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دیپلماسی رژیم ایران، در آتش سفارتخانه ی عربستان سوخت

خبرگزاری لدی زون: کردستان دولت جدید خاورمیانه  است

متحده عربی نیز روابط خود را با رژیم 
ایران از ســطح ســفیر به سطح کاردار 
کاهش داد.از دیگر ســو ، کویت نیز با 
اخراج سه دیپلمات رژیم ایران از خاک 
این کشــور ضمن حمایــت از تصمیم 
مخالفت صریح  ســعودی،  عربســتان 
خود را با مداخــات جنگ افروزانه ی 
رژیم ایران در امور داخلی کشــورهای 
منطقــه ابراز نمود و ســفیر خود را از 
تهران فراخواند.اپوزیســیون سوریه نیز 
ضمن حمایت از تصمیم عربستان مبنی 
بر قطع روابط با رژیم ایران، مداخات 
رژیم ایران در امور کشورهای منطقه را 
به شــدت محکوم نمود.آلمان و فرانسه 
نیز این اقدام مزدوران بسیج را محکوم 
نمودند. بان کی مون، دبیرکل ســازمان 
ملل متحد نیز نیز طی ســخنانی، حمله 
به سفارت عربستان در ایران را محکوم 
متحد  ملل  امنیت سازمان  نمود.شورای 
نیز روز دوشــنبه )۴ ژانویه/ ۱۴ دی(، 
با صــدور بیانیه ای حمله به ســفارت 

دنبال این اقدام قاطع عربستان سعودی، 
شماری از کشورهای عربی نیز همگام 
با این کشــور، روابط خود را با رژیم 
ایــران قطع نمودند.بحرین، ســودان و 
جیبوتی از کشــورهایی هســتند که با 
احضار ســفرای خود از ایران و اخراج 
ســفیران رژیم ایران، روابط دیپلماتیک 
خود را با رژیم ایــران قطع کرده اند.به 
گزارش تلویزیون العربیه، سودان اعام 
کرده که از اقدام های عربستان سعودی 
در مقابله با تروریســم، حمایت می کند 
و در همین راســتا سفیر رژیم ایران را 
نموده است. دولت  از ســودان اخراج 
بحرین نیــز اعام کرد که دیپلمات های 
رژیم ایران ۴۸ ساعت وقت دارند خاک 
بحرین را ترک کنند.بحرین رژیم ایران 
را بــه فراهم کردن پناهگاهی امن برای 
تروریســت ها و تندرو ها متهم کرده و 
حمله به سفارت عربستان در تهران را 
نقض آشــکار قوانین بین المللی عنوان 
کرده اســت.در همین راســتا، امارات 

به دنبال حمله ی چماق به  دســتان 
رژیم ایران به  ســفارتخانه ی عربستان 
ســعودی در تهران و کنســولگری این 
کشــور در مشــهد، موجی از قطع یا 
کاهــش ســطح روابط بــا جمهوری 
اســامی و محکوم نمــودن این اقدام، 
کشورهای منطقه و جهان را فرا گرفت. 
در نخستین واکنش، عادل الُجبیر وزیر 
امور خارجه ی  عربســتان سعودی طی 
کنفرانســی مطبوعاتی اعــام نمود  که  
کشورش روابط سیاسی خود را با رژیم 
ایــران قطع نمــوده و از دیپلمات های 
رژیم ایران خواســت کــه ظرف مدت 
۴۸ ســاعت خاک عربســتان سعودی 
را تــرک کنند.الُجبیر همچنین گفت این 
نخستین بار نیســت که  نمایندگی های 
عربســتان در ایران مــورد حمله  قرار 
می گیرند و در ادامــه  افزود: »ایران به 
پناهگاهی امن برای القاعده تبدیل شده 
است و این رژیم اسلحه و مواد منفجره 
می کند«.به  ارسال  منطقه  کشورهای  به 

عربســتان در ایران را به شدت محکوم 
کــرد. در این بیانیه هیچ اشــاره ای به 
اعدام شیخ نمر نشده و از ایران خواسته 
شــده تا از دیپلمات هــا و دارایی های 
کند.در  حفاظت  ایران  در  سفارتخانه ها 
این بیانیه آمده است: »اعضای شورای 
امنیت با شــدیدترین لحن حمات به 
ســفارت عربستان ســعودی در تهران 
و کنسولگری این کشــور در مشهد را 
در  امنیت  شــورای  می کنند«.  محکوم 
بیانیه ی خود آورده اســت این حمات 
»آســیب جدی« به همراه داشته است.
حمله  به  ســفارتخانه  های کشــورهای 
خارجی از ســوی رژیم ایــران برای 
نخســتین بار نیســت و این رژیم در 
طول حیات خــود، رکورددار حمله  به  
سفارت خانه ها و مراکز دیپلماتیک بوده 
است.در این زمینه  در ۱٣ آبانماه  ۱٣٥۸ 
گروه موســوم به »دانشجویان مسلمان 
پیرو خــط امام« به  ســفارت آمریکا 
آمریکایی  دیپلمات های  و  برده  یورش 

را به گروگان گرفتند، در ســال ۱٣٦٦ 
عوامل رژیم ایران به  سفارت عربستان 
و در همان ســال نیز به  سفارت کویت 
حمله  کردند. در سال ۱٣٦٧ به  سفارت 
روسیه حمله  کردند. در سال ۱٣۸٥ به 
سفارت دانمارک حمله کردند، در سال 
پاکســتان، در سال  به  سفارت   ۱٣۸۸
۱٣٩٠ به  ســفارت بریتانیا و امسال نیز 
دوباره  به  سفارت عربستان حمله  کردند.
ساعات  آخرین  در  اســت،  گفتنی 
روز شنبه گروه هایی از مزدوران بسیج 
و دیگر نیروهای وابسته به رژیم ایران 
در اعتراض به اعدام گروهی از متهمان 
حــوادث تروریســتی از جمله آخوند 
شیعه »شــیخ نمر باقر النمر« از عوامل 
رژیم در عربستان ، به سفارت عربستان 
در تهــران حمله نمودنــد و مزدوران 
بسیجی بنا به سنت رایج خود، با ورود 
به ساختمان سفارت، بخشی از آن را به 

آتش کشیدند.

خبرگــزاری لدی زون فرانســه 
طی گزارشــی اعام کرده  است که: 
خاورمیانه   جدید  دولت   »کردستان 
فرانسوی   خبرگزاری  اســت«.این 
روز گذشــته چهاردهــم دی مــاه 
۱٣٩۴ گزارش داد، اگر هم اکنون به  
باشیم، خواهیم دید  نظاره گر  خوبی 
پارلمان و حکومتی  کردســتان  که  
کردی دارد، ملــت کرد ٣٥ میلیون 
نفر اســت. مساحت کردستان ٥٠٠ 

هزار متر مربع اســت، کردها نه  به  
زبان عربی، ترکی و فارســی بلکه  
به  زبان خود  صحبــت می کنند که  
آن هــم زبان کردی اســت.در این 
گزارش آمده  است که  هم اکنون ۱۸ 
میلیون کرد در شــمال کردستان، ٧ 
میلیون در جنــوب و ۸ میلیون در 
شرق و ٢ میلیون در غرب کردستان 
ساکن هستند و زندگی می کنند.این 
گزارش در ادامــه  می افزاید که  بعد 

از سقوط رژیم بعث عراق، کردستان 
به  طرزی شــگفت انگیزی توســعه 
پیدا کــرد، کردها در پــی تحکیم 
به  شــیوه ای  بر آمدند  جایگاه خود 
که  کردهای دیگر بخش کردستان به  
چندین  آمدند.  کردستان  بخش  این 
در  را  خود  نمایندگی های  کشــور 
اقلیم کردستان بازگشایی کردهند و 
کردســتان به  مدلی از دمکراسی در 

خاورمیانه  تبدیل شد.

بعد از اینکه  کردستان به  سوژه  ی 
بحث معادالت سیاسی جهان تبدیل 
شــد، دولت عراق درپی به چالش  
کشــیدن اقلیم کردســتان بر آمد و 
برآمد.  آن  علیه  مانع تراشی  درصدد 
از همیــن رو، دولــت مرکزی در 
به  عنوان  را  پیشمرگه   نیروی  عمل، 
بخشــی از منظومه ی دفاعی عراق 
نپذیرفت. سپس جنگ داعش روی 
داد و این گروه  به  کردســتان حمله  

مناطقی  توانست    پیشمرگه   اما  کرد 
بود،  را که  تحــت کنترل داعــش 
بازپس گیرد و پرچم کردســتان را 
در آنجا به  اهتزاز در بیاورد.مسأله ی  
استقال کردســتان امروزه  به  بحث 
روز محافل سیاســی و نشست های 
بین المللــی تبدیل شــده  و در این 
اروپایی و ٣۴  زمینه  چندین کشور 
دولت منطقه  از اســتقال کردستان 

حمایت کرده اند.

صدای تحریف شده ی مردم

           کریم پرویزی              

در چند روز اخیر در عربستان یک 
روحانی شیعه به نام شیخ نمر اعدام شد 
که باعث خشم شــماری از تندروهای 
مذهبــی و واکنش شــدید زمامداران 
فرد مزبور  جمهوری اسامی شد.اینکه 
تا چه اندازه مجرم بوده یا خیر، موضوع 
بحث ما نیســت، اما برخــی مواضع و 
واکنش ها در قبال رویدادهای گوناگون 
مــا را وا می دارد که تأمل دوباره ای در 
باب اظهــارات و حتی کلیت باورها و 
اعمال گروه های سیاسی و شخصیت ها 
داشــته باشیم.پیداســت که اعدام این 
شیخ در عربستان، رهبران رژیم تهران 
را عصبانی نمــوده و طبیعتًا در چنین 
رویدادهایی عقل و منطق سیاسی آنان 
فلج گشته و سخنان شــدیداللحنی بر 
زبان می رانند، زیرا این شیخ و افرادی 
مثل وی و حســن نصراهلل در لبنان، از 
مهره های خود رژیم می باشــند و رژیم 
آنان سرمایه گذاری کرده است و  روی 
هنگامی که یکی از مهره های خود را از 

دست می دهد، خشمگین می شود.
لیکــن در ایــن میان، افــراد و به 
اصطــاح شــخصیت های دیگری نیز 
هســتند که خود را معتمد و نماینده ی 
مردم قلمداد می کننــد، با این حال در 
هنگام وقوع چنین رخدادهایی ماهیت 
می ســازند. عیان  را  واقعی خویــش 
هنگامــی کــه رژیم تروریســت پرور 
جمهوری اســامی در دادگاه رسیدگی 
به جنایت تروریستی میکونوس محکوم 
گردید و دســت آن به عنوان یک رژیم 
تروریستی برای جهانیان رو شد، برخی 
از به اصطاح نمایندگان مردم کردستان 
و در واقع نمایندگان رژیم در مجلس، 
به جای اینکه تــرور رهبران ملت کرد 
را محکــوم کنند، این دادگاه را محکوم 
نمودند.در رویداد اخیر نیز برخی از این 
به اصطــاح نمایندگان مردم کرد و در 
واقع نمایندگان رژیم، پس از اعدام این 
شیخ وابسته به رژیم ایران در عربستان، 
این اقــدام را محکوم نمودند. برخی از 
شخصیت های مذهبی کرد اهل سنت نیز 
همچون همیشــه و همصدا با ولی فقیه 
درباره ی این رویداد اظهار نظر نمودند، 
شــخصیت ها  اصطاح  به  همین  لیکن 
در قبال ده ها رویــدادی که در اطراف 
خودشــان اتفــاق می افتد، ســکوت 
می کنند. هنگامی کــه جوانان کرد در 
تحت  اسامی  جمهوری  سیاهچال های 
شکنجه قرار می گیرند و ده ها جوان کرد 
اختیار  آنان سکوت  می شــوند،  اعدام 
نموده و برخی از آنان حتی به تبرئه ی 
رژیم می پردازند.هنگامی که مشــاهده 
می کنیم اینگونه به اصطاح شخصیت ها 
در قبــال رویدادهــای مرتبط با ملت 
با وقاحتی  یا  نموده  خویش ســکوت 
مافوق تصور به تطهیر و تقدیس دستان 
ی پردازند، اما در وقایعی. ناپاک رژیم
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پیام تبریک مصطفی هجری، دبیرکل حزب دمکرات 
به مناسبت میالد پیامبر اسالم

دیدار مصطفی هجری، دبیرکل حزب دمکرات 
از مقر حزب کومله کردستان ایران

پیام تبریک مصطفی هجری، دبیرکل حزب دمکرات 
 به مناسبت سال نو میالدی

دیدار مصطفی هجری دبیرکل حزب دمکرات
 از دفتر حزب ترقی خواه کرد در سوریه

در واکنش به اعدام متهمان به تروریسم
 باز هم سفارتخانه ای در تهران غارت شد

34  کشور اسالمی
 از استقالل کردستان حمایت می کنند

به مناسبت عید میاد پیامبر اسام، 
تبریکات صمیمانه ی  محمد،  حضرت 
خــود را تقدیم به تمامی مســلمانان 
خواهران  و  بــرادران  به ویژه  جهان، 

مسلمانمان در کردستان می کنم.

مصطفــی هجــری دبیــرکل حزب 
دمکرات کردســتان ایــران طی   پیامی 
فرارسیدن ســال نو میادی را بر تمامی 
مسیحیان ایران و کردستان تبریک گفتند.

متن این پیام بدین شرح است:
آغاز سال نو میادی و میاد حضرت 
عیسی مســیح)ع( بر عموم پیروان آیین 
مسیحیت به ویژه هموطنانمان در ایران و 
کردستان که در طول حاکمیت جمهوری 

اسامی فقط به سبب عقاید دینی متفاوت 
مورد خشــونت و اهانت قرار گرفته اند، 

تبریک و تهنیت باد.
ســال ٢٠۱٥ میــادی ماالمال از 
جنگ و خشــونت در سراســر جهان، 
علی الخصوص در خاورمیانه بود. جنگ 
مذهبی ای که جمهوری اســامی محرک 
اصلی آن به شــمار مــی رود و هزاران 

انسان را قربانی کرد.

