دولتی محکوم شد.
اهمیت این دادگاه در سطح بین المللی 
ب��ه ح��دی ب��ود ک��ه در آن زم��ان، اکثر 
کش��ورهای اروپایی با فراخواندن سفرای 
خود از ایران برای مدت چند ماه، اعتراض 
خ��ود را به تروریس��م دولت��ی جمهوری 
اس��المی ابراز داشتند و این اقدام دستگاه 
قضایی آلمان سبب متوقف شدن ماشین 

ترور رژیم در خارج از کشور شد. 
اکن��ون نیز پس از گذش��ت س��ال ها، 
دادگاه میکونوس و دادس��تان های شجاع 
آن و نق��ش ای��ن دادگاه در شناس��اندن 

رژی��م تهران ب��ه عنوان یک��ی از پایه های 
اصل��ی و حام��ی تروریس��م دولت��ی در 
س��طح بین المللی فراموش نشدنی و قابل 
س��تایش و تقدیر اس��ت، ب��ه گونه ای که 
در ط��ی روزهای اخی��ر اتحادیه ی وکالی 
فدرال آمریکا برای نخس��تین بار در سطح 
جهان و در اقدامی تاریخی و س��تودنی، با 
تقدیر از دادس��تان های دادگاه میکونوس) 
دادس��تان کل و دادس��تان پیشین آلمان 
فدرال، الکساندر فنشتایل و برونو یوست(، 
تالش ه��ا و پیگیری های مجدانه ی آنان را 
در جری��ان دادگاه پاس داش��ته و یک بار 
دیگ��ر با این اق��دام، بر تروریس��م دولتی 
رژی��م تهران و حمایت هم��ه جانبه ی آن 
از گروه های تروریس��تی در سراسر جهان 
تأکی��د و اقدام��ات تروریس��تی این رژیم 

تروریست پرور را تقبیح نمود.
حمای��ت م��ادی و لجس��تیکی رژیم 
از گروه های تروریس��تی و س��تیزه جو در 
خاورمیانه و آس��یای میانه، مس��تقیماً بر 
کوش��ش های بین الملل��ی برای پیش��برد 
صلح تأثیر داش��ته است و ثبات اقتصادی 
در خلیج ف��ارس را تهدی��د کرده و موجب 

تضعیف رشد دمکراسی شده است.
اگر چه تروریس��م و علی الخصوص نوع 
اس��المی آن با حکومت اسالمی در ایران 
آغاز نشده، اما با قدرت گیری این حکومت 
تروریس��ت پرور، جان تازه ای در منطقه ی 
خاورمیانه و در س��طح بین المللی گرفت. 
جمه��وری اس��المی یک��ی از مهمتری��ن 
دولت ه��ای صادرکننده، حام��ی، پرورش 
دهنده و تغذیه کننده ی تروریسم در سطح 
بین المللی اس��ت. دس��ت های جمهوری 
اسالمی از اوین تا تل آویو و از خیابان های 
تهران تا خیابان های بوینوس آیرس آغشته 

به ترور و جنایت و خون است. 

