
www.kurdistanmedia.comشماره 662، چهار شنبه، 31 شهریور 1394 ، 22سپتامبر 2015، 500 تومان

روسیه، عامل 
نگرانی مخالفان 

اسد

داعش در یمن هم به کمک رژیم ایران آمد

دول محور در تدارک نبرد زمینی در سوریه هستند

واژه ی مقاوم�ت 
معن�ای خ�ود را 

نمی رس�اند

ارگان کمیـته مرکزی حزب دمکرات کردستان ایران

تـأمین حقوق ملی خلق کرد در چهارچوب ایرانی دمـکراتیک و فـــدرال

سخن

و  جمللات  از  برخللی 
موقعیت های  در  کلله  کلمللات 
عادی بللرای توصیف وقایع و 
رویدادهللا ی سیاسللی، طبیعی 
اسللتفاده  اجتماعللی مللورد  و 
دلیللل  بلله  می گیرنللد،  قللرار 
اسللتفاده ی مکرر بللار معنایی 
موقعیت  هللای  در  را  خللود 
داده و  از دسللت  غیرمعمللول 
بیانگللر وضعیت  تمامی  بلله  یا 

پیش آمللده نیسللتند.
بلله عنللوان مثللال هنگامی 
به  نسللانی  ا کشته شللدن  از  که 
نسللانی دیگر به عنوان  دست ا
جنایللت یللاد می شللود، دیگر 
برای توصیف  کاربللرد جنایت 
اسللامی  جمهللوری  اعمللال 
نظر  به  نازل  و  بسیار سللطحی 
نمی توان  قع  وا در  و  می رسللد 
فردی  شدن  کشللته  سویی،  از 
آن  دیگللر،  شللخصی  توسللط 
فقر و گرسللنگی  دلیل  بلله  هم 
را  اجتماعللی  مشللکات  یللا 
از سللوی  و  نللد  جنایللت خوا
نسان  ا هزاران  کشللتار  دیگر، 
یران، عراق و سللوریه  را در ا
بلله دسللت عوامللل جمهوری 
جنایللت  نیللز  را  اسللامی 

نامیللد.
شللرایط  در  کلله  نسللانی  ا
عللادی بلله امللور زندگی اش 
در  اگللر  دارد،  اشللتغال 
یللا  و  نامسللاعد  شللرایطی 
و  طبیعللی  فاجعلله ای  وقللوع 
تحت  نابهنللگام  رویللدادی  یا 
چنین  در  و  گیرد  قرار  فشللار 
موقیتللی از خللود ایسللتادگی 
اوضللاع  و  دهللد  نشللان 
عادی  به حالت  را  زندگی اش 
و یللا حتللی بهتللر از موقعیت 
بدل سللازد، آن هنگام  قبلللی 

او را مقللاوم می نامنللد.
علیلله  کلله  مبللارز  فللردی 
قیللام می کنللد، علی  سللتمکار 
در  کلله  مبللارزی  الخصللوص 
ر  مقابل جمهوری اسللامی قرا
می گیرد و تحت فشللار، تهدید 
اسللامی  توطئه ی جمهوری  و 
نگللر  ویرا فشللار  و  نیللز  و 
از  سیاسی  نامسللاعد  شللرایط 
مبللارزه و باورهللای متعالللی 
نیز،  برنمللی دارد  دسللت  خود 
ز او یللاد  بللا واژه ی مقللاوم ا

می شللود.
نسللانی  ا با  که  هنگامی  ما  ا
یعقوبللی«  »محمللد  هماننللد 
معللروف بلله مللرادی  روبرو 
دوران  در  کلله  می شللویم 
در  بودنللش  »پیشللمرگه« 
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اسللیر  و  فتاده  ا رژیم 
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کریم پرویزی

به  اسللامی موسوم  گروه دولت 
داعش مسللئولیت انفجارهایی را که 
صبح سه شللنبه ۶ اکتبر عدن پایتخت 
موقللت یمللن را لرزانللد، بللر عهده 
گرفللت. خالد البحاح نخسللت وزیر 
و اعضای دولت قانونی یمن، از این 

انفجارها جان سللالم به در بردند. 
داعش در اعام خود، عکس دو 
مهاجم انتحاری را نیز منتشللر کرد. 

هتللل قصر، محللل اقامت بحاح، 
صبللح سلله شللنبه هللدف حمللله با 
گرفته  قرار  کاتیوشللا  موشللک های 
العربیلله در عدن به  بود. خبرنللگار 
نقل از شللاهدان عینی گزارش داده 
بود کلله پیللش از حمله موشللکی، 
خودرویی بمب گذاری شده، دروازه 
غربی هتللل را هدف حمله قرار داد 
و همزمللان با حرکت این خودرو به 
سللمت سللاختمان، دو موشک هتل 

اصابللت کردنللد.
منزل شیخ صالح  دیگری  انفجار 
العولقی را هدف قرار داد. خبرنگار 

العربیلله می گوید که این منزل، محل 
اقامت برخللی از نیروهای نظامی و 

هللال احمللر امللارات بللود. 
شللده  بمب گللذاری  خللودروی 
نزدیکللی دروازه  نیللز در  دیگللری 
در  اماراتللی  نیروهللای  پللادگان 
نزدیکللی منطقه البریقه منفجر شللد. 
ایللن خودرو بر اثر شلللیک آتش به 
سللوی آن از سوی نیروهای محافظ 
سللاختمان، نتوانست مأموریت خود 
را با ورود به سللاختمان انجام دهد. 
خبرگزاری رسمی امارات به نقل 
از »منابللع آگاه و شللاهدان عینی« 
از کشللته شللدن ۱۵ تن از نیروهای 
ائتللاف عربی و مقاومللت یمنی در 

عملیات روز سه شللنبه خبر داد. 
با  داعللش  حمللات  همسللویی 
سیاسللت های رو به شکسللت رژیم 
ایللران در یمن برخللی از جمات و 
کلمللات کلله در موقعیت های عادی 
برای توصیللف وقایع و رویدادها ی 
سیاسللی، طبیعللی و اجتماعی مورد 

اسللتفاده قللرار می گیرند، بلله دلیل 
اسللتفاده ی مکرر بللار معنایی خود 
را در موقعیت  هللای غیرمعمللول از 
دسللت داده و یللا به تمامللی بیانگر 

وضعیت پیش آمده نیسللتند.
به عنللوان مثللال هنگامی که از 
کشته شدن انسللانی به دست انسانی 
به عنوان جنایت یاد می شود،  دیگر 
دیگر کاربللرد جنایت برای توصیف 
بسللیار  اسللامی  اعمللال جمهوری 
سللطحی و نازل به نظر می رسللد و 
در واقع نمی توان از سللویی، کشللته 
دیگر،  توسط شللخصی  فردی  شدن 
آن هللم بلله دلیللل فقر و گرسللنگی 
را جنایت  اجتماعللی  یا مشللکات 
خوانللد و از سللوی دیگر، کشللتار 
هللزاران انسللان را در ایران، عراق 
و سللوریه به دست عوامل جمهوری 

اسللامی را نیز جنایت نامید.
انسانی که در شللرایط عادی به 
اگر  دارد،  اشللتغال  زندگی اش  امور 
در شللرایطی نامسللاعد و یللا وقوع 

فاجعلله ای طبیعللی و یللا رویدادی 
نابهنگام تحت فشللار قللرار گیرد و 
در چنین موقیتی از خود ایستادگی 
نشللان دهد و اوضاع زندگی اش را 
بلله حالت عادی و یللا حتی بهتر از 
موقعیت قبلی بدل سللازد، آن هنگام 

او را مقللاوم می نامنللد.
فردی مبللارز که علیه سللتمکار 
الخصللوص  علللی  می کنللد،  قیللام 
مبللارزی کلله در مقابللل جمهوری 
اسللامی قللرار می گیللرد و تحللت 
توطئه ی جمهوری  و  تهدید  فشللار، 
اسللامی و نیللز و فشللار ویرانگللر 
شرایط نامسللاعد سیاسی از مبارزه 
و باورهللای متعالللی خللود دسللت 
برنمی دارد نیز، بللا واژه ی مقاوم از 

او یاد می شللود.
امللا هنگامللی کلله بللا انسللانی 
هماننللد »محمللد یعقوبللی« معروف 
بلله مللرادی  روبللرو می شللویم که 
بودنللش  »پیشللمرگه«  دوران  در 
در کمیللن نیروهای رژیللم افتاده و 

اسللیر می گردد و بعدهللا در زندان،  
و  پاسللداران  سللپاه  شللکنجه های 
دسللتگاه اطاعات رژیللم را تحمل 
می کند و نزدیک به 20 سال بی وقفه 
و بدون مرخصی در سللیاهچال های 
جمهللوری اعدام مدام بللر باورهای 
خود پای می فشارد و به آرمان های 
واال یش وفللادار می ماند و در اولین 
روز آزادی اش خللود را بلله جمللع 
به آنللان ملحق  یاران می رسللاند و 
ایللن اوصللاف دیگر  بللا  می شللود. 
واژه ی مقاومت برای توصیف چنین 

انسانی بسی نازل به چشللم می آید.
معنللا و مهفللوم زندگی و عظمت 
کردار »محمد مرادی« و انسان های 
همانند او بسللیار فراتللر از مقاومت 
بللوده و چنیللن اصطاحللی گویای 
معنای کامل چنین پدیده ای نیسللت.

جمهللوری  کلله  حالیسللت  در   ،
اسللامی همللواره مدعللی حضللور 
فعاالنلله در صللف مقدم مبللارزه با 

داعش بوده اسللت.

در پی حمات هوایی روسیه در 
سللوریه، ارتش سللوریه به همراهی 
سللپاه پاسللداران ایللران و حزب اهلل 
لبنان در حال آماده سللازی مقدمات 
حمللات زمینی بلله مواضع مشللابه 

اسللت.
آلمان،  به گللزارش خبرگللزاری 
هللزاران نیللروی حللزب اهلل لبنان و 
سپاه پاسداران ایران به همراه ارتش 
سللوریه در حللال انجللام مقدمللات 
حمللله بلله مواضللع اپوزیسللیون در 
شللمال شللهر مرکزی حمص هستند. 
خبرگزاری رویترز نیز روز پنجشنبه 

)اول اکتبر/نهللم مهر( از قول دو منبع 
اطاعاتی لبنانی خبر داده بود که در 
روزهای گذشته صدها سرباز ایرانی 

به سللوریه اعزام شللده اند.
خشللم  می توانللد  اقللدام  ایللن 
دولت های غربی و کشورهای عربی 
را که از حامیان اپوزیسللیون سوریه 
هسللتند برانگیزد. آنهللا پیش از این 
از اقدام روسللیه در حمله به مواضع 
اپوزیسللیون سللوریه انتقللاد کللرده  

بودنللد.
خبرگللزاری آلمان به نقل از یک 
بلله حزب اهلل  منبللع خبللری نزدیک 

لبنان می نویسللد: »حمات روسللیه 
متمرکللز بر شللمال منطقلله ی حمص 
هسللتند و مقدمه ای بللر حمله زمینی 
که قرار اسللت وقتی زمانش رسللید 
انجام شللود.« در همیللن حال یکی 
از گروه های مخالف دولت سللوریه 
از حمات هوایی روسیه در سوریه 
با عنوان »اشللغال« نام برد و اعام 
کرد: »هر نیروی اشغالگری برای ما 

هدفی مشللروع تلقی می شللود.«
از  سللوریه  شورشللی  گروه های 
جمله جنبش اسامی احرارالشام در 
بیانیه ای که روز دوشللنبه پنجم اکتبر 

)۱۳ مهر( منتشر شده، از کشورهای 
تا علیه  منطقه خاورمیانه خواسللتند 
اشغال سوریه توسط روسیه و ایران 

متحد شللوند.
امیل حکیللم، تحلیلگر مؤسسلله 
بین المللللی مطالعللات اسللتراتژیک، 
مسللتقر در لندن، هفته گذشته اعام 
کرد عملیات نظامی روسیه در درجه 
را  اصلی«  اول »شورشللیان جریان 
که رژیم اسد را تهدید می کنند هدف 

قرار داده اسللت.
رئیللس  عبدالرحمللن،  رامللی 
سللازمان نظللارت بللر حقوق بشللر 

سللوریه نیز پیش از ایللن در گفتگو 
بللا خبرگزاری فرانسلله، گفته بود که 
»حمللات دولت روسللیه متمرکز بر 
دفللاع از رژیم سللوریه اسللت و در 
اسللتان های حمص، حمللا و الذقیه 
که مواضع علویللان در آنها در خطر 
اسللت انجام گرفته است.« او بخشی 
از کشور سللوریه را که در برگیرنده 
حمص و حما و تلبیسلله می شللود از 
مراکللز نگران کننده برای رژیم اسللد 
خواند و اظهار داشللت کلله از همین 
رو نیروهای روسللیه روز چهارشنبه 

بلله آنجللا حمللله کرده انللد.




شماره ۶۶2 ل 15 مهر2۱۳94

در دیدار هیأت حزب با رفقای پیشین  اتحاد در صفوف حزب دمکرات بررسی گردید

پیام تسلیت دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران به مناسبت حوادث خونین حج در مکه

کاسبکار سردشتی با گلوله ی نیروهای 
حکومتی به قتل رسید

پیام تبریک مصطفی هجری، دبیرکل حزب دمکرات
 به جرمی کوربن، رهبر جدید حزب کارگر انگلستان

حضور هیأت حدکا در کنفرانس ساالنه ی حزب کارگر بریتانیا

ادامه ی سخن
زندان،   در  بعدها  و  می گردد 

شللکنجه های سللپاه پاسداران و 
را  رژیللم  اطاعللات  دسللتگاه 
 20 به  تحمللل می کند و نزدیک 
مرخصی  بدون  و  بی وقفه  سللال 
جمهللوری  سللیاهچال های  در 
م بللر باورهای خود  اعللدام مدا
پای می فشللارد و به آرمان های 
در  و  می ماند  وفللادار  واال یش 
ولیللن روز آزادی اش خود را  ا
بلله جمع یاران می رسللاند و به 
این  بللا  می شللود.  ملحق  آنللان 
مقاومت  واژه ی  دیگللر  اوصاف 
نسللانی  ا چنین  توصیللف  بللرای 

بسللی نازل به چشللم می آید.
و  زندگللی  مهفللوم  و  معنللا 
مرادی«  »محمد  کللردار  عظمت 
نسللان های همانند او بسللیار  و ا
تللر از مقاومت بوده و چنین  فرا
کامل  معنای  گویللای  اصطاحی 

چنیللن پدیللده ای نیسللت.

