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درس��ت است که ش��کل فیزیکی شهرها 
نتیجه ی کارکرد و فعالیت سازمان ها و ادارات 
دولتی و همچنین شرکت ها، بانک ها و نهادهای 
غیرحکومتی ب��زرگ و در کل، نیروهای بازار و 
دولت است، اما نقش و تأثیر مبارزات قشرهای 
مختلف جامعه ی انس��انی و خصوصاً قشرهای 
محروم جامعه در جهت تغییر وضعیت زندگی 
خ��ود غیر قابل ان��کار اس��ت. جامعه ی مدنی 
همواره نقش بسزا و چشمگیری در ایجاد تغییر 
در چگونگی زیست انسان ها در جامعه داشته 

است.
یکی از اهداف اصلی جنبش های اجتماعی 
و مدنی، بهبود وضعیت محیط زیست، اعتراض 
به آلوده س��ازی محیط زیس��ت و هوای سالم، 
حفاظ��ت از جنگل ه��ا و پارک ه��ا و در کل، 
فعالیت های نگهداری از محیط زیست است. در 
روزگار و دورانی هم که دولت بعنوان یک نهاد 
مسئول، از مسئولیت هایش دوری جسته و یا 
عمداً س��عی در تخریب و از بین بردن محیط 
زیس��ت دارد، نقش و فعالیت های سازمان های 
حفاظت از محیط زیست بیشتر برجسته خواهد 
ش��د. مردم مس��ئولیت پذیر و فعال به صورت 
فردی یا جمعی و سازمانی، وظایف خود را در 

قبال جامعه به انجام می رسانند. 
مدتی اس��ت ک��ه م��وج گس��ترده ای از 
فعالیت ه��ای مدن��ی و خصوص��اً حفاظت از 
محیط زیس��ت، کردس��تان ایران را فرا گرفته 
است. سرآغاز برجسته شدن این فعالیت ها به 
زمستان سال پیش باز می گردد که محمدعلی 
محمدیان آموزگار مقطع ابتدایی، جهت بهبود 
روانی دانش آموز بیمار خود که موهایش ریخته 
بود، سر خود را تراشید. انعکاس این اقدام شاید 
خ��ارج از انتظار خود آق��ای محمدی هم بوده 
باشد، اما در مدت زمانی کوتاه در سطح جهان 
پوشش خبری گرفت و رسانه ای شد و گاردین 
بریتانیا در گزارشی از او تحت عنوان "قهرمان 
بی م��و" نام برد. پس از آن نیز یک ش��کارچی 
اهل منطقه ی اورامان، به نش��انه ی دوستی با 
طبیعت و مخالفت با شکار، بعنوان یک حرکت 
س��مبلیک در روز والنتاین، اسلحه ی شکاری 
خود را در مأل عام شکست. این حرکت ها تقریباً 
تمام شهرها و روستاهای کردستان را فرا گرفت. 
شکستن اسلحه، آزاد نمودن پرندگان و جانوران 
خانگی، س��وزاندن قفس پرندگان، س��وزاندن 
س��یگار، پاکسازی محیط زیس��ت از آشغال و 
پس مان��ده ی تفریحات، کاش��ت نه��ال و...، از 
فعالیت هایی هستند که انجام شده اند. سیاست 
یعنی مبارزه با سیستم موجود، تغییر و یا ایجاد 
رفورم در آن و هر فعالیتی که دامنه ی اجتماعی 
داشته باشد و بر سطح فکر مردم تاثیرگذار باشد 
و سهم گسترده ای از مطالبات مدنی مردم را در 
بر گیرد، از این رو، فعالیت مدنی و سیاسی در 
کردستان به هم گره خورده و تنها در شیوه ی 

عملکردهایشان مجزا  هستند. 
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دادگاه��ی در آمریکا حک��م مصادره و 
ف��روش اموال یکی از بنیادهای مالی رژیم 

ایران را تأیید کرد. 
فروردین م��اه،   28 پنجش��نبه،  روز 
خبرگزاری رویترز از توافق دولت آمریکا و 
شاکیان خصوصی دولت جمهوری اسالمی 
ایران در پرونده مصادره و فروش ساختمان 

بنیاد علوی خبر داد.
بر اس��اس این توافق، درآمد ناش��ی از 
فروش اموال "بنیاد علوی" و ش��رکت های 
"آسا" در آمریکا، میان بازماندگان قربانیان 
ح��وادث تروریس��تی "م��ورد حمای��ت یا 
مشارکت جمهوری اسالمی" توزیع خواهد 

شد.
پرون��ده،  ای��ن  ش��اکیان  جمل��ه  از 
خانواده ه��ای قربانیان��ی هس��تند ک��ه در 
بمب گذاری س��ال ۱۹8۳ در پایگاه نیروی 
دریای��ی ارتش آمریکا در بیروت جان خود 
را از دس��ت دادند. در این حادثه 2۴۱ نفر 
ج��ان باختند. ش��اکیان پرونده ی حمالت 
تروریس��تی یازدهم سپتامبر 200۱ نیز از 

جمله ی این شاکیان هستند.
بنیاد علوی یک ب��رج ۳۶ طبقه ای در 
خیابان پنجم محله ی منهتن در نیویورک 
دارد که ارزش آن ۵00 میلیون دالر برآورد 
شده اس��ت. ۴0 درصد از آسمانخراش ۳۶ 
طبقه ای منهتن در مرکز نیویورک متعلق 
به شرکت های "آسا"، وابسته به بانک ملی 
ایران و ۶0 درصد دیگ��ر متعلق به "بنیاد 

علوی" است.
 ب��ه نقل از دادس��تانی نیویورک، بنیاد 
عل��وی و ش��رکت های "آس��ا" در فاصل��ه 

سال های ۱۹۹۹ تا 200۷ میالدی از محل 
دریاف��ت اجاره ی دفاتر این آس��مانخراش 
درآم��د  دالر  میلی��ون   ۳۹ ب��ه  نزدی��ک 

داشته اند.
دادس��تانی نیویورک تأکید کرده است 
که این مبلغ به حساب بانک ملی و دولت 
ای��ران واریز ش��ده که نق��ض تحریم های 
جمهوری اس��المی ایران به شمار می رود. 

ب��ه این ترتیب بنیاد علوی و ش��رکت های 
آس��ا به پولش��ویی برای دولت ای��ران نیز 

متهم شده اند.
در روی��دادی دیگ��ر، روز جمع��ه، 2۹ 
فروردین ماه باراک اوباما، رئیس جمهوری 
آمری��کا با امض��ای الیحه ای ب��ه مخالفت 
با ص��دور وی��زا ب��رای حمی��د ابوطالبی، 
نماین��ده ی جدید ایران در س��ازمان ملل 

متحد، پشتوانه قانونی داد. 
حمید ابوطالبی، معاون سیاس��ی دفتر 
رئیس جمه��وری ایران، از کس��انی اس��ت 
ک��ه در جری��ان حمله به س��فارت آمریکا 
در ته��ران در روز ۱۳ آبان س��ال ۱۳۵8 و 
گ��روگان گرفتن دیپلمات ه��ای آمریکایی 

دست داشت.

کشاکش غرب و شرق بر سر اوکراین 
تشدید شد

اسد همچنان بر سر سوری ها بمب 
شیمیایی می ریزد

تورچین��وف، رئیس جمه��ور  الکس��اندر 
موق��ت اوکرای��ن ضمن دعوت ب��ه "وحدت 
ملی" وعده داده که به برخی از خواسته های 
جدایی طلبان هوادار روس��یه در ش��رق این 
کش��ور پاسخ دهد. از جمله وعده های دولت 
موق��ت اوکرای��ن تمرکززدای��ی از قدرت و 
همچنین تضمین اس��تفاده از زبان روس��ی 

است.
موق��ت  نخس��ت وزیر  و  رئیس جمه��ور 
اوکرای��ن همچنی��ن از احتم��ال تغیی��رات 
اساس��ی بیش��تر و از جمل��ه تمرکززدایی از 
قدرت و دادن اختیارات بیشتر به دولت های 
محل��ی خب��ر دادند. ب��ه رغم ای��ن که روز 
پنج ش��نبه ۱۷ آوریل در پایان نشس��ت ژنو، 
دولت ه��ای اوکرای��ن، آمری��کا و اتحادیه ی 
اروپا با روس��یه درباره بحران شرق اوکراین 
ب��ه توافق رس��یدند، اش��غال مراک��ز دولتی 
توسط جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق 

اوکراین ادامه دارد. 
به گزارش دویچه وله، شورشیان طرفدار 
روس��یه در اوکراین اعالم کردند که ش��ش 
تانک ارتش اوکراین را در یک ش��هر شرقی 
این کش��ور به تصرف خ��ود درآورده  و ۱۵0 
سرباز اوکراینی خود را تسلیم آنها کرده اند.

 والدیمیر پوتین در یک پرسش و پاسخ 
تلویزیونی، به تهدید تلویحی دولت اوکراین 
پرداخت. او گفت که از پارلمان روسیه اختیار 
اعزام س��رباز به اوکرای��ن را دارد اما امیدوار 
است به چنین حقی متوسل نشود. سازمان 
پیم��ان آتالنتیک ش��مالی )نات��و( به خاطر 
بحران موج��ود در اوکراین حض��ور نظامی 
خود را در کشورهای شرق اروپا افزایش داد. 
آندرس فوگ راسموس��ن، دبیر کل ناتو روز 
چهار ش��نبه 2۷ فروردین در بروکسل گفت 
چند کشتی و هواپیما و همچنین سربازانی 

به منطقه فرستاده شده اند.

مرکز "ثبت موارد نقض حقوق بشر" در 
سوریه، روز ش��نبه ۳0 فروردین ماه اعالم 
کرد، طی بررس��ی های این مرکز در سال 
جاری، مشخص شد که رژیم اسد بیش از 
۱۴ ب��ار در حمالت خود به مناطق نظامی 
و غیرنظامی مخالفان از گازهای شیمیایی 

سمی استفاده کرده است. 
العربیه به نقل از مس��ئوالن این مرکز 
گزارش داد، ط��ی مدت کمتر از چهار ماه 
نخس��ت س��ال جاری میالدی، 22 تن از 
غیرنظامیان س��وری بر اثر گازهای س��می 

کشته، و 2۵۹ نفر دیگر زخمی شده اند.
بنا به گزارش این مرکز، منطقه ی جوبر 
س��ه بار، داریا یک بار و منطقه عدرا دو بار 
مورد هجوم بمب های حاوی مواد شیمیایی 

سمی نیروهای اسد قرار گرفته اند.
ای��ن گزارش می افزاید ع��الوه بر جوبر 

و داری��ا، مناط��ق کفرزیت��ا، زورالحیصه، 
تمانعه و منطقه عطش��ان در حماه بوسیله 
هلیکوپتره��ای ارتش اس��د و با بکارگیری 
بمب های بش��که ای آت��ش زای حاوی مواد 

سمی بمباران شده اند
فعاالن سوری همچنین روز پنجشنبه 
۳0 فروردی��ن نی��ز گ��زارش دادن��د ک��ه 
جنگنده های ارتش اس��د شهر حرستا را با  
گازهای سمی خفه کننده بمباران کرده اند. 
به گفته ی مخالفان، این دومین باری است 
که به مدت کمتر از یک ماه شهر حرستا با 
گازهای سمی مورد هجوم قرار می گیرد.

طبق این گ��زارش، در بمباران منطقه 
حماه نیز ش��ماری از غیرنظامی��ان بر اثر 
خفگی ناش��ی از مواد س��می جان خود از 

دست داده اند.
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سرنگون باد رژیم ارتجاعی جمهوری اسالمی ایران

قطعنامه ی پارلمان اروپا، استقبال و نگرانی ها

شرکت نماینده ی حزب دمکراتدیدار هیأت  کومله  و حزب دمکرات
 در کنفرانس "حقوق اقلیت های اوکراین" در بلژیک

هیأتی از نمایندگان مجلس رژیم ایران 
قرار ب��ود این روزها بر طب��ق برنامه ریزی 
قبلی، از کشورهای اروپایی دیدار به عمل 
آورد و نشست هایی با هیأت های پارلمانی 
برگ��زار کند. لیکن این س��فر لغو گردید و 
پس از تکرار درخواست انجام سفر، هیأت 
رئیس��ه ی مجلس اع��الم نمودن��د که در 
اعتراض به قطعنامه ی جدید پارلمان اروپا، 

از انجام این سفر خودداری خواهند کرد.
پیش��تر نیز مس��ئوالن و س��خنگویان 
مختلف رژیم، از س��خنگوی رسمی وزارت 
خارجه گرفته تا امامان جمعه ی شهرها که 
نماینده ی ولی فقیه می باشند، در مخالفت 
با این قطعنامه ی پارلمان اروپا سخن گفته 
و حتی با س��خنان دور از نزاکت و اخالق 
سیاسی، علیه اروپایی ها و پارلمان اروپا به 

اظهار نظر پرداخته بودند.
روز س��وم آوری��ل 20۱۴، کمیت��ه ی 
رواب��ط خارجی پارلم��ان اروپا پیش نویس 
قطعنام��ه ای را به تصویب رس��اند که پس 
از تصوی��ب در پارلم��ان اروپ��ا تبدیل به 
اس��تراتژی اروپا در رابطه ب��ا ایران خواهد 

شد.
این پیش نوی��س در کمیت��ه ی روابط 
خارجی پارلمان اروپا به تصویب رسیده و 
تا رسیدن به تصمیم نهایی و تبدیل شدن 
به تصمیم اروپا زمانی طول خواهد کشید 
و ای��ن گونه اقدام��ات و رفتاره��ای رژیم 
ته��ران نیز با هدف اعمال فش��ار به انحای 
گوناگون به منظ��ور جلوگیری از تصویب 
و یا الاقل کمرنگ س��اختن و تضعیف این 

قطعنامه انجام می گیرد.
آنچ��ه س��ران و مقامات رژی��م تهران 
را نگ��ران نم��وده و آن��ان را به اب��راز این 
گون��ه اظه��ارات دور از اخالق سیاس��ی و 
دیپلماتی��ک در رابطه با اروپ��ا و پارلمان 
اروپ��ا وادار نم��وده، وج��ود چن��د نکته ی 
اساسی و بارز در این قطعنامه است. محتوا 
و جوه��ره ی قطعنامه که برای رژیم تهران 

مایه ی نگرانی است، عبارتند از:
نخس��ت اینکه: طی این م��دت، رژیم 
جمهوری اسالمی و مسئوالن و حتی رهبر 
رژیم نیز کوشیده اند تا این باور را در افکار 
عمومی ملیت های ایران تثبیت نمایند که 
اختالف عمده ی کش��ورهای غربی با رژیم 
تهران با توافق بر س��ر مس��أله ی هسته ای 
حل خواهد شد و رژیم با دادن چند امتیاز 
اقتص��ادی و ب��ا اعمال فش��ار و تهدیدات 
تروریس��تی و اخاللگری در منطقه خواهد 
توانست کشورهای غربی را قانع نماید که 
بر س��ر پرونده ی هسته ای به توافق برسند 
و از س��ایر مسائل حرفی به میان نیاورند و 
از آن پس برای همیش��ه خواهد توانس��ت 
ف��ارغ از هر گونه تهدید خارجی، در داخل 
کشور به س��رکوب و خشونت ادامه داده و 
امی��د ملیت های ایران و م��ردم آزادیخواه 

