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  دني سخنان جو با يهیدر حاش

    یماوران  حسن

 ه" توانست بی، آزاد  یبا شعار   "زن، زندگ  ران يملل ا  یسراسر  جنبش
جلب کند.   ی اريهم  هو اروپا را ب  کايآمر  یافکار عموم   ر،ينظ  یب  یاەويش

  ه خود را در رابط  یپلوماسيناچار  د   هب  کاي و آمر  يیسردمداران  دول اروپا
  ەدپشت پر  یاسيو س    یتجار  یبر اساس زد و بندها  ەهموار  هک  ران،يبا ا
  .دادند رييداشت، تغ انيجر

استرال  و  حق  ه ک  ايکانادا  ا   یبرا  یبهشت   هب  قتيدر  و  اقوام    ی اد يانتقال 
 هب  بودند،ە شد  ليتبد  رانياز ملل ا  ەشد  ەديدزد  یو انتقال پولها  تکارانيجنا

افکار عموم   ر يفراگ  زشياز خ  تيآشکارا حما  ه شهروندانشان ک  یخاطر 
 تکاران يجنا  يهبر عل  یجد یاقدامات هرا خواهان است، دست ب رانيمردم ا

آلمان    هچند کشور قدرتمند اروپا، از جمل  هیخارج  یدر تهران زدند. وزرا
اعالم    رانيدر ا  یخواهيخود را از جنبش آزاد  تيو سوئد حما  ه ، فرانس

   .کردند

 ەیچهر  شي درصدد آرا  ەهموار  دنيکارآمدن با  یاز زمان رو  هک  کايآمر
تالش    راني توافق با ا  هفراوان ب  ديبود و با ام  یاسالم  ینکبت بار جمهور

با    مهايرا از تحر  یاسالم  یجمهور   ميرژ   ینحو  هب  کرديم نجات دهد، 
 ی رانيدهندگان ا  یرا  هب  هو با توج  کايمردم آمر  یهمدل  گسترشهامواج رو ب

 یاسالم  یهم جمهور   هک  کردي عصا تالش م  هدر ابتدا دست ب  کا،ي آمر  ميمق
ناتوان از شفاف   هسابق  یب  یاەويش  هرا،  ب  یرا نرنجاند و هم  افکار عموم

 ە دور  یمبارزات انتخابات  انيدر جر  ەخود شد؛ تا باالخر  یريکردن موضعگ 
گذار است،    ريتأث  ەنديآدر دوسال    یجمهور  استيبر انتخابات  ر  هدوم، ک

 ان يو با دو فاعل مختلف ب   ه دو جمل   کيدوپهلو را در    یاستيس  دن يبا  یآقا
  :گفتند شانيکرد. ا

   ".خود را آزاد خواهند کرد  هايراني. اميکنيرا آزاد م  رانيا"

خود را آزاد    تواننديتنها خودشان م  هايراني ا  هک  ستين  نيدر ا  یگمان  هالبت
دولتشان را نشان     استيس  ی، هم سردرگم  دنيبا  یآقا  اناتيب  نيکنند. اما ا
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از دست ندادن   یبرا  کايمردم آمر  یرا  هب  شانهو عالق  ليو هم م   دهديم
   .قدرت حزبش

  یميکار آمدن ج  ی ، از زمان رو  کايآشکار حزب دمکرات آمر  استيس
 هک  ینسک ي"کمربند سبز" مشاور مشهورش برژ  همشهور ب  نيکارتر با دکتر

نظر اساس  بن   اتيبر  تدو  گسني آلکساندر  عل   ەیکنند  ني،  "اسالم    يه تز 
طراحیشورو ب  ەهموار  بود،ەشد  ی"  کمک  محور  گروهها  هبر   یرشد 

  .بودەشد یگذاريه، پا هانيو خاورم یشورو یزهادر مر یاسالم یاسيس

شورو  سقوط  از  وس  هلطس  یبرا  است،يس  ني ا  زين  یپس  منابع    عيبر 
  ه ابرقدرت، ب   هشدن ب  ليتبد  هب  يهاز بازگشت روس  یريو جلوگ  هانيخاورم

دولت او افغانستان را،  با   دن،يکار آمدن با  ی نشد و با رو  هکنار گذاشت
در   شد،يم  ەزد  نيدالر تخم   اريليم  صديدر حدود س   هک  یاهشرفتيپ  حاتيتسل
ب  وميتيل  افتيدر  القب ب  هافغانستان،  و  کرد  واگذار  دست   هطالبان  دولت 