دمکللرات  حللزب  از  هیأتللی 
کردسللتان ایران در دیللدار با هیأت 
»رفقای پیشین« مسللأله ی اتحاد در 
صفوف حزب دمکرات را مورد بحث 

و گفتگو قرار دادند.
 به گزارش وب سایت کوردستان 
میدیللا، روز یکشللنبه پنجللم مهرماه 
۱۳94، هیأتللی متشللکل از اعضای 
دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان 
ایران با هیأتی از رفقای پیشین دیدار 

نمود.
 در این نشست، طرفین به بحث و 
گفتگو در رابطه با مسأله ی اتحاد در 

صفوف حزب دمکرات پرداختند.
خبرنگار وب سللایت کوردسللتان 
میدیللا از محل نشسللت گزارش داد: 
»نشسللت حزب دمکرات کردسللتان 
ایللران بللا رفقای پیشللین در سللطح 
دفتر سیاسللی بوده و تا چند سللاعت 
به طللول انجامیده اسللت«. خبرنگار 
وب سایت کوردسللتان میدیا در ادامه 
افللزود: »مصطفللی هجللری، دبیرکل 

حزب دمکرات کردسللتان ایران طی 
گفتگویی در مورد این نشسللت اعام 
کرده اسللت: »این نشست در ادامه ی 
نشسللت های قبلللی انجللام گرفته و 

طرفین بلله منظور اتحاد بللا یکدیگر 
در صفوف حزب دمکرات کردسللتان 

ایران، گفتگو نموده  اند«.
دبیرکل حزب دمکرات در ادامه ی 

سللخنان خود همچنین اظهار داشت: 
»در ایللن نشسللت حللزب دمکرات 
کردسللتان ایللران و رفقللای پیشللین 
»حسن نیت« خود را برای اتحاد در 

صفوف حزب دمکرات نشان دادند و 
جهت برداشتن گام های جدی در این 
راستا اعام آمادگی نمودند، همچنین 
در این نشسللت به صورت واضح در 
مللورد نقاط مشللترک و نقللاط مورد 
اختللاف بحث و گفتگو نمودیم و در 
نشست های دیگر که در آینده برگزار 
خواهد شللد، تاش می کنیللم که این 

گفتگوها به نتیجه ی قطعی برسد«.
در پانزدهم آذرماه سللال ۱۳٨۵، 
شللماری از اعضای رهبری، کادرها، 
پیشمرگان و اعضای حزب دمکرات 
کردسللتان ایران به دلیللل اختافات 
درونی حزبی از حزب دمکرات جدا 
شللدند. طی چند سللال اخیر تاکنون، 
چندین نشسللت در سللطوح  مختلف 
رهبری با رفقای پیشللین انجام گرفته 
و هم اکنللون دور جدیدی از گفتگوها 
به منظللور اتحللاد در صفوف حزب 
دمکرات کردستان ایران آغاز گردیده 

است.

به دنبال حوادث حج امسللال در 
مکه که کشللته و زخمی شدن صدها 
تللن از حجاج و به ویللژه ده ها تن از 
حجللاج اهل کردسللتان ایللران را به 
دنبال داشت، دبیر کل حزب دمکرات 
کردسللتان ایللران طی پیامللی مراتب 
همدردی و تسلللیت خللود و حزب 
دمکرات را بللا خانواده  های قربانیان 

این حادثه ابراز نمود.
متن این پیام در زیر می  آید:

هم  میهنان گرامی! در هنگام ادای 
فرائض دینی حج و عید قربان امسال 

در شللهر مکه، متأسفانه صدها تن از 
حجاج بر اثر ازدحام شللدید جمعیت 

کشته و زخمی شدند.
 ایللن فاجعه بسللیاری از اعضای 
بسللتگان  و  دوسللتان  خانواده  هللا، 
حجاج مزبور را داغدار نموده و عید 
امسللال را برای آنان تبدیل به عزا و 

سوگواری نمود.
در میللان جمللع کثیللر قربانیان و 
مفقودین این رویداد، چند صد تن از 
حجاج ایرانی نیز به چشم می  خورند 
که ده  ها تن از حجاج کرد کردسللتان 

ایران، به ویژه اهالی شللهر مهاباد در 
زمره  ی آنان بودند.

 ما ضمن ابراز تأثر و اندوه خویش 
به مناسللبت ایللن رویللداد دلخراش، 
مراتب تسلیت و همدردی خود را با 
خانواده  هایی کلله در این حادثه یکی 
از عزیزان خود را از دست داده  اند یا 
یکی از عزیزان آنان مجروح یا مفقود 
گردیللده، ابللراز می  نماییللم. همچنین 
مراتللب همدردی ویللژه  ی خود را با 
خانواده  های هم  میهنان کرد که در این 
حادثه عزادار شده  اند ابراز می  نماییم.

 امیدواریم کلله روح قربانیان این 
حادثه قرین رحمت الهی گردد.

برای مجروحان و آسللیب  دیدگان 
نیللز آرزوی بهبللودی عاجل داریم و 
امیدواریللم که در اسللرع وقت، خبر 
تندرستی مفقودین، شللادی را به دل  
خانواده  ها و دوستان آنان بازگرداند.

حزب دمکرات 
کردستان ایران دبیرکل

مصطفی هجری
۱۳94/٧/4
20۱۵/9/2۶

مأموران نیروی انتظامی رژیم در 
سردشللت با شلللیک تیر در یکی از 
خیابان های اصلی شهر موجب مرگ 

کاسبکار جوانی شدند.
آژانس خبررسللانی  به گللزارش 
کردپا، به سبب تیراندازی افراد نیروی 
انتظامللی یک شللهروند 29 سللاله به 
نللام عمر احمللدزاده فرزند محمد در 
خیابان های سردشت جان خود را از 

دست داد.
حادثه ی تیراندازی شللامگاه روز 
پنج شللنبه، نهم مهرمللاه درپی تعقیب 
و گریللز نیروی انتظامی سردشللت و 
شلللیک گلوله در یک خیابان اصلی 

شهر رخ داده است.
شللاهدان عینی به خبرنگار کردپا 
گفته اند که خودروی این شهروند کرد 
حامل پوشاک دست دوم بوده که پس 

از توقف توسللط نظامیللان حکومتی، 
بللدون توجه بلله قانللون بکارگیری 
اسلحه، او را هدف گلوله قرار داده اد.
عمر احمدزاده، دارای همسر و دو 

فرزند است
گزارش ارسللالی اضافه کرده، در 
حادثه ی تیراندازی به عمر احمدزاده، 
2 شللهروند دیگللر به شللدت زخمی 
شده اند که جهت مراقبت های پزشکی 

به بیمارستان انتقال یافتند.
هویللت مجروحان حادثلله برای 

آژانس کردپا نامعلوم می باشد.
همچنین برخی اخبار تأیید نشده 
حاکیست، بسللتگان و نزدیکان عمر 
احمدزاده درپی ایللن واقعه در مقابل 
بیمارسللتان سردشللت تجمع نموده و 
یکی از اعضای بومی سللپاه را مورد 

ضرب و شتم قرار داده اند.

کردستان  دمکرات  حزب  دبیرکل 
ایران طی پیامی انتخاب جرمی کوربن 
را به عنوان رهبر جدید حزب کارگر 

انگلستان را به وی تبریک گفت.
متن این پیام عینًا درپی می آید:

جناب آقای جرمی کوربن!
از جانب حزب دمکرات کردستان 
صمیمانه  تریللن  و  گرم تریللن  ایللران 
شللادباش  ها را به مناسللبت انتخاب 
جنابعالی به ریاسللت حللزب کارگر 

انگلستان تقدیم می  نمایم.
امیدواریللم کلله حللزب کارگر با 
رهبللری جدیللدش، بلله حمایللت و 
پشتیبانی سیاسللی و معنوی دیرینه  ی 

خود از مبارزه در راه حقوق بشللر و 
دمکراسی در خاورمیانه و به ویژه در 

ایران ادامه دهد.
راه  در  مبللارزه  از  پشللتیبانی 
بللرای  خاورمیانلله،  در  دمکراسللی 
زمینه  سللازی جهللت نیل بلله صلح و 
ثباتی پایللدار در این منطقه  ی مهم از 
جهللان، از اهمیت باالیللی برخوردار 
اصلی  عامللل  انحصارطلبی،  اسللت. 
تللداوم مشللکات در ایللن منطقه، از 
جمله مسللأله  ی تروریسم و پیدایش 
داعش  همچون  تندرو  سللازمان  های 

است.
جمهوری اسامی ایران به گونه  ای 

دمکراتیک  اپوزیسیون  سیستماتیک، 
را در داخللل ایللران سللرکوب نموده 
و در همللان حللال، عمده  ترین حامی 
می  باشللد.  تروریسللتی  گروه  هللای 
این رژیم نلله تنها به رژیللم درنده  ی 
اسللد برای بقایش در قللدرت یاری 
می رسللاند، بلکلله نقللش و حضللور 
مستقیمی در سرکوب مردم بی دفاع و 
غیرنظامی در سللوریه دارد. از همین 
رو نیز، پشللتیبانی شما از تغییر رژیم 
در ایران و روی کار آوردن حکومتی 
دمکراتیللک، امللری بسللیار مهللم و 
استراتژیک برای تحقق صلح و امنیت 

در منطقه است.

بللرای تحقق این صلللح و امنیت، 
پشللتیبانی از حقوق ملللی ملت کرد، 
بایستی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

جنابعالی به عنوان یک شخصیت 
و  اعتقللادات  بلله  پایبنللد  سیاسللی 
باورهایتللان شللناخته شللده  اید. بلله 
همین دلیل، امیدواریم شللما پشتیبان 
مبارزه  ی برحق و دیرینه  ی ما در راه 
نیل بلله آزادی، دمکراسللی و حقوق 

حقه  ی ملت کرد باشید.
حزب دمکرات کردستان ایران

دبیرکل
مصطفی هجری
سپتامبر 20۱۵

کارگر  کنفرانس سللاالنه حللزب 
از  شللماری  حضللور  بللا  بریتانیللا 
شخصیت های سرشناس و نمایندگان 
از کشللورهای  و سللفرای شللماری 
خارجی در شللهر »برایتون« برگزار 
گردید. به گزارش رسیده به وب سایت 
کوردستان میدیا، طی روزهای دوشنبه 
و سه شللنبه ششللم و هفتللم مهرمللاه 
۱۳94، هیأتی از نمایندگی خارج از 
کشور حزب دمکرات کردستان ایران 
در بریتانیا، به سرپرستی آکام رحیمی 

و بنابلله دعوت رسللمی حزب کارگر 
این کشللور در کنفرانس ساالنه ی آن 

شرکت کرد.
جرمی کوربن، رهبر جدید حزب 
کارگللر بریتانیللا در ایللن کنفرانللس 
سللخنانی ایراد نموده و در سللخنان 
خللود بر حمایت حللزب متبوعش از 
حقوق بشر و فعالیت در راستای تحقق 

آزادی و دمکراسی تأکید نمود.
در ایللن کنفرانس هیللأت حزب 
دمکرات در چندین نشسللت مربوط 

به سیاسللت خارجی حزب کارگر و 
وضعیت منطقه خاورمیانه شرکت کرده 
و با شرکت کنندگان در این نشست ها 

به بحث و تبادل نظر پرداخت.
حللزب کارگللر بریتانیللا، یکی از 
احزاب سوسیال دمکرات چپ میانه  و 
یکی از احزاب اصلی بریتانیا به شمار 
می رود که در سللال ۱900 تأسللیس 
گردیده اسللت، هم اکنللون این حزب 
تأثیر مستقیمی بر مراکز تصمیم گیری 
بریتانیا در رابطه با سیاسللت خارجی 

دارد.
کوربللن،  جرمللی  انتخللاب  بللا 
کارشناسان امور بین الملل به تغییرات 
جدی در سیاسللت بریتانیا در اروپا و 

کل جهان خوش بین  هستند. 
کنفرانللس،  ایللن  در  همچنیللن 
نماینده ی حزب دمکرات پیام تبریک 
مصطفللی هجللری، دبیللرکل حللزب 
دمکرات کردستان ایران را به جرمی 
کوربللن، رهبللر جدید حللزب کارگر 

انگلستان تقدیم نمود.

دو پیشمرگه ی حزب دمکرات زخمی شدند

دو تللن از پیشللمرگه های حزب 
دمکرات کردسللتان ایللران که زخمی 
شللده بودند، به مراکللز درمانی انتقال 

یافتند.
 به گزارش رسللیده به کوردستان 
میدیللا، در نیمه شللب هشللتم مهرماه 
حللزب  پیشللمرگه های  از  گروهللی 
دمکرات کردستان ایران که در خاک 
کردستان ایران مشغول فعالیت حزبی 
و ارتباط بللا مردم بودنللد، به هنگام 
بازگشللت به مقرهای حللزب، با مین 
بجای مانده از جنللگ ایران ل عراق 

برخورد کردند. 
طبق این گللزارش، حادثه انفجار 
مین سللاعت ٨ شللب و در کوهستان 
»سللیغی« واقللع در منطقلله مللرزی 
پیرانشللهر بلله وقوع پیوسللته اسللت 
که زخمی شللدن 2 پیشللمرگه حزب 
دمکرات را درپی داشللت. تا لحظه ی 
تنظیم این خبر یکی از زخمی شدگان 
بلله دلیل شللدت جراحللات وارده به 
اورژانللس بیمارسللتان اربیل منتقل و 
بسللتری گردیده و پیشمرگه ی دیگر 

بصورت سرپایی مداوا شده است.
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سپاه پاسداران، تعدادی از کولبران پاوه 
را به زندان افکنده است

ز  نتظامللی، موجللی ا مللرگ یللک کاسللبکار توسللط نیروهللای ا
اعتراض را در میان شللهروندان سردشللتی درپی داشللته اسللت.