هی��أت کومله ی انقالبی زحمتکش��ان 
کردس��تان ای��ران از دفتر سیاس��ی حزب 

دمکرات کردستان ایران دیدار کرد.
به گزارش وب سایت کوردستان میدیا، 
روز ش��نبه 2۳ فروردین ماه ۱۳۹۳، هیأت 
کومله ی انقالبی زحمتکش��ان کردس��تان 
ای��ران به سرپرس��تی "عب��داهلل مهتدی"، 
دبیرکل این حزب از دفتر سیاس��ی حزب 
دمکرات کردس��تان ایران دیدار نمود و از 
سوی هیأت حدکا به سرپرستی "مصطفی 
هجری"، دبیرکل حزب مورد استقبال قرار 

گرفت.
وضعی��ت وخی��م اقتص��ادی ای��ران و 
افزایش نرخ تورم، بیکاری، زانو زدن رژیم 
ای��ران در برابر کش��ورهای غربی به خاطر 
ترس از فروپاش��ی اقتصادی کشور و ... از 
جمله موضوعاتی بودن��د که مورد بحث و 

این کش��ور به اینکه صدایش��ان به جایی 
برس��د، تبدیل به یأس خواهد ش��د و باید 

برای همیشه تسلیم دیکتاتوری شوند.
قطعنام��ه ی مزب��ور ، ای��ن توطئه ها و 
تبلیغ��ات رژی��م را خنثی نموده و نش��ان 
داد که اختالف��ات دیگری نیز وجود دارند 
و ب��ه وی��ژه در رابطه با حق��وق ملیت ها و 
حقوق مدنی و سیاسی و حقوق بشر، رژیم 
والیت فقیه همچنان تحت فش��ار خواهد 
بود و مردم آزادیخواه ایران بدون حامی و 

پشتیبان نخواهند بود. 
نکته ی دوم اینکه نفس مطرح ش��دن 
مسأله ی حقوق بش��ر و حقوق ملیت های 
تحت س��تم در ایران مای��ه ی نگرانی رژیم 
اس��ت. رژیم حاکم بر ایران ش��اید در برابر 
فش��ار اقتصادی و برای حفظ و بقای خود، 
حاضر به دادن امتیاز به خارج بوده و حتی 

گس��ترده ی مقامات رژیم در رابطه با این 
موضوع به شمار می روند.

محتوا، مفاد و بندهای این قطعنامه از 
چند لحاظ قابل توجه و تأمل می باش��ند. 
در این قطعنامه که پیشاپیش به قطعنامه 
و مصوب��ات پیش��ین پارلم��ان و مقامات 
اروپایی و همچنین س��ازمان ملل متحد و 
تصمیمات و میثاق های جهانی در رابطه با 
آزادی و حقوق بش��ر اشاره شده، بر مبنای 
همی��ن اش��ارات و همچنین ب��ا توجه به 
مباحث و گفتگوه��ای مربوط به پرونده ی 
هسته ای ایران، استراتژی و چگونگی رفتار 
اروپا با رژیم ایران در آینده مشخص شده 

است. 
اس��تراتژی اروپ��ا در ای��ن قطعنامه به 
چهار محور تقسیم ش��ده و در 2۳ بند به 

شرح زیر مندرج گردیده است: 

رس��می و دیپلماتیک خود را طرفدار صلح 
و ثبات وانمود کند، لیکن در میدان عمل، 
بقای خود را در تداوم ناآرامی در منطقه و 

کشورهای پیرامون خویش می بیند. 

در رابطه با مس��أله ی سوریه، هر چند 
گفته ش��ده که رژیم ایران در فرایند صلح 
و آش��تی و در پای��ان دادن به خونریزی ها 
نقش ایفا نماید، ام��ا این موضوع فراموش 
ش��ده است که پش��تیبان اصلی بشار اسد 
در سرکوب، جرم و جنایت و کشتار، رژیم 
تهران اس��ت و به ویژه مس��أله ی مشارکت 
نیروهای س��پاه قدس در س��رکوب مردم 
س��وریه به دست فراموشی س��پرده شده 

است.
در رابطه با مس��أله ی افغانستان و مواد 
مخدر نیز این موضوع فراموش شده است 
که جمهوری اسالمی به صورت پنهانی به 
نیروه��ای نزدیک به طالبان کمک و یاری 
می رس��اند تا در افغانس��تان امنیت برقرار 

برای مدتی موقتاً از بلندپروازی هس��ته ای 
دس��ت بردارد، لیکن م��ردم را بزرگترین 
دش��من خویش تلقی نم��وده و نگرانی و 
ه��راس حقیقی این رژی��م از آزادی مردم 
و بیداری و خیزش ملیت های ایران است، 
ب��ه همین دلی��ل، به هیچ وج��ه حاضر به 
گش��ایش و تأمی��ن حق��وق و آزادی های 

مردم نیست.
نکته ی سوم اینکه رژیم والیت فقیه از 
مداخله و حمایت از تروریس��م در منطقه، 
به عنوان اهرم فش��اری جهت ماندگاری و 
تحمیل هژمونی خویش اس��تفاده نموده و 
در حقیقت، عدم مداخله در امور کشورهای 
منطقه را به منزله ی آغازی بر پایان خویش 
تلقی نموده و از ایجاد بحران و ناآرامی در 
منطقه برای به فراموشی سپردن مشکالت 

و پرونده های خود استفاده می کند. 
موارد ف��وق از عوامل اساس��ی نگرانی 
و ه��راس رژی��م از این قطعنام��ه و عامل 
اصلی تمامی س��خنان و موضعگیری های 

۱. پرونده ی هسته ای ایران، در ۳ بند
2. آینده ی روابط ای��ران و اروپا، در ۷ 

بند
۳. مسائل منطقه ای، در ۳ بند

۴. مسأله ی حقوق بشر، در ۹ بند
آنچ��ه مای��ه ی تأم��ل و دقت بیش��تر 
می باشد، محورهای سوم و چهارم هستند 
که به بحث از مسائل منطقه ای و مسأله ی 

حقوق بشر در ایران می پردازند.
در بخش مس��ائل منطقه ای به بحث از 
مشکالت و ناآرامی ها در سوریه، کشورهای 
ح��وزه ی خلی��ج و همچنی��ن مس��أله ی 

افغانستان می پردازد.
در این بخ��ش چند نکت��ه قابل تأمل 

است:
�� در تمامی بندها گفته شده است که 
از طریق دیالوگ و مذاکره، ایران در تأمین 
ثبات و صلح در منطقه نقش خواهد داشت. 
این امری اس��ت که مغایر با اقدامات رژیم 
بوده گرچه ش��اید در گفتگوها و مذاکرات 

نگ��ردد و تأمین نش��ود و در واق��ع، رژیم 
ته��ران در ترانزیت مواد مخ��در به اروپا و 
توزیع آن در میان مردم ایران و کشورهای 
همس��ایه دست دارد و در این رابطه، سپاه 

پاسداران نقش اصلی را ایفا می نماید.
از همه مهمتر ب��رای ملیت های تحت 
س��تم و خواهان آزادی در ایران، این است 
که در محور چهارم استراتژی اروپا در این 
قطعنامه که در ۹ ماده تنطیم شده است و 
به ش��یوه ای دقیقتر از حقوق بشر و حقوق 
سیاسی و مدنی مردم در ایران سخن رفته 
و اظهار می دارد که در روابطی که با ایران 
در آینده خواهد داش��ت، می بایس��تی این 
موارد مدنظ��ر قرار داده ش��وند و موضوع 
حق��وق و آزادی ه��ای م��ردم و قراردادها 
و موافقت نامه ه��ای مربوط��ه، بخش��ی از 
موضوعات مورد بحث و گفتگو با حکومت 
تهران باش��ند. آنچه که در این باره در این 
قطعنامه آمده اس��ت، هم نقاط ضعف دارد 
و ه��م مواردی را در ب��ر می گیرد که قابل 

پشتیبانی و استقبال می باشد.
اگ��ر در ابت��دا به نقاط ضع��ف در این 

قطعنامه اشاره شود، عبارتند از:
� نخس��ت اینکه تنها در بخش مقدمه 
و دی��دگاه از اقلیت ه��ای ملی س��خن به 
می��ان آمده و به اعدام و س��رکوب فعاالن 
حقوق اقلیت ها اش��اره ش��ده اس��ت. این 
در حالیس��ت ک��ه در بخش چه��ارم این 
قطعنامه ک��ه به دق��ت از جوانب مختلف 
حق��وق بش��ر و نیازمندی ه��ای آن بحث 
ش��ده است، می بایس��تی به صورت واضح، 
حقوق ملیت های تحت س��تم مورد بحث 
قرار می گرفت و بر وجود ملیت های تحت 
س��تم در ایران تأکید می شد و از مطالبات 
و خواس��ته های سیاس��ی و انسانی آنان بر 
اس��اس موافقتنامه ها و قراردادهای جهانی 

حمایت و پشتیبانی می شد.
دوم اینک��ه در مفاد ای��ن قطعنامه، به 
س��ابقه ی نقض حقوق مردم از سوی رژیم 
تهران اشاره نشده و به ویژه درباره ی محکوم 
شدن این رژیم در س��طح جهانی سخنی 
به میان نیامده اس��ت و ب��ه منظور مدنظر 
قرار دان این موضوع در اس��تراتژی آینده 
نیز می بایس��تی به پایبند نبودن جمهوری 
اس��المی به تم��ام وع��ده و وعیدهایش و 
همچنین موافقت نامه هایی که آنها را امضا 

نموده، اشاره می شد.
سومین نقطه ضعف این قطعنامه، این 
است که تجربه ی گذشته به اثبات رسانده 
که جمهوری اسالمی تنها در صورت تحت 
فشار و در خطر سرنگونی قرار گرفتن، زانو 
می زند و در مقابل خواس��ته های جامعه ی 
جهان��ی س��ر ف��رود م��ی آورد و تس��لیم 

می شود.
در این اس��تراتژی اروپای��ی، ابزارهای 
تحت فش��ار ق��رار دادن رژیم ای��ران برای 
صیانت از حقوق مردم لحاظ نش��ده است 
و این امر، این نگرانی را ایجاد می نماید که 
در روند گفتگو و مذاکره درباره ی مسأله ی 
هسته ای و نیز رشد و توسعه ی بازرگانی و 
روابط اقتصادی، مس��أله ی حقوق مردم به 
کلی به حاش��یه رانده ش��ود و مورد بحث 

قرار نگیرد.
اّما آنچه ک��ه در این قطعنامه می توان 
از آن استقبال و پشتیبانی نمود، این است 
که علیرغم فش��ار و تبلیغات رژیم تهران، 
مس��أله ی حقوق بشر و بحث از وجود ظلم 
و ستم و س��رکوب در ایران در قطعنامه ی 
اس��تراتژی اروپایی فراموش نشده است و 
در چند مورد، از آن صحبت شده است که 
چه جنبه هایی از حقوق سیاس��ی و مدنی  
مردم نقض ش��ده اند و هیأت های اروپایی 
در مذاکرات و نشست هایشان با رژیم ایران 

بر این موارد و موضوعات تأکید نمایند.

حزب دمکرات کردستان ایران 
کمیسیون تبلیغات 

27 فروردین ماه 1393 خورشیدی 

گفتگو قرار گرفتند.
توافق موقت رژیم ایران با کش��ورهای 
غربی به منظ��ور کنترل وضعیت کنونی و 
انتخاب "روحانی" به عنوان بهترین مهره ی 
موجود برای پیشبرد اهداف والیت فقیه از 

دیگر مباحث این نشست بودند.

همچنی��ن وضعیت دیگ��ر بخش های 
کردس��تان و برخی موضوع��ات مرتبط با 
کردس��تان ایران نیز در این نشست مورد 

گفتگو قرار گرفتند.
در پایان این نشست، دو طرف بر تداوم 

همکاری های دوجانبه تأکید کردند.

نماینده ی حزب دمکرات کردستان ایران 
در بلژی��ک، در کنفران��س "حقوق اقلیت های 
اوکرای��ن" که در مقر اصل��ی پارلمان اروپا در 
بلژیک برگزار شد، شرکت نمود و در حاشیه ی 
این کنفرانس با چندین ش��خصیت سیاس��ی 

دیدار کرد.
به گزارش کوردستان میدیا، روز چهارشنبه 
بیس��تم فروردین م��اه ۱۳۹۳، جمیل فتحی، 
نماین��ده ی ح��زب دمکرات کردس��تان ایران 
در بلژی��ک در کنفرانس "حق��وق اقلیت های 
اوکراین" که از س��وی س��ازمان UNPO در 

پارلمان اروپا برگزار شد، حضور یافت.
این کنفرانس به منظور بررس��ی وضعیت 
داخلی کشور اوکراین و حقوق اقلیت های این 

کشور برگزار شد.

ای��ن کنفران��س، هی��أت  در حاش��یه ی 
نمایندگی حزب دمکرات کردس��تان ایران در 
بلژیک، با "الزلو توکیش" عضو پارلمان اروپا و 
وابسته به حزب دمکرات مسیحی و همچنین 
پروفس��ور "دی��رک روختوس" عض��و هیأت 
اجرایی "اتحادیه ی جدید فالمان" دیدار کرد.
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پیام تبریک دبیرکل حزب
به مناسبت تأسیس حزب دمکرات کردستان سوریه

شرکت نماینده ی حزب دمکرات در نشست 
پارلمان اروپا

دیدار نماینده ی حدکا با یک عضو پارلمان ایرلند

کرمانشاه بیکارترین استان ایران

تأیید حکم اعدام دو زندانی سیاسی کرد
از سوی دیوان عالی رژیم

سمکو خورشیدی، زندانی سیاسی کرد اعدام شد

ناحیه ی 5٠ هزار نفری نایسر در سنندج، فاقد دبیرستان است

با درود
خبر اتحاد چهار حزب کردستان سوریه 
تحت عن��وان حزب دمکرات کردس��تان 
سوریه برای ما جای بسی خوشحالی بود، 
به ویژه که این اتح��اد پس از روند تجزیه 
و انش��عابات احزاب کرد سوریه در مدت 

چند سال گذشته به وقوع پیوست.
امیدواریم ای��ن اتحاد منج��ر به آغاز 
فراین��دی دیگر به منظور هرچه بیش��تر 
نزدیک ش��دن به یکدیگر و اتحاد احزاب 
ای��ن بخ��ش از کردس��تان عزیز ش��ود و 
در نتیج��ه مدیری��ت و اداره ی مش��ترک 
کردس��تان سوریه توس��ط تمام احزاب و 
جریانات مختلف را در وضعیت حساس��ی 

که کردس��تان سوریه در آن قرار دارد، به 
دنبال داشته باشد.