   .طالبان واگذار کنند  هقدرت را ب   ه خود در افغانستان دستور داد ک  ەینشاند

آغاز    ١٩٧٨از سال    ه ک  هانيدر خاورم  یاسالم  یستهايترور  تيو تقو  دفاع
 کايدمکراتها در آمر یخارج استيس یاساس یهايهاز پا یک يشد تا کنون  

 یرا از کشورها  ستياز چهل هزار اسالم  شياست. دولت کارتر ب  ەبود
 هکرد و ب  یسازمانده  یافغان  نينام مجاهد  هدر پاکستان ب  یمختلف  اسالم

   .داشت ليبا دولت افغانستان گس گجن

انگلستان و  یهمان حال  دولت کارتر در کنفرانس گوادالوپ با همراه در
را گرفت. دولت کارتر    ینين خمکارآورد  ی رو  هکمک ب  هب  ميتصم  ،هفرانس
با دکتر     رانيو در ا  ه در فرانس  کايآمر  ريتوسط سف  ه ب  ەاسناد افشا شد  هبنا ب

   ران يدر ا  ین يخم   ندگانيو نما   کاي تماس با آمر  یبرا  ینيخم   ەندي نما  یزدي
  هی برنام  ريمد  ،یالنيدکتر عباس م  یهاهدر تماس بود و بر اساس نوشت

 یزديخود دکتر    یهاهنوشت  نياستنفورد و همچن  ەدر دانشگا  رانيمطالعات ا
 کا يشک کرد؛ آمر  ديبا  شي گفتگوها  انيجر  هیانيراستگو  ان يدر ب  هالبت  هک

  ستهايبا اسالم  تماس  هرا ب  راني، سران  ا  رانيا  ه ب  زريبا فرستادن ژنرال ها
   .وادار کرد ینيخم يهو عدم واکنش بر عل
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  تيماند و مامور  رانيدر ا  ١٣٥٧بهمن    ١٤تا    ١٣٥٧  ەمايد  ١٤از   زريها
   .انجام داد تيخود را با موفق

پ   پس اوباما  باراک  کارتر،  تقو  نيرتريگ ياز  و   م يرژ  ەیکنند   تي مدافع 
خطابودن  روش خود اقرار    هب  اياواخر گو  نيدر ا  هبود ک  یاسالم  یجمهور

  ی اسالم  یجمهور  ميرژ  هب  یبرجام در فاز  مانياو با بستن پ  است؛ەکرد
   .شدنديم یسالخ ميرژ تکارانيجنا هیليوس هب رانيمردم ا هرساند ک یاري

  انيجهان  یچنان بر افکار عموم   نا، يجنبش ژ  ران،يملل ا  یسراسر  زشيخ
اسالمگراها و حزبش،    هب  ليجمهور متما  سيرئ  دن يبا  یآقا   هک  هگذاشت  ريتاث

سقوط   هک  داننديم  یک ين  هدهند. آنان ب رييخود را تغ استيس شونديمجبور م 
  ی ماسال  یست يترور  یسازمانها  یزندگ  انيآغاز پا   ،یاسالم  یجمهور  ميرژ

  هی دو جمل   انيب  رغميهنوز، عل  دنيرو جو با  نياست. از هم  هانيدر خاور م
جمهور  یروشن  یريموضعگ   ر،ياخ قبال    ستيترور  یاسالم  یدر 

هر شخص و حزب   هو ن  دنيبا  یآقا  هاست ن  انيع  هک  ه. اما آنچاستهنگرفت
دست آورد، قادر نخواهد بود   هب  کايقدرت را در آمر  هک  یگريد  یاسيس
ا  شيب سياز  ادام  هانيخاورم  کردنەزياسالم  استين   آمر  هرا    کا يدهد. 

ک شد  خواهد  س  نشيب  همجبور  ا  یاسيو جهت  مورد  در  را  و    ران يخود 
   .دهد رييتغ  هانيخاورم

 نايبر مزار  ژ  شيهاهشعل  هک  است   یدستاورد جنبش  زنان و جوانان  نيا
با شعار ژن، ژ برافروخت و در سراسر    ی،ئازاد  انيدر سقز کردستان 

  ی متفاوت و زبانها  یمختلف با فرهنگها  یتها ي کشور زنان و جوانان  از مل
آمدند و  آنرا سردادند. آنان نسل    دان يم  هب   هکپارچيمختلف، اما متحد و  

برابر  اندهافتيدر  هک  نديجهان  نينو باربر  ،یتيجنس  یبدون  کامل   یبدون 
 .ستين ريامکان پذ ی، زندگ یو بدون آزاد تهايو اقل تهايحقوق مل