میدیا، سردشللت  به وب سللایت کوردسللتان  به گزارش رسللیده 
ندازی مأموران  از عصللر روز جمعلله دهللم مهرماه و به دنبللال تیرا
نی قرار  مسلللح حکومتللی به یک کاسللبکار کللرد در شللرایط بحرا

دارد.
در حادثلله ی شلللیک تیللر در میدان »سللرچاوه«ی سردشللت، 
اهل روسللتای »بردان«  ده  نام عمللر احمدزا بلله  نی  کاسللبکار جوا

د. جان خود را از دسللت دا
ند: شللامگاه  منابللع مطلع از سردشللت به کوردسللتان میدیا گفته ا
یللن کاسللبکار به  روز پنللج شللنبه مللردم بللا شللنیدن خبللر مرگ ا
بیمارسللتان مراجعلله نموده و در آنجا با مأمللوران حکومتی درگیر 

شللدند.
کانتللری  نیروهللای  بللا  خشللمگین  شللهروندان  خللورد  و  زد 
لدینی معللاون کانتری و ضارب  »علی پللور«، مللرگ سللروان تاج ا

ه داشللت. کاسللبکار سردشللتی را به همرا
پللس از آن، شللهر سردشللت بنابه گللزارش شللاهدان عینی در 
ماکللن عمومی مملو  لعللاده قرار گرفته و خیابان ها و ا وضعیللت فوق ا

از حضور مأموران یگان ویژه و لباس شللخصی شللده اسللت.
٨ خودروی  واحدهای موسللوم به »ضد شورش« که متشکل از 

ند. زرهی ناجا بودند از شللهر میاندوآب به سردشللت اعزام شللدا
همچنیللن گزارشللات رسللیده بلله کوردسللتان میدیللا حاکللی از 
نان سردشللت می باشللد کلله هویت آنان  بازداشللت چند تن از جوا

محرز نگردیده اسللت.
برخللی از فعللاالن مدنللی شللهر سردشللت سللرگرم جمع آوری 
ئلله ی آن بلله مقامللات حکومتللی  هسللند کلله در نامه  را امضللاء و ا
نیروهللای مسلللح در  قدامللات خللاف قانللون  ا پایللان  خواسللتار 
نللدازی بلله کولبران، کاسللبکاران و شللهروندان مدنی در نقاط  تیرا

شللهری و روسللتایی هسللتند.

آثار سینمایی بهمن قبادی در قالب سه کتاب در ترکیه منتشر شد

در حمله ی مأموران رژیم دو زندانی کرد و ترک در زاهدان زخمی شدند

بازداشت ده ها فعال کرد توسط پلیس ترکیه

کسب سه  دیپلم افتخار جشنواره  ی عکاسی در آمریکا از سوی عکاس کرد

مستند کودکان کوبانی و شنگال در کره جنوبی اشک تماشاگران را درآورد

سلله کتاب به زبان ترکی در مورد 
آثللار سللینمایی »بهمن قبللادی« در 

کشور ترکیه چاپ و منتشر گردید.
به گزارش وب سللایت کوردستان 
میدیا، سه کتاب به زبان ترکی در مورد 
آثار سینمایی بهمن قبادی، کارگردان 
سرشناس کرد در ترکیه منتشر شده و 
در معرض دید عاقمندان به کتاب و 

کتابخوانی قرار گرفت.
کتاب »الک پشللت ها هللم پرواز 

 Kaplumbağalar da می کننللد 
Uçar » به صورت کامل به سللومین 
اثر بلنللد سللینمایی بهمللن قبادی و 
موضللوع این فیلم کللردی اختصاص 

دارد.
 Kurt کتاب »سللینمای کللردی
Sinemasi » بلله سللینمای کردی 
اشاره دارد و بخش اصلی آن در مورد 
تمام آثار سینمایی بهمن قبادی است. 
این کتاب توسللط انتشللارات »آگورا 
 Agora Kitapligi کیتاپلیگللی 

»  منتشللر شللده و در سللایت معتبر 
»آمازون Amazon » تبلیغ شللده 
و در دسللترس عموم مردم در سراسر 

دنیا قرار گرفته است.
در این کتاب، برای نخسللتین بار 
گفتگوی بهمللن قبادی بللا »برناردو 
سرشللناس  کارگللردان  برتولللوچ« 
ایتالیایللی منتشللر شللده اسللت. در 
کتاب »سللینمای کردی« اشاره شده 
که سللینمای کردی با فیلم سللینمایی 
»زمانی برای مسللتی اسب ها« شروع 

می شللود و همچنین اسللتارت امواج 
سللینمای کردی در کردستان ایران با 
آثار این کارگللردان باتجربه کرد زده 

شد.
 Kara کتاب »پرده سیاه و سفید
Perde » نیللز بلله صللورت کامللل 
بلله فیلم سللینمایی »فصللل کرگدن« 
پنجمین اثر سللینمایی »بهمن قبادی« 
اختصللاص دارد. این کتاب توسللط 
 Sinema انتشارات »سینما آیرینتی

Ayrıntı » منتشر شده است.

مأمللوران اداره ی اطاعات رژیم 
در زاهدان بلله دو زندانی تبعیدی در 

این شهر حمله  کردند.
آژانللس  بلله  رسللیده  گللزارش 
خبررسللانی کردپا حاکیسللت، زندان 
مرکللزی زاهللدان قبللل از ظهر روز 
یکشللنبه ۱2 مهرمللاه صحنلله ی زد 
و خللورد نیروهللای امنیتللی بللا دو 
تللن از زندانیان بلله نللام محمدامین 
اگوشللی)کرد( و ایرج محمدی )ترک 

آذری( بوده است.

مهرمللاه،  یازدهللم  درگیللری  در 
و  کردسللتان  از  تبعیللدی  زندانیللان 
آذربایجللان مورد حمللله ی مأموران 
امنیتی زندان قللرار گرفتند و از چند 
ناحیلله بللدن دچللار کبودی شللده و 

زخمی گردیدند.
منابللع مطلللع فعالین حقوق بشللر 
و دمکراسللی در ایللران می گویند که 
این اقللدام بللا فرماندهللی و حضور 
»خسروی« رئیس زندان و »جلیلی« 
معاون اطاعات زندان صورت گرفته 

است.
معلللم  آگوشللی،  امیللن  محمللد 
بازنشسته ی ۵4 ساله به تازگی همسر 
خللود را از دسللت داده و از بیماری 
کلیللوی رنللج می بللرد. در روزهای 
گذشللته نیز بلله بهانلله ی درز اخبار 
زنللدان زاهدان تحت فشللار و تهدید 
اداره اطاعات این شللهر قرار گرفته 

است.
ایرج محمدی، معلم اهل میاندوآب 
نیللز در مهرماه ۱۳٨۶ به اتهام فعالیت 

برای یکی از جریانات ترکی توسللط 
نیروهللای حفاظللت اطاعات سللپاه 
در شهرسللتان پیرانشهر دستگیر شده 
و بعدهللا بلله تحمل ۱0 سللال زندان 

محکوم شد.
همچنین گزارش شده که زندانیان 
سیاسی یادشللده بعد از زخمی شدن 
توسللط مأموران زندان، به حال خود 
رها شللده و بهداری زندان زاهدان از 

پانسمان آنان امتناع کرده است.

رسللانه های ترکیلله از بازداشللت 
ده هللا فعللال و روزنامه نللگار کرد از 
سوی پلیس این کشللور در استانبول 

خبر داده اند.
گللزارش رسللیده به وب سللایت 
کوردسللتان میدیا حاکی از آن است 
که 44 فعال کرد در اسللتانبول توسط 
پلیس ترکیه بازداشللت و 22 نفر هم 

تحت پیگرد پلیس قرار گرفته اند.
گفتلله می شللود، اعضللای حزب 

 ،)HDP( خلق هللا   دمکراتیللک 
فعاالن سللندیکایی و سللردبیر یکی 
میللان  در  کللردی  روزنامه هللای  از 

بازداشت شدگان دیده می شوند.
رسانه های ترکیه نوشته اند: »پلیس 
ترکیلله دلیل بازداشللت ایللن افراد را 
حمایت از حزب کارگران کردسللتان 
اعام کللرده و جهت بازداشللت این 
فعاالن کرد از هلی کوپتر نیز اسللتفاده 

کرده است«.

حللزب دمکراتیللک خلق هللا از 
احزاب رقیللب حزب حاکم عدالت و 
توسعه است. این حزب در انتخابات 
پارلمانللی اخیر ترکیه، توانسللت حد 
نصللاب ده درصد آرا را بللرای ورود 
به پارلمان شکسللته و ٨0 کرسللی را 
در پارلمللان تصاحب کنللد. پیروزی 
این حزب باعث شللد که حزب حاکم 
اکثریت مطلق را در پارلمان از دست 

بدهد.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور 
ترکیه و دیگر سیاستمداران حاکم این 
کشور حزب دمکراتیک خلق ها را به 
همکاری با حزب کارگران کردستان 

متهم کرده اند. 
امللا این حللزب این اتهللام را رد 

می کند.
قرار اسللت انتخابللات زودهنگام 
پارلمانللی ترکیه در اول نوامبر برگزار 

شود.

عللکاس کللرد اهللل مهابللاد در 
 Photo( »جشللنواره  ی »فوتو آوارد
Awards( آمریکا موفق به کسللب 

سه  دیپلم افتخار گردید.
یکی از عکاسللان کرد اهل مهاباد 
به نام »منصور محمدی« که در بخش 
حرفه ای جشللنواره  ی بین المللی فوتو 

آوارد آمریکا شرکت کرده  بود، موفق 
بلله  دریافت سلله  دیپلم افتخللار این 

جشنواره  شد. 
جشللنواره ی فوتللو آوارد آمریکا 
با شللرکت ۱٧ هزار و ٨4۱ عکس از 

۱۳0 کشور جهان برگزار شد.
محمدی سللال گذشللته نیللز در 

جشنواره ی بین المللی عکس »لوسی 
آوارد« آمریللکا دیپلللم افتخللار این 
جشللنواره را به خود اختصاص داده 

بود.
منصور محمدی، عکاس کرد اهل 
مهابللاد تاکنون ۵ جایللزه ی معتبر از 
این جشللنواره ی بین المللی و چندین 

جایزه ی دیگر از سایر جشنواره های 
جهانی کسب نموده  است.

وی تاکنون حدود 20 نمایشللگاه 
عکللس انفرادی و جمعی در خارج و 

داخل کشور برگزار کرده  است.

فیلم مسللتند »زندگللی در مرز« 
بلله کارگردانللی ٨ کللودک کوبانی و 
شنگال در جشللنواره بین المللی فیلم 
»بوسللان« در کره جنوبی به نمایش 

درآمللد.
به گزارش رسللیده به وب سایت 
مسللتند  فیلللم  میدیللا،  کوردسللتان 
داسللتانی »زندگللی در مللرز« بلله 
کارگردانی هشللت کودک جنگ زده 
کوبانی و شللنگال و بلله تهیه کنندگی 
»بهمن قبادی«، اشللک تماشللاگران 
بین المللی  جشللنواره  دوره  بیستمین 
فیلم »بوسان« در کشور کره جنوبی 

را درآورد.
فیلم مستند داستانی »زندگی در 
مرز« بلله کارگردانی هشللت کودک 
از شللهرهای کوبانللی و شللنگال با 
قبادی  بهمللن  راهنمایی و مشللاوره 
و توسللط مؤسسه ی سللینمایي »مژ 

فیلم« تهیه شللده اسللت.
نخسللتین  در  مسللتند،  ایللن 
نمایللش بین المللی خللود با حضور 

ایللن کارگردان کللرد و تعللدادی از 
فیلمسللازان کللره ای در دو سللانس 
مختلف؛ در سللاعت ٨ جمعه شللب 
2 اکتبللر 20۱۵ در بخللش »نمایش 
فیلم های کوتاه« در بیستمین دوره ی 
جشنواره ی بین المللی فیلم »بوسان« 
در کشللور کللره جنوبللی روی پرده 
رفت و تمام صندلی های سللالن های 
نمایش این فیلم پر از تماشللاگر بود 
و تمام بینندگان، با چشمانی اشکبار 
به تماشای این فیلم کردی نشستند و 

بسللیار تحت تأثیر قرار گرفتند.
کوردستان  وب سایت  گزارش  به 
از  تماشللاگران  اسللتقبال  میدیللا، 
»زندگی در مرز« به گونه ای بود که 
بین المللی فیلم  مسئوالن جشنواره ی 
»بوسللان« تصمیم گرفتند که چندین 
سللانس نمایش دیگر را به این فیلم 
مسللتند اختصاص بدهند و قرار شد 
عاوه بر نمایش  این فیلم در ساعات 
۱۱ قبل ازظهر روز ۵ اکتبر و همچنین 
سللاعت ۱ ظهللر روز ٨ اکتبر 20۱۵ 

در چندین سانس مختلف دیگر نیز، 
این فیلم نمایش داده شللود. 

در ادامه ی این گزارش ارسللالی 
عنوان گردیده اسللت، بهمن قبادی به 
عنوان تهیه کننده ی »زندگی در مرز« 
در این دوره از جشنواره ی بین المللی 
فیلم »بوسان« حضور داشته و هشت 
کودک شللهرهای کوبانی و شللنگال 
کلله کارگردانی این فیلللم را بر عهده 
داشللتند به دلیل نداشللتن پاسپورت 
نتوانسللتند در ایللن جشللنواره معتبر 

سللینمایی حضور داشللته باشللند.
قبادی بعد از نمایش این فیلم در 
جشنواره ی بین المللی فیلم »بوسان« 
گفللت: »اگر ایللن بچه هللا امکانات 
بهتللری در اختیار داشللته باشللند به 

مراتب بهتر فیلم می سللازند«.
وی افزود: »امروزه همه ی کردها 
یک زبان مشترک می خواهند که در 
حال حاضر ندارنللد و باید از طریق 
زبللان و همچنیللن از طریق فرهنگ، 

کردها به همدیگر نزدیکتر شللوند«.

ایللن کارگللردان کللرد در بخش 
اظهار داشت:  از سللخنانش  دیگری 
»اگللر کشللور کردسللتان در عللراق 
تشکیل شللود، دیگر کردها نیازی به 
رفتن به خارج از کشللور و همچنین 

اروپللا ندارنللد«.
بهمن قبادی در پایان سللخنانش 
تأکید کرد: »کردها باید امروزه کشور 
خودشان را داشته باشند؛ اگر جامعه 
جهانی در تحقق این خواسته به آنان 
کمک نکنللد، دوباره فاجعه دلخراش 
دیگللری در انتظار کردهاسللت و آن 
وقت آنان باید پاسخگوی این اتفاق 
باشند«. فیلم مستند داستانی »زندگی 
در مللرز« در آخریللن نمایش خود، 
روز یکشنبه 2۶ ژوئیه 20۱۵ توسط 
سللازمان عفو بین الملللل در هفته ی 
حقوق  بشللر، در کاخ سفید واشنگتن 
بللرای »باراک اوباما« رئیس جمهور 
سیاسللتمداران  دیپلمات ها،  آمریکا، 
و مسللئوالنی عالیرتبه ی این کشللور 

به نمایللش درآمللد.