میادی  آنکه ســال ٢٠۱٦  امید  به 
ســال صلح و آشتی میان تمامی آیین ها 

و ملت ها باشد.
حزب دمکرات کردستان ایران

دبیرکل
مصطفی هجری

نهم دی ماه سال ۱٣٩۴ خورشیدی
٣٠/ ۱٢/ ٢٠۱٥ میادی

با امید به اینکه اوقات خوشی طی 
ایام این جشن خجسته داشته باشید، 
زندگی ماالمال از خوشبختی، صلح و 

آرامش را برای همه آرزومندم .
حزب دمکرات کردستان ایران 

دبیرکل 
مصطفی هجری 

سوم دی  ماه ۱٣٩۴ خورشیدی

در دیــدار مصطفی هجری، دبیر کل 
حزب دمکرات و عبداهلل مهتدی، دبیرکل 
کومله شرایط سیاسی و تحوالت منطقه  و 
نیز کردستان ایران مورد بحث و بررسی 

قرار گرفت.
بر اســاس اخبار رسیده به وبسایت 
کوردســتان میدیا، روز چهارشنبه ٢ دی 
اعضای  از  هیأتی  ۱٣٩۴ خورشــیدی، 
رهبری حزب دمکرات کردســتان ایران 
به سرپرســتی مصطفی هجری، دبیر کل 
حزب، از مقر حزب کومله ی کردســتان 
ایران دیدار کرده و از ســوی هیأتی از 
به سرپرســتی عبداهلل  کومله -  رهبری 
مهتدی دبیر کل این حزب مورد استقبال 

قرار گرفتند.
در این دیدار مســائل ایران به طور 

دیماه ۱٣٩۴  روز چهارشــنبه دوم 
اعضای رهبری  از  خورشــیدی هیأتی 
حــزب دمکرات کردســتان ایــران به 
دبیر  هجــری«  »مصطفی  سرپرســتی 
کل حــزب از دفتــر نمایندگی »حزب 
ترقیخواه کرد در ســوریه« در سلیمانیه 
دیدار نمود و از سوی هیأتی از اعضای 

به دنبال اعدام ۴٧ تن از متهمان 
عربستان،  در  تروریســتی  اقدامات 
مراکــز دیپلماتیک این کشــور در 
ایران آمــاج حمات مزدوران رژیم 
وب ســایت  گزارش  گرفت.به  قرار 
کوردستان میدیا، در آخرین ساعات 
روز شــنبه گروه هایــی از مزدوران 
نیروهای وابسته به  بســیج و دیگر 
رژیــم ایران در اعتــراض به اعدام 
گروهی از متهمان حوادث تروریستی 
از جمله آخوند شیعه »شیخ نمر باقر 
النمر« از عوامل رژیم در عربســتان 
و جمعی دیگــر از متهمان اقدامات 
کشور  این  ســفارت  به  تروریستی، 
در تهران حملــه نمودند و مزدوران 

کلی و به ویژه مسائل کردستان ایران مورد 
بحث قرار گرفت و در مورد سیاست های 
رژیم جمهوری اســامی ایران -بعد از 
توافق هســته ای- و کشــورهای غربی 
در منطقه و نیــز اوضاع داخلی ایران به 
ویژه تداوم فضای سرکوب و خفقان علیه 
به  آزادیخواهان و ملیت های تحت ستم 

تبادل نظر پرداختند.
در همین راســتا، هر دو طرف برای 
بودند که علیرغم برجســته تر  باور  این 
شــدن اختافات میان جناح های رژیم، 
هیچکــدام از آن هــا دســتاوردی بجز 

سرکوب و تداوم آن برای مردم ندارند.
در ادامــه ی ایــن دیــدار، نمایش 
انتخابات مجلس شــورای اســامی و 
نحوه ی موضعگیری دو حزب و نیز سایر 

رهبری حزب ترقی خواه به سرپرســتی 
حمید درویش، دبیــر کل این حزب به 
گرمی مورد استقبال قرار گرفتند .در این 
دیدار، دبیر کل حزب دمکرات کردستان 
ایــران پایــان موفقیت آمیــز کنگره ی 
شانزدهم این حزب را به هیأت میزبان 
شادباش گفت.سپس »حمید درویش« و 

بسیجی بنا به ســنت رایج خود، با 
ورود به ســاختمان سفارت، بخشی 
از آن را به آتش کشــیدند.برخی از 
اجتماعی،  ایرانی شبکه های  کاربران 
در واکنش به این اقــدام می گویند: 
»هر بار به بهانه ای نیروهای بسیجی 
به ســفارتخانه کشــورها در تهران 
حمله و آن را غــارت می کنند و از 
این لحاظ ما در جهان رکورد داریم 
و ۱٣ آبان ماه در تاریخ ایران ماندگار 

مانده است«.
در پی انتشــار این خبر، وزارت 
امور خارجه ی رژیــم ایران کاردار 
عربســتان در تهــران را احضار و 
نسبت به اعدام شــیخ نمر اعتراض 

جریانات و نیرو های سیاســی کردستان 
در این رابطه به بحث گذاشته شد.

در پایــان این دیدار نیز راهکارهای 
افزایش همــکاری میان دو حزب و نیز 
سایر نیروهای سیاســی کردستان مورد 
بررســی قــرار گرفت و هــر دو طرف 
معتقد بودند که باید تاش بیشــتری در 
راســتای اتحاد نیروهای سیاسی مبارز 
کردستان انجام شود و همگان مشکات 
و معضات موجود را از طریق نشست و 
دیالوگ حل و فصل نمایند و از کوبیدن 
بر طبل اختافات گذشته به عنوان مانعی 
بر ســر راه ایجاد اتحاد بین این نیروها- 
خــودداری نموده و برای ایجاد گفتمانی 
مشــترک و همکاری های پایاپای، تمام 

توان خود را بکار گیرند.

هیأت میزبان، شرایط و اوضاع سیاسی 
سوریه و روال و برنامه های کاری کنگره  
و سیاست های حزب متبوعشان در قبال 
رویدادها و اوضاع کنونی سوریه را برای 
هیأت حزب دمکرات کردســتان ایران 
تشــریح نمودند و طرفین در این رابطه 

به بحث و گفتگو پرداختند.

کرد.
بــه گــزارش ایرنــا، حســین 
و  معاونــت عربی  امیرعبداللهیــان 
رژیم  خارجه ی  وزارت  آفریقایــی 
اقدام  این  پیامدهــای  ایران، درباره 

ریاض هشدار داد.
با  هم  پاسداران  تروریستی  سپاه 
تهدید  بیانیه ای شــدیدالحن،  انتشار 
نمود که خون شــیخ نمــر در آینده 
موجــب »انتقام ســختی« از دولت 
عربســتان و »ســقوط حکومــت 

سعودی« خواهد شد. 
مواضــع  اینگونــه  عربســتان 
از  ایران را »دفاع  مســئوالن رژیم 

تروریست ها« عنوان کرده است.

اقلیم  رئیــس  بارزانی،  مســعود 
کردســتان عــراق در پیــام خود به 
مناسبت سال نو میادی ٢٠۱٦، اعام 
کرد که در راســتای اعام تأســیس 
تاش های  کــردی  مســتقل  دولت 
دیپلماتیــک خود را بیشــتر خواهد 

نمود.
پیشــتر هم مســعود بارزانی در 
جریان ســفرش به عربستان سعودی 
از سوی پادشاه عربســتان به نوعی 
به  که  قرار گرفــت  اســتقبال  مورد 
این  ناظران سیاسی،  از  بسیاری  باور 
استقبال نشــانه ای روشن از حمایت 
پادشــاهی عربســتان ســعودی از 
به  تأسیس دولت مســتقل کردستان 

حساب می آید.

تاش هــای دیپلماتیک مســعود 
بارزانی برای اعام اســتقال کشور 
کردســتان همچنــان ادامــه دارد و 
در همه ســطوح کارهای سیاسی و 
دیپلماتیک آن را انجام داده اســت و 
تنها منتظر همه پرســی و رأی نهایی 

مردم کردستان عراق است.
انور عشقی« مشاور سابق  »دکتر 
پادشاه سعودی می گوید: »٣۴ کشور 
اسامی که عربستان آن ها را رهبری 
می کند، در نظر دارند کشــور مستقل 
کردستان در خاورمیانه تأسیس گردد 
و این مسأله یکی از اهداف عربستان 
ســعودی و ائتاف نظامی کشورهای 

اسامی است«.
این مسأله از ســوی وزیر دفاع 

عربستان نیز تأیید شده است.
عربســتان در چهارچوب ائتاف 
نظامی اســامی، ٣۴ کشور اسامی 
ائتاف اســامی،  را رهبری می کند. 
ائتافی بزرگ و متشکل از ٣۴ کشور 
اسامی اســت که برای رویارویی با 
گردیده  تشکیل  تروریستی  تهدیدات 

است.
منتشره، چنین  اخبار  اســاس  بر 
پیداســت که یکی از کارها و اهداف 
٣۴ کشور مزبور این است که از اعام 
استقال و تأســیس کشور کردستان 
حمایت کننــد، چراکه تمامی این ٣۴ 
کشــور تأسیس کشــور کردستان را 

اقدامی مشروع دانسته اند.
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دوره ی 2١٧ آموزش مقدماتی پیشمرگه در
 مرزهای کردستان با موفقیت پایان یافت

مراسم شب یلدا و زادروز شهید دکتر قاسملو در 
مقر دفتر سیاسی حزب دمکرات برگزار شد

کردستان ایران دوباره قربانی بی امکاناتی و 
 سهل انگاری رژیم ایران شد

بحرین، دولت عربی »االحواز«  را به 
رسمیت می شناسد

روحانی هم با تجلیل از ٩ دی، تلویحًا 
جنبش 88 را »فتنه« خواند

داعش سالح های سنگین خود را در 
یرموک به رژیم اسد می دهد

مراســم شــب یلــدا، هشــتاد و 
پنجمیــن ســالگرد میاد خجســته ی 
به همت  قاســملو  عبدالرحمان  دکتــر 
کردســتان  دمکرات  جوانان  اتحادیه ی 
دوشنبه ٣٠  برگزار شد.شــامگاه  ایران 
آذرماه ۱٣٩۴ خورشیدی برابر با ٢٧۱٥ 
کردی، به مناســبت شب یلدا و زادروز 
قاسملو،  عبدالرحمان  دکتر  خجســته ی 
رهبر فرزانه ی ملت کرد و دبیرکل اسبق 
حزب دمکرات کردستان ایران، به همت 
کردســتان  دمکرات  جوانان  اتحادیه ی 
ایران و با حضــور تعدادی از هنرمندان 
جــوان در مقــر دفتر سیاســی حزب 
دمکرات کردستان ایران مراسمی برگزار 
شــد.اتحادیه ی جوانان به منظور تجلیل 
از مبارزات و جانفشانی های شهید دکتر 
سیاسی  زندگی  که  قاسملو  عبدالرحمان 
و مبارزاتی خود را از این اتحادیه  آغاز 
نمود، همه ســاله در ســالگرد والدت 
ایشــان که مصادف با شــب یلداست، 
امسال  می کند.مراسم  برگزار  مراســمی 
با یک دقیقه ســکوت به احترام شهیدان 
راه آزادی و رهایی کردســتان و پخش 
ویدیوکلیپی که به همین مناســبت تهیه 
شــده بود، آغــاز گردید.ســپس پیام 
توسط  مناسبت  بدین  اتحادیه ی جوانان 
امیــن ابراهیمی، عضو هیــأت اجرایی 

بارش برف سنگین و سرمای شدید، 
کردســتان ایران را فرا گرفته و شهرها 
و روســتاهای کردستان را دچار بحران 

جدی کرده است.
به گزارش وبسایت کوردستان میدیا، 
به  علت بارش برف سنگین در شهرهای 
کردستان طی چند روز گذشته، چندین 
شــهر و روستای کردستان به  علت نبود 
امکانات و سهل انگاری مسئوالن رژیم 
ایــران دچار بحران شــده اند و توانایی 
تأمین نیازها و امکانات شــهروندان را 

ایــن اتحادیه قرائت گردیــد. آنگاه در 
اقدامی نمادین، خانم »بیریوان عظیمی« 
که امســال و در زادروز دکتر قاسملو، 
فعالیت خــود را در صفوف اتحادیه ی 
جوانان آغاز نموده اســت، شمع هشتاد 

و پنجمین ســالیاد میاد دکتر قاســملو 
را برافروخــت. در بخــش دیگری از 
مراســم، تیمور مصطفایــی عضو دفتر 
ایران  کردستان  دمکرات  حزب  سیاسی 

ندارند.در این زمینه ، شــهر پیرانشهر به  
علت بارش برف و ســرمای ۱٥ درجه 
زیر صفر دچار بحران شــده  و تاکنون 
تأمین  توانایی  شــهر  این  شــهروندان 

نیازهای ابتدایی خود را ندارند.
همچنین بــرق پیرانشــهر به  علت 
بارش بــرف روز جمعه قطع شــده  و 
تاکنون بخش اعظم محات شــهر فاقد 
برق می باشــد و نانوایی های از ژنراتور 
برای تولید برق اســتفاده  می کنند و تا 
ایــن گزارش، ۱۴٣  مخابره ی  لحظه ی 

همچنین  و  می جنگــد  ترور  همچون 
پیــام آور صلح و آزادی اســت.«در 
ادامه، سام گرده ســوری به مناسبت 
دوره ی  آموزش  اختتامیه ی  همزمانی 
مقدماتی ٢۱٧ پیشــمرگه و شب یلدا، 
شــب میاد رهبر جاوید و بزرگمرد 
کردســتان، شــهید دکتر عبدالرحمان 
قاسملو شــعری تحت عنوان »یلدا« 
قرائت نمود.  ســپس قطعه سرودی از 
جانب شرکت کنندگان دوره ی آموزشی 
٢۱٧ پیشــمرگه اجرا شد .پس از آن، 
پیام دوره ی ٢۱٧ آموزشــی پیشمرگه 
از طــرف پژمــان شــریعتی قرائت 
گردید. به دنبال آن، قطعه شــعری از 
جانب خانم پیشمرگه »شادی رهگم« 
قرائت گردید.  پــس از وی، کاروان 
عبداللهی آهنگ زیبایی بدین مناسبت 
اجرا نمود. در ادامه ی مراســم از کاوه 
ویژه ی  نیروهای  پیشــمرگ  فرزامی، 

به مهمانان  ایران  مرزهای کردســتان 
حاضر در مراسم خیر مقدم گفت. پس 
از آن میرو علیار، عضو دفتر سیاسی 
حزب دمکــرات کردســتان ایران و 
کمیســیون آموزش حزب، به مناسبت 
پایان موفقیت آمیز دوره ی آموزشــی 
٢۱٧ سخنانی ایراد نمود. آقای علیار 
»تعیین  داشت:  اظهار  ســخنانش  در 
یک روز به عنوان روز پیشمرگه، اگر 
بیانگر تمــام زیبایی و  نمی تواند  چه 
اما حاکی  باشد،  پیشمرگ  کار  ارزش 
از این واقعیت اســت که پیشــمرگه 
فرزند ملت اســت و مردم کردســتان 
این فرزند را پیشــمرگه خوانده و به 
او افتخار می کنند«. نامبرده در ادامه ی 
نام پیشمرگه  سخنانش افزود: »امروز 
در محافــل و مجالــس بین المللی به 
عنوان شخصیتی مطرح است که علیه 
ظلم و بیداد و همچنین مشکل بزرگی 

جشــن اختتامیه ی »دوره ی ٢۱٧ 
حزب  پیشمرگه«ی  مقدماتی  آموزش 
با  ایران همزمان  دمکرات کردســتان 
گرامیداشت ٢٦ آذر »روز پیشمرگه«، 
در ارتفاعات مرزی کردســتان ایران 
خبرنگار  گــزارش  به  شــد.  برگزار 
وبســایت کوردســتان میدیــا، روز 
دوشــنبه اول دیماه ۱٣٩۴خورشیدی 
پیشــمرگه  مقدماتی  آموزش  دوره ی 
خاتمه  ایران  کردســتان  مرزهای  در 
از جوانان  یافت و گــروه دیگــری 
مبارز و انقابی کرد به جمع نیروهای 
کردستان  دمکرات  حزب  پیشمرگه ی 
ایران پیوســتند. این مراسم با اجرای 
ســرود ملی »ای رقیــب« و لحظاتی 
ســکوت به یاد و احترام شهیدان راه 
آزادی و رهایی کرد و کردستان آغاز 
شد. سپس رحیم منگوری به نمایندگی 
از نیروهای پیشــمرگه ی مســتقر در 

مســتقر در کیله شین تقدیر شد. سپس 
گزارش آموزشــی دوره را شــورش 
اهلل ویسی از مربیان دوره قرائت نمود.
در بخش دیگری از مراســم، »محمد 
چند  دوره  شرکت کننده ی  محمدزاده« 
قطعه آهنگ فولکلور کردی اجرا نمود.

پایان بخش مراسم نیز اهدای جوایزی 
آموزش  دوره ی  شــرکت کنندگان  به 
لحاظ  از  بود که  پیشــمرگه  مقدماتی 
نظم و دیسیپلین و همچنین امتحانات 
دوره، میانگین نمرات باالتری کســب 
نموده بودند.شــایان ذکر اســت شب 
یلدا که همزمان اســت با هشــتاد و 
پنجمین زادروز رهبر همیشــه جاوید 
قاسملو،  عبدالرحمان  دکتر  کرد،  ملت 
طی مراسم باشکوهی از سوی کادرها 
و پیشــمرگان حزب در مــرز های 

کردستان ایران گرامی داشته شد.