در س��وم اس��فندماه س��ال 1392 بعد 
از اعتراضات��ی گس��ترده، وضعی��ت داخلی 
اوکرای��ن دچ��ار بحران��ی بزرگ ش��د و در 
توس��ط  ریاس��ت جمهوری  کاخ  نتیج��ه، 
معترضان اشغال شد و "ویکتور یانوکوویچ"، 
رئیس جمهور طرفدار روسیه فرار کرد و پس 
از فرار او، پارلمان این کش��ور دستور آزادی 
"یولیا تیموش��نکو" را صادر کرد که قباًل به 
اتهام فس��اد مالی زندانی ش��ده بود. پس از 
ای��ن بحران، روس��یه به بهان��ه ی محافظت 
از روس تب��اران ش��به جزیره ی خودمخت��ار 
کریم��ه، ای��ن منطقه را اش��غال کرد و این 
بحران ب��ه بحرانی بین المللی تبدیل ش��د 
که فضای دیپلماس��ی را تحت الش��عاع قرار 
داد. آمریکا و کش��ورهای غربی از معترضان 
اوکراینی حمایت می کنند و روسیه نیز که 
منافعش در اوکراین به خطر افتاده اس��ت، 
از دولت منحله طرف��داری می کند. بحران 
اوکرای��ن احتم��االً بزرگتری��ن بحران غرب 
به ش��مار  می رود و همین باعث ش��ده که 
اتحادیه ی اروپ��ا موضع تندی در مورد این 
بح��ران اتخاذ کن��د و تالش ب��رای تحریم 
اقتصادی روسیه را در دستور کار خود قرار 
دهد. روس��یه مخصوصاً در این چند س��ال 
گذشته از حاکمان دیکتاتور منطقه حمایت 
کرده و مخصوصاً بعد از آغاز بحران س��وریه 
برخالف بیشتر کشورهای جهان از قتل عام 
و حمله ی نیروهای بش��ار اسد به مخالفان 
چشم پوش��ی کرده و اکنون نیز بعد از آغاز 
بحران اوکراین که اکثریت مردم این کشور 

خواستار نزدیک ش��دن به اتحادیه ی اروپا 
هستند، با اش��غال کریمه به بهانه ی حفظ 
روس تباره��ای این منطقه ب��ه این بحران 
دام��ن می زن��د، ولی نکته ی جال��ب توجه، 
نقش ایران در این بحران بین المللی است. 
هر چند ایران در ظاهر از خواست های مردم 
اوکراین حمایت می کند، ولی در عمل همراه 
با روس��یه به دالیل گوناگون به این بحران 
دام��ن می زند و در وس��ایل ارتباط جمعی، 
مردم معترض اوکراینی را به کسانی نزدیک 
به آمریکا و خود این اعتراضات را به آشوب 
و بل��وا تش��بیه می کند که غ��رب و آمریکا 
عامل برپا ش��دن آن هس��تند و در همین 

حال از خواس��ت م��ردم کریمه و جدایی از 
اوکراین حمایت می کند. روسیه همواره به 
دلیل منافع اقتصادی اش در ایران مخصوصاً 
در مورد مسأله ی اتمی که منافع زیادی در 
ای��ران دارد، از این کش��ور حمایت کرده و 
بیش��تر اوقات با استفاده از حق وتوی خود 
در سازمان ملل، مانع تصویب قطعنامه ها و 
تحریم های بیش��تر علیه ایران شده و ایران 
نیز برخالف ش��عارهایش در جهان اسالم، 
همواره قتل عام مس��لمانان چچن توس��ط 
روسیه را نادیده گرفته و بعد از آغاز بحران 
س��وریه، به موازات روسیه، حمایت نظامی 
و اقتصادی و سیاس��ی گسترده ای از دولت 

اس��د به عمل آورده است. سیاست یک بام 
و دو ه��وای جمه��وری اس��المی در مدت 
حاکمیتش همواره برای کشورهای مختلف 
و مخصوص��اً کش��ورهای عرب��ی و غربی و 
آمری��کا نگرانی ایجاد نموده و این نیز باعث 

انزوای بیشتر ایران در جهان شده است.
اوکراین بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر 
ش��وروی در تاریخ 23 آگوس��ت 1991 به 
اس��تقالل دس��ت یافت، ولی همواره تحت 

نفوذ کشور روسیه بوده است.
بحران اوکراین و ش��به جزیره ی کریمه 
اکن��ون تبدی��ل به گ��ره کوری ش��ده که 
احتمال وق��وع یک جنگ ب��زرگ را دامن 

