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ارگان حزب دمکرات کردستان ایران

تـأمین حقوق ملی خلق کرد در چهارچوب ایرانی دمـکراتیک و فـــدرال

۷ ٤٨ ٥
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سخن      

خواست ملی و دمکراسی در 

مبارزات کوردستان

تهاجم به مثابه دفاع:

 استراتژی جدید ایران و 

بایسته های احزاب کورد

بررسی بودجه بر اساس 

بحران های داخلی

اطالعیه ی مرکز همکاری 
احزاب کوردستان ایران 
به مناسبت اولین سالروز 

تاسیس این مرکز

رژیم ایران به هالکت 
رسیدن بیست ویک تروریست 

خود  در سوریه 
را تایید کرد

تأیید تحریم وزارت اطالعات 
رژیم 

 توسط اتحادیه ی اروپا

سازمان دفاع از حقوق بشر 

کوردستان:

 سازمان های جهانی حقوق بشری 

در قبال بازداشت شدگان کورد 

بی تفاوت نمانند

کریم پرویزی

ادامه در صفحه ی 2

اسالمی جمهوری  ورشکستگی  و  تنگنا 

در تاریخ ملت های تحت ستم و 
انقیاد و نیز همه ی آن ملت هایی 
و  خونریز  دشمنانی  با  که 
ددمنش روبه رو هستند، مقاطع 
تاریخی ویژه و استثنائی یافت 
می شود که دشمنان آن ملت با 
تمام توان و تالش خود در پی 
تاریخی  مذکور  مقاطع  که  آنند 
و  بی اهمیتی  از  حدی  به  را 

ابتذال، تنزل دهند.
که  هنگامی  مثال  عنوان  به 
سفید پوستان اروپائی به خاک 
برآنند  و  می گذارند  پا  آمریکا 
را  سرخپوستان  سرزمین  که 
مقاومت  گونه  هر  کنند،  اشغال 
سرخپوست ها  مبارزه ی  و 
و  توحش  عنوان  تحت  را 
معرفی  عقب افتادگی  و  تحجر 
دستاویزی  به  آنرا  و  می  کنند 
مبدل  خود  بدرفتارهایی  برای 

میسازند.
ایدئولوژی  معاصِر  ایراِن  در 
و  مقاومت  پهلوی-خمینی، 
کورد،  ملت های  ایستادگی 
ترک، عرب، بلوچ و ترکمن را 
تمدن  با  چارچوب ضدیت  در 
و پیشرفت یا دشمنی با خدا و 
یا خیانت به "مام میهن" تعریف 
و  حساس  مقاطع  و  می کنند 
ملت ها  این  تاریخ  پراهمیت 
دست  ساخته ی  و  تصنعی  را 

بیگانگان معرفی می کنند.
این  کورد،  ملت  با  رابطه  در 
اوج  در  توانستند  مردمان 
و  فاشیسم  سلطه  و  حاکمیت 
منطقه،  بر  استبداد  و  تحجر 
جمهوری  نوع  از  حکومتی 
کنند.  تاسیس  دمکراتیک  و 
میرپنج  رضا  که  هنگامی 
مدرن  اصطالح  به  حکومت 
مدرن  کرد،  تاسیس  را  خود 
زنان  برهنگی  در  را  بودن 
مدنظرش  مدرنیته ای  و  می دید 
بود که زن و دخترانش در ان به  
اما  تبدیل شده بودند.  لباس  مد 
هنگامی که حکومت جمهوری 
»پیشوای  دستان  با  کوردستان 
حزب  رهبری  با  و  جاوید« 
او  می شود،  تاسیس  دمکرات 
و  حقوق  به  مختص  سازمانی 
می کند  ایجاد  را  زنان  تعالی 
برای  الگویی  به  همسرش  و 
یکسانی  تحقق  جهت  مبارزه 
در  مرد  و  واقعیزن  برابری  و 
خانواده و جامعه بدل می شود.

شکوه جاودانه 

رئیس  دی ماه،   ٢٩ مورخ 
روابط  راهبردی  شورای 
با  مالقاتی  طی  رژیم،  خارجی 
هیئتی از IAI از نحوه تعامل 
در  بویژه  اروپائی ها  رفتار  و 
به  با روابط مالی مربوط  رابطه 
معامالت تجاری و بازرگانی با 
 ،SPV عنوان   تحت  ایران 
انتقاد کرد و گفت: دول اروپائی 
هدایت  و  پشتیبانی  توانایی 
برای  شرکت ها  و  کمپانی ها 
ایران  با  تجارت  و  همکاری 
قابل  این موضوع  که  ندارند  را 

تحمل و اغماض نیست.
نشست  این  در  خرازی  کمال 
اروپائی،  طرف  نقد  بر  عالوه 
رژیم  مسئولین  سایر  مانند  به 
برجام  نامعلوم  آینده  مورد  در 
دست به تهدید زد و اعالم کرد 
برابر است  برجام،  که: شکست 
اروپا!.  امنیت  رفتن  بین  از  با 
معنا  تمام  به  آمریکا  افزود:  او 
اروپا را به گروگان گرفته است 
و اروپا باید مفهوم مقاومت در 
برابر آمریکا را از ما و چین و 

روسیه یاد بگیرند.
بیان  بعد از آن  سخنان خرازی 
هیئتی  دی ماه،   ١٨ در  که  شد 
کشورهای  شامل  اروپائی 
فرانسه، بریتانیا، آلمان، دانمارک، 
ساختمان  در  بلژیک  و  هلند 
نشستی  رژیم،  خارجه  وزارت 
و  داشتند  ذی ربط  مسئولین  با 
طی آن بطور جدی به جمهوری 
دادند که دست  اسالمی هشدار 

و  خود  موشکی  برنامه های  از 
در  تروریستی شان  توطئه های 
اعالم  و  بردارند  اروپا  خاک 
کردند: اروپا دیگر نمی تواند از 
این رفتارهای رژیم چشم پوشی 
شده،  منتشر  اخبار  بنابر  کند. 
برخالف عرف  ایرانی  مسئولین 
با  را  مذکور  نشست  بین الملل، 
دشنام و توهین ترک کردند که 
نحوه رفتار، در رسانه های  این 
در  بازخورد گسترده ای  جهانی 

پی داشت.
همین  در  رویترز  خبرگزاری 
کرد  اعالم  گزارشی  طی  رابطه 
در  اروپائی ها  جدی  موضع  که 
نزدیکی  از  نشان  ایران  قبال 
آمریکا  به  اروپائی ها  بیشتر 
دارد، چرا که موضعی که طرف 
در  مذکور  نشست  در  اروپائی 
قبال ایران در پیش گرفت همان 
ترامپ  دونالد  که  مواضعی ست 
جاری  سال  اردیبهشت ماه  در 
موجب  به  و  کرد  اعالم  آنرا 
برجام  از  یکجانبه  بصورت  آن 
تصویب  همچنین  شد.  خارج 
تحریم های  از  دور  جدیدترین 
از توافق برجام در  اروپا -بعد 
سال ١٣٩٤- علیه رژیم تهران 
باشد  دیگری  نشانه ی  می تواند 

از این نزدیکی.
این به حاشیه راندن، تنها توسط 
نمی دهد  روی  اروپائی  طرف 
رژیم  نزدیک  هم پیمانان  بلکه 
جبهه  به  را  آرام خود  آرام  نیز 
مقابل جمهوری اسالمی نزدیک 

عضو  کیان پور،  مجید  می کنند. 
رژیم  مجلس  عمران  کمیسیون 
اظهار  ایسنا  به  سخنانی  طی 
داشت: بیش از نیمی از ناوگان 
هوایی ایران فرسوده شده و نیاز 
فوری  جایگزینی  و  تعمیر  به 
تحریم های  دلیل  به  اما  دارد 
آمریکا هیچ شرکت و کشوری 
که دارای صنعت هواپیمائی ست 
رابطه  این  در  که  نیست  حاضر 
کشوری  حتا  دهد،  یاری  را  ما 
متذکر  او  روسیه.  همانند 
در  روسی  طرف  آنچکه  شد: 
با  می گویند  ما  به  نشست ها 
آنچکه در عمل انجام می دهند، 

بسیار متفاوت است.
با  رژیم  نیز  داخلی  سطح  در 
وضعیت بسیار اسفناکی روبه رو 
پژوهش های  مرکز  است.  شده 
گزارش  تازه ترین  در  مجلس 
بودجه  طرح  با  رابطه  در  خود 
کرد:  اعالم  آینده  سال  برای 
سال  طی  ایران  نفت  شرکت 
 ٦٦٠ و  میلیارد   ٤٨ گذشته 
شده  بدهکار  تومان  میلیون 
است که به دلیل نبود بودجه ی 
الزم، مجبور به بازپرداخت ١٥ 
در  دوالر  ٧٠٠میلیون  میلیارد 

سال ٩٨ است.
نوبخت،  محمدباقر  همزمان 
و  برنامه  سازمان  مسئول 
سخنانی  طی  رژیم،  بودجه ی 
اظهار داشت: در صادرات نفت 
شده ایم  مشکل  دچار  بشدت 
سختی  تحریم های  با  کشور  و 

روبه رو شده است.
و  میلیون   ٢ از  ما  گفت:  او 
 ٤٧ و  نفت  بشکه  ٤١٠هزار 
در  که  نفتی،  درآمد  میلیارد 
پیش بینی  گذشته  سال  بودجه 
نوبخت  شده ایم.  دور  بود  شده 
نه   : که  داشت  اظهار  آشکارا 
فروش  کاهش  مشکل  تنها 
ارز  انتقال  در  بلکه  داریم  نفت 
مشکل  با  نیز  کشور  داخل  به 
روبه رو هستیم و برای صادرات 
است،  نیاز  کشتی  به  نیز  نفت 
بخش  که  حالی ست  در  این 
روبه رو  تحریم  با  نیز  کشتیرانی 

شده است.
ابراز  حالی  در  نوبخت  سخنان 
در  روحانی  حسن  که  می شود 
هفته گذشته و طی نشست هیئت 
نفت  فروش  کرد:  اعالم  دولت 
پیش بینی  که  صورت  همان  به 
به  آمریکا  و  دارد  ادامه  می شد 
هدفش در ممانعت از صادرات 

نفت ایران نرسیده است.
روزنامه فاینشنال تایمز، در این 
رابطه نوشت: آمارها بیانگر این 
تحریم های  که  هستند  واقعیت 
بر  جدی  ضرباتی  آمریکا، 
بخش صادرات نفت ایران وارد 
این  نفت  صادرات  است.  کرده 
کشور در مقیاس با سال گذشته 
مواجه  درصدی   ٦٠ کاهش  با 

شده.
هنگامی  مباحث  این  مجموع 
افزون  روز  افزایش  با  آنرا  که 
مردمی  و  عمومی  اعتراضات 

چشم اندازی  می کنیم،  همراه 
ما  اختیار  را در  ایران  آینده  از 
حتا  رژیم  آن  در  که  می گذارد 
از برگزاری مراسمات حکومتی 
خود عاجز شده است. در همین 
فرمانده  اشتری،  حسین  رابطه 
سخنانی  طی  تهران،  پلیس 
هستند  مطلع  که  شده  مدعی 
تا  آنند  بر  رژیم  دشمنان  که 
به  دست  ٢٢بهمن  مراسم  در 
بزنند  ضدحکومتی  تظاهرات 
این مساله  دلواپس  نیز  و آن ها 

هستند!
همزمان  اشتری،  سخنان  بنابر 
دارد  قصد  حکومت  اینکه  با 
مرسامات ٢٢بهمن و راهپیمائی 
مختص به آن روز را برگزار کند 
که  هراس اند  در  مساله  این  از 
طی آن مردم علیه رژیم دست 
راهپیمائی  بزنند و  تظاهرات  به 
عظیم  تظاهراتی  به  حکومتی 
بدل  اسالمی  جمهوری  علیه 
شود و به همین خاطر از همین 
مردم  تهدید  به  دست  حاال 

زده اند.
مجموع این وقایع و اظهارات و 
اعتراضات صنفی و متنوع -که 
روی  ایران  از  جایی  در  با  هر 
برای  را  واقعیت  این  می دهد- 
ما آشکار می سازد که همانگونه 
رژیم  مهره های  از  بخشی  که 
جمهوری  کرده اند،  اعتراف 
و  فرو ریخته  از درون  اسالمی 

در حال گذار به نابودی است.
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ادامه ی سخن

اطالعیه ی مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران به مناسبت اولین سالروز تاسیس این مرکز

ملی- حاکمیت شکوهمند  این 
دمکراتیک در کوردستان و در 
فاشیسم  و  تحجر  سلطه  عصر 
در منطقه، مقطعی افتخارآفرین 
برای ملت کورد است و همین 
امر نیز موجب شده که دشمنان 
حزب  و  کورد  درشت  و  ریز 
در  مستمرا  پیشوا،  و  دمکرات 
جلوه  بی محتوا  و  تحقیر  پی 
تاریخ  از  مقطع  این  دادن  
ملت مان باشند و مکررا بر آنند 
تا آنرا در چارچوب خواست و 
منافع "باقروف" و "پیشه وری" 
عشیره  چند  آشوبگریهای  و 
این  اما  بکشانند.  نمایش  به 
تالش های عبث دشمنان کورد 
روبه رو  موفقیت  با  هیچگاه 
نشده است و با گذشت دهه ها، 
گذشته  از  بیش  کورد  ملت 
و  آمال  تحقق  راستای  در 
برحق  خواست های  و  آرزوها 
جمهوری  و  دمکرات  حزب 
و  برداشته  گام  کوردستان 
امروزه دیگر آحاد این ملت به 
این امر افتخار می کنند که خود 
به عنوان شهروند جمهوری  را 
معرفی  کوردستان،  دمکراتیک 
که  میهنی  و  ملی  هویتی  کنند. 
و  استبداد  از  مملو  تاریخ  با 
توحش منطقه در تقابل است و 
کورد و کوردستان را به گوهر 

درخشان تاریخ بدل می کند.
جمهوری  شکوهمندی  این 
پرشکوه  رهبران  و  کوردستان 
جاوید،  پیشوای  بویژه  آن 
استوار  و  پرهیبت  قلعه ای  به 
دیوار  کوهستان ها،  که  می ماند 
شهر  گرداگرد  و  هستند  آن 
در  و  گرفته  آغوش  در  نیز  را 
دشمنان  چه  هر  نیز  میان  این 
می کوشند تا آن را ویران کنند 
بیشتر به خود ضربه می زنند و 
در باتالق نابودی فرو می روند 
بیش  کوردستان  جمهوری  و 
اندیشه  و  فکر  در  پیش  از 
می شود  تثبیت  کورد  مردمان 
متجلی  گذشته  از  باشکوه تر  و 

می شود.

احزاب  همکاری  مرکز 
مناسبت  به  ایران،  کوردستان 
این  تاسیس  سالروز  اولین 
مرکز، اطالعیه ای را منتشر کرد.

