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ارگان حزب دمکرات کردستان ایران
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شورای سیاستگذاری:

 احزاب کوردستانی تنها با اتحاد 

و انسجام می توانند

 به نیرویی تاثیرگذار بدل شوند

موضع مرکز همکاری احزاب 

کوردستان ایران

 در رابطه با کنفرانس ورشو

کنفرانس مونیخ، 

روابط دو سوی آتالنتیک

 و مساله ایران

مرگ،
 ارمغان حکومت اسالمی 

ایران
 به کودکان زاگرس

نیویورک تایمز:
 آمریکا برای توقف 

برنامه      های موشکی رژیم 
ایران طرح سری دارد

یونیسف:
 ۲۵۰ هزار کودک  سرباز

 در جهان، مورد سوءاستفاده 
قرار می گیرند

نمایش موشکی رژیم

تیشک
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مرگ، ارمغان حکومت اسالمی ایران به کودکان زاگرس
عدم  و  مناسب  راه های  نبود 
به  آموزشی  بودجه  تخصیص 
بسیاری  کوردستان  استان های 
با  را  کورد  دانش آموزان  از 
متعدد  خطرات  و  مشکالت 
رفت وآمد روبه رو ساخته است.

هر سال و با آغاز سال تحصیلی 
جدید و همزمانی آن با شروع 
فصل سرما و ریزش های شدید 
مدارس  از  بسیاری  جوی، 
در  که  زاگرس  و  کوردستان 
مناطق صعب العبور قرار دارند، 
از  عدیده ای  مشکالت  شاهد 
مناسب،  راه های  نبود  جمله 
و  گرمایشی  امکانات  نبود 
در  کودکان  مرگ  احتمال 
مدارس  به  مراجعه  هنگام 
حکومت  که  حالی  در  هستند. 
نیروهای  بودجه   ایران  اسالمی 
را  خود  ظامی  تروریستی -  
برای سال ٩٨، بالغ بر ٦٢هزار 
کرده  تعین  تومان  میلیارد 
نوسازی  سازمان  رئیس  است، 
اعالم  سخنانی  در  مدارس 

مدارس  ٣٩درصد  تنها  کرد: 
سراسر ایران از استحکام الزم 
استان های  هستند.  برخوردار 
زمان  در  چه  که  کوردستان 
حال،  چه  و  پهلوی  حکومت 
بنابر  ایران  حاکمیت  سوی  از 
از  فاشیستی،  برنامه های 
تحصیلی  روز  به  امکانات 
بوده اند،  محروم  آموزشی  و 
استان های  به  نسبت  همیشه 
ایران  مرکزی  و  زبان  فارس 
بسیار  تحصیلی  امکانات  از 

بوده اند. برخوردار  پائینی 
آموزش  وزیر  بطحایی،  محمد 
روحانی  دولت  پرورش  و 
اعالم کرد که: در حال حاضر، 
درس  کالس های  از  ٤٢درصد 
ایمنی  گرمایشی  وسایل  ما 
رسمی  آمارهای  ندارند.طبق 
و تفکیک شده این وزارتخانه، 
در  مدارس  این  درصد   ٧٠
زاگرس  هفتگانه  استان های 
نبود  بر  عالوه  دارند.   قرار 
مناسب  راه های  نبود  امکانات، 

برای  بودجه  تخصیص  عدم  و 
رفت وآمد  مشکالت  رفع 
دانش آموزان در مناطق مختلف 
سالیانه  زاگرس،  و  کوردستان 
اخبار متعددی از مرگ کودکان 
در راه مدارس منتشر می شود.  
روستای  دانش آموزان  
"نساکوه" از شهرستان لردگان 
هستند  مساله  این  بارز  نمونه 
مدرسه  به  رسیدن  برای  که 
باید با قرقره و طناب، از روی 

رودخانه  بگذرند.

اعتراض مسئولین شهرداری کرماشان
 نسبت به بحران بودجه

تشدید بحران بودجه شهرداری 
بر  عالوه  کرماشان،  شهر 
اعتراض  کارگران،  اعتراض 
را  شهرستان  این  مسئولین 
است.  داشته  دنبال  به  نیز 
شهر  شهرداری  بودجه  بحران 
تا  شده  موجب  کرماشان، 
شهرداری  کارگران  و  کارکنان 
اخیر،  ماه های  طی  شهر  این 
ماهانه  دستمزد  و  حقوق 
دریافت نکنند و این امر عالوه 
اعتراض  کارگران،  اعتراض  بر 
مسئولین شهرداری را نیز نسبت 
به مشکالت کسری بودجه و به 
شهر  پروژه های  افتادن  تعویق 

کرماشان، در پی داشته است.
رئیس  امیری،  غالمرضا 
شهر  شهرداری  شورای 
کرماشان اعالم کرد: در حالیکه  
و  حقوق  امسال  پایان  تا  باید 
کارگران  و  کارمندان  دستمزد 

را  کرماشان  شهر  شهرداری 
شهرداری  اما  کنیم،  پرداخت 
کسری  تومان  میلیارد   ٥٠
توانایی  تنها  نه  و  دارد  بودجه 
را  کارگران  دستمزد  پرداخت 
حقوق  تأمین  از  بلکه  ندارد، 
کارمندان خود نیز عاجز است. 
وی با اشاره  به اینکه  شهرداری 
کرماشان برای پرداخت حقوق 
و  کارمندان  همه ی  عیدانهی  و 
تومان  میلیارد   ٥٨ کارگران، 

تنها  اکنون  و  دارد  نیاز  بودجه 
گفت:  دارد  تومان  میلیارد   ٨
شهرداری کرماشان در حالی با 
کمبود بودجه روبه رو شده است 
که  ١٢٠ میلیارد تومان به مراکز 
بدهکار  حکومتی  موسسات  و 
است و اگر حکومت برای رفع 
برندارد،  قدم  مشکالت  این 
پرداخت  برای  شهرداری 
و  جدی  بحران  با  بدهی هایش 

فاجعه بار روبه رو می شود.

مناطق فارس نشین، 
رکوردار ازدواج دختران زیر ١۰ سال در سراسر ایران

مستمر  تالش های  برخالف 
در  ایران  بر  حاکم  فاشیسم 
تخریب وجهه کوردها، بیشترین 
زیر  ازدواج دختران  ثبت  آمار 
فارس  استان های  به  ١٠ سال، 

تعلق دارد. 
رسمی  آمار  آخرین  برپایه 
هزار   ٤٠ ساالنه  شده،  منتشر 
سال   ١٤ زیر  دختران  ازدواج 
در  می رسد.  ثبت  به  ایران،  در 
ابتکار،  معصومه  رابطه  همین 
گفت:  روحانی،  حسن  معاون 
هزار   ٤٠ از  بیش  سالیانه 
ازدواج در این سن صورت می 

گیرد که آمار کمی نیست.
احمدی،  کامیل  همچنین 
در  پژوهشگر،  و  مردم شناس 
که  استان هایی  به  سخنانی 
ازدواج  آمار  بیشترین  دارای 
و  کرد  اشاره  هستند  دختران 
صدر  در  را  رضوی  خراسان 
استان اصفهان را  نیز  جدول و 
آمار  با  استان ها  از  دیگر  یکی 
معرفی  کودکان  ازدواج  باالی 

کرده است.  
او میزان ازدواج کودک دختران 
اعالم  درصد   ٣٠ بر  بالغ  را 
کرده است. طی دهه های اخیر، 

از  برخی  نیز  ایران و  حکومت 
اخبار  انتشار  با  مدنی  فعالین 
برجسته  یا  و  شده  تحریف 
کردن اخبار مرتبط با معضالت 
اجتماعی از جمله در رابطه با 
زنان و دختران در کوردستان، 
بصورت  تا  بوده اند  تالش  در 
مستقیم و غیر مستقیم هم وجهه 
و  کنند  خدشه دار  را  کوردها 
و  آزادیخواهانه  مبارزات  هم 
برابری طلب آنان را زیر سئوال 

ببرند. 
به  از  برخی  راستا  همین  در 
ایرانی  روشنفکران  اصطالح 

کشته و زخمی شدن ٤۰ 
تروریست سپاه پاسداران

طی حمله نظامی به اتوبوس حامل اعضای سپاه تروریستی پاسدارن 
در سیستان و بلوچستان، ده ها عضو این سازمان تروریستی کشته 
سپاه  به  وابسته  فارس،  خبرگزاری  از  گزارشی  برپایه  شدند. 
اتوبوس  بهمن ماه،  بیست وچهارم  چهارشنبه  شامگاه  پاسداران، 
انفجاری جاسازی  این سازمان مورد هدف مواد  نیروهای  حامل 

شده در ماشینی که کنار جاده پارک شده بود، قرار گرفت.
 ٣٠ را  سپاه  تلفات  فعلی  آمار  خود  گزارش  در  خبرگزاری  این 
جمهوری  پاسداران  سپاه  است.  کرده  اعالم  مجروح   ١٠ و  کشته 
اسالمی در سال ١٣٥٨ شمسی به فرمان روح اهلل خمینی، بنیانگذار 
رژیم اسالمی ایران، به منظور سرکوب گسترده احزاب و گروه های 
آزادیخواه و نیز فعالیت های مردمی و حق طلب ملیت های ایران، 
سازمانی  حیات  طول  در  همچنین  پاسداران  سپاه  شد.  تاسیس 
خود عالوه بر برنامه ریزی کشتار هزاران نفر از فعاالن آزادیخواه 
تروریستی  گروه  ده ها  راه اندازی  به  اقدام  ایران،  و  کوردستان  در 
منطقه ای و بین المللی، همچون حزب اهلل لبنان کرده که به موجب آن 
زمینه های گسترش بی سابقه تروریسم در جهان را مهیا کرده است.

اقلیم کوردستان صادرات نفت 
به ایران را متوقف کرد

وزارت منابع طبیعی اقلیم کوردستان در بیانیه ای توقف صادرات 
نفت را به ایران اعالم کرد. روز جمعه بیست و ششم بهمن ماه، 
وزارت  بیانیه  طبق  کردند،  اعالم  کوردستان  اقلیم  رسانه های 
منابع طبیعی اقلیم کوردستان، اداره کل گمرک اقلیم اعالم کرد 
که صادارت نفت و فراورده های آن از اقیم کوردستان به وسیله 
تانکرهای نفت کش، در مرزهای میان اقلیم کوردستان و ایران 
رسمًا متوقف شده است. در این باره سامال عبدالرحمان، مدیر 
این خبر اعالم کرد:   تایید  با  اقلیم کوردستان  اداره کل گمرک 
وزارت منابع طبیعی اقلیم کوردستان در ١٤ فوریه )٢٥ بهمن ماه( 
در بیانیه ای دستور توقف صادرات نفت اقلیم را به ایران اعالم 
کرده و اکنون این دستور انجام شده است. در این بیانیه اشاره ای 
به واردات نفت از ایران به اقلیم کوردستان نشده است. در این 
رابطه نیز مقامات رژیم ایران در کوردستان ایران اعالم نمودند 
که: از صبح روز پنجشنبه از دروازه های مرزی اقلیم کوردستان 
اقلیم  به داخل خاک  ایران را  از  تانکرهای خالی  اجازه ورود 
کوردستان نداده اند و ما کاماًل در حال پیگیری رفع این مشکل 
در اسرع وقت هستیم. پیشتر هم مسئوالن ایاالت متحده آمریکا 
تا  کرد  خواهیم  را  خود  تالش  تمام  ما  که؛  بودند  کرده  اعالم 
صادرات نفت عراق و اقلیم کوردستان را به ایران متوقف کنیم و 

در این باره نیز با مقامات عراقی گفتگو کرده ایم.

انفجار مین در زاگروس، 
بار دیگر قربانی گرفت

شهرستان  اهل  کودک  یک 
شوش در پی انفجار مین دچار 
نقص عضو شد. برپایه گزارش 
سه شنبه  روز  ُکردپا،  آژانس 
یک  بهمن ماه،  سوم  و  بیست 
"سعید  نام  به  ساله   ١٢ کودک 
نیازی" در غرب کرخه از توابع 
انفجار  اثر  بر  شهرستان شوش 
جنگ  از  مانده  جای  به  مین 
هشت ساله میان ایران و عراق، 
زخمی گردید. آژانس ُکردپا در 
گزارش خود اعالم کرده که: در 
این حادثه مچ دست این کودک 
آسیب  نیز  چشمانش  و  قطع 

دیده و وی جهت مداوا پزشکی 
به بیمارستان شوش منتقل شده 
مدعی  همچنین  ُکردپا  است. 
می شود که طی حادثه مذکور،  
یک دختر دو ساله نیز از ناحیه 
دست مورد اصابت ترکش قرار 
گزارشات  برپایه  است.  گرفته 
بین المللی،  سازمان های 
در  مین  میلیون   ١٦ به  قریب 
استان های مختلف کوردستان و 
زاگروس وجود دارد که روزانه 
موجب نقص عضو ساکنین این 
را  تن  سرزمین شده و چندین 

نیز به کام مرگ می کشاند.