می زن��د. رئیس جمه��ور موق��ت اوکراین از 
تمام نیروهای نظامی خواس��ته است که در 
حالت آماده باش باشند و تالش های آمریکا 
و اتحادی��ه ی اروپ��ا نیز بی ثمر بوده اس��ت. 
در ت��الش ب��رای رفع این بح��ران، روز 23 
اس��فند جان کری بعد از ٦ ساعت مالقات 
و رایزنی با سرگی الوروف در لندن در مورد 
همه پرس��ی منطق��ه ی کریمه ب��دون هیچ 
نتیجه ای به پایان رس��ید. اتحادیه ی اروپا و 
آمریکا این همه پرسی را به دور از قوانین و 
قواعد بین المللی می دانن��د و از هم اکنون 
اعالم کرده اند که نتیجه ی این همه پرسی را 
قبول ندارند و به شدت از روسیه خواسته اند 
که از مداخله در این کش��ور دست بردارد و 

نیروهایش را از کریمه خارج کند.
ولی بعد از این همه تالش دیپلماتیک، 
سرانجام در تاریخ 25 اسفندماه همه پرسی 
کریمه انجام شد و نتیجه ی این همه پرسی 
تا به حال نش��ان داده است که بیشتر مردم 
ای��ن منطقه ی خودمختار خواس��تار الحاق 
به روس��یه هس��تند و خبرگزاری ایتارتاس 
روسیه اعالم کرده است که 93 درصد مردم 
ای��ن منطقه از روس��یه حمای��ت می کنند. 
بعد از اتمام این همه پرس��ی، دولت موقت 
اوکرای��ن و غرب و آمریکا اعالم کرده اند که 
به هیچ وج��ه نتیجه ی این همه پرس��ی را 

نمی پذیرند.
این بحران یادآور جنگ س��رد است که 
جهان را به دو قطب اتحاد جماهیر شوروی 
و آمریکا تقس��یم کرد و تاکنون نیز تأثیرات 
ای��ن قطب بندی ب��ر سیاس��ت و ارتباطات 

کشورهای مختلف پابرجاست.

عادل مرادی 

بحران اوکراین و موضع کشورهای مختلف
هیوا میرزایی 

دادستانهای دادگاه میکونوس
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اسالم گرایان بعد از مشروطه در ایران 

در راستای همكاری بیشتر نیروهای دمكرات و مترقی ایران بكوشیم

س��ال های دهه 2٠ زمانی مناس��ب برای 
بازگش��ت روحانیون به حوزه ی سیاست، بعد 
از س��ال ها همکاری و در برخ��ی موارد پایان 
فش��ارها توس��ط رضاش��اه بود. در این مقطع 
جری��ان روحانی��ت و نیروهای اس��المگرا به 
ضدیت و مخالف��ت با اندیش��ه های عقل گرا، 
س��کوالر، اندیش��ه های مدرنیت��ه ، علم گرایی 
و غی��ره پرداختند. آنان در پ��اره ای از موارد 
ب��ه نگاش��تن و نقد این اف��کار و اندیش��ه ها 
پرداختن��د، اما در بس��یاری از م��وارد هم به 
زب��ان زور ، تهدید و ت��رور روی آوردند. کتاب 
" کشف االس��رار " خمین��ی در همین زمینه 
می باش��د. زمینه ای برای مقابله با عقل گرایی، 
اندیشه های مشروطه، مبانی فکری غرب برای 
اراده ی مردم و حاکمیت مردم بر سرنوش��ت 
خود. این روحانی رادیکال و فقه گرا در همین 
دوران در ای��ن کتاب به نوعی مبانی عقیدتی 
و فقهی م��ورد عالقه ی خود ب��رای حکومت 
اس��المی را بیان می کند. بازوی دیگر پیشبرد 
اهداف و برنامه های اس��المگرایان در ضدیت 
ب��ا آرمان های دمکراتیک و حاکمیت مردم در 
س��ال های دمکراسی نیم بند ایران از سال 2٠ 
تا 32 روحانیون محافظه کار و نزدیک به دربار 
می باش��ند که در رأس آنها آیت اهلل کاش��انی 
قرار گرفته است. همین دوران اوج همکاری و 
همراهی  نزدیک دربار و اسالمگرایان رادیکال 
در قالب "ترور و خش��ونت " ن��واب صفوی و 