سخنانی بدین مناسبت ایراد نمود. آقای 
مصطفایی در سخنان خود ضمن اشاره 
به فلسفه ی شــب یلدا و مصادف شدن 
آن با زادروز دکتر قاســملو، شرحی از 
زندگی و مبــارزات این رهبر فرزانه ی 

ملت کــرد ارائــه نمود.ســپس طاهر 
خلیلی، خواننده ی سرشــناس کرد و از 
پیشمرگان سابق حزب دمکرات ترانه ای 
به همین مناســبت اجرا نمود.در بخش 

روستای حومه ی این شهر برق ندارند.
پــس از قطــع بــرق و مســدود 
شــدن جاده های مواصاتی پیرانشــهر 
و روســتاهای حومــه ی این شــهر از 
استان های دیگر ایران برای امدادرسانی 
اعزام شده اند،  این شــهر  به  شهروندان 
اما تاکنون هیچ اقــدام مؤثری صورت 

نگرفته است.
در ســال ۱٣٩۱ خورشــیدی نیز 
پیرانشــهر بــه  علــت بــارش برف و 
سرمای شدید دچار بحران شد، اما این 

بعدی، ناهید حســینی، شاعر سرشناس 
کردستان ایران و عضو کمیته ی مرکزی 
حزب اشــعاری از شاعران نام آور ملت 
کرد »نالی« و »محــوی« قرائت نمود.
ســپس اتحادیه ی جوانان به تعدادی از 
کسانی که زادروز آنان مصادف با شب 
یلدا بود، هدایایی نمادین تقدیم نمود.در 
مراسم، »هوشیار  این  از  بخش دیگری 
کریم« و«شنیار نجیب« هنرمندان جوان 
کردســتان عراق که از سلیمانیه و اربیل 
به مراسم دعوت شده بودند، چند قطعه  
ترانه ی دلنشین اجرا نمودند و در پایان 
نیز هدایایی به رســم یادبود از ســوی 
اتحادیه جوانان به آنان تقدیم گردید..در 
برندگان مسابقات ویژه ی  بعدی،  بخش 
»فســتیوال روز پیشــمرگه کردستان« 
و چندین فعالیــت مربوط به اتحادیه ی 
جوانان در آذرماه امســال جوایز خود 
تعدادی  به  نمودند. همچنین  را دریافت 
از کســانی که پس از کنگره ی هشــتم 
اتحادیــه ی جوانــان، در انجــام امور 
اتحادیه همکاری کرده  این  با  سازمانی 
بودند، به رســم یادبود هدایایی تقدیم 
گردید.پایان بخش مراســم شب یلدا نیز 
اجرای ترانه های شــاد کردی از سوی 
هنرمند غام فاتحی و رقص و پایکوبی 

حاضران در مراسم بود.

مشکات به علت سهل انگاری مسئوالن 
رژیم هنوز الینحل مانده  است.

شهروندان پیرانشــهر نسبت به  این 
وضعیت شــدیداً اعتراض کــرده  و از 
مسئوالن ادارات رژیم خواسته اند که اگر 
توانایی حل مشکات را ندارند، استعفا 
راه  های  زمینه ، ٧٠ درصد  این  دهند.در 
مواصاتی ســقز مسدود شــده  و ۴٠ 
درصد روستاهای این شهر نیز با قطعی 
برق مواجه شدند و همچنین مدارس این 

شهر نیز به اجبار تعطیل شدند.

در دیدار برخی مقامات رژیم با خامنه ای، حسن روحانی به تمجید از نمایش 
خیابانی رژیم در »٩ دی« ســال ۱٣۸۸ پرداخت آن را روز دفاع مردم ایران از 

»خاندان رسالت، نظام، قانون، والیت فقیه و ولی فقیه« خواند.
روحانی همچنین ضمن تمجید و تملق از خامنه ای، آنچه را که »امنیت امروز 

جمهوری اسامی« خواند، ناشی از برنامه ها و تدابیر خامنه ای عنوان نمود.
این اقدام روحانی در واقع به مثابه محکوم نمودن جنبش اعتراضی ســال ۸۸ 
و بی اعتنایــی به بخش عظیمی از رأی دهندگانــی بود که تصور می کردند وی از 

حامیان این جنبش بوده و با همین تصور به وی رأی دادند.
»نهم دی ۱٣۸۸« روزی بود که مزدوران ســپاه، بســیج و ســایر اراذل و 
چماقداران منســوب به رژیم در اقدامی سازماندهی شــده با حضور در »میدان 
انقاب« تهران خواستار ســرکوب شدیدتر مردم بپاخاسته  و فعاالن خیزش های 
پس از انتخابات ریاست جمهوری شده و نمایش مشروعیت خیابانی برای رژیم 

به راه انداختند.
از آن روز تاکنــون رژیم ایران همــواره از ٩ دی به عنوان »یوم اهلل« نام برده 

است

۴٠ نماینده ی مجلس بحرین به طرح قانون پیشــنهادی ٥ عضو مشاور مجلس 
بحریــن رأی موافق داده اند که طی آن »دولت عربی االحــواز« که دربرگیرنده ی 

منطقه ی عرب نشین ایران می باشد، به رسمیت شناخته می شود. 
به گزارش سایت خبری شرق االوسط، ٥ مشاور مجلس بحرین طرح پیشنهادی 
قانونــی را به مجلس تقدیم کرده اند که تا کنون ۴٠ نماینده ی مجلس از آن حمایت 
نموده اند. بر اســاس این طرح، مناطق عرب  نشین ایران که بخش عمده ی آن بیشتر 
با نام »خوزســتان« شناخته شده و خود اعراب آن را »احواز« می نامند، به عنوان 

دولت مستعمره شناخته شده و دولت بحرین آن را به رسمیت می شناسد. 
یکی از نمایندگان مجلس بحرین طی گفتگویی اعام کرد، پیشــنهاد شده است 
کــه منطقه ی احواز به عنوان یکی از کشــورهای عربی و همچنین اعراب احوازی 

همچون عرب های تحت سلطه  و مستعمره ی ایران شناخته شوند. 
عبداهلل بن حویل، سرپرست تیم روابط خارجی و امنیت ملی در مجلس بحرین 
به شرق االوســط گفت که این طرح پیشــنهادی بیانگر اهداف ملت عرب است که 
چند دهه تحت ســتم ایران بوده اند. وی همچنین اعام کرد که این طرح پیشنهادی 
ســرآغاز جدیدی برای رساندن صدای ملت ســتمدیده ی عرب در ایران به گوش 

جهانیان می باشد.

رژیم ســوریه ٥٣ اتوبوس را برای انتقال شبه نظامیان داعش از جنوب دمشق به 
شهر »رقه« پایتخت این گروه تروریستی آماده می کند.گزارش ها حاکیست در بندی 
از این توافق جالب توجه میان رژیم سوریه و تروریست های دولت اسامی )داعش(، 
قرار شده اســت که نیروهای ارتش سوریه ساح های ســنگینی را که شبه نظامیان 
داعش به جا خواهند گذاشــت، تحویل  بگیرند.این اقدام پس از آن صورت می گیرد 
که رژیم اسد و داعش، به طور مستقیم بر سر خروج شبه نظامیان این گروه تروریستی 
از منطقه ی حجراالسود به توافق رسیدند.سایت خبری لبنانی »المیادین« که نزدیک 
به رژیم سوریه به شــمار می رود، اعام کرده است که در مجموع بیش از سه هزار 
و ٥٠٠ فرد شــبه نظامی و نیز غیرنظامی از اردوگاه یرموک نقل مکان خواهند کرد.

در میان این افراد جهادگرایان وابسته به »جبهه نصرت« هم خواهند بود که شاخه ی 
شبکه ی تروریســتی القاعده در سوریه محسوب می شود.به گزارش دیده بان حقوق 
بشر سوریه، نیروهای افراطی با اتوبوس به مناطق تحت کنترل خود از جمله به شهر 
»رقّه« مرکز خافت خودخوانده ی اســامی، منتقل می شــوند. این تازه ترین توافق 
محلی میان گروه های شــبه نظامی و رژیم اسد بر سر آتش بس است.پیش از این نیز 
توافق های مشابهی با میانجی گری رژیم ایران و دولت ترکیه در منطقه »زبدانی« در 
حومه ی دمشــق و دو روستای شیعه نشین در شمال غرب سوریه منعقد شده بود که 

پایدار نماند.

ادامه ی صفحه ی 1 
مانند اعدام این شیخ مزدور تبدیل به بلندگوی سیاست های آشوبگرانه ی رژیم 
می شــوند، به این نتیجه می رسیم که رژیم جمهوری اسامی تمام تاش خود را به 
خرج می دهد تا مهره های خود را در محل مورد نظر خویش گماشــته و آنان را به 
عنوان افــراد مورد اعتماد مردم و نمایندگان ملت به مردم معرفی نماید تا در زمان 

الزم توجیه گر اعمال رژیم باشند و در جهت تحریف صدای واقعی مردم عمل  
نمایند.
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ائتالف کشورهای اسالمی »علیه تروریسم« در غیاب ایران

حرکت بر مدار باخت

ائتاف تازه  شــکل گرفته  
اسامی  کشورهای  از  برخی 
سعودی،  عربستان  رهبری  به  
هر چند هنوز شــکل عملی 
و مــادی به  خــود نگرفته ، 
ولــی گام مهمــی در جهت 
یک صف بنــدی جدید علیه  
سیاســت های منطقه ای رژیم 
جمهوری اســامی  به شمار 
می رود. عربستان در ماه های 
اخیــر عمــًا در دو جبهه  با 
ایران درگیر شده  است؛ جنگ 
رودررو با شورشــیان حوثی 
زیدی و  پشتیبانی همه  جانبه  
از گروه های سلفی در سوریه  
که  با رژیم اسد در حال جنگ 

هستند. 
طی یک ســال اخیر این 
دومیــن ائتاف اســت که به 
سعودی  عربستان  سرپرستی 
بر علیــه  هم پیمانان ایران در 
منطقه شــکل می گیرد. اولین 
ائتــاف حــدود ٩ ماه پیش 
برای دفاع از حکومت قانونی 
یمــن در مقابل شورشــیان 
حوثــی و در واقع دهن کجی 
به سیاست ایران در پشتیبانی 

از شیعیان این کشور و ائتاف 
کنونی کــه  در روزهای اخیر 
شــکل گرفت و ظاهــراً در 
آن ٣۴ کشــور از ٥٢ کشور 
مسلمان جهان شرکت دارند. 

این  تأســیس  بیانیه ی   در 
که   می شــود  گفته   ائتــاف 
راستای  در  کشورهای عضو، 
مفــاد توافقنامه ی ســازمان 
همکاری های اســامی مبنی 
بر مبارزه با تمام اشــکال و 
مظاهــر تروریســم و از بین 
بردن زمینه های شــکل گیری 
بر  گام  آن  پیدایــش  و علل 
خواهند داشــت. عــاوه بر 
٣۴ کشــور عضو، ۱٠ کشور 
دیگر از جملــه اندونزی هم 
با  که   کردند  آمادگــی  اعام 
این هم پیمانی همکاری کنند. 
هر چند در پی اعام تشکیل 
از  کشورها  از  برخی  ائتاف، 
تشــکیل و عضویت خود در 
کردند،  بی خبــری  اعام  آن 
ولی با تشــکیل و یا اهداف 
آن هیچگونه  مخالفتی از خود 
نشان ندادند. بنابر این نزدیک 
به  ۴۴ کشــور اسامی عمًا 
در جبهه ای قرار می گیرند که  
برای مقابله  با سیاســت های 

تحت  درازمــدت  خدعــه ای 
حاکمیت سیستم والیت فقیه را 
بنا نهاد و انتخابات در این نظام 

به برنامه ای جهت:
۱ــ اراده ولــی فقیه باالتر 
از همــه ی اراده هاســت. ولی 
فقیه تعیین خواهد کرد که اینبار 

ماهیت انتخابات چه باشد.
٢ــــ آنچه مهم و اساســی  
می باشــد، بــه رأی گذاشــته 
نمی شــود و قبًا ولــی فقیه و 
را  اهم  تصمیــم  اطرافیانــش 
گرفته انــد. تنهــا حواشــی و 
چیزهــای کوچــک بــه رأی 

گذاشته خواهد شد.

افتخار  این  از  هرکسی  ٣ــ 
مهره  که  نخواهد شد  برخوردار 
و تدارکاتچی اراده ی رهبر باشد 

و باید فیلتر و استریل گردند.
تئاتر  تکمیــل  بــرای  ۴ــ 
و مشــروعیت بخشــیدن بــه 
برای  انتخاباتی  عروسک بازی، 

حضور مردم الزم است.
اینان شالوده و ستون اساسی 
هستند  ایران  سیاســی  سیستم 
و دســته اش  دار  و  که خمینی 
تأســیس کرده اند و بــه قانون 
اساســی ملبــس کرده اند و از 

تشکیل  هم پیمانانش  و  ایران 
شده  است. در جبهه ی  دیگر، 
کمتر از ۱٠ کشور اسامی از 
جمله عراق و ســوریه باقی 
می ماننــد که عمًا در تصرف 
با  و همسو  می باشــند  ایران 
سیاســت های ایــران گام بر 

می دارند.
ائتاف  که   نیست  تردیدی 
برای  اســامی  کشــورهای 
مبــارزه  با تروریســم یا در 
اصل همــان هم پیمانان ایران 
در منطقــه،  بــا چالش های 
جــدی و موانــع گوناگونی 
روبه  رو خواهد شد. هر یک 
بر  کشورهای عضو عاوه   از 
عمل  برنامه   مشترک،  اهداف 
مختص بــه  خود را نیز دارند 
کــه  گاهــی می تواند عکس 
مشــترک  اهداف  یا  و  منافع 
باشــد. در ضمــن، درک هر 
واژه ی   از  کشــورها  از  یک 
تروریســم و رویکردشان به  
گروه های تروریستی می تواند 
نقطه ی   ولی  باشد،  کامًا جدا 
مبارزه   کشورها  این  مشترک 
وابسته   افراطی  با جریان های 
به  ایران است که  برای همه  ی 
اسامی  جوامع  و  کشــورها 

مرحله ای بــه مرحله ی دیگر و 
از تئاتری به تئاتری دیگر خیره 
شده اند و پرده ی آخر نمایش را 
نیز با گفته هــای رهبر به پایان 
می رســانند که از حضور امت 
حزب اهلل و همیشــه در صحنه 
دهن  بر  مشــتی  اینکه  بــرای 

مخالفان زدند، تشکر می کند.
در این ٣٦ ســال، ۱۱ دوره 
انتخابــات ریاســت جمهوری 
و ٩ دوره انتخابــات مجلــس 
شــورای اســامی رژیم و ۴ 
دوره انتخابات مجلس خبرگان 
و ۴ دوره انتخابــات شــورای 
شــهر و نیز همه پرســی قانون 

اساســی رژیم و بازنگری این 
قانون و همچنین یک دوره در 
اوایل انقاب همه پرســی شکل 
حکومت برگزار شــد که روی 
هم رفتــه در این ٣۱ انتخابات، 
از  خارج  که  ناهمگونی  نقطه ی 
باشد  اشــاره  مورد  چارچوب 
انتخابات  تنها  نگردیده،  مشاهد 
دوره دهم ریاست جمهوری بود 
که رژیم در مــورد بند چهارم  
پیش گفته با مشکل مواجه شد 
و آن را با کشــت و کشــتار و 

سرکوب حل و فصل کرد.