وخامت  و  بودجه  کسری  این 
در  مردم  زندگی  وضع 
اسالمی  رژیم  که  حالی ست 
تومان  میلیارد  ایران، ٥٠ هزار 
نظامی  امور  برای  بودجه 
اساس  بر  و  داده  تخصیص 
برای  دولت  پیشنهادی  بودجه 
سال آینده، بودجه ی تعین شده 
بسیج،  و  پاسداران  سپاه  برای 
به خود  را  افزایش  ٢٨ درصد 

دیده است.

توطئه  این  دهنده  یاری  نیز 
در  است،  ذکر  قابل  بوده اند. 
گزارش مفصلی که برپایه آمار 
زیر  دختران  ازدواج  از  رسمی 
است،  شده  منتشر  سال   ١٠
فارس  استان های  نام  می توان 
فارس،  تهران،  خراسان،  زبان 
میان  در  را  کرمان  و  اصفهان 
١٠ استان اول با باالترین آمار 
ازدواج دختران مشاهده کرد و 
استان های  از  نامی  مقابل  در 
اول  رده ی   ١٠ در  کوردستان 

دیده نمی شود.
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اعالم تحریم های جدید علیه افراد و شرکت های ایرانی
دولت آمریکا دو شرکت مستقر 
مرتبط  ایران و ١٠ شخص  در 
با آن ها را در فهرست تحریم ها 

قرار داده است.
بیست وچهارم  چهارشنبه،  روز 
خزانه داری  وزارت  بهمن ماه، 
صدور  با  متحده  ایاالت 
 ، ایرانی  سازمان  دو  بیانیه ای، 
نت  شرکت  و  نو  افق  سازمان 
لیست  در  را  سماوات،  پیگرد 
از  شده  تحریم  شرکت های 

سوی دولت آمریکا قرار داد.

بیانیه   در  خزانه داری  وزارت 
خود مدعی شده است که:  نت 
علیه  سایبری  پیگیرد، حمالت 
مقام های کنونی و پیشین دولتی 
و  داده  انجام  آمریکا  نظامی  و 
بین  کنفرانس های  نیز  نو  افق 
برای  نیرو  جذب  برای  المللی 
پاسداران  سپاه  قدس  نیروی 
اتباع  از  اطالعات  کسب  و 

خارجی برگزار کرده است.
بین المللی  کارزار  ادامه  در 
تروریستی  سیاست های  علیه 

اداره  ایران،  اسالمی  جمهوری 
خارجی  دارایی های  کنترل 
آمریکا  داری  خزانه  وزارت 
ایرانی را در همین  نام ١٠  نیز 
تحریم ها  فهرست  به  ارتباط 

اضافه کرده است.
بنیانگذار  منتظمی  غالمرضا 
حامد  نو،  افق  مدیرعامل  و 
الملل،  قشقاوی مدیر امور بین 
نادر طالب زاده رئیس و زینب 
مخصوص  دستیار  زاده  طالب 
افرادی هستند که  او، از جمله 

نام آن ها در فهرست تحریم های 
آمریکا قرار گرفته است.

عباسی  حسین  مصری،  بهزاد 
مجتبی  پرور،  حسین  )علوی(، 
میرزابیگی  میالد  معصوم پور، 
از  شیرین کار،  محمدباقر  و 
پیوند  "نت  کارکنان  و  مدیران 
با  ارتباط  در  نیز  سماوات" 
علیه  شرکت  این  فعالیت های 

آمریکا تحریم شده اند.

عامل نفوذی جمهوری اسالمی در نیروی هوایی آمریکا، شناسایی شد
یک افسر سابق نیروی هوایی آمریکا به جاسوسی برای ایران متهم شد. به گزارش خبرگزاری بین المللی رویترز، وزارت دادگستری 
آمریکا، علیه مونیکا ویت، افسر سابق بخش ضد اطالعات نیروی هوایی آن کشور به جرم کمک به جمهوری اسالمی در جاسوسی 

سایبری از پرسنل نیروی هوایی، اعالم جرم کرد. 
وزارت دادگستری مدعی شده، خانم وایت در بهمن سال ١٣٩٠ شمسی برای شرکت در کنفرانس "هالیوودیسم" به ایران سفر کرده بود. 
مونیکا ویت در سال ٢٠١٣ به ایران گریخت و بنابر گفته ی مقامات ایاالت متحده، اطالعات محرمانه افسران بخش اطالعاتی نیروی 
هوایی را که در دوره خدمت با آن ها همکاری داشته، در اختیار ایران قرار داده است. ونیکا ویت از سال ١٩٩٧ تا ٢٠٠٨ به عنوان 
افسر بخش ضد اطالعات نیروی هوایی آمریکا خدمت کرده و پس از آن نیز به مدت دو سال بعنوان کارمند قراردادی برای این بخش 

کار کرده است. 
در این مدت او به اطالعات بسیار محرمانه دسترسی داشته، در یک آموزشگاه ارتش آمریکا زبان فارسی را فرا گرفته و برای ماموریت 

های ضد اطالعاتی به خاورمیانه اعزام شده بود.
و برپایه گزارشات مختلف، مونیکا ویت آزاد است و از محل دقیق اقامت او اطالعی در دست نیست.

یونیسف: ۲۵۰ هزار کودک  سرباز در جهان، مورد سوءاستفاده قرار می گیرند
طی  یونیسف  سازمان 
به  را  جهانیان  توجه  گزارشی 
دختر  هزار   ٢٥٠ سرنوشت 
کرده  جلب  خردسال  پسر  و 
سرباز،  کودک  عنوان  به  که 
خدمتکار یا برده جنسی مورد 

سوءاستفاده قرار می گیرند.
بنابر گزارش سازمان یونیسف، 
کودکان  کارگیری  به  اگرچه 
نظامی  مقاصد  به  برای رسیدن 
ممنوع است، اما هنوز هم ده ها 
خردسال  پسر  و  دختر  هزار 
عنوان  به  جهان  سراسر  در 
مورد سوءاستفاده  کودک سرباز 
یونیسف  می گیرند.  قرار 
این  به  دادن  پایان  خواستار 

روند شده است. 
یونیسف به مناسبت ١٢ فوریه 

)٢٣ بهمن(، روز جهانی مبارزه 
کودکان سرباز،  کارگیری  به  با 
در فراخوانی به همه دولت های 
برای  که  است  خواسته  جهان 
پایان دادن به این "نقض جدی 

حقوق کودک" تالش کنند.
مدیر  اشنایدر،  کریستیان 
می گوید:  آلمان  در  یونیسف 
نیستند.  سرباز  "کودکان 
در  نباید  وجه  هیچ  به  آن ها 

به  بزرگساالن   جنگ های 
گزارش  در  گرفته شوند."  کار 
در  که  است  آمده  یونیسف 
منطقه  یا  کشور   ٢٠ حدود 
"شدیدترین  جهان  در  درگیر 

شرکت ملی نفت چین از پارس جنوبی خارج می شود
تحریم های  بازگشت  از  پس 
شرکت  ایران،  علیه  آمریکا 
فرانسوی توتال از ایران خارج 
به  تاکنون  نیز  چینی ها  شد. 
توسعه  برای  ایران  درخواست 
پاسخی  پارس جنوبی  فاز ١١ 
نداده اند. بنابر خبر منتشر شده 
حکومتی  خبرگزاری  سوی  از 
ایسنا، چهار ماه پس از خروج 
چین  نفت  ملی  شرکت  توتال، 
هنوز به مکاتبه های ایران برای 
جنوبی  پارس   ١١ فاز  توسعه 

پاسخ نداده اند. 

امسال  تابستان  فرانسه  توتال 
تازه  دور  آغاز  از  پس 
ایران،  عیله  امریکا  تحریم های 
کرد؛  ترک  را  جنوبی  پارس 
از  پس  ایران  رژیم  مسئوالن 
که  کردند  اعالم  توتال  خروج 
پارس   ١١ فاز  توسعه  پروژه 
جنوبی به کنسرسیومی متشکل 
پتروپارس،  ایرانی  شرکت  از 
شرکت ملی نفت ایران و شرکت 
ملی نفت چین واگذار می شود. 
شرکت ملی نفت ایران و توتال 
تفاهمنامه ای،  در  نیز  فرانسه 

عنوان  به  را  چین  نفت  شرکت 
جایگزین توتال انتخاب کردند، 
حال  به  تا  چینی  شرکت  اما 
برای  ایران  درخواست های  به 
نداده  پاسخی  پروژه  این  آغاز 

است. 
نفت  وزیر  زنگنه،  بیژن 
جمهوری اسالمی ایران پیشتر، 
را  چینی  شرکت  این  سکوت 
که  بود  گفته  و  دانسته  تخلف 
رفتار،  این  ادامه  صورت  در 
ایران از شرکت نفت ملی چین 

شکایت می کند.

هرچند شرکت نفت چین رسما 
اعالم  را  ایران  از  خروج خود 
نکرده، اما با توجه به خبرهای 
این  اینکه  احتمال  شده  منتشر 
را  ایران  کلی  وطور  به  شرکت 

ترک نماید بسیار است. 
مدیرعامل  مشکین فام،  محمد 
هم  پارس  گاز  و  نفت  شرکت 
را  چینی  شرکت  تاخیر  خبر 
تائید کرده که این نیز می تواند 
به معنای اعتراف به ترک ایران 
چینی  شرکت  این  سوی  از 

باشد.

٤۵ هزار میلیارد تومان، 
کسری بودجه ایران

هزاران  بودجه  کسری  از  گزارشی  طی  ایران  مرکزی  بانک 
داد. در حالی  اول سال جاری خبر  ماه  تنها طی ٩  میلیاردی 
که مقامات جمهوری اسالمی ایران چهلمین سالگرد قبضه کردن 
قدرت در ایران را جشن می گیرند، بانک مرکزی این رژیم طی 
میلیارد  بودجه ٤٥ هزار  از کسری  بی سابقه ای  انتشار گزارش 
که  اعالم می شود  در حالی  مذکور  رقم  می دهد.   تومانی خبر 
که  بود  شده  پیش بینی  جاری  سال  بودجه  قانون  اساس  بر 
کسری بودجه تنها ٢٤.٤ هزار میلیارد تومان باشد.  کارشناسان 
اقتصادی به بی سابقه بودن چنین رقم کسری بودجه در کل تاریخ 
سیاست های  اعمال  و  دارند  اشاره  ایران  اسالمی  رژیم  حیات 
ضدجمهوری اسالمی از سوی ترامپ را عامل اصلی این کسری 

بودجه اعالم کرده اند.

بیکاری ٣٨درصدی 
فارغ التحصیالن ایرانی

بیکاری  از  اسالمی  جمهوری  صنعت  با  ارتباط  دفتر  مدیرکل 
گزارش  برپایه  داد.  خبر  دانشگاهی  فارغ التحصیالن  ٣٨درصد 
ارتباط  دفتر  مدیرکل  سیف،  محمدرضا  حکومتی،  رسانه های 
با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران روخ جمعه 
که ٦٢  بهمن ماه، در یک سمینار حکومتی مدعی شد  نوزده ام 
پیشتر  شاغل اند.  ایران  در  دانشگاهی  فارغ التحصیالن  درصد 
 ٤٠ که  بود  داشته  اظهار  ایران  علمی  جامع  نقشه  ستاد  دبیر 
التحصیالن دانشگاهی  باالی ٢٠ سال را فارغ  بیکاران  درصد 
تشکیل می دهند. کارشناسان و محققین عرصه بیکاری به شدت 
تاکید می کنند که آمارهای ارائه شده از سوی حکومت بیانگر 
واقعیت های موجود در جامعه نیست و میزان بیکاری در جامعه 

بسیار باالتر از آن است که اعالم می شود.