کاشانی می باشد.
 فدائیان اسالم بازوی اجرایی اسالم گرایی 
سیاس��ی و رادیکال در خصوص انتخابات در 
دوران دمکراس��ی نیم بند ایران بین سال های 
132٠ تا 1332 دیدگاهی عنوان می کند که 
اساس��اً با آزادی در تعارض می باش��د. اندیشه 
و برنام��ه ای که ب��ا روح و ماهیت مش��روطه 
در کش��مکش دائم می باش��د. در مورد آزادی 
انتخابات به جلوگیری از انتخاب افراد بی دین 
و لغو قانون های مخالف اسالم تأکید می شود 
که نهادی همچون ش��ورای نگهبان را لحاظ 
می کنن��د. »نماین��دگان مجلس ش��ورا باید 
بفهمن��د ک��ه مجل��س، مجل��س قانونگذاری 
نیس��ت، بلکه مجلس شورای اسالمی است و 
تنها حق دارند بر طبق قانون مقدس اس��الم 
در راه عظم��ت مل��ت مس��لمان ایران ش��ور 
نمایند و راه های مش��روعی برای ارتقای ملت 
مس��لمان ایران پیدا نمایند و بر زیان مصالح 
مملکت اس��المی س��خنی نگویند و در انجام 
وظیفه ی خود در مجلس ش��ورای ملی تحت 
نظر ح��وزه ی روحانیت و علم��ای پاک طراز 
اول ق��رار گیرند.« با این اس��تدالل که » حق 
قانونگ��ذاری تنها برای خداس��ت و قانونی که 
از فکر پوس��یده ی بش��ر قانونگ��ذار بگذرد، با 
علم ، عقل و اس��الم مناف��ات دارد«.  )فدائیان 
اسالم ، برنامه ی حکومت اسالمی، سید هادی 

خسروشاهی(
ش��یوه  ی ترور و ح��ذف اف��راد در جامعه 
توس��ط فدائیان اس��الم در کنار ای��ن تفکر و 
تحلی��ل منتهی ب��ه آن از اندیش��ه ی دینی و 
گفتمان اس��الم سیاس��ی ارت��زاق می کند و 
در عمل به س��وی اس��الم رادیکال و تشکیل 
حکومت اسالمی گام بر می دارد. رادیکالیسم 
و گفتمانی که در یک جبهه  در برابر خواست 
مردم، نیروهای سیاس��ی پیش��رو، دولت ملی 
دکتر مصدق و نیروهای حامی آن ایستادگی 
می کند. همین گروه از اس��الم گرایان روحانی 
و  برنامه ه��ا  از  بس��یاری  در  غیرروحان��ی  و 
دیدگاه های خود در خصوص سیاست، دولت، 
نق��ش و کارکرد دین در قدرت با روحانیون و 
علم��ای دینی طراز اول ش��یعه در حوزه های 
نجف و قم اختالف عقیدتی، فقهی، سیاس��ی، 
مدیریتی و اجرایی پیدا می کنند، تا جایی که 
نواب صفوی به دلیل تندروی ها و تهدیدهایش 
که توس��ط حلقه ی نزدیکانش که بیشتر آنها 

افراد غیرروحانی، بی س��واد، سنت گرا، شرور و 
در کل اش��خاصی غیرمتعارف بودند ، از سوی 
آیت اهلل بروجردی محکوم می شود ودر نهایت 

از حوزه بیرون انداخته می شود.
این رادیکالیس��م و آنارشیس��م دینی در 
ده��ه ی 2٠ و 3٠ از س��وی فدائیان اس��الم و 
جریان ه��ای ض��د آزادی، ضد دمکراس��ی و 
مخالف اندیش��ه های مش��روطه، با حمایت و 
سرس��پردگی کاش��انی به دربار ت��داوم پیدا 
می کن��د، تا زمانی که این برداش��ت از دین و 
سیاس��ت، پایه های فکری، اعتقادی، عملی و 
سیاس��ی بخش عمده ای از نیروهای سیاسی 
� مذهبی دهه 4٠ و 5٠ را در ایران تش��کیل 
می دهد. این نوع برخورد با قدرت و سیاس��ت 
و نیز برداش��ت سیاس��ی از اس��الم گرایی در 
س��ال های قب��ل از انقالب در ای��ران ، جریان 
غال��ب در میان نیروهای دین��ی با قرائت های 
مختل��ف از دین ب��رای مبارزه ب��ود. آنان در 
قالب جریان های مذهبی، هیأت های مذهبی، 
انجمن ه��ای مذهب��ی و جریان ه��ای مخالف 
ب��ا جامعه ی ب��از به ایجاد م��دارس خصوصی 
نزدیک به خود، انتش��ارات مذهب��ی، تربیت 
دانش آم��وز مذهب��ی، س��ازمان های چریکی 