شهر سردشت در وضعیت فوق العاده 
بسر می برد

نیروهای مرزی اقلیم کردسللتان شماری از کولبران مناطق مرزی 
اسللتان کرمانشاه را پس از بازداشللت به هنگ مرزی سپاه در منطقه 

تحویللل دادنللد.
بلله گللزارش آژانس خبررسللانی کردپا، در اوایللل هفته ی جاری 
نیروهللای مرزبانی عراق در اسللتان حلبچه تعللداد کثیری از کولبران 
مللرز شوشللمی در بخش نوسللود را بازداشللت و به آسللایش شللهر 

»تویللله« منتقللل می کننللد.
شللمار کولبران بازداشت شده از سللوی »نریمان.ا« از فرمانده هان 

»حللرس حللدود« بیللش از ۱۵ تللن بودنللد.
منابللع مطلع در پاوه به خبرنگار کردپا گفته اند که آسللایش شللهر 
مللرزی تویله پس از اذیت و آزار کولبران، اشللیاء و کاالهای همراه 
آنللان را نیللز توقیف نمللوده و کولبران را از طریق مرز شوشللمی به 

نیروهای هنگ مرزی سللپاه پاوه مسللترد کرده اند.
کولبللران که از شللهرهای نوسللود و پللاوه و روسللتاهای اطراف 
هسللتند، پس از بازجویی در اداره حفاظت اطاعات سللپاه به زندان 
مرکزی پاوه منتقل شللده اند که طبق گزارش ارسللالی دست کم ۶ نفر 

از آنان تللا لحظلله ی تنظیللم ایللن خبللر در زنللدان بسللر می برنللد.
اسللامی شللهروندانی که در هنگام امرار معاش و در مناطق مرزی 
بخش نوسللود بازداشللت شللده و بعدها به زنللدان انتقللال یافته اند، 

عبارتنللد از:
۱ل عباس محمدی، فرزند حامد اهل روسللتای شللرکان

2ل پژمان نادری، فرزند جال اهل نوسللود
۳ل هلمللت عثمانللی، فرزنللد علللی اهللل نوسللود

4ل بیسللتون کیخسللروی، فرزند احمد اهل روسللتای شوشللمی
۵ل ریبوار فتحی، فرزند شللفیع اهل روسللتای تشللار

۶ل میللاد پرتللوی، فرزنللد ابوبکللر اهللل نوسللود
همچنیللن خبرنللگار کردپللا تأییللد کللرد کلله تعللداد بیشللتری از 
شللهروندان روسللتای »منصور آقایی« از توابع شهرستان روانسر که 
در میللان کاروان کولبران مرزی در تویله بازداشللت و به پاوه منتقل 
شللده  اند، در میان زندانیان هسللتند که اسللامی آنان در اختیار کردپا 

نمی باشللد.
پیشللتر و در اواخر اردیبهشللت سال گذشللته، هیأت های مشترک 
اداری ل نظامی شهرسللتان پاوه و استان سلللیمانیه در اقلیم کردستان 
دربللاره »چگونگی هماهنگی هللا و برخورد با کولبران« نشسللتی را 

در شللهر بیاره برگزار کرده بودند
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چه کسی از کوچ پناهجویان سود می برد؟ 

مصطفی هجری

در مورخلله ی 9 مللارس 
20۱۵ میللادی طی مقاله ای 
اسامی  »جمهوری  عنوان  با 
چلله خوابللی بللرای عللراق 
به برخی  با استناد  می بیند؟« 
اطاعللات دقیللق و تحلیللل 
مسائل، به این واقعیت اشاره 
نمودیم که ایللران چگونه در 
بللرای  دسیسلله چینی  حللال 
تغییللر بافللت جمعیتی عراق 
این جمعبندی  با  مقاله  است. 
به پایان رسللید کلله: »بدین 
ترتیللب، جمهوری اسللامی 
می خواهد نقشه ی عراق را به 
گونه ای دگرگون نماید که نه 
کردها و نه سللنی ها از توانی 
برای مقابله با دولت شللیعی 
عللراق برخوردار نباشللند و 
خود آنگونه که مایل اسللت، 
به طور غیر مستقیم از طریق 
حکومت بغللداد اداره ی امور 
این کشللور را به دست گیرد. 
این نقشلله, زنللگ خطری نه 
فقط برای عللراق، بلکه برای 
خاورمیانه اسللت که سلطه ی 
اسامی  جمهوری  روزافزون 
سللریعتر  صللدور  و  ایللران 
انقابللش را بلله کشللورهای 
این منطقه میسللر می سللازد. 
این برنامه مبتنی بر سیاسللت 
فتنه انگیللزی، تللداوم جنگ، 
شللیوع گرسللنگی و محتاج 
نگاه داشتن مردم، ویرانگری، 
تفرقه انگیزی و ایجاد دشمنی 
جمعیتللی  گروه هللای  میللان 
مختلللف منطقلله، ارعللاب و 

ترور اسللت«.
از آن زمللان تاکنللون اگر 
بللا دقللت نگاهللی به سللیر 
رویدادهللا بیاندازیم، بسللیار 
واضللح می توانیللم روند این 
را  دموگرافیللک  تغییللرات 
مشللاهده نماییم. یکی از این 
رویدادها مسأله ی پناهجویان 
است که طی یک ماه اخیر به 

طرز کم سللابقه ای 
ش  گسللتر
و  یافتلله 
به  تبدیللل 

مشللکلی 
گ  ر بللز
کم  دسللت 

برای بخش بزرگی از جهان 
به ویللژه در غللرب گردیده 

اسللت.
از بللدو پیدایش انسللان، 
مهاجرت بلله دالیل مختلفی 
وارد زندگی بشر شده است، 
لیکن کوچ دسته جمعی، نظیر 
آنچه کلله اینللک در جریان 
است، بیشللتر به دلیل جنگ 
و ویرانگری ها و نقشلله های 
خاص زمامللداران با مقاصد 
خاصللی انجللام می گیرد. در 
یکصد سللال اخیر ده ها کوچ 
اینچنینللی بلله دلیللل وجود 
زمامللداران خودخواه ایران، 
عللراق و برخللی از دیگللر 
به  نزدیک  کشورهای دور و 

ما اتفاق افتاده اسللت.
نیز در  امللروز  آنچه کلله 
مقابل دیدگان جهانیان روی 
می دهللد، بلله علللت آن که 
انسانی  تراژدی  ده ها  منشللأ 
شناخته شللده هماننللد مرگ 
آالن، کودک کرد چهارساله ی 
اهل کردستان سوریه بود که 
پیکر بی جان وی در سواحل 
دریای اژه، چشمان میلیون ها 
بیننده را پر از اشللک نمود و 
دنیا را تکان داد و بسللیاری 
از دیگللر تراژدی هللای این 
مهاجرت شاید هرگز آشکار 
نشوند و جهان از آنها بی خبر 
بماند، یکی از مهاجرت هایی 
تللداوم  بلله علت  اسللت که 
جنللگ، ویرانللی و کشللتار 
مللداوم که در حللال حاضر 
چشللم اندازی برای پایان آن 
نهایت  در  نمی شود،  مشاهده 
نیز مهاجللرت همچنان ادامه 
خواهللد یافت. کمیسللاریای 
سللازمان  پناهندگان  عالللی 
 )UNHCR( ملللل متحللد
سپتامبر  ششللم  مورخه ی  تا 
20۱۵ میادی از 40٨٨099 
پناهجللوی سللوری ثبت نام 
نموده که از این میزان، ۱/2 
میلیون نفللر در مصر، عراق، 
اردن و لبنللان و 9/۱ میلیون 
نفر در ترکیه آواره هسللتند. 
این عاوه بر میلیون ها نفر از 
مردم سوریه است که ثبت نام 
نشللده اند یا در داخل کشور 
می باشللند«)۱(...«  آواره 
بللر اسللاس آمارهایی که در 
۶ مللاه ابتدایی سللال جاری 
میادی منتشللر شده اند، 
 ۱۳٧ بلله  نزدیللک 
هزار تن از طریق 
مدیترانه  دریای 
بلله  را  خللود 
اروپا  مرزهای 
ند،  نده ا رسللا
تللن   ۱٨٧۶
نیللز در ایللن 
راه  در  مدت 
خود  جللان 
دست  از  را 
 . نللد ه ا د ا د
سللوم  یک 
یللن  ا
پناهجویان 
آوارگان  از 
ی  ر سللو
که  بوده انللد 
حفظ  بللرای 
خویش  جللان 
کشورشللان  از 

گریخته انللد«)2(.
عللراق:

آمللار  اسللاس  بللر 
 UNHCR از  منتشللره 
در ماه های آغازین سللال 
عراق  در  میللادی   20۱4
داخل  در  تللن   ۳۵9۶۳۶۵
کشور آواره شده اند. نزدیک 
بلله 2۵0هللزار تللن از مردم 
سللوریه )که اغلب از کردها 

کردسللتان  بلله  می باشللند(  

عراق پناهنده شده اند. عاوه 
بللر ایللن، ده ها هللزار تن از 
از  عللراق  داخللل  آوارگان 
انبار،  سنی نشین  اسللتان های 
رمللادی، تکریت و موصل به 
کردسللتان روی آورده اند که 
اغلللب آنهللا از ترس داعش 
خانه و کاشللانه ی خویش را 

رهللا کرده انللد.
اکنللون گفته می شللود که 
داعش یک سوم خاک عراق 
و پنجللاه درصللد از خللاک 
سللوریه را در اختیللار دارد. 
این مناطق به طور کلی محل 

زندگی و سللکونت سللنی ها 
و همچنین کردها می باشللند. 
تمامی ایللن آوارگان از بدو 
آغاز جنگ داخلی سوریه و 
اشللغال موصل توسط داعش 
در  شللده اند.  غربت  آواره ی 
این مللدت علیرغم اینکه در 
روزگار  وضعیللت  بدتریللن 
این حال  بللا  می گذراندنللد، 
در انتظللار خاتملله ی جنگ 
مناطللق  بلله  بازگشللت  و 

ویران شللده ی خویللش بودند، 

لیکن زمانی که بلله این نتیجه 
رسیدند که انتظار بیهوده است 
و امیللدی به پایللان جنگ در 
نیسللت، راه  سللوریه و عراق 
پرخطر مهاجللرت را در پیش 
گرفتند و به امید دسللتیابی به 
به کشورهای  امنیت و زندگی 
اروپایی روی آوردند، آنان در 
این راه از مرگ نیز نهراسیدند، 
زیللرا در حقیقتف زندگیشللان 

خللود نوعللی مللرگ بللود.
بللا ایللن حللال، خوابی که 
عراق  برای  اسامی  جمهوری 
)و همچنین سوریه( دیده بود، 

در شللرف تحقق است، آن که 
در جنگ با داعش، سرزمینش 
ویران می شللود، کشته می دهد 
و آواره ی غربت می شللود، در 
هر دو کشللور سنی ها و کردها 
هسللتند، آنان که جای وطن 
می کنند، بازگشتشللان دشللوار 
اسللت، زیرا چیزی برای آنان 
نمانده اسللت ، درست است که 
نمللودن صدها  فدا  بللا  کردها 
جللوان خللود، کوبانللی را از 

چنگال داعللش رهایی دادند، 
اما بللا چه توانللی می خواهند 

کوبانی را از نو بسللازند؟
تردیللد  بللدون  بنابرایللن، 
ایللران  اسللامی  جمهللوری 
خوشحال اسللت که سیاستش 
مبنللی بر محافظللت از داعش 
از ابتدا تاکنللون و تقویت آن، 
نتیجلله ی مطلوبللی برایش در 
بر داشللته و سللیر تحوالت بر 
وفق مراد ایران بللوده و تغییر 
ایللن مناطق را  بافت جمعیتی 
برایش تسهیل نموده است. هم 
اکنون جهان در بهت و حیرت 
مهاجللرت صدهللا  از  ناشللی 
هللزار پناهجو به سللر می برد 
که بخش اعظم آنللان )اعم از 
کردها و عرب های سللنی( از 
سللوریه می آینللد. دغدغلله ی 
آنان در حال حاضر این است 
که چگونلله این صدهللا هزار 
پناهجوی خسللته و نگران را 
در کشللورهای خویش اسکان 
داده و در جوامع خویش حل 
نمایند؟ چگونه آنان را تقسیم 
نمایند که هر کشوری به تناسب 
حجللم و توان خویش گروهی 
از آنللان را بپذیرد؟ برنامه ها و 
پروژه های بسللیار دیگری در 
این رابطه مطرح هستند، لیکن 
آنچلله که بدان فکللر نکرده  یا 
کمتر بدان اندیشللیده اند، پاسخ 
به این پرسللش مهم اسللت که 
عامل اصلی این خانه خرابی ها 
و تراژدی هللای انسللانی کدام 
طرف ها هستند؟ زیرا تا زمانی 
به درسللتی  ایللن عوامللل  که 
دسللت  و  نشللوند  شناسللایی 
آنللان از جنایت کوتاه نشللود، 
آوارگللی و خانه خرابللی مردم 
منطقه همچنان داشللته و سیل 
مهاجرت به خارج، به ویژه به 

غرب قطع نخواهد شللد.
مللا قبًا نیز اعللام نموده و 
تکرار می کنیم که عامل اصلی 
این تراژدی ها، دسللت کم در 
اسامی  جمهوری  خاورمیانه، 
ایران اسللت که بللا حمایت از 
داعللش، درصللدد تغییر بافت 
جمعیتللی این منطقه به سللود 
خویش است تا خطر تهدیداتی 
را که تصللور می کند در آینده  
از سللوی کردها و سللنی های 

این منطقه با آن مواجه خواهد 
بللود، رفع نموده یا دسللت کم 
آن را بلله کمتریللن حد ممکن 
کاهللش دهد، لیکن متأسللفانه 
سیاسللت بین المللی به سللمت 
و سللویی می رود کلله به جای 
کوتاه کردن دسللت این مجرم 
اصلللی تمامی خانه خرابی ها و 
کشتارها، به عنوان پاداشی آن 
را در حل مسأله ی داعش در 
سللوریه و عراق سهیم نموده و 
بللرای آن قائل  نقش پررنگی 

شللوند!
برخی از مقامات آمریکایی 
کلله در منطقه فعللال بوده اند، 
گرچه تاکنللون نیز به اندازه ی 
کافی بللا توطئه های جمهوری 
اسللامی و ایدئولللوِژی آن به 
ویژه در رابطه با داعش آشنایی 
نداشللته اند، لیکللن بلله نقللش 
ایللن رژیم پی  اخالگرانلله ی 
برده اند، به عنوان مثال، دیوید 
پترایللوس، فرمانده ی پیشللین 
فرماندهللی مرکللزی نیروهای 
مسلح آمریکا و مسئول سابق 
سرویس اطاعاتی این کشور، 
در گفتگویی با واشینگتن پست 
کلله در مورخلله ی 20 مارس 
امسال منتشللر گردید، هشدار 
داد و اعللام نمللود: » تهدید 
درازمدت  ثبللات  برای  اصلی 
در عللراق و سرتاسللر منطقه، 
دولت اسللامی نیسللت، بلکه 
شللبه نظامیان شللیعه هستند که 
اکثریللت آنان از سللوی ایران 
لیکللن  می شللوند«،  حمایللت 
نیز در  دولت آمریللکا تاکنون 
ایللن اشللتباه بزرگ می باشللد 
اسللامی  جمهوری  گویللا  که 
با  مخالللف داعللش اسللت و 
آن سللر جنگ دارد، به همین 
دلیللل در چند جبهلله )همانند 
از دسللت  آزادسللازی آمرلی 
نیروهللای داعش( دسللت کم 
به طللور غیر مسللتقیم با آنان 