متن کامل این اطالعیه بدینگونه 
است:

همکاری  مرکز  اطالعیه ی 
ایران  کوردستان  احزاب 
سالروز  نخستین  به مناسبت 

تأسیس آن
آمده ی  به ستوه  و  مبارز  مردم 

کوردستان!
سیاسی  جریان های  و  نیروها 

کوردستانی و ایرانی!
جمهوری  که   است  سال  چهل 

تمامی  در  ایران  اسالمی 
نظامی،  )سیاسی،  عرصه ها 
و  اقتصادی  اجتماعی،  امنیتی، 
فرهنگی( جنگ پایان ناپذیری 
کوردستان  در  کرد  خلق  بر  را 
ایران تحمیل کرده  است. رژیم 
به منظور کسب موفقیت در این 
کرد  خلق  سرکوب  و  جنگ 
خشونت  ابزارهای  کلیه ی  از 
است  کوشیده   و  جسته   بهره  
دستگاه های  و  دم  طریق  از 
زندگی  خویش  سرکوبگر 
تمامی  در  را  کوردستان  مردم 
زمینه ها تحت نظارت و کنترل 
چهل  طی  اما  درآورد،  خود 
سال اخیر علیرغم نابرابر بودن 
با  کوردستان  مردم  این جنگ، 
مقابل  در  خویش  توان  تمام 
این رژیم ایستادگی کرده  و در 
خویش  حق طلبی  و  مبارزات 
راسخ و استوار بوده  است. در 
رویارویی با حاکمیت جمهوری 
کوردستان  احزاب  اسالمی، 
ایران از طریق نیروی پیشمرگ 
و تشکیالت داخل کشور و نیز 
حمایت و قبول مسئولیت مردم 
سیاسی  فعاالن  و  میهن پرست 
به   ایران  کوردستان  در  کرد 
مقابله  با سیاست های جمهوری 
این  در  و  برخاسته اند  اسالمی 
راه هزاران تن از پیشمرگان و 
عادی  مردم  و  احزاب  اعضای 
رسیده   شهادت  به   کوردستان 
زمین  بر  ناحق  به   خونشان  و 

ر یخته  شده  است.
این  همه ی  علیرغم  لیکن 
قربانی ها،  و  رویارویی ها 
احساس  خالء  این  همواره  
در  کرد  خلق  جنبش  که   شده  

و  دفاع  در  ایران  کوردستان 
مقابله  علیه  حاکمیت جمهوری 
اسالمی متحد و هماهنگ نبوده  
نقطه ضعفی  امر  این  و  است 
خلق  مشروع  جنبش  برای 
این  با  می رود.  به شمار  کرد 
اخیر  سال های  طی  وجود 
تالش به عمل آمده  تا از طریق 
کوردستان  احزاب  گردآمدن 
که   پالتفرمی  حول  ایران 
را  کوردستان  مردم  اکثریت 
نمایندگی کند، جبهه  یا ائتالفی 
خالء  این  و  گردید  تشکیل 
جمهوری  علیه   مبارزه   در  را 
اسالمی پر نماید، اما به  دالیل 
تحقق  هم پیمانی  این  گوناگون 
پیدا نکرد. بدیهی است احزاب 
مبارزه ی  عرصه ی  در  حاضر 
به   کدام  هر  ایران  کوردستان 
نوبه ی خود از تحقق این هدف 
یعنی تشکیل یک ائتالف فعال، 
آن  راه  در  و  نورزیده   غفلت 
تالش کرده اند، تا آنکه  در روز 
خورشیدی    ١٣٩٦ دیماه   ١٩
از  پس  (میالدی   ٩/١/٢٠١٨(
چند جلسه ی مشترک با حضور 
دو یا چند جریان بر سر تشکیل 
سازماندهی  به منظور  مرکزی 
توافق  احزاب  میان  همکاری 
به عمل آمد و روز سی ام دیماه 
سال ١٣٩٦ خورشیدی )٢٠ی 
ژانویی ٢٠١٨( این مرکز اعالم 
موجودیت کرده  و کار خود را 

رسمأ آغاز کرد.
این  تشکیل  از  یکسال  حال 
مدت  در  و  می گذرد  مرکز 
مزبور  مرکز  یکسال  این 
میان  ارتباطی ای   پل  کوشیده  
باشد  ایران  کوردستان  احزاب 

روند  بر  را  فعالیتش  و  کار  و 
پیشرفت مبارزه ی حق طلبانه ی 
تأثیرگذار  ایران  کوردستان 

باشد.
احزاب  همکاری  مرکز  اهمیت 
از  می توان  را  ایران  کوردستان 
قرار  ارزیابی  مورد  جنبه   چند 

داد:
در شرایطی  مرکز  این  نخست، 
تأسیس گردید که   بدلیل اوضاع 
مدیدی  مدت  منطقه،   سیاسی 
بر  مبارزه   عرصه ی  که   است 
رهبری  و  علنی  تشکیالت 
تنگ  ایران  کوردستان  احزاب 
به علت  محدودیت  این  و  شده  
انحصارطلبانه ی  سیاست 
منطقه   در  اسالمی  جمهوری 
هر روز بیش از پیش احساس 
می شود و از طرف دیگر شاید 
از  کدام  هیچ  دالیلی  به   بنا 
تنهایی  به   نتوانسته اند  احزاب 
به  مقابله  با سیاست ها، برنامه ها 
و توطئه های جمهوری اسالمی 

برخیزند.
در  مرکزی  چنین  وجود  دوم، 
که   یافت  ضرورت  شرایطی 
ایران تحت حاکمیت جمهوری 
سیاست های  بدلیل  اسالمی 
و  کشور  داخل  در  ضدخلقی 
در  خصمانه اش  سیاست های 
همسایه   کشورهای  با  ارتباط 
انقالب  صدور  لوای  تحت 
امور  در  دخالت  و  اسالمی 
معضل  به   کشورها  این  داخلی 
بزرگی برای خلق های ایران و 
است.  گشته   بدل  جهانی  نظم 
نارضایتی  اخیر  سال  دو  طی 
ایران  داخل  در  تظاهرات  و 
است،  یافته   فزونتری  گسترش 
به  نحوی که  در این اعتراضات 
به ستوه  مردم  شعارهای 
قرمزهای  خط  ایران  آمده ی 
را  اسالمی  جمهوری  نظام 
درنوردیده  و ''مرگ بر رهبر'' 
جمهوری  باد  ''سرنگون  و 
تظاهرات  کلیه ی  در  اسالمی'' 
از  پس  می رسد.  به گوش 
تظاهرات  از  یکسال  گذشت 
ایران،  خلق های  اعتراضات  و 
اوضاع  که   می کنیم  مشاهده  
جمهوری  حکمرانان  زیان  به  
خلق های  به  سود  و  اسالمی 
شمار  روز  هر  و  است  ایران 
طبقات  و  اقشار  از  بیشتری 
کارگران،  نظیر  ایران  جامعه ی 
معلمان  زنان،  دانشجویان، 

احقاق  جهت  عادی  مردم  و 
خیابان ها  به   خویش  حقوق 
ریخته  و با سردادن شعار علیه  
را  خود  نارضایتی  حاکمیت 

ابراز می دارند.
خلق های  نارضایتی  بر  عالوه  
در  نیز  رژیم  خود  ایران 
بحران  دچار  خویش  درون 
و طی یک سال گذشته   گشته  
بیش  رژیم  درون  جناح های 
برابر یکدیگر  از هر زمانی در 
صف آرایی کرده  و عملکردهای 
ناپسند یکدیگر را که   زشت و 
نسبت  گذشته   سال  چهل  طی 
ثروت  و  ایران  خلق های  به  
انجام  کشور  این  سامان  و 
علیرغم  می کنند.  افشا  داده اند، 
اوضاع نابسامان ایران، سیاست 
در  دخالت  و  نفوذ  گسترش 
منطقه   کشورهای  داخلی  امور 
به   دستیابی  بر  پافشاری  و 
و  جمعی  کشتار  سالح های 
پیماننامه ها  به   پایبندی  عدم 
و  بین المللی  توافقنامه های  و 
تحت  ایران  بشر،  حقوق  نقض 
را  اسالمی  جمهوری  حاکمیت 
در تنگنای بزرگی قرار داده  که  
از آن  به سادگی  نتواند  احتماأل 
رهایی یابد. در چنین شرایطی 
رساندن  مقصود  به   جهت 
مردم  حق طلبانه ی  جنبش 
کوردستان ضرورت یک اتحاد 
و هم پیمانی کوردستانی بیش از 

گذشته  خود را نشان می دهد.
همکاری  مرکز  اساس  این  بر 
ایران  کوردستان  احزاب 
گذشته   سال  یک  مدت  طی 
بسیاری  موانع  است  توانسته  
و  بردارد  خود  راه  سر  از  را 
رئوس  و  اساسنامه   تصویب  با 
رابطه   در  موضع گیری  و  کلی 
و  ایران  در  که   رویدادهایی  با 
به ویژه  کوردستان روی می دهند 
_به عنوان نمونه  فراخوان جهت 
امداد رسانی به  مردم زلزله زده ی 
اعتراض  کرماشان،  منطقه ی 
کشتار  سیاسی،  اعدام های  به  
تروریستی  اقدامات  کولبران، 
جمهوری اسالمی و..._ خود را 
عرصه ی  کاراکتر  یک  به عنوان 
اسالمی  علیه  جمهوری  مبارزه  
در کوردستان ایران نشان دهد 
و به  نقطه ی امید دلسوزان اتحاد 
و همبستگی احزاب کوردستان 

ایران بدل گردد.
و  همدردی  این  اوج  نقطه ی 

در  کوردستان  مردم  حمایت 
جاری  سال  شهریورماه   ٢١
حمله ی  از  پس  روز  سه   تنها 
حزب  قرارگا های  به   موشکی 
حزب  و  کوردستان  دمکرات 
و  ایران  کوردستان  دمکرات 
فعاالن  از  تن  شش  اعدام  نیز 
سیاسی ، در زندان های رجایی 
و  میاندوآب  تهران،  شهر 
بود و دوست و دشمن  اشنویه  
از  پس  که   دریافتند  به روشنی 
سرکوب  سیاست  سال  چهل 
توسط  کوردستان  مردم  دائمی 
جمهوری  دستگاه های  و  دم 
و  اسالمی  جمهوری  اسالمی 
تالش در راستای ایجاد شکاف 
با  مردم  احزاب،  و  مردم  میان 
اعتصاب  یک  انداختن  راه  به  
فرزندان  و  احزاب  سراسری 
خویش را مورد حمایت مجدد 
که   دادند  نشان  و  داده   قرار 
عرصه ی  در  حاضر  احزاب 
مبارزه  متحد و یکپارچه  باشند، 
مردم نیز حامی و پشتیبان آنها 

خوهند بود.
مرکز  تأسیس  سالروز  در 
کوردستان  احزاب  همکاری 
دیگر  که   آنیم  خواهان  ایران، 
که   ایران  کوردستان  احزاب 
برنامه  و مشی خود را با رئوس 
کلی این مرکز منطبق می دانند، 
یادشده   مرکز  تقویت  به منظور 
و تشکیل یک جبهه ی توانمند 
احزاب  همکاری  مرکز  به  
بپیوندند.  ایران  کوردستان 
همکاری  مرکز  حال  عین  در 
به سوی  کوردستان  احزاب 
سازمان های  و  احزاب  کلیه ی 
جمهوری  اپوزیسیون  سیاسی 
دمکراسی  به   عمأل  که   اسالمی 
و تنوع ملی ایران اعتقاد داشته  
و بر حقوق ملت ها در آینده ی 
کشور  اداره ی  سیستم  و  ایران 
در ایران آینده  صحه  می گذارند، 

دست همکاری دراز می کند.
همه،   همکاری  با  امیدواریم 
بکوشیم یک سیستم جمهوری 
جایگزین  فدرال  و  دمکراتیک 
و  گردد  اسالمی  جمهوری 
یوغ  از  ایران  همه ی خلق های 
ستم و استثمار این رژیم رهایی 

یابند.
مرکز همکاری احزاب 

کوردستان ایران
١٩ دی ماه ١٣٩٧

دعوت از یک بانوی کورد به 
فستیوال برلین

اهل  کورد  هنرمند  بانوی 
کوردستان ایران، به عنوان یکی 
فستیوال  به  توانا،  هنرمندان  از 
دعوت   ٢٠١٩ سال  در  برلین 

شد.
شیالن  کورد،"  فیلمساز  بانوی 
مهاباد  شهرستان  اهل  سعدی" 
کوردستان  ارومیه  استان  در 
از  یکی  عنوان  به  ایران، 
فستیوال  به  توانا،  هنرمندان 
دعوت  سال٢٠١٩  در  برلین 

شد.
اعالم  کورد  فیلمساز  این 
فستیوال  این  در  که:  کرده 
دعوت  توانا  هنرمندانی  که 
بزرگترین  از  یکی  و  می شوند 
است،  جهان  سینمای  اتفاقات 
طرف  از  نفر   ٢٥٠ ساله  هر 
هیأت داوران انتخاب می شوند.
متقاضی   ٣٤٠٠ فستیوال  این 
دنیا  کشور   ١٣٠ از  که  داشته 
بانوی  می کنند؛این  شرکت 

یکی  عنوان  به  کورد،  فیلمساز 
از شرکت کنندگان این فستیوال 

دعوت شده است.
خود  فیلم  درباره ی  سعدی 
فیلم  این  می گوید:  چنین 
درباره ی  است  موضوعی 
 ٧ نشیب  و  فراز  پر  زندگی 
حمله  از  پس  که  ایزدی  دختر 
پناهجویان  داعش ساکن کمپ 
شهر "دیاربکر" ترکیه می شوند.
یا  برلین  فیلم  فستیوال 
باارزشترین و  برلینانه، یکی از 
سینما  فستیوال های  قدیمیترین 
اروپا است که هر  در جهان و 
ساله در برلین برپا می شود.این 
در  بار،  اولین  برای  فستیوال 
سال ١٩٥٢ میالدی، با نمایش 
"آلفرد  ساخته  "ربکا"  فیلم 

هیچکاک" شروع به کار کرد.
خرس  فستیوال  این  جایزه 
طالیی است که به بهترین فیلم 

این فستیوال داده می شود.

پرستاران شهر سنندج
 معوقات مزدی ١٠ ماهه دارند

بخش قابل توجهی از پرستاران 
سنندج،  شهر  بیمارستان های 
معوقات  ماه   ١٠ به  نزدیک 
نبود  دلیل  به  و  دارند  مزدی 
به  مجبورند  کافی،  کار  نیروی 

جای چهار نفر کار کنند.
بخش قابل توجهی از پرستاران 
شهر سنندج از معوقات مزدی 

١٠ ماهه ی خود خبر داده اند.
یکی از این پرستارها با اشاره 
به نبود نیروی کار کافی اعالم 

نا  بخواهد  پرستار  هر  کرده: 
نخواهد باید  به اندازه ی چهار 

پرستار کار کند.
ما  داشت:  ابراز  همچنین  وی 
از  بیماران  برای  توان  حد  در 
اما  گذاشتیم  مایه  دل  و  جان 
یک  بدانند  خوب  باید  مردم 
نفر هرچه توانا باشد نمی تواند 
خالی  جای  سال ها  و  ماه ها 

چهار نیرو را پر کند.
سخن  ضمن  پرستار  این 

کار  این  مشکالت  از  گفتن 
همچنین  و  کم خوابی  همچون: 
لحظات  زیباترین  از  گذشتن 
خانواده  از  دوری  و  زندگی 
انتقاد  به  ویژه  مراسم های  در 
گفت:  و  پرداخت  مسئوالن  از 
عدم  و  توجهی  بی  با  آن ها 
از  قشر  این  مطالبات  پرداخت 
جامعه، مشکالت را چند برابر 

کرده اند.
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رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران 
،از مسئوالن آموزش و پرورش 
که ابتالی دانش آموزان به ایدز 

را انکار می کنند، انتقاد کرد.
مرکز  رئیس  محرز،  مینو 
ایران،  رژیم  ایدز  تحقیقات 
خبرگزاری  با  گفتوگویی  در 
کرده  اعالم  "ایلنا"  حکومتی 
در  ایدز  آمار  متاسفانه  است:" 
میان نوجوانان در حال افزایش 
بخش های  مسئوالن  و  است 
ترجیح  همواره  نیز  آموزشی 
به  و  کنند  سکوت  می دهند 
انکار این موضوع مهم بپردازند 

آمار زنان و نوجوانان مبتال به ایدز در حال افزایش است
که بسیار مخرب است."

 ١٠ رشد  علت  درباره  وی 
میان  در  ایدز  بیماری  برابری 
آمار  طبق  کرد:"  اعالم  زنان 
وزارت بهداشت، تا مدتی پیش 
مبتالیان  از  این، ٩٧ درصد  از 
درصد   ٣ تنها  و  بودنند  مردان 
االن  اما  بودنند،  مبتال  زنان  از 
رابطه های  افزایش  دلیل  به 
جنسی، این آمار در میان زنان 

باال رفته است."
نبود  به  اشاره  ضمن  محرز 
آگاهی و اطالعات در رابطه با 
روابط جنسی در میان زنان و 

مردان گفته است: متاسفانه در 
این زمینه آموزشی نداریم و به 
برقراری  ایرانی  مردان  و  زنان 
آموزش  نیز  را  سالم  روابط 
نداده ایم و همین موضوع باعث 
شیوع  به  روابط  این  که   شده 

بیماری ایدز بیانجامد.
وی به سکوت مسئوالن اشاره 
بر  عده ای  گفته است:  و  کرده 
این  در  آموزش  باورندکه  این 
بدآموزی  نوجوانان،  به  باره 
دارد و تبعات دیگری به دنبال 
بی  این  که  داشت،  خواهد 
برای  مشکالت  باعث  آگاهی 

نوجوانان می شود.
مینو محرز پیشتر نیز با استناد 
انجام شده در رابطه   به تحقیق 
به  خیابانی  کودکان  ابتالی  با 
بیماری ایدز، تجاوز به کودکان 
خیابانی چه دختر و چه پسر را 
بیشترین راه ابتالی این کودکان 
به بیماری ایدز دانسته است؛ که 
 ، شده  انجام  تحقیق  اساس  بر 
در  ایدز  شیوع  میزان  بیشترین 
بین ١٠  کار و خیابان  کودکان 

تا ١٨ سال است.