جان بولتون: 
آقای خامنه ای، حکومتت 
نفس های آخر را می کشد

مشاور امنیت ملی کاخ سفید طی 
پیامی، رهبر جمهوری اسالمی 
ایران را مسئول ایجاد ترس و 
ایران  ملیت های  برای  وحشت 
بولتون،  جان  دانست.  جهان  و 
سفید،  کاخ  ملی  امنیت  مشاور 
با انتشار پیام ویدئوی کوتاهی، 
خامنه ای،  علی  به  خطاب 
ایران،  اسالمی  جمهوری  رهبر 
پایان کار نظام فاشیستی ایران 
اظهار  و  خواند  نزدیک  را 
حکومت  تحت  ایران  داشت: 
بانک  همچنان  آیت اهلل ها 
بین المللی  تروریسم  مرکزی 
نظامی- نیروهای  و  است 
سراسر  در  تروریستی  اش 

نیویورک تایمز:
 آمریکا برای توقف برنامه      های موشکی رژیم ایران طرح سری دارد

با  مقابله  جهت  آمریکا 
برنامه های موشکی رژیم ایران، 
عملیات های سری سازمان سیا 

را سرعت می بخشد. 
تایمز،  نیویورک  روزنامه 
بیست وسوم بهمن ماه، به نقل از 
فعلی  و  پیشین  مسئول  چندین 
ترامپ،  دونالد  نوشت:  آمریکا 
متحده ی  جمهورایاالت  رئیس 
امنیتی_ ازطرح سری  آمریکا، 
ریاست  زمان  در  که  نظامی، 
توقف  دبلیو بوش جهت  جرج 
برنامه های موشکی رژیم ایران 
پی ریزی شده بود، بهره می برد 
و مراحل اجرایی آن را سریع تر 

او  دارند.  حضور  خاورمیانه 
بدتر  شاید  اما  افزود:  همچنین 
از همه این باشد که مردم ایران 
متحمل  را  شدیدی  بسیار  رنج 
رکورد  بیکاری  نرخ  شده اند: 
باالترین حد  به  تورم  شکسته؛ 
ریال  ارزش  و  رسیده؛  خود 
یافته  کاهش  شدت  به  ایران 
سخنان اش  پایان  در  او  است. 
خطاب به خامنه ای گفت: تو به 
ایران  ملیت های  ارعاب  خاطر 
و به طور کلی هراساندن مردم 
نمی کنم  گمان  مسئولی،  جهان 
برایت  زیادی  سالگردهای 
باشد که بخواهی آنها را  مانده 

جشن بگیری!.

نقض حقوق کودکان" به معنی 
کودکان  نیروی  از  سوءاستفاده 
کشتار،  در  سرباز،  عنوان  به 
مدارس  به  حمله  زورگویی، 
گرفته  کار  به  بیمارستان ها  و 

می شود. 
سازمان  که  فهرستی  اساس  بر 
است  کرده  منتشر  متحد  ملل 
پیشبرد  در  کودکان  کار 
ارتش   ٥٠ در  نظامی  مقاصد 
ثبت  نظامی  مسلح  گروه  و 
همچنین  یونیسف  است.  شده 
از  جنسی  سوء استفاده ی  از 
خردسال  پسران  و  دختران 
کرده  اعالم  و  داده  گزارش 
مناطق  از  برخی  در  است: 
ازدواج  به  اجبار  به  دختران 
طبق  درمی آیند.  جنگجویان 

کنوانسیون  الحاقی  پروتکل 
ملل  سازمان  کودکان  حقوق 
متحد درباره ممنوعیت استفاده 
سرباز،  عنوان  به  کودکان  از 
کودکان  از  مستقیم  استفاده 
جنگ ها،  در  سال   ١٨ زیر 
سوی  از  اجباری  سربازگیری 
دولت ها و هر نوع سربازگیری 
از  سال   ١٨ زیر  کودکان 
و  شبه نظامی  گروه های  سوی 
غیردولتی  مسلح  گروه های 
اسالمی  رژیم  است؛  ممنوع 
مهر  اول  تاریخ  در  نیز  ایران 
شرکت  منع  پروتکل   ١٣٨٩
امضا  را  جنگ  در  کودکان 
میلیون  پنج  که  حالی  در  کرده 
ایران  در  بسیجی  دانش آموز 

وجود دارد.

نیویورک   روزنامه  می کند. 
با  که  است  کرده  آشکار  تایمز 
در  که  مقام هایی  از  تن  چند 
سال های  در  سری  برنامه های 
این  در  داشته اند،  نقش  گذشته 
رابطه گفت وگوهایی انجام داده 

است.
زمان  در  گزارش،  این  برپایه 
بوش  دبلیو  جرج  ریاست 
طرح  دو  سازمان''سیا''  پسر، 
برنامه های  توقف  جهت  را 
هسته ای و موشکی رژیم ایران 
شروع کرد، که هر دو طرح در 
تا  اوباما  باراک  ریاست  زمان 
سال ٢٠١٧ ادامه داشته و وقتی 

که دونالد ترامپ، مایک پومپئو 
را به عنوان رئیس این سازمان 
را  بیشتری  منابع  کرد،  انتخاب 
جهت تسریع اجرای این طرح 

ها در اختیار گذاشته است.
درباره ی  تایمز،  نیویورک 
ماهواره  ای  موشک  پرتاب 
 ٦٧ نوشت:  زمین  جو  به  پیام 
موشکی  پرتاب های  درصد 
در١١سال  فضا  به  ایران  رژیم 
که  است،  بوده  ناموفق  گذشته 
موفقیت  عدم  با  مقایسه  در 
زمینه  این  در  دیگه  کشورهای 
میانگین  زیرا  است.  آشکارتر 
فضایی  موشک های  پرتاب 

١٥درصد  جهان  در  ناموفق 
می باشد. رژیم ایران سال هاست 
وهدر  تبلیغات  انداختن  راه  با 
ایران،  درآمد  و  ثروت  دادن 
زمینه ی  در  که  است  مدعی 
و  نظامی  دانش  تکنولوژی، 
چشمگیری  پیشرفت  هسته ای 
اطالعات  طبق  است،  داشته 
مذکور،  گزارشی  در  موثق 
تنها  نه  که  می شود  آشکار 
هیچ پیشرفتی نداشته بلکه این 
مردم مظلوم و بی بضاعت ایران 
اشتباهات  قربانی  که  می باشند 
این  خودسرانه ی  اقدامات  و 

رژیم شده اند.
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ایران: کوردستان  دمکرات  حزب  سیاستگذاری  شورای 
می توانند انسجام  و  اتحاد  با  تنها  کوردستانی  احزاب   

شوند بدل  تاثیرگذار  نیرویی  به   
حزب  سیاستگذاری  شورای 
با  ایران  کوردستان  دمکرات 
سالگرد  در  بیانیه ای  انتشار 
گذشت  و   ٥٧ انقالب  پیروزی 
حاکمیت  از  دهه  چهار 
جمهوری  فاشیستی-مذهبی 
احزاب  و  نیروها  از  اسالمی، 
خواست  کوردستانی  و  ایرانی 
نظامی  استقرار  راستای  در  که 
فدرال  و  سکوالر  دمکراتیک، 
در ایران آینده همصدا و متحد 

باشند.
متن کامل بیانیه:

چهلمین  در  اسالمی  جمهوری 
سال حاکمیت اش

ماه  بهمن  دوم  و  بیست  روز 
ایران  مردم  انقالب   ،١٣٥٧
نظام  به  و  رسید  پیروزی  به 
دهه   پنج  از  بیش  و  پادشاهی 
پهلوی  خاندان  دیکتاتوری 

پایان داد.
خودخواه،  شاه  مـحمدرضا 
بدلیل محدود کردن و سرکوب 
نیز  و  سیاسی  آزادی های 
زندانی کردن و شکنجه و اعدام 
گسترش  ایرانی،  آزادیخواهان 
گرفتن  پیش  در  و  فساد 
عظمت  ناسیونالیستی  سیاست 
نسبت  بویژه  تبعیض  و  طلبانه  
ایران،  ستمدیده  ملیت های  به 
انقالب  و  نارضایتی  زمینه ی 
حاکمیت  علیه  مردمان  این 
کرده  فراهم  را  خودکامه اش 

بود.
مدت زمان زیاد طول کشید تا 
را"  مردم  انقالب  "صدای  شاه 
شنید و به موقع پاسخ مناسبی 

به خواسته های مردم نداد. 
را  دولت  کابینه ی  نیز  بار  چند 
تغییر داد اما دیگر دیر شده بود 
وقوع   از  مانع  نمی توانست  و 

انقالب شود.
دستاوردها  از  برخی  حتی 
عرصه های  در  پیشرفت ها  و 
افزایش  و  اجتماعی  اقتصادی، 
مردم  زندگی  رفاه  نسبی سطح 
از  جلوگیری  به  قادر  نیز، 

سقوط رژیم پادشاهی نبود. 
دالیل داخلی و خارجی قیام و 
به نتیجه رسیدن انقالب بهمن ٥٧ 
محمدرضاشاه  حاکمیت  علیه 
اقتصادی،  سیاسی،  لحاظ  از 
و  بسیار  فرهنگی  و  اجتماعی 
از  می توان  اما  بودند،  متنوع 
تاثیرگدارترین  و  اصلی ترین 
دیکتاتوری  حاکمیت  به  آن ها 
سرکوب  سیاسی،  انسداد  و 
آزادی های  و  حقوق  نقض  و 
فساد  ستم،  تحت  ملیت های 
آزاد  و  نظام  ساختار  در 
اشاره  سیاسی  احزاب  نبودن 
برای  مانعی  به  همگی  که  کرد 
مشارکت  و  دمکراسی  تامین 
سیاسی  توسعه ی  و  شهروندان 
تبدیل شده بودند و مردم را از 
سر ناامیدی و ناتوانی به دنبال 

یک ناجی بگردند.
عدم  با  توام  برشمرده   موارد 
برنامگی  بی  و  آمادگی 
مردم  غیرمذهبی،  اپوزیسیون 
سوی  به  آمده  را  بستوه 
متحجرانه  مذهبی  باورهای 
و  خمینی"  اهلل  "روح  آیت اهلل 

همفکرانش سوق داد. 
فرصت  این  شده   یاد  شرایط 
و  خمینی  آیت اهلل  برای  را 

تا  ساخت  مهیا  هوادارانش 
احساسات  از  سوءاستفاده  با   
بر  مردم  مذهبی  و  دینی 
عمومی  نارضایتی های  موج 
به  را  انقالب  شوند،  سوار 
به  گام  بکشانند،  انحراف 
را  قیام  دستاوردهای  گام 
آن  که  جائی  تا  کنند،  مصادره 
وجود  که  نیز  را  آزادی  مقدار 
و  نموده   سلب  مردم  از  داشت 
ـ  مذهبی  سیاه  استبداد  یک 
ملیت های  بر  را  ناسیونالیستی 

ایران تحمیل کنند.
مردم،  پیروزی  از  پس 
خمینی  رهبری  به  روحانیون 
با  که  گفت  میتوان  واقع  در 
و  دگراندیشان  توانستند  کودتا 
کنند،  حذف  را  خود  مخالفان 
انقالب  بر  را  "اسالمی"  مهر 
را  کشور  حاکمیت  و  بزنند 
دربیاورند.  خود  انحصار  به 
در  که  زمانی  خمینی  آیت اهلل 
زیادی  وعده های  بود،  پاریس 
برای  را  آزادی  بود  قرار  داد: 
مردم ایران تامین کند، اقشار و 
طبقات جامعه به حقوق مشروع 
از  حاکمیت  یابند،  دست  خود 
"میزان  و  بگیرد  نشات  مردم 
رای مردم" باشد، ظلم و ستم و 
تبعیض پایان یابد، "آب و برق 
و اتوبوس" رایگان باشد، فساد 
سر  نفت  پول  شود،  ریشه کن 
بسیاری  و  بیاید  مردم  سفره ی 

وعده های دیگر.
را  قدرت  که  هنگامی  اما 
گام  به  گام  گرفت،  بدست 
را   فقیه"ی  والیت  "حاکمیت 
تمام  نام اسالم  به  تحمیل کرد: 
مردم  دمکراتیک  آزادی های 
دگراندیشان  گردیدند،  نقض 
شدند،  سرکوب  اپوزیسیون  و 
روسری  "یا  شعار  تحت  زنان 
یا توسری" از حقوق اجتماعی 
شدند،  محروم  خود  انسانی  و 
بخش  به  دولتی  تروریسم 

و  داخلی  سیاست  الینفک 
اسالمی  جمهوری  خارجی 

تبدیل شد.
آماده  تنها  نه  جدید  حاکمان 
حقوق  ابتدایی ترین  نبودند 
ایران  ملیت های تحت ستم در 
علی رغم  بلکه  کنند،  تامین  را 
چند بار گفتگو میان نمایندگان 
حکومت،  و  کوردستان  مردم 
خمینی در اولین فرصت فرمان 
جهاد و حمله به کوردستان را 
قتل  و  سرکوب  و  کرد  صادر 
ملیتاریزه کردن و  عام کورد و 
کوردستان  کشاندن  ویرانی  به 

آغاز گردید.
ملت  گذشته،  سال   ٤٠ طی 
دمکرات  حزب  بویژه  و  کورد 
کوردستان ایران، قربانی اصلی 
جمهوری  دولتی  تروریسم 

اسالمی بوده اند. 
حاکمیت تازه به دوران رسیده  
جنگی خونین و همه جانبه را 
بر ملت کورد تحمیل کرد که تا 