هماهنگی نموده اسللت.
منابللع:

۱(: کمیسللاریای عالی 
پناهندگان سازمان ملل متحد 

)UNHCR( در ترکیلله
2(: بخش فارسللی 

رادیللو دویچلله وللله آلمللان 
)20۱۵/۱0/9(

               خوابی که جمهوری اسالمی برای عراق 

)و همچنین س�وریه( دیده بود، در ش�رف تحقق 

است، آن که در جنگ با داعش، سرزمینش ویران 

می شود، کشته می دهد و آواره ی غربت می شود، 

در هر دو کشور سنی ها و کردها هستند

                م�ا قب�اًل نی�ز اع�الم نم�وده و تکرار 

می کنیم که عامل اصلی این تراژدی ها، دست کم 

در خاورمیانه، جمهوری اس�المی ایران است که 

ب�ا حمایت از داعش، درصدد تغییر بافت جمعیتی 

این منطقه به سود خویش است
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روز دوم مهرمللاه امسللال 
برابر با 24 سپتامبر 2۱0۵ و 
در روز عیللد قربان، جمعیت 
کثیری از حجاج که در یکی 
منا  منطقه ی  خیابان هللای  از 
واقع در عربسللتان سللعودی 
در حللال حرکللت به سللوی 
رمی  مراسللم  اجللرای  محل 
جمرات بودند، بر اثر ازدحام 
جمعیللت زیر دسللت و پای 
نتیجه،  افتادند که در  دیگران 
۱۳00 تللن از آنان که جهت 
انجللام فریضلله ی دینی حج 
از کشللورهای مختلف جهان 
وارد عربسللتان شللده بودند، 
زیر دسللت و پا جللان دادند 
و نزدیللک بلله هزار تللن نیز 

مجروح شللدند.
اظهللارات  از  یکللی  در 
مقامللات جمهوری اسللامی 
در این رابطه، سعید اوحدی، 
رئیس سازمان حج و زیارت 
اسللت  نموده  اعللام  ایللران 
کلله در میان کشته شللدگان و 
ایللن حادثه،4۶۵  مجروحان 
تللن از حجللاج ایرانی جان 
خللود را از دسللت داده اند و 
بر طبللق تحقیقللات موجود، 
عده ای نیز تاکنون مفقوداالثر 
می باشند و از سرنوشت آنان 
اطاعی در دست نیست. البته 
این در حالیسللت که مقامات 
مقابللل  در  نیللز  عربسللتان 
مقامات  ادعاهللای  اینگونلله 
ایرانی سللاکت ننشسته اعام 
جمهللوری  کلله  نموده انللد 
اسللامی از این قضیه سللوء 

اسللتفاده ی سیاسی می نمایند 
و هیچ یک از حجاج ایرانی 
در این حادثه مفقود نشده اند 
و حتللی بخری از افرادی که 
مدعی  اسللامی  جمهللوری 
مفقود شللدن آنهاست، با این 
نللام و مشللخصات از طریق 
مبادی رسمی وارد عربستان 
ایللن  بلله دنبللال  نشللده اند. 
مقامات  غیرمترقبه،  حادثه ی 
عربسللتان هماننللد حادثه ی 
سللقوط  پیشللتر  روز  چنللد 
که  مسجدالحرام  در  جرثقیل 
طی آن بیش از دویسللت تن 
از حجللاج جان خللود را از 
دسللت دادند، اعللام نمودند 
کلله هیأتی برای بررسللی و 

تحقیللق دربللاره ی علل این 
حادثه تشللکیل داده اند.

گرچلله در روز حادثلله، 
شللاهدان عینللی و مقامللات 
امنیتللی عربسللتان و حتللی 
برخللی از مقامللات ایرانللی 
ایرانی  امور حجاج  مسللئول 
در منللا، اعللام نمودنللد که 
عامل اصلی وقوع این فاجعه 
این بوده است که ۳00 تن از 
به  ایرانی بدون توجه  زائران 
تدابیللر و رهنمودهای امنیتی 
مقامات و پلیللس در منا، از 
خیمه های خود خارج شللده 
و برخللاف مسللیر حرکللت 
انبوه جمعیت در آن خیابان، 
به سللوی محل انجام مراسم 

رمی جمرات به راه افتاده انللد.
این اتفاق مسللئوالن ایرانی 
بلله   و  آورد  خللط  روی  را 
شللیوه ای گسللترده  اظهار نظر 
این کشللور  و سللخنانی علیه  
ایللراد می کردنللد که  در رأس 
آن رهبللر رژیم علی خامنه ای 
بود که  مسئوالن سعودی  را به  
»مدیریللت غلط« و »اقدامات 
ناشایست  اقدام  یا  ناشایست« 

متهللم می کللرد. 
روحانی  همچنیللن حسللن 
طی پیامی اعللام کرد که  باید 
کشللور سعودی عاوه  بر قبول 
مسللئولیت این فاجعه ، وظایف 
قانونی و اسامی خویش را در 

این ارتباط به  انجام برسللاند.

موضوع  ایللن  در  هم اکنون 
هدف این اسللت که  چرا و به  
چه  منظللوری و همچنین تنها 
مسللئوالن رژیم اسامی ایران 
بحللث مدیریللت غلطللو اقدام 
ناشایست در کشور سعودی را 
به  میان می آورند؟ آیاچیزی را 
که  خود مسللئوالن سعودی به  
آن اشللارە می کنند، تنها می 
خواهنللد از این رویللداد بهره 
سیاسللی ببرنللد؟ یا نلله  با این 
اظهارات می خواهند مدیریت 
ناشایسللت  رفتارهای  و  غلط 
خود را در ایران نشللان دهند؟

خامنلله ای و روحانللی می 
خواهند این حقیقت را از چشم 
جهانیان مخفی کنند که  فقط در 
سال ۱۳9۳ خورشیدی حدود 
۵0 هزار نفر در سانحه  تصادف 
در ایللران جللان خللود را از 
دست داده اند، می خواهند این 
واقعیت را پنهان کنند که  طبق 
آمار سللازمان جهانی یونسکو 
میللزان کشته شللدگان تصادف 
در ایللران 20 برابر بیشللتر از 
کشللورهای جهان اسللت، می 
سللازمان  گللزارش  خواهنللد 
 »WHO« جهانی  بهداشللت 
کلله   بگذارنللد  سللرپوش  را 
اثبات می کند کشللور ایران در 
رتبه بندی ۱٨0 کشللور جهان 
در رتبه  ۱٧٧ جهان قرار دارد 
و همه  این مسللائل نیز به  نبود 
مدیریللت صحیللح و امروزی 

مدیران ایران بر مللی گللردد.
وگرنه  چطور بود که  حدود 
۱ میلیون انسان در جنگ ایران 
و عراق کشللته  شدند، اما هیچ 
کس سخنی از مدیریت صحیح 
یا غلط یا اقدام ناشایسللت به  

میللان نمللی آورد؟
چللرا در دهلله ۶0 روزانه  
دسللتور اعدام دسته جمعی، در 
مللورد صدها و حتللی هزاران 
فرزند ملیت های ایران به  جرم 
دگراندیشی در زندانهای ایران 
اجرا می شللد، هیچ سللخنی از 
مدیریللت غلط یا درسللت یا 
اقدام ناشایست به  میان آورده  

نمی شللد؟
چللرا زمانللی کلله روزانه ، 
ماهانه و ساالنه دهها و صدها 
و هزاران نفر به  علت اسللتفاده  
از مللواد مخدر و گرسللنگی و 
سللیل و زلزللله و ... غیره در 
ایللران جان خود را از دسللت 
می دهند، هیچ یک از مقامات 
رژیم بحثی از مدیریت به  میان 

نمللی آورد؟
بدون تردید این پرسللش ها 
و ده هللا پرسللش دیگللر این 
حقیقللت را اثبللات می کند که  
روحانی  و  خامنلله ای  هللدف 
و هم اندیشانشللان، از سللویی 
سعودی،  دولت  از  انتقام گیری 
و  جنگ هللا  بللا   ارتبللاط  در 
خاورمیانلله   درگیری هللای 
در  و  منطقلله ای  معللادالت  و 
و  سللوریه   شللرایط  آن  رأس 
یمن اسللت و از سللویی دیگر 
اقدامی هدفمندانه  اسللت برای 
اینکه  بتواننللد از این طریق بر 
صدها شیوه ی مدیریت غلط و 
اشتباه  و اقدام ناشایست، بلکه  
وحشیانه  و  جنایتکارانه ی خود 
کلله  روزانه  باعث کشته شللدن 
صدهللا تللن از مللردم ایللران 
می شللود، سللرپوش بگذارند، 
فللارغ از اینکه  محتللوای این 
همه ی  بللرای  ددمنش  رژیللم 

جهانیان آشللکار اسللت.

چه کسانی از مدیریت سخن می گویند؟

علیرغللم موفقیت هایی که 
نیروهای مخالف بشللار اسد 
بدان دسللت یافته  و محدوده 
تنللگ  را  وی  حاکمیللت 
این  ولللی همزمان  نموده اند، 
عدیده ای  موانللع  بللا  نیروها 
نیللز روبرو هسللتند که یکی 
ایللن موانع وجللود گروه  از 
تروریسللتی داعش است که 
علیه بشار اسد نیز در نبردی 
سللخت می باشد )هر چند که 
این بحث نیز مطرح می باشد 
که اگر ایران و سوریه سهمی 
ایللن گروه  نیز در تأسللیس 
باشند،  نداشللته  تروریسللتی 
ولللی حداقللل از این قدرت 
این  بتوانند  کلله  برخوردارند 
گللروه تروریسللتی را به نفع 

خللود بلله کار گیرنللد(.

این گروه تروریستی حتی 
اگر به ظاهر هم باشللد، رژیم 
بشار اسد و پشتیبانان وی را 
چنان نگران کرده که ترجیح 
جدیللدی  ائتللاف  داده انللد 
علیلله داعللش و در مقابله با 
آمریکا تشللکیل دهند که در 
ائتاف تازه،  این  چهارچوب 
روسللیه حمللات هوایی اش 
را علیلله داعش آغللاز کرده 
اینسللت  جالب  ولی  اسللت، 
کلله وقتی روسللیه نخسللتین 
حمللات هوایللی خویش را 
علیلله مواضع داعش در حما 
و حمص آغاز نمود، آمریکا 
کلله هواپیماهای  نمود  اعام 
نیروهای  روسللیه  جنگنده ی 
داعللش را مورد اصابت قرار 
نداده اند، زیرا حما و حمص 

داعش  نیروهای  اشللغال  در 
نیسللتند و نیروهللای مخالف 
اسللد نیز اعللام کرده اند که 
هواپیماهای جنگنده ی روسیه 
به آنها حمله کرده اند و حتی 
نیز  تصاویر این حمللات را 
منتشللر نمودند. همچنین یک 
مقللام مسللئول آمریکایی نیز 
اعام نمود یکی از نیروهایی 
که مورد حمله ی روسیه قرار 
گرفتلله، نیرویی اسللت که از 
سوی »سللیا« آموزش دیده 

بللود.    
بدین جهت است که اکنون 
اپوزیسیون سوریه این موضع 
روسللیه را مثبت ندانسللته و 
اعام کرده که روسللیه حتی 
اگر در آینده نیروهای نظامی 

خویللش را نیز به میدان نبرد 
گسللیل نماید، هللدف از این 
اقدامللات تنهللا و تنها حفظ 
قدرت بشللار اسللد و منافع 
خویش می باشد که این اقدام 
نیز علیه منافع مردم سللوریه 

می باشللد.
علیرغم  روسللیه  واقع  در 
اینکلله برای دسللت یافتن به 
منافللع سیاسللی و اقتصادی 
خویش در منطقه می کوشللد، 
اینکه  بللرای  نیللز  همزمللان 
منافع اقتصادی مشللترکی را 
که با ایران داشللته از دسللت 
ندهد، نمی تواند ایران را تنها 
بگذارد و همواره بر این مهم 
تأکید می ورزدکه بدون اسللد 
بحران سوریه حل نمی شود.

در جبهه ی دیگر، آمریللکا
 و هم پیمانانش هسللتند که 
بر این باورند کلله باید بحران 
سوریه از راه گفتگو و رایزنی 
حل شللود و در موقللع انتقال 
همچنللان  وی  نیللز،  قللدرت 
می تواند بر مسللند قدرت باقی 
بماند، ولی بعللد از این مرحله 
جایللی بللرای وی در آینده ی 
وجللود  سللکوالر  سللوریه ی 
نللدارد. بدین جهت اسللت که 
علیرغللم اینکه هر دو طرف بر 
سوریه ای سکوالر، دمکراتیک 
می کنند،  پافشاری  یکپارچه  و 
همچنیللن خواسللتار از میللان 
برداشتن داعش می باشند، ولی 
مشللکل اصلی بر سر ماندن یا 
برکناری اسللد است که بر این 

اساس، حل این بحران حداقل 
در کوتاه مدت دشللوار به نظر 

میرسللد.
در واقع اگر در همان ابتدای 
کار، آمریکا و هم پیمانانش به 
موقللع مانع از انجللام این همه 
جنایات می شدند، شاید اکنون 
نه ایللن همه گروه های افراطی 
به میدان نمی آمدند و نه ایران 
و روسللیه می توانسللتند چنین 
ائتافی با عراق و سللوریه به 

وجللود بیاورنللد.
 اکنون کلله چنین می نماید، 
و این ائتللاف به وجود آمده، 
جللای پرسللش این اسللت که 
آمریللکا و روسللیه چگونه در 
رابطلله با مصالح و منافعشللان 
در سوریه به توافق می رسند؟ 

هللر چند که جللواب چنین 
پرسشی مشکل به نظر می رسد 
ولی وقتی که مللا برکنارکردن 
میلوسللویچ و سللاقط کللردن 
قذافللی و صدام حسللین را به 
خاطر می آوریللم که آن وقت 
روسللیه روابطی حسنه با این 
سلله زمامدار داشت )هر چند 
که منافع روسللیه در سللوریه 
بللا منافع آن وقت روسللیه در 
عللراق و لیبی و یوگسللاوی 
فرق می کنللد( می توانیم به این 
نتیجه برسیم که روسیه عاقبت 
به خاطر حفللظ منافع خویش 
پشللت هم پیمانانللش را خالی 
کرده و بللا آمریکا بلله توافق 

خواهد رسللید.