مسئوالن رژیم به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می کنند
خراسان  دادگستری  رئیس 
رژیم  که  کرده  اعالم  رضوی 
خدا  از  نمایندگی   به  ایران 
می کند؛  دخالت  مردم  امور  در 
مجازات  تحمل  وی  گفته ی  به 
قصاص و شالق و کیفر موجب 
مجازات ها  این  شدن  برداشته 
خاطیان  برای  آخرت  در 

می شود.
علی مظفری، رئیس دادگستری 
مراسمی  در  رضوی  خراسان 
اعالم کرده است : "ما در نظام 
جمهوری اسالمی به نمایندگی 
نمایندگی  به  و  زمان  امام  از 
دخالت  مردم  امور  در  خدا  از 

می کنیم." وی در سخنان خود 
در  فردی  "اگر  کرده:  اعالم 
بود،  زندان  در  طاغوت  زمان 
اخروی  مجازات  از  حبسش 
اگر  امروز  اما  نمی کرد،  کم  او 
و  قصاص  یا  کیفر  تحمل  این 
توسط  احکام  دیگر  و  شالق 
انجام  شرعی  و  اسالمی  حکام 
می شوند، یکی از آثار اخروی 
است  این  محکومان  برای  آن 
از  آخرت  در  مجازات  این  که 

آن ها برداشته می شود."
این اولین بار نیست که مقام های 
به  رضوی  خراسان  قضایی 

چنین موضوعاتی می پردازند.

غالمعلی  رابطه،   همین  در 
نیز  مشهد  دادستان  صادقی، 
با  جاری  سال  مهرماه  اوایل 
به  دادستانی  "ورود  به  اشاره 
بود  گفته  موضوعات"  تمام 
از  دادستان  "اختیارات  که 
اختیارات خداوند به اندازه یک 

بند انگشت کمتر است".
رژیم  قضایی  مقام  این 
"دخالت  از  حالی  در  ایران 
امور  در  اسالمی  جمهوری 
خدا"  از  نمایندگی  به  مردم 
قوه  که  می گوید  سخن 
قضائیه ی رژیم ایران نه تنها با 
بین المللی،  گسترده  انتقادهای 

شدید  اعتراض های  با  بلکه 
برخی  سوی  از  حتی  داخلی 
شناخته شده  چهره های  از 

حکومتی مواجه است.
ملل  سازمان  عمومی  مجمع 
ششم  و  بیست  روز  متحد 
برای  جاری  سال  آذرماه 
قطعنامه ای  طی  بار  چندمین 
را  ایران  در  بشر  حقوق  نقض 
و  ملل  سازمان  کرد.  محکوم 
در ٤٠  آن  به  وابسته  نهادهای 
ساله  هر  تقریبا  گذشته  سال 
نقض حقوق بشر توسط  رژیم 
محکوم  را  اسالمی  جمهوری 

کرده اند.

پهلوگیری کشتی های ایرانی در بنادر خارجی ممنوع شد
و  کشتیرانی  انجمن  دبیرکل 
خدمات وابسته اعالم کرده که 
تحریم های  بازگشت  از  پس 
توجهی  قابل  تعداد  آمریکا 
ورود  خارجی  بندرهای  از 
ممنوع  را  ایرانی  کشتی های 

کرده اند.
انجمن  دبیرکل  پلمه،  مسعود 
وابسته،  خدمات  و  کشتیرانی 
شدن  ممنوع  اعالم  ضمن 
به  ایرانی  کشتی های  ورود 
که  کرده  تاکید  خارجی،  بنادر 
به  متعلق  بندرها  این  از  برخی 
برادر"  و  "دوست  کشورهای 

هستند.

این مسئول رژیم همچنین گفته 
است: "از زمان خروج آمریکا 
و  حمل  شرکت   ٢٠ برجام  از 
نقل دریایی بنادر ایران را ترک 
کرده اند و فهرستی که در دوره 
صنعت  علیه  قبلی  تحریم های 

داشته  وجود  کشور  دریایی 
نام  و  است  شده  احیا  مجددا 
در  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص 
درآن  دریایی  و  بندری  حوزه 
دبیر  گفته ی  به  می شود."  دیده 
به سبب مشکالت  انجمن،  این 

تحریم و نوسانات ارزی، حدود 
٤٠ درصد از شمار نیروی کار 
دریایی  و  بندری  حوزه ی  در 

کاسته شده است.
ممنوعیت پهلوگیری کشتی های 
که  افتاده  اتفاق  از  بعد  ایرانی 
رژیم ایران و نهادهای وابسته به 
آن به سبب تحریم های آمریکا 
تحت فشارهای اقتصادی قرار 
از ٢٠  گرفته اند ؛ خروج  بیش 
دریایی  نقل  و  حمل  شرکت 
تاثیر بسزایی بر اقتصاد دریایی 
ایران دارد و بیکار شدن شمار 
زیادی از کارکنان این بخش را 

به دنبال خواهد داشت.

٥2 هزار میلیارد از بودجه ایران صرف اعمال تروریستی می شود
بودجه ی  از  میلیارد  هزار   ٥٢
هزینه ها  سایر   " نام  با  ایران 
تروریستی  اعمال   برای   "
صرف  اسالمی  جمهوری 
منتشر  اساس خبر  بر  می شود. 
شده در خبرگزاری های داخلی 
رژیم، ٢٧ نهاد وابسته به مراکز 
متشکل  که  امنیتی  و  نظامی 
نیروی  اطالعات،  وزارت  از: 
عقیدتی_سیاسی  انتظامی، 
مشترک  ستاد  انتظامی،  نیروی 
حفاظت  پاسداران،  سپاه 

اطالعات نیروی انتظامی، ستاد 
هستند،  رژیم  ارتش  مشترک 
هزار   ٥٢ به  نزدیک  چیزی 
میلیارد تومان با عنوان " سایر 
هزینه ها " دریافت می کنند، که 
سپاه پاسداران، نیروی انتظامی 
و ارتش رژیم بیشترین سهم به 
همچنین  می گیرد.  تعلق  آن ها 
هزار  دو  به  نزدیک  چیزی 
سایر   " نام  با  تومان  میلیارد 
غیر  نهاد  به ٢٣٠   ،  " هزینه ها 
نظامی و غیر امنیتی که آشکار 

صرف  زمینه ای  چه  در  نیست 
به  هزینه ها  این  می شود، چون 
نهادها  این  مدیران و مسئوالن 
داده می شود وحقوق کارمندان 
آن  در  اداری  و  مالی  امور  و 

سهیم نیست. 
وزارت  رابطه،  همین  در 
 ٤٣٠ پرورش  و  آموزش 
حل  شورای  تومان،  میلیارد 
تومان،  میلیارد  اختالف٢٧٠ 
 ١٨٦ رژیم  خارجه  وزارت 
میلیارد تومان و قوه ی قضائیه 

١٥٢ میلیارد تومان با نام سایر 
هزینه ها دریافت می کنند. 

نجومی  بودجه های  این 
چه  در  نیست  مشخص  که 
می شوند،  صرف  زمینه هایی 
با  ایران  مردم  که  حالیست  در 
فقر و تورم روبه رو هستند، که 
اعتراضات صنفی و کارگری در 
مبرهن  نمونه ای  ایران  سراسر 
معیشتی  سخت  شرایط  این  از 

مردم ایران است.

تأیید تحریم وزارت اطالعات 
رژیم توسط اتحادیه ی اروپا

و  عملیات ها  علت  به 
سازمان  تروریستی  برنامه های 
رژیم  اطالعات  جاسوسی 
اروپا  اتحادیه  اروپا،  در  ایران 
وزارت  علیه  تحریم ها  اعمال 
کرد.  تأیید  را  رژیم  اطالعات 
خبرگزاری  گزارش  بنابر 
هشتم  سه شنبه  روز  "رویترز" 
دی ماه ، "آندرس ساموئلسن" 
 ، دانمارک  خارجه  امور  وزیر 
نقشه های  پیاده سازی  علت  به 
اطالعات  وزارت  تروریستی 
خاک  داخل  در  ایران  رژیم 
اتحادیه ی   ، دانمارک  کشور 
پیشنهادی  تحریم های  اروپا 
وزارت  علیه  دانمارک  کشور 
تأیید  را  ایران  رژیم  اطالعات 

کرد.
دانمارک  خارجه ی  امور  وزیر 
 " به خبرگزاری  رابطه  این  در 
تصمیم  کرد   اعالم   " رویترز 
اتحدایه ی اروپا ، دلیل محکمی 
چنین  ما  که  است  آن  بر  مبنی 
اعمال و رفتاری در خاک اروپا 

را قبول نمی کنیم.

رژیم ایران به هالکت رسیدن بیست ویک تروریست خود 
در سوریه را تایید کرد

در پی حمالت نیروهای اسرائیل بر مواضع سپاه پاسداران در سوریه، رژیم ایران به هالکت رسیدن بیست ویک تروریست خود را تایید 
کرد. در پی حمالت هوایی نیروهای ارتش اسرائیل در نیمه شب جمعه بیست و یکم دی ماه، بر مواضع سپاه تروریستی پاسداران و دیگر 
سازمآن های تروریستی رژیم در خاک سوریه، خبرگزاری های رژیم در روزهای بیست و هفتم و بیست و هشتم دی ماه، به هالکت 
رسیدن بیست ویک  تروریست در لشکر فاطمیون شاخه برون مرزی قدس سپاه تروریستی پاسداران را تایید کردند. خبرگزاری باشگاه 
خبرنگاران جوان، روز جمعه بیست و هشتم دی ماه، در گزارشی به هالکت رسیدن یازده تروریست در لشکر فاطمیون شاخه برون 
مرزی قدس سپاه تروریستی پاسداران را تایید کرد و همچنین روزنامه کیهان تهران نیز روز پنجشنبه بیست و هفتم دی ماه، کشته شدن 
ده تروریست در لشکر فاطمیون که چهار نفر آن ها از لشکر ٩ بدر حشدالشعبی عراق و یک نفر نیز اهل خراسان رضوی بوده را تایید 
کرد. لشکر فاطمیون، از گسیل شدگان بسیجی های رژیم ایران و افغانی های مقیم ایران تشکیل شده که تحت فرماندهی شاخه برون 
مرزی قدس سپاه تروریستی پاسداران و تحت عنوان مدافع حرم حضرت معصومه برای دفاع از رژیم بشار اسد و آشوبگری در سوریه، 
دوشادوش نیروهای رژیم بشار اسد بر علیه مخالفان رژیم سوریه می جنگند. نیمه شب جمعه بیست ویکم دی ماه، جنگنده های نیرو هوایی 
ارتش اسرائیل مواضع نیروهای سپاه تروریستی پاسداران، حزب اهلل لبنان و دیگر سازمآن های تروریستی رژیم ایران را در خاک سوریه 
مورد هدف راکت های خود قرار داده که در نهایت یکی از انبارهای تسلیحاتی و مهامت رژیم را منهدم و شمار زیادی از نیروهای رژیم 
ایران را به هالکت رساندن که رژیم بیست ویک نفر از آن ها را تایید کرد. طی دو سال گذشته نیروهای اسرائیل در بیش از دویست وپانزده 
عملیات، مواضع سازمآن های تروریستی رژیم ایران را در سوریه مورد هدف قرار داده اند که غیر از به هالکت رسیدن شماری خیلی 

زیادی از نیروهای رژیم، خسارات نظامی زیادی هم را بر رژیم وارد کرده است.

پمپئو حاکمان ایران را بدترین 
تروریست های جهان دانست

وزیر خارجه ایاالت متحده آمریکا در سفر خود به خاورمیانه ، 
اعالم کرد که  تحریم دو جانبه قطر با چهار متحد آمریکا در منطقه 

طوالنی شده است.
مایک پمپئو، وزیر خارجه ایاالت متحده آمریکا، در یک نشست 
خبری در قطر، اعالم کرد: ما وقتی که با هم کار می کنیم قدرتمند 
اختالفات  این  داریم  مشترک  چالش های  که  وقتی  بود.  خواهیم 
که  فارس  بود.وجود شورای همکاری خلیج  نخواهد  مفید  هرگز 

متحد باشد برای ائتالف استراتژیک خاورمیانه ضروری است.
وزیر خارجه آمریکا همچنین در ارتباط با دستگیری یک شهروند 
آمریکایی در ایران گفت که حاکمان جمهوری اسالمی "از بدترین 

تروریست های جهان" به شمار می روند.
پمپئو در مصاحبه با شبکه تلویزیونی "سی بی اس"  در برنامه ی "رو 
در رو با ملت" اعالم کرد: رهبران ایران "کوچکترین احترامی برای 
حقوق انسانی قائل نیستند و به همین دلیل، دولت کنونی آمریکا، 

راهکاری سخت گیرانه علیه این رژیم در پیش گرفته است."
دستگیری  خبر  آمریکا  خارجه ی  امور  وزارت  گذشته،  هفته ی 

مایکل وایت ٤٦ ساله در ایران را تائید کرد .
نیویورک تایمز به نقل از مادر مایکل وایت نوشته بود، او که از 
طریق اینترنت با یک دختر ایرانی آشنا شده و سه بار هم به ایران 

سفر کرده بود، از نیمه تابستان امسال در مشهد زندانی است.

کشور  اطالعات  سازمان 
و  سی  شنبه  روز   ، دانمارک 
اعالم  امسال  ماه  شهریور  یکم 
از  توطئه های  از  یکی  کرد، 
تیم های  شده ی  طراحی  پیش 
در  ایران  رژیم  تروریستی 
رهبران  علیه  کشور  این  خاک 
و  آشکار  را  ایرانی  اپوزسیون 

خنثی کرده اند.
رابطه سه شنبه هشتم  در همین 
مرداد ماه ، وزیر امور خارجه 
سفیر  که  کرد  اعالم  دانمارک 
احضار  تهران  در  را  کشورش 
اتحادیه ی  به  همچنین  و  کرده 
تا  کرده  پیشنهاد  اروپا 
تهران  علیه  تازه ای  تحریم های 

اعمال کند.
، در رابطه  آندرس ساموئلسن 
با اعمال تروریستی رژیم ایران 
در خاک کشورش گفت : برای 
که  نیست  قبول  قابل  دانمارک 
نیروهای اطالعاتی رژیم ایران 
در خاک دانمارک در پی ترور 

فرد یا افرادی باشند.