به امروز نیز ادامه دارد.
ملیت های  انقالب  چند  هر 
ظلم  و  دیکتاتوری  علیه  ایران 
اما  پیروز شد  و ستم حکومت 
بودند  عبارت  که  اهدافش  به 
دمکراسی،  و  آزادی  تامین  از 
و  ستم  چنگال  از  رهایی 
سرکوب و تبعیض و پایان دادن 
به فساد و بی عدالتی، نرسید و 
"بهار آزادی" ایران چندان دوام 
به  استبدادی  فرهنگ  نگرفت. 
همان صورت تغییر نکرده  باقی 
ـ  سیاسی  استبداد  یک  و  ماند 
و  مخوف تر  برابر  چند  مذهبی 
سرکوب گرانه تر را تولید کرد که 
در چهار دهه اخیر ایران را در 
بر گرفته و ملیت های ایران را 

به ستوه آورده است.
جا دارد همه نیروهای سیاسی، 
اپوزیسیون  از  بخش  آن  بویژه 
دمکرات  را  خود  که  ایرانی 
ایران  انقالب  از  می خواند، 

بیاموزد  خوبی  به  آن  نتایج  و 
و  دیکتاتوری  علیه  مبارزه  که 
یکی  استبداد  علیه  مبارزه  با 
نیست. مبارزه علیه دیکتاتوری 
خود  خودی  به  آن  برچیدن  و 
کردن  ریشه کن  معنای  به 
و  آزادی  تحقق  و  دیکتاوری 

دمکراسی نیست. 
انقالبی در ایران می تواند آزادی 
به  مردم  برای  را  دمکراسی  و 
ماهیتا  خود  که  بیاورد  ارمغان 
قاطعانه   و  باشد  دمکراتیک 
علیه استبداد و فرهنگ و نظام 
مبارزه  به  استبدادی  فکری 

برخیزد.
چهلمین  از  حالی  در  امروز 
یاد   ٥٧ انقالب  پیروزی  سال 
میکنیم که جمهوری اسالمی از 
همه لحاظ، در سیاست داخلی 
و  بزرگترین  با  خارجی،  و 
شدیدترین بحران تاریخی خود 

روبرو شده است.
مشروعیت  اسالمی  جمهوری 
خود را از دست داده و دچار 
است:  شده  حاکمیت  بحران 
حاکمیت  و  مردم  بین  شکاف 
می شود،  عمیق تر  مستمر  بطور 
معنوی  اتوریته ی  و  ایدئولوژی 
حکومت دیگر توان اقناع مردم 
آرام  راه  تنها  نظام،  و  ندارد  را 
کردن و پاسخ دادن به مطالبات 
چه  هر  سرکوب  در  را  مردم 

بیشتر می بیند.
و  برنامه  نبود  نتیجه ی  در 
رفع  در  حکومت  ناتوانی 
درون  اختالفات  بحران ها، 
و  بیشتر  روز  هر  نیز  حکومتی 

آشکارتر می شود.  
و  اقتصادی  بحران های 
و  بیشتر  مستمرا  اجتماعی 
ابعاد  و  می شوند  وسیع تر 
پرمخاطره ای به خود گرفته اند: 
پول  ارزش  بی سابقه ی  سقوط 
فساد  روزافزون،  گرانی  ملی، 
حکومتی،  مسئولین  دزدی  و 

صورت  به  فقر  و  بیکاری 
بی سابقه ای افزایش یافته است 
و زندگی را برای مردم سخت 

و طاقت فرسا کرده است.
آمریکا  اقتصادی  تحریم های 
شرکت ها  گسترده ی  خروج  و 
از  خارجی  سرمایه گذاران  و 
این  بحران زده  اقتصاد  ایران، 
فروپاشی  مرز  به  را  کشور 

کشانده است. 
به  هرکدام  رژیم  رهبران 
خروج  و  کشور  غارت  فکر 
از  خارج  به  خود  سرمایه های 

ایران هستند. 
اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
ابتدای فروردین ماه  مجلس در 
تنها  سال جاری اعالم کرد که 
 ١٣٩٦ سال  آخر  ماه  سه  طی 
به  دالر  میلیارد   ٣٠ شمسی، 

خارج منتقل شده  است. 
مبلغ  این  که  نیست  معلوم 
هنگفت را چه کسی به سرقت 
کرده  منتقل  چگونه  و  برده  

است؟!
"سازمان  گزارش  برپایه 
رابطه  در  بین المللی"،  شفافیت 
نظر شفافیت  از  ایران  با فساد، 
در  جهان  کشور   ١٨٠ بین  در 

رتبه ی ١٣٨ قرار دارد. 
در  فساد  میزان  دیگر،  بیان  به 
گذشت  سال  به  نسبت  ایران 
گسترش یافته و سطح شفافیت 
در امور حکومتی در رتبه بندی 
کشورها هشت رتبه تنزل کرده 
است. گرانی، بیکاری و فقر از 
سویی و ناتوانی رژیم در تامین 
نیازمندی های  ابتدائی ترین 
جامعه  دیگر،  سوی  از  مردم 
کم  بحران  دچار  را  ایران 

سابقه ای کرده است.
در  ایران  اسالمی  جمهوری 
خود  نیز  خارجی  سیاست 
شده  بحران  و  شکست  دچار 
و  ترور  سیاست  ادامه  است. 
بین الملل،  از تروریسم  حمایت 

حقوق  سیستماتیک  نقض 
تالش  ادامه  بر  اصرار  بشر، 
کشتار  سالح  تولید  جهت 
جمعی، گسترش برنامه  ی تولید 
ادامه  و  بالستیک  موشک های 
آشوبگری  و  دخالت  سیاست 
برای بی ثبات کردن کشورهای 
منطقه، جمهوری اسالمی را به 
علیه  واقعی  و  جدی  تهدیدی 

امنیت جهانی بدل کرده است.
برمبنای تمام معیارهای شناخته 
از  اسالمی  جمهوری  شده ، 
ایدئولوژیکی،  سیاسی،  لحاظ 
رژیمی  اخالقی  و  اقتصادی 
می شود  محسوب  ورشکسته 
از  بیش  بین الملل  در عرصه  و 

پیش به انزوا رانده می شود.
در واقع باید گفت که عمر این 
رسیده  خود  پایان  به  رژیم 
است، یا باید برود و به تاریخ 
بپیوندد یا باید آنچنان تغییرات 
عمیق و اساسی در خود ایجاد 
بدهد.  ماهیت  تغییر  که  کند 
سال   چهل  طی  رژیم  این  اما 
است  رسانده   اثبات  به  گذشته 
توان  و  نیست  پذیر  اصالح  که 
در  که  ندارد  را  آن  ظرفیت  و 
ماهوی  تغییری  خود  ماهیت 

ایجاد کند. 
جمهوری اسالمی از اشتباهات 
و  نگرفت  عبرت  درس  شاه 
ایجاد  شکاف  نمی تواند  دیگر 
شده  میان خود و مردم را ترمیم 

نماید.
سرنوشت  که  می رود  امید 
عبرتی  درس  به   ٥٧ انقالب 
مرکزی  اپوزیسیون  برای 
است  نشده  دیر  تا  و  تبدیل 
ناسیونالیسم  دام  از  را  خود 
انکار  سیاست  و  تنگ نظرانه 
تحت  ملیت های  موجودیت 
درایت  با  و  برهاند  ایران  ستم 
برای  مسئولیت  احساس  و 
دمکراتیک  آلترناتیوی  ایجاد 
بردارد.  گام  ضداستبدادی  و 
واقعیت   بیانگر  که  آلترناتیوی 
و  بوده   ایران  بودن  کثیرالملله 
این  ملیت های  تمام  نمایندگان 
کشور در آن نقش داشته باشند.

باید  نیز  کوردستانی  احزاب 
با  و  هم  با  تنها  که  بپذیرند 
می توانند  خود  متحد  نیروی 
در  تاثیرگذار  بخشی  بعنوان 
چنین آلترناتیو نقش ایفا نمایند 
اسالمی،  جمهوری  از  بعد  و 
حقوق و آزادی برای ملت شان 

را تامین نمایند.
نظامی  استقرار  و  تاسیس  تنها 
فدرال  و  سکوالر  دمکراتیک، 
ملیت های  حقوق  می تواند 
اتحاد  کرده ،  تامین  را  ایران 
ایران  ملیت های  داوطلبانه ی 
ایران را به  را تضمین نموده  و 
سوی آزادی و دمکراسی سوق 

دهد.
انسجام  و  اتحاد  امید  به 
راستای  در  ایران  ملیت های 
و  دمکراتیک  نظامی  تحقق 

فدرال در ایران آینده.

حزب دمکرات کوردستان 
ایران       

شورای سیاستگذاری
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ایران
 در انتهای لیست سازمان 

شفافیت

وجود  عدم  و  متمرکز  ایدئولوژیک،  رژیم  حاکمیت  تبع  به 
شاخص  طبق  بر  معمواًل  ایران  دمکراتیک،  سازوکارهای 
شفافیت مالی از جمله کشورهای انتهای لیست شفافیت مالی 
است. گزارش تازه شفافیت بین المللی مربوط به سال ٢٠١٨ 
از قرارگرفتن ایران در جایگاه ١٣٨ از میان ١٨٠ کشور جهان 
حکایت می کند و این یکی از بدترین موقعیت های ایران طی 
ساله  هر  بین المللی  شفافیت  سازمان  است.  اخیر  سال  چند 
این  در  ارائه می دهد.   از وضعیت کشورهای جهان  گزارشی 
اختصاص  کشورها  به  تا صد  یک  از  فساد  گزارش شاخص 
فاصد  به شدت  کشورهای  برای  می شود، شاخص صفر  داده 
شاخص  است.  شفاف  کشورهای  به  متعلق  صد  شاخص  و 
ایران  در سال ٢٠١٨میالدی ٢٨ عنوان شده است.  شفافیت 
در سال ٢٠١٧ این شاخص برای ایران ٣٠ و در سال ٢٠١٦ 
ایران  رتبه  بود.   نیز ٢٧  آن  از  قبل  میالدی ٢٩ و یک سال 
)تغییر جایگاه آن از ردیف ١٣٠سال گذشته در بین کشورها 
کاهش  با  مقابله  روند  لحاظ  از  جاری(  سال  در   ١٣٨ به 
جهت  مناسب  سازوکارهای  کارگیری  به  و  شاخصی  چنین 
ارتقاء شاخص شفافیت در مقایسه با دیگر کشورها از جمله 
نیز از بدتر شدن شفافیت مالی  افغانستان و عراق  کشورهای 
حکایت می کند. سازمان شفافیت بین المللی برای اندازه گیری 
پدیده فساد مالی در کشورها از شاخصی به نام شاخص ادراک 
فساد استفاده می کند. این شاخص بر پایه بررسی و نظرخواهی 
از مدیران دولتی و خصوصی و فعاالن اقتصادی و بطور کلی 
از کسانی که در امور یک کشور صاحب نظر هستند، تهیه می 
شود.  از دیدگاه سازمان، فساد مالی به معنی سوءاستفاده از 
موقعیت های سیاسی و دولتی با هدف دستیابی به منافع مادی و 
شخصی است. این سازمان فرادولتی که مقر آن در برلین است 
یادآوری می کند که هیچ یک از کشورهایی که صاحب سیستم 
دمکراتیک هستند کم تر از پنجاه امتیاز نمی گیرند و به ندرت 
دمکراتیک  سازوکار  صاحب  که  یافت  میتوان  را  کشورهایی 
بین  بگیرند. سازمان شفافیت  امتیاز  پنجاه  از  بیشتر  و  نباشند 
عامه  قوانین  اجرای  میزان  بازرسی،  قانونی  ابزارهای  المللی 
پسند، وجود رقابت سالم اقتصادی، وجود رسانه های مستقل، 
بیان و جامعه مدنی را از جمله پیش شرط های الزم  آزادی 
اختالس های  می داند.  رشوه خواری  و  فساد  با  مبارزه  برای 
و  بازنشتگی  صندوق  از  سرسام آور  مبالغ  برداشت  نجومی، 
متعاقب آن اعتراضات گسترده و مکرر مالباختگان موسسات 
سپاه  طرف  از  بازار  کامل  انحصار  شبه دولتی،  و  دولتی  مالی 
فساد  وجود  رهبری،  بیت  به  وابسته  شرکت های  و  پاسداران 
سیستماتیک که از حالت استثایی خارج و تبدیل به قاعده ای 
معمول و متداول شده است به شیوه ای که اگر مقام مسئولی از 
صالحیت کاری اش در جهت پر کردن جیبش برنیاید وی را 
ناتوان و گیچ بپندارند، اقرار عمداً مبهم و جهت دار مقام های 
مسئول از افزایش جرایم پول شویی، رانت خواری و سرقت 
نه از باب شفافیت بلکه در چارچوب جنگ زرگری و سبقت 
و  شخصی  منافع  دستیابی  و  عمومی  منابع  بردن  یغما  به  در 
سپرده ها  حساب  از  تومان  میلیارد  ٣٥هزار  خروج  گروهی، 
به بهانه سرمایه گذاری، اندکی از واقعیت های مالی موجود در 
ایران تحت حاکمیت رژیمی است که اقتصاد رقابتی را تبدیل 
به اقتصاد رفاقتی نموده.  انتصاب افراد در پست های کلیدی 
مدیریتی را نه از روی تخصص و تکنوکرات بودن بلکه از روی 
پایه ریزی کرده،  فقیه  به اصل والیت  پایبندی  اعتقاد و  میزان 
و  موسسات  بیان، حاکمیت  آزادی  مستقل،  وجود رسانه های 
چنین  وجود  بلکه  نمی تابد  بر  تنها  نه  را  فعال  مدنی  جامعه 
مکانیزم های اجتناب ناپذیر دمکراتیک را همچون تحفه غرب 
جهت اضمحالل حاکمیت قرون وسطای شان می پندارند. بدون 
شک در چنین ساختار فاسدی سخن از مبارزه با فساد و به 
کارگیری سالح موثر "نام ببر و شرمگین بساز" به عنوان گامی 
عملی در استراتژی مبارزه با فساد مالی سخنی عبث و بیهوده 

و در یک کالم آب در هاون کوبیدن است.