و مذهب��ی نزدی��ک ب��ه ایدئول��وژی دینی و 
حلقه های بس��یار نزدیک به روحانیون ایجاد 
کردن��د. این خط فکری که از ش��یخ فضل اهلل 
نوری ش��روع ش��ده بود. در مراح��ل بعدی با 
پوش��ش دادن مدرس، کاشانی، نواب صفوی 
و غیره مس��یر خود را بیش��تر هموار می بیند. 
گفتمان دینی با عنصراسالم گرایی رادیکال در 
ای��ران، در دوران پهلوی دوم با نقش و حضور 
خمینی به نوعی و در دهه ی 4٠ و 5٠ توسط 
مراک��ز مذهبی و جلس��ات دینی که توس��ط 
روحانیون نوگرا، اس��الم گرایان غیرروحانی و 
س��نت گرایان دینی اداره و هدایت می شدند، 
گفتمان دینی  تقویت می شود، تا جایی که با 
ایدئولوژیک، گفتمان چپ گرایانه و  چرخشی 

ضد امپریالیستی، بسیار فربه می گردد.
در این دوران ، تش��کیل حکومت اسالمی 
و به نوعی برقراری نظام ش��ریعت اسالمی یا 
برگردان دیگر آن، " بازگش��ت به خویشتن" 
دوران ص��در اس��الم، عنصر مش��ترک میان 
نیروهای اسالم گرای روحانی و غیرروحانی با 
تفس��یرها و قرائت های مختلف بود، اما با این 
حال در بسیاری از موارد، همکاری و برنامه ی 
مشترک برای تحقق این امر را داشتند. فضای 
سیاسی بعد از کودتای 2٨ مرداد سال 1332 
در ای��ران، بیش��تر از ه��ر زم��ان دیگری این 
فرصت و موقعیت را به نیروهای اسالم گرا داد، 
چرا که یک رژی��م برآمده از کودتا با حمایت 
نیروهای بیگانه، جانشین یک دولت قانونی و 
نسبتاً دموکراتیک ش��ده بود. رژیم سلطنتی 
به دلیل در پیش گرفتن سیاس��ت های خشن 
و غیردمکراتی��ک بع��د از کودتا، ب��ا نیروهای 

آزادیخواه و دمکرات در مناطق مختلف ایران 
بی��ش از هر زمانی، ماهی��ت غیردمکراتیک و 
اقتدارگرایان��ه ی خود را به نمایش گذاش��ت. 
دوره ی س��لطنت بع��د از کودتای پهلوی دوم 
در ای��ران، فاق��د پایه ها، بنیان ه��ا و نهادهای 
دمکراتی��ک و مدنی برای مش��ارکت و حضور 
مردم در قدرت سیاسی بود. این رژیم هر چند 
در عمل و در بس��یاری موارد ب��ا بودجه های 
کالن و تبلیغات گس��ترده، خود را پیشاهنگ 
اجتماع��ی،  برنامه ه��ای  پیش برن��ده ی  از  و 
اقتصادی، فرهنگی و سیاس��ی برای توسعه و 
پیش��رفت ایران می دانس��ت و در این زمینه، 
طرح ه��ا و برنامه های بزرگ��ی را به پیش برد، 
اما با این حال نتوانس��ت آن چهره ی سکوالر 
خود در زمینه های فرهنگی، اقتصادی و غیره 
را به حوزه ی سیاس��ت تسری دهد. این رژیم 
با درآمدهای بیشمار ناشی از دالرهای نفتی و 
کمک های خارجی نتوانست یک رژیم مردمی 
که برآمده از خواست اکثریت ملیت های ایران 
باشد را ایجاد نماید. با پیگیری شدید سیاست 
نیروهای امنیتی و س��اواک در سال های بعد 
از کودت��ا، یک اراده ی آهنین برای س��رکوب 
و حذف اندیش��ه های دمکراتیک و آزادیخواه 