شماره ٧٤٢- ٣٠ دی 4۱۳۹۷

 

فلسفه ی جنبش ها و مبارزات ارگانیک تولید قدرت است و قدرت همان مشارکت گروه ها در عرصه های سیاسی و 

اجتماعی است و قدرت بدون سیستم دمکراتیک به اتوریته و فساد سیاسی می انجامد

در تمام ابعاد ملی، مبارزاتی، تشکیالتی و در سطح جهانی هم، قبول و پایبندی به ارزش های دمکراتیک ضرورت 

اصلی جریان های سیاسی کوردستانی ا ست 

سهراب کریمی

دمکراسی و  ملی  خواست 
کوردستان مبارزات  در   

در  دمکراسی  و  ملی  مساله 
کوردی  گفتمان  بندی  مفهوم 
که  است  شده  تنیده  چنان 
مساله  آگاهان  از  بسیاری 
کوردستان، آن را به نام مساله ی 
ملی-دمکراتیک بیان می کنند و 
بسیاری از سازمان های سیاسی 
دمکرات  پسوند  با  کوردستان 
همراه هستند اما برای بسیاری 
معنادار  پیوند  هنوز   فعالین  از 
است  نشده  مفهوم  دو،  این  بین 
مطرح  سوال  این  احتماال  و 
می شودکه پیوند معرفت شناسی 
است؟  چگونه  مفهوم  دو  این 
است  این  در  موضوع  اهمیت 
خاورمیانه  منطقه  تحوالت  که 
در دهه ی اخیر به سمتی پیش 
سیستم های  که  است  رفته 
غیردمکراتیک منطقه ظاهرا در 
دولی  از  منطقه ای،  رقابت های 
که چشم انداز دمکراسی را برای 
گرفتند  پیشی  داشتند،  آینده 
کشوری  عنوان  به  ایران  مثال 
و  عراق  در  ضددمکراتیک 
موفقیت هایی  به  یمن  و  سوریه 
را  ذهنیت  این  و  یافت  دست 
دمکراسی  که  آورد  بوجود 
منطقه  ملل  هوایج  به  نمی تواند 
استیال  موج  این  دهد،  پاسخ 
بر جنبش های  تا حدی  گرایی 
انداخته  دمکراسی خواهی سایه 
اصالح طلبان  ایران  در  است. 
شعارهای  از  نحوه ای  به 
فاصله  دمکراسی خواهی 
راستگرایی  الین  در  و  گرفته 
خزیدند و در ترکیه هم اهداف 
ترکیه  جامعه  کردن  دمکراتیزه 
به نحو چشمگیری نزول کرده، 
احزاب  هم  کوردستان  در 
از  برجسته تر  غیردمکراتیک 
شده اند،  ظاهر  احزاب  بقیه 
احتماال دلیل اصلی این گرایش 
از  غربی  دول  عقب نشینی 
ریاست  دوره ی  در  خاورمیانه 

جمهوری اوباما بود.
ابتدا  از  کوردها  خواسته های 
بر دو محور بنا شده است اوال 
برای  تالش  و  ملی  خواسته 
اجتماعی  موجودیت  نجات 
انگیزه ی جمعی  از جمله  کورد 
خواسته  این  می باشد،  آنان 
می تواند در بطن فرهنگ و میل 
کورد  ملی  روح  جاودانگی  به 

مفصل بندی کرد.
تقویت  و  حفظ   برای  تالش 
ساختار ملی اجتماعی کوردها 
قبول  و  مشارکت  به  ملزم 
مسئولیت برای مدیریت زندگی 
افراد  خود  جانب  از  جمعی 
جامعه است که این اصل بدون 
همکاری سالم آن ها در مکانیزم 
دمکراتیک نخبگان کورد میسر 
نیست چرا که تجربه چند دهه 
اخیر نشان داده است که بدون 
مکانیزم دمکراتیک جریان های 

تعاملی  جای  به  کورد  متعدد 
پرهزینه  منازعات  در  هدفمند 

گرفتار می شوند. 
بعد دیگر خواسته های کوردها، 
دول  که  است  ستمی  و  فشار 
اعمال  آن ها  علیه  حاکمه  
از  همیشه  کورد  ملت  می کنند. 
ستمی که بر آنان روا می دارند 

اصلی  دلیل  و  هستند  شاکی 
و  سرکوب ها  و  فشارها  این 
کوردها  گسترده ی  کشتار  نیز 
سیستم  چهارگانه،  دول  توسط 
براین  حاکم  دمکراتیک  غیر 
بر  تأکید  لذا  است.  سرزمین 
دمکراسی و رعایت اصول آن 
عدم  بر  جهت گیری  قاطع ترین 
دور  و  حکام  این  مشروعیت 
موجبات  دمکراسی  از  شدن 

و  مقبولیت 
این  مشروعیت 
درپی  را  حکام 

دارد.
ت  ا ز ا ر مبا
کوردها در قالب 
گفتمانی خود، بر 
حق  مرکزی  دال 
سرنوشت  تعین 
شده  استوار 
بدین  است.  
مساله  که  معنی 
کوردی  هر  به 
عرصه  در  که 

می کند  مشارکت  اجتماعی 
این  پس  است  مربوط 
خواست ها،در چارچوبی مدرن 
عرصه  هستند.  تعریف  قابل 
که  میدانی ست  هم  اجتماعی 
افراد بصورت فعاالنه مشارکتی 
ارگانیک و مداوم در آن دارند  
و نیز تالشی ا ست برای رهای 
از ستم و سرکوب سیستم های 

غیردمکراتیک منطقه.
حاکم،  دول  قالب  در  یعنی 

اراده  به  بنا  نمی توانند  کوردها 
رقم  را  خود  سرنوشت  خود 
بزنند پس در این میان جمعیت 
انبوهی از جامعه فعال کوردها 
در حاشیه دول پراکنده هستند 
از  خارج  کنش  گونه  هر  و 
ساز و کار تعیین شده ی آن ها، 
روبرو  سرکوب  ابزارهای  با 

می شود.
در این میان تنها از طریق پیوند 
که  است  فعالین  این  ارگانیک 
دهند  نشان  می توانند  کوردها 
کوردستان  جامعه  بطن  در  که 

سیاسی  عمل  به  معطوف  اراده 
دول  سازوکارهای  از  خارج 

حاکمه وجود دارد.
نیروی  دو  برخورد  ولذا 
و  سو  یک  از  مشارکتی  فعال 
کوردستان  بر  حاکم  اتوریته 
و  می گیرند  قرار  هم  مقابل 
اساسا کنشی که از بطن جامعه 
انتخاب  جهت  در  بخواهد 
کند،  سرنوشت خویش حرکت 
خواست های دمکراتیک است.

یک  کوردها  ملی  خواسته 
خواسته ی جمعی برای مشارکت 
در امر تعین سرنوشت و مسیر 
زندگی جمعی و سیاسی است، 
ملی  مساله  گفت  می توان  پس 
مفهوم  دو  دمکراسی  و  کورد 
اصلی مبارازات کوردها هستند 
آنسوی  ملی  خواسته  یعنی 

سکه حق تعین سرنوشت است  
همان  سرنوشت  تعین  حق  و 
مشارکت فعاالنه ی افراد جامعه 
مسیر  تعین  خواستار  که  است 
سرنوشت خویش با اراده خود 
شعاری  در  مساله  این  هستند، 
نواخته  آزادیخواهی  عنوان  به 
و  آزادیخواهی  پیوند  می شود. 
مساله ملی و دمکراسی بر طبق 
پود  و  تار  در  مذکور  استدالل 
گفتمان و خواسته های کوردها 

تنیده شده و مشروعیت جهانی 
داشته  پی  در  را  کورد  مساله 

است.
می توان گفت مشارکت فعاالنه 
بدون سازو کارهای دمکراتیک 

تحقق پیدا نمی کند.
چرا که بسیج افراد حول محور 
خواسته های مشترک در جهت 
مبارزه برای آزادی، دیکتاتوری 

را در روبروی خود دارد. 
جبهه استیال، دامنه ی گسترده ای 

به  برای  سرکوب  امکانات  از 
در  را  جامعه  آوردن  در  انقیاد 
جنبش های  لذا  دارد  اختیار 
مبارازات ملی نیاز به مشارکت 
داردکه  سازمانی  و  ارگانیک 
فعاالنه  مشارکت  طریق  از 
تا  کند  قدرت  تولید  می خواهد 
بتواند از شر اتوریته، رها شود. 
در  مساله  این  اهمیت  امروزه 
این استکه در دهه های گذشته 
عشیرتی  بافت  نوعی  هنوز 
داشت  وجود  کوردستان  در 
مشروعیت  دارای  رهبران  و 

کاریزماتیک  یا  معنوی 
بافت  بر  تکیه  با  می توانستند 
بسیج  جامعه،  این  سنتی 
رابه  روستایی  و  ایل  نیروهای 
اکنون  اما  سازند،  مهیا  سهولت 
یک  محرک  نیروی  که  آنچه 
سیاسی  سازمان  و  جنبش 
است، افراد فعال شهری دارای 
لحاظ  از  که  تحصیالت هستند 
به  کنش  قدرت  و  آگاهی 
در  هستند  مستقل  شیوه ای 
افراد  این  سازماندهی  نتیجه 
بدون مشارکت فعاالنه ی آن ها 
و مدنظر قرار دادن ایستارهای 
آن ها و کانالیزه کردن این نقطه 
قابل  نیروی  نمی توان  نظرات، 
تولید  و  بسیج  جهت  مالحظه 
قدرت تشکیالتی بوجود آورد 
و این تدابیر هم بدون قبول متد 

نمی شود، چرا  دمکراسی میسر 
به  زمانی  تنها  فعال  کنشگر  که 
و  سازمان  با  همکاری  سمت 
پیدا  گرایش  سیاسی  حزب 
شود. گرفته  درنظر  که  می کند 
فعال  کنشگر  نظر گرفتن  در  با 
که  اوست  اراده  کردن  وارد  و 
خود  از  بخشی  را  سازمان 
را  توان خود  نهایت  و  می داند 
می دهد.  قرار  آن  اختیار  در 
و  جنبش ها  فلسفه ی  واقع  در 

مبارزات ارگانیک تولید قدرت 
است و قدرت همان مشارکت 
گروه ها در عرصه های سیاسی 
و اجتماعی است و قدرت بدون 
سیستم دمکراتیک به اتوریته و 

فساد سیاسی می انجامد. 
افراد،  جذب  بنابراین، 
فعال  تشکیالت  و  سازماندهی 
موجبات  می تواند  که  می باشد 
و  سازد  مهیا  را  قدرت  تولید 
ایران،  کوردستان،  درسطح 

مغناطیس  جهان  و  منطقه 
و  دهد  اشاعه  را  گفتمانی 
چالش  به  را  حاکم  اتوریته 

بکشد. 
در واقع انسان ها با وارد شدن 
سیاسی  و  عمومی  عرصه  در 
نهایت  در  و  آرا  تبادل  و 
است  هم  با  هماهنگ  اقدامات 
که می توانند توجه اذهان را به 
خود جلب کنند و نهاد سیاسی 
را بوجود آورند و این امر دول، 
را  افراد  حتی  و  جوامع،نهادها 
می دارد،  وا  گیری  جهت  به 

بیشتر  جهتگیری  چهاین  هر 
و  اهداف  پیشبرد  توان  باشد 
تاکتیک های سازمان سیاسی را 
بیشتر فراهم می کند  و اتوریته 
واکنش  به  وادار  را  حاکمه 
مداوم  فشار  چنانچه  می کند. 

ادامه داشته باشد
اتوریته ی  مکرر  واکنش های 
به  نهایت  در  که  است  حاکم 
حاکم  اتوریته  برای  چالش 
این  چنانچه  و  می شود  بدل 
باشد  داشته  ادامه  چالش 
به  می تواند  سیاسی  سازمان 
عنوان بازیگر در مقابل اتوریته 
حاکم وارد معادالت منطقه ای و 
جهانی شود و در نهایت هرگونه 
تغییر در اتوریته ی حاکم بدون 
مذبور  سازمان  گیری  نظر  در 

غیر ممکن می شود.

افراد  از  موجی  وجود  طبیعتا 
فعال در یک سازمان مشخص 
هم  آرا  اختالف  بروز  موجب 
آرا  اختالف  این  و  می شود 
دمکراتیک  کار  و  ساز  بدون 
کنارگیری  یا  و  حذف  موجب 
افراد می شود و ادامه این روند، 
سازمان  قدرت  نزولی  سیر 
زد.  خواهد  رقم  را  سیاسی 
کار  و  ساز  بکارگیری  با  اما 
دمکراتیک، این اختالف سالیق 
مباحث  آرا  و 
هی  نبو ا
بوجود  را 
آورد  خواهند 
اشاعه  و 
مباحث،  این 
توان  مستقیم 
نی  گفتما
ن  ما ز سا
را  سیاسی 
یش  ا فز ا
 . هد می د
هی  ند ما ز سا
و  و  فعال  کنشگران 
در  آنان  ارگانیک  ارتباط 
سازمان  زیرمجموعه های 
آموزش،تربیت  چون  سیاسی 
نیروهای  و  کوشا  کادرهای 
کادر   مجرب،  عملیاتی 
دیپلماتیک،  تشکیالتی، 
در  که  رسانه ای  و  تبلیغاتی 
مردم  توده های  حمایت  نهایت 

را به همراه خوهد داشت.
 این واقعیت حمایت گسترده ی 

به  را  آن ها  ساپورت  و  مردم 
همراه داشته و نهایتا زمینه های 
از  جامعه  رهبری  نقش  ایفای 
مزبور  سازمان  و  حزب  سوی 

را مهیا خواهد کرد.
قوی  سازماندهی  سان  بدین 
و  جنبش  اهداف  جهت  در 
در  ریشه  که  ملی  خواسته های 
دارد  کوردستان  جامعه  بطن 
دستاورهای  می تواند  قطعا 
جامعه  برای  را  بزرگی 

کوردستان فراهم کند. 
و  سیاسی  تشکیالت  حفظ 

توسعه آن نیاز به منابع مختلفی 
آنچه  نهایت  در  در  اما  دارد 
انسانی  نیروی  است  اساس 
وسیع و فعال است که می تواند 
مابقی منابع از جمله منابع مالی، 
نظامی  و  تبلیغاتی  ارتباطی، 
همانگونه  و  آورد  فراهم  را 
امروز  ضرورت  شد  اشاره  که 
کوردستان  سیاسی  احزاب  
وجود ساز و کار دمکراسی و 
از هر گونه تک ساختی  دوری 

کردن سازمان است. 
تاریخ  که  شد  متذکر  باید 
خوبی  به  اخیر  صده ی  یک 
دستیابی  که  می دهد  نشان 
آسان تر  بسیار  دمکراسی  به 
نتیجه  در  است.   آن  حفظ  از 
سیاسی  سازمان  یک  اعضای 
باید بتوانند با هوشیاری مداوم 
دمکراتیک  دستاوردهای  از 
دفاع  مطبوع شان  سازمان 
در  رقابت  گونه  هر  از  و  کنند 
خود  دمکراسی  تضعیف  جهت 
احزاب  آنچه  نمایند.   داری 
توجه  آن  به  باید  کوردستانی 
داشته باشند این است که آن ها 
از  حاصل  قدرت  و  خود  بجز 
چیزی  خود  افراد  سازماندهی 
همچون  نه  ندارد،  دست  در 
منابع  اختیار  منطقه  دولت های 
در  را  شهرها  و  سرزمین  و 
احزابی  نه  و  دارند  اختیار 
هستند که بتواند مستقیما با بدنه 
باشند.  تماس  در  خود  جامعه 
دمکراتیک  متد  گیری  کار  به 
و پایبندی به اصول دمکراتیک 
عالوه بر مزیت های ذکر شده از 
ارزشه ای جهان شمول و مورد 
حمایت نظم نوین جهانی است 
کوردستانی  احزاب  چنانچه  و 
پرچمدار  بتوانند  نحوی  به 
در  دمکراتیک  ارزش های 
متحد  قطعا  باشند  خاورمیانه 
و  پیشرفته  دول  استراتژیک 
نیز مجامع  دمکراتیک جهان و 
بین المللی می شوند چرا که دفاع 
از  دمکراتیک  ارزش های  از 
جمله خواسته ها و حتی جزئی 
دمکراتیک  جوامع  منافع  از 
حاکم  دولت های  و  می باشد 
ناچارند  دمکرات  جوامع  بر 
منافع  و  خواسته ها  پاسخگوی 
حمایت  و  باشند  خود  جوامع 
چهارگانه  دول  می تواند  آن ها 
تحت  را  کوردستان  بر  حاکم 
فشار قرار داده و محدویت های 
گرانی را بر آن ها تحمیل کنند. 
دول  این  اینصورت  غیر  در 
می توانند  دارند  که  نفوذی  با 
به  را  کورد  مبارز  چریان های 
به  تروریستی  عنوان گروه های 

دنیا معرفی کنند.
نتیجه  می توان  سان  بدین 
ملی،  ابعاد  تمام  در  که  گرفت 
مبارزاتی، تشکیالتی و در سطح 
پایبندی  و  قبول  هم،  جهانی 
دمکراتیک  ارزش های  به 
جریان های  اصلی  ضرورت 
و  کوردستانی ست  سیاسی 
دمکراسی  گفتمان  که  امروزه 
نقاط  بعضی  و  خاورمیانه  در 
دیگر جهان در حال نزول است 
دمکراسی  متد  کارگیری  به 
ارزش های  به  وفاداری  و 
می تواندجهش  دمکراتیک 
ملی- جنبش  برای  را  بزرگی 

به  کوردستان  دمکراتیک 
ارمغان بیاورد.