احزاب  همکاری  مرکز  موضع 
ایران کوردستان 

ورشو کنفرانس  با  رابطه  در   

خطاب به افکار عمومی جهان 
و  کننده  برگزار  کشورهای  و 

شرکت کننده در این کنفرانس

در  شده  اعالم  که  همانگونه 
فوریه،   ١٤ و   ١٣ روزهای 
با میزبانی  بین المللی  کنفرانسی 
و  آمریکا  متحده ی  ایاالت 
لهستان به منظور بررسی مسائل 
در  امنیت  و  صلح  با  مرتبط 
پایتخت  ورشو  در  خاورمیانه، 

لهستان، برگزار می شود.
این  غیررسمی  محتوای  بنابر 
منتشر  تاکنون  که  کنفرانس 
آن  کاری  برنامه ی  است،  شده 
اصلی اش  موضوع  علی رغم 
دیگر  مسائل  از  بسیاری 
همچون وضعیت سوریه و یمن، 
موشکی  برنامه ی  توسعه ی 
از  کشور  این  حمایت  و  ایران 
شامل  را  تروریستی  گروه های 

می شود.
برخی  که  همانگونه  حتی  اگر 
اعالم  آمریکایی  مسئوالن 
فقط  کنفرانس  این  کرده اند، 
از  یکی  با  مخالفت  منظور  به 
برگزار  نیز  منطقه  دولت های 
نشده باشد، در مجموع سخنان 
روزهای  دیپلماتیک  مواضع  و 
و  برنامه  جزئیات  و  اخیر 
نشان  کنفرانس  این  ساختار 
خرابکارانه ی  نقش  که  می دهد 
منطقه،  در  اسالمی  جمهوری 
کنفرانس  این  اصلی  مساله ی 

خواهد بود.
حالی  در  ورشو  کنفرانس 
جمهوری  که  می شود  برگزار 
اسالمی چهلمین سالگرد روی 
سپری  را  خود  آمدن  کار 

می کند.
ارتجاعی  حاکمیت  دهه  چهار 
و توام با خودکامگی جمهوری 
اسالمی برای ملیت های ایران و 
مردم این کشور به معنای حمل 
بار سنگین هزینه های انسانی و 
اجتماعی ده ها جنگ و بحران 
خارجی  و  داخلی  درگیری  و 

است. 
نیروهای  سرکوب متوحشانه  ی 

سیاسی معترض و آزادیخواهان 
کشور  ثروت  دادن  هدر  و 
مافیای  مصلحت  راستای  در 
حاکمیت و برنامه  زیاده خواهانه 
منطقه  در  رژیم  مخربانه ی  و 

بوده است.
اتنیکی  ساختار  با   رابطه  در 
ملت  ویژه  به  ایران  جامعه ی 
در  اسالمی  جمهوری  کورد، 
تمام این مدت سیاست انکار و 
کنار  را  ملت  این  علیه  تبعیض 
نگذاشته و خواست آنان مبنی 
بر حق انسانی و هویت خواهی 
را با خشونت عریان پاسخ داده 

است.
در  مردم  تالش  بر  عالوه 
جهت  در  مختلف  مقاطع 
وضعیت  بهبود  و  تغییر  ایجاد 
به  آزادی های شان  و  حقوق 
مدنی،  و  سیاسی  شیوه های 
مانع  اسالمی  ماهیت جمهوری 
و  کشور  مشکالت  حل  اصلی 
است.  شده  سیاسی  توسعه ی 
اصالح  از  ایران  مردم  بنابراین 
شده  ناامید  اسالمی  جمهوری 
و نابودی این رژیم را خواهان 

هستند.
 این که علی رغم اعتراضات و 
اعتصابات گسترده و بی همتای 
بین المللی،  فشارهای  و  مردم 
بر  همچنان  اسالمی  جمهوری 
همان منوال بر اریکه حکومت 
که  برمی گردد  اصل  به  مانده 
عالوه بر در پیش گرفتن ابزارها 
و راهکارهای سرکوب شدید و 
عدم  از  فریبکارانه،  مانورهای 
دو  هر  در  آشفتگی  و  انسجام 
سطح داخلی و بین المللی سود 
نیروهای  سویی  از  می جوید: 
اتحادی  از  رژیم  اپوزیسیون 
تاکنون  و  هستند  دور  ملموس 
جدی  آلترناتیوی  نتوانسته اند 
دیگر  سوی  از  و  دهند  شکل 
نظرات  و  دیدگاه  تفاوت  نیز، 
با  رفتار  ماهیت  از  بین المللی 
این  سود  به  اسالمی  جمهوری 

رژیم تمام شده است.
تاسف  و  تلخ  واقعیت  این 
بین المللی  ارتباطات  برانگیز 

موجب شده اند که در کنفرانس 
اصلی  محور  آن  در  که  مهمی 
مباحث، بحث در رابطه با یکی 
از کشورها پراهمیت خاورمیانه 
واقعی  نمایندگان  می باشد، 
ملیت های این کشور نمی توانند 
در آن مشارکت داشته باشند و 
آن ها  از  نیز  نظری  اظهار  هیچ 

نمی شود. 
با این حال، برگزاری کنفرانس 
ایجاد  منظور  به  اگر  ورشو 
برابر  در  بین المللی  همگرایی 
گام  باشد،  اسالمی  جمهوری 

مثبتی است. 
زمانی  تنها  اینچنین  گامی  اما 
جامعه ی  برای  می تواند 
و  باشد  بخش  ثمر  بین المللی 
ایران  مردم  منفعت  راستای  در 
و ملت های منطقه تمام شود که 
فقط از بعد خارجی و از زاویه 
منطقه  امنیتی  فایل های  دید 
اسالمی  جمهوری  رفتار  به 

نگریسته نشود. 
حق  مساله  ی  به  باید  بلکه 
و  ایران  مردم  آزادی های  و 
کشور  این  دمکراتیک  آینده ی 
نیروهای  دیدگاه  و  نقش  و 
در  ایران  متجدد  و  دمکراتیک 
روند ایجاد آینده ای سالم برای 
مناطق  ملت های  و  کشور  این 

دیگر توجه شود.
پایبندی  که  این  با  کورد  ملت 
مترقی  ارزش های  به  را  خود 
با  مقابله  در  خود  نقش  و 
به  را  تروریستی  گروه های 
اثبات رسانده، اما نه در سطح 
داخلی و نه در سطح بین المللی 
موجودیت  به  مناسبی  توجه 
تاریخی و خواست مشروع شان 

داده نشده است. 
گذشته  سال  چند  رویدادهای 
در  کورد  عامل  که  داده  نشان 
منطقه اگر مورد حمایت الزم و 
مناسب قرار گیرد، نه تنها برای 
برای  که  ملت،  این  آینده ی 
می تواند  نیز  منطقه  آینده ی 

تاثیرگذار و موثر واقع شود.
در این میان نیز، بویژه جنبش 
کوردستان  مدنی  و  سیاسی 

قابلیت  و  تجربه  ایران صاحب 
کورد  ملت  است.  بسیاری 
آمدن  کار  روی  با  همزمان 
مشرعیت  اسالمی  جمهوری 
طی  و  کرد  رد  را  رژیم  این 
از  بردن  بهره  با  سال ها  این 
جهت  مشروع  روش های  تمام 
عنوان  به  خود  حقوق  احقاق 
شده  تکه  تکه  ملت  از  بخشی 
ایجاد  برای  و  ستم  تحت  و 
بستری سالم برای همزیستی و 
حل مشکالت، دست به مبارزه 

زده است.
حکومت  مسئوالنه ی  رفتار 
به  بین المللی  سطح  در  ایران 
در  رژیم  این  نمودن  پاسخگو 
می باشد.  وابسته  داخلی  سطح 
بودن  دمکراتیک  و  کارایی 
وابسته  این  به  حکومتی  چنین 
تمام   نماینده  واقعا  که  است 
ایران  جامعه ی  تفاوت های 
ورشو  کنفرانس  بنابراین  باشد. 
بین المللی  سازوکارهای  و 
در  اسالمی  با جمهوری  مقابله 
برنامه ریزی  باید  اینکه  ضمن 
ایجاد  برای  موثر  گام های 
و  مخربانه  سیاست  در  مانع 
تروریستی این رژیم در منطقه 
است  الزم  گیرد،  خود  در  را 
دارای  نیروهای  و  ایران  مردم 
آینده ی  برای  مثبت  پتانسیل 
این کشور را مخاطب و سهیم 
سازد. پس جامعه ی بین المللی 
سیاسی،  نقشه ی  تحت  باید 
بودن  کثیرالملله  واقعیت  ایران 
تامین  و  ببیند  را  کشور  این 
به  ایران  اتنیکی  ساختار  حق 
روند  از  اساسی  بخشی  عنوان 
بازتاسیس آینده ی سیاسی این 
کشور که به نظر ما در سیستم 
را  خود  فدرالی  و  دمکراتیک 
می نمایاند، به رسمیت بشمارد.

مرکز همکاری احزاب 
کوردستان ایران

یازده ام فوریه ۲۰١٩ 
میالدی

خالد درویژه
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ترجمه از انگلیسی: آرمان حسینی

کنفرانس مونیخ، 
روابط دو سوی آتالنتیک و مساله ایران

مقاله ای از بنیاد دفاع از دمکراسی

در  مونیخ  امنیتی  کنفرانس 
نظر  به  که  شد  برگزار  حالی 
و  اروپا  میان  روابط  می رسد 
آمریکا دچار یک سری تالطم 

شده باشد. 
روابط "ترانس اتالنتیک" یا دو 
ستون  اصوال  آتالنتیک  سوی 
جنگ  از  پس  جهان  فقرات 
جهانی دوم را تشکیل می دهند 
و نظم کنونی جهان بدون شک 
بر اساس این روابط پایه ریزی 
یعنی  روابط  این  است.  شده 
اروپا  و  آمریکا  بین  روابط 
مبتنی بر اشتراک در ارزش های 
بنیان  لیبرال  دنیای  مشترک 

گذاشته شده و 
کنونی  امنیت 
علی  و  جهانی 
ص  لخصو ا
غرب  امنیت 
متکی  بسیار 
روابط  این  به 

است. 
سال  چند  در 
اما  گذشته 
روابط  این 
تالطمی  دچار 
س  محسو
که  شده اند 
تالطم  این 
کنفرانس  در 
امسال  مونیخ 
در  بویژه 

سخنان آنگال مرکل و همچنین 
رئیس  معاون  پنس،  مایک 
خود  بیشتر  آمریکا،  جمهور 
که  مرکل  آنگال  داد.  نشان  را 
اما در عین حال  رهبری قوی 
آرام و متین است به صورت کم 
سابقه ای به سیاست های دولت 
پنس  مایک  و  تاخت  ترامپ 
اروپا  از  کنایه وار  زبانی  با  نیز 
با  اتمی  توافق  از  که  خواست 

ایران خارج شود. 
روی  از  بخواهیم  اگر 
در  شده  انجام  تشویق های 
سالن قضاوت کنیم، آنگال مرکل 
بیشتر از مایک پنس فضا را در 
صحبت های  و  داشت  اختیار 
قرار  استقبال  مورد  بیشتر  وی 
اما چرا  این اختالف ها  گرفت. 
قضیه  و  کرده  بروز  کی  از  و 

ایران در کجای آن قرار دارد.
زمانی آنگال مرکل در کنفرانس 
جنگ  به  حمله  با  مونیخ 
تجارتی که ترامپ با کشورهای 
مورد  انداخته   راه  به  اروپایی 
تشویق حضار قرار گرفت این 
مساله بیش از هرچیز مشخص 
ضرری  از  اروپایی  ها  که  شد 
می دهند  مساله  این  پای  که 

برای  هستند.  ناراضی  بسیار 
و  آمریکا  بازار  اروپایی  ها 
آلمانی  برای  الخصوص  علی 
خودروی  صنعت  دسترسی  ها 
آمریکا  بازراهیا  به  کشور  این 
می باشد.  حیاتی  مساله ای 
ختم  نکته   این  به  اما  مساله 
شده و خانم مرکل به صراحت 
موجود  جهانی  نظم  که  گفت 
شکست  با  آمریکا  رهبری  به 
مواجه شده و خواهان یک نظم 
جهانی چند جانبه گرایانه شد.