ایجاد ش��د. ش��اه و مش��اورانش ب��ا همکاری 
س��اواک و حمایت قدرت های خارجی، بعد از 
بازگش��ت به قدرت که خ��ود را در برابر آن ها 
مسئول و متعهد می دانست، راه فاصله گرفتن 
از اص��ول مش��روطیت و قان��ون اساس��ی که 
سوگند وفاداری و عمل به آن را یاد کرده بود، 
در پیش گرفت. محمدرضاشاه در این سال ها، 
دیگ��ر حاضر نبود در برابر نیروهای سیاس��ی 
و نهاده��ای دمکراتیکی چون مجلس، احزاب 
سیاس��ی، مطبوعات و ق��درت مردم همچون 
س��ال های ده��ه ی 2٠ عمل کن��د. البته این 
سیاست در همان سال ها هم که یک سیاست 
تساهل و مدارا بر مبنای یک توازن قدرت در 
ایران بود، بیشتر متوجه مناطق مرکزی ایران 
می ش��د، نه همه ی مناطق ای��ران، چرا که در 
همین سال ها، نیروهای دمکراتیک و متعهد و 
معتقد به اندیش��ه ها و آرمان های مشروطیت، 
آزادیخواه��ی، حقوق دمکراتیک، رفع س��تم 
ملی، بی عدالت��ی و جامع��ه ی دمکراتیک در 
می��ان ملیت ه��ای دیگر، از س��وی حاکمیت 
س��رکوب ش��ده بودند. نیروهای دمکراتیک و 
مقاومی که به صورت س��نتی، حامی اساسی 
مش��روطیت و معتقد به ع��دم تمرکز قدرت 
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در ایران بودند. 
در ای��ن دوران، نیروهای مب��ارز و دمکراتیک 
در کردس��تان، آذربایجان، ش��مال و مناطق 
دیگر توسط ش��اه و با حمایت ارتش سرکوب 
می ش��وند. ای��ن آزادیخواه��ان و نیروه��ای 
پیشرو، بازماندگان آرمان ها و مطالبات همان 
نیروه��ای دمکراتیک و آزادیخواهی بودند که 
مقاومت نیروهای مشروطه خواه را در مناطق 

مختلف ایران در دوران اس��تبداد صغیر شکل 
داده بودن��د. حمایت، همراه��ی و مقاومتی را 
خلق کرده بودن��د که در نهایت با فتح تهران 
باعث پیروزی مش��روطیت در برابر اس��تبداد 
حکومتی و جهل مذهبی شده بود، اما در این 
مقط��ع با همراهی روحانیت و اس��الم گرایان، 
جنبش ه��ای دمکراتیک و مل��ی آذربایجان و 
کردس��تان که با روح و ماهیت مش��روطیت 
در ایران هیچ تضاد عملی و نظری نداش��تند، 
از س��وی س��لطنت طلبان به صورت بس��یار 
شدید سرکوب می ش��وند. این وضعیت یعنی 
سرکوب و ایجاد فضای اختناق برای نیروهای 
سیاسی، دمکراتیک، س��کوالر، آزادیخواهان، 
جنبش های دانش��جویی، زن��ان، جنبش های 
چریکی و روش��نفکران در سطح بسیار وسیع 
تداوم پیدا می کند. این در حالیست که در این 
دوران، اسالم گرایان و روحانیون، غیر از برخی 
از آن ه��ا که در زندان و تبعید هس��تند، اما با 
ای��ن حال به صورت کل��ی، از لحاظ گفتمانی 
و ح��وزه ی فعالی��ت از چت��ر امنیتی و فضای 
تنفسی بیش��تری برخوردار می باشند. فضای 
کلی، موقعیت رژیم و در کنار آن تحلیل نظام 
از اس��الم و همراهی با برنامه های اسالمی در 