بدین مناسبت از جانب حزب دمکرات 
کردس��تان ایران، مراتب تبریک و تهنیت 
خویش را ع��رض می نمایی��م و موفقیت 
شما را در مقابله با موانع پیش  روی اتحاد 
و برادریتان آرزومندیم. خواهشمند است 
ک��ه مراتب تبریک ما را ب��ه تمام اعضای 
کمیته ی مرکزی و اعضای دفتر سیاس��ی 

خویش اعالم دارید.
حزب دمکرات کردستان ایران

دبیرکل
مصطفی هجری

نماینده ی حزب دمکرات کردس��تان 
ایران در کشور بلژیک، در یک نشست در 
پارلمان اروپا که در رابطه با وضعیت زنان 
در اقلیم کردس��تان برگزار ش��د، حضور 

یافت.
به گزارش وب سایت کوردستان میدیا، 
جمیل فتح��ی، نماینده ی حزب دمکرات 
کردستان ایران در بلژیک، در نشستی در 
رابطه با وضعیت زنان در اقلیم کردستان 
که در پارلمان اروپا برگزار ش��د، شرکت 

کرد.
در این نشست که از سوی "آنا گومز"، 
نماین��ده ی پارلم��ان پرتغال وابس��ته به 
اتحادیه ی پیش��رو سوسیال  دمکرات های 
پارلمان اروپا و س��ازمان زندگی در اقلیم 
کردس��تان در پارلمان اروپا تشکیل شده 
ب��ود، نماینده ی حزب دمکرات به صورت 

رسمی دعوت شده بود.
فتحی، نماین��ده ی حزب دمکرات در 

ای��ن دیدار س��خنانی در رابطه با موضوع 
نشست ارائه داد و در رابطه با این موضوع 
گف��ت: "نقض حقوق زن��ان تنها مختص 
اقلیم کردس��تان نیست و در تمام جهان، 
چنین پدیده ای وجود دارد و این وضعیت 
نیز تنها با تصویب قوانین امروزی و مدرن 

به پایان نمی رسد."
نماینده ی حدکا در بلژیک در ادامه ی 
س��خنان خ��ود در پارلمان اروپ��ا افزود: 
"نق��ض حقوق زنان در کش��ورهای تحت 
حاکمی��ت  رژیم های دیکتات��ور از جمله 

رژیم ایران بسیار چشمگیرتر می باشد."
کشتن فعالین حقوق زنان و درخواست 
مورد بحث و بررس��ی قرار دادن وضعیت 
حقوق بشر در ایران و به ویژه نقض حقوق 
زنان در نشس��ت های پارلمان اروپا، دیگر 
بخش های س��خنان نماینده ی حدکا در 

بلژیک را به خود اختصاص داده بود.

هیأتی به نمایندگی حزب دمکرات 
کردستان ایران در کشور ایرلند با یک 

عضو پارلمان این کشور دیدار کرد.

ب��ه گ��زارش کوردس��تان میدی��ا، 
روز دوش��نبه ۱۱ فروردین م��اه، هیأت 
نمایندگ��ی حزب دمکرات کردس��تان 

اس��تان کرمانش��اه با ن��رخ بیکاری 
س��ال  زمس��تان  در  درص��دی   20/۷
گذشته، بیکارترین اس��تان ایران لقب 

گرفت.
به گ��زارش کوردس��تان میدیا و با 
اس��تناد به آمارهای منتش��ره از سوی 
مرکز آمار ایران، استان کرمانشاه با نرخ 
بیکاری ۱۴/۶ درصد یکی از بیکارترین 
اس��تان های ایران طی س��ال ۹2 بوده 

است.
بر اس��اس جدیدتری��ن آمارها، نرخ 
بیکاری کرمانش��اه در سال ۹2 نسبت 

به میانگین کشوری ۴/2 درصد بیشتر 
می باشد.

آمار منتش��ره نشانگر بیکاری 20/۷ 
درصدی ش��هروندان کرمانش��اهی در 
فصل زمستان سال ۹2 می باشد که این 
رقم، کرمانش��اه را در صدر بیکارترین 

استان های ایران قرار داده است.
در همین ارتباط، استان سنندج نیز 
با نرخ بیکاری ۱۶/۱درصد و با افزایش 
2 درصدی این نرخ نسبت به آمارهای 
قبلی، دومین اس��تان بیکار ایران طی 

سال ۹2 می باشد.

دیوان عالی رژیم، حکم اعدام دو زندانی 
سیاس��ی کرد به نام های مح�مد عبدالهی و 

مصطفی سلیمی را تأیید کرد.
خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان 
اعالم ک��رد، حکم اعدام مح�م��د عبدالهی 
زندانی سیاسی ۳۵ ساله ی کرد اهل مهاباد 
و مصطف��ی س��لیمی زندانی سیاس��ی اهل 
شهرس��تان س��قز را تأیید کرده و هم اکنون 
احتمال اجرای حکم اع��دام این دو زندانی 

وجود دارد.
مح�مد عبدالهی در مورخه ی ۴ فروردین 
8۹ در منزل ش��خصی خود بازداش��ت و در 
۳0 فروردین م��اه ۱۳۹2، وی را ب��ه اته��ام 
"محاربه از طریق همکاری با یکی از احزاب 
کرد مخالف رژیم" در ش��عبه ی یک دادگاه 

انقالب به اعدام محکوم کردند.
مصطفی س��لیمی زندانی سیاس��ی کرد 
محکوم به اعدام در ۱8 فروردین ماه ۱۳۹۳ 
به نش��انه ی اعتراض به حکم صادر شده ی 
دس��تگاه قضایی رژیم اعتص��اب کرده و در 
نهمین روز از اعتصاب��ش، نیروهای امنیتی 
رژیم وی را به سلول انفرادی انتقال دادند.

مصطفی سلیمی فرزند عبداهلل و ساکن 
روس��تای "ایلو" در منطقه ی تیلکو، س��ال 
۱۳82 ب��ه اتهام "عضویت در یکی از احزاب 
کرد مخالف رژیم" در ش��هر نهاوند از توابع 
لرستان بازداش��ت و سپس حکم اعدام وی 
به اتهام "اقدام علیه امنیت کش��ور از طریق 
محاربه" توس��ط دستگاه قضایی رژیم صادر 

شد.

سمکو خورشیدی، زندانی سیاسی کرد 
اهل شهرس��تان س��قز در زندان دیزل آباد 

کرمانشاه اعدام شد.
به گزارش آژانس خبررسانی کردپا، روز 
پنجش��نبه 28 فروردین ماه س��ال ۱۳۹۳، 
حکم اع��دام س��مکو خورش��یدی، فرزند 
فیض اهلل، زندانی سیاس��ی کرد سقزی در 

زندان دیزل  آباد کرمانشاه اجرا گردید.
این زندانی سیاس��ی کرد ۳2 س��اله و 
اهل شهرستان سقز، در هشتم فروردین ماه 
سال ۱۳۹0، پس از اصابت گلوله به وی در 
یکی از اتوبان های حومه ی تهران از سوی 
مأموران وزارت اطالعات رژیم، بازداش��ت 

شد.
در  و  س��ال  ی��ک  گذش��ت  از  پ��س 
اردیبهش��ت ماه سال ۱۳۹۱، توسط دادگاه 
انقالب سقز به ریاس��ت قاضی"شایق"، به 

اته��ام محاربه از طریق عضویت در یکی از 
احزاب کرد اپوزسیون رژیم ایران به اعدام 

محکوم گردید.
پائیز س��ال گذش��ته نیز س��ه زندانی 

سیاس��ی کرد به نام های رضا اس��ماعیلی، 
حبیب اهلل گلپری پور و ش��یرکو معارفی در 

زندان های رژیم ایران اعدام شدند.

ای��ران به سرپرس��تی "هالله احمدی" 
با "لوک فالنگن"، عضو پارلمان ایرلند 

دیدار کرد.
س��اکن  ملیت های  کنونی  وضعیت 
ایران، وضعیت حقوق بشر و آزادی های 
ایران و سیاست های  ملیت های ساکن 
رژیم ای��ران در قبال ای��ن ملیت ها، از 
جمل��ه مباحثی بودند که در این دیدار 

مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.
ش��رایط زندانیان سیاسی، اعدام در 
ای��ران و همچنین مباحث��ی پیرامون 
تاریخچه ی حزب دمکرات کردس��تان 
ای��ران،  موضوعات دیگر مورد بحث در 

این دیدار بودند.

ناحیه ی منفصل شهری نایسر که بیش از 
یک هزار و پانصد دانش آموز دبیرستانی دارد، 

فاقد دبیرستان می باشد.
به گزارش وب س��ایت کوردستان میدیا، 
بیش از ۱۵00 دانش آموز دبیرستانی ناحیه ی 
منفصل ش��هری نایس��ر ک��ه در فاصله ی ۵ 
کیلومتری س��نندج واقع شده است، از نبود 

دبیرستان رنج می برند.
دانش آم��وزان ای��ن ناحی��ه ی منفص��ل 
ش��هری، برای حض��ور در کالس های درس، 
روزان��ه مجب��ور به پیم��ودن مس��افت هایی 

طوالنی هستند.
مناط��ق حاش��یه ای و همچنی��ن نواحی 
از  همچن��ان  س��نندج،  ش��هری  منفص��ل 
کمب��ود امکانات و خدم��ات رفاهی رنج برده 
و مس��ئولین نیز نس��بت به رفع مش��کالت 

ساکنین هیچ توجهی ندارند.
با توجه ب��ه جدیدترین آمارهای موجود، 
ناحیه ی منفصل ش��هری نایس��ر حدود ۵0 

هزار سکنه دارد.

علیرغم باال بودن رقم ساکنین این ناحیه، 
اما از هیچ گونه خدمات بهداش��تی، درمانی و 

آموزشی برخوردار نیست.
عدم ارائه ی خدمات آموزش��ی در شهرها 
و روستاهای کردس��تان از سوی رژیم ایران 
کامأل به ش��یوه ای سیس��تماتیک و هدفمند 
پیش م��ی رود. در همین ارتباط، روس��تای 
"درک��ی" از تواب��ع اورام��ان نیز ب��ا بیش از 

۶00 خانوار جمعیت از دبیرس��تان برخوردار 
دبیرس��تانی  دانش آم��وزان  و  نمی باش��د 
ب��رای ادام��ه ی تحصیل مجبور ب��ه پیمودن 
مسافت های طوالنی و متحمل شدن مخارج 
زی��ادی می ش��وند.گزارش ها حاک��ی از این 
می باش��ند که مخ��ا رج زیاد باع��ث افزایش 
پدیده ی ترک تحصیل در میان دانش آموزان 

این روستا شده است.
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روسیه و جنگ سرد نوین

جان میرشایمر بر این عقیده است که:" 
پایان جنگ سرد سبب بازگشت به سیاست 
س��نتی ت��وازن ق��وای چندگانه می ش��ود 
ک��ه در گذش��ته باعث بروز ناسیونالیس��م 
و رقابت ه��ای ملی و بی ثبات��ی و منازعات 
پراکنده ش��ده بود". نامبرده جنگ سرد را 
دوران صلح و ثب��ات می داند که به جهت 
اس��تیالی س��اختار دو قطبی ایجاد شده 
بود. به عقیده ی میرش��ایمر، با فروپاش��ی 
این نظام به نوعی رقابت قدرت های بزرگ 
که روابط س��ده ی ۱۷ را ش��کل داده بود، 

بازآفرینی می شود." 
صف بندی های نوین در نظام بین الملل 
پ��س از جنگ جهانی دوم ش��کل گرفت. 
اتحاد جماهیرش��وروی با توج��ه به تقابل 
مس��تقیم و وارد کردن ضرب��ات مهلک و 
کاری ب��ه نیروه��ای آلمان��ی و همچنین 
نزدیکی این کش��ور به مرزه��ای آلمان از 
طریق دس��تیابی به ش��رق و مرک��ز اروپا، 
ب��رگ برنده ای ب��ود که تبدیل ش��دن به 
ابرقدرتی پس از جنگ برای این کش��ور را 
رقم زد. در نهایت، این کشور پس از جنگ 
جهان��ی دوم به عن��وان ابرقدرتی در کنار 
ایاالت متحده ی  آمریکا ظهور یافت. بر این 
اساس، شکل گیری نظام دو قطبی، شروع 
نوعی چالش و تضاد را در نظام بین المللی 
به ثبت رس��اند که ایاالت متحده ی آمریکا 

و شوروی سابق آن را رهبری می کردند.
ایاالت متحده ی آمریکا با اس��تفاده از 
مبان��ی و هنجارهای لیبرال��ی و از طریق 
ایج��اد س��ازمان های بین الملل��ی و نظ��م 
اقتص��ادی بین الملل��ی به نوعی توانس��ت 
نظام س��رمایه داری را در بیشتر کشورهای 
جهان نهادینه نماید و با عقب راندن اتحاد 
جماهیر ش��وروی در زمینه های مختلف و 
وارد آوردن ضربات س��نگین اقتصادی در 
ده��ه ی پایانی رقابت به رهبری ریگان، در 
نهایت س��قوط اتحاد جماهیر ش��وروی را 
رقم بزند و این س��قوط نقطه ی پایان چند 
دهه جنگ سرد شد و سبب گردید ایاالت 
متحده ی آمری��کا به عنوان یگانه ابرقدرت 

انتخاباتی که روز س��ی ام مارس 20۱۴ 
در ترکیه برگزار ش��د، ه��م برای کردهای 
ترکی��ه و هم برای ح��زب حاکم عدالت و 
توسعه )AKP(، پس از رویدادهای مهمی 
چ��ون اعتراض��ات پارک "گزی"، افش��ای 
فس��اد مالی برخی از اعض��ای بلندپایه ی 
حزب عدالت و توسعه و اوجگیری اختالف 
می��ان اردوغان و فتح اهلل گولن و همچنین 
پخ��ش فیلم هایی از اردوغان و اوجاالن در 
ش��بکه های اجتماع��ی، از اهمیت خاصی 
برخوردار بود و ب��ه نوعی رفراندومی برای 
س��نجش میزان نفوذ آنان در میان اقشار 

مردم ترکیه بود.
در ای��ن انتخاب��ات AKP در س��طح 
ترکیه و BDP در سطح کردستان ترکیه 
با کسب آرایی چش��مگیر، پیروز انتخابات 
بودند. AKP که در انتخابات سال 200۹، 
۳8درصد آرا را کسب کرده بود، این بار نیز 
با اختصاص ۴8 درصد آرا به خود، توانست 

بر رقیبانش پیروز شود.
BDP نیز نس��بت به انتخابات س��ال 
200۹ آرای بیش��تری ب��ه دس��ت آورد. 
BDP  و HDP در انتخابات سال 200۹، 

مجموعاً ۵/۶ درصد آرا را به دس��ت آورده 
بودند، ولی در این انتخابات ۶/۷ درصد آرا 
را کسب نمودند. همچنین BDP توانست 
ش��هرداری های ماردین �  آگری و بتلیس 