مشکل ساز شده  است. 
ایران  اســامی  جمهوری 
بر مبنای یک  ٣٧ سال پیش 
تبعیض  و  مذهبــی  آپارتاید 
ملی بنا شــد و از همان بدو 
تاسیس از یکسو سیستم های 
سیاسی حاکم در منطقه  را به  
چالش کشید و از سوی دیگر 
راه  سرکوب و نابودی پیروان 
تفکرات  و  مذاهــب  دیگــر 
سیاســی را در پیش گرفت. 
نخســتین  ماه های  همان  در 
روی کار آمــدن جمهــوری 
اســامی در ایــران، پیروان 
همه ی مذاهب اسامی به غیر 
از شــیعه ی اثنی عشری، دگر 
اندیشــان و گروه های ملی و 
مذهبی کشــور با شدیدترین 
سرکوب  ممکن  شــیوه های 
شدند. حاکمان تهران از تبلیغ، 
ترویج و حتی پیروی آزادانه  
از مذاهب دیگــر جلوگیری 
آنان  علیه   فکری  سمپاشی  و 
را به  برنامه  روزشــان تبدیل 

کردند. 
اســامی  جمهوری  رژیم 
سیاســت  در  همچنین  ایران 
مذهبــی خــود در خارج از 
جهان  از  جدا  مدام  کشــور، 

سیســتم  این  در  که  چیزی 
بســته و دورغین جــای تأمل 
دارد، نگاهــی به نکته ی چهارم 
اســت. زیرا همواره رژیم برای 
تکمیل پــازل خــود و نصب 
نقشــه اش،  مختلف  قطعــات 
و  انتخابات  نمایــش  برگزاری 
مشروعیت بخشیدن به بازتولید 
دانســته  را ضروری  تحریفات 

است.
در این میــان ده ها و صدها 
برنامه و طرح مختلف را اجراء 
کرده و با صورت و سیما و رنگ 
و فکر و شخصیت و ... متفاوت 
همگــی در تــاش بوده اند که 

مردم را برای شرکت در پرده ی 
آخر نمایش مهیا کنند و آنها را 
تشویق کنند.همین تقا و دست 
و پا زدن همیشگی رژیم جهت 
پای  دادن مردم در  مشــارکت 
نشان دهنده  رأی،  صندوق های 
به  پرده  پشــت  افشــاکننده  و 
که  می باشد  انتخابات  اصطاح 
در اصــل انتخابــات تهی مایه 
است و هیچ چیز سرنوشت ساز 
در این انتخابات به رأی گذاشته 
نمی شود تا مردم با میل و رغبت 

در آن مشارکت جویند.

اســام عمل نمود و مواضعی 
خاف عموم مسلمانان جهان 
اتخاذ کــرد. از نظر و تصور 
علی  او  و جانشــین  خمینی 
خامنه ای، کسانی که معتقد به 
برداشت ولی فقیه  از آنچه  آنان 
امامت علی بن ابیطالب و ائمه 
بوده   نباشند، مشرک  می نامند 
است.  باطل  حاکمیتشــان  و 
بنابر این هر گاه سایر ادیان و 
مذاهب اظهار وجود نموده اند 
به شدیدترین و بیرحمانه ترین 
شیوه ممکن سرکوب شده اند. 
به  گونه ای کــه  فقط در ایران 
حدود  تاکنون  انقاب  بدو  از 
اهل  روشنفکران  از  تن   ۱٠٠
اعدام  مذهبی  دالیل  به  سنت 
شده و یا به شیوه ای از میان 

برداشته  شده اند.  
ایران  اســامی  جمهوری 
پر  با شعار  انقاب  در شروع 
طمطراق »نه شرقی، نه غربی، 
توانست  اسامی«  جمهوری 
برخی از کشــورهای ضعیف 
به طــرف خود  را  فقیــر  و 
جــذب کند، اما بــا عملکرد 
تندروانه خــود و دخالت در 
پرورش  همســایگان،  امور 
و صــدور تروریســم کم کم 

زیرا اگر امری در ارتباط با 
سرنوشــت مردم باشد، به رأی 
گذاشته شود و به واقع انتخاباتی 
آزاد و دمکراتیک باشــد، دیگر 
برای  برنامه ریزی  تبلیغات و  به 
کشــیدن پای مردم به صندوق 
با  نیســت و مردم  نیازی  رأی 
میــل و آرزوی خــود در آن 

شرکت می کنند.
مردم  مشــارکت  بُعــد  در 
تجزیه  هرگونه  انتخابــات،  در 
و تحلیــل دربــاره تأثیــرات 
مشــارکت، فقــط بــازی در 
مشخص  میدان  و  چارچوب ها 
و معین جمهوری اسامی است، 

زیرا سخن گفتن از حضور و یا 
عدم حضور بــرای رژیم حائز 
اهمیــت نیســت و تنها چیزی 
که مهم اســت تحریک مردم  و 

برانگیختن مجادالت می باشد.
رژیمی  اگر  دیگر،  سویی  از 
از مشــروعیت سیاسی خویش 
نگرانی ندارد، این همه تاش و 
تکاپو برای جذب مردم نخواهد 
کــرد، زیرا انتخابــات یک امر 
سیاسی می باشد و در کشورهای 
آزاد و دمکــرات نیــز میزانی 
انتخابات شــرکت  از مردم در 

افتاد و در  از چهره اش  نقاب 
همه ی جبهه هــا یکی بعد از 
دیگری با شکست و رسوایی 
روبه رو شد. به  گونه ای که  هم 
کشورها  از  بسیاری  حاکمان 
فکری شکل  جریانات  هم  و 
گرفته  در بطن جوامع اسامی 
گرفته   نشــأت  ذهنیت  علیه  
اســامی  جمهوری  رژیم  از 
در ایران عصیــان کردند. در 
به  نظر  چنین شرایطی طبیعی 
می رسد که  قطب دیگر دنیای 
عربستان  کشور  یعنی  اسام، 
ایــران وارد  ســعودی علیه  
عمل شود. کشــوری که  هم 
از پشــتیبانی قویترین نیروی 
نظامی بین المللی یعنی ایاالت 
متحده  ی آمریــکا برخوردار 
اســت و هــم بــه  قویترین 
در  اقتصادی  و  مالــی  منابع 
وجود  دارد.  دسترسی  جهان 
چنیــن رقیبــی و بیــداری 
با  مبارزه  ملت های منطقه در 
سیاست  منطقه  دیکتاتورهای 
با  آینده   را در  فقیــه  والیت 
روبرو  جدیتری  مشــکات 
خواهد ساخت و چه  بسا که  
خودساخته  باتاق  در  را  آن 

فرو خواهد برد. 

نمی کنند، اما در این کشورهای 
آزاد حکومــت برای جذب آرا 
دست به هر کار نمی زند، زیرا از 
بابت مشروعیت پروا و نگرانی 
ندارد. اما رژیمی غیرمشــروع 
همانند رژیم خمینی و خامنه ای، 
به دلیل آنکه از ریشــه با دروغ 
و تحریف بنا شده، همواره برای 
مشروعیت  به  ســلطه  بازتولید 

دروغین نیاز دارد.
انتخابــات   ٣۱ بــا  پــس 
هیچ  تاکنون،  اسامی  جمهوری 
چیزی در زمینه آزادی و بهبود 
انجام  مردم  معیشــتی  وضعیت 
نگرفته و هیچ چیز اساســی در 
ایــن رژیم تغییر نکرده و تکرار 
٣۱ باره ی تجربه ی گذشته اثبات 
این حقیقت اســت که چیزهای 
اساســی و سرنوشت ســاز در 
تدارکچی  مهره هــای  اختیــار 
تابحال  ندارد.آیا  منتخب وجود 
چیزی به نــام بحران اقتصادی، 
بحران سیاسی، بحران اخاقی و 
تحت  ایران  در  فرهنگی  بحران 
حاکمیت جمهوری اسامی هیچ 
اقدامــی در حــل آنها صورت 
گرفته اســت و فرصتی در این 
زمینه وجود دارد؟ آیا در برابر 
این پرسش که چه کسی مسئول 
نخســت ویرانی ایران می باشد، 
در  پاســخگویی  برای  مجالی 
میان دم و دستگاه تدارکاتچی به 
اصطاح منتخب موجود است؟ 
و ... ده ها پرسش اساسی دیگر.

به همین دلیل، هرگونه بازی 
در زمیــن و میــدان جمهوری 
اســامی، تنها و تنها به باخت 
منتهی می شــود و بعد از اتمام 
نمایش، بار دیگر رهبر رژیم از 
»امت حزب الهی و همیشــه در 

صحنه« قدردانی خواهد کرد.
تنها راه و مهم ترین شــکل 
با این رژیــم، بازی در  تعامل 
خارج معیارها، ضوابط و زمین 
و چارچوب و میدان جمهوری 
اســامی می باشد. یا باید بازی 
دیگری را انجام داد و یا اینکه 

بازی اش را به هم زد.

ابراهیم قاسمی زاد

ترجمه: غالب حبیبی

کریم پرویزی

از ســال ۱٣٥۸ کــه رژیــم 
همه پرســی  برگزاری  با  خمینی 
دروغیــن، به زعم خود شــکل 
رژیــم آتــی را انتخــاب کرد، 
تاکنون ٣٦ سال سپری می شود و 
جمهوری اسامی که پیامد چنین 
انتخابات   ٣۱ بــود،  رفراندومی 

برگزار کرده است.
نخســتین   ،۱٣٥۸ ســال  از 
گام هــای فرهنگ انکار و حذف 
ایدئولوژی آغاز گردید و خمینی 
در همه پرســی به اصطاح تعیین 
نظام گفت که حکومت آینده باید 
جمهوری اســامی باشد، نه یک 
کلمــه کم و نه یــک کلمه بیش! 
در همان همه پرســی نیز اراده و 
فرآیند  محک  به  خمینی  آرزوی 
گذاشته  انتخابات  تحریف شده ی 
شده و در فرجام کار اعام گردید 
که »امت حزب اهلل و همیشــه در 
لبیک  خمینی  کام  بــه  صحنه« 

گفته اند.
انتخابات  نیــز  آن  از  پــس 
مجلس خبــرگان را اجراء کردند 
کــه طبیعتًا می بایســت مجلس 
مؤسسان باشد و شکل و ترکیب 
و ساختار حکومت آینده را تعیین 
آنها  قبًا تمامی  اما خمینی  کنند، 
را گزینش و تعییــن کرده بود و 
انتخابــات مجلس خبرگان  تنها 
را برای مشــروعیت بخشیدن به 
خواســت و اراده خمینی برگزار 

کردند.
کســی  تعیین  جهت  بعدهــا 
بــه عنــوان رئیس جمهــور که 
میل  و  خواســت  تدارکاتچــی 
خمینی باشــد، انتخابات ریاست 
جمهوری را در زمســتان ۱٣٥۸ 
برگزار کردند و در میان آنانی که 
حاضر به تقبل وظیفه تدارکاتچی 
بودند، خمینــی و رژیمش اقدام 
کرده  سترون سازی  و  پاالیش  به 
نامزدی  افتخار  به عده ای  فقط  و 

تدارکاتچی خمینی داده شد. 
بدین ترتیب، خمینی اســاس 
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ملغمه ای به نام رابطه ی ایران و آمریکا

جعبه ی  مار  یا صندوق انتخاب ملت

شهرام میرزایی

سالم اسماعیل پور

آزموده را آزمودن خطاست

داد و بیدادهای اصولگرایان 
نشــان  و  خــط  و  مجلــس 
کشیدن های محمد جواد ظریف 
در پی تصویب قانونی توســط 
مجلس نمایندگان آمریکا مبنی 
بر الزامی شدن اخذ ویزای سفر 
به آمریکا از ســوی شهروندان 
٣۸ کشــوری که قبــا نیازی 
به ایــن تبصره نداشــتند  آن 
ایران،  به  کــه  هم در صورتی 
عراق، سوریه و یا سودان سفر 
کرده باشــند- زمانی به گوش 
فاشیستی  حکومت  می رسدکه 
هنوز  تمام،  پررویــی  با  ایران 
توافق  پای  بر  امضایش  جوهر 
در  نشــده  هســته ای خشک 
مهرماه امسال اکتبر ٢٠۱٥- به 
عماد  بنام  موشــکی  آزمایش 
پرداخت که به گفته ی مسئولین 
موشک  نخستین  ایران،  نظامی 
دوربرد این کشــور اســت که 
با قابلیت کنتــرل و هدایت تا 
لحظــه ی اصابت تولید شــده 
اســت. دهن کجــی جمهوری 
اسامی به جهان آزاد به همین 
جا ختم نمی شــود و پنتاگون 
طی روزهای اخیر اعام کرد که 
نیروی دری ایی   سپاه به آزمایش 
موشــکی در نزدیکی ناوهای 
تنگه ی هرمز  متحده در  ایات 
مبادرت ورزیده و موشک های 
آزمایــش شــده در فاصله ی 

۱٥٠٠ متری ایــن ناوها فرود 
آمده  اند.با توجه به اینکه توافق 
هسته  ایی   میان ایران و غرب به 
سرانجام رســیده و قطعنامه ی 
٢٢٣۱ شورای امنیت در تائید 
ایــن توافق و لغــو تحریم ها، 
صادر شــده اما بــا توجه به 
محدودیت های  توافقنامه  متن 
موشــکی و تســلیحاتی ایران 
تا هشت ســال پس از اجر ایی   
شــدن توافقنامه برقرار خواهد 
بود، بــه همین ســبب هیات 
سازمان  تحریم های  بر  نظارت 
ملل با بررسی آزمایشات اخیر، 
بیش  را  عماد  موشک های  برد 
از هــزار کیلومتر و ظرفیت بار 
آنــرا بیش از هــزار کیلوگرم 
تخمین زده و اظهار داشته: »در 
پرتاب موشک عماد از فناوری 
است«.  شده  استفاده  بالستیک 
هیئــت مذکور اقــدام ایران را 
نقض قطعنامه ی ۱٩٢٩ مصوب 
٢٠۱٠ ســازمان ملل می داند، 
امری که خشم مجلس و سنای 
آمریکا را در پی داشته و دولت 
اوبامــا را در تنگنای ســختی 
از خواب  تا شــاید  قرار داده 
خرگوشــی بیدار و ســری از 
زیر برف بیرون کشــد و به این 
واقعیــت ایمان بیاورد که رژیم 
ایران نه قابل اعتماد بوده و نه 

نسبت به تعهداتش مسئول.
و  نماینــدگان  مجلــس 
ســنای آمریکا ایــن روزها با 

وضع  بر  مبنی  طرحی  پیشنهاد 
تحریم های جدیــد علیه ایران 
به پیشواز سال ٢٠۱٦ میادی 
رفــت و دولت آقــای اوباما 
برای  ســویی  از  است  مجبور 
معترضین  داشــتن  نگه  راضی 
داخلی و کاســتن از هجمه ی 
فشار مخالفین و از سویی دیگر 
برای اطمینان دادن و قوت قلب 
قدرت  از  که  خلیج  کشورهای 
گیری ایران به هراس افتاده  اند، 
بر تحریم های جدید  تائید  مهر 
بزنــد. عملی که مجموعه  ای   از 
عکس العمل هــای تهران را به 
دنبال خواهد داشــت. چرا که 
علی خامنه ای چند ماه پیش طی 
سخنانی وضع هر گونه تحریمی 
را علیه جمهوری اسامی نقض 
خوانده  هسته  ای    توافق  آشکار 
و بی شــک این چراغ سبزی 
حمات  بــرای  بــود  خواهد 
و  اصولگرایان  مکرر  و  کوبنده 
ســوی  از  طرح هایی    تصویب 
کردن  وادار  بــرای  مجلــس، 
جهت  روحانی  حســن  دولت 
اتخاذ سیاســتی علیــه توافق 
این اوصاف  هســته ای.با تمام 
غرب باید بــه خوبی بداند که 
اگر در مقابل موارد اخیر نقض 
امنیت  شــورای  قطعنامه های 
از ســوی جمهوری اســامی 
درخوری  و  مناســب  واکنش 
از خود نشــان ندهد، توجیهی 
خواهد بود برای کارشکنی های 

آتــی ایــن رژیــم در اجرای 
نباید  همچنین  هسته  ای ،  توافق 
فراموش کرد کــه تاش برای 
بهانه  ایی    هسته ای  توافق  حفظ 
شــود در توجیــه نقض قطع 
نامه های شورای امنیت و چشم 
پوشی کردن از تخلفات اعضای 
جامعه ی بین المللی.آن گونه که 
آمریکایی    سناتورهای  از  یکی 
زمانی  »از  گفت:  طی سخنانی 
که توافق هســته  ای   امضا شده، 
ایران یک خبرنگار واشــنگتن 
پست را محاکمه، علیه وزارت 
خارجه  ی ایاالت متحده دست 
بــه حمات ســایبری زده، با 
تحریم های  گرفتــن  نادیــده 
مسافرتی ســازمان ملل، قاسم 
فرستاده  روسیه  به  را  سلیمانی 
و منع آزمایشــات موشــکی 
بالســتیک وضع شده از سوای 
نقض  بار  دو  را  امنیت  شورای 
کرده است ». این مسائل تصویر 
روشنی را از تحوالت اخیر به 
ما نشان می دهد و آن این است 
کــه طی ماه هــای اخیر تحت 
عنوان روابط آمریکا و ایران از 
آن یاد شده، تنها ملغمه  ای   است 
از ســوءنیت و عدم اطمینان و 
کارشکنی   که در این میان تنها 
تهران از آن بهــره می برد تا با 
اســتفاده از خاء های نظارتی 
راحت تر  و  بهتر  شــده،  ایجاد 
خود  تروریســتی  اقدامات  به 

بپردازد.