5 شماره ٧٤2- 20 ژانویه 2019

دکتر محمد حسین زاده

و  بحران  از هرگونه  قبل  بازدارنده  عاملی  عنوان  به  دیپلماسی می تواند  و  مذاکره  از ظرفیت های  بهره گیری 
باشد اثرگذار  بحران،  از وقوع  بعد  یا واکنشی 

دفاع: مثابه  به  تهاجم 
کورد احزاب  بایسته های  و  ایران  جدید  استراتژی   

بخش دوم و پایانی

در  می توانند  حداقل  آن ها 
عنوان  به  ذیل  زمینه  سه 
هم  و  ابتدایی  هم  راهکارهایی 
کلی و هم علنی، تالش نمایند 
اشاره  بدآن ها  اختصار  به  که 

می شود:
نیات/ با  تقابل  بایسته های 

اقدامات تهاجمی:
از  بهره گیری   .١
دیپلماسی/  ظرفیت های 

مذاکره: 
از  فرماندهان سپاه  که  آنجا  از 
تاکتیکی"  سطح  در  "هجوم 
سخن گفته و از سوی دیگر به 
بازیگرانی  مانند  کورد  احزاب 
مالکیت  منظر  )از  استراتژیک 
قدرت( نمی  نگرند، باید بخشی 
نوین  تهاجمی  استراتژی  از 
کوردها  با  رابطه  در  را  آن ها 
کورد  احزاب  گرفت.  نظر  در 
و  تهدیدات  ماهیت  باید 
را  نظامی  فرماندهان  سخنان 
و  منطقه  ای  دولت  های  برای 
جهانی و نهادها و سازمان های 
بین  المللی، حقوق بشری و غیر 
و  مختلف  طرق  به  و...  دولتی 
آنان  واکنش  از  نظر  صرف 
اینکه  حداقل  نمایند.  منعکس 
در  واقع  کنسولگری های  از 
کوردستان  اقلیم  حکومت 
زمینه  در  را  بهره  نهایت 

دیپلماسی بگیرند.
این  که  داشت  توجه  باید 
است  شده  اعالم  استراتژی  ای 
نظامیان  از  برخی  سخن  نه  و 
زمان  از  نظر  صرف  لذا  ایران، 
به  آن،  دیرهنگام  یا  زودهنگام 
وجود  تهدید  این  بالقوه  طور 
بهره  گیری  بنابراین،  دارد. 
و  مذاکره  ظرفیت  های  از 
عنوان  به  می  تواند  دیپلماسی 
عاملی بازدارنده قبل از هرگونه 
بحران و یا واکنشی بعد از وقوع 

بحران، اثرگذار باشد. 
2. راهکارهای حقوقی:

تجربه نشان داده است که رژیم 
ایران غالب اقدامات تروریستی 

و مداخالت خود را با رجوع به 
ادعای واهی مقابله با تهدید و 
احزاب  است!  داده  انجام  ترور 
کورد باید در این زمینه از هم 

اکنون ابتکار عمل را در دست 
گیرند.

این  در  ضعف  هایی  گذشته  در 
اما  است  داشته  وجود  زمینه 
در  آینده  در  دارد  ضرورت 
قرار  تهاجم  مورد  که  مواقعی 
حقوقی  استنادات  با  می  گیرند، 
کارشناسی(  و  علمی  )البته 

با  جهانی  سطح  در  را  رژیم 
چالش روبرو سازند. در جهان 
آنارشیک، دولت  محور و عاری 
تضمینی  کنونی  اخالق  از 
حقوقی  ادعاهای  شنیدن  برای 
دولت ها  جانب  از  کوردها 
نباید  این  اما  ندارد،  وجود 
توجیه و بهانه ای برای بی عملی 

در این زمینه باشد. ضمن آنکه 
سازمان های  به  نگاهی  باید 
عمومی  افکار  و  مردم  نهاد 
تالش ها  داشت.  نیز  جهانی 
متنوع  می  توانند  زمینه  این  در 
کل  در  مثال  برای  اما  باشند، 
احزاب باید بتوانند متونی غنی 

"دفاع  ذاتی  با  حق  رابطه  در 
اساسی  جزء  که  مشروع" 
مشروعیت  بخش  عنصر  و 
هست،  و  بوده  آن ها  مبارزات 

منتشر نمایند. در رابطه با بحث 
مدنظر  که  پیشگیرانه  عملیات 
کوردها  چنانچه  است،  ما 
حمالتی  چنین  آماج  زمانی 
قرار گرفتند، با توجه به حضور 
آن ها در خاک کشوری دیگر، 
آن ها می توانند حتی به منشور 
نمایند،  استناد  نیز  متحد  ملل 

رضایت  که  صورتی  در  البته 
دولت مرکزی یا دولت منطقه  ای 
وجود  حمالت  مرحله  در 
به  می  توان  حتی  باشد.  نداشته 
سخنان خود مقامات جمهوری 
پیش تحت  که سال ها  اسالمی 
آمریکا  حمله  از  هراس  تاثیر 
عملیات های  با  مخالفت  در 

ابراز  پیشگیرانه  و  پیشدستانه 
داشته اند، از جنبه حقوقی بهره 
گرفت. از رهبر رژیم گرفته تا 
قالب  در  ظریف  جواد  محمد 
نوشتاری،  مقاالت  و  سخنرانی 
مواردی در مخالفت و محکوم 
منتشر  حمالت  نوع  این  کردن 

شده است که دستیابی به آنان، 
بهره  گیری  اما  ساده  کاری 
عاقالنه از آنان و تدوین متنی 
بهره  گیری،  زمان  برای  عمومی 
هم  و  هوشمندانه  هم  کاری 
مستلزم تالش، اما به هر جهت 
الزامی است. خود مقامات ایران 
این نوع استراتژی را که اکنون 
سپاهیان از آن پرده برداشته اند 
در  حتی  پیش  سال های  در 
غیردولتی  گروه های  با  رابطه 
در  غیرقانونی،  را  آن  مکرراً 
تضاد با مفاد حقوقی بین  الملل، 
کننده  ناامن  قبول،  غیرقابل 
بین  الملل،  جامعه  و  جهان 
اصل  خالف  و  دولتی  تخلف 

منع توسل به زور دانسته اند.
برای  در/  ٣.آمادگی 
انجام رویارویی نامتقارن:
پیشتر در مطالبی جداگانه تاکید 
کرده ¬ام که این آمادگی بویژه 
برای حفظ بقا باید نزد احزاب 
داشته  وجود  همواره  کورد 
که  است  دلیل  بدان  این  باشد. 

متاسفانه در مواردی در گذشته 
احزاب  که  است  شده  مشاهده 
کورد به شدیدترین نحو در دام 
خصیصه  افتاده  اند.  غافلگیری 
پیشگیرانه  عملیات  اصلی 
نمودن  غافلگیر  نیز  کنونی 
که  است  لحظه  ای  در  رقیب 
آمادگی اقدام را ندارد و با این 

تفسیر ضروری است که صرف 
سوی  از  استراتژی  این  بیان 
کورد  احزاب  سپاه،  فرماندهان 
را در اندیشه طرح برنامه  هایی 
قدرت  فزون سازی  هدف  با 
بویژه،  برد.  فرو  واکنشی 
نخستین الزام احزاب کورد، به 

با هدف وارد  نیرو و ظرفیت،  از جنبه کمی و حجمی  نابرابر  برای وضعیت  نوین،  ابتکاری است  راسان 
غیرمتقارن معادله  ای  در  متعارف  ضربه  آوردن 

انجام ندهند، قضاوت سختی خواهد  اقدامی  مقابل آن  اما در  باشند،  از خطری آگاه  تاریخ در مورد آنانکه 
داشت

آرایش  که  است  این  من  نظر 
و  رزمی  و  مادی  نیروهای 
بخصوص پیشمه  رگه به گونه  ای 
آسیب  میزان  حداقل  که  باشد 

پذیری را داشته باشند.
لذا آنچه بیش از همه ضروری 
احزاب  که  است  این  است 
کورد، برنامه متناسبی در زمینه 
باشند.  دفاعی/ تهاجمی داشته 
با فرض آنکه کوردها خود در 
هستند،  رژیم  تهدید  معرض 
آن ها باید تالش نمایند شرایط 
نمایند.  دشوار  رژیم  برای  را 
اقدامات زیادی وجود دارند که 
بهره  از آن ها  احزاب می توانند 
بر  بهتر  خود  احتمااًل  و  گیرند 

آن ها وقوف دارند، اما استفاده 
حیطه  در  اقدامات  و  ابزار  از 
احزاب  رهبران  تصمیم  گیری 
توجه  نکته  این  به  باید  است. 
همه  در  بی تقاونی  که  داشت 
احزاب  و  رژیم  میان  سطوح 
وجود دارد، اما یک استراتژی 
با  همراه  مناسب  و  کارآمد 

ابزارهای  عملیاتی،  ابتکار 
پیش بینی نشده و تاکتیک های 
فاش نشده برای دشمن و اراده 
چالشی  می  تواند  پیشمه رگه 
آن  نیروهای  برای  اساسی 
خود  برتری  به  و  نماید  ایجاد 
در برابر برتری کمی و حجمی 
طرف مقابل، امید داشته باشد و 

جبهه  به  را  تردید  و  دلنگرانی 
طرف مقابل تحمیل نماید.

راسان  تقویت  راستا،  این  در 
آن  "پیشمه  رگانه"  جنبه  هم 
پیوند  و  "شار"  بعد  هم  و 
می تواند  دو،  آن  استراتژیک 

عاملی بازدارنده باشد.

است  ابتکاری  راسان  اصواًل 
از  نابرابر  وضعیت  برای  نوین، 
و  نیرو  حجمی  و  کمی  جنبه 
آوردن  وارد  هدف  با  ظرفیت، 
معادله  ای  در  متعارف  ضربه 
تقویت راسان  فلذا  غیرمتقارن. 
مبنی  پیامی  ارسال  معنای  به 
تالفی  ضربه  بر  قادرمندی  بر 
متعارف  معنای  در  جویانه 
اقناع  دیگر  عبارت  به  است. 
که  است  زمینه  این  در  رژیم 
واکنشی  با  حمله،  صورت  در 
شد.  خواهد  مواجه  سخت 
می  شود  موجب  اقناعی  چنین 
فکر  در  آسانی  به  رژیم  که 
هجوم آنگونه که فرماندهان آن 

بیان داشته  اند، نباشد.
نکات  که  باید گفت  نهایت  در 
هستند  کلی  مواردی  شده  یاد 
مد  باید  کورد  احزاب  که 
باید  البته  باشند.  داشته  نظر 
که  داشت  توجه  نکته  این  به 
که  نیست  مشخص  و  معلوم 
سوی  از  شده  اعالم  استراتژی 
چه  تا  رژیم  ارشد  فرماندهان 
الوقوع می  باشد،  اندازه محتمل 
"بدترین  باید  اما احزاب کورد 
قرار  مدنظر  را  ممکن"  حالت 
دهند. وخیم  ترین حالت ممکن 
که  است  این  آن ها  خود  برای 
صرفًا آن را یک لفاظی دانسته 
رویارویی  مهیای  را  خود  و 
دست  رژیم  چنانچه  ننمایند. 
برنامه ای  اما  بزند،  حمله ای  به 
پیش طراحی شده  از  و  مدون 
واکنش  و  عمل  و  اقدام  برای 
متناسب با آن از سوی احزاب 
صرفًا  و  باشد  نداشته  وجود 
داخلی  اعتصابات  به  چشم 
ممکن  نتیجه  بدترین  بدوزند، 
رقم خواهد خورد. سیاستمدار 
انتظار  چشم  لحظه  هر  عاقل 
بدترین سناریو از سوی دشمن 
نیات  که  دشمنی  هم  آن  است 
ابراز  آشکارا  را  خصمانه خود 

می دارد.
از  است  نقلی  آخر  کالم 
احیاکننده جنگ  های پیشگیرانه 
"تاریخ  سوم:  هزاره  آغاز  در 
در مورد آنانکه از خطری آگاه 
باشند، اما در مقابل آن اقدامی 
سختی  قضاوت  ندهند،  انجام 

خواهد داشت".

آلمان  ارتش  کارکنان  از  یکی 
به اتهام جاسوسی برای وزارت 
دستگیر  ایران  رژیم  اطالعات 
وبسایت  گزارش  بنابه  شد. 
از  یکی  آلمان،  "اشپیگل" 
افغانستانی  تابعیتی  کارکنان دو 
آلمان  ارتش  در  که  آلمانی 
زیاد  اطالعات  و  بود  فدرال 
دست  را  محرمانه ای  خیلی  و 
داشت، به اتهام جاسوسی برای 
ایران  رژیم  اطالعات  وزارت 
جاسوسی  نهادهای  دیگر  و 
رژیم دستگیر شد. پتر فرانک، 

ایران رژیم  جاسوس های  از  دیگر  یکی 
شد دستگیر  اروپا  در   

فدرال  آلمان  کلی  دادستان 
اعالم نمود، اتهام جاسوسی این 
"عبدالحمید  هویت  با  که  متهم 
س"،٥٠ ساله و متولد افغانستان 
بررسی خواهد  را  شده  معرفی 

کرد. 
بخش  که  س،  عبدالحمید 
ارزیابی و مشاور امور فرهنگی 
بر  را  آلمان  ارتش  با  مردم  و 
عهده دار بوده و اطالعاتی زیاد 
در  مهم  و  محرمانه  خیلی  و 
ارتش  برای  "که  داشته  دست 
داشت"،  زیادی  اهمیتی  آلمان 

از چندین سال پیش با دستگاه 
سرویس های  و  اطالعاتی 
جاسوسی رژیم ایران همکاری 
گزارش  بنابر  است.  داشته 
آلمان،  وله"  "دویچه  وبسایت 
سرویس های  فعالیت های 
کشورهای  در  رژیم  جاسوسی 
تیم های  اقدامات  و  اروپایی 
تروریستی رژیم ایران در اروپا 
محالفان  حذف  و  ترور  برای 
مراکز  و  نهادها  نگرانی  خود، 

امنیتی آلمان را در پی دارد.

و  فقر  در  مردم  که  حالی  در 
رژیم  می برند،  سر  به  فالکت 
روزانه هزاران بشکه نفت را به 
صورت قاچاقی برای حوثی ها 

می فرستد.
آسوشیتدپرس،  گزارش  طبق 
کارشناسان سازمان ملل متحد 
توانستند مدارک ٨٥ صفحه ای 
رژیم  مخفیانه  فعالیت های  از 
بدست  اسالمی  جمهوری 
بیاورند که، نشان از دخالت های 
گسترده و مخرب این نظام در 
جهان و به خصوص در منطقه 

دارد.
ایران  گزارش  این  اساس  بر 
یمن  به  غیرقانونی  به طور 
این  به  تا  می فرستد  سوخت 
حوثی   نظامیان  شبه  ترتیب 
سوخت،  این  فروش  با  بتوانند 
هزینه جنگ خود را تامین کنند 
و به جنگ نیابتی خود با دولت 

مرکزی یمن ادامه دهند.

پمپئو،  مایک  نیز  پیشتر 
در  آمریکا،  وزیرخارجه 
در  خود  اخیر  مذاکرات 
با  مقابله  به  خاورمیانه 
دخالت های  و  بدخواهی ها 
رژیم ایران در منطقه و از جمله 
دخالت ایران در عراق، یمن، و 

سوریه تاکید کرده بود.
وزارت خارجه آمریکا نیز قبال 
در گزارش ٤٨ صفحه ای خود 
اعالم کرده بود که این رژیم با 

"حمایت از تروریسم"، "برنامه 
مالی  "فعالیت های  موشکی"، 
علیه  "تهدید  غیرقانونی"، 
علیه  "تهدید  دریانوردی"، 
امنیت مجازی"، "نقض حقوق 
بشر" و "سوءاستفاده در حوزه 
تمامی  به  زیست"  محیط 
کشورها و به ویژه اوروپایی ها 

هشدار داده بود.