یک اس��تراتژی بلندمدت، ن��ه تنها علیه آنان 
نیست، بلکه زمینه و بستری مناسب می باشد 
تا آنان با چراغ های خاموش و نیز در بسیاری 
م��وارد با چراغ روش��ن به فعالیت سیاس��ی، 
تبلیغی ،آموزشی، فرهنگی، مالی، دانشجویی، 
دانشگاهی، اداری، دولتی، مذهبی و عقیدتی 
در عرصه ه��ای مختلف ب��ا بودجه های نظام، 
در داخ��ل نظام روی آورن��د. در این فضا که 
جنبش های چ��پ و نیروه��ای دمکراتیک با 
گرایش های مختلف و نیز نیروهای دمکراتیک 
ملیت ه��ای ای��ران در قالب احزاب سیاس��ی 
و ش��خصیت های مب��ارز، کمتری��ن میزان و 
فرصت حضور و فعالیت سیاس��ی و اجتماعی 
از س��وی رژی��م س��لطنتی برای آن��ان وجود 
نداش��ت. نیروهای اس��الم گرا در قالب فعالین 
سیاس��ی در زمینه های مختلف، یک بستری 
برای حض��ور و فعالی��ت آنان مهی��ا گردیده 
ب��ود. این قضیه ب��ه تحلیل نظام س��لطنتی، 
دس��تگاه های امنیتی، کارشناسان سیاسی و 
دولت بر می گش��ت که خطر اصلی برای بقای 
س��لطنت را توسط اس��الم گرایی نمی دانست، 
بلک��ه آنان خط��ر و تهدید اصلی را از س��وی 
روش��نفکران، س��کوالرهای پیرو مشروطیت، 
دمکرات ه��ا، نیروه��ای پیش��رو، گرایش های 
چپ و نیروهای چریکی می دانست. در همین 
بس��تر گفتمانی نیز اسالم گرایان با قرائت های 
س��کوالرها،  را  خ��ود  دش��منان  مختل��ف، 
روش��نفکران غیردین��ی، نیروهای پیش��رو و 
دمکراتی��ک ملیت های ای��ران و گرایش های 
مختل��ف جنبش چپ و مترقی می دانس��تند. 
این سیاس��ت و برداش��ت دو طرفه به صورت 

نانوش��ته، نقطه ی اتفاق و اجماع اسالم گرایان 
و دس��تگاه نظام سیاسی س��لطنت، در ایران 
دهه ی 5٠  می باشد. نگاه مشترک و اعتقاد به 
داشتن یک دش��من مشترک، از سوی " نهاد 
سلطنت" و " اسالم سیاس��ی" در این دوران 
ب��ه نوعی همان تفکر ضدیت با مش��روطه، از 
سوی اس��تبدادطلبان و مش��روعه خواهان را 
تداع��ی می کند. این جبهه ی گس��ترده علیه 
اندیش��ه های م��درن و دمکراتی��ک در ایران، 
ب��ه صورت یک اتحاد و همراهی نانوش��ته در 
جامعه عمل می ک��رد. از منابع مالی، مادی و 
معن��وی مختلفی در میان دس��تگاه قدرت و 
نهادهای دینی بهره مند می شد. این کمک ها، 
مس��اعدت ها، امکانات مالی و دولتی در کنار 
منابع مالی  بازار، مساجد، هیأت های مذهبی 
و نیز کمک ه��ای دولتی که به نوعی طبقه ی 
متوسط مذهبی را پوشش می داد، یک قدرت 
و توان ویژه را برای کارهای تبلیغاتی، آموزش 