را هم از AKP پس بگیرد.
هرچن��د ک��ه BDP در ش��هر "اورفا" 
نتوانس��ت اکثریت آرا را به دس��ت بیاورد، 
ولی نس��بت به انتخابات س��ال 200۹ که 
۱0 درصد آرا را به دس��ت آورده بود، این 
بار توانست ۳0 درصد آرای رأی دهندگان 
را کسب نماید که شاید دلیل این افزایش، 
ب��ه میدان آمدن کاندی��دای قدرتمند و با 
نفوذی همچون عثمان بایدمیر، ش��هردار 

پیشین دیاربکر بود.
 AKP بدین ترتی��ب، در این انتخابات
۴۹ ش��هرداری، BDP۱۱ ،۱۳ CHP و 

MHP 8 شهرداری را به دست آوردند.
همچنی��ن س��نتی و مذهب��ی ب��ودن 
جامعه ی کردس��تان این بار نیز راه را برای 
  PAR – HUDA احزاب اسالمی همانند
و SP  )حزب س��عادت( هموار کرد و این 
احزاب توانس��تد آرایی به دس��ت بیاورند. 
حزب HUDA – POR  توانس��ت 2/۵ 
درصد آرا را کسب کند که بیشترین آرا را 

در شهر باتمان به دست آورده بود.
ول��ی مهمتری��ن ش��هرداری که حزب 

حاک��م هم برای ب��ه دس��ت آوردن آن از 
هیچ ت��الش و کوشش��ی فروگ��ذار نکرد، 
دیاربک��ر بود. هرچند که BDP توانس��ت 
این ش��هرداری را به دس��ت بیاورد، ولی با 
توجه به اینکه، شهر دیاربکر برای کردهای 

ترکیه، پایتخت و س��مبل مبارزه و سنگر 
مقاومت محس��وب می ش��ود، می بایستی

BDP  ب��رای کس��ب اکثری��ت مطلق آرا 
مب��ارزه می ک��رد، هرچند ک��ه AKP از 
امکانات زیادی برای نفوذ در میان اقش��ار 

مردم برخوردار است.
چنی��ن  در   BDP پی��روزی  اگرچ��ه 
انتخاب��ات دمکراتیکی مایه ی خرس��ندی 
اس��ت و هر کرد مب��ارز و آزادیخواهی که 
قلبش ب��رای آزادی و دمکراس��ی می تپد 
با پی��روزی BDP در انتخابات احس��اس 
ش��ادمانی و غرور می کن��د، ولی با در نظر 
گرفتن جمعیت کردها در کردستان ترکیه 
و با توجه به مبارزاتشان برای حقوق ملی، 
انتظار می رفت که آرای بیش��تری کس��ب 
نمایند. بدین جهت، احزاب کرد مخصوصا 
BDP که خود را نماینده ی مردم کردستان 
ترکیه معرفی می کند، الزم است که برای 
نزدیک��ی و اتحاد میان خوی��ش، با هدف 
دس��تیابی ب��ه حقوق ملی کرده��ا از هیچ 
تالشی فروگذار نکنند و مصالح ملتشان را 
سرلوحه ی کار و فعالیت  هایشان قرار دهند 
)حزب عدالت و توسعه در پارلمان ترکیه، 
نس��بت بهBDP نمایندگان کرد بیشتری 
دارد و بدین جه��ت، بیش از BDP خود 
را نماینده ی راس��تین ملت ک��رد معرفی 

می کند(.
ب��ه امی��د اینکه ش��هرداران ک��رد در 
کردس��تان ترکیه، ضمن کار و س��ازندگی 
و خدمت به م��ردم و علیرغم وجود موانع 
قانونی بر س��ر راهشان، در جهت گسترش 
فرهنگ و زبان ملتش��ان از هیچ تالش��ی 
فروگذار نکنند و خدماتی درخور این ملت 
س��تمدیده انجام دهند و با افزودن سنگی 
بر دیوار بنای دمکراس��ی در ترکیه، گام به 
گام به تأسیس حکومتی کردی که منافع 
همه اقلیت ه��ای ملی و مذهب��ی را پاس 

بدارد، نزدیکتر شویم.

آین��ده ی حضور نیروه��ای نظامی آنان در 
افغانستان و همچنین در سه سال گذشته 
با سقوط و س��رنگونی بعضی از دوستان و 
متحدان��ش در خاورمیانه و ش��اخ آفریقا و 
از همه مهمتر در جریان جنگ س��وریه و 
بی تفاوتی این کش��ور در قبال دیکتاتوری 
مثل بش��ار اس��د و در چند ماه گذشته در 
بحران اوکراین و در ماه گذشته در فرایند 
جدایی منطق��ه ی خودگردان کریمه و در 
روزهای اخیر با شروع روند جدایی طلبی و 
درخواست همه پرسی برای اعالم استقالل 
از ش��رق اوکراین در ایالت های دونتسک، 
لوهانس��ک، خارک��ف و اسالویانس��ک به 

خوبی نمایان می گردد.
اما روس��یه برخ��الف آمریکا ب��ا فعال 
نمودن سیاست خارجی خویش و نوسازی 
زیربن��ای اقتص��ادی و صنعت��ی کش��ور و 
افزای��ش درآمدهای خالص و ناخالص ملی 
و افزایش س��رانه ی عمومی شهروندان آن 
کشور در نتیجه ی افزایش بهای نفت و گاز 
در بازارهای جهانی، در س��طح اقتصادی و 
در همان حال در س��طح سیاسی، استفاده 
از حق وتو در س��ازمان ملل متحد به سود 
مناف��ع و حفظ مصالح خ��ود در منطقه و 
جه��ان و به وی��ژه خاورمیانه و پش��تیبانی 
از رژیم ه��ای خودکام��ه ای مثل جمهوری 
اس��المی ایران و رژیم س��رکوبگر سوریه و 
حتی حمایت از کره ی شمالی و نظام های 
دیکتات��وری همچ��ون ونزوئ��ال و کوبا، به 
شکلی آشکار در حال اثبات این مدعاست 
که جهان یک قطب��ی به رهبری آمریکا به 
پایان راه خود نزدیک می ش��ود و دوره ای 
نوی��ن از جهانی دوقطب��ی دوباره در حال 
ش��کل گیری اس��ت. جهان��ی دوقطبی که 
با خ��ود مرحله ای نوین از جنگ س��رد را 
به میان خواهد آورد. جنگی س��رد که در 
جریان حمایت روسیه از سوریه و استفاده 
از حق وت��و و ایس��تادن در برابر آمریکا و 
همچنی��ن دخال��ت نظام��ی در منطقه ی 
خودمختار کریمه و به رس��میت شناختن 
همه پرسی آن ش��به جزیره و الحاق آن به 
خاک روسیه بیش از هر مرحله ی دیگری 
خود را نمایان می س��ازد و به نظر می رسد 
که در آینده و بر اس��اس قطب بندی هایی 
ک��ه در حال ظه��ور هس��تند، نمونه هایی 
همچون ش��به جزیره ی کریمه که در نوع 
خود می تواند س��ند قابل اس��تنادی برای 
ملت های��ی باش��د که می خواهن��د از حق 
تعیین سرنوشت خویش بهره ببرند، رو به 

فزونی یابد.

جهان مطرح شود.
ام��ا سیاس��ت های داخل��ی و خارجی 
ایاالت متحده ی آمریکا و کش��مکش های 
درونی س��ردمداران و سیاس��تمداران این 
کش��ور و تف��اوت دی��دگاه و رویکرد های 
آنان در قبال مس��ائل و مناسبات سیاسی، 
جغرافیای��ی و دین��ی و مذهب��ی مناطق 
مختلف جهان و موانع و مشکالت عدیده ی 
نظام س��رمایه داری و معضالت ناش��ی از 
چن��د جنگ پ��س از پایان جنگ س��رد و 
ظهور جبهه ی تروریسم دولتی و فرقه ای و 
به ویژه روی کار آمدن باراک اوباما به عنوان 
رئیس جمهور آمریکا � که بر این باور است 
که آمریکا نباید به تنهایی مشکالت جهان 
را به دوش بکش��د و نباید ب��ه عنوان تنها 
ابرقدرت جهان امروز در فکر حل مشکالت 
و مس��ائل مربوط به نظام بین الملل باشد� 
سبب گردید که آمریکا نتواند به خوبی از 
فرص��ت به وجود آمده که پس از س��قوط 
اتحاد جماهیر شوروی به دست آورده بود، 
بهره ببرد و با در پیش گرفتن مجموعه ای 
از سیاست های اشتباه در قبال کشورهایی 
همچون جمهوری اس��المی ایران، کره ی 

ش��مالی، کوب��ا، ونزوئال و حتی روس��یه و 
چین و ازین سو رنگ باختن اعتماد متحدان 
قدیمی اش همچون کش��ورهای اروپایی به 
جهت جاسوس��ی سازمان های جاسوسی و 
اطالعاتی این کشور از مسئوالن بلندپایه ی 
اروپایی و دخالت های مستقیم  کشورهای 
و غیرمستقیم آمریکا در امور داخلی بعضی 
کش��ورها و همچنین خوانش نادرس��ت از 
رادیکالیسم اسالمی و سیاست یک بام و دو 
هوا، این موقعیت را برای روسیه فراهم آورد 
که از این کاستی، ضعف ها و سیاست های 
نادرس��ت به نفع خویش اس��تفاده نماید و 
والدیمیر پوتین و همکارانش با اس��تفاده 
از ای��ن فرصت، دکترین نوین خود را برای 
بازس��ازی نقش ابرقدرتی روسیه در سطح 
مناسبات سیاسی جهان و سیاست خارجی 

خویش عرضه نمایند.
ای��ن تغیی��رات منف��ی و نش��انه های 
سستی و ضعف آمریکا درعرصه ی سیاست 
خارجی در ۱0 س��ال گذشته و در جریان 
جمهوری  اتم��ی  پرون��ده ی  گفتگوه��ای 
اس��المی ای��ران، عقب نش��ینی نیروه��ای 
نظام��ی آن کش��ور  از ع��راق و ابه��ام در 

در ه��ر ص��ورت، رویداده��ای اخی��ر 
ش��به جزیره ی کریم��ه و همچنین بحران 
اوکراین و به ویژه ش��رق این کش��ور یعنی 
ایالت های دونتسک، لوهانسک، خارکف و 
اسالویانس��ک و درگیری نظامی نیروهای 
ضدش��ورش اوکراین ب��ا جدایی طلبان آن 
ایالت ها و واکنش آمری��کا و اروپا می تواند 
نقطه ی عطفی در سطح مناسبات سیاسی 
منطق��ه و جهان و ظهور مجدد مس��أله ی 
تعیی��ن  ح��ق  مطالب��ه ی  و  ملی گرای��ی 
سرنوش��ت، به خصوص ب��رای ملیت هایی 
باشد که سالیان مدیدیس��ت برای احقاق 
این حق مبارزه می نمایند. با این تفاوت که 
برخالف عقیده ی "جان میرشایمر" در این 
دور از جنگ سرد، پایان یافتن جنگ سرد 
س��بب بروز و تقویت احس��اس ملی گرایی 
نمی شود، بلکه آنگونه که از شواهد و قرائن 
پیداست، بعید نیست این رقابت و تخاصم 
آمریکا و روس��یه و متحدانشان، مرحله ای 
نوین برای جبهه بندی کش��ورهای جهان 
و با اندکی خوش��بینی، برای دس��ت یافتن 
ب��ه حق حاکمی��ت مل��ی و خودگردانی و 
حتی اس��تقالل برای خلق های ستمدیده 
و اقلیم ه��ا و حکومت ه��ای محلی کوچک 
باش��د که برای خود شبه کشوری هستند 
و از این منظر تصور نمی شود که این دوره 
از جنگ س��رد که محتمل است به عنوان 
جنگ س��رد جدید معروف گ��ردد، زمانی 
ب��رای صلح و ثبات باش��د، بلک��ه احتمال 
می رود به آتش��ی مبدل گ��ردد که مرزها 
و حصاره��ای دیکتات��وری را درن��وردد و 
چشم اندازی برای نگاه به آینده ای روشن تر 
با سیاستی جغرافیایی و جغرافیای سیاسی 

نوینی گردد.
اما مس��أله ای که در اینجا حائز اهمیت 
اس��ت و جای تأمل دارد، چگونگی برخورد 
آمری��کا و متحدانش در اروپا و ازین س��و، 
واکنش روس��یه و هم پیمانانش در آس��یا، 
نسبت به رویدادهای منطقه و به ویژه شرق 
اوکراین و منطقه ی خاورمیانه است. چراکه 
سیاست ها و اس��تراتژی روسیه و آمریکا و 
حتی اروپا و بعضی کشورهای آسیایی مثل 
چین � در مقیاس��ی کوچکت��ر از آمریکا و 
روسیه � می تواند مستقیم و غیرمستقیم بر 
مناسبات و معادالت ملیت های تحت ستم 
جهان و منطق��ه ی خاورمیانه، به خصوص 
ملت کرد تأثیرگذار باش��د که به نحوی از 
انحاء در حال تقس��یم شدن میان این دو 

جبهه است.

انتخابات ترکیه این بار رفراندوم بود
شهاب خالدی

فاتح صالحی
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ترجمه: رضا فتح اهلل نژاد

س��ایت "اکونومیست" مقاله ای 
تحت عنوان "اسرائیل � فلسطین، 
رون��د صلح��ی نافرجام " منتش��ر 
نموده اس��ت. در این مقاله مفصل 
ک��ه توس��ط هی��أت تحریری��ه ی 
"اکونومیس��ت" نگاش��ته شده، به 
موضوع معادالت کنونی در راستای 
صل��ح میان اع��راب و اس��رائیل و 
مواض��ع و نیروی طرف های درگیر 

در معادله پرداخته شده است.
چن��د پاراگراف ابت��دای مقاله 
به توضی��ح دیدگاه های هر یک از 
وزرای بلندپایه ی کابینه ی نتانیاهو 
و تعداد کرسی های احزاب هر یک 
از آنها در کنس��ت اختصاص داده 
ش��ده اس��ت. س��پس آمده است: 
"اکثریت��ی از اعضای کنس��ت در 
جبهه ی دولت اسرائیل و اکثریتی 
از وزی��ران، مخال��ف راه ح��ل  "دو 
دولت" یا "راه میانه" هستند، آنها 
بخش��ی از دولت به شمار می روند 
که آقای کری به س��ختی می تواند 

رویشان حساب باز کند".
نگارن��ده تنها راه پش��ت س��ر 
نه��ادن ای��ن وضعی��ت را در این 
می بین��د که نتانیاه��و در حزبش، 
حزب لیک��ود در مقاب��ل مخالفان 
طرح دو دولت بایس��تد و س��پس 
ائتالف��ش با اح��زاب دیگر را برهم 
زن��د و ائتالفی دیگر این بار به ویژه 
با حزب کارگر که ۱2 کرس��ی در 
پارلمان دارد، برپ��ا کند. در ادامه 
نشان  "نظرس��نجی ها  است:  آمده 
می دهند که سه چهارم اسرائیلی ها 
طری��ق دو دولت را قب��ول دارند " 
و "برخی از ناظران معتقدند آقای 
نتانیاه��و در برداش��تن چنین گام 
قاطعی جداً مردد اس��ت. اما تونی 
بل��ر، به عن��وان نماین��ده ی صلح 
"چهارگانه"ی سازمان ملل متحد، 
آمریکا، روس��یه و اتحادیه ی اروپا 
هنوز امیدوار اس��ت که آقای کری 
از ش��انس ازس��رگیری مذاک��رات 
بر اس��اس مرزهای سال ۱۹۶۷ و 
واگ��ذاری خاک به مثابه اساس��ی 
برای پیشرفت به سوی "مرحله ی 

بعدی" برخوردار باشد."