عارف ولزی
ترجمه: کوردستان

شهاب خالدی

روسیه، عامل نگرانی مخالفان اسد
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سللایت »نیویورکللر« مقاله ای 
در  ایللران  »آیللا  عنللوان  تحللت 
خواهد  همللکاری  سللوریه  مورد 
کللرد؟« بلله قلم »روبیللن رایت« 
منتشللر کرده اسللت که در آن به 
تفصیللل به بررسللی نقش مخرب 
در  ایللران  اسللامی  جمهللوری 
سللوریه و تغییللرات اخیر در این 
ابتدای  در  اسللت.  پرداخته  زمینه 
مقاللله آمللده اسللت: »واقعًا یک 
سللال می توانللد چلله تغییراتی به 
همراه داشللته باشللد؟ ایللن هفته، 
بللرای اولین بار پللس از انقاب 
ایران، یللک رئیس جمهور   ۱9٧9
ایرانی  مسللئول  با یک  آمریکایی 
دسللت داد. وزیر خارجه ی ایران 
نهار  اوبامللا در  بللا  دیللدار خود 
رسللمی سللازمان ملل را سللریعًا 
»رویدادی  مثابه  بلله  و  بی اهمیت 
انتظار  داد.  نشان  تصادفی«  کامًا 
کاخ سللفید حتللی بیشللتر بود از 
جمله دیداری بللا رئیس جمهور، 
مسللئوالن  اما  حسللن روحانللی. 
ایرانی بلله خاطر کمتللر از این ها 
کنللار شللده اند.  بللر  کار  از  نیللز 
سخنگوی دسللتگاه قضایی ایران، 
اژه ای  محسللنی  غامحسللین 
تلویحی گفللت ظریف  بلله طللور 
خطللوط قرمز را رد کرده اسللت. 
اژه ای، دادسللتان عمومی پیشللین 
از جاسوسی  دیگری  »نوع  گفت: 
هسللت که بایللد مراقبللش بود ل 
بللرای مثال شللخصی کلله ظاهراً 
و  نمی گیللرد  پولللی  دشللمن  از 
تحویل  طبقه بندی شللده  اطاعات 
نمی دهللد، امللا زمینلله را بللرای 
ورود دشللمن مهیا می کند... کسی 
که امللروز قصد جاسوسللی برای 
آمریکا، شللیطان بللزرگ را دارد 
و با این کشللور همکاری می کند، 
مجازات  قابل  و  خیانتکار  مجرم، 

اسللت«.
توضیح  بلله  نگارنللده سللپس 
تاش هایللی پرداختلله کلله جهت 
بهبللود روابط جمهوری اسللامی 
و آمریکا در جریان اسللت و در 
بلله موضوع سللوریه  زمینه  ایللن 
می پردازد و می نویسللد: »آمریکا 
از  سللوریه  جنللگ  در  ایللران  و 
رقبللا حمایللت می کننللد. آمریکا 
دگراندیشللانی  و  شورشللیان  از 
حمایللت می کنللد کلله در اوایللل 
 20۱۱ اسللد در  اعتراضات علیه 
از اسللد  ایران  به صحنلله آمدند. 
نزدیکتریللن  و  می کنللد  حمایللت 
خاورمیانلله  در  سللوریه  متحللد 
محسللوب می شللود. هدفللش در 
خواسللت  بر  نحللوی  به  سللوریه 
حفظ اقلیت علوی اسللتوار بوده، 
اما مهمتر از آن حفظ شللیعیان در 

همسللایه اش لبنان می باشللد«.
نویسللنده سللپس می گوید هم 
اکنون ضربه واردکردن به داعش، 
آمریکا  و  ایللران  مشللترک  هدف 
قلمداد می شللود. سللپس می گوید 
کللری، وزیللر خارجلله ی  جللان 
آمریکا روز پنجشللنبه ی گذشللته 
در مصاحبلله ای بلله چهللار اصل 
بین المللی  جامعلله ی  توافق  مورد 
کرده  اشللاره  مللورد سللوریه  در 
اسللت: »داعش باید از بین برود؛ 
چهارچللوب  در  بایللد  سللوریه 
مرزهایللی کلله یک سللده قدمت 
باید  باقللی بمانللد؛ دولتش  دارد، 
سللکوالر باشللد و نیللز جامعه ی 
از جمله طرف های  ل  بین المللللی 
رقیللب ل باید به دنبللال یک فاز 
اسللد  برکنللاری  بللرای  انتقالللی 
باشللند«. بللر اسللاس اظهللارات 
کللری، »کلید اصلللی، واردکردن 

فشللار به اسللد می باشللد«
نگارنده در پایان می نویسللد: 
آیا  کلله  اینسللت  بزرگ  »سللؤال 
سللقف منافع ایللران در همکاری، 
توافقناملله ی هسللته ای بود یا این 
که دشللمنان دیریللن می توانند به 
شللرکای غیرقابل بللاور در تعیین 

آینده ی سللوریه تبدل شللوند؟«

منبللع: 
 WWW.-

  NEWYORKER.COM

رویگردانی مردم از مساجد حکومتی

کارکرد سیاسی و اجتماعی 
مسللاجد در ایللران در طول 
تاریخ معاصللر همواره مورد 
توجه پژوهشگران سیاسی و 
اجتماعی و جریانات سیاسی 
مختلللف از چپ و راسللت، 
ارتجاعللی و ترقیخللواه بوده 
است. در این میان، رژیم های 
از توجه  نیز  سرکوبگر حاکم 
این کارکرد مساجد غافل  به 
نبللوده و کوشللیده  اند تا این 
کانون هللای مهللم مذهبللی و 
راسللتای  در  را  اجتماعللی 
سیاسللت های خللود کنتللرل 
و هدایللت نماینللد. اهمیللت 
جایگاه مساجد با توجه جو 
مذهب زده و به شللدت سنتی 
جامعلله ی ایران بلله ویژه در 
مناطق مرکزی این کشللور و 
سیسللتم هیرارشللیک مذهب 
مراجع  نقش  حاکم،  رسللمی 
و آخوندهللای شللیعه را در 
به  نموده،  برجسللته  سیاست 
گونه ای که حتللی در دوران 
رژیم به ظاهر سکوالر پهلوی 
پهلوی دوم  اول و بخصوص 
نیز شاه و دربار که در قانون 
عنوان  به  مشروطیت  اساسی 
تشللیع  مذهللب  پاسللداران 
تعریف شللده بودند، از توجه 
به نقش و جایگاه مسللاجد و 
نبودند،  مراجع شللیعی غافل 
بلله طللوری که طبللق برخی 
از  محمدرضاشللاه  تحلیل ها، 
آنجا که اقتللدار و اتوریته ی 
پهلللوی اول را نداشللت، هم 
بلله منظللور مقابللله بللا نفوذ 
فزاینده ی جنبش های چپ و 
ترقیخواه و هم برای دلجویی 
روحانیللون  و  مراجللع  از 
شللیعه کلله در دوران پدرش 
محدودیت هایللی علیلله آنان 
بلله عمل آمللده بود، دسللت 
روحانیون و وعاظ مسللاجد 
و تکایللا را در ورود هرچلله 

بیشتر به حوزه ی سیاسی باز 
گذاشللت و به نوعی در بسط 
بر  ایده های مذهبی  سیطره ی 
انقاب ۵٧ و تبدیل مسللاجد 
به کلوپ های سیاسی و حیاط 
خلوت مخالفان غالبًا مذهبی 
خویللش  مذهللب زده ی  یللا 

تأثیرگذار بوده اسللت.
بعللد از انقللاب نیز رژیم 
تأکید مداوم  با  مذهبی حاکم 
بر محوریت نقش مسللاجد و 
روحانیون در مسائل سیاسی 
و اجتماعللی، ایللن رونللد را 
تشللدید نمللود. ایللن گفته ی 
معروف خمینی که: »مسللجد 
سللنگرها  اسللت،  سللنگر 
بیانگللر  کنیللد«،  حفللظ  را 
جمهوری  بنیانگللذار  تأکیللد 
اسللامی بللر مرکزیللت نظام 
تشیع  مذهب  سلسللله مراتبی 
در رژیم جدید و اسللتفاده ی 
احساسات  از  ابزاری محض 
دینللی و مذهبی مللردم برای 
سللازماندهی توده های مطیع 

و گللوش بلله فرمللان بللود.
مسللجد  که  بود  اینگونلله 
پایگاهی  بلله  تبدیل  سللریعًا 

برای بسللیج چماق بدسللتان 
میلیشللیاهای  متعصللب، 
کفن پوشللان  و  خیابانللی 
بایستی  که  شد  مرگ اندیشی 
بر سر راه حرکت غلطک وار 
انقابللی خود،  اصطللاح  به 
اثری از دگراندیشللی و تنوع 
و مخالفللت بللا ایدئولللوژی 
ارتجاعی حاکم باقی نگذارند 
و گفتمان مالیخولیایی رهبران 
رژیم و در رأس آنها شخص 
خمینللی را بلله هللر قیمتللی 

بپوشللانند.  عمللل  جاملله ی 
عمل بلله فتوای جهاد خمینی 
نیرو  جللذب  کردسللتان،  در 
به  هیوالهایی  تقویللت  برای 
نام سللپاه و بسللیج و تداوم 
جنگ ویرانگر خودخواسللته 
با عللراق و تقدیس و تزریق 
مداوم سیاسللت  رسمی رژیم 
بلله توده هللا از طریللق منابر 
به عنوان  مسللجدها و تکایا 
از  مشللروعیت زایی  منابللع 
جمله عواملللی بودند که در 
این سال ها رژیم را به صرف 
جهللت  کان  بودجه هللای 
گسللترش تعداد و حجم این 
مراکللز و پللرورش و جذب 
مدیریتی  کادرهای  حداکثری 
خاص آنها به عنوان اهرم های 
کنترل  ابزارهللای  و  قللدرت 

اجتماعی وا داشللته اسللت.
در روزهای اخیر شنیدیم 
که پاسدار ضیاءالدین حزنی، 
سللپاه  فرمانللده ی  مشللاور 
پاسللداران گفته در کشور دو 
مشللکل عمده وجللود دارد: 
»یکی کمبود مسجد و دیگری 
کمبللود روحانی!«. مشللاور 
فرمانده سللپاه همچنین گفته 

40 درصد از مسللاجد ایران 
روحانی ندارنللد و بعضی از 
مسللاجد هم فقط در ماه های 
محرم، صفللر و رمضان دائر 

هسللتند.
به عبارت دیگر، در حالی 
که کشللور از فقر روزافزون 
مللردم و بیللکاری گسللترده 
حتی در میللان متخصصان و 
دانشللگاه ها  فارغ التحصیان 
و فرار مغزها و سللرمایه های 
انسانی در جستجوی شغل و 

معیشللت رنج می برد، حتی 
تولید انبوه سللالیانه ی طلبه 
نیللز جوابگوی  آخونللد  و 
هملله  ایللن  کادر  تأمیللن 
مسللجد نیست. با این حال 
نیللز، مسللئوالن سللازمان 
معتقدنللد  رژیللم  اوقللاف 
کلله باید حللدود 2٨ هزار 
مسللجد جدید ساخته شود 
تللا از هللم اکنون اشللتغال 
آینللده ی  فارغ التحصیللان 
تضمین  علمیلله  حوزه های 

شللده باشللد.
گذشللته  سللال  بهللار  در 
پاسللدار حزنی اعللام کرده 
بللود کلله ٧٧00 مسللجد در 
ایران در حال ساخت است و 
سپاه برای احداث هر مسجد 
بین ۱0 تا 2۵ میلیون تومان 
هزینه می کند، ناگفته پیداست 
که منبللع تأمین این بودجه ها 
مردمللی  سللرمایه های  نیللز 
اسللت که محتاج بسیاری از 
نیازمندی های اولیه ی زندگی 

می باشللند. 
فعالیت  به  اشاره  با  حزنی 
رشللت،  در  مسللجد   ۱92
مسللجد   ۶00 سللاخت  از 
در گیللان بللا کمک سللپاه 
پاسداران خبر داد. در همین 
تهران وعده  راستا شهرداری 
داده اسللت که در سال جدید 
خواهد  تللازه  مسللجد   400
سللاخت و شللهرداری مشهد 
نیللز از اختصاص بودجه  20 
برای ساخت  میلیارد تومانی 
این شهر  مسللاجد جدید در 

خبر داده اسللت.
نیللز اعام  دو مللاه پیش 
شللد که قرار است قانونی در 
شللورای شللهر تهران مطرح 

شود که بر اساس آن برج های 
باالی ۳0 طبقه دارای مسللجد 

باشللند.
صرف این هزینه های گزاف 
در حالیسللت کلله بلله گفته ی 
پاسللدار حزنللی، گروهللی از 
مساجد کشور فقط در ماه های 
رمضان و محرم باز هسللتند و 
با کمبود  از مسللاجد  بسیاری 
نمازگللزار و رویگردانی مردم 
و به ویژه نسللل های جوانتر از 
و  دینللی حکومت  ایدئولوژی 

مراکز ترویج آن یعنی مساجد 
روبه رو هستند. هم اینک رژیم 
به  نگللرش دوگانه ای نسللبت 
مسللاجد مختلف نیللز دارد که 
بلله میللزان دوری و نزدیکللی 
متولیللان و نمازگللزاران آنهللا 
و  حکومتللی  کارگللزاران  از 
رژیم  دیکته شده ی  برنامه های 
بسللتگی دارد. پاسللدار حزنی 
در این رابطه معتقد اسللت که 
از هفتاد هزار مسللجد موجود 
در کشللور، تنها ۳ هزار مسجد 
مورد تأیید نظام هسللتند. این 
بللرآورد نتیجه ی ایللن واقعیت 
عینی اسللت که مساجد مورد 
تأیید رژیم یا همان سنگرهای 
نظام، اغلب از دید مردم نه به 
عنوان یک پرستشللگاه دینی، 
بلکلله بلله عنللوان یللک مرکز 
مزدورپللروری  و  جاسوسللی 
نگریسته شده و علیرغم صرف 
بودجه هللای کان بللرای آنها 
مللورد اقبال عامه ی مردم قرار 
نمی گیرند. در نقطه ی مقابل نیز 
مراکزی هسللتند که رژیم کمتر 
توانسللته در میان اهل محل و 
متولیللان آنها نفللوذ پیدا کند و 
حتی بارها شللاهد فشللارهای 

رژیللم بللر آنهللا و حتللی در 
مللواردی تخریب آنان بوده ایم 
کلله برخی مسللاجد و تکایای 
مربوط به اهل سللنت و سایر 
دراویش  و  مذهبی  اقلیت  های 
را می تللوان از جمللله ی آنان 
برشللمرد. مجموع این بحث ها 
نشللان می دهد که تاش بیش 
از سلله دهلله ای رژیللم برای 
کنترل کامل بر مساجد و از آن 
طریق نیز کنترل مردم توسللط 
شللبکه ی منسجم و گسترده ای 

حکومت پسللند،  مسللاجد  از 
چنللدان قرین موفقیللت نبوده 
و هم اینللک سللران رژیللم با 
مشللکل رویگردانللی مردم از 
مساجد، به ویژه مساجد ویژه  
یا همان سللنگرهای حکومت 
دست به گریبانند. لیکن صرف 
بودجه های کان در این راستا 
همچنللان اداملله دارد و البتلله 
رژیمی که در محاسللبات خود 
آمار گسللترده ی فساد، فحشا، 
بیللکاری،  خودکشللی،  فقللر، 
چندین  اختاس هللای  اعتیاد، 
میلیارد دالری، فروش اعضای 
بللدن و ... را در ایللران نادیده 
می گیرد، حللق دارد که کمبود 
آخوند و مسللجد را بزرگترین 
مشللکات خویش بداند، زیرا 
درد این رژیم هرگز و در هیچ 
برهلله ای درد توده هللای مردم 
نبوده اسللت. لذا شنیدن چنین 
اظهاراتللی از زبللان مقامللات 
رژیمی کلله چگونگی تداوم و 
تحکیم سلللطه بر مللردم یگانه 
ابتللدا تاکنون  از  دغدغه ی آن 
بوده، نباید مللا را به حیرت و 

شللگفتی وادارد.