ایران نفت  بشکه های 
حوثی ها درآمد  اصلی  منبع   



شماره ٧٤٢- ٣٠ دی 6۱۳۹۷

آرش صالح

کنفرانس لهستان، اهداف و پیامدها

رفتار منطقه ای ایران، چه در رژیم فعلی و چه در رژیم قبلی 
متاثر از دو مفهوم بنیادین در جهانبینی حاکم بر ناسیونالیسم ایرانی است: 

برتری طلبی و توسعه طلبی

این کنفرانس درواقع می تواند اولین قدم برای پی ریزی یک همپیمانی منطقه ای برای تداوم نظم منطقه ای مطلوب 
غرب باشد. ایران ناچارا در محور این بحث ها خواهد بود چرا که کشوری یاغی در مقابل این نظم تلقی می شود

طی  آمریکا  خارجه  وزیر 
تقریبا  که  کرد  اعالم  سخنانی 
در  کنفرانسی  دیگر  ماه  یک 
برگزار  لهستان  در  وزرا  سطح 
پومپئو  گفته  به  کرد.  خواهد 
دارد  نظر  در  کنفرانس  این 
امنیت  با صلح و  خاورمیانه ای 

بیشتر را مورد بحث قرار دهد. 
اگر چه رسما این کنفرانس در 
خصوص افزایش صلح و امنیت 
است اما همچنان که خود پمپئو 
اعالم کرده مسائل مختلفی در 
قرار  بحث  مورد  کنفرانس  این 
آن ها  مهم ترین  که  می گیرند 

ایران می باشد.
مجامع  در  حاضر  حال  در 
بر  نظر  اتفاق  تقریبا  بین المللی 
که  دارد  وجود  مساله  این  سر 

طی  آمریکا 
اخیر،  دهه  یک 
به  صدد  در 
رساندن  حداقل 
خود  حضور 
خاورمیانه  در 
 . شد می با
این  اگرچه 
در  استراتژی 
دارای  آمریکا 
ن  ا ر ا فد طر
منجمله  زیادی 
رئیس  خود 
کنونی  جمهور 
است  پیشین  و 
مایک  اما 
از  که  پومپئو 
موسوم  جریان 

میان  در  پارتی"  "تی  به 
این  با  است،  جمهوریخواهان 
در  سعی  و  نیست  همراه  ایده 
ایجاد یک تعادل میان خواست 
رئیس جمهور و اکثریت دستگاه 
دیپلماسی از یک سو و تحلیل 

حضور  لزوم  بر  مبنی  خودش 
در  می باشد.  خاورمیانه  در 
جمهور،  رئیس  که  شرایطی 
آنچنان که به نظر می رسد، گاها 
وزارت  تیم  با  مشورت  بدون 
وزارت  و  ملی  امنیت  خارجه، 
دفاع خود و بر اساس منویات 
عقب نشینی  دستور  ذهنی اش 
پومپئو  می دهد،  خاورمیانه  از 
این  مضر  اثرات  که  دارد  قصد 
آمریکایی ها  فراگیر  خواست 
از  کشیدن  پس  پا  برای  را 

خاورمیانه کم نماید.
دارای  که  بسیاری  و  پومپئو 
مسائل  به  حرفه ای تری  نگاه 
روابط بین الملل هستند می دانند 
منطقه  از  آمریکا  خروج  که 

خالئی را به وجود می آورد که 
روسیه و ایران آنرا پر خواهند 

کرد. 
در چنین شرایطی منافع آمریکا 
با  متحدانشان در خاورمیانه  و 
یک خطر جدی مواجه خواهد 
چند  در  دیگر  سوی  از  شد. 
دیگری  بحث  گذشته  سال 
مبنی بر لزوم مشارکت متحدان 
حفظ  در  آمریکا  منطقه ای 

در  خاورمیانه  امنیت  و  صلح 
در  آمریکا  در  مختلف  سطوح 
مساله  اما  است.  بوده  جریان 
در  آمریکا  متحدان  اساسی 
آن ها  داخلی  اختالفات  واقع 
اسرائیل  و  اعراب  مساله  و 
داخلی،  اختالفات  این  است. 
روابط بد بسیاری از کشورهای 
و  اسرائیل  با  خاورمیانه  عرب 
همچنین مساله اعراب-اسرائیل 
می تواند عوارض منفی خروج 

افزایش داده و  آمریکایی ها را 
مشکالت را دو چندان نماید. 

پایان  در  مخصوصا  خطر  این 
شدن  نزدیک  با  اوباما  دوره 
بیشتر عرب ها به روسیه بیشتر 
توافق  از  پس  شد.  احساس 

هسته ای میان پنج به عالوه یک 
و ایران، اوباما با صراحت ایران 
آمدن  کنار  به  را  عربستان  و 
دعوت  منطقه  مسائل  سر  بر 
کشور  دو  این  که  گفت  و  کرد 
هم  با  منطقه  در  می بایست 
می توانست  این  شوند.  شریک 
زنگ خطری هم برای اسرائیل 
کشورهای  برای  هم  و  باشد 
عرب منطقه. از سوی دیگر اما 
با ناامید شدن کشورهای عرب 
رفته  کشورها  این  آمریکا،  از 
شدند  نزدیک  روسیه  به  رفته 
معنی  به  می توانست  این  که 
پررنگ تر شدن نقش روسیه در 

منطقه باشد. 
نظر  به  چنین  اما  حال  هر  به 

آمریکایی ها  که  می رسد 
از  شدن  خارج  درصدد 

خاورمیانه هستند.
پس از حمالت یازده سپتامبر، 
به  جنگ  کشیدن  سیاست 
با  شدن  درگیر  و  دشمن  خانه 
تروریسم در خاورمیانه تا حد 
امنیت داخلی  ارتقاء  به  زیادی 
آمریکا و حتی اروپا کمک کرده 
و رفته رفته حمالت تروریستی 
در  و  کرده اند  پیدا  نزولی  سیر 
امروزه  شده اند.  متوقف  نهایت 
عنوان  به  دیگری  مساله  اما 
غرب  در  موجود  شرایط  سنتز 
است  آوردن  سربر  حال  در 
ناسیونالیسم  یک  هم  آن  و 
اشتهای  که  است  انزواطلب 
در  حضور  برای  را  غربی ها 
به شکل  مناطق مختلف جهان 
بسیار زیادی کاهش داده است. 

مانند  کسانی  ترتیب  این  به 
نقش  و  خاورمیانه  که  پومپئو 
برای  را  منطقه  این  در  آمریکا 
امنیت آینده این کشور ضروری 
می دانند، در صدد هستند که با 
این  منفی  اثرات  تمهیداتی 
کاهش  را  جدید  وضعیت 
آنان  اساس،  همین  بر  دهند. 
قبل از هرچیز ناچار هستند که 
متحدان آمریکا در منطقه را به 
هم نزدیک کرده و اختالف شان 

را به حداقل برسانند. همچنین 
یک  ایجاد  راستا  این  در 
آمریکا  متحدین  از  هم پیمانی 
امنیت  گسترش  و  حفظ  برای 
و صلح در خاورمیانه، می تواند 
به پر کردن خالء بوجود آمده 

منطقه،  از  آومریکا  خروج  از 
هم پیمانیی  چنین  کند.  کمک 
آمریکا  به  نزدیک  نیروهای  از 
در  روسیه  نفوذ  گسترش  از 
عمل  به  جلوگیری  خاورمیانه 

می آورد. 
کنفرانس وزرای مورد بحث در 
لهستان نقشی کلیدی در شکل 
دارد  هم پیمانی  این  به  دادن 
اسالمی  جمهوری  بی شک  و 
برای  رژیم  این  تهدیدهای  و 
در  محوری  نقشی  خاورمیانه، 
خواهد  کشورها  این  همکاری 
درواقع  کنفرانس  این  داشت. 
پی  برای  قدم  اولین  می تواند 
منطقه ای  همپیمانی  یک  ریزی 
منطقه ای  نظم  تداوم  برای 

ایران  باشد.  غرب  مطلوب 
بحث ها  این  محور  در  ناچارا 
کشوری  که  چرا  بود  خواهد 
تلقی  نظم  این  مقابل  در  یاغی 

می شود. 
کنفرانس  این  اساس  همین  بر 
وجود  می تواند  همزمان 
ائتالف  به  بخشیدن  خارجی 
ضد جمهوری اسالمی نیز تلقی 

شود. 
در  چه  ایران،  منطقه ای  رفتار 
رژیم فعلی و چه در رژیم قبلی 
در  بنیادین  مفهوم  دو  از  متاثر 
جهانبینی حاکم بر ناسیونالیسم 
و  طلبی  برتری  است:  ایرانی 
مفهوم،  دو  این  طلبی.  توسعه 
تبدیل  کشوری  به  را  ایران 
کرده که فارغ از رژیم سیاسی 
موجود  نظم  با  آن،   بر  حاکم 
راحتی  احساس  در خاورمیانه 

نقش  یک  خواهان  و  نکرده 
می باشد.  منطقه  این  در  برتری 
بر همین اساس ایران در درجه 
در  امنیت  و  صلح  دشمن  اول 
آید.  می  شمار  به  خاورمیانه 
و  خود  خواست  این  ایران 
دشمنی خود با نظم و صلح را 
نه تنها در گفتمان خود بلکه در 
نهادینه  نیز  ساختار سیاسی اش 
نهادها  شاهد  جهانیان  و  کرده 
برآمده  مختلف  سازمان های  و 
اسالمی  رژیم  از 
نظم،  که  هستند 
صلح و امنیت را 
و  خاورمیانه  در 
چالش  به  جهان 
این  لذا  می کشند. 
طبیعی  بسیار  امر 
به نظر می رسد که 
برای  که  ائتالفی 
صلح و امنیت در 
برپا  خاورمیانه 
نهایت  در  شود 
پیکانش  نوک 
متوجه  باید 
که  باشد  ایران 
تهدید  بزرگترین 
مفاهیم  این  برای 

است.
این  اگرچه  دیگر،  سوی  از 
برای  فوری  نیاز  بنابر  ائتالف 
شکل  ایران،  تهدید  با  مواجه 
دیگری  پیامدهای  اما  می گیرد 
که  داشت  خواهد  دنبال  به  نیز 
اجرای  به  نهایت  در  می تواند 

مورد  در  آمریکا  کلی  نقشه 
این  کند.  کمک  خاورمیانه 
ائتالف در قدم اول نقش روسیه 
را نیز در منطقه کاهش می دهد 
نفوذ  گسترش  از  حداقل  یا  و 
این کشور در منطقه جلوگیری 
ائتالف  این  همچنین  می کند. 
می تواند منجر به نزدیک شدن 
به  کشورهای عرب خاورمیانه 

اسرائیل شود.
این یکی از مهمترین پیامدهایی 
بطور  و  کنفرانس  این  که  است 
کلی وضعیت کنونی خاورمیانه 
می تواند در پی داشته باشد که 
این امر نیز تنها با وجود ایران 
و سیاست های کنونی اش امکان 

پیدا کرده است.  

رویای ظریف 
در سفر به عراق

هنوز طنین سخنان مایک پومپئو، وزیر امور خارجه آمریکا در 
سفر اخیر خود به عراق و دیدار با مقامات عراقی و درخواست 
وی به لزوم پایبندی عراقی ها در همراهی با آمریکا جهت اعمال 
تحریم ها علیه ایران در گوش ها می پیچید که محمد جواد ظریف، 
وزیر امور خارجه رژیم ایران، همراه با هیئتی عالیرتبه که عمدتًا 
تولیدی و تجاری خصوصی و  بنگاه های  نمایندگان  از  متشکل 

دولتی بود، روز یکشنبه ٢٣ دی ماه وارد عراق شد.
در  ایران  و  آمریکا  هشدارهای  گاهی  و  رقابت ها،انتظارات 
خصوص موارد اقتصادی بویژه بعد از خروج یک جانبه آمریکا 
از توافق موسوم به برجام، فصل دیگری از تنش در روابط بین 

ایران و آمریکا را در جغرافیای عراق رقم زده است.
ساقط  در  چه  هنگفتی،  هزینه های  دهه هاست  که  آمریکایی ها 
کردن حاکمیت بعث و چه مبارزه با گروه های تندرو و تروریستی 
منجمله داعش، در عراق متقبل گشته اند، توقعشان از مقامات 
بر  حداکثری شان  فشار  اعمال  راستای  در  که  است  این  عراقی 
ایران، آنان را همراهی کرده و در این خصوص جهت همراهی 
کردن بیشتر عراقی ها جدای از اعالن همکاری های مشروط، در 
دو مرحله، نخست در نیمه اول آبان ماه معافیت چهل و پنج روزه 
و بعد ازآن طی سفر فرستادگان بغداد به واشنگتن، معافیت سه 
ماهه از جریمه نقض اعمال تحریم ها علیه ایران را برای عراقی ها 

به اجرا در آوردند.
در ٢٠١٤  داعش  از هجوم  بعد  که  ایران  رژیم  دیگر،  از سوی 
بلوکه  منابع  دوالر  میالردها  سازی  آزاد  برکت  به  آن  از  بعد  و 
شده شان طی توافق برجام، جدا از پیوندهای تاریخی مذهبی با 
اکثریت شیعه عراق و در خالء نیروهای آمریکایی، به آرزوهای 
چندین ساله خود در خصوص صدور انقالب که حتی در جنگ 
هشت ساله ایران با عراق بدان نرسیده بودند، نزدیک گشته و با 
ترسیم هالل شیعی، اسب سرکش دخالت در امور داخلی عراق 
را مطابق میل خود به حرکت درآوردند، دخالت هایی که تا جایی 
پیش رفت که به اذعان معترضین عراقی آنچه امروز در عراق می 
گذرد حاکمیت جمهوری اسالمی است نه عراقی ها، دخالت هایی 
که موجب شده رژیم مذکور خود را حاکم بالمنازع حاکمیت بر 

عراق قلمداد بکند.
که  شرایطی  در  و  فرض هایی  پیش  و  تفکرات  چنین  سایه  در 
خاورمیانه آبستن تحوالتی نوین در عرصه سیاسی ست، اوضاع 
و احوال و امورات عراق به جوالنگاه رقابت های آمریکا و رژیم 
بدل گشته که هر کدام با در پیش گرفتن سیاست هایی که منجر 

به حذف طرف مقابل گردد، گام بر می دارند.
در  ایران  رژیم  تند  گاه  و  پردازانه  خیال  مواضع  میان  این  در 
بحران های  و  معضالت  از  عبور  جهت  نفوذش  ابقاء  خصوص 
چشم  بدان ها  چنانچه  تحریم ها  زدن  دور  رویای  و  اقتصادی 
دوخته است و در سخنان طنزآمیز ظریف در سفر پنج روزه اش 
به عراق خطاب به معترضین به روابط ایران و عراق که "بر روی 
اسب بازنده آمریکایی ها شرط بندی نکنید"، قابل تامل می باشد.

در شرایطی که اقتصاد رژیم به دالیل گوناگونی منجمله ساختار 
بستر  فقدان  سیستماتیک،  فساد  مدیریت،  سوء  مبهم،  اقتصادی 
به  توجه  عدم  اقتصادی،  توسعه  جهت  سیاسی  مناسب  سازی 
به  نزدیک  بازار در دست بخش های  انحصار  بخش خصوصی، 
تحریم ها  اعمال  الذکر  فوق  دالیل  همه  بر  مزید  و  رهبری  بیت 
جهت تغییر رفتارهای مخرب جمهوری اسالمی، اقتصاد متزلزل 
به  دوختن  چشم  است،  داده  قرار  انحطاط  پرتگاه  در  را  رژیم 
بازارهای مستعد عراق بیش از پیش معامالت سودجویانه شان را 
ترسیم می کند، اما آیا دسترسی به چنین رویای امکانپذیر است؟

در طی نه ماهه نخست سال ٩٧ ارزش مبادالت تجاری مابین 
ابقاء  است،  بوده  دوالر  میلیارد  هشت  بر  بالغ  عراق،  و  ایران 
چنین مبادالتی در شرایطی که اقتصاد رژیم در سراشیبی سقوط 
اینکه  از  نقشی حیاتی دارد غافل  برای سران رژیم  قرار گرفته 
علی رغم تطمیع و ترغیب گروه های عراقی و به فرض تداوم این 
حجم از مبادالت ، بازگشت پول حاصل از آن به دلیل تحریم 
بسیار دشوار  که  نه غیرممکن  اگر  بانکی رژیم،  و  مالی  سیستم 

خواهد بود.
یکی دیگر از رویاهای ظریف و هیات همراه اش تداوم صدور 
برق و گاز به عراق است که آن هم با اعالم آمادگی عربستان 
در خصوص راه اندازی نیروگاه خورشیدی با ظرفیت تولید سه 
به قیمت  آنهم  بوشهر( و  اتمی  نیروگاه  برابر  هزار مگاوات )سه 
٢١ دوالر برای هر مگاوات ساعت برق فروشی، که معادل یک 
چهارم قیمت برق صادراتی ایران به عراق است، بدون شک دور 

از انتظار خواهد بود.
گذر زمان این واقعیت را اثبات خواهد کرد که آنچه را نباید بر 
آن شرط بست "اسب بازنده ایران" است و تحقق رویا و خیال 

پردازی های ظریف سرابی بیش نیست.