در مقاله به آخرین رویدادهای 
روند صل��ح و به وی��ژه تالش های 
جان ک��ری، وزیر ام��ور خارجه ی 
نتانیاهو و  آمریکا و خواس��ت های 
ع��دم عقب نش��ینی وی از مواضع 
خود و نیز اختالف نظر در جبهه ی 

فلسطینی ها اشاره شده است.
در پایان آمده اس��ت: "شواهد 
ام��ر دال ب��ر ای��ن هس��تند ک��ه 
اس��رائیل قدرتمند بوده و جنبش 
فلسطینی ها ضعیف می باشد. حتی 
اگر س��ازمان ملل وجود یک دولت 
فلسطینی را اعالم می کرد، در این 
حالت ش��به دولت می ب��ود نه یک 
دول��ت واقعی. اما جای بحث ندارد 
که اس��رائیل نمی توان��د اطمینان 
داش��ته باش��د ک��ه ای��ن وضعیت 

همیشگی خواهد بود".

منبع: 
Economist.com 
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روند صلحی نافرجاممیکونوس، نوری بر تاریکخانه ی اشباح

ت��رور، تروریس��م و تروریس��م دولتی 
کلیدواژه هایی هس��تند که عامل به نتیجه 
رس��یدن روند افش��ای جنایت رس��توران 
میکونوس در دادگاهی بودند که به همین 

نام معروف گردید.
ترور، به معنای ارعاب و کش��تن فرد یا 
افرادی بدون در نظر گرفتن قواعد حقوقی 
یا بدون محاکم��ه و در نظرگرفتن مراحل 
دادرسی و نتایج آن اس��ت. انجام دهنده  و 
مجری چنین عملی را تروریست می نامند.

تروریس��م دولتی زمانی معن��ا می یابد 
که س��اختار قدرت ی��ک حکومت با هدف 
س��رنگونی ی��ا ضرب��ه زدن و وارد نم��ودن 
خس��ارت، در امور کش��وری دیگر دخالت 
کند و مس��تقیماً در فعالیت تروریستی در 
آن کش��ور نقش داشته باشد و آن را انجام 

دهد.
پس از پایان جنگ میان ایران و عراق، 
بخش اعظم اپوزیس��یون رژیم ایران دچار 
پراکندگی و ناامیدی وحش��تناکی ش��دند. 
لیکن پی��کار و تالش در کردس��تان ایران 
ادامه داشت و مبارزه در راه آزادی و رهایی 

همچنان به طرز پرشوری در جریان بود .
واقع بینی حزب دمکرات و رهبری این 
حزب و احساس مسئولیت در برابر آینده ی 
میهن سبب  ش��ده  بود که به منظور اتحاد 
نیروهای دمکرات و ترقی خواه اپوزیس��یون 
پیش��قدم شود که س��رآغاز این پیشگامی، 
گرد آوردن جمعی از فعاالن سیاسی ایران 
از سوی دکتر صادق شرفکندی در رستوران 
میکونوس بود که متأسفانه هدف یک اقدام 
تروریستی و تروریس��م دولتی قرار گرفت. 
در آن جنای��ت چهار آزادیخواه راس��تین و 
در رأس آن��ان، دکت��ر صادق ش��رفکندی، 
دبیرکل حزب دمکرات کردس��تان ایران به 

پس از پیروزی انق��الب مردم ایران در 
س��ال ۱۳۵۷ و س��قوط رژیم شاهنشاهی، 
ب��ه دلیل فقدان ی��ک آلترناتی��و کارآمد و 
فعال برای جایگزینی رژیم سرنگون ش��ده، 
دس��تاوردهای انق��الب از س��وی گروه��ی 
آخوند فرصت طلب و س��ودجو به یغما رفت 
و دسترنج اقشار س��تمدیده ی ایران به باد 

رفت.
جمهوری اس��المی براس��اس خوانشی 
خاص از اسالم به سود خویش و با همکاری 
نیروهای س��نت گرای جامعه توانس��ت یک 
سیستم توتالیتر تأس��یس نماید که در آن 
ایدئول��وژی، ختم کالم بود و ای��ن امر نیز 
همچون حقیقی مطلق شناس��انده شد، اّما 
این قص��ه ی تلخ فقط به ای��ن امر محدود 
نش��د و پای��ان نیاف��ت و برای مس��تحکم 
س��اختن پایه های این حکومت نامش��روع 
و انحصارطلب و به منظ��ور تحمیل هرچه 
بیش��تر عقای��د دگم ض��روری می نمود که 

فضایی مملو از ترس و رعب غالب شود.
بسیار گفته شده که جمهوری اسالمی 
با خون آبیاری می ش��ود و بر همین اساس 
نیز می بینیم که تاریخ این نظام ضد بشری 
ممل��و از جنایت و ریختن ب��ه ناحق خون 
مردم و ارتکاب اعمال ضد بشری می باشد.

یک��ی از اعمال نس��نجیده ی جمهوری 
اسالمی که برای همیش��ه به عنوان لکه ی 
ننگی بر پیش��انی اش مان��دگار خواهد بود، 

شهادت رسیدند.
در آلمان دادگاهی که بعدها به دادگاه 
میکونوس شهرت یافت، برای روشن شدن 
جنبه های مختلف این جنایت تشکیل شد 
و در 28 اکتب��ر ۱۹۹۳ رس��ماً کار خود را 

آغاز نمود.
در جریان برگزاری دادگاه بس��یاری از 
جوانب این جنایت و حتی سایر جنایت های 
عوامل ترور میکونوس آش��کار شد. یکی از 
حقایق بس��یار مهمی که در روند برگزاری 
دادگاه آش��کار ش��د، سیس��تماتیک بودن 
ت��رور و تصفیه ی مخالفان و دگراندیش��ان 
از س��وی رژیم جمهوری اس��المی بود که 
ب��رای نیل ب��ه اهداف خود، نه��ادی تحت 
عنوان "کمیته ی امور ویژه" تش��کیل داده 
ب��ود که فراتر از قوانین رس��می و دولت و 
مجلس تصمی��م می گرف��ت و در رابطه با 
کلیه ی مسائل سیاس��ی و امنیتی تصمیم 
نهایی را اتخاذ می کرد. این کمیته از رهبر 
رژی��م، رئیس جمهور، وزی��ر خارجه و وزیر 
اطالعات تشکیل می ش��د و تصمیم نهایی 
توس��ط رهبر رژیم گرفته می شد. اهمیت 
آشکارش��دن این کمیت��ه در اینجا بود که 
همه ی دستگاه های امنیتی غرب پی بردند 
که با یک سیستم برنامه ریزی شده و پخته 
در زمینه ی تروریسم دولتی روبرو هستند و 
می بایستی بیش از گذشته هوشیار باشند.

حتی نکته ی قابل توجه این اس��ت که 
در روند رس��یدگی به پرون��ده در دادگاه، 
بس��یاری از افراد و اقدام��ات داخلی رژیم 
و باندهای جنایت��کار رژیم در داخل مورد 
بحث قرار گرفت و جهان آزاد را از چگونگی 

ساختار این رژیم آگاه نمود.
 اس��تقالل ای��ن دادگاه در صدور رأی 
ب��ه عنوان یک��ی از مهمترین مس��ائل این 
پرون��ده قلمداد می ش��ود. علیرغم به خطر 
افت��ادن روابط ای��ران و آلم��ان و احتمال 
متضرر ش��دن آلمان از لح��اظ اقتصادی و 
همچنین علیرغم تحت فش��ار قرار گرفتن 
شدید قضات و همچنین دادگاه میکونوس، 

این دادگاه اس��تقالل قضایی خود را حفظ 
نمود و حکمی ش��جاعانه صادر کرد. بعدها 
مشخص شد که این تصمیم مهم و مستقل 
آنها نه تنها از لحاظ سیاسی به سود آلمان 
بود، بلکه در بسیاری جنبه های دیگر نیز به 
سود کشورهای کوچک و بزرگ غربی تمام 
شده و بر سر راه عبور ایران از خطوط قرمز 
حاکمیت کش��ورهای غرب��ی موانعی ایجاد 
ش��د و رژیم پس از حکم این دادگاه دیگر 
نتوانست مانند سابق به ترور شخصیت های 

سیاسی مخالف خود ادامه دهد.
دادگاه  ش��جاعت  و  اس��تقالل  ای��ن 
میکون��وس در س��طحی ب��ود ک��ه انجمن 
وکالی ف��درال آمریکا پس از 22 س��ال، از 

قضات این پرونده تقدیر به عمل آورد.
دادگاه میکونوس در ۱0 آوریل ۱۹۹۷ 
حک��م نهایی خ��ود را صادر نم��ود و در ۹ 
دس��امبر ۱۹۹8 بصورت نهای��ی این حکم 
را تأیید نم��ود و اهمیت مس��أله آنجا بود 
ک��ه در زم��ان ریاس��ت جمهوری خاتمی 
و ب��ه اصالح طلب��ان حکومت��ی روی داد و 
ریاکاری های خاتمی نیز نتوانس��ت در این 
مسأله بر حکم نهایی دادگاه تأثیر بگذارد. 

در حک��م نهای��ی دادگاه، رژیم ایران و 

مس��ئولین بلندپایه و تراز اول این رژیم به 
عنوان س��ازمان دهنده و عام��ل اصلی این 
جنایت شناس��انده شدند و این اقدام رژیم 

به عنوان تروریسم دولتی معرفی شد. 
در پایان ضروریس��ت به این مس��أله ی 
بس��یار مهمتر اش��اره نماییم که نشست با 
اپوزیس��یون جمهوری اس��المی که حزب 
دمک��رات و رهبری این ح��زب و در رأس 
همه ی آنه��ا زنده یاد ش��هید دکتر صادق 
ش��رفکندی، دبیرکل ای��ن حزب در جهت 
برگ��زاری و تش��کیل آن ت��الش می نمود، 
نشانگر حدت اندیشه و آینده نگری و حسن 
نیت و احساس مس��ئولیت بود و همزمان، 
نتیجه ی ای��ن دادگاه نی��ز بیانگر حقانیت 
مب��ارزات حزب دمک��رات و مل��ت کرد و 
اپوزیسیون دمکرات و ترقی خواه ایران برای 
س��رنگونی رژیمی بود ک��ه از بدو روی کار 
آمدنش تاکنون ترور و تهدید دگراندیشان 

اصلی ترین معرف آن می باشد.
به ط��ور خالصه جنای��ت میکونوس و 
حکم نهایی دادگاه میکونوس، تاباندن نوری 
بر تاریکخانه ی اش��باح رژیم تروریست پرور 

جمهوری اسالمی بود.

           چکو احمدی
  ترجمه: شورش زندی

انقالب فرهنگی یا زدودن فرهنگ انقالبی؟
مس��أله ی تعطیل نمودن مراکز دانشگاهی 
از ب��دو روی کار آم��دن ای��ن رژی��م بوده 
اس��ت. این مراکز ب��ه عن��وان کانون هایی 
تهدیدآفری��ن برای رژیم ت��ازه به حکومت 
رس��یده تلقی می ش��د و بدیهی اس��ت که 
جمهوری اس��المی نمی خواست این مراکز 
همچون س��ابق و همانند قبل از انقالب به 
فعالیت خویش ادام��ه دهند و باید حداقل 
آنها را به گونه ای تغییر دهد که در خدمت 

حکومت و سیستم جدید باشند.
بدین منظور در اردیبهش��ت ماه ۱۳۵۹، 
گ��روه معروف ب��ه "دانش��جویان پیرو خط 
امام" به دانشگاه تهران یورش برد و این امر 
سرآغازی برای تعطیلی و بستن دانشگاه ها 
برای مدت ۳ سال و همچنین متولد شدن 
اصطالحاتی چون "وحدت حوزه و دانشگاه" 

و "انقالب فرهنگی" شد.
 ،۱۳۵۹ فروردین م��اه   2۹ تاری��خ  در 
خمین��ی در ی��ک س��خنرانی ب��ه تن��دی 
دانش��گاه ها را خطاب قرار داده و گفت: "ما 
از تحری��م اقتصادی و ی��ورش نظامی هیچ 
باک��ی نداریم. م��ا از دانش��گاه ها و پرورش 
جوانانمان در راس��تای منافع شرق و غرب 

واهمه داریم" .
انقالب به اصط��الح فرهنگی عبارت از 
مجموعه اتفاقاتی اس��ت که در س��ال های 
۵۹ و ۶2 خورش��یدی به منظور پاکسازی 
دانش��جویان و اس��اتید آزادیخواه به وقوع 
پیوستند و رژیم تهران اصطالح »غربزده« را 
برای آنان به کار برد. در این مدت، محتوای 
اغلب کتاب های درس��ی و علمی بر اساس 
صالحدی��د س��تاد انقالب فرهنگ��ی تغییر 

یافت و دیدگا ه های اسالمی و والیت فقیهی 
جایگزین دیدگاه ها و آرای لیبرال شدند که 
گاهی اوقات نیز به عنوان فرایند اس��المی 
کردن دانشگاه ها نیز از آنان یاد می شود. در 
همین راستا، برای استخدام اساتید دانشگاه 
و دانش��جویان، 2 فیلت��ر جدید وارد عرصه 
نمودن��د، نخس��ت: گزینش علم��ی و دوم: 
گزینش عقیدتی و سیاسی. به همین دلیل، 
از همان زمان به بعد، ایران شاهد مهاجرت 
میلیونی فارغ التحصیالن دانش��گاه ها و قشر 
آکادمیک به خارج از کش��ور بوده است که 
به عنوان پدیده ی »فرار مغزها« ش��ناخته 
می ش��ود. با آغ��از انق��الب فرهنگی همان 
گونه که پیش بینی می شد، رژیم جمعی از 
قمه به دس��تان و باجگیران خویش را وارد 
دانشگاه ها نمود که میان آنان و دانشجویان 
آزادیخواه برخوردهای شدیدی روی داد که 
در نتیج��ه ی آن، افزون ب��ر ۱000 نفر در 
دانشگاه های ش��یراز، مشهد، تهران، بابلسر 
و جهرم مجروح ش��ده و عده ای نیز کشته 
شدند. پس از به وقوع پیوستن این اتفاقات، 
خمین��ی دس��تور تش��کیل ش��ورای عالی 
انق��الب فرهنگی را صادر ک��رد و در واقع، 
این ش��ورا به مرکزی برای اتخاذ تصمیمات 
و صدور دس��تورات در این راستا برای تمام 
مراکز فکری بدل ش��د که نخس��تین اقدام 
آنان، اخراج یا خانه نش��ین نمودن اجباری 
اس��اتیدی بود که عقاید و باورهای جداگانه 
و مخالف ب��ا ایدئولوژی نظ��ام والیت فقیه 
داش��تند و این روند تاکنون نیز ادامه دارد. 
یک��ی از پیامده��ای این توطئه ی ش��نیع 
رژیم، کاهش مقاالت علمی چاپ ش��ده در 