الف( حسن  نیت و اعتماد 
متقابل اساس هرگونه رابطه ای 
را تشــکیل می دهــد. اما در 
دنیای سیاست که همه چیز بر 
مبنای منافع شــکل می گیرد و 
دول جهــان همه چیز را فدای 
آن می کننــد، در نظــر گرفتن 
کانال هــای  از  مجموعــه ای 
الزام آور  نظارتی و سیستم های 
برای بقاء و اســتمرار هرگونه 

توافقی واجب می نماید.
ب( وجهــه ی بین المللی و 
تشخص جهانی از اولویت های 

هر حکومتی است. 
جهان  تحــوالت  و  تغیــر 
به  معاصر طی دو قــرن اخیر 
سمت و ســویی بوده که حتی 
کشــورها  غیردمکراتیک ترین 
را بر آن داشــته بــه صورت 
کذائــی هــم که شــده نوعی 
برای  جهانی  تشخص  و  وجهه 
خود مونتــاژ کنن تا حداقل از 
نوعی مشــروعیت منطقه ای یا 
در  که  امری  برند.  بهره  جهانی 
نزد کشــورهای جهان آزاد از 
بوده  اهمیت بسز ایی   برخوردار 
و یکــی از آیتم های تأثیرگذار 
در رفتار سیاسی آنها می باشد.
تاریخ سیاسی دولت- پ( 

اقتدار  و  قدرت  میزان  ملت ها، 
هر حکومــت و توانای مانور 

در فاصلــه ی کوتاهــی تا 
نمایــش انتخابات فرمایشــی 
شورای  و  خبرگان  مجلســین 
قبل،  از مدت ها  اسامی رژیم، 
ترکیبی از گماشــتگان اعزامی 
رژیــم و مــزدوران بی مزد و 
منت بومــی که باز هم همچون 
ماهیگیرانی که تور خود را در 
رودخانه ای گل آلود پهن کرده  و 
به صید آرای مردم مستأصل و 
درمانده از ستم های انباشته شده 
توسط رژیم طی سالیان متمادی 
نشســته اند، در پوستین فریبی 
دیگر فــرو رفته و دزدانه برای 
خانه های  به  مشروعیت  ربودن 

مردم کردستان آمده اند.
نیــز در  گروهــی دیگــر 
کردستان هســتند که تجربه ی  
شکســت خورده  ی تاش برای 
یافتن منفذ در میان دستگاه های 
تحت کنترل رژیم را هنوز باور 
نکرده  اند و اینبار نیز همچنان به  
دنبال دریچه ای می گردند که  در 

این رژیم تعبیه  نشده  است. 
سال هاســت که رژیم تهران 
مذبوحانه می کوشــد تا هدایت 
و کنترل الگوهــای رفتاری و 
کردستان  مردم  سیاسی  ذائقه ی 
را به دست گیرد و موضعگیری 
مردم کرد در قبال موضوعات و 
تحوالت مختلف را که همواره 
دارای ویژگی هــای منحصــر 
بفرد ناشــی از آگاهی جمعی، 
ســازمان یافتگی و خاســتگاه 
بوده  ملت  این  ممتاز  مبارزاتی 
است، با الگوهای مسلط دلخواه 
خود و نسخه های پیچیده شده 
در مرکز، هماهنگ و یکنواخت 
کند. در این راســتا، کشــاندن 
و  رایج  سیاســی  بازی هــای 
درون  فرمالیته ی  رقابت هــای 
قدرت در تهران به متن جامعه ی 

که با دادن مانورهای فریبنده ی 
تبلیغاتی و شــعارهای پرزرق 
اجتماعی،  اقتصــادی،  برق  و 
زیســت محیطی و سیاســی و 
حتی بــه عاریت گرفتن برخی 
نمادهــا و ادبیــات جنبــش 
آزادیخواهانه ی کردســتان، در 
تنور انتخابات نمایشــی رژیم 
دمیــده و راه را برای شــکار 
مشــروعیت ظاهری توســط 
صیادان سیاســی مرکزنشــین 
همــوار ســازند.در برهه های 
به  نخست عمر منحوس رژیم، 

واسطه ی فضای خاص ایران و 
»خشونت  چربش  و  کردستان 
بر  ســخت افزاری«  و  عیــان 
نرم افزاری«  »سیاست سرکوب 
از سوی رژیم و همچنین تحرک 
و شور و حال مبارزاتی خاص 

کردســتان از جمله در رابطه با 
مســأله ی انتخابات فرمایشی، 
یکی از مهمترین راه های مورد 
برای اســتحاله ی  نظر رژیــم 
سیاســی مردم کردستان و حل 
و جذب آنها به عنوان پیاده نظام 
با  تقابل  بــه ویــژه در  خود، 
جنبش  فزاینده ی  شــکوفایی 
بوده  کردستان  دمکراتیک  ملی 

است.
برای جامه ی عمل پوشاندن 
بــه ایــن وهــم مالیخولیایی، 
همواره  اســامی  جمهــوری 

نیازمند همــکاری عمال بومی 
خود در گســترده ترین سطوح 
برهه های  بــوده و حتــی در 
را  اجازه  این  پیشــاانتخاباتی 
به چنیــن افراد و گروه هایی به 
ویژه در داخل کشور داده است 

جنبش کرد به ویژه در بُعد دفاع 
جلب  از  که  رژیم  مســلحانه، 
وجیه المله ی  گروه های  و  افراد 
کرد برای ایفــای نقش در این 
بازی سیاســی مزورانه عاجز 
خونین  قبای  بــه  ناگزیر  بود، 
بعضًا  و  آبروباختــه  مزدوران 
جادان بی نقاب خود آویخته و 
کردستان  نمایندگی  کرسی های 
در نهادهــای حکومتــی را با 
آنان پر می کرد و در میان مردم 
کردســتان نیز این خط افتراق 
اصیل  نیروهای  میان  روشــن 

کردســتان و عمال و مهره های 
رژیم به وضوح نمایان بود.

با گذشــت زمان و رنگ و 
رو باختن شــعارهای به ظاهر 
انقابی اولیــه ی رژیم که توأم 
با انقاب رســانه ای جهانی و 

دمکراسی خواهی  گفتمان  نفوذ 
و هویت طلبــی در محافــل و 
مجامــع و در میان آحاد مردم 
کردســتان بود، رژیم نیز برای 
از  پایدار و گریز  امنیتی  کسب 
خود  قریب الوقوع  فروپاشــی 
ناگزیر به تغییر در نحوه ی بازی 
و انتخاب و گردش مهره هایش 
در کردستان روی آورد. در این 
فاز جدیــد، که نقطه ی اوج آن 
خامنه ای  ملتمسانه ی  فراخوان 
برای مشارکت همگان و حتی 
انتخابات  در  رژیم  اپوزیسیون 

ریاســت جمهوری اخیر با این 
مضمون بود که: »اگر هم مخالف 
نظام هســتید، به خاطر کشور 
رأی بدهیــد«، رژیم در داخل 
بزرگنمایی گروه ها و  به  کشور 
افرادی )غالبــًا از همان طیف 

ســابق، لیکن با سر و سیمایی 
مدنی تر( پرداخت که در ظاهر 
و در نگاه نســل جدیدی که از 
پیشــینه ی سیاسی آنان چندان 
دگردیســی  یا  نبودند  مطلــع 
باور کرده  آنان را  شــخصیتی 
ثقل  نقطه ی  به عنــوان  بودند، 
نگریســته  جدیدی  سیاســی 
می شــدند که می توان در نبود 
امکان فعالیــت قانونی احزاب 
سیاسی کردستان، به آنان برای 
مردم  برحق  مطالبات  پیگیری 
کــرد، البته در ســطحی نازل 
متوســل گردید. اوج کار این 
نمایش  انداختن  راه  بــه  عده، 
در  رقابت سیاســی«  »آزادی 
کردستان و فریب بزرگی به نام 
»امکان پیگیری مطالبات مردم 
کردستان در چهارچوب رژیم« 
بود که هنوز هم علیرغم آشکار 
شــدن ماهیــت عوامفریبانه و 
دروغیــن آن، همچنــان ادامه 
دارد و برای تقرب به دســتگاه 
واپسین  از  اســتفاده  و  قدرت 
ذرات تــوان خویــش جهت 
ربودن اعتماد مردم کردســتان 
و ریختن آن بــه صندوق های 
تاشــند. در  رژیم،  مارگیری 
ایده پردازی های  جای  به   اینان 
خیالپردازانــه ، بهتر بود که  اگر 
مخالف  عنــوان  به   نمی توانند 
رژیم ســخن بگویند، الاقل در 
محافــل خویش مــردم را از 
سرچشــمه ی فساد و بحران ها 
آگاه ســازند و اگر می خواهند 
انتخاباتی  تحرکات  از  تقلیدی 
کردهــا در ترکیه  انجام بدهند، 
حداقــل در ازای هزینه دادن ها 
و زندان رفتن ها، تاش مستمر 
برای ایجاد تشکات کردی را 
در اولویت کار قرار دهند، آنگاه 
در مراحل بعدی به  فکر استفاده  
در  موجود  غیر  دریچه های  از 

رژیم اسامی ایران باشند.

بین الدولــی آنــرا بر حســب 
میــزان مشــروعیت داخلی و 
بندی  درجه  آن  مردمی  پایگاه 
نظامی،  توان  که  اصلی  می کند، 
دفاعــی و هجومی حکومت ها 
بعدی جای  اولویت های  در  را 

می دهد.
طی  اســامی  جمهــوری 
نقض  با  حیات ٣٧ ســاله اش 
مکــرر معاهــدات و توافقات 
بین الدولــی که خود پای آن ها 
را امضــا کــرده، نشــان داده 
نیســت.  اعتمادی  قابل  طرف 
از ســویی دیگــر فعالیت های 
اسامی  گســترده  ی جمهوری 
ایــران در طراحــی و اجر ایی   
تروریســتی  برنامه های  کردن 
در نقــاط مختلــف جهان این 
را به جامعه ی جهانی گوشــزد 
می کند که حکومت مذکور هیچ 
توجهی بــه وجهه ی بین المللی 
خود نداشــته و هیــچ اهمیتی 
برای آن قائل نیست و در نهایت 
سرکوب های دهه ی ٦٠، اعدام  
تابستان  زندانیان سیاســی در 
و جنگ  کردها  ژینوساید   ،٦٧
زنجیره ای،  قتل های  کردستان، 
واقعه ی کوی دانشگاه، حوادث 
پس از انتخابات ۸۸ و ... همه و 
همه از عدم مشروعیت داخلی 
جمهوری اسامی خبر می دهند، 
امری که می تواند شیشه ی عمر 
حکومتی فاشیستی چون رژیم 

ایران باشد.
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بی شک موفقیت و شکوفایی 
دیپلماســی یک کشــور رابطه 
نزدیکــی بــا قــدرت، توان، 
بازیگــری و هویت سیاســی 
یــک کشــور دارد. می تــوان 
گفت: دیپلماســی و سیاســت 
خارجــی یک کشــور برآمده 
از نــوع نظــام سیاســی یک 
کشــور می باشــد. بدین معنی 
که ســاختار، هویت، ویژگی و 
کاراکتر یک رژیم سیاســی در 
بسترهای دمکراتیک، سکوالر، 
حزبــی،  چنــد  پلورالیســم، 
جامعه ی  وجود  توسعه یافتگی، 
مدنی و غیره در دیپلماســی و 
ســاختار و دستگاه دیپلماتیک 
بازتــاب خواهد  یک کشــور 
داشت. تجربه، تقویت و توسعه 
در هــر کدام از ایــن زمینه ها، 
بــرای یک  ظرفیتی  و  بســتر 
دولت را در پی خواهد داشت. 
برای  مؤثر  از عناصر  این خود 
مناســبات ، تقویــت روابــط، 
تأثیرگــذاری  و  نقش ســازی 
روابــط  و  مناســبات  در 
می باشــد.                                                                                                          جهانی  و  منطقه ای 
دولت ها در روابط و مناسبات 
متعهد  یکدیگــر،  با  سیاســی 
و موظــف بــه اجــرای مفاد 
و  جهانــی  کنوانســیون های 
پروتکل هــای مــورد پذیرش 
فیمابین هســتند. با وجود این 
قراردادهای  و  کنوانســیون ها 
حــال  ایــن  بــا  تعهــدآور، 
دولت ها بر اســاس تغییرات و 
جهانی  و  منطقــه ای  تحوالت 
بــه نقش آفرینی می پردازند. از 
البای بحران ها و تحوالت، در 
پی کســب یا حفظ منافع خود 
و نیــز حمایت از متحدان خود 
بــر می آیند. از همین بســتر و 
مسیر است که دیپلماسی فعال، 
موفــق، مؤثــر و کارآمد یک 
کشــور، منطقه یا یک سرزمین 
پیدایش  اساسًا  می گیرد.  شکل 
دیپلماســی مدرن را به دوران 
تشکیل کنگره وستفالی در قرن 
۱٧ در اروپا ارجاع می دهند و 
نظام های سیاسی  شــکل گیری 
نوین  دولت ـ ملــت در عصر 
را نقطه اوج دیپلماســی مدرن 
دولتی  و  رســمی  حــوزه  در 
می دانند. هر چند که در گذشته 
غیر  دیپلماســی  حــدودی  تا 
فرهنگی،  زمینه های  در  رسمی 
و  خانوادگی  هنری،  آموزشی، 
روابط  توســعه  برای  نیز  غیره 
بین  دیپلماســی  و  دیپلماتیک 
بوده اند.  مؤثــر  نیز  کشــورها 
این موارد  هرچند که اهمیــت 
و مــوارد دیگر  به گســترده 
شــدن هرچه بیشتر حوزه ها و 
در  دیپلماسی  دیگر  شاخه های 
جهان امروز منجر شــده است.                                                                            
اساســًا کشــورها بنا به وزن، 
اهمیــت، قــدرت، موقعیــت، 
ماهیت سیاســی و نــوع نظام 
سیاســی در دیپلماسی با سایر 
کشــورها متعهــد و موظف به 
اجــرای مناســبات و رعایت 
در  بین المللــی  پروتکل هــای 
حــوزه روابــط دیپلماتیــک 
اهمیت و  این وضعیت،  هستند. 
بازتاب آن، همواره  مورد توجه 
در  افکار عمومی  و  کشــورها 
داخل یک کشور قرار می گیرد. 
رعایت مناســبات و تشریفات 
رســمی دیپلماتیک در دستگاه 
سیاســی دولت هــا، همــواره  
اســتفاده  و  بهره برداری  مورد 
تبلیغاتی قرار می گیرد.  تا آنجا 
که نظام هــای اقتدارگرا و غیر 

برای  همواره  نیــز  دمکراتیک 
ارائه یک چهره مقبول و جهانی 
از خود این مناسبات و رفتارها 
را در برابر کشورها ی بزرگ و 
صاحب قدرت به کار می گیرند 
و در سطح گســترده به انتشار 
آن می پردازند. برخی کشور ها 
بنا به ماهیــت غیر دمکراتیک 
نظام های سیاســی خــود، نیز 
همواره تاش می کنند تا با بهره 
شــیوه های  و  راه ها  از  گرفتن 
دیپلماســی غیر مستقیم و غیر 
اهداف خود  و  منافع  شــفاف، 
را دنبــال نمایند. بدین شــیوه 
آنــان با بهره گرفتن از ســایر 
روش ها و شــیوه ای دیپلماسی 
تاش می کننــد، تا حد ممکن 
بــه رعایت  را موظف  خــود 
کنوانســیون ها، پروتکل هــا و 
مناســبات شــفاف و عرفــی 
بسیاری  برای  بی شک  ننمایند. 
از کشــورهای غیر دمکراتیک 
و اقتدارگرا ، به دلیل نداشــتن 
پایــگاه مردمی و دغدغه ملی، 
امتیــاز دادن در خفا بســیار 
راحت تر برای آنان خواهد بود. 
از این بستر، قدرت های بزرگ 
هم می کوشــند تــا به صورت 
از راه کانال های  غیر رسمی و 