خالد درویژه
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اصوال نهادهای انتصابی که اصطالحا آن ها را« هسته سخت« جمهوری اسالمی می خوانند، 

نهادهای هستند که بخش ایدئولوژیکی جمهوری اسالمی را راهبری می کنند و بر همین پایه این حق را به خود 
می دهند که در هر زمینه دخالت کنند

 جمهوری اسالمی یک رژیم توتالیتر است 
هرچند براساس قانون اساسی آن از این رژیم از دو بخش انتخابی و انتصابی تشکیل شده است

بررسی بودجه بر اساس بحران های داخلی

بهترین  ساالنه  بودجه بندی   
آن  بطن  در  که  است   سندی 
را  دولت  یک  اهداف  می توان 

بررسی کرد.
رژیم  یک  اسالمی  جمهوری   
براساس  هرچند  است  توتالیتر 
این رژیم  از  آن  اساسی  قانون 
از دو بخش انتخابی و انتصابی 

تشکیل شده است.

که  بخش  آن  عمل  در  اما   
انتخابی خوانده می شود، از دو 

ضعف کشنده برخوردار است:
انتخابی  نهادهای  الف:    
استصوابی  نظارت  تحت 
است،  نگهبان  شورای 
اساس  بر  شورا  این 
قانون   ١١٠ و   ٩١ اصل 
اسالمی  جمهوری  اساسی 
و  مستقیم  صورت  به 
علی  توسط  غیرمستقیم  
ایران،  رهبر  خامنه ای، 

انتخاب می شود.

قدرت  ساختار  در  ب: 
عمال  انتصابی  نهادهای 
دست  در  را  قدرت  تمامی 

دارند.
انتخابی  نهادهای  پس در واقع 
مصلحتی  و  اجراء  نهادهای 
از شخصیت مستقل  که  هستند 
برخوردار نبوده و در عمل باید 
انتصابی  نهادهای  امتداد  در 

عمل کنند.
اساس  بر  را  انتصابی  نهادهای 
آن ها   عملکرد  و  خواستگاه 
عمده  دسته  سه  به  می توان 

تقسیم کرد:
انتصابی  نهادهای   :١

نهادها در راستای  این  دینی: 
جامعه  سطح  در  دین  ترویج 
جهانی و ایران و همچنین اجراء 
اجراء  چگونگی  بر  نظارت  و 
دینی  قوانین  و  مناسک  اوامر، 

در ایران عمل می کنند. 
انتصابی  نهادهای   :2
حیطه  در  نهاد  این  سیاسی: 
و  دارند  فعالیت  قدرت سیاسی 
بر  نظارت  مانند  زمینه های  در 
قانونگذاری  انتخابی،  نهادهای 

و رسانه فعالیت دارند.

انتصابی  نهادهای   :٣
امنیتی-نظامی

نهاد ها  این  از  هرکدام  تفکیک 
آن ها  عملکرد  حیطه  تعیین  و 
کاری بس دشوار است. به این 
دلیل که اصوال موازی سازی و 
عدم شفافت، عدم تعیین حوزه 
مشخص برای نهاد های مختلف 
و وجود یک سری نهاد مخفی 
معظم  مقام  "دفتر  عنوان  تحت 
جمهوری  ساختار  رهبری" 
پیچیدگی  چنان  با  را  اسالمی 
عمل  در  که  است  کرده  روبرو 
کرد  تعیین  درستی  به  نمی توان 
حوزه  کدامین  در  نهاد  کدام 

فعالیت می کند.
که  انتصابی  نهادهای  اصوال   

هسته  را"  آن ها  اصطالحا 
اسالمی  جمهوری  سخت" 
نهادهای هستند که  می خوانند، 
جمهوری  ایدئولوژیکی  بخش 
و  می کنند  راهبری  را  اسالمی 
به  را  حق  این  پایه  همین  بر 
خود می دهند که در هر زمینه 

دخالت کنند. 
در  تقسیم بندی  این  از  جدا 
یک  ایران  قدرت  ساختار 
مراجع  مانند   نهادها  سری 
از  که  دارند  وجود  تقلید 

و  اقتصادی  سیاسی،  قدرت 
اما  برخوردارند،  بزرگی  دینی 
تقیسم بندی نهادی حکومت در 

نظر گرفته نشده اند.
این نهاده ها در واقع آیت اهلل هایی 
از طرف دفتر آقای  هستند که 
مرجعیت  عنوان  به  خامنه ای 
شیعه   مسلمانان  برای  دینی 
صدا  از  آن ها   شده اند،  تعیین 
و سیما تا سیاست خارجی در 
آن دخالت می کنند آن ها خود 
را حافظ دین می خوانند و در 
عمل راهبر بخش ایدوئولوژیک 

رژیم هستند.
عمومی  بودجه  عنوان  به  آنچه 
از  کمتر  می شود  خوانده 
ایران  کل  بودجه  ٣٠درصد 
 )٩_  ٩٨ بودجه  )الیحه  است 
تا  می شود  داده  مجلس  به  که 

آن را بررسی کند.
به   ٩٨ بودجه  تحویل  از  قبال 
دفتر  به  بودجه  الیحه  مجلس 
علی خامنه ای تحویل داده شد  
و ظاهرا پس از تحویل الیحه 

بودجه به علی خامنه ای الیحه 
بودجه دو سقفی شد .

علی  که  نشده  اعالم  مشخصا 
قسمت  کدام  بر  خامنه ای 
ولی  می کند  نظر  اعمال  بودجه 
به  او  کامل  تایید  با  بودجه 
مجلس می رود و این مساله به 
قدرت  جایگاه  موضوع  همان 
انتخابی  و  انتصابی  نهاده های 
اسالمی  جمهوری  ساختار  در 

برمی گردد.
شرایط  یک  در   ٩٨ بودجه 
تحریم  و  اقتصادی  بحران 
بین المللی بسته شده  و اصوال 
باید در چنین بودجه ای اهمیت 
داخلی  وضعیت  به  بیشتری 
پایه  بر  و  شود  داده  کشور 

ایران  در  موجود  بحران های 
پایه  بر  نه  گردد  تنظیم  بودجه 

اشاعه ایدئولوژی رژیم.
هم  بودجه  واقعیت  آیا  اما   

همین است؟
سازمان  رئیس  گفته  به  بنا 
از  یکی  زیست،  محیط 
بحران  ایران  ابرچالش های 
دفع   ، ریزگرد   ، آب  کمبود 
فرونشت زمین است،  زباله  و 
بودجه  که  است  حالی  در  این 
سازمان محیط زیست به عنوان 

بحران های  به  سازمان ذی ربط 
سیزدهم  یک  زیستی  محیط 
تبلیغی- نهادی های  بودجه 

بیشتر در  نهاد  این  دینی است، 
انقالب  "سیاست صدور  حیطه 

اسالمی"  فعالیت می کنند .
همزمان با آن، بودجه نهادهای 
پیدا  افزایش  نظامی  و  امنیتی 
مورد،  یک  در  و  است  کرده 
اطالعات  سازمان  بودجه 
وزات  به  وابسته  که  خارجی 
مقایسه  در  است  اطالعات 
شده  برابر  دو  گذشته  سال  با 
است.)الیحه بودجه ٩٨ـ٧٨( .

ارگان حراست که یک  بودجه 
ارگان نظارتی بر سیستم اداری 
با سال  مقایسه  در  است  ایران 
افزایش  ٤٠درصدا  بر  بالغ   ٩٦

یافته )الیحه بودجه ٩٨ـ٧٨(.
محمدرضا  گفته های  بنابر 
کمیسیون  رئیس  عارف، 
آموزش مجلس دهم،  ٣٠درصد 
مدارس کشور فرسوده هستند.

که  است  حالی  در  این    )١٣(

بودجه نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس در الیحه سال ٩٨، ٢٧ 
میلیارد  و ٥٠٠ میلیون تومان 
است)الیحه بودجه ٩٨ـ١٥٢(، 
فقیه  ولی  نمایندگی  بودجه  اما 
در سپاه پاسداران ١٤٥ میلیارد 
بودجه  الیحه  است)  تومان 
سازمان  دفتر  بودجه  و  ـ٩٢( 
قم ١٥٠  تبلیغات حوزه علمیه 
است)الیحه  تومان  میلیارد 
نکته  شاید  ٩٨ـ١٠١(  بودجه 
که  باشد  این  در  توجه  جالب 
پرورش  و  آموزش  بخش  در 
بودجه مدارس خارج از کشور 
تبلیغی  سیستم  از  بخشی  که 
 ٢٠٠ است،  اسالمی  جمهوری 
الیحه  است.)  تومان  میلیارد 

بودجه٩٨ـ١٠٠(.
مورد  چند  همین  بررسی  با 
که  است  معلوم  روشنی  به 
در  ایران  در  بودجه بندی 
ایدئولوژیکی  بخش  خدمت 
و  ایران  مردم  زندگی  و  است 
مسئولین  خود  که  بحران های 
به  اقرار  اسالمی  جمهوری 
است،  کرده  آن ها  وجود 
بودجه بندی  در  اهمیتی  از 

برخوردار نیستند.
 

تحریم ها، کاهش شدید بودجه 
نظامی ایران را در پی داشت

حسن  که  شمسی   ١٣٩٨ سال  بودجه  نویس  پیش  اساس  بر 
روحانی، رئیس جمهور، در اواخر ماه دسامبر به پارلمان ارائه کرد، 
قابل توجهی کاهش  میزان  به  ایران  نظامی  در حالی هزینه های 
توجهی  قابل  میزان  به  آن  داخلی  امنیت  هزینه های  که  یابد،  می 
یابد. آمارهای تازه نشان می دهند که اعمال مجدد  افزایش می 
تحریم های آمریکا موجب تشدید فشار بر این رژیم شده است که 
موجبات شکل گیری اعتراضات گسترده در سراسر کشور را مهیا 
بزرگی روبه رو  با چالش های  را  اسالمی  کرده است و جمهوری 
تثبیت  برای  که  است  کرده  مجبور  را  تهران  رژیم  و  است  کرده 
ثبات خود، دست به جاه طلبی های گسترده ای بزند. بودجه پیشنهاد 
شده، ٤٧٠٠ تریلیون ریال - ٤٣ میلیارد دالر براساس نرخ ارز 
هزینه های  کل  درصدی   ٢٨ کاهش  خواستار   - سیاه  بازار  در 
می  بر  در  را  دولت  بودجه  از  درصد   ٧ که  شده،  ایران  دفاعی 
گیرد. این کاهش شامل ١٧ درصد کاهش بودجه سپاه پاسداران 
رژیم جمهوری اسالمی وبازنشستگان و نیز کاهش ١٠ درصدی 
بودجه ی ارتش یا نظامی های معمولی می باشد. همچنین ٥٠ درصد 
از بودجه ی سال گذشته وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
-MODAFL- که نقش کلیدی در توسعه و خرید سالح 
پاسداران  تروریستی  سپاه  است.  یافته  کاهش  دارد،  تجهیزات  و 
هزار  صدها  مجموعا  که   ،MODAFL و  اسالمی  انقالب 
کارمند را مدیریت می کنند، ٧٤ درصد کل بودجه امنیت و امنیت 
بودجه ی  کاهش  میزان  داده اند.  اختصاص  خود  به  را  داخلی 
سال  در  است.  ایران  ثروت  چشمگیر  تغییر  نمایانگر  پیشنهادی، 
سپاه  هزینه های   ،)٢٠١٩ مارس   -  ٢٠١٨ )مارس  جاری  مالی 
پاسداران انقالب اسالمی ٢٨ درصد، ارتش ٢٣ درصد و وزارت 
دفاع رژیم ٣٢ درصد افزایش یافته بود و در مقیاس دو سال مالی 
بودجه ای  افزایش  بوده،  افزایشی تصاعدی روبه رو  با  نیز  گذشته 
که عمدتا به دلیل برداشته شدن تحریم های اعمال شده بر ایران از 
سوی آمریکا در پی توافقنامه هسته ای یا اصطالحا برجام، عاید 
رژیم شده است. در واقع باید گفت که لغو تحریم ها علیه جمهوری 
اسالمی از سوی دولت اوباما، منابع مالی گسترده ای را به سوی 
تا  کرد  جاری  ایران  اسالمی  جمهوری  تروریستی  سازمان های 
آن ها بتوانند با فراغ بال کامل به اجرای برنامه های آشوبگرانه ی 
رژیم تهران تهران در منطقه دست بزنند. مطمئنا نیروهای نظامی 
ایران، بویژه سپاه پاسداران، صرفا بگ بودجه دولتی برای تأمین 
از  نظامی یک پنجم  نهادها  این  بلکه  نیستند  بودجۀ خود وابسته 
ارزش بازار شرکت های ثبت شده در بورس اوراق بهادار تهران 
را کنترل می کنند و دارای هزاران شرکت دیگر هستند، که درآمد 
نیروهای مسلح را تامین می کنند. عالوه بر این، سپاه پاسداران 
بخش قابل توجهی از منابع زیرزمینی ایران را تحت کنترل کامل 
خود دارد. اما از سوی دیگر، بودجه جدید که سال مالی را در 
تاریخ ٢١ مارس ٢٠١٩ تحت پوشش می دهد، شامل افزایش ٧ 
که عمدتا  امنیتی می شود  کلیدی  نیروهای  های  هزینه  درصدی 
در  انقالبی  ایدئولوژی  ارتقای  و  قدرت  کنترل  در  رژیم  حفظ  با 
این بودجه، ٣٢  تنگاتنگ و مستقیم دارد.  ارتباط  ایران  مرزهای 
درصد بودجه وزارت اطالعات، که نظارت و سرکوب مخالفان را 
برعهده دارد، افزایش داده است. بسیج نیز با افزایش ١ درصدی 
بودجه خود مواجه است.بودجه مذکور همچنین توصیه می کند که 
بودجه صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح ٢٨ درصد افزایش 
افزایش ٢٠ درصدی سال گذشته  از  بیشتر  که ٨ درصد  یابد - 
نظامی و خانواده های آن ها حمایت  امنیتی  نیروهای  از  که  است 
می کند.  بودجه پیشنهادی ممکن است توسط نمایندهگان مجلس 
رژیم  بازنگری شود. در سال های گذشته، نمایندگان رژیم اسالمی 
پاسداران  سپاه  سابق  اعضای  از  تن  ده ها  شامل  که  مجلس،  در 
هستنند، هزینه های دفاعی را فراتر از ارقام پیشین رئیس جمهور 
برای  را  دریچه ای  پیشنهادی  بودجه  حال،  این  با  دادند  افزایش 
ارزیابی نقاط قوت و ضعف حکومت در اختیار ما قرار می دهد. 
بنابر بودجه ی پیشنهادی، رژیم رسما نشان می دهد که بزرگترین 
عامل تهدیدکننده ی موجودیت و امنیتاش از سوی همسایگان و 
نه از غرب بلکه از درون مرزها و از سوی ملیت های ایران است. 
در عین حال، خروج برنامه ریزی شده ایاالت متحده از سوریه و 
همچنین تحقق دستاوردهای نظامی ایران در سوریه تا به امروز 
ممکن است تهران را متقاعد سازد که باید بر تثبیت و حفظ موقعیت 
ژئواستراتژیک خود تاکید کند. بنابراین، جمهوری اسالمی بر آن 
برای  را  بیشتری  منابع  نظامی اش،  هزینه های  کاهش  با  که  است 
مبارزه با فشار روزافزون واشنگتن و حفاظت از زیرساخت های 

امنیتی مورد نیاز برای بقا خود، اختصاص دهد.

مقاله ای از: بنیاد دفاع از دمکراسی

ترجمه: آرمان حسینی

یک نماینده ی مجلس رژیم در 
اعالم  کارگران  فوت  با  رابطه  
کرده که ساالنه نزدیک به هزار 
کارگری  محیط های  در  فوتی 

داریم.
نماینده ی  حسن پور،  شهباز 
و  بردسیر  در  رژیم  مجلس 
مرگ  به  اشاره  با  سیرجان، 
تعداد قابل توجهی از کارگران 
باید  که  کرده  اعالم  سال،  در 
ایمنی  برای  نفر   ١٥٠٠ روزانه 
محیط های کاری آموزش ببینند 
آموزش های  زمینه ی  در  اما 

ایمنی ضعیف عمل شده است.
رژیم،  مجلس  نماینده ی  این 

ساالنه یک هزار نفر در محیط های کارگری جان خود را از دست می دهند

نحوه ی  کرده  اعالم  همچنین 
خدمات  نحوه ی  و  پرداخت 
بیمه های تأمین اجتماعی  دهی 

است  متفاوت  کشور خیلی  در 
و مردم از این بی عدالتی نگران 
بررسی  اساس  بر  هستند. 

سازمان جهانی کار، ٩٨ درصد 
قابل  کار،  هنگام  حوادث 

پیش گیری است.