روزنامه ه��ای معتب��ر جه��ان از ۴۵0 مورد 
سال ۵۷ به ۱20 مورد در سال ۶۴ و تنزل 
س��طح علمی در ایران بود. اکنون که بیش 
از ۳۴ س��ال از به وقوع پیوستن این رویداد 
می گذرد و مراکز امنیتی و نظامی رژیم نیز 
به انحاء مختلف در امور داخلی دانش��گاه ها 
دخالت می نمایند، رژیم هنوز نتوانسته است 
که روحیه ی آزادیخواهی و کنجکاوی قشر 
دانش��جو را در جامعه ی ایران از بین ببرد. 
در واقع همان قش��ری ک��ه از لحاظ زمانی 
در حکوم��ت والیت فقیه به دنیا آمده  و در 
مراکز تحصیلی وابسته به جمهوری اسالمی 
تحصیل نموده اند، امروزه در صف نخس��ت 
مبارزه علیه فس��اد و بی عدالتی رژیم حاکم 
می باش��ند، به گونه ای که می بینیم جنبش 
دانشجویی و به ویژه جنبش دانشجویی کرد 
به شیوه ای چشمگیر رشد و گسترش یافته 
و روز به روز نیز افزایش می یابد. بنابراین، در 
پایان می توان گفت که نیروهای بنیادگرای 
جمهوری اسالمی، بیش از آنکه در صدد به 
راه انداختن انقالبی فرهنگی  باش��ند، هدف 
آنان، زدودن فرهنگ انقالبی بود، فرهنگی 
که در آن، باورهای منس��وخ کنار گذاشته 
می ش��وند و دیدگاه ها و آرای نو وارد عرصه 
شده و چراغ راه زندگی می شوند. فرهنگی 
که در آن، مبارزه و انقالب، نماد ایستادگی 
و پای��داری و طی طریق تا رس��یدن به اوج 
قله های پیروزی و موفقیت است، بنابراین، 
می ت��وان گف��ت آنچه که در س��ال ۵۹ در 
ایران روی داد، تالشی برای زدودن فرهنگ 

انقالبی بود و نه انقالب فرهنگی.

       شمال ترغیبی
ترجمه: عادل مرادی
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قطعنامه ی  اتحادیه ی اروپا و واکنش جمهوری اسالمی ایران

پارلمان اتحادیه ی اروپا در قطعنامه ای 
۷ صفحه ای که از ۳2 بند تش��کیل ش��ده، 
مواض��ع خ��ود را در قبال ای��ران در مورد 
مس��ائل مختلف تبیین کرده است. همین 
امر باعث اعتراض گس��ترده ی مس��ئوالن 
جمهوری اس��المی ای��ران ش��ده و این را 
دخال��ت مس��تقیم در امور داخل��ی ایران 
قلمداد کرده اند. در این قطعنامه به شکلی 
صریح و آشکار از نقض سیستماتیک حقوق 
بش��ر در ایران انتقاد شده و حتی صریحا از 
چگونگی انجام انتخابات ریاست جمهوری 
در ایران انتقاد ش��ده است و این انتخابات 
را مغایر با معیارهای دمکراتیک دانسته اند. 
در این قطعنامه مس��ئولین اروپایی موظف 
ش��ده اند که در دیدارهایش��ان با مسئولین 
ایران��ی به مس��أله ی حقوق بش��ر بپردازند 
و ب��ه زمام��داران ایرانی فش��ار بیاورند که 
حقوق بش��ر را رعایت کنن��د. همچنین از 
مس��ولین اروپایی خواس��ته شده است که 
در سفرهایش��ان به ایران ج��دا از مالقات 
با مسئولین جمهوری اسالمی، با مخالفان 
نیز دیدار داش��ته باش��ند. در این قطعنامه 
از نقض حق��وق ملیت های ایران نیز انتقاد 
ش��ده و از جمهوری اسالمی خواسته شده 
است که حقوق ملیت ها و شهروندان ایرانی 
را رعای��ت نم��وده و به حق��وق اقلیت های 
مذهبی و زن��ان احترام بگ��ذارد. قطعنامه 
همچنین خواستار تأسیس دفتر نمایندگی 
اتحادی��ه ی اروپا در ایران در س��ال 20۱۴ 
ش��ده اس��ت تا بدین وس��یله برای رعایت 

تح��والت اخیر در منطق��ه ی خاورمیانه، 
صف بندی جریانات منتسب به اسالم سیاسی 
را ی��ک بار دیگ��ر دگرگون نم��وده و به نظر 
می رس��د که در مقط��ع کنونی بس��یاری از 
ای��ن جریانات که پیش��تر رواب��ط نزدیکی با 
قدرت های منطقه ای رقیب جمهوری اسالمی 
ایران داشتند، به بلوک تهران متمایل خواهند 

شد.
تح��والت بهار عرب��ی، به وی��ژه در مصر 
ک��ه با به قدرت رس��یدن اخوان المس��لمین، 
ریش��ه دارترین جریان اسالم سیاسی منطقه 
همراه ب��ود، علیرغ��م اینکه مورد اس��تقبال 
سران رژیم تهران قرار گرفت، لیکن دستیابی 
اخ��وان به قدرت سیاس��ی، عماًل به یکه تازی 
رژیم تهران در رهبری جریانات مدعی اسالم 

انقالبی پایان داد.
رژیم ته��ران مدعی بود ک��ه انقالب های 
عرب��ی، به ویژه پس از پیروزی های انتخاباتی 
ح��زب  النهضه در تونس و اخوان المس��لمین 
در مصر، ادامه ی همان مس��یری هستند که 
پس از پیروزی انقالب ۵۷ و با برقراری رژیم 

والیت فقیه در ایران آغاز شد.
و  س��مینارها  و  گس��ترده  تبلیغ��ات 
کنفرانس ه��ای متع��ددی که تح��ت عنوان 
"بیداری اسالمی" با صرف هزینه های سنگین 
از س��وی جمهوری اس��المی برگزار می شد، 
نمایانگر ت��الش رژیم برای الق��ای محوریت 
و رهب��ری خ��ود و گفتمان سیاس��ی اش در 

تحوالت جدید منطقه بود.
اّما این توهمات در همان آغاز و با سخنان 
رهبران اس��المگرای مص��ر و تونس مبنی بر 
اجتن��اب از گام نه��ادن در مس��یر خمینی و 
ت��الش برای ایجاد الگوی جدیدی از اس��الم 

سیاسی نقش بر آب شد.

حقوق بشر در ایران فشار بیشتری بر رژیم 
وارد کنند. در این قطعنامه بندهای دیگری 
به مس��أله ی مواد مخدر، همجنس گرایان، 
محیط زیس��ت و پایان دادن به اعدام ها در 

ایران و... اشاره شده است.
در مورد مسأله ی اتمی، اتحادیه ی اروپا 
از توافق موقت ۵+۱ با ایران استقبال کرده 
اس��ت. در مورد سیاست خارجی جمهوری 
اس��المی و نف��وذ این کش��ور در س��وریه 
خواس��تار آن شده است که در حل بحران 
س��وریه، ایران رفتاری مس��ئوالنه تر داشته 

باشد.
در اینج��ا  ب��ه عکس العمل مس��ئوالن 
جمه��وری اس��المی نی��ز اش��اره ای کوتاه 

می کنی��م. علی الریجان��ی، رئیس مجلس 
رژیم در اولین جلسه ی رسمی مجلس بعد 
از تعطیالت نوروزی، این قطعنامه را به یک 
بیانیه  ی سیاس��ی تشبیه کرده و مداخله ی 
صریح در امور داخلی ایران قلمداد کرد. وی 
همچنین اظهار داش��ت که ایران هیچگونه 
احتیاجی ب��ه قبول کردن اس��تانداردهای 
دمکراتیک غرب ندارد و سیستم دمکراسی 

غرب را فرسوده و از کار افتاده دانست.
وزارت  س��خنگوی  افخ��م،  مرضی��ه 
خارجه ی رژیم نیز در این باره اعالم داشت 
که:" جمهوری اس��المی با الهام گرفتن از 
اصول دینی و اسالمی، حقوق بشر و حقوق 
ش��هروندی را رعای��ت می کن��د و موض��ع 

اتحادیه ی اروپا را بی اس��اس قلمداد کرد".
در آخرین واکنش، س��فر هیأتی از مجلس 
ای��ران که قرار ب��ود در 2۷ و 28 فروردین 
ب��ه اروپا انجام ش��ود، ب��ه تعوی��ق افتاد و 
کاظ��م جاللی، مس��ئول گ��روه ارتباطات 
مجلس ای��ران و اروپا اعالم ک��رد که اروپا 
دچار خودبزرگ بینی مفرط ش��ده است و 
انتظار چنین قطعنامه ای را نداش��تیم . وی 
همچنی��ن اعالم داش��ت که آن��ان مخالف 
تأسیس دفتر نمایندگی اتحادیه ی اروپا در 

ایران هستند.
واکنش مسئولین بلندپایه ی جمهوری 
اس��المی در حالیس��ت که روزانه در ایران 
به طور سیس��تماتیک حق��وق ملیت های 

ایرانی نقض می ش��ود و شهروندان ایرانی با 
اتهام های بی اساس در دادگاه های نمایشی 
رژیم بدون حضور وکیل، محاکمه و احکام 
اعدام و زندان بر آنها تحمیل می ش��ود. بر 
اساس گزارش آژانس خبری کردپا در سال 
۱۳۹2 ه��زار و پانص��د و پنجاه مورد نقض 
حقوق بش��ر در مناطق کردنشین ایران از 
جانب جمهوری اس��المی ایران روی داده 
که در مقایسه با س��ال گذشته ۵۱ درصد 
افزایش داشته است. همچنین در سال ۹2 
خورشیدی ۳ زندانی سیاسی اعدام و ۳ نفر 
دیگر به اعدام محکوم ش��ده اند. همچنین 
حک��م اعدام ب��ر ۱۱ زندان��ی عقیدتی نیز 
تحمیل ش��ده  اس��ت. حق��وق ملیت های 
ایرانی به طور گس��ترده نقض می ش��ود و 
هیچگونه س��همی در قدرت سیاسی کشور 
ندارن��د و حت��ی در ح��وزه ی مذهبی نیز 
اقلیت های مذهبی زیر فشار سیستماتیک 
رژیم هستند. آزادی های اساسی شهروندان 

ایرانی به طور گسترده نقض می شود.
بعد از روی کار آمدن حس��ن روحانی و 
عقب نشینی مذبوحانه ی جمهوری اسالمی 
و احتم��ال حل مس��أله ی اتم��ی ایران، به 
نوعی امیدواری ها به حل مش��کالت میان 
اروپا و جمهوری اس��المی ایران را افزایش 
داده ب��ود، ولی قطعنامه ی اخی��ر پارلمان 
اتحادی��ه ی اروپ��ا  بار دیگر نش��ان داد که 
مش��کالت جمه��وری اس��المی ای��ران با 
اروپایی ه��ا تنها به مس��أله ی اتمی محدود 
نمی شود و مجموعه ای از مشکالت هستند 
که رژی��م جمهوری اس��المی می پندارد با 
حل مس��أله ی اتمی در مورد آنها س��کوت 

خواهد شد.

بازگشت به تهران
س��خنان بی س��ابقه ی خالد مشعل در در 
ته��ران در مخالفت با دیدگاه های خامنه ای و 
متعاقب آن نیز انتقال پایگاه های گروه تحت 
رهبری اش )حم��اس( از س��وریه و لبنان به 
ترکی��ه و قطر و همچنی��ن گرایش این گروه 
و اغلب گروه های وابس��ته به اس��الم سیاسی 
س��ّنی به حکومت اخوان المس��لمین در مصر 
و دولت های��ی چون ترکیه، قطر و عربس��تان 
سعودی به زودی نشان داد که اوضاع آن گونه 

که تهران انتظار داشت، به پیش نمی رود.
ای��ن امر برای س��ردمداران ته��ران قابل 
هض��م نبود که بع��د از س��ال ها انتظار برای 
تحقق خاورمیانه ی اس��المی مورد نظرشان، 
اسالم سیاس��ی از انحصار تیولداران یگانه اش 
در تهران خارج شده و حتی در خاورمیانه ی 
اس��المی نیز، چالش هایی از نوع جدید و این 
بار در راستای ایجاد تزلزل در ارکان گفتمان 

خویش را شاهد باشند.
اینجا ب��ود که حاکمان ته��ران دریافتند 
که "بیداری اس��المی"  حتی به شرط تحقق 
نیز نه تنها جهان اس��الم را رام آنان نخواهد 
کرد، بلکه می تواند تبدیل به "چالش��ی علیه 
الگوی اس��الم سیاس��ی دلخواه آنان" گردد، 
لذا تبلیغات سرسام آور آنان در باب  "بیداری 

اسالمی" نیز تدریجاً فروکش نمود.
اما این نیز پایان کار نبود. تحول بعدی در 
این رابطه، شکس��ت های متوالی اسالمگرایان 
در کش��ورهایی بود که انقالب های بهار عربی 
در آن ها ب��ه پیروزی رس��ید. تصویب قانون 
اساسی سکوالر در تونس، پیروزی سکوالرها 
در لیبی و یمن و مهمتر از همه، افول س��ریع 
و س��رنگونی اخوان المس��لمین در مص��ر از 
تحوالت��ی بودن��د ک��ه ش��کل گیری بلوک 
جدید اس��الم سیاس��ی را با دشواری هایی 
روبرو نموده و امید سازمان هایی همچون 
حماس را به دس��تیابی به سرچشمه های 
جدی��د پ��ول و ت��دارکات و حمایت های 

سیاسی و نظامی به یأس مبدل نمود. وخامت 
اوضاع اخوان المس��لمین در مص��ر، به زندان 
افت��ادن رهب��ران و اعضای آن، ق��رار گرفتن 
آن در لیس��ت گروه های تروریستی از سوی 
حکوم��ت جدید مصر و تأس��ی کش��ورهایی 
چون عربستان و امارات متحده عربی به این 
اقدام، وضعیت را برای س��ازمان های مشابه و 
زیرش��اخه های اخوان در منطقه نیز دش��وار 

نمود.
اخیراً تع��دادی از کش��ورهای عربی به 

رهبری عربس��تان س��عودی، دولت 
قط��ر را نیز ب��رای پایان دادن 

به حمای��ت از گروه هایی 
چون اخوان المسلمین 

اس��المگرایان  و 
س��وریه  در  تندرو 
قرار  فش��ار  تحت 
دادند که البته این 
فشارها تا حدودی 
نی��ز آثار خ��ود را 
دولت  سیاس��ت  بر 
داده  نش��ان  قط��ر 
اس��ت. ق��رار دادن 
چ��ون  گروه های��ی 
لبن��ان،  ح��زب اهلل 
جبه��ه  و  داع��ش 