این  را در  منافع خــود  دیگر، 
نوع کشــورها تأمیــن نمایند.                                                                                             
مناطق  و  کشورها  صصمعمواًل 
خــود مختار، بنا بــه موقعیت 
جغرافیای  در  گرفتــن  قرار  و 
تمدنی  سیاســی، حوزه هــای 
و بســیاری مــوارد دیگر، از 
منابع و امکانــات متعدد برای 
به عنــوان روش  دیپلماســی 
بین کشورها،  و شــیوه روابط 
برای کسب و تأمین منافع خود 
بر  عاوه  می باشند.  برخوردار 
توســعه یافتگی، نقش تجاری، 
منابــع مالی، ســرمایه گذاری، 
انــِرژی،  منابــع  و  ثــروت 
اســتعدادها و توان انسانی در 
دانش  حوزه های مختلف چون 

و غیره نیز بهره مند می باشند.
یک  دیپلماســی  اساســًا   
کشــور، بر پایه و استوانه های 
گفتمان سیاسی ـ اجتماعی آن 
کشــور بنا می گردد. این خود 
و  قدرت  اهمیت،  به  بســتگی 
نقش یک کشور در مناسبات و 
معادالت منطقه ای و جهانی نیز 
دارد. بدیــن صورت در بعضی 
یک  دیپلماســی  در  مقاطــع 
کشــور، بنا به تغییرات اساسی 
و ریشــه ای چون انقاب ها و 
رفرم های  چون  مهمی  تغییرات 
دیپلماسی  ظرفیت  دمکراتیک، 

رشــد چشــمگیری می کند و 
خوبی  بســیار  ظرفیت های  از 
بی شــک  می گردد.  برخوردار 
شــعار و آرمــان انســانی و 
اجتماعی برخی از انقاب ها و 
تحوالت سیاســی ـ اجتماعی، 
یک نــوع بســیج اجتماعی و 
دیپلماسی یک  برای  سیاســی 
کشــور در پی خواهد داشت. 
این مســأله باعث می گردد تا 
منطقه ای،  مناقشــات  حل  در 
بحران ها  بین المللــی، مدیریت 
بســیاری موارد دیگر، یک  و 
کشور و رژیم جدید از اهمیت 
و جایگاه خاصی در دیپلماسی 
برخــوردار باشــد. بی شــک 
رعایت، اجرا و تبعیت سیاست 
داخلی یک کشــور از تعهدات 
که  جهانی  کنوانســیون های  و 
خــود را ملتــزم  و متعهد به 
اجــرا و عمل به آنان به عنوان 
در  جهانی  جامعه ی  از  عضوی 
اجرایی  و  زمینه های حقوقــی 
تقویت  باعــث  اســت،  نموده 
و ارتقــای جایگاه سیاســی، 
اجتماعی و حقوقی یک کشور 
در سطح جهانی می گردد. التزام 
و رعایت حقوق انسانی، امنیت 
اجتماعی، دفاع  و پشــتیبانی 

از ارزش هــای ملی، فرهنگی، 
ارزش های  به  پایبندی  و  تعهد 
انســانی، میــراث تاریخــی، 
هویتی، زبانی و بسیاری موارد 
دیگــر، ایجاد قــدرت و وزن 
مؤثر در دیپلماســی برای یک 
کشور را در پی خواهد داشت.

 در این مســیر، پایبندی به 
ارزش های جهانی و کوشــش 
حقوق  موازین  رعایــت  برای 
اعضای جامعه  میان  بشــر در 
گفتمان  تحکیم  موجب  جهانی 
دیپلماســی برای پیشبرد منافع 
و امنیت ملــی می گردد. همین 
دســتاوردها،  و  ظرفیت هــا 
بــه عنوان  نیــز همواره  خود 
منابع بازتولیــد قدرت و توان 
دیپلماســی برای یک کشــور 
عمل خواهند کرد.                                                             

 دیپلماسی عمومی 
و  خاص  ویژگــی  دلیل  به 
گسترده ی این نوع از دیپلماسی 
در دنیــای امــروز، تأثیــر و 
در  دیپلماســی  نوع  این  نقش 
و  سیاســی  جایگاه  تقویــت 
منطقه ای  حکومــت  منطقه ای 
کردســتان،  اشــاره ای به این 
و  ظرفیت ها  دیپلماســی،  نوع 
توان های آن خواهیم پرداخت. 
موقعیت و مــورد خاص بودن 
کردســتان  منطقه ای  حکومت 

در یک کشــور فدرال اهمیت 
عنوان  به  عمومی  دیپلماســی 
دیپلماسی بازیگران غیر رسمی 
و فرامرزی را بیشــتر می کند. 
منطقه ای که  چرا که در یــک 
تابع یک کشور فدرال می باشد 
و در زمینه دیپلماســی رسمی 
از محدودیــت و تنگناهایــی 

برخوردار می باشد.
دیپلماسی  پرونده  گشودن   
عمومی و نیز ورود به فاز این 
نوع از دیپلماســی برای منطقه 
خودمختــار بســیار ضروری 
دیپلماسی  از  نوع  این  اســت. 
دامنه  اهداف و  پیشــبرد  برای 
می تواند  ملــی  منافع  به  دادن 

سودمند باشد.
هرچند  عمومی  دیپلماسی   
دارای ســابقه ی طوالنــی در 
حوزه دیپلماســی بین کشورها 
 ٦٠ دهه  از  ولــی  می باشــد، 
رســمی  به صورت  میــادی 
از ســوی اندیشــمندان علوم 
سیاســی و روابط بین الملل در 
آمریکا وارد موضوع دیپلماسی 
نوین گردیده است. این نوع از 
دیپلماســی در مناسبات امروز 
چون  موضوعاتــی  دلیــل  به 
جهانی شدن، انفجار اطاعات، 

اینترنت، ماهواره، دنیای  پدیده 
دیجیتال، رسانه ها و بسیاری از 
دیپلماسی  اهمیت  دیگر،  موارد 
کشــورها،  برای  را  عمومــی 
قدرت ها  سیاسی،  تصمیم گیران 
غیر  و  دولتی  و ســازمان های 
دولتی بیشــتر مشــخص کرده 

است.
 بدین معنی، امروزه این نوع 
از دیپلماســی  حوزه و میدان  
فعالیــت دولت هــا، نهادهــا، 
سازمان ها و انجمن های مردمی 
و شرکت ها شده است. دولت ها 
در این بســتر تــاش می کنند 
حضور  مختلف  شــیوه های  به 
خود را نشــان دهند. همچنان 
که تاش می کننــد برآیند این 
و  به کســب  معطوف  قضایــا 
حفــظ منافع ملی و سیاســی 
دلیل  به  دولت ها  باشــد.  آنان 
بســترها و زمینه های تاریخی، 
روابط  و  اجتماعــی  نیازهای 
انسانی از امکانات و ابزارهای 
مختلف در دیپلماســی عمومی 
برخوردار هستند که در شرایط 
و موقعیت هــا ی مختلف از آن 
بهره می برند.                                                 
۱ـ  رسانه ها در شاخه ها و 
حوزه های مختلف.                                                              
انجمن های  سازمان ها،  ـ   ٢
و  ســینمایی  هنری،  فرهنگی، 

ورزشی.                 
٣ ـ وجــود عناصــر ملی 
و هویتــی در دیگر کشــورها 
همچون ملیت و مذهب.         

۴ ـ وجود گروه های زبانی، 
مهاجر  قالب  در  مذهبی  و  ملی 

و یا جامعه ی تبعیدی.     
تاریخی،  آثــار  وجود  ـ   ٥
تمدنی، هویتــی و فرهنگی در 

سایر کشورها.               
٦ ـ جذابیت و مشــروعیت 
گفتمانــی ـ تاریخــی تمدنی، 
انگیزه و عاقه در  ایجاد  سبب 

میان سایر ملت ها می گردد. 
تاریــخ  حقانیــت  ـ   ٧
مبارزاتی ـ انسانی با بهره گیری 
و  جهانــی  آرمان هــای  از 

عدالت خواهانه.
۸ ـ هویــت و تاریــخ در 
ایجاد تمدن ســازی انسانی در 
دنیای  برای  نقش آن  گذشته و 

امروز.
٩ ـ پیشــرفت و شکوفایی 
در حوزه ی هنر، سینما، دانش، 

علم، ادبیات و تکنولوژی.  
۱٠ ـ ظهور شــخصیت های 
مبارزات  در  ماندگار  و  جهانی 
و  امتیازات  کســب  و  جهانی  

مدال های جهانی.
۱۱ ـ زمینه ها و بســترهای 
توریســتی در زمینه ی تاریخی 

و طبیعی.                    
۱٢ ـ ارتقای شــاخص های 
اقتصادی  و  سیاسی  اجتماعی، 

در یک کشور.               
بســیاری دیگر از موارد را 
می تــوان به این فهرســت، به 
عنوان منابع و بســتر توســعه 
و تقویــت گفتمان دیپلماســی 
عمومــی اضافه کــرد که خود 
بســتری دامنه دار هستند. برای 
دیپلماســی غیر رسمی،  ایجاد 
گسترده و نیز تا اندازه بسیاری 
پایدار و کم هزینه، این امکانات 
و توانایی ها برای یک کشــور 
با مدیریت دولت ها و توســط 
انجمن های  و  مدنــی  نهادهای 
مردمــی و حرفــه ای به پیش 

می رود و عملیاتی می شود.
 حکومت منطقه ای کردستان 
خاص  حقوقی  شرایط  دلیل  به 
سرزمینی  گســتردگی  و  خود 
و جمعیتــی در منطقه و نیز در 
می تواند  اروپایی  کشــورهای 
از ظرفیت هــا و توان های این 
بهره مند شود.  نوع دیپلماســی 
ایــن دســتاوردها، اعتبارها و 
نفــوذ در شــکل های مختلف 
کشور،  یک  دیپلماســی  برای 
قدرت هــای نرم را بــه دنبال 
دارد، بــه نحوی که بــا ایجاد 
شــناخت و ارتباط در ســطح 
توان چانه زنی  و  نیرو  گسترده، 
و قدرت مانور برای یک کشور 
یا منطقه خاص را در پی دارد.  

چه بسا در بسیاری مواقع 
عمومی،  دیپلماســی  همین 
یک  سنتی  و  رسمی  دیپلماسی 
کشــور را پوشــش می دهد و 

تداخل پیدا می کنند.
در  عمومــی  دیپلماســی   
وضعیت امروز به دلیل توان رشد 
خرده گفتمان ها و جهانی شدن، 
بیشــتری  مراتب  به  اهمیت  از 
از گذشــته برخوردار می باشد. 
کشور ها و حکومت هایی که از 
ایــن ظرفیت ها به نحو مطلوب 
و بر اســاس یک برنامه ریزی 
دمکراتیــک و ســازمانی بــا 
حضور نهادها و جامعه ی مدنی 

استفاده می کنند. 
گرفتن  دست  در  با  بی شک 
عمل  موفقتر  مؤثــر  ابزارهای 

می کنند.

»یو.اس.ای.تودی«  سایت 
توانائی های  درباره ی  گزارشی 
ایــران در حــوزه ی صنعــت 
نفت منتشــر کرد که در آن به 
اطاعات ســری و مســتندی 
اشاره می کند که رژیم ایران آن 
را از مــردم خود پنهان می کند 
ایــن طریــق می خواهد  از  و 
آینده ای روشــن، اما کاذب به 
جامعــه ارائه دهــد، در حالی 
که واقعیت چیز دیگری اســت 
کشور  این  اقتصادی  آینده ی  و 
بســیار تاریکتر از زمان حال 

است.
در این گزارش آمده است:

بعد از گذشــت ٣٧ ســال 
از عمــر حکومــت جمهوری 
بیش  کسب  و  ایران  اســامی 
میلیارد دالر ســود  از ۱٦٠٠ 
ناشــی از فروش نفت، امروزه 
به خاطر  ایران  صنعت نفت در 
بی لیاقتی مســئولین و فســاد 
قهقرا  به  این حوزه  گسترده  در 
بی بهره  ناتوان و  کشیده شده و 

گشته است.
در  نفت  تولید  میــزان  افت 
ایــران مثالی اســت بر صحت 
ناتوانــی روزافزون این صنعت 
که درسال های پیش از انقاب 
این مــاده ٦.٣  تولید  میــزان 
میلیون بشــکه در روز بود، اما 
امروزه این میزان به پایین تر از 
٣ میلیون بشکه در روز رسیده 

است.
تولیــد نفت در ایــران هر 
سال ســیر نزولی به خود دیده 
و ســاالنه با کاهش ٢٠٠ هزار 
ناشی  که  بوده  مواجه  بشکه ای 
از تولیــد بیــش از حد، عدم 
نفتی و  به چاه های  رســیدگی 
به روز نبــودن تکنولوژی های 
مورد اســتفاده در این صنعت 
می باشــد. کاهــش تولید نفت 
و نبود امکانــات و تکنولوژی 
حاصــل  اســتخراج  مــدرن 
تحریم های  و  غلــط  مدیریت 
درازمدت می باشــد که ساالنه 
به صنعت نفت ضرر بیشــتری 

وارد می ساخت.
بخش  در  مذکــور  گزارش 
دیگری به این موضوع اشــاره 
می کند کــه طی حاکمیت رژیم 
نفت  پاالیشگاه  اســامی هیچ 
است  نشــده  احداث  جدیدی 
و هزینه ای نیز برای نوســازی 
پاالیشــگاه های موجود صرف 
نشــده اســت، در حالــی که 
از  حاصــل  دالر  میلیاردهــا 
فروش نفت ایران از سوی این 
پاالیشگاه های  برای  حکومت 
زیمباوه،  سودان،  سوریه،  نفتی 
گابــون،  گامبیــا،  تانزانیــا، 
بولیوی، اکوادور، کوبا، اوگاندا، 
سریانکا و حتی کشور مرفهی 
شــده  صرف  ونزوئا  همچون 
گزارش،  این  ادامه  اســت.در 
مســئولین،  وعیدهای  و  وعده 
وزرا و مدیــران رژیم ایران را 
مــورد بحث قــرار می دهد که 
قصد افزایش سود و بهره نفتی 
تمامی  که  درحالــی  دارند،  را 
انجام  پژوهش هــا و تحقیقات 
شــده بر این امر تأکید می کنند 
که ســود نفتی ایــران افزایش 
نخواهد یافت، بلکه به ســبب 
شرایط نامساعد نفتی و صنعت 
از کار افتاده  و سیر نزولی نرخ 
نفت، ســود فروش نفت بسیار 

پایین تر از امروز خواهد بود.