روزنامه ى »كوردستان« و وب سايتهاى حزب دمكرات كردستان ايران، 
در شبكه جهانى اينترنت: 

www.kurdistanmedia.com
info@kurdistanmedia.com

http:www.pdki.org 
pdkiran@club-internet.fr

telegram.me/PDKImedia
Published by Democratic Party of Iranian Kurdistan      No 742 20 January  2019

دیده بان حقوق بشر 
ایران را به بازداشت های خودسرانه و دسته جمعی متهم کرد

دیده بان حقوق بشر در گزارشی 
بشر  حقوق  وضعیت  درباره  که 
در سراسر دنیا در سال ٢٠١٨ 
را  ایران  کرده، حکومت  منتشر 
و  خودسرانه  بازداشت های  به 
بر  افزایش فشار  دسته جمعی و 
متهم  مسالمت آمیز  فعالیت های 

کرده است.
بشر  حقوق  دیده بان  سازمان 
در گزارش ساالنه خود درباره 
جهان  در  بشر  حقوق  وضعیت 
است:  نوشته   ،٢٠١٨ سال  در 
ایران در سال ٢٠١٨  "مقامات 
در  اعتراضات  به  پاسخ  در 
به  اعتراض  در  کشور  سراسر 
اقتصادی،  افول  به  رو  شرایط 
نبود  و  فساد  از  عمومی  تصور 
آزادی های سیاسی و اجتماعی، 

دستگیری های  به  دست 
دسته جمعی خودسرانه زدند."

حقوق  سازمان  این  گفته  به 
ایران  رژیم  مقامات  بشری 
مدافعان  وکال،  بازداشت  با 
حقوق  فعاالن  و  بشر  حقوق 
فعالیت های  بر  فشار  زنان، 
مسالمت آمیز را افزایش داده اند. 
دیده بان حقوق بشر در گزارش 

خود به آمار کشته شدگان  در 
در  خیابانی  اعتراضات  جریان 
و  کرده  اشاره   ٩٦ سال  دی ماه 
گفته است: حداقل ٣٠ نفر کشته 
شده اند که تا کنون مقامات ایران 
هیچ تحقیقی درباره علت کشته 

شدن این افراد انجام نداده اند.
سازمان دیده بان حقوق بشر در 
گزارش خود نوشته است که از 

سازمان  کنون  تا   ٢٠١٤ سال 
اطالعات سپاه پاسداران حداقل 
دو  افراد  و  خارجی  تبعه   ١٤
با  ارتباط  اتهام  به  را  تابعیتی 
نهادهای آکادمیک، اقتصادی و 
فرهنگی غربی دستگیر کرده اند. 
به  متهم  همگی  افراد  این 
متخاصم"  دولت  با  "همکاری 
هستند. پیشتر نیز، پارلمان اروپا 
شرح  به  قطعنامه  ای  صدور  با 
حقوق  نقض  موارد  از  جامعی 
سیاسی  فعاالن  وضعیت  بشر، 
بشر  مدافعان حقوق  و  مدنی  و 
اعتراض های  زمینه های  و  
ایران  در  مردمی  گسترده ی 
ایران  رژیم  از  و  بود  پرداخته 
خواسته بود که  به نقض حقوق 

بشر پایان دهد.

انتقال سه زندانی کورد از زندان بوکان
 به زندان های ارومیه و مهاباد

جهت  کورد،  زندانی  سه 
به  بوکان  زندان  از  بازجویی 
مهاباد  و  ارومیه  زندان های 

انتقال یافتند.
از  شده  منتشر  گزارش  بنابر 
هفته  کردپا،  آژانس خبرگزاری 
گذشته، دو زندانی به نام های، " 
اهل روستای   ،" یوسفی  جمال 
"مشیر آباد" و "حسین ابراهیم 

اهل  عبداهلل،  فرزند  همزه"، 
توابع  از  گول"  "قره  روستای 
شهر بوکان  جهت بازجویی از 
زندان بوکان به بازداشتگاه اداره 
اطالعات رژیم در شهر ارومییه 

منتقل شدند.
سال  کورد،  شهروند  دو  این 
یکی  با  همکاری  جرم  به   ٩٥
اپوزسیون  کورد  احزاب  از" 

نیروهای  توسط  ایران"  رژیم 
و  شده اند  بازداشت  اطالعات 
در مدت بازداشتشان از داشتن 

وکیل محروم بوده اند.
سرنوشت این دو شهروند کورد، 
هنوز  بازداشت  سال  ازدو  پس 

نامعلوم است.  
سالح   " هم،  پیش  روز  پنج 
٦ماه  مدت  به  که   ،" شریفزاده 

برای  بود،  بوکان  زندان  در 
مهاباد  دادسرای  به  بازجویی 
منتقل شد و در حال حاضر در 

زندان مهاباد است.
تابستان  کورد،  شهروند  این 
با  "همکاری  جرم  به  امسال 
یکی از احزاب کورد اپوزسیون 
رژیم ایران "دستگیر و بازداشت 

شد.

سازمان دفاع از حقوق بشر کوردستان:
 سازمان های جهانی حقوق بشری در قبال بازداشت شدگان کورد 

بی تفاوت نمانند
بشر  حقوق  از  دفاع  سازمان 
بیانیه ای  طی  کوردستان 
حقوق  جهانی  سازمان های 
عفو  سازمان  جمله  از  بشری؛ 
دیدبان  سازمان  بین الملل، 
سازمان های  و  بشر  حقوق 
به  را  ایرانی  بشری  حقوق 
حمایت  نیز  و  جدی  واکنش 
آزادی  درخواست  از  مستمر 
زیستی  محیط  و  مدنی  فعاالن 

ُکرد فرا خواند.
این  است:  آمده  بیانیه  این  در 
رفتارهای  چنین  هم  سازمان 
فعاالن  گزینشی  و  دوگانه 
سیاسی و مدنی و حقوق بشری 
دستگیری های  درقبال  ایرانی 
موارد  و  کوردستان  در  اخیر 
و  قبول  قابل  غیر  نیز  را  مشابه 

تبعیض آمیز می داند. 
در  عینًا  بیانیه  این  از  نسخه ای 

پی می آید: 
طی دو هفته ی گذشته، تعدادی 
از جمله ١٣  ُکرد  از شهروندان 
کنشگر  و  زیست  محیط  فعال 
کامیاران،  در  مدنی  و  سیاسی 
و  بازداشت  ارومیه  و  سنندج 

زندانی شده اند.
قربانی،  آمانج  محمدی،  فرهاد 
اسدی،  رضا  قیطاسی،  فاضل 
زانیار ضیمران،  بختیار کمانگر، 
و  ادوایی  آرام  ادوائیان،  برهان 
مسعود شمس نژاد از جمله این 

بازداشت شدگان اند.
این  دستگیری  می شود  گفته 
آمیز  خشونت  شکلی  به  افراد 
شدید  شتم  و  ایراد ضرب  با  و 
با  همراه  و  بازداشت شدگان 
ایجاد رعب و وحشت و هراس 
محل  مردم  میان  در  افکنی 

صورت گرفته است.

دهه  چهار  معمول  روال  مطابق 
امنیتی  دستگاه های  گذشته 
مرتبط  را  ُکرد  بازداشت شدگان 
با احزاب و گروه ها و جریانات 
اپوزیسیون ُکردی اعالم کرده اند. 
منابع  که  است  حالی  در  این 
فعالیت های مدنی  معتمد محلی 
و محیط زیستی دستگیرشدگان 
قرار  تاکید  و  تائید  مورد  را 

می دهند.
بشر  حقوق  از  دفاع  سازمان 
کوردستان ضمن ابراز تاسف از 
مردم  سرکوب  تشدید  و  تداوم 
و  ایران  حکومت  توسط  ُکرد 
فعاالن  با  امنیتی  برخوردهای 
مدنی، سیاسی و محیط زیستی 
را  برخوردها  اینگونه  ُکرد، 
توجیه ناپذیر و سرکوب مردم را 

محکوم می نماید.
این سازمان هم چنین رفتارهای 

فعاالن  گزینشی  و  دوگانه 
سیاسی و مدنی و حقوق بشری 
دستگیری های  درقبال  ایرانی 
موارد  و  کوردستان  در  اخیر 
و  قبول  قابل  غیر  نیز  را  مشابه 

تبعیض آمیز می داند. 
کوردستان  بشر  حقوق  سازمان 
حقوق  جهانی  سازمان های 
عفو  سازمان  جمله  از  بشری 
بین الملل و دیدبان حقوق بشر و 
حقوق  مستقل  سازمان های  نیز 
از  حمایت  به  را  ایرانی  بشری 
درخواست آزادی فوری و بدون 
بازداشت شدگان  شرط  و  قید 

ُکرد فرا می خواند.

2٧ دی ماه ١٣٩٧
 ١۸ ژانویه 2٠١٩

سازمان دفاع از حقوق 
بشر کوردستان

دو کولبر کورد به ضرب گلوله نظامیان حکومتی در مرزهای 
ارومیه و سردشت زخمی شدند

پی شلیک  در  کورد  کولبر  دو   
نظامی  نیروهای  مستقیم 
مرزهای  در  ایران  حکومت 
زخمی  سردشت  و  ارومیه 
گزارشی  براساس  گردیدند. 
ُکردپا،  خبررسانی  آژانس  از 
در  کورد  کولبران  از  گروهی 
منطقه ترگور از توابع ارومیه در 
افتادند  نظامیان حکومتی  کمین 
نیروها،  این  شلیک  پی  در  و 
یک کولبر کورد به نام "افشین 
امین  فرزند  علی پور" ٣٣ ساله 
اهل بخش نازلو ارومیه از ناحیه 
زانو به شدت زخمی شده است.
مداوا  جهت  کورد  کولبر  این 
پزشکی به بیمارستانی در تبریز 

وی  عمومی  وضعیت  و  منتقل 
وخیم اعالم شده است. از دیگر 
گزارشات  براساس  نیز،  سو 
یک  ُکردپا،  آژانس  به  ارسالی 
به  سردشت  اهل  کورد  کولبر 

ساله   ٢٩ عمری"  "ناصر  نام 
شلیک  پی  در  رحیم  فرزند 
از  حکومتی  نظامیان  مستقیم 
زخمی  شدت  به  پشت  ناحیه 
کورد  کولبر  این  است.  شده 

جهت مداوای پزشکی به مراکز 
یافته  انتقال  سردشت  درمانی 
سه شنبه  روز  شامگاه  است. 
نیز،  دی ماه  پنجم  و  بیست 
اهل  کورد  کولبران  از  گروهی 
توابع  از  "رازی"  روستای 
شهرستان  مرز  در  قطور  بخش 
مستقیم  شلیک  هدف  خوی 
نظامیان حکومتی قرار گرفتند و 
در پی شلیک نظامیان حکومتی 
یک کولبر کورد به نام "عبداهلل 
یوسفی" ٣٧ ساله فرزند صبری 
جانباخت و یک کولبر دیگر به 
نام "احسان خالدی" ٢٣ ساله 
زخمی  شدت  به  حسین  فرزند 

گردید.

تریبون آزاد وکال 
بازداشت مسعود شمس نژاد را 

محکوم نمود

تریبون آزاد وکال با انتشار بیانیه ای از حکومت ایران خواست که 
به سرکوب وکال پایان دهد.

تریبون آزاد وکال در بیانیه ای بازداشت مسعود شمس نژاد، وکیل 
پایه یک دادگستری اهل ارومیه را محکوم و نسبت به آزار و 
اذیت و تعقیب قضایی وکالی دادگستری ابراز نگرانی کرده است.

متن بیانیه تریبون آزاد وکال عینًا در پی می آید: 
به سرکوب وکال پایان دهید

مسعود  دادگستری  وکیل   ،١٣٩٧ دی ماه   ١٨ سه  شنبه  روز   
شمس نژاد در حالی که برای دفاع از حقوق یکی از موکالنش در 
دادگاه ارومیه حاضر شده بود، توسط مأموران وزارت اطالعات 

دستگیر و به بازداشتگاه اداره اطالعات ارومیه منتقل می شود.
خبرها حاکی از این است که ماموران امنیتی پس از بازداشت این 
وکیل دادگستری، محل کار و سکونت او را نیز مورد تفتیش و 
بازرسی قرارداده و ضمن تخلیه گاوصندوق محل کار او، تعدادی 
از وسایل شخصی اش را نیز ضبط و با خود برده اند. الزم به ذکر 
است که براساس اخبار منتشره در رسانه های فارسی زبان، این 
فعالین  و  متهمین سیاسی  از  برخی  که وکالت  دادگستری  وکیل 
علیه  تبلیغ  اتهام  به  نیز  سابقا  داشته،  بعهده  را  کوردستان  مدنی 
نظام و عضویت در احزاب مخالف حکومت بازداشت و به حکم 
شعبه دوم دادگاه انقالب ارومیه، متحمل ٤ ماه حبس شده است.
بار اولی نیست که یک وکیل دادگستری در محکمه و در حین 
دفاع از موکلش دستگیر و روانه بازداشتگاه های امنیتی می شود. 
حقوق  مدافع  وکالی  و  بشر  حقوق  مدافع  وکالی  دستگیری 
متهمین سیاسی و عقیدتی توسط مأموران امنیتی و درحین انجام 
وظایف وکالتی در دادگاه ها، با هیچیک از مقررات آئین دادرسی 
ایران  بین المللی مورد تعهد جمهوری اسالمی  کیفری و موازین 
منطبق نیست. دراین شیوه برخورد هدفی جز ایجاد استرس و 
اضطراب بر وکالی دادگستری متصور نیست بدین امید که آنان 
را از انجام وظایف حرفه ای و انسانی شان بازدارند غافل از اینکه 
وکالی شریف دادگستری هرگز مرعوب این ترفندها و فشارها و 
تهدیدات نمی شوند. بیم آن می رود که این روش بخشی از عرف 
با  ایران  اسالمی  قضائیه جمهوری  قوه  انتظامی شود.  و  قضائی 
همکاری نهادهای امنیتی تا کنون بیش از ٥٠ وکیل دادگستری 
را بازداشت و روانه زندان ها کرده است. از جمله وکالئی که هم 
اکنون در بازداشت یا زندان هستند نسرین ستوده با سابقه تحمل 
شعبه  از  صادره  غیابی  حکم  اساس  بر  مجددا  حبس،  سال   ٣
نگهداری  اوین  زندان  در  و  بازداشت  تهران  انقالب  دادگاه   ٢٨
می شود. مصطفی دانشجو با سابقه تحمل قریب به ٤ سال حبس، 
مجددا در بازداشت نهادهای امنیتی قرار گرفته است. امیر ساالر 
زندان   ٢٠٩ امنیتی  بند  در  که  است  روز   ٥٠ از  بیش  داودی 
اوین در بازداشت است و محمد نجفی در حال تحمل ٣ سال 
سال حکم   ٣ با  نجفی  محمد  است.  زندان  در  ناعادالنه  حبس 
قطعی و ٧٤ ضربه شالق دوران حبس نا عادالنه اش را در حالی 
امنیتی  متعدد  عناوین  با  دیگر  پرونده ای  در  که  می کند  سپری 
پرونده های  امنیتی  نهادهای  و  محکوم شده  به ١٤ سال حبس 
مفتوح دیگری هم با اتهامات واهی امنیتی و جرائم عادی علیه 
او در دادگاه ها طرح کرده و منتظر صدور حکم هستند تا این 
زندان ها  در  و  داده  آزار  این  از  بیش  را  مستقل  و  آزاده  وکیل 
و  دستگیری  کردن  محکوم  ضمن  وکال  آزاد  تریبون  نگهدارند. 
دیگر هشدار  بار  مسعود شمس نژاد  دادگستری  وکیل  بازداشت 
می دهد که استقالل قضا و قضاوت جز به استقالل قوه قضائیه 
و ازادی و ازادگی قضات محقق نخواهد شد. از این رو بایسته 
و  قضائی  امور  در  نفوذ  و  دخالت  از  امنیتی  نهادهای  که  است 
از  را  قوه قضائیه خود  کنند و شایسته است که  پرهیز  انتظامی 
نفوذ و سلطه نهادهای امنیتی و صاحبان قدرت خارج کرده و بر 
جایگاه واقعی خود تکیه زند که همانا احقاق حق، اجرای قانون 

و برقراری عدالت و انصاف در جامعه است.

تریبون آزاد وکال
رونوشت به :

کانون بین المللی وکال
گزارشگر ویژه استقالل قضات و وکال

گزارشگر ویژه وضعیت مدافعان حقوق بشر