سوریه   النصره ی 
لیس��ت  در 

گروه ه��ای 

تروریس��تی از سوی عربس��تان نیز از تنگتر 
ش��دن حلقه ی فشار قدرت های عربی منطقه 
بر اسالمگرایان سنی و ش��یعه حکایت دارد. 
حتی در ترکیه نیز حزب اس��المگرای عدالت 
و توس��عه، در صدد ریش��ه کن ک��ردن گروه 
سیاس��ی مذهبی موسوم به "جماعت فتح اهلل 

گولن" بر آمده است.
تمامی این فش��ارها و یأس جریان اسالم 
سیاس��ی س��نی از قدرت ه��ای 
س��نی مذهب،  منطق��ه ای 
می تواند آنان را یک بار دیگر 
به س��وی اردوگاه مخالف 
ح��ول  و  داده  س��وق 
تهران  رژی��م  مح��ور 

گرد هم آورد.
این  نش��انه های 
تح��ول را می ت��وان 
در انتشار خبر بهبود 
جمه��وری  رواب��ط 
اس��المی و جنب��ش 
حماس،  فلس��طینی 
پس از سپری شدن 
ی��ک دوره ی 
گ��ی  تیر
ب��ط  ا و ر

جستجو کرد، دوره ای که طی آن رژیم تهران 
به ش��دت توان نفوذ و تأثیرگذاری بر مسائل 
فلس��طین و به ویژه نوار غزه را از دست داد. 
همی��ن کاهش نف��وذ ایران در غ��زه عمال به 
معنای یک دوره ی آرامش نس��بی در روابط 
حماس و اس��رائیل بود که از تأثیر سیاس��ت 
دولت ه��ای مص��ر، ترکی��ه و قطر ب��ر رفتار 

سیاسی این سازمان حکایت داشت. 
چن��دی پی��ش س��کوت ناش��ی از ای��ن 
دوره ی      آرامش نسبی با توقیف کشتی حامل 
موش��ک های ارسالی سوریه و ایران به مقصد 
غ��زه شکس��ته ش��د و اینک نی��ز همزمان با 
انتش��ار خبر س��فر قریب الوقوع خالد مشعل، 
رئیس دفتر سیاس��ی حماس ب��ه تهران، این 
سازمان اقدام به آزمایش موشک هایی نموده 
که دوردست ترین نقاط اسرائیل را می توانند 

هدف قرار دهند. 
با توجه به این گزارش ها به نظر می رسد 
که در آینده ش��اهد فعالتر شدن رژیم ایران 
در قضیه ی فلس��طین و تشدید تنش ها میان 
جریانات فلس��طینی با یکدیگر و با اس��رائیل 
خواهی��م بود. تمام��ی اینها البت��ه می توانند 
تابعی از سیاست منطقه ای رژیم ایران و نوع 
تعامل آن با طرف های غربی بر س��ر مسائلی 

همچون سوریه و پرونده ی اتمی باشند.
جریانات اس��الم سیاس��ی در عین وجود 
برخی اشتراکات کلی، همواره در درون خود 
بس��تر پیدایش تضادها و تعارضات روزافزون 
متعددی بوده اند. آیا دس��تگاه صدور رعب و 
ت��رور جمهوری اس��المی از چنان ظرفیتی 
برخ��وردار اس��ت ک��ه ای��ن مجموعه ی 
نامنس��جم و نامت��وازن دارای منافع و 
ایده آل های بعض��اً متناقض را در راه 
پیش��برد اهداف خویش به خدمت 
گی��رد؟  آیا ی��أس از قدرت های 
اس��الم  منطق��ه،  س��نی مذهب 
سیاسی سنی را به سوی اتحاد 
ب��ا رقیب س��نتی ش��یعه اش 
خواهد کش��اند؟ پاس��خ این 
نوع  تعیین کننده ی  سؤاالت، 
صف آرایی جدی��د نیروهای 
سیاسی و نتیجه ی تحوالت 
خاورمیان��ه ی  در  ج��اری 

پرآشوب خواهد بود.    

سالم اسماعیل پور

هیوا میرزایی
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دریاچه ی ارومیه

در راستای همكاری بیشتر نیروهای دمكرات و مترقی ایران بكوشیم

دریاچه ی ارومیه، دومین دریاچه ی شور 
جهان اس��ت ک��ه در حد فاصل اس��تان های 
ارومی��ه و تبریز واقع ش��ده و با شهرس��تان 
ارومیه ۱8 کیلومتر فاصله دارد. این دریاچه 
در ارتفاع ۴۱8۳ پایی از سطح دریا و در بین 
۴۵ ت��ا ۴۶ درجه ی طول ش��رقی و ۳۷ الی 
۳8،۳0 عرض ش��مالی واقع شده است. طول 
دریاچه ۱۴0کیلومتر در راس��تای شمال به 
جنوب و عرض آن 8۵ کیلو متر در گستره ی 
غرب و ش��رق و در نقاطی ه��م ۱۵ کیلومتر 
می باشد. مساحت آن به ۵ تا ۶ هزار کیلومتر 
مربع می رس��د و از نظر تقس��یمات کشوری 
قسمتی از آن در محدوده ی استان ارومیه و 
  قسمت دیگر آن در اس��تان تبریز قرار دارد. 
ولی از نظر مدیریت و سیس��تم تش��کیالتی، 
دریاچه ی ارومیه زیر نظر اداره ی کل حفاظت 

محیط زیست استان ارومیه اداره می شود.
کرانه ه��ای دریایی از لح��اظ آمیختگی 
مظاه��ر دو گون��ه زیس��ت متف��اوت، دنیای 
آب و جه��ان خاک را به هم آمیخته اس��ت. 
ای��ن در همآمیختگ��ی در حقیقت جنبه ی 
دلنش��ین بی نظی��ری دارد. ه��وای لطیف، 
نس��یم دریا، آفتاب درخشان و آبی دریاچه و 
امواج دلنش��ین آن، پرواز پرندگان زیبا رنگ 
در آس��مان صاف با صدها منظره خوشرنگ 
و چش��م نواز، شهرنش��ینان ملول و مسافران 
خس��ته را مجال می داد که ساعاتی را دور از 
س��ختی ها و رنج های زندگی با فراغت خاطر 
و آس��ودگی خیال در آغ��وش طبیعت روح 
بخش و نشاط انگیز این دریاچه به استراحت 

بپردازند.
محصوالت این دریاچه مانند شن و ماسه 
و لجن ه��ای کنار دریا برای درمان بیماری ها 
و ساختن برخی از داروها استفاده می شوند. 
یکی از محصوالت بس��یار با ارزش دریاچه و 
در عین حال یک��ی از اقتصادی ترین آبزیان 
آب ه��ای ش��ور بن��ام آرتمی��ا، از خانواده ی 
سخت پوس��تان ک��ه نقش مهم��ی در تغدیه 
و پ��رورش ماهی ها و میگ��و دارد در صورتی 
ک��ه مورد اس��تفاده صحیح ق��رار می گرفت، 
می توانس��ت یک منب��ع مهم درآم��د برای 

س��اکنین این حومه باشد. استفاده ی صحیح 
از این دریاچه وجزایر ۱0۱ گانه ی کوچک و 
بزرگش با پارک های طبیعی متعدد و زیبای 
موجود در آن، بهشتی همیشه پنهان از دید و 
بازدید توریست ها را تشکیل داده که ظرفیت 
تبدیل منطقه به یکی از پردرآمدترین مراکز 

توریستی خاورمیانه را داشته و دارد.
ولی ام��روز، طبق آخری��ن گزارش های 
رس��می کارشناسان، بیش��تر از 8۵ درصد از 
آب این دریاچه از بین رفته و در حال حاضر 
کمتر از ۱۵ در صد آن باقی مانده اس��ت. با 
توجه به کم ش��دن آب دریاچه در زمان های 
مختلف درصد شوری آب این دریاچه هم به 
شکل اسفناکی باال رفته، چنانکه از ۱00گرم 
تا ۱80گرم نم��ک در هر لیتر آب به ۴00تا 
۴۵0 گرم در لیتر رس��یده است. با این وضع 
می توان گفت که تقریبا آب دریاچه به حالت 
کاماًل اش��باع رسیده و این مقدار نمک باعث 
هر چه بیش��تر تبخیر شدن آب کم شد این 
دریاچه و در نتیجه س��بب تس��ریع در مرگ 

آن می شود.
آب دریاچه ارومیه عالوه بر نزوالت آسمانی 
و چشمه های داخلی از ۱۴ رودخانه ی فصلی 
و دایمی ب��ا حجم س��االنه ی ۶ میلیارد متر 
مکعب تأمین می ش��ود. طی دهه های اخیر، 
همراه با تغییر آب و هوای منطقه، گرم شدن 
هوا، کاهش نزوالت آسمانی و تبخیر بیش از 
حد آب دریاچه، عملکرد نادرست و بیرحمانه 
حاکمان و رفت��ار بی برنامه ی خود مردم هم 
در تعمیق بحران آب دریاچه سهیم بوده اند. 
عوامل بس��یاری در خش��ک ش��دن آب این 
دریاچه مؤثرند، ولی بس��یاری از این عوامل 
س��اخته و پرداخته برنامه های نادرست رژیم 
جمهوری اسالمی هس��تند. رژیم با ساختن 
بیش از 2۵ سد بدون برنامه ریزی ژئولوژی و 
غالباً با اهداف سیاس��ی و امنیتی قصد تغییر 
دموگرافی و کنترل امنیتی منطقه در شرایط 
بحران��ی را دارد. به همین دلیل با مس��دود 
ک��ردن آب های جاری به ای��ن دریاچه قصد 
دارد شاهراه های ارتباطی مناطق کوهستانی 
را بطور کلی به کنترل خود در آورد. این امر 
به کاهش شدید ریختن آب سالم به دریاچه 
انجامی��ده و رژیم برای جب��ران این کاهش، 
بص��ورت بی روی��ه پس��اب ها و بازمانده های 

شیمیایی کارگاه های صنعتی را بدون تصفیه 
به دریاچه س��رازیر می کند. این امر زندگی و 
فع��ل و انفعاالت طبیعی در داخل دریاچه را 

تقریبا از بین برده است. 
احداث سدهای متعدد در مسیر ریختن 
آب های ج��اری به این دریاچ��ه، به بهانه ی 
تأمی��ن آب ش��رب و آب کش��اورزی نه تنها 
میزان رس��یدن آب به دریاچه را به ش��دت 
کاهش داده، بلکه به بهبود صنعت کشاورزی 
منطقه هم کمکی نکرده است. به ادعای رژیم 
۹0 درصد آب مورد نیاز کشاورزان منطقه از 
این سدها و بیشتر از ۶000 حلقه چاه عمیق 
و نیمه عمیقی که در اطراف این دریاچه حفر 
شده اند، تأمین می شود. تحقیقات کارشناسی 
نشان می دهد که رشد کشاورزی منطقه بعد 
از احداث این س��دها و حف��ر چاه ها نه تنها 
بهبود نیافته، بلکه سیر نزولی هم پیدا کرده 
اس��ت. بنابر ای��ن بر اث��ر برنامه ریزی غلط و 
کنترل ناصحیح مهندس��ی، در عمل بیشتر 
آب های ذخیره ش��ده در س��دها، بی جهت 
تبخیر و یا در مسیر مزارع کشاورزی به هدر 
می رود. این امر باعث تغییرات زیرزمینی در 

بستر آب ها شده است.
از ش��اهکارهای دیگر جمهوری اسالمی 
ساختن جاده دریایی بین شهرستان ارومیه 
و شهرس��تان تبریز می باش��د. کلنگ احداث 
این پ��روژه در جری��ان جنگ کردس��تان و 
با اهداف نظامی زده ش��د. ب��ه همین دلیل، 
بجای برنامه ریزی دقیق مهندسی و استفاده 
از تکنول��وژی م��درن پل و جاده س��ازی، به 
دستور مال حسنی دست اندرکاران جمهوری 
اسالمی با س��رعت تمام بمدت چند سال به 
درون دریاچه س��نگ و شن و ماسه ریختند. 

با این کار سیاس��تگذاران نظامی رژیم سعی 
کردند مس��یری بظاهر امنتر برای تحرکات 
نظامیشان ایجاد کنند، ولی در عمل دریاچه 
را به دو قسمت تبدیل کردند. این کار، یعنی 
س��اختن جاده ی شنی در وس��ط دریاچه ای 
ش��ور که بخشی از حیاتش را مدیون گردش 
جری��ان آب به ش��کل طبیعی بود، بخش��ی 
از دریاچ��ه را به حالت س��کون در آورد و از 
حرکت و گ��ردش طبیعی آب آن جلوگیری 
کرد. این امر باعث مس��دود شدن بسیاری از 
کانال های طبیعی زیر دریا، باال رفتن درجه ی 
گرمای آب و در نتیجه، س��رعت بخشیدن به 

جریان تبخیر شد.
س��اختن ج��اده ب��ر روی دریاچه ه��ا در 
تمام��ی نقاط دنیا کاری برای تس��هیل رفت 
و آمد و جابجایی سریع کاال، تأمین امکانات 
بهت��ر زندگی و آس��ایش مردم اس��ت. ولی 
جاده س��ازی و احداث پل از قواعد مخصوص 
به خود برخوردار اس��ت. در هیچ جا مشاهده 
نشده که برای ساختن پل یا جاده ی دریایی 
ب��ر روی یک دریاچه بخش اعظم جاده را به 
وس��یله ریختن بدون رویه ی شن و ماسه به 
درون آب ه��ای در حال گردش، بدون ایجاد 
منفذهای الزم بس��ازند. ولی متأس��فانه این 
پروژه عامداً توس��ط رژیم جمهوری اسالمی 
ایران به اجرا در آمد و به پایان رس��ید، بدون 
اینکه کس��ی یا وجدان آگاه��ی فرصت پیدا 

کند تا از این اقدام انتقاد نماید.
مداخله ی دولتی و سیستم مالی و تجاری 
حاکم بر مدیریت دریاچه، اس��تفاده نادرست 
از آن و سیاس��ت دول��ت و مقامات محلی با 
نگاهی تنگ نظرانه بظاهر قومی و ملیتی ولی 
در عمل تفرقه افکنانه و خصومت ساز، دریاچه 

را در آستانه نابودی قرار داده است. با خشک 
ش��دن این دریاچه آب هوای معتدل حوالی 
دریاچ��ه به هوای گرمس��یر تبدیل ش��ده و 
ریزگردهای نمک تمام زمین های کشاورزی 
را در معرض نابودی قرار می دهد. با این وضع 
زندگی قریب به ۱۴ میلیون نفر از س��اکنان 
منطقه و همسایگان نزدیکش با خطر جدی 