نفت و توهم حکام 
ایران

زنه رو

    پرویز جباری

آرام

دیپلماسی »حکومت منطقه ای کردستان« با جمهوری اسالمی ایران
)بخش دوم(
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عناصــر حکومت، ســرزمین و 
مردم در ارتباط اســت و اعمال 
از ســوی هیأت حاکمه  قدرت 
برخاسته  مشــروعیت  نوعی  با 
توأم می باشــد.  از شــهروندان 
سومین مورد که در بحث روابط 
بین الملــل و بــه تازگی مطرح 
تکمیل اصل  نوعی  به  و  گردیده 
می باشد،  بشردوســتانه  دخالت 
مفهوم مسئولیت حمایت است که 
هرچند به یک اصل پذیرفته شده 

در روابط جهانی مبدل نگشــته، 
راهکارهای  از  یکــی  عما  اما 
شــورای امنیــت در موضــوع 
کوتاهی  در  شــهروندان  حقوق 
خاطی  حکومت های  و  دولت ها 
و ســهل انگار به شمار می رود. 
داخلی عراق  به رخدادهای  اگر 
از زمان تأســیس آن در ۱٩٢۱ 
حسین  صدام  برکناری  جنگ  تا 

در هفته هــای اخیر انتشــار 
نظامی  یــک واحد  خبر حضور 
ارتــش ترکیه در شــهر کوچک 
نزدیکی  در  واقــع  »بعشــیقه« 
موصل با اعتراض شدید مقامات 
بلندپایه ی عراق مواجه شــد به 
نحوی که عراق رســمًا موضوع 
را بــه شــورای امنیــت برد و 
ترکیه  ارتش  خروج  خواســتار 
گردید. واکنش و عملکرد دولت 
و مقامات بغداد همزمان با ســفر 
رئیس جمهور این کشور به ایران 
و »رهنمود رهبر« رژیم ایران در 
و  تجزیه  از  جلوگیری  خصوص 

نقض حاکمیت عراق بود.پ
بی طرفی  ناظر  هر  که  رسشی 
با آن روبروســت؛ چرایی تعامل 
دوگانــه ی عــراق بــا موضوع 
حضــور هزاران نیــروی نظامی 
سراسر  در  ایران  مستشــاری  و 
خــاک عــراق و وجــود ده ها 
نینوا  اســتان  در  تُــرک  نظامی 
مفاهیم  نخســتین  می باشد.شاید 
که در ارتباط بــا حضور نظامی 
یک کشــور در کشور دیگری به 
اصطاحاتی  کنــد،  خطور  ذهن 
نظیــر اســتقال، حاکمیت ملی 
باشند.  بشردوســتانه  دخالت  و 
تعاریف و تفاسیر چنین واژگانی 
از آغاز پیدایــش دولت ـ ملت 
و روابــط مــدون بین المللی با 
تغییراتــی همــراه بــود که در 
برخی موارد تضاد آشــکاری با 
دارد.تشــریح  آن  اولیه ی  مبانی 
اصطاحات مذکور و چینش آنها 
پُشــت  واقعیت  درک  جهت  در 
برده تحــوالت عراق و رویکرد 
برای روشن شدن  بغداد  ســران 
دوگانگی تعامــل عراق با ترکیه 
روابط  عرصــه ی  در  ایــران  و 
بین الملل الزم به نظر می رســد.
برخــاف  سیاســی  اســتقال 
پیوســتگی ذهنی و ســطحی که 
با استعمار و عدم دخالت کشور 
ثالث دارد، تعبیر امروزین آن در 
پیوندی ناگسستنی میان دولت و 
ملت و ارتباط سازنده و کارآمد 
خارجی  دولت)ملت(های  با  آن 

در تأمین منافع متقابل می باشد.
دیگر  همچون  نیــز  حاکمیت 
مفاهیــم حــوزه ی سیاســت با 

و تحــوالت بعــد از آن بنگریم 
این نکته خواهیم شد که  متوجه 
همواره حاکمیت آن در برهه های 
تاریخی دستخوش نقض و ابطال 
بوده اســت. بدون شــک چنین 
برخورد  از  برخاســته  اقداماتی 
حاکمیت  و  دولــت  غیرمتعارف 
تحت  شــهروندان  با  کشور  این 
کنترلش بوده که بهانه را به دست 
دیگر قدرت ها داده که با استفاده 
از شرایط جهانی، ابتکار عمل را 

به دست گرفته و وارد حوزه ای 
شــوند که در روابط بین الملل با 
جهانی«،  »تهدیــد صلح  عنوان 
»نســل کشــی«، »دخالت بشر 
دوســتانه« و در مورد آخر هم 
 زیر لوای »مســئولیت حمایت« 
 protect Responsibility((
از  می شــود.بعد  یــاد   ))to
سرنگونی صدام حسین در سال 

عراق  ۱٣۸٢، حکومــت جدید 
هویت خود را نه تنها از کســب 
مشــروعیت نزد شــهروندان و 
اســتقرار حاکمیت ملی به دست 
نیاورد، بلکه عمًا بر فرقه گرایی 
استفاده  با  شــیعه گری  تثبیت  و 
از مفهــوم اولیــه اکثریت تکیه 
سیاسی ای  رفتار  چنین  گذاشت. 
راه را برای دخالت کشــورهای 
همســایه بــر اســاس منافــع 

حکومتی خود باز کرد

.شــاید بدترین برهه در ۱٥ 
زمامداری  دوران  اخیر،  ســال 
نــوری المالکی نخســت وزیر 
سیاست  اجرای  با  که  بود  عراق 
مشــت آهنین در قبال سنی ها و 
ُکردهــا در عراق، عمًا دســت 
کشــورهای عربی به ویژه ترکیه 
را در حمایت از شهروندانی باز 
کرد که با آنها نزدیکی سیاســی، 

داشتند. شرایط  مذهبی  و  نژادی 
به نحوی بود که سنی ها، اعراب 
منطقــه را بیــش از حکومت و 
به احقاق حقوق  حاکمیت عراق 
خود نزدیک می پنداشتند و رژیم 
ایران هم در پس سیاست حمایت 
از شیعیان جهان و تشکیل هال 
شــیعه در خاورمیانــه، درصدد 
از  دفاع  و  عراق  نقض حاکمیت 
بود که در  شهروندان کشــوری 
عرف بین الملل بخشــی از خاک 

و مردم ایران به شمار نمی روند.
به  نیــروی جدیــدی  ورود 
منطقه  معــادالت  به  داعش  نام 
و سوء اســتفاده ی کشــورها از 
موقعیت خافت اسامی، دخالت 
شــورای امنیت سازمان ملل در 
بحران ســوریه و عراق را درپی 
داشــت که به شــکل گیری دو 
منطقه ای  جبهه مخالف در سطح 

و جهانی منجر شــد. ائتافی به 
کشــور  ده ها  و  آمریکا  رهبری 
عضو سازمان ملل و نیز ائتافی 
و حضور  روســیه  رهبــری  به 
جمهوری اســامی، ســوریه و 
عــراق منجر شــد. اکنون دیگر 
قدرت هــای حاضر در معادله با 
پررنگ کردن عنصر ایدئولوژیک، 
دســت بر روی آتشی دارند که 
با  را  کشورهایشــان  ملی  منافع 
که  می کنند.ترکیــه  روشــن  آن 
هــم عضو ائتاف ضــد داعش 
به رهبری آمریکاســت، حضور 
نزدیکی موصل  نیروهایــش در 
را با واژگانی چــون خطر نفوذ 
داعش در مرزهــا و حمایت از 
ســنی ها و حتی ُکردهــا توجیه 
می کنــد. همــان توجیهــی که 
رژیم ایــران از ابتدا با نام حفظ 
اماکن مقدسه شــیعیان و سپس 
حمایت مستشــاری و اکنون نیز 
حضور رزمی و نظامی در جنگ 
ســوریه و عراق اعام می دارد.

تفاوت ها هــم در همین برخورد 
ایدئولوژیک با موضوع است که 
حکومت عراق از حضور هزاران 
عضو ســپاه قدس در خاک این 
است،  کشــور راضی و خرسند 
امــا حضور نیروهــای ترکیه را 
غربی  کشــورهای  و  برنمی تابد 
به ویــژه آمریکا هــم علی رغم 
عضویــت ترکیــه در ناتــو، به 
از درخواســت  گونه ای صوری 
نظامیان  خــروج  بــرای  عراق 
حمایت  عراق  شــمال  از  ترکیه 
به عمــل می آورند، هرچند عدم 
آمریکا در  از ســوی  واکنــش 
ارتباط  باید در  را  ایران  قضیه ی 
بده  و  اتمی  پرونده ی  با موضوع 
و بستان های میان غرب و رژیم 

جستجو کرد. 
»مسئولیت  دکترین  به  نگاهی 
را  اجمــاع جهانی  که  حمایت« 
در نشســت سال ٢٠٠٦ شورای 
دنبال داشت، استحکام  به  امنیت 
نظام  پایه هــای دمکراســی در 
بین الملل تفســیر می شود که در 
ناقض  کشــورهای  دیگــر،  آن 
لــوای حق  زیــر  حقوق بشــر 
حاکمیــت ملی قــادر به عدول 
از تعهدات داخلــی و بین المللی 

نخواهند شد. 

غالب حبیبی

جمال رسول دنخه

عراق و حاکمیتی که روبه فناست

تحوالت سوریه و باخت های رژیم اسالمی ایران

اگر چه  بحران ســوریه در 
سیاســی  معامات  حیطــه ی  
وامانده   منطقــه   کشــورهای 
آمریکا  سیاســت های  و  است 
که   کند  ایجاب می  و روســیه 
مایــل به  حل این مشــکل به  
ایــن زودی نباشــند،پس باید 
گفت که  چشــم انداز این جنگ 
قتل عام  و  کشتار  تداوم  داخلی 
بیشــتر مردم ســوریه  در راه  
اســت و در این میــان بعضی 
از کشــورهای منطقه  از سویی 
با محوریت عربســتان درصدد 
برکنــاری بی چــون و چرای 
اسد هســتند و از سویی دیگر 
روســیه  و  ایران بر ماندن اسد 
تا حد امــکان تأکید و اصرار 
دارند.بعد از نتایج نشست وین، 
رژیم ایران بر بازشــدن فضای 
سیاسی اروپا بر جامعه ی  ایران 
بســیار خوشبین بود و از رشد 
بر  اما  مــی داد،  خبر  اقتصادی 
وفق مراد مســئوالن این رژیم 
نبود و آمریکا و اروپا بر فشار 
بیشتر بر این رژیم تأکید کردند 

و از همــه  مهمتر طبق آخرین 
خاورمیانــه   در  نظرســنجی 
کشــورهای  ٧٩درصدمــردم 
مخالفند  برجام  توافق  با  عربی 
که  اســناد و گفته های رهبران 
کشــورهای عرب این ادعا را 

اثبات می کند.
از سوی دیگر بعد از توافق 
روسیه  و  آمریکا  وین،  بی جان 
پیرامون مســأله ی ســوریه به 
یکدیگــر نزدیــک شــده اند؛ 
تحولــی کــه به ســود رژیم 
والیت فقیه نیست و آن را در 
منطقه  سوریه  بیش  استراتژیک 
از پیــش به حاشــیه می راند، 
رژیم  موقعیت  تضعیــف  روند 
ایران در سوریه با ورود نظامی 
مسکو به درگیری ها چند برابر 
شد و ناتوانی حاکمان ایران در 
با  رژیم سوریه  موقعیت  تثبیت 
گزاف  هزینه های  وجود صرف 
انســانی  و  لجســتیکی  مالی، 
عاملــی بود که روســیه را به 
مداخله ی مستقیم در این کشور 
ناگزیر ساخت و این نیز باعث 
ایران  رژیم  تضعیف  و  شکست 

شد.

همچنین، رژیــم ایران پس 
از توافق با طرف های خارجی 
زهر«  »جــام  سرکشــیدن  و 
هســته ای ناچار اســت برای 
جلب اعتمــاد بین المللی نقش 
بحران های  در  »دیگرگونه »ای 
مداخله  آنها  در  کــه  منطقه ای 

دارد، بازی کند.
کــه همه ی  رژیمی  بــرای 
مدیون  را  خــود  موفقیت های 
ویرانگــری و تخریب اســت، 
ویژه  به  سازنده«  »نقش  ایفای 
هنگامــی که ناچار باشــد آن 
اســتراتژی های  آوار  روی  را 
گذشته اش بازی کند، بسا دشوار 
می افتــد. حاکمــان جمهوری 
سوریه  مسأله ی  برای  اسامی 
جدیدی  پاسخ های  باید  اکنون 
بیابند و معادله ی ســاده ی نگه 
داشتن بشار اسد بر سر قدرت 
مساوی اســت با باخت مطلق 

این رژیم و مسئوالن ایران.
روز جمعه ٢٧ آذرماه ۱٣٩۴ 
خورشیدی کنفرانسی با شرکت 
طرف های درگیــر و از جمله 
هیأتی از اپوزیســیون سوریه، 
به  منظــور یافتن راه حلی برای 

نیویورک  در  ســوریه،  بحران 
تشــکیل شــد. و آنان به  این 
توافق رســیدند، بــرای این که 
بتوان بــه خونریزی ها در این 
کنار  باید  اسد  داد  پایان  کشور 

برود.
اهمیت  آنچه  در همین حال 
دارد، موضــع رژیــم ایــران 
به عنــوان حامــی اصلی رژیم 
اســد می باشــد، تصمیماتــی 
کــه  در هالــه ای از ابهام قرار 
مقام های  کــه  حالی  در  دارد. 
و  والیتی  علی اکبر  مانند  رژیم 
امیرعبداللهیــان معاون وزارت  
داخلی  دراظهــارات  خارجه 
خود با تأکید بسیار بر حمایت 
رژیم از بشــار اســد ســخن 
می گوینــد، گزارش های دیگر 
حاکی از چیز دیگری اســت و 
رژیم ایران بر این نظر است که  
با روسیه همسو  را  نهایتًا خود 
کنــد و از زیاده خواهی  هــای 

خود به  اجبار بکاهد.
آماده  خبــر  به  کــه  آنچه 
شــدن رژیم برای عقب نشینی 
از ســوریه اعتبــار و قــوت 
بیشــتری می دهد، واقعیت های 

صحنه ی نبرد و شکســت ها و 
ضربات زنجیرواری اســت که 
رژیم و نیروی دست نشانده اش 
در ســوریه می خورنــد و این 
واقعیت عمــًا راهی جز فرار 
و عقب نشــینی، البتــه با حفظ 
به اصطاح  به  شــکل  و  ظاهر 
باقی  رژیم  بــرای  آبرومندانه، 
نگذاشته است.تیر آخری که  بر 
پیکره ی  رژیم در سوریه زده  شد 
و واکنش آن در قبال تشــکیل 
بود  اسامی  کشور   ٣٥ ائتاف 
که می تواند تأثیرات دامنه داری 
بر معــادالت سیاســی منطقه 
داشــته باشد، و به  طور رسمی 
رژیم در قبال آن سکوت کرده 
 اســت و چنانچه  آشــکار بود 
نیاوردند  میان  به   از آن  سخنی 
رســمی  ســکوت  بنابراین  و 
نشــانه ی آن نیســت که رژیم 
آن را بی اهمیت شــمرده، بلکه 
علت، دشواری موضعگیری در 
قبال آن است؛ چرا که حمله به 
ائتاف و مورد اتهام قرار دادن 
آن، همــان  گونه که در مطالب 
رسانه ها و اظهارات تحلیلگران 
حکومتــی آمــده و ائتاف را 

یکســره وابســته به آمریکا و 
تضاد  کرده اند،  قلمداد  استکبار 
با عربســتان،  تنها  نه  رژیم را 
بلکه با ســایر ٣۴ کشور عضو 
این ائتاف و حتی با ۱٠ کشور 
و  فعال  ائتــاف،  حامی  دیگر 
تشدید می کند و موجب انزوای 
بیشــتر خود رژیم می شود. از 
سوی دیگر نیز روشن است که 
رژیم نمی توانــد با این ائتاف 
همسو شود چون ائتاف مزبور 
در عمق و کانون خودش علیه 
می باشــد.آنچه   ایــران  رژیم 
در  ایران  رژیم  اســت  مشهود 
سوریه ســوز و گداز قبلی را 
ندارد و چنــدی پیش نیز طی 
گزارشــاتی منتشر شد که  سپاه  
نیروهای  پاسداران  تروریستی 
خود را از خاک ســوریه عقب 
می کشــد و این خــود دال بر 
این  سیاســت های  درماندگی 
رژیم اســت هر چند که  رژیم 
جمهــوری اســامی از ایــن 
شکســت هایش هرگــز درس 
نگرفتــه  و بــه  آشــوبگری و 
در  نابجایــش  دخالت هــای 
کشورهای منطقه  ادامه  می دهد.
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ایران بیشتر منزوی خواهد 
شد