               مس�اجد م�ورد تأیی�د رژی�م یا همان 

س�نگرهای نظام، اغلب از دید مردم نه به عنوان 

یک پرستش�گاه دینی، بلکه به عن�وان یک مرکز 

جاسوسی و مزدورپروری نگریسته شده و... مورد 

اقبال عامه ی مردم قرار نمی گیرند.

                رژیم�ی ک�ه در محاس�بات خ�ود آمار 

گس�ترده ی فساد، فحش�ا، فقر، خودکشی، بیکاری، 

اعتیاد، فروش اعضای بدن و ... را در ایران نادیده 

می گیرد، ح�ق دارد که کمبود آخوند و مس�جد را 

بزرگترین مشکالت خویش بداند
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غالب حبیبی 

صدور انقالب یا  سیاست پاکسازی در منطقه؟

همه چیز از آنجا شللروع 
شللد که رهبر تازه به دوران 
رسللیده ی جمهوری اسامی 
»صدور انقللاب« را راهبرد 
خارجی در تعامل با کشورها 
تلقی کرد. انقابی نه از جنس 
طبقات و گروه های اجتماعی، 
بلکه از نوع سکتاریستی آن 
درازمدت  در  بی شللک  کلله 
»فرقه گرایللی« را بلله عنوان 
مهم تریللن هم پیمان حکومت 
اسامی در خود حمل و حل 

کللرد.
دوستان جمهوری اسامی 
نه ملت ها و نه دولت ها، بلکه 
گروه ها و فرقه هایی هسللتند 
که پایه هللای دکترین صدور 
انقاب را در تعاریف متداول 
ریشلله دار  »بازدارندگللی« 
می کننللد و ایدئولوژی را راه 
نجللات از اضمحللال فکری 

َعَلللم می کنللد.
در پیشبرد چنین سیاستی 
آنچه در اولویت است، ساخت 
نماد  نمادهاسللت.  ترمیللم  و 
تحوالت  بنیان  که  شیعه گری 
آتی مرتبط با راهبرد خارجی 
رژیم اسامی ایران را ترسیم 
و ترویج می کنللد. در فوران 
رویدادهای چهل سللال اخیر 
آنچه محرک اصلی جنگ ها، 
بازی هللای  و  دخالت هللا 
سیاسللی جمهوری اسللامی 
ترمینولوژی  بللا  فقللط  بوده، 
قابل تجزیه و تحلیل  شللیعه 

می باشللد.
اصطاح »هال شیعه« که 
برای نخستین  اردن  پادشللاه 
بللار در برابللر زیاده خواهی 
دولللت ایران بلله زبان آورد، 
بانی و بازوی اجرای  توسط 
حکومت  خارجی  سیاسللت 
ایران، قاسم سلیمانی فرمانده 

سللپاه قللدس اقللرار گردید، 
فرمانللده  ایللن  کلله  هالللی 
سللپاه بلله اقتصللاد نفتی اش 
تأکید داشللت، اما کیست که 
اقتصاد  نداند فصل مشللترک 
سیاسللی با روابللط بین الملل 
بلله هژمون طلبللی و انحصار 

قللدرت می انجامللد.
ظاهر  بلله  فرآیند  همیللن 
سرنگونی  فردای  در  حقوقی 
حکومت بعث صدام حسللین 
بلله رقابتللی خونیللن میللان 
پیشللبرنده ی اصلی این بازی 
کشللورهای حللوزه هال  و 
شللیعی نظیر عراق، سللوریه، 
لبنللان و تا عربسللتان و یمن 
مبللدل گردید کلله باخت را 
که  کللرد  مردمانللی  نصیللب 
را  آنان  دولت ها،  مناسللبات 
بازنده ی طبیعی فرآیند جلوه 

می نمللود.
همواره در امور سیاسللی 

بر ایللن نکته تأکید شللده که 
با روش  و راهکار مکانیکی 
نمی توان به گسللتره ی روابط  
غللور کرد و همین شللاخص 
علللوم اجتماعللی در عرصه 
روابللط بین الملل نیز مصداق 
ارتبللاط  دارد.  صریحللی 
جمهوری اسللامی و داعش 
از آن دسته روابطی است که 
با مقوللله ی کنترل و رویکرد 
تنگاتنگی  رابطه  بهره برداری 
دارد، کمللا اینکه حفظ منافع 
بلندمللدت  و  میان مللدت 
دولت هللا لزومًا در سللایه ی 
روابط حسنه تأمین نمی گردد.

داعش که به عنوان نماینده ی 
بنیادگرا عمل  و  اسام سنتی 
می کنللد، اکنون در راسللتای 
سیاسللت رقیب دیرینه ی آن 
نوع از اسللام پیش می رود 
که ذاتًا ُسللنت را در انحصار 
اسللام  و  می دانند  خویللش 

داعشی را نقطه ی مقابل اسام 
می کند.  قلمداد  سیاسللی خود 
جمهوری اسللامی از این امر 
بلله عنللوان موتللور محرکه ی 
سیاسللت منطقلله ای و خود را 
به اصطللاح خنثی کننده ی کل 
انحرافللات اسللام در حداقل 
یکصد سال اخیر معرفی کرده 

اسللت.
در پللس زمینلله ی چنیللن 
از  نلله  قربانیللان  تحوالتللی، 
جنس دولت ها و رهیافت های 
انسان ها و  بلکه  سیاسللی آن، 
از  نه  گروه هایی هسللتند کلله 
اسام داعشی حمایت می کنند 
و نلله در دورنمللای سیاسللی 
حکومت اسللامی ایران جای 
برای افللکار و عقاید خویش 

تصللور می کننللد.
بلله همین سللبب اسللت که 
کوچ انسان ها از سرزمین هایی 
شللروع می شللود کلله میدان 
برخللورد نیروهللای حامی دو 

مردمانی  هستند.  درگیر  طرف 
کلله کوچ را نه از روی اختیار، 
بلکه از روی اجبار برمی گرینند 
و در این حالت کوچ سیاسللی 

ُرخ می دهللد.
آمارها مسللأله را از حالت 
برایمللان  و  درآورده  بغرنللج 
 ۱۵ در  می کننللد.  ملموس تللر 
مللاه اخیر کلله داعش حوزه ی 
فعالیت هایش را از سللوریه به 
عللراق گسللترانید، بیش از ۵ 
میلیون شللهروند این دو کشور 
منطقلله  کشللورهای  آواره ی 
نزدیک  اروپا شللده اند کلله  و 
بلله تمام آنها، سللنی و مخالف 
اسللام داعشللی و جمهللوری 
بللا یللک  بوده انللد.  اسللامی 
انگشللتی می توان  حساب سر 
بلله ایللن برداشللت رسللید که 
جمهوری اسللامی با در پیش 
گرفتللن مقابللله ی ظاهللری با 
داعش، ۳ هللدف را به ترتیب 

محقق می سللازد:

۱ل همللگام شللدن با موج 
داعش،  بللا  مبللارزه  جهانللی 
قوانین  ایللران را در  حکومت 
بین المللی برحق نشان می دهد 
و این بلله جمهوری اسللامی 
مشللروعیت  کسللب  امللکان 
دخالت در امور دیگر کشورها 
بلله بهانلله ی تأمیللن صلللح و 
امنیللت منطقلله ای را می دهد. 
مقامات جمهوری اسللامی در 
اوایللل در مللورد خطر عتبات 
عالیات هشللدار دادند، سپس 
بلله حفاظت عملللی از آنان و 
اکنللون از »رزمندگان ایرانی« 
در جبهه های سللوریه و عراق 

سللخن می گویند.
2ل به حاشیه راندن مصر و 
عربستان در تحوالت مرتبط با 
جهان اسام. مصر در سال های 
اخیللر بلله موجللب حللوادث 
داخلللی عمللًا کمتریللن نقش 
را در رویدادهللای خاورمیانه 
به ویژه سللوریه و یمن داشته 
اسللت. عربسللتان نیز از سوی 
فشللار  تحللت  آمریکایی هللا 
اسللت که در قضیه ی پرونده ی 
اتمی ایران نرمش نشللان دهد 
و جمهوری اسللامی از قافله 
عقب نمانللده و هجمه ی تندی 
را بلله ویژه در مللورد حمایت 
از داعللش و حللوادث حللج 
امسللال صورت داده که نشان 
از سربرآوردن ایران به عنوان 
نماینللده ی اسللامی مخالللف 
داعش و بلله اصطاح میانه رو 
در میان افللکار عمومی غرب 

اسللت.
۳ل پیوسللتگی مللوارد باال 
در نهایللت به مخدوش شللدن 
سللنی  اکثریللت  اسللطوره ی 
منطقلله  در  شللیعه  اقلیللت  و 
می انجامللد کلله راه را بللرای 
)دموگرافی(  جمعیتی  تغییرات 
از طریق فرقه های وابسللته به 
جمهوری اسللامی نظیر حشد 

شللعبی هموار می کند.

جمال رسول  دنخه

مبحثی بر آموزش و پرورش در ایران

و  آمللوزش  مسللأله ی   
پللرورش یکللی از مهمترین 
کشورهای  تمامی  در  مسائل 
جهللان در هملله ی  برهه هللا 
و مراحللل تاریخللی بوده   و 
همللواره  توجه  اندیشللمندان 
و عالمللان جامعه  را به  خود 

جلب کرده  اسللت.
پللس از گذشللت زمان و 
تشللکیل نظام های سیاسی و 
تغییللر برخللی از حکومت و 
نظللام  ها در جهللان، اهمیتی 
بیشللتر به  آموزش و پرورش 
داده  شللد و روز به  روز لزوم 
آموزش  مسللأله ی  اهمیت  و 
و پللرورش بیشللتر نمایللان 
شد؛ به  همین سللبب امروزه  
کشللورهای جهان بیشللترین 
نیرو و توان خود را برای این 
مسللأله   صرف کرده  و بخش 
عظیمللی از امکانات مادی و 
معنوی خود را برای آموزش 

و پرورش به کار می گیرنللد.
اما اگر آموزش و پرورش 
اساس  مهمترین  و  مؤثرترین 
پیشللرفت  بللرای توسللعه  و 
می آید،  بلله  شللمار  جامعلله  
چرا در ایران به  این مسللأله   
نمی شللود؟  داده   اهمیللت 
مسللئوالن رژیم تهللران چرا 
امکانات این بخش را تأمین 
نمی کننللد؟ چللرا مسللئوالن 
ذیربط هیچ تاشی برای حل 
مشللکات تعلیم و تربیت به 
کار نمی گیرند؟ چندین سؤال 

و پرسللش دیگر وجود دارد 
اندازه  ی خود مسأله   ی  به   که  
آمللوزش و پللرورش جواب 
آنها تاکنون داده  نشده  است.

در دنیللای تعلیم و تربیت 
فکللری  مکتللب  چندیللن 
وجود دارند کلله  متخصصان 
آمللوزش و پللرورش، خللط 
آمللوزش کشورشللان را بللر 
طبق آن بنیللان می نهند و در 
بسللیاری از کشورهای دیگر 
نیز شللیوه ای مشخص وجود 
ندارد و ترکیبی از چند مکتب 
پرورشللی در آموزش به کار 
می گیرند. سللؤال اینجاسللت 
که  در ایران چه  سیسللتمی را 
برای تعلیللم و تربیت به کار 
می گیرنللد؟ قبللل از هر  چیز 
در ایران نظامی ایدئولوژیک 
قللدرت  و  اسللت  کار  روی 
بللر خط مشللی و ایدئولوژی 
والیت فقیه بنیان نهاده  شللده  
کلله  این خود نشللان دهنده  ی 

محتوا و تمامیت کل ساختار 
این سیسللتم اسللت.