جهانی  نظم  یک  خواست 
آنچه که یا  چند جانبه گرایانه 
 multilateralism
خوانده می شود به این معناست 
به  خواهان  اروپایی  ها  که 
رسمیت شناخته  شدن نقش شان 

در اداره جهان هستند. 
گذشته آمریکا  سال  چند  در 
زمینه های  در  که  کرده  سعی 
مختلف اراده  خود را به اروپای 
آن ها  و  نموده   تحمیل  غربی 
که  سویی  و  سمت  هر  به  را 

می خواهد سوق دهد. 
کمترین  اما  وضعیت  این  در 
کشورهای  اراده   برای  اهمیتی 

اروپایی قائل بوده  است.
به  آمریکایی ها  مثال  عنوان  به 
ترامپ  دولت  در  تمام  شدت 
در  کمتری  شدت  با  حتی  و 
آن  بر  سعی  اوباما  دولت 
به  ناچار  را  آنان  که  داشتند 
در  خود  مالی  سهم  بردن  باال 

خود  که  حالی  در  بکنند  ناتو 
آمریکا بدون توجه به خواست 
مبنی  اروپایی  ها  امنیتی  نیاز  و 
نیروهای  حضور  تداوم  بر 
صورت  به  سوریه،  در  آمریکا 
با  مشورت  بدون  و  یکجانبه 
به  تصمیم  اروپایی اش  شرکای 
این کشور کرده  از  عقب نشینی 

است. 
بدون  آمریکا  دیگر  سوی  از 
بین المللی  تعهدات  به  توجه 
مهم  پیمان  چند  از  خود 
بین المللی پا پس کشیده  است. 
نهادهای  پیمان ها،  این  بیشتر 
می دادند  تشکیل  را  بین المللی 
که از دولت اوباما به ارث مانده  
عملی  آن ها  کارکرد  و  بودند 
پشت"  از  "رهبری  ایده   کردن 

اوباما بودند. 
یکی  که  پشت  از  رهبری  تز 
روابط  مفاهیم  مهم ترین  از 
این  بر  بود  اوباما  خارجی 
که  بود  شده  استوار  اساس 
آمریکا با مشارکت دادن بیشتر 
هم پیمانان خود و به شیوه های 
را  جهان  بتواند  غیرمستقیم 
کار  روی  با  اما  نماید.  رهبری 
به  هم  تز  این  ترامپ  آمدن 

دولت  و  شد  سپرده   فراموشی 
مفهوم  با  واشنگتن  در  جدید 
آمریکا"  "اول  نام  به  دیگری 
جهانی  سیاست  عرصه  به  پا 
مساله،اروپایی  ها  این  گذاشت. 
موجود  وضع  از  بسیار  را 
منافع  که  چرا  کرده  ناراضی 
مادی این کشورها و غول های 
با  صنعت شان  و  اقتصادی 
مشکالت عدیده ای روبرو شده 
گردیده  موجب  امر  این  است. 
غول های  همین  تاثیر  تحت  تا 
کردن  اثر البی  در  و  اقتصادی 
مرکل  آنگال  آن ها،  شدید 
قبال  در  قطاع تری  مواضع 

آمریکا نشان دهد. 
تنها  اقتصادی  البته  مساله 
نگرانی اروپایی  ها در این زمینه 

نیست. 
این  به  مساله اصلی اروپایی  ها 
آن ها  که  می گردد  بر  واقعیت 
احساس می کنند با تالطم هایی 
که در واشنگتن به نسبت پایین 
در  کشور  این  اشتهای  آمدن 
جهان  در  امنیتی  نقش  ایفای 
بتوانند  که  امکان  این  می بینند، 
امنیت  سر  بر  گذشته   مانند 
کنند  اعتماد  آمریکا  به  جهانی 

کمتر است. 
پنس  مایک  اساس  همین  بر 
در سخنانش که بعد از سخنان 
تالش  شد  انجام  مرکل  خانم 
نمود که دوستان اروپایی خود 
آمریکا  که  نماید  مطمئن  را 

رهبری  راستای  در  قبل  مانند 
کردن جهان و حضور در منطقه 

است.
اما در واقع اروپا آنچه را که در 
عمل می بینند در تناقض با آنچه 
می شنوند ارزیابی می کنند.  در 
همین چارچوب بود که مکرون 
ارتش  گذاشتن  بنیان  خواهان 
واکنش  باعث  و  شد  اروپایی 

شدید ترامپ شد. 
اما آیا چرا مساله ایران و توافق 
اهمیتی  چنان  میان  در  امنیتی 

پیدا کرده است؟
به  پاسخ  برای  باید  واقع  در 
مورد  مسائل  به  سوال  این 
اهمیت هرکدام و سود رتوریک 
مساله  چارچوب  در  موجود 
ایران برای آن ها نگاهی ورای 

کلمات بیاندازیم. 
از  مساله  این  که  معنا  این  به 
آمریکایی ها  از  هرکدام  سوی 
و اروپایی  هابه صورت جداگانه 
ارزیابی شده و به آن نگاه کرده 
می شود که این نگاه و ارزیابی 
از رویکرد کلی آن هابه  جدای 
بلکه  نیست  جانی  مسائل 
مسائل  از  یکی  به  شدت  به 

محوری آن شده است. 

مساله  اروپایی  ها  برای 
از  یکی  هسته ای  توافق 
موضوعاتی ست که می توانند با 
تاکید بر آن بیشتر به سوی نظم 
چند جانبه گرایانه مد نظر خود 

پیش بروند. 
آن هااروپایی  ها  نظر  از 
یک  که  کنند  قبول  نمی توانند 
آن ها  به  و  بیاید  آمریکا  روز 
بگوید که به نفع آن ها است که 
این توافق را امضا کنند و برای 
تا  را  آن ها  همه  آن،  امضای 
حد زیادی زیر فشار بگذارد و 
فردای آن روز زمانی که رئیس 
شد  عوض  آمریکا  در  جمهور 
و  بیایند  آمریکایی ها  دوباره 
فشار  تحت  را  آن ها  دوباره 
بگذارند که از توافقنامه خارج 

شوند. 
به همین دلیل است که مارکل با 
تایید اینکه بر سر مسائل دیگر 
آمریکایی ها  با  ایران  مورد  در 
هم نظر هستند اما آن ها معتقد 
چندجانبه  تقویت  برای  هستند 
امری  را  توافق  این  گرایی 

حیاتی می دانند.
از سوی دیگر اما ایران و مساله 
آمریکایی ها  برای  هسته ای 
که  دارد  اهمیت  جهت  آن  از 
می خواهند با ایجاد یک توافق 
با  مقابله  محوریت  به  جهانی 
خود  همراه  جهانی  بلوکی  آن، 

را مستحکم تر نماید. 
نقشی  ایران  چه  اگر  واقع  در 
این  در  محوری 
و  دارد  زمینه  
ایران  رفتارهای 
نگرانی های جهانی 
زمینه   این  در  را 
است،  انگیخته   بر 
بلوک  تحکیم  اما 
رهبری  به  جهانی 
دو  در  آمریکا 
مورد نقش بسزایی 

دارد. 
در  اینکه  اول 
مشکالت  تعدیل 
خالء  از  ناشی 
نظامی  حضور 
کمک  آمریکا 
و  کرد  خواهد 
با  تقابل  در  دوم 
تهدیدات  که  روسیه  و  چین 
آمریکا  اصلی  مشکالت  و 
داشت. خواهد  نقش  هستند 
از  بسیار روشن  نمونه   در یک 
این مقوله می توان به رویارویی 
شرکت  با  آمریکایی ها 
دستگیری  و  چینی  "هواویی" 
اشاره  کانادا  در  آن  مدیرعامل 
کرد. اگر چه بهانه  اولیه و دلیل 
دور  وی  دستگیری  ابتدایی 
بود  آمریکا  تحریم های  زدن 
ابعاد  رفته   رفته   مساله  این  اما 
جدیدتری در زمینه  تکنولوژی 
برای  چین  تالش  و  ارتباطات 
اینترنت  بر  کردن  پیدا  تسلط 
ارتباطات  حوزه  و  پرسرعت 
شرکت  این  است.  کرده  پیدا 
شبکه  گسترش  درحال  که 
به موسوم  اینترنت  پنجم  نسل 
حاضر  حال  در  و  است   G٥
دارای  نیز  متحده   ایاالت  با 
است  زمینه   این  در  معامالتی 
بر  چین  کنترل  به  می تواند 
جهان  و  آمریکا  ارتباطات 
کمک نماید و همچنین می تواند 
چینی ها  ابزارهای  از  یکی  به 
ابرقدرتی  به  تبدیل شدن  برای 

جهانی بدل شود. 

فشارهای ایاالت متحده می تواند کانال تجاری اروپا با ایران 
را محدود کند. ماه گذشته، انگلیس، فرانسه و آلمان یک کانال 
تجاری ویژه با هدف تسهیل روابط تجاری اروپا با ایران را راه 
اندازی کردند، به نحوی که در برابر تحریم های ایاالت متحده 
متحده  ایاالت  قانون  این،  وجود  با  نکند.  درست  حساسیت 
نیازمند لیست و نام شرکت های اروپایی است که در مبادالت 
تجاری با این کشور ارتباط دارند این دست از شرکت ها به طور 
عموم و تقریبا همه معامالت خود با ایران را افشا کرده اند، چنین 
شرکت هایی بعید است ازاین کانال برای فعالیت های مجازخود 
به  اروپایی  کشور  سه  که  جدید  تجاری  کانال  کنند.  استفاده 
ایران  با  تجاری خود  مبادالت  از  برای حمایت  ابزاری  عنوان 
مهیا ساختند، اینس تکس )INSTEX(نام دارد، در واکنش 
به خروج واشنگتن از توافق هسته ای سال ٢٠١٥ می آید که 
 )JCPOA(به طور رسمی به عنوان برنامه جامع اقدام مالی

شناخته می شود.
برپایه تصمیم ایاالت متحده مجددا تحریم های تعلیق شده، احیا 
گشتند و این امر خروج گسترده اکثر شرکت های اروپایی از 
اینکه  از  اروپایی  ایرانرا در پی داشته است.  همچنین رهبران 
را  آن  و  اقدامJCPOAخارج  برنامه جامع  نتیجه  از  تهران 

ترک کند، به هراس افتادند.
مبادالت تجاری  از  برای حمایت  ابزاری   INSTEX اما  
اوراق  مبادله  قانون  تحت  است.  توجهی،روبه رو  قابل  موانع  با 
یک  ماهه  هرسه  باید  عام  سهامی  شرکت های   ،١٩٣٤ بهادار 
ساالنه  گزارش  همچنین  و  ارسال  را  خود  کاری  گزارش  بار 
از فعالیت های کلیدی مالی خود را به کمیسیون اوراق بهادار و 
بورس )SEC(ارسال کنند. در راستای کاهش تهدیدات ایراناز 
کشور  با  عمومی  به صورت  که  همه شرکت هایی  سال ٢٠١٢ 
ایاالت متحده ارتباط دارند، از جمله بسیاری از شرکت های 
کار  و  کسب  کلیدی  فعالیت های  گشته اند  ملزم  اروپایی،  برتر 
خود را با ایران افشا و گزارش کنند.از آن به بعد، شرکت هایی 
از سراسر جهان صدها گزارش در رابطه با کسب و کار خود 
از شرکت های کوچک  بسیاری  ارائه کرده اند. مطمئنا  ایران،  با 
و متوسط اروپایی در بورس اوراق بهادار ایاالت متحده ثبت 
شود.  نمی  اعمال   SECافشای نیازهای  بنابراین  نشده اند، 
اکثراین شرکت ها با وجود تحریم ها در تجارت با ایران مشارکت 
دارند، زیرا بر این باورند که ایاالت متحده تالش های اجرایی 