روبرو خواهد شد.
ب��ا وجود این بحران با نتایج اس��فبارش، 
مقام��ات محلی جمهوری اس��المی به جای 
اندیش��یدن ب��ه تدابی��ر عملی ب��رای نجات 
دریاچ��ه، هنوز هم به فکر منافع ش��خصی و 
دولتی خود هس��تند. آخری��ن نمونه تالش 
دولت��ی ب��رای به اصط��الح نج��ات دریاچه 
ارومیه، برنامه ی دولت حسن روحانی بود که 
با س��خنرانی های پر از وعده ی رئیس دولت 
در برنامه های تبلیغاتی اش برای مردم ارومیه 
ب��ه میان آمد. او وع��ده داده بود که نخواهد 
گذاش��ت دریاچه ی ارومیه خشک شود. وی 
با اش��اره به این که در اولین روز آغاز به کار 
دولت حل مش��کل دریاچ��ه ی ارومیه را در 
دستور کار قرار خواهد داد، عده ای را امیدوار 
کرد که ش��اید ش��تر عقیم ه��م بزاید. ولی 
همان گون��ه که مردم کردس��تان پیش بینی 
کرده بودن��د، هنوز هم پ��س از چندین ماه 
از آغ��از کار دولت روحان��ی هیچ گام عملی 
در این مورد بر داش��ته نشده و این وعده هم 
مانند سایر وعده های روحانی و دیگر مقامات 

رژیم تنها در چهارچوب شعار باقی ماند.
دریاچه ی ارومیه حدود ۴0 س��ال است 
که آثار بیماری خود را نش��ان می دهد، ولی 
هیچ یک از دولت های حاکم تاکنون تدبیری 
ب��رای این بیماری نیندیش��یده اند. برعکس، 
رژیم با بی تدبیری هر چه بیش��تر به خشک 
ش��دن و از بین رفت��ن ای��ن دریاچه کمک 
کرده اس��ت. طبق نظریه های کارشناس��ان 
زمین شناس��ی و هواشناس��ی، ب��ا اقدام��ات 
کارشناس��انه و تدابی��ر الزم از س��وی دولت 
و م��ردم منطقه، حدود ۴0 س��ال وقت الزم 
اس��ت تا سطح آب دریاچه به میزان مطلوب 
برس��د و این دریاچه زندگی دوباره ی خود را 
باز یابد. ولی متأس��فانه کلیه ی اقداماتی که 
تاکنون در این راستا می توانست انجام گیرد، 
به دلیل دید امنیتی غیر کارشناسانه ی رژیم 
و تنگ نظری های توأم با افراط در استراتژی 
نهفته ی ملی مقامات محلی بی نتیجه مانده 
و نجات آب نیلگون دریاچه ی ارومیه در حال 

تبدیل شدن به رؤیایی بی فرجام است.

گذری بر وضعیت کودکان در ایران

بازی های دوران کودکی عاملی بسیار 
مؤث��ر در پرورش فکری و روانی کودکان 
است که از س��ویی موجب فعال شدن و 
ش��کل گرفتن جنبه های مثبت انسانی و 
روانی کودک می ش��ود و از سوی دیگر، 
موج��ب کمرنگ ش��دن هرچه بیش��تر 
احساساتی مانند خشم، کدورت، استرس، 

ترس و بیماری های دیگر می شود.
 در همی��ن راس��تا، در کش��ورهای 
اداره ی  رون��د  در  جه��ان  پیش��رفته ی 
کش��ور، ای��ن مقول��ه از طرف سیس��تم 
حاک��م تبدیل به یک پ��روژه می گردد و 
با تمام توان و قدرت س��عی می ش��ود تا 
زمینه ی مس��اعد و فضایی امروزی برای 
پرورش کودکان که س��رمایه های آینده 
کشور محسوب می ش��وند، فراهم گردد. 
ولی در ایران تح��ت حاکمیت آخوندها 
از همان ب��دو روی کار آمدن خمینی و 
چماقدارانش، اعدام و کشتن در مأل عام 

با هدف ترس��اندن هرچه بیشتر مردم 
و بر هم زدن جنبه های روانی جامعه 
سیاستی بوده که تا به امروز چه به 
ش��یوه ی مس��تقیم و چه از طریق 
رسانه های جمعی ترویج داده شده 

و تأثی��رات منفی بس��یاری بر جامعه 
ایران به جای گذاشته است.

ای��ن در حالیس��ت که ای��ران میثاق 
بین الملل��ی مدن��ی و سیاس��ی را که به 

موجب آن اعدام در مأل عام 
ممنوع گردیده است، امضا 
می بینیم  ولی  است،  نموده 

که این عمل وحش��یانه و غیر 
انسانی روز به روز به 

منظ��ور اهداف 
مش��خص 

رژی��م در حال 
افزایش است.

شک،  بدون 
این  نتیج��ه ی 

سیاست های قرون وسطایی جمهوری 
اسالمی ایران اس��ت که ما روزانه در 
سراس��ر ای��ران و در دنیای مجازی، 
خبر اسفبار حلق آویز شدن کودکان 
را می ش��نویم ک��ه به دلی��ل دیدن 
صحنه ی اعدام انس��ان ها در میادین 
ش��هرها و مراکز عموم��ی و تقلید از این 
عمل ضد انس��انی به عن��وان یک بازی 
کودکانه، جان خود را از دست می دهند 
و بار دیگر روح و روان جامعه را 

پریشانتر و بیمارتر می کنند.
متخصص��ان روانشناس��ی و 
جامعه شناس��ی بر این باورند که 
دیدن صحن��ه ی به دار 
آویخت��ن انس��ان ها در 
اماکن عمومی تأثیرات 
ر  بس��یا
زیانباری 
ب��ر افراد 
مع��ه  جا

خواه��د ب��ه  ج��ای 

گذاشت و این تأثیر بر کودکان نیز چند 
برابر بیشتر خواهد بود.

در پای��ان تنها ای��ن را می توان گفت 
که مادران و پدران! دیدن و شنیدن این 
ک��ه کودکی به تقلید از اعدام انس��ان ها 
در انظ��ار عمومی، خود را به دار آویخته 
اس��ت، می تواند زنگ خط��ری برای هر 
کدام از ش��ما باش��د، چرا که هر لحظه 
احتمال دارد کودک خود ش��ما طعمه 
سیاس��ت های  دام  ب��ه  و  ش��ود 
زمامداران جمهوری اس��المی 
بیفت��د. ب��ه همی��ن دلیل و 
از حوادثی  برای جلوگیری 
از  دلخ��راش،  اینچنی��ن 
رفت��ن و بردن ک��ودکان 
ب��رای دی��دن صحن��ه ی 
اعدام دوری کنید و همکار 
و مشوقی برای پیشبرد هر 
چ��ه بیش��تر سیاس��ت های 
ق��رون وس��طایی جمه��وری 

اسالمی ایران نشوید.

عارف ولزی

ابراهیم ارومیه
)قاسمی زاد(
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بازتاب

فاتح صالحی

داستان وعده های حسن روحانی به 
ملیت های ایران به سندی برای اثبات این 
واقعیت تبدیل ش��د که رئیس جمهور در 
نظام ولی فقی��ه تنها مجری فرامین رهبر 
نظام اس��ت و چهارچوب اختیارتش، در 
ظاه��ر تنها در قانون اساس��ی جمهوری 
اس��امی باق��ی مانده اس��ت و در عمل 
هرکس ب��ه عن��وان رئیس جمهور تعیین 
گردد، س��خت بتواند وعده هایی بدهد که 
در چهارچوب نظام جایی نداشته باشد. 
مجموع��ه ای از آن وعده ه��ای توخالی، 
وعده های��ی بود که حس��ن روحانی در 
جری��ان کارزار انتخاب��ات به ملیت های 
ای��ران داد. وعده هایی که مجموعه  ای از 
حقوق اساس��ی و اولی��ه ای بودند که در 
همه ی کشورهای دمکراتیک جای بحث 
ک��ردن ندارن��د اما در تاری��خ جمهوری 
اسامی به تابویی تبدیل گشته اند. حقوقی 
اولیه و بنیادین که هرکسی بخواهد آمار 
رأی ه��ای خوی��ش را در انتخابات های 
جمهوری اس��امی باال ببرد به آن ها پناه 

خواهد برد.
ماده ی ده��م: "واگذاری مس��ئولیت 
برنامه ری��زی و هماهنگی ه��ای الزم به 
یک��ی از معاونین رئیس جمه��ور برای 

تحقق وعده های داده شده."
ام��ا خ��ود این وع��ده یک��ی از آن 
وعده هایی بود ک��ه در نطفه خفه گردید 
و حس��ن روحانی هرگز نتوانست آن را 
عمل��ی نماید و در نخس��تین گام، دروغ 
بودن این وعده کامًا به اثبات رس��ید که 
روحانی هم در تحریف و وارونه نش��ان 
دادن حقایق جامعه اس��تاد اس��ت و در 
فریب دادن عده ای به اصطاح روشنفکر 
که حافظه ی تاریخ��ی آن ها بیش از هر 
کس دیگری کوتاه مدت است، به آسانی 
با مش��تی آب به ش��نا کردن می افتند ید 

طوالیی دارد.
چراک��ه حس��ن روحان��ی ن��ه تنها 
نتوانس��ت یک��ی از پس��ت های معاونت 
خوی��ش را به این ام��ر اختصاص دهد، 
بلک��ه س��طح وع��ده ی خوی��ش را ت��ا 
ان��دازه ای پایی��ن آورد که ف��ردی را به 
عنوان دس��تیار ویژه ی رئیس جمهور در 
امور اقوام تعیین نم��ود که خود یکی از 
مشکات و معضات اساسی ملیت ها در 
سال های اخیر بوده است. فردی همچون 
یونس��ی وزیر س��ابق اطاعات رژیم که 
اکنون آشکارا همه ی حقوق بنیادین این 
ملیت ها را نادیده می گیرد و وجود آن ها 
را انکار می کند و به زعم خویش توانسته 
اس��ت مش��کل ملیت ها را از راه پس��ت 
نمایشی خود )دستیار ویژه رئیس جمهور 
در ام��ور اقوام( حل نماید، پس��تی که به 
گفته ی خود یونسی هنوز در چهارچوب 
رژی��م دایره ی فعالیت ها و توانایی هایش 
مشخص نیس��ت و قدرت اجرایی ندارد، 
بلکه تنها به عنوان بازویی فکری دستیار 
رئیس جمهور در امور اقوام اس��ت و در 

واقع تهی از معناست.

همه ی وعده های رئیس جمهور 
)ماده ی دهم(

خ��وراک و تغذی��ه از نیازهای اولیه و 
اصلی انسان اس��ت، به همین دلیل، نوع 
خوراک و غذایی که مصرف می نمائیم، بر 

روی شخصیت ما تأثیرگذار است.
براساس یک تحقیق آمریکایی، مواد 
خوراکی که در ذیل به آنها اشاره می شود، 
بر روی ش��خصیت انس��ان ها مؤثرند و با 

توجه به نوع خوراک مصرفی می توان 
ش��خصیت افراد را تش��خیص 

داد:
عالقه ی  ک��ه  افرادی 

به مصرف  بس��یاری 
ش��ت  گو

 ، ن��د ر ا د
اف��رادی 
هس��تند 

که 

قلب انسان نمی تواند 
فضای مریخ را تحمل کند

برای الغر شدن
آفتاب بگیرید

از طریق نوع غذای مصرفی، شخصیت خود را بشناسید

براس��اس یک تحقیق علمی که در کالج 
" فاینبرگ آمریکا" انجام ش��ده اس��ت، قرار 
گرفتن در معرض تابش نور خورش��ید باعث 

کاهش وزن می شود.
نتیجه ی این تحقیق، 
ب��رای  جدی��د  راه��ی 
کاهش وزن می باش��د، 
ه��ر چن��د پزش��کان و 

ن  متخصص��ا
راهنمایی هایی 
کاهش  ب��رای 

وزن ارائه می دهند 
جمل��ه:  از 
از  کاس��تن 

خواب و خوراک 
برای مدتی طوالنی.

ای��ن  براس��اس 
تحقیق، نور خورش��ید 

ب��ر در اوای��ل روز و صبح ها 
روی چربی بدن مؤثر است و این امر 

براساس یک تحقیق جدید، گردش بر 
روی س��یاره ی مریخ ک��ه ۱8 ماه به طول 
می انجامد، باعث مبتال ش��دن انس��ان به 

مشکالت و بیماری های قلبی می شود.
س��ازمان فضایی ناسا که این تحقیق را 
انجام داده است، ۱2 فضانورد را به مدت ۶ 
ماه در ایستگاه فضایی خویش، در شرایطی 

مری��خ مشابه شرایط موجود  در 
ش��د ک��ه قرار داد و آش��کار 

ن  ا د ر ن��و ر فضا چ��ا د
ت  مش��کال
قلبی  ج��دی 

می شوند.

براساس این تحقیق، اقامت طوالنی مدت 
در فضا، شکل قلب انسان را تغییر می دهد 

را  آن  بیشتر به صورت گرد و 
در م��ی آورد. این 
توانایی  از  ام��ر 
ب��رای  قل��ب 
ن  د س��تا فر
ب��ه  خ��ون 

قس��مت های مختل��ف ب��دن و تپش قلب 
می کاهد.

ارتباطی با کالری و ورزش ندارد.
"فیلیس ری" متخصص ساعت بیولوژیک 
در این دانش��گاه گفت: قرار نگرفتن در برابر 
تابش نور خورشید در اوایل روز 
و صبح ها باعث کاهش گرمای 
می ش��ود  ب��دن 
و ب��ه تب��ع آن، 
باع��ث چاقی فرد 

می شود.
طبق 

ی��ن  ا
 ، تحقی��ق
ی��ن  بهتر
ن  م��ا ز
قرار  برای 
فت��ن  گر
در براب��ر تابش نور 
 8 ساعت  خورشید 
صبح ت��ا ۱۱ صبح 

می باشد.

مقام طل��ب و جاه طلب و خواهان رهبری 
مردم هستند.

افرادی که عالقه ی بسیاری به مصرف 
س��بزیجات دارن��د، اف��رادی آرام، اّما در 

کارهایشان مردد هستند.
اگر   

خوردن  به 
ه��و  کا
ق��ه  عال

دارید، 

ی  د ف��ر
و  س��ریع 
تأثیرگذار هستید 
و  صدر  س��عه ی  و 
مهربان  ش��خصیتی 

دارید.
اگ��ر ب��ه خ��وردن 
ش��کالت عالق��ه داری��د، 

فردی 
تحمیل گ��ر 

عصبان��ی  و 
هستید.

ب��ه  اگ��ر 
س��یب  خوردن 
داری��د،  عالق��ه 

خوش شانس  فردی 
و عاطفی هستید.

اگر به خوردن موز عالقه 
دارید، فردی دلخوش هستید که توانایی 

رفع مشکالت را دارید.
اگر به خ��وردن هویج عالق��ه دارید، 
ف��ردی اجتماع��ی و خویش��تن دار و به 

شیوه ای آرام رفتار می کنید.