در سیستم آموزشی ایران 
از سیسللتم دیللن حکومتللی 
الهام گرفته  شده  که  هدف از 
این تعلیم و تربیت رسللاندن 
انسان به  سطحی است که بر 
وفق مراد والیت فقیه  باشد و 
در این تفکر محو گردد؛ پس 
جهان بلله  عنوان جهانی فانی 
و بی اهمیت برای بشر قلمداد 
از  رو،  همیللن  از  می شللود. 
اولیللن روز آغاز تحصیل در 
تمامی  کتاب ها  و نوشته ها از 
این بحث می شود که  نباید به  
دنیا و زندگللی غیر روحانی 
اهمیت داده  شود و در همین 
راسللتا هیللچ تاشللی برای 
اصللاح جامعه  و دمکراتیک 
و انسللانی کللردن تحصیل و 
مدرسه  و دانشگاه ها صورت 

نمی گیللرد.
وجود  سللبب،  همیللن  به  

در  جامعلله   در  فکللری  فقللر 
همه ی  ابعاد به  روشنی مشهود 
می باشد، در این رابطه  نیز مهم 
است که  به  این بحث بپردازیم 
کلله چللرا در جامعلله ی  ایران 
سیاسی  اجتماعی،  بحران های 

و غیللره  وجللود دارد؟
این است که  همه  ی  جواب 
ابعاد جامعلله  با هم معنی خود 
را دارند و هیچ بعد یا جنبه ای 
بلله  طللور خللاص نمی توانللد 
جوابگوی نیازهای انسللان در 
جامعه  باشللد، چللرا که  درهم 
اجتماعی  مختلف  تنیدگی های 
هللر کللدام نماینده ی قسللمتی 
از مشللکات بوده  و ریشلله  ی 
این مشللکات درون  همهگی 
جامعلله  را نیز باید در آموزش 

و پرورش جسللتجو کرد.
مسأله   ی آموزش و پرورش  
سلله  بخش مجزای ۱ل مسائل 
محتوایی2لمسللائل  و  بنیادی 
را  اجرایی  معلمین۳لمسللائل 
در بر می گیللرد که  هر کدام از 

این مسائل خود مباحثی را در 
پی دارد، اما برای شناسللاندن 
آموزشللی  نظام  از  گوشلله ای 
ایران بطور خاصه  این مسائل 

را مورد بحث قرار می دهیللم.
در حوزه  ی مسللأله   اول، به  
علت اینکه  نظام آموزشی مبتنی 
بر مذهب حکومتی می باشللد ، 
اهداف و خواسللت های انسان 
در این سیسللتم تعلیم و تربیت 
بللا نیازهای جامعلله  در تضاد 
اسللت که  این نیللز خود باعث 
می شللود در مراکز آموزشللی 
هیچ گونه  تولید علمی صورت 

نگیللرد.
اهللداف تعلیم و تربیت کلی 
بوده  و مدارس و دانشللگاه ها 

کارآیللی ندارنللد.
برنامه ریللزی  کارشناسللان 
آمللوزش و پللرورش به  علت 
سیسللتم حکومتللی و ایللن که  
در این نظام رشللد و پرورش 
یافته انللد پایبند به  نظام و طرز 
فکر سللنتی هسللتند و تنها بر 

اسللاس ملزومللات خویش 
آموزش  امللروز  برناملله  ی 
طرح ریللزی  را  پللرورش 

می کننللد.
مسللأله   ی  با  رابطلله  در 
از  نکللردن  اسللتفاده   دوم، 
افراد متخصص و روشنفکر 
و عللدم تطبیللق برنامه های 
امروزی  با شللرایط  درسی 
که   می شللود  باعث  جامعه ، 
دانش آموز تنها حفظ کردن 
مطالب درسی را یاد بگیرد 
و نمی توانللد از علللم روز 

بهره منللد گللردد.
در رابطلله بللا مسللأله ی   
مدارس،  فضللای  نبود  سللوم، 
فقدان امکانات تحصیلی الزم، 
برنامه ها،  میان  هماهنگی  نبود 
طللرح و تللاش اجرایی، نبود 
اسللتفاده   عللدم  و  تحقیقللات 
و  روز  علمللی  تحقیقللات  از 
بسللیاری از مشللکات دیگر 
آموزش و پللرورش، جامعه ی  
ایران را به  سللمت بی مدیریتی 
و بیراهه رهسپار کرده  است که  
امروزه  شاهد چنین بحران های 

اجتماعی اي هسللتیم.
در آخللر می تللوان گفت  تا 
زمانی کلله  این رژیم روی کار 
باشللد، نباید منتظللر بود حتی 
تغییری در سیستم  کوچکترین 
تعلیم و تربیت به وجود بیاید، 
زیللرا کوچکترین تغییر در این 
بخش،  بزرگتریللن تغییر را در 
جامعه  بلله وجود خواهد آورد 
که  چنین چیزی در ایران تحت 
حاکمیللت جمهوری اسللامی 

امللکان نللدارد.
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برکات رژیم عدل و داد الهی، 
یعنللی رژیم سرشللار از دادگری 
انصللاف  و  تدبیللر  و  عدالللت  و 
والیللت فقیلله در خللال بیش از 
۳۶ سللال گذشللته آنچنان زیاد و 
بیشللمار بوده اسللت که اگر گروه 
ویللژه ای از دانشللمندان نللام آور 
در عرصه هللای سیاسللت، تاریخ، 
روانشناسللی  و  جامعه شناسللی 
ده ها سللال کار بللر روی آن کار 
نمی توانند زیان های  باز هم  کنند، 
سیاسللی، اجتماعللی و فرهنگللی 
رابطه  در  رژیللم  ایللن  اقدامللات 
بللا جامعه ی ایللران را ارزیابی و 

تحلیللل نماینللد.
از  سللخن  کلله  هنگامللی 
سللتمگری و بیعدالتی و زیان های 
رژیللم اسللامی تهللران بلله میان 
سللتم های  بافاصللله  می آیللد، 
سیاسللی، اعدام هللا و شللکنجه ها 
در ذهن تداعی می شللود و تمامی 
وحشللیگری های رژیللم والیللت 
فقیه در اندیشلله مجسللم می شود، 
برکات  از جوانللب  برخللی  لیکن 
جمهللوری اسللامی نیللز وجللود 
دارنللد که شللاید به دلیللل آن که 
نللوع مدیریت رژیم در این زمینه 
به آسانی  بوده است،  غیر مستقیم 
نمی تللوان دخالت رژیللم در این 

گونلله قضایللا را اثبللات نمللود.
بلله عنللوان مثللال، در بحللث 
از سللوء مصللرف آب و شللیوع 
خشکسللالی و خشک شدن منابع 
آبللی در ایللران، شللاید در نگاه 
نخسللت نتللوان دسللت رژیللم را 
مشللاهده نمللود، لیکن بللا نگاهی 
دقیقتللر به آن و ارزیابی مدیریت، 
سیستم ناکارآمد و فاسد اداری و 
عللدم تأمین آب به گونه ای علمی 
برای مصرف منازل و کشللاورزی 
و خشکاندن و سوزاندن جنگل ها 
اشللغال  و  بلعیللدن  منظللور  بلله 
زمین هللای آن و ... دسللت رژیم 
را بللا وضللوح بیشللتری می توان 

مشللاهده نمود.
مهرمللاه   ۱2 یکشللنبه،  روز 
صاحللب یک اتومبیل در اسللتان 
کهگیلویلله بللر سللر راه خود یک 
را  بلللوط چهارصدسللاله  درخت 
قطع نمود. گزارش ها حاکی از آن 
اسللت که گویا فرد مزبور پیشللتر 
از  به دلیل سللرعت در رانندگی، 
رانندگی  پلیس راهنمایی و  سوی 
جریملله ی نقدی شللده بللود. وی 
نیللز متقابًا در تافللی این عمل، 
چهارصدسللاله  بلللوط  درخللت 
بر اسللاس  بود.  نمللوده  را قطللع 
اطاعات موجود پلیس راهنمایی 
و رانندگللی در زیر سللایه ی این 
درخللت بلوط کمین نموده و با به 
دام انداختللن رانندگان اتومبیل ها 
آنللان را جریملله می نمودند. فرد 
نامبللرده نیز در تافللی این عمل 
اقللدام بلله بریدن درخللت مزبور 

نموده اسللت.
جمهللوری اسللامی تللا آنجا 
انحرافات  بلله سللوی  جامعلله را 
اخاقی سللوق  زوال  و  اجتماعی 
و  راهنمایللی  پلیللس  کلله  داده 
امنیت  رانندگللی به جای تأمیللن 
راه ها، همانند مشتی راهزن پشت 
درختان و سللنگ ها پنهان شده و 
رانندگان را به کمین  انداخته و از 
آنان اخللاذی می نماید، در اغلب 
به عنوان  مبلللغ کمتری  نیز  مواقع 
و مبلغ بیشللتری به عنوان رشللوه 
دارنللدگان  و  می کننللد  دریافللت 
قرار  فشللار  تحت  را  اتومبیل هللا 
اتومبیل ها  دارنللدگان  می دهنللد. 
نیللز آنچنللان از رژیللم و دولللت 
متنفر می شللوند که زمین و زمان 
نماینده ی حکومت تلقی نموده  را 
و با خالی کللردن عقده های خود 
بر سللر یک درخت 400 سللاله، 
حللس انتقام را که در درونشللان 
می نشللانند،  فرو  می کشللد،  زبانه 
بدون آن کلله لحظه ای بیندیشللند 
نتیجه ی این عمللل آنان،  کلله در 
تنهللا جامعه و طبیعت هسللتند که 

متضرر می شللوند.

آرام

بازتاب
انحط�اط اجتماع�ی

پیش از خواب از خوردن این خوراکی ها و نوشیدنی ها پرهیز کنید

شربت نعناع عاملی در کاهش فشارهای روانی

ساالنه  ١٧ میلیون نفر به  دلیل ابتال به  امراض قلبی و عروقی می میرند

شللما را بللا مجموعلله ای 
آشللنا  نوشللیدنی   و  خوراک 
می کنیللم که بایللد از مصرف 
آن ها پیللش از خواب پرهیز 
کللرد، چللرا کلله سللبب دیر 

خوابیدنتان می شللود.
بللر اسللاس پژوهش های 
انجام شده نباید خوراکی های 
مذکللور در سللطور پایین را 
پیش از خللواب بخورید، به 
همین خاطر از مصرف چنین 

خوراکی هایی حللذر کنیللد.
۱: غذاهللای چرب: پیتزا، 
سللیب زمینی سللرخ شللده و 
انواع همبرگر. این دسللته از 
بللرای هضم  مللواد خوراکی 
نیللاز به زمان دارند در نتیجه 
به عاملی جهت دیر خوابیدن 

شللما بدل می گردند.
2: خوراکی ها و غذاهایی 

پروتئیللن  میللزان  از  کلله  را 
نباید  برخوردارنللد،  باالیللی 

پیللش از خللواب خللورد.
۳: بسللتنی و تمللام مواد 

هم طبقه ی چنین خوراکی هایی، 
چرا که شللیرین بوده و باعث 
می شللوند کلله دیر بلله خواب 

برویللد.
هماننللد  سللبزیجات   :4
پیاز،کلم و مواد مشللابه دیگر 
،چللرا که ایللن طبقلله از مواد 
غذایللی باعث تولیللد گاز در 
سیستم گوارشی شده و باعث 
ایجللاد ناراحتللی و بی خوابی 

می شللوند.
آبللدار  خوراکی هللای   :۵
و  خیللار  هندوانلله،  هماننللد 
خربزه، چرا که آبدار بودن این 
مواد باعث بی خوابی می شود.

۶: انواع قهوه: خوردن قهوه 
موجب بی خوابی می شللود، به 
همیللن خاطللر سللعی کنید که 

پیش از خواب قهوه نخوریللد.
ایللن  سللیاه:  شللکات   :٧
خوراکی نیز حاوی نوعی ماده 
می باشد که در دیر خوابیدن و 

ایجاد بی خوابی مؤثر اسللت.

نعناع  شللربت  نوشللیدن   
عاملللی در رفع اسللترس و 

افسللردگی اسللت.
دلیللل  بلله   افسللردگی 
به   فیزیولوژی  بللر  تاثیراتش 
تغییراتی  ایجاد  جهت  عاملی 
در سیستم رفتاری طلب غذا 

بللدل می گللردد.
بللر اسللاس پژوهش  های 
انجام شللده ، میللزان خوردن 
غذا و وزن بدن افراد مبتا به  
افسللردگی که  بشدت کاهش 
یافتلله  بللود، طی یللک دوره  
مصرف شللربت نعنللاع بهبود 
یافته  و در مصرف غذا نیز به  
حالت عادی بازگشته  بودند.

پیشللنهاد می کنند  محققان 
افسللردگی  به   مبتا  افراد  که  
و اسللترس به  میزان مناسب 
نعنللاع  از شللربت  کافللی  و 

بنوشللند.
سبزیجات  از  نعناع،  برگ 

شناخته  شللده  بوده  و در اکثر 
مناطللق جهللان قابل کشللت 

می باشللد. 
نعناع یکی از مناسللبترین 

کلله   اسللت  خوراکی هایللی 
مصللرف آن باعللث کاهللش 
سللردرد و همچنیللن موجب 
بهبود  تسریع گردش خون و 

عملکرد قلب می شللود.
نعناع درمان مناسللبی برای 
التهللاب معده  و روده  اسللت و 
اگللر یک لیللوان از آب آن را 
بللدون شللکر بنوشللید، تعادل 

اسللید معده  را برقرار می کند؛ 
نعناع در ریلکس کردن مغز و  
سیسللتم عصبی و بهبود ضعف 
و انقطاع خللواب مؤثر  بوده  و 
کبد  تقویت  نیز عاملی جهللت 
و پانکللراس و کاهش سللرفه  

اسللت.
 اگللر برگ نعناع را در آب 
گرم بریزید و بعللداً پای خود 
را در آن قللرار دهیللد، درمان 
پللادرد خود  بللرای  مناسللبی 

یافته ایللد.
بلله   ابتللا  هنللگام  در 
بخور  گرفتن  سللرماخوردگی، 
نعنللاع در بازشللدن مجللاری 
تنفسللی مؤثر  اسللت. همچنین 
مصللرف نعناع باعث سللفیدی 
می توان  البته   می گردد،  پوست 
بلله  جای چللای نعنللاع، چند 
بللرگ نعنللاع را در آب گللرم 
ریخته  و بعد از چند دقیقه  آنرا 
بنوشللید تا فوایدش بیشللتر و 

تأثیرگذارتر باشللد.

بهداشللت  »سللازمان 
جهانی« اعام کرد، سللاالنه  
۱٧ میلیللون نفر به  علت ابتا 
به  امللراض قلبللی و عروقی 

می میرنللد.

در روز جهانللی مبللارزه  
بللا امللراض قلبی، سللازمان 
بهداشللت جهانللی از جامعه  
که   نمود  درخواسللت  بشری 
در مقابللله  بللا ایللن بیماری، 

همللکاری کاملللی از خللود 
نشللان دهند.

جهانللی  سللازمان  ایللن 
کشللورهای  »در  می گویللد: 
۵۵ە  خاورمیانلله   در  واقللع 

از مللوارد مرگ ومیللر ناشللی 
از امللراض قلبللی و عروقللی 

می باشللد.
تغذیه  ناسالم، ورزش نکردن 
و سللبک زندگللی ناسللالم از 
ایجاد اختال  مهمترین عوامل 

در عملکللرد قلب و سیسللتم 
گردش خون می باشللند.

سللازمان بهداشللت جهانی 
خواسللتار پیشللگیری از ابتا 
بلله  امللراض قلبللی و عروقی 

می باشللد.