خود را بر روی اهداف بزرگتر متمرکز می کند.
به  که  دهند  اجازه   INSTEX به  اروپایی  های  دولت  اگر 
متحده  ایاالت  توسط  که  فعالیت هایی  برای  کانال  یک  عنوان 
قابل تصور است، خدمت کنند، شرکت های اروپایی موجود در 
بورس اوراق بهادار ایاالت متحده احتماال با الزام قانونی برای 
افشای عمومی کسب و کار خود مواجه خواهند شد.اگر آن ها 
موفق به افشای فعالیت های مرتبط با ایران نباشند، احتماال در 
می  نظر  به  گرفت.  خواهند  مدنیقرار  یا  کیفری  دادرسی  برابر 
رسد رهبران اروپایی این واقعیت را تشخیص دهند.بنابراین، در 
حال حاضر، براساس بیانیه مشترک انگلیس، فرانسه و آلمان، 
"ضروری  که  دهد  می  اجازه  اروپایی ها  به   INSTEX
و  دارو  غذا،  مانند  ایران"  مردم  مصرفیبرای  ترینکاالهای 
تحریم های  لیست  از  آنانرا  واشنگتن  که  را  پزشکی  تجهیزات 
قرار  ایران  با  خود  بازرگانی  چارچوب  در  کرده،  معاف  خود 
دهند. با این حال، چشم انداز مجازات ایاالت متحده تنها موانع 
متحده  ایاالت  در  فهرست شده  اروپایی  با شرکت های  مواجه 
شهرت  می تواند  ایران  با  غیرقانونی  معامالت  نیست.افشای 
شرکت ها را مختل کند و از این رو، خط پایان آن به شمار آید. 
به همین ترتیب، افشای اطالعات نیز از لحاظ زمان و منابع مورد 
نیاز برای جمع آوری اطالعات مربوط به معامالت با ایران است 
که برخی از آن ها ممکن است ناچیز باشد و همچنین ممکن است 
کننده  تحریم  فعالیت های  در  شرکت  برای  بازدارنده  عنوان  به 
داده  اروپایی ها هشدار  به  ترامپ در حال حاضر  باشد. دولت 
است که هر گونه تالش برای فرار و دور زدنتحریم های ایاالت 
متحده از طریق کانال تجاری خاص، مجازات های قابل توجهی 
را بدنبال خواهد داشت.در حال حاضر دولت آمریکا می تواند 
به  به صدور دستورالعمل های جدید   SECبا هدایت را  اروپا 
طور صریح به شرکت هایی که از INSTEXبرای تجارت با 
ایران استفاده می کنند،تحت فشار بگذارندکهدر مقابل تعهد خود 
پاسخگو باشند واز روابط تجاری خود با ایران گزارش بدهند. 
شرکت های  از  کمی  تعداد  فشاری،  چنین  اعمال  صورت  در 
اروپایی موجود در بورس اوراق بهادار ایاالت متحده احتماال 
خود را در معرض خطر قرار گرفتن در تحریم های آمریکا قرار 

می دهند.

اینس تکس، 
طرحی عقیم

 برای نجات رژیم ایران
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آگری اسماعیل نژاد 

رژیم موشکی  نمایش 

پنج شنبه  روز 
ی  نه ها سا ١ر ٣ ٩ ٧ ١بهمن ٨  
از  پاسداران  سپاه  به  وابسته 
در  موشکی  شهر  یک  وجود 
قبل  دادند.   خبر  زیرزمین 
صالحی،  علی اکبر  آن  از 
در  ایران  اتمی  سازمان  رئیس 
برنامه ای در صداوسیما جمهور 
قطعات  که  کرد،  اعالم  اسالمی 
برنامه ای  از  بخش  آن  یدکی 
دلیل  به  که  را  ایران  هسته ای 
شده  انداخته  ازکار  برجام 
او   . دارند  دست  در  را  است، 
تاکید کرد، که  برنامه  در همان 
بسیار  راز  یک  موضوع  این 
تنها خامنه ای  که  است،  بزرگ 
خبرداشتند.  آن  از  صالحی  و 
دست  اسالمی  جمهوری  چرا 
به برمالکردن "رازهای بزرگ" 

خود زده است؟!
رفتار  این  بررسی  برای 
به  باید  اسالمی  جمهوری 
کرد،  توجه  بازی ها"  "تئوری 
 ١١ از  پس  اسالمی  جمهوری 
مشخصی  به  و  سپتامبر ٢٠٠١ 
بعد از حمله آمریکا در مارس 
براساس  عراق،  به   ٢٠٠٣
رفتار  منطقه  در  بزدل"  "بازی 

کرده است. 
"بازی بزدل" چیست؟!

را  پیچ  بدون  تخت  جاده  یک 
تصور کنید، در این جاده قرار 
مرحله  تا  ماشین  دو  است، 
روی  در  همدیگر  با  برخورد 
شده  مشخص  سفید  خط  یک 
راننده  بدهند.  مسابقه  هم  با 
می گیرد،  تصمیم  بناگاه  "الف" 
"ب"  راننده  کردن  برای گمراه 
سرعت خود را افزایش دهد و 
همزمان با این افزایش سرعت 
فرمان ماشین را از جا کنده و 
دقیق زمانی که راننده "ب" به 
او توجه دارد،  ماشین و رفتار 
ماشین خود  فرمان  الف  راننده 
می کند.  پرتاب  بیرون  به  را 
از  می خواهد،  کار  این  با  او 
ترس  که  انسانی  غریزه  یک 
خود  نفع  به  است،  وحشت  و 
"الف"  راننده  کند.  استفاده 
برای  خود  استراتژی  واقع  در 
به  را،  برخورد  از  جلوگیری 
موکول  "ب"  راننده  "بزدلی" 
با  "الف"  راننده  است.  کرده 
در  خود  ماشین  فرمان  پرتاب 
کامال  "ب"  راننده  که  هنگامی 
دارد،  نظر  تحت  را  او  ماشین 
"ب"  راننده  به  می خواهد 
خود  تصمیم  در  "من  بگوید: 
مصر هستم و آن کسی که باید 
از میدان بدر برود تو هستی". 
همان  واقع  در  بزدل  بازی 
عمدیافزایش  تصاعد  سیاست 
است.)بیلیسن  جنگ  احتمال 

جان و دیگران، ١٧١،١٧٢( 

عمدی  تصاعد  سیاست  در 
جنگ،  یا  خشونت  افزایش 
افزایش  با  درگیری  طرفین 
بزرگ  جنگ  یک  احتمال 
می خواهند، از وقوع این جنگ 
جمهوری  کنند.  جلوگیری 
 ٢٠٠٦ سال  در  قبال  اسالمی 
طریق  از  عراق  در   ٢٠٠٨ تا 
و  نیابتی  جنگ های  افزایش 
انداختن و مدیریت جنگ  براه 
بین شیعه و سنی در این کشور 
آمریکا  حضور  توانست،  عمال 
در صحنه سیاست این کشور را 
کم رنگ کند و در سال ٢٠١١ 
با  سوریه  در  اکنون)٢٠١٩(  تا 
همان سیاست افزایش خشونت 
اپوزیسیون  که   ، است  توانسته 
این  حامی  کشورهای  و  اسد 
اپوزیسیون را به نوعی از میدان 
بدر کند و ماندگاری بشاراالسد 

در سوریه را حتمی نماید.
جمهوری اسالمی در سوریه با 
قرمز"  "خط  عمدی  شکستن 
شکست  برای  آمریکا  دولت 
بمب  از  سوریه  اپوزیسیون 
کرد، همزمان  استفاده  شیمیایی 
از  بخشی  تحویل  با  آن  با 
اسد  دولت  شیمیایی  زراتخانه 
حمله  از  الملل،  بین  جامعه  به 

اسد  دولت  به  آمریکا  احتمالی 
مدیریت  یعنی  کرد.  جلوگیری 
یک بحران براساس قواعد بازی 
جمهوری  که  مدیریتی  بزدل 
بیرون  موفق  آن  در  اسالمی 
و  شنیده   بارها  و  روزانه  آمد. 
مانند  روزنامه ها  که  دیده اید 
و  جوان  امروز،  وطن   ، کیهان 
صداوسیمای جمهوری اسالمی 
و یا تحلیل گران وابسته به رژیم 
این  از  مختلف   کانال ها  در 
سپاه  حضور  که  کرده اند  بحث 
قدس در منطقه "سایه جنگ" 
است.   کرده   دور  ایران  از  را 
کشورهای  در  ایران  حضور 
منطقه یک حضور سلبی است، 
طریق  از  اسالمی  جمهوری 
که  نیابتی  جنگ های  مدیریت 
و  است،  انداخته  براه  او  خود 
و  تقویت   ، تشکیل  طریق  از 
تروریستی  گروه های  هدایت 
حماس،  اهلل،  حزب  همچون 
توانست  و...   حشدالشعبی 
حضور آمریکا در عراق را کم 
اثر کند، حکومت بشار السد در 
سوریه را حفظ کند و لبنان را 
به جوانگاه خود تبدیل نماید و 
تماما  بگیرد.  را در دست  یمن 
در  اسالمی  جمهوری  رفتار 
بزدل  بازی  اساس  بر  منطقه 
طراحی شده است و جمهوری 
با هدف  بازی  این  در  اسالمی 
عنوان  به  امنیت  دادن  قرار 
مهم ترین مطاع در یک کشور، 
خشونت  تصاعدی  صورت  به 
علیه مخالفین خود در منطقه را 

افزایش داده و مرحله به مرحله 
بدر  میدان  از  نوعی  به  را  آنها 
اسالمی  جمهوری  است.  کرده 
در  موشکی  "شهر  نمایش  با 
یک  اعالم  با  و  زمین"  زیر 
علی  توسط   بزرگ"   "راز 
سازمان  رئیس  صالحی،  اکبر 
اتمی ایران دست به بازی بزدل 
به صورت همزمان با اسرائیل، 
اتحادیه  سعودی،  پادشاهی 
در  است؛  زده  آمریکا  و  اروپا 
این بازی جمهوری اسالمی به 
کشور ها  این  امنیت  مشخصی 
قرار  را هدف  اروپا  اتحادیه  و 
می دهد. در بازی بزدل "قدرت 
موشکی" و " توسعه غنی سازی 
اورانیم" تنها کارت های نیستند 
آن  با  اسالمی  جمهوری  که 
روحانی،  حسن  کند.  بازی 
مساله  ایران  جمهوری  رئیس 
ترانزیت مواد مخدر به اروپا و 
اتحادیه  در  تروریسم  موضوع 
در  پناهجو  مساله  و  اروپا 
اتحادیه را قبال به عنوان تهدید 
علیه اروپا مطرح کرده بود.  او 
 ٨ در  که  خود  سخنرانی  در 
دومین  در  و    ٢٠١٨ دسامبر 
کنفرانس روسای مجلس ایران، 
ترکیه،  پاکستان،  افغانستان، 

کرد،  ایراد  روسیه   و  چین 
گفت: از غربی ها انتظار نداریم 
که سهم شان را در ازای امنیت 
تامین  آنها  برای  که  ثباتی  و 
بدانند  اما  بپردازند  کرده ایم، 
توانایی  به  ایران،  تحریم  با  که 
مخدر  مواد  با  مبارزه  برای  ما 
می زنند.  آسیب  تروریسم  و 
مبارزه  در  ما  توانایی های  اگر 
در  تروریسم  و  مخدر  مواد  با 
ببیند،  ضربه ای  آنها  خاستگاه 
زیر  از  توانست  نخواهید  شما 
آوار مواد مخدر، پناهجویان و 
سالمت  به  ترورها  و  ها  بمب 
گفته های  این  شوید.  خارج 
همان  چارچوب  در  روحانی 
به مشخصی  است،  بزدل  بازی 
نفوذ   ، کارت  مجموعه  آنها 
جمهوری اسالمی در گروههای 
نقش  اسالمی،  تروریستی 
ترانزیت  در  ایران  جغرافیای 
مساله  اروپا،  به  مخدر  مواد 
اتحادیه  در  پناهنده  بحران 
و  موشکی  توانایی  اروپا، 
هسته ای  بمب  برنامه  توسعه 
عنوان  به  را  اسالمی  جمهوری 
امنیت  علیه  در  تهدید  کارتی 
اتحادیه اروپا، آمریکا، اسرائیل 

و سعودی بکار می برند.
بزدل  بازی  جدید  دور  در 
جمهوری اسالمی هدف اصلی 
اروپا  اتحادیه  بازی  این  از 
است، تا از این طریق جمهوری 
مشخص  هدف  دو  به  اسالمی 

دست یابند:
یک: تهدیدات امنیتی جمهوری 

که  شود  آن  مسبب  اسالمی 
اتحادیه  بین  سیاسی  فاصله 
رئیس  دوران  آمریکا  و  اروپا 
بیشتر  ترامپ  دونالد  جمهور 
از  اروپا  این طریق  از  و  شود، 
آمریکا  سیاست های  پیروکردن 