و نشر اسالمی ایجاد کرده بود. 
در حالی که سیاس��ت و برنامه ی وس��یع 
تبلیغاتی بازگشت به » ایران باستان و نمادهای 
باستانی سلطنت« از س��وی نظام سلطنتی و 
دربار به صورت بس��یار وسیع حمایت می شد. 
آن��ان در عم��ل و به صورت بس��یار مغرضانه 
با س��ایر هویت های ملی برخ��ورد می کردند. 
توس��ط ناسیونالیس��م ملت حاکم و "سیاست 
یک کشور یک زبان" به سبک رضاشاهی، این 
سیاست و پروژه ی انهدام ملیت ها و زبان ها که 
سرمایه ها و کانون های مقاومت و ظرفیت برای 
مشروطه خواهی و پیشرفت ایران بودند، انجام 
می گردی��د. در کنار این سیاس��ت حکومت و 
دربار، مذهبیون برنامه ی آرمانی اسالم گرایی 
درقالب »بازگش��ت به اسالم«، »امت اسالم« 
و نفی س��ایر هویت ها را دنبال می کردند، این 
دو نی��رو با ماهیت، هدف، برنامه و سیاس��تی 
متفاوت و غیر یکس��ان، اما در عمل و نتیجه 
در یک جه��ت گام بر می داش��تنند. آنان در 
ایدئولوژی، روش سیاس��ی، رفتار سیاسی در 
تئ��وری و عمل، راه ضدیت با غرب و مقابله با 
عقالنیت سیاس��ی، جامعه ی مدنی، مدرنیته، 
آزادی، کرامت انس��انی و نی��ز نادیده گرفتن 
س��ایر صداها، ملیت ها، هویت ها و فرهنگ ها 
را در پی��ش گرفتن��د. اف��راط در عمل و نظر 
از س��وی هر دو طیف در ایران، بیش��تر از هر 
چیزی باعث در حاش��یه قرار گرفتن، منزوی 
ش��دن و محرومی��ت اندیش��ه ی دمکراتیک، 
غیردینی، س��کوالر و آزادیخ��واه در جامعه ی 
سیاس��ی و اجتماع��ی گردی��د. محص��ول و 
نتیج��ه ی فکری و سیاس��ی ای��ن جریان در 
جامعه، ایران گرایی افراطی و اتوپیایی اسالمی 
ب��ود، عامل��ی که فض��ای تنف��س و حضور را 
برای دیگران بس��یار مس��موم کرده بود. شاه 
در رأس حاکمیت نظام س��لطنتی و مفسران 
سیاس��ی و اجتماعی این ق��درت با به چالش 
کش��یدن تمدن غرب و مدرنیته ی سیاسی و 
اجتماعی آن، معتقد به دمکراتیک بودن خود، 
حقوق بشری بودن س��لطنت در تاریخ ایران، 
پایه گذاری دمکراسی، حقوق بشری و متمدن 
بودن تاری��خ و فرهنگ ایران و تمدن قدیمی 
آن بودن��د. ای��ن ادعاها ب��ه زبان��ی دیگر و با 
شیوه های دیگر، منتها بسیار اتوپیایی در آغاز 
و بعده��ا که به صورت ایدئولوژیک از س��وی 
اس��الم گرایان با حالتی بس��یار پرخاشگرانه، 
فاشیستی و تهاجمی درصدد نفی تمدن غرب 
و مظاهر مختلف آن بیان ش��د، دنبال گردید 
و تداوم یافت. همین سیاس��ت مشترک، با دو 
نقطه ی عزیمت متفاوت، اما با هدف مشترک، 
از س��وی اس��الم گرایان با طیف های متفاوت 
و نی��ز ایران گرایان افراطی، نظام س��لطنتی و 
شووینیس��م در هر دو الیه ب��ه صورت جدی 
دنبال شد. نتایج این سیاست و روش حکومت 
منجر به بس��ته شدن فضای سیاسی، فعالیت 
اجتماعی، فرهنگی و نهایتاً اختناق سیاس��ی 

جامعه ی ایران را در برگرفت. 

پرویز جباری 

بخش پنجم
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