فاتح صالحی

بعد از توافق هسته ای میان 
کشــورهای غربی و جمهوری 
اســامی ایــران، برخــی از 
تحلیلگــران  و  کارشناســان 
بودنــد که توافق  باور  این  بر 
را  مناســبی  مذکــور فرصت 
از  تا  ایران خلــق کرده  برای 
اما جمعی  یابــد.  نجات  انزوا 
توافق  که  بودنــد  معتقد  دیگر 
هسته ای ایران و غرب در این 
زمینه هیــچ تغییری را در پی 
نخواهــد داشــت و برعکس، 
توافــق مذکــور ســرآغازی 
خواهــد بود بــرای کاهش و 
ممانعــت از دخالت های ایران 
در امــور داخلی کشــورهای 
منطقــه. با گذشــت چند ماه 
نشــانه های  توافق،  ایــن  از 
دخالت هــای  از  جلوگیــری 
بعد  نمایان می شــود.  ایــران 
از آنکه کشــورهای هم پیمان 
ایران  مقابل  در  متفقًا  اسامی، 
دادند،  تشکیل  نظامی  جبهه ای 
این حقیقت آشــکار شــد که 
رهبری  به  عربی-  کشورهای 
اجــازه  دیگــر  عربســتان- 
نخواهنــد داد که ایران، منطقه 
را به میدان یکه تازی خود بدل 
کند. احتمــااًل همین موضوع، 
عاملــی گردید تــا ترکیه نیز 
برای حمایت از عربســتان و 
جلوگیری از زیاده خواهی های 
ایران، رســمًا اعام کند که به 
شده  ملحق  اسامی  هم پیمانی 
است.شــرایط کنونــی جنگ 
در جبهه ی ســوریه و کمرنگ 
دلیل  بــه  ایران  نقش  شــدن 
حضور روســیه در این منطقه 
برخی  نارضایتی  همچنیــن  و 
از فرماندهان سپاه از این امر، 
این مسأله را برجسته تر می کند 
که بعــد از توافق هســته ای، 
کشــورهای غربی در پشــت 
پرده، وعده هایی به کشورهای 
عربــی داده اند کهــص راه را 
ایران  بیشــتر  قدرت گیری  بر 
می بندد و انزوای هر چه بیشتر 
را تسریع می کند.در  این رژیم 
از  نشانه  آخرین  شــمردن  بر 
وجود توافقی در محدود کردن 
نفوذ و نقش ایران در معادالت 
دخالت  از  ممانعــت  و  منطقه 
رژیم مذکــور در امور داخلی 
کشــورهای منطقــه، می توان 
دیپلماتیک  روابــط  قطــع  به 
چندین کشــور عربی با رژیم 
اشاره  ایران  اسامی  جمهوری 
کــرد. شــاید در وهله ی اول 
توجه  مورد  زیاد  موضوع  این 
قرار نگیرد، اما با توجه به این 
نکته که کشــورهای مذکور از 
تولیدکننــدگان اصلی نفت در 
منطقه بــوده و همچنین برخی 
دیگــر از آنــان از شــرکای 
می باشند،  ایران  تجاری  عمده 
می توانــد در آینده ای نزدیک 
بر  را  خــود  منفی  تأثیــرات 
اقتصــاد و بازار این کشــور 
نشــان دهد، چرا که در حال 
ایران  رژیم  مســئولین  حاضر 
خــود را به ســود حاصل از 
فروش نفت دلخوش کرده اند و 
در همین راستا بسیار کوشیدند 
تا از تنش با عربستان بکاهند، 
اما اقــدام اخیر رژیــم ایران 
در هجــوم به ســفارتخانه ی 
عربستان این امید را به سرابی 
مبدل کرد و پیش بینی می شود 
که در مدتی کوتاه نشــانه های 
به حاشــیه رفتــن روزافزون 
ایران بیشتر خود را نشان دهد.

بازتاب حمله به سفارتخانه روسیه در ایرانتاریخی آکنده از تجاوز و چپاول
22 بهمن ماه ـ  ١20٧

اشغال سفارتخانه آمریکا در تهران ـ  ١3 آبان ماه ١358

حمله به سفارتخانه عربستان سعودی ـ سال 
١366

حمله به سفارتخانه دانمارک در ایران ـ سال ١385

حمله به سفارتخانه  بریتانیا ـ سال ١3٩0

حمله به سفارتخانه و کنسولگری عربستان سعودی
 در تهران و مشهد ـ سال ١3٩4

حمله به سفارتخانه پاکستان ـ سال ١38٧

حمله به کنسولگری عربستان
 در مشهد ـ  سال ١38٩

حمله به یک دیپلمات کویتی مقیم در 
تهران ـ سال ١38٧

حمله به سفارتخانه روسیه در تهران ـ سال 
١366

در تاریــخ ٢٠٠ ســال اخیر 
تاریخی  ایران و در چندین مقطع 
ســفارتخانه ها  به  حمله  مختلف، 
و دســت درازی و غارت اماکن 
دیپلماتیک به ثبت رســیده است. 
به  و  غیرسیاســی  کاما  رفتاری 
دور از عــرف و روابــط متداول 
دیپلماتیــک که به نوعــی ایران 
رکورددار و پرچمدار آن به شمار 
نمایندگــی  می رود.ســفارتخانه، 
دیگر  کشوری  در  کشوری  دائمی 
بسیاری  در  می شــود.  محسوب 
مواقــع محل اســتقرار ســفیر و 
خارجی،  کشــورهای  نمایندگان 
ســفارت این کشــور است. طبق 
روابط  دربــاره ی  وین  »قرارداد 
سیاسی« )ماده ی ٢٢، ٢۴ و ٣٠( 
اسناد  آرشــیوها،  سفارتخانه ها، 
اینگونــه اماکن و نیز محل اقامت 
کارکنــان، »مصونیت سیاســی« 

خواهند داشت. این بدان معناست 
اتخاذ  به  میزبان مؤظف  که کشور 
تدابیر امنیتــی جهت محافظت از 
هرگونه حمله، تجاوز و یورشــی 
جانی  امنیت  تأمین  و  بود  خواهد 

دیپلمات ها را برعهده دارد.
ایــن در حالیســت کــه اکثر 
موازین  رعایت  در  دولت ها سعی 
و اصول دیپلماتیک داشــته و به 
اشــکال مختلف جهــت حفظ و 
صیانــت از مکان های دیپلماتیک 
کشورشــان  در  دیگر  دولت های 
اما در  کوشش به عمل می آورند. 
تخریب  و  تــاراج  تجاوز،  ایران، 
مقیم  اعضــای  و  ســفارتخانه ها 
سفارتخانه ها سابقه ی بس طوالنی 
تعرضات  این  از  بســیاری  دارد. 
پایــه ی دینی داشــته و آخوند ها 
طراح و تحریک کننده چنین اقدام 

بوده اند. غیردیپلماتیکی 

الکســاندر  کــه  زمانــی 
در  گریبایدوف، ســفیر روســیه 
ایران بود، متوجه کار زنان گرجی 
اعیانی  خانواده هــای  میــان  در 
ایران شــد. او با استناد به ماده ی 
سیزدهم قرارداد ترکمنچای، زنان 
به عنوان اسیر شناخت  گرجی را 
و از دولت ایران خواســت آنهارا 
مســترد کند. پس از مناقشه میان 

انقــاب  از  روز   ٣ تنهــا 
نشــده  ایران ســپری  ملیت های 
بود که صبــح روز ٢٥ بهمن ماه، 
گروهــی مســلح وابســته بــه 
سازمان  انقابی  مارکسیست های 
چریک هــای فدایی خلق ایران و 
یا یک گروه مســلح مارکسیست 
دیگــر به ســفارت آمریــکا در 
خیابــان تخت جمشــید یورش 
بردند.امــا مهم ترین و جدی ترین 

پس از آن که در سال ۱٣٦٥ 
مقامات عربســتان ســعودی در 
حجــاج  از  شــماری  چمــدان 
ماده ی  کیلوگرم   ۱٥٠ اصفهانــی 
منفجره ی بسیار قوی پیدا کردند و 
بعدها مشخص شد که این حجاج 
از ماجرای مــواد منفجره خبری 
نداشــته اند و این مواد منفجره از 
سوی دســتگاه حج و زیارت به 
ریاست ری شهری در این وسایل 
کار گذاشته شده، روابط دو کشور 
به تیرگی گرایید. بک سال بعد از 
این حادثه، حجاج شیعه ی ایرانی 

آن  دولتمــردان  و  گریبایــدوف 
زمــان ایــران، دو زن گرجی که 
گفته می شــد به اسام گرویده اند 
از منــزل اللهیــار آصف  الدولــه 
وزیــر خارجه ی وقــت ایران به 
شدند.   پناهنده  روسیه  سفارتخانه 
ترکمنچای  قــرارداد  از  که  مردم 
بــه تحریک  بودنــد،  ناراضــی 
مســیح  میرزا  نام  بــه  آخوندی 

حمله به سفارت آمریکا در ایران 
به یــورش ۱٣ آبان مــاه ۱٣٥۸ 
گروگانگیــری  و  خورشــیدی 
دیپلمات هــای آمریکایــی برای 
بازمی گردد.در  مــدت ۴۴۴ روز 
ســیزدهم آبــان ۱٣٥۸ مصادف 
بــا ۴ نوامبــر ۱٩٧٩ تعدادی از 
دانشجویان موسوم به  »پیرو خط 
امام« به ســرکردگی آخوندی به 
نام محمد موســوی خوئینی ها و 

کشــور  چند  شــیعیان  همراه  به 
دیگر، به دستور خمینی و در حین 
مرگ  شعار  رمی جمرات،  مراسم 
بر آمریکا و اســرائیل سر دادند. 
نیروهای امنیتی عربستان به ناچار 
تظاهرکنندگان  کردن  متفرق  برای 
از گلولــه اســتفاده  کردند که به 
کشته شــدن بیش از ٢٧٠ حاجی 
ایران انجامیــد. بروز حادثه مکه 
بهانه ای شد برای حمله به سفارت 
که  تهران  در  ســعودی  عربستان 
نتیجه آن روابــط دیپلماتیک  در 

عربستان با ایران قطع شد.

به  مــادی  خســارات  نمودن 
ساختمان سفارت، تنی چند از 
سفارت  کارکنان  و  دیپلمات ها 
نیز زخمی  را  تهران  در  روسیه 

نمودند.

یورش بــرده و پس از تخریب 
آن،  داخل  وسایل  و  ساختمان 
پرچم دانمارک را پایین کشیده 

و به آتش  کشیدند. 
روابط  مدتی  برای  دانمارک 
دیپلماتیــک خود با ایران را به 

رسمی ســفارت را تخریب و نابود 
کردند. 

در اقدامی مشــابه و در حمله 
به باغ ســفارت بریتانیا در منطقه 
قلهک، ٦ تن از کارمندان انگلیسی 
به گروگان گرفته شدند که پس از 

چند ساعت آزاد شدند. 

موضــوع را نادیده می گیرد. پس از 
مدتی نیز شــمار بسیجی ها افزایش 
یافته و وارد ســاختمان ســفارت 
عربستان شــده و با شکستن در و 
پنجره، پرچم عربســتان سعودی را 
پایین می کشند و اقدام به تخریب و 
آتش زدن اموال سفارتخانه می کنند.
در اقدام مشــابهی نیــز صبح همان 
روز ٢ هزار نفر از بسیجی های شهر 

دینــی به خیابان ریختند و ســفارت 
پاکستان در تهران را مورد حمله قرار 
دادند. این ماجرا  منجر به واردشــدن 
خسارات مادی فراوانی به سفارتخانه 
شــد و دولت پاکستان نیز برای مدتی 
از بازگشایی مجدد سفارت خودداری 

کرد.

عربستان در مشهد بار دیگر بسیج  
نقــش اصلی و اساســی را در به 
کنسولگری  ساختمان  آتش کشیدن 

بر عهده داشتند.

به بــدن وي وارد مي کنند. این 
اقدام زشــت و غیردیپلماتیک 
احمد جنتی  به تحریک آخوند 
و به وســیله ی بسیجیان گردان 

ثاراهلل صورت گرفت.

حالت تعلیــق درآورد، اما بعد 
از ســوی  پرداخت غرامت  از 
دانمارک،  به  اسامی  جمهوری 
سفارتخانه  این کشــور مجدداً 

خود را بازگشایی کرد.

)ام آی  بریتانیا  سرویس مخفی 
سیکس( بعدها اعام کرد که پیشتر 
از وقوع حادثه باخبر بوده و خود 
حکومت ایران در پس این رویداد 
ایران  در  بریتانیا  سفارت  می باشد. 
به دستور مقامات لندن بسته شد و 
دیپلمات ها به کشورشان بازگشتند.

مشهد در مقابل کنسولگری عربستان 
تجمع کرده و نمایندگی این کشور را 

به آتش می کشند.
این حمات، عربســتان  پی  در 
ســعودی اعام کــرد کــه روابط 
دیپلماتیک خود با ایــران را کامًا 
قطع نموده و به دیپلمات های ایرانی 
در عربستان ۴۸ ساعت فرصت داد 

تا خاک این کشور را ترک کنند.

این حمله به بهانه ی کشــتار 
حکومت  ســوی  از  مسلمانان 

وقت روسیه صورت گرفت.
 در ایــن یــورش، گروهی 
از بســیجیان عــاوه بر وارد 

دستان  به  چماق  از  گروهی 
بســیجی که به انتشار تصاویر 
کاریکاتــور پیامبر اســام در 
یک نشریه ی دانمارکی معترض 
بودنــد، به ســفارت کشــور 
ایران  در  دانمارک  پادشــاهی 

 ۱٣٩٠ آبان مــاه  هشــتم  روز 
عــده ای از بســیجیان تندرو وارد 
ساختمان سفارت بریتانیا در تهران 
شــدند. آنان عاوه بــر آتش زدن 
نیز  را  بریتانیا  پرچم  ســفارتخانه، 
پاییــن کشــیده و آن را به آتش 
مدارک  اســناد و  کشیده و سپس 

بعدازظهر  دقیقه  ساعت ٢ و ٢٠ 
روز دوازدهــم دی مــاه گروهــی 
از بســیجیان تهــران بــه صورت 
مقابل  »سیســتماتیک و دقیق« در 
ســفارتخانه ی عربســتان حاضــر 
فوراً  نیز  سفارت  کارکنان  می شوند. 
مقامات وزارت خارجه ی جمهوری 
اســامی را از وضعیت بوجود آمده 
مطلع می کنند، امــا وزارت خارجه 

به دنبال انتشار شایعه ی همکاری 
با ســپاه  امنیتی پاکســتان  نیروهای 
صحابه ی پاکســتان در حادثه ی مزار 
شــریف کــه جاســوس ـ دیپلمات 
کشته  اسامی  جمهوری  تروریســت 
شــد، مزدوران بسیج و شیعیان تندرو 
ایرانــی با ترغیب و تشــویق مراجع 

و  منا  جریــان  رویــداد،  این 
کشته شــدن زائران ایرانی در سال 
٦٦ را یادآوری می کند و اعتراضی 
به  وابسته  به ســرکوب شــیعیان 
بود.  در عربســتان سعودی  ایران 
در حادثــه حمله به کنســولگری 

کویت  ســفارت  سوم  دبیر 
در تهران در ســاعت ۱٥ روز 
از  از خــروج  سه شــنبه پس 
سفارت با تصادف یک خودرو 
مي شود  متوقف  به خودرو وي 
و شش نفر ضربات مختلفي را 

مجتهد در ۱۱ فوریه ۱۸٢٩ ) ٢٢ 
به  ۱٢٠٧ خورشــیدی(  بهمن ماه 
سفارت روسیه در تهران حمله ور 
تعدادی  و  گریبایدوف  و  شــدند 
از همراهــان وی را مثله کرده و 
تمامی وســایل داخل سفارتخانه 
را به آتش کشــیدند. جسد سفیر 
روســیه بعدها از تهران به تفلیس 

منتقل و در آنجا دفن گردید.

تحریک مســتقیم خود خمینی  به 
بهانه ی اینکه آمریکا از اســترداد 
شــاه به ایران ممانعت می کند، به 
سفارت آمریکا در تهران حمله ور 
شــدند و ٦٦ دیپلمات آمریکایی 
را به گــروگان گرفتنــد، حادثه 
از  به یکی  اشغال سفارت آمریکا 
عمده تریــن بحران های بین المللی 

در آن زمان مبدل شده بود.
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