علیه ایران خوداری نماید.
در  اسالمی  جمهوری  دو: 
نوعی  همزمان  که  است  تالش 
ایران  سمت  به  اروپا  گرایش 
این  ایجاد  با  کند،  ایجاد  را 
اسالمی  جمهوری   ، گرایش  
بدون آمریکا"  "غرب  سیاست 
از  گذر   ، توسعه  برای  که  را 
تثبیت  و  اقتصادی  بحران 
هالل شیعه نیاز دارد، از ورطه 
نابودی نجات دهد. در مرحله 
جمهوری  بزدل،  بازی  دوم 
را  بازی  سرنوشت  اسالمی 
است،  کرده  ملحق  "زمان"  به 
این  با  فعال  است،  تالش  در 
ائتالف  فشار  افزایش  از  بازی 
آمریکا_اسرائیل_سعودی علیه 
چون  و  کند  جلوگیری  خود 
انتخابات  که  دارد  امید  آن  به  
آینده ریاست جمهوری آمریکا 
نباشد،  ترامپ  دونالد  آن  برنده 
پس در عمل هدف دوم  رژیم 
این  در  بزدل  بازی  طرح  از 

افزایش  از  جلوگیری  مقطع  
فشار آمریکا به ایران و گذر از 
مقطع زمانی آمریکای پرزیدنت 
ترامپ است. به  تعبیری شفاف، 
بزدل  بازی  اسالمی  جمهوری 
اتحادیه  علیه  مشخصی  به  را 
و  است  کرده   طراحی  اروپا 
این  بازی  این  در  اصلی  هدف 
در  اروپا  اتحادیه  که  است 
ایران حمایت  از  کنونی  بحران 
کند، چون در غیر این صورت 
توانایی  اسالمی  جمهوری 
تحمل بحران کنونی را نخواهد 

داشت، و بازنده خواهد بود.
آیا جمهوری اسالمی در بازی 
بزدل برنده بیرون خواهد آمد؟

اسالمی  جمهوری  کارت های 
در بازی بزدل زیاد است، اما به 
مشخصی چند مساله دیگر در 
برنده  تعیین  در  که  است  میان 
تاثیرگذار  می تواند  بازی  این 

باشد:
یکم:

در بازی بزدل برنده اصلی کسی 
درست ترین  و  بیشتر  که  است 
مخالف  جبهه  از  را  اطالعات 
قدرت  به  باتوجه  باشد،  داشته 
چرخش  اسرائیل،  اطالعاتی 
پادشاهی  طرف  به  پاکستان 
قدرت  همچنین  و  سعودی 
مشخص  آمریکا  اطالعاتی 
اطالعات  زمینه  در  که  است، 
مخالف،  جبهه  از  درست 
جمهوری اسالمی قدرت بسیار 
با  مقایسه  در  را   محدود تری 

رقیب های خود دارد.

دوم:
پاکستان و ISI، سازمان امنیت 
این کشور، از قدرت نفوذ بسیار 
زیادی در گرو ه های تروریستی 
گروه  علی الخصوص  اسالمی 
به  وابسته  اسالمی  تروریستی 
با  برخوردارند،  تسنن  مذهب 
سمت  به  کشور  این  چرخش 
سعودی_اسرائیل_ جبهه 
ایران  استفاده  امکان  آمریکا 
سنی  تروریستی  گروه های  از 
کم  بسیار  را  اروپا  اتحادیه  در 
گروه  استفاده  و  است  کرده 
انجام  برای  شیعه  تروریستی 
اتحادیه  در  ترویستی  اعمال 
ضرر  به  را  بزدل  بازی  اروپا 
پس  داد؛  خواهد  تغییر  ایران 
با  اسالمی  جمهوری  عمل  در 
زمینه  در  پاکستان  چرخش 
بکارگیری تروریسم در اروپا با 
چالش جدی روبرو شده است.

سوم: 
دولت  با  طالبان  نشست 
دولت  این  تاکید  و  افغانستان 
بر تالش برای پایان جنگ ٤٠ 
این کشور و همچنین  ساله در 
افغانستان،  توسعه  سیاست های 
زمینه تولید مواد مخدر در این 
و  داد  را کاهش خواهد  کشور 
ایران  اهمیت  حالتی  چنین  در 
در خط انتقال مواد مخدر سنتی 
خواهد  پیدا  کاهش  اروپا  به 

کرد.

چهارم: 
جمهوری  موشکی  توانایی 
اسالمی را باید با توانایی نظامی 
کرد  مقایسه  اسرائیل  و  آمریکا 
و باید به یاد داشت که حضور 
اسالمی  جمهوری  منطقه ای 
منزله  به  شیعه،  هالل  تحقق  و 
امنیت  تهدید  یک  شکلگیری 
اسرائیل  امنیت  علیه   دائمی 
است  سعودی  پادشاهی  و 
زراتخانه  دارای  اسرائیل  و 
هم  سعودی  و  است،  هسته ای 
در جهان  نفتی  قدرت  ابر  یک 

محسوب می شود.
پنجم:

ورطه  در  اسالمی  جمهوری 
داخلی  کشنده  بحران های  ابر 
این  و  است  گرفته  قرار 
است  شده  آن  مسبب  موضوع 
رژیم  این  کارتهای  تمام  که 
با  المللی  بین  بازی های  در 
چالش زمان روبرو شوند بدین 
مناسب  زمان  در  اگر  که  معنی 
کارت  به  نشوند  گرفته  بکار 
و  شد،  خواهند  تبدیل  سوخته 
نتواند  اگر  اسالمی  جمهوری 
همچون  بحران های  ابر  جلوی 
چند  بحران  آب،  ورشکستگی 
وجهی اقتصاد، عدم مشروعیت 
را  ساختار  فساد  و  اجتماعی 
بگیرد؛ گمانی نیست که نخواهد 
المللی  بین  سطح  در  توانست 
نکته  کند.  کسب  را  موفقیتی 
مهم در این زمینه این است که 
بحران های بین المللی جمهوری 
داخلی  بحرانهای  بر  اسالمی 

جبهه  و  دارند،  هم افزایی  تاثیر 
در  اسالمی  جمهوری  مخالف 
تشدید  طریق  از  است،  تالش 
قدرت  داخلی  بحران های 
بین المللی رژیم را کاهش دهد، 
تشدید  بر  مخالف  جبهه  پس 
دارند،  تاکید  داخلی  بحرانهای 
بحران ها  این  تشدید  توانای  و 
دلیل  همین  به  دارند.  هم  را 
است که سری دوم تحریم های 
و  است  شده  طراحی  آمریکا 
در  دوم  تحریم های  واقع  در 
برای  و  بزدل  بازی  چارچوب 
جلوگیری از جنگ احتمالی با 
جمهوری اسالمی طراحی شده 
این  که  است  است.مشخص 
بحران های  کلیه  بر  تحریم ها 
اثر  اسالمی  جمهوری  داخلی 

مستقیم و هم افزا دارد.
ششم:

و  سعودی  اسرائیل،  حال  تا 
آمریکا بعد از انتخاب پرزیدنت 
ترامپ، برپایه قواعد بازی بزدل 
با جمهوری اسالمی رفتار کرده 
از  حتی  گاها  زمینه  این  در  و 
جمهوری اسالمی پیش زده اند. 
به  وابسته  مراکز  باران  موشک 
سوریه  در  آن  عوامل  و  سپاه 
قبول رسمی  و  اسرائیل  توسط 
دولت  توسط  آن  مسئولیت 
در  نمونه  مهم ترین  کشور  این 
دیگر  تعبیر  است.به  زمینه  این 
موشکباران  این  با  اسرائیل 
هم  ما  که  بگوید  می خواهد 
بیرون  به  را  ماشینمان  فرمان 

پرت کرده ایم.
هفتم:

جمهوری  منطقه ای  حضور 
اسالمی که در مناقشات کنونی 
خروج  مخالفین  اصلی  هدف 
جمهوری اسالمی از کشورهای 
حتی  است،  اسالمی_عربی 
حامی  کشور  علیه  تهدیدی 
است.  روسیه  یعنی  رژیم،  این 
روسیه  هرچند  واقع  در  پس 
ایران  کارت  است،  تالش  در 
را علیه آمریکا و اروپای غربی 
بکار بگیرد، اما این کارت برای 
تهدید  یک  نیز  روسیه  خود 
و  می شود  محسوب  بالقوه 
از  روسیه  که  است  مشخص 
جلوگیری  آن  قدرت  افزایش 
اساس  برهمین  و  کرد  خواهد 
ماندن  موافق  روسیه  که  است 
ایران در سوریه نیست. باتوجه 
اینکه  احتمال  مسائل  این  به 
برنده  بزدل  بازی  از  ایران 
است  کم  بسیار  شود،  خارج 

دیگران،  و  جان  بیلیس   ٣
نظریات  معاصر  استراتژی 
هوشنگ  مشی ها،  خط  و 
تهران:   ،  ١٣٦٩ میرفخرایی، 

وزارت خارجه
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یک روزنامه نگار کورد آماری را درباره قتل های حکومتی منتشر کرد
مقیم  کورد  روزنامه نگار  یک 
جامع  گزارشی  در  واشنگتن 
آماری از قتل های حکومتی را 

ارائه داد.
روزنامه نگار  علوی،  شاهد 
در  واشنگتن  مقیم  کورد 
گزارشی تحت عنوان "قتل های 
اسالمی  حکومتی در جمهوری 
که  نام هایی  آمار؛  روایت  به 
آماری  نمی شوند،  فراموش 
سیاسی،  فعاالن  ترورهای  از 
و  منتقد  نویسندگان  هنرمندان، 

فعاالن مذهبی را منتشر نمود.
این روزنامه نگار می گوید: آمار 
و نشانه های زیادی وجود دارد 
البته  و  اطالعات  وزارت  که 
سازمان های خلف آن تا پیش از 
تأسیس این وزارتخانه در سال 
١٣٦٢، در چهار دهه ی گذشته 
به طور منظم بسیاری از کسانی 
را که مستحق »حذف فیزیکی« 
صورت  به  داده   تشخیص 
رسانده  اند.  قتل  به  مخفیانه 
چند  اعترافات  در  نمونه،  برای 
تن از مأموران اطالعاتی که در 

فروهر  داریوش  قتل  پرونده ی 
شده  ضبط  اسکندری  پروانه  و 
عادی  به  صراحت  به  است 
بودن کشتن مخالفان در وزارت 
است.  شده  تأکید  اطالعات 
است،  آمده  گزارش  این  در 
مواردی  در  اسالمی  جمهوری 
را  خود  منتقدان  و  مخالفان 
در  )بیشتر  ایران  از  خارج  در 
اقلیم کوردستان  اروپا، ترکیه و 
است.  رسانده  قتل  به  عراق( 
قربانیان این قتل ها که در رده ی 

ترورهای سیاسی قرار می گیرند 
عمومًا رهبران، اعضای احزاب 
اپوزیسیون،  سیاسِی  فعاالن  و 
حکومت  مقامات  مواردی  در 
مورد  چند  در  و  پهلوی 
منتقد  دگراندیشان  و  هنرمندان 
مجریان  و  اسالمی؛  جمهوری 
خارجی  معاونت  یا  هم  قتل ها 
سپاه  یا  و  اطالعات  وزارت 
قدس جمهوری اسالمی بوده اند.

تأکید  گزارش  این  نویسنده 
کرده است: در داخل کشور نیز 

سازمان یافته ی  قتل های  هدف 
حکومتی دگراندیشان، مخالفان 
فعاالن  و  رهبران  سیاسی، 
مذهبی،  و  دینی  اقلیت های 
جان   سابِق  سیاسِی  زندانیان 
یا  و   ٦٧ کشتار  از  برده  به  در 
بر  که  بوده اند  عادی  شهروندان 
حسب روابط یا اتفاق چیزهایی 
نظر وزارت  به  که  می دانسته اند 
مورد  چند  در  )و  اطالعات 
ناجا(  اطالعات  مشخص، 
بیش از حِد الزم بوده و همین 

اطالعات ِ اضافه آن ها را از نظر 
خطرناک  چنان  امنیتی  سیستم 
ضرورت  قتل شان  که  کرده 
است:  افزوده  او  است.  یافته 
سنّی،  دینی  نواندیشان  و  علما 
مدیران  و  مسیحی  کشیشان 
در  بهائی  جامعه ی  فعاالن  و 
صرفًا  که  هستند  کسانی  میان 
قربانی  دینی  باورهای  دلیل  به 
شده اند.   حکومتی  قتل های 
در  یافته  انتشار  آمار  براساس 
این گزارش، ٢٣٥ نفر در عراق، 
در  نفر  ایران، ٣٥  در  نفر   ١٦٤
کشورهای اروپایی، ١٨ نفر در 
 ٢ پاکستان،  در  نفر   ١٢ ترکیه، 
عربی،  متحده  امارات  در  نفر 
نفر در  نفر در هندوستان، ٢   ٢
فیلیپین، ١ نفر در آمریکا، ١ نفر 
حکومت  توسط  افغانستان  در 
ایران ترور شده اند. این گزارش، 
فهرست ها  همه ی  مالحظه ی  با 
شده  تهیه  دسترس  در  منابِع  و 
است و شاهد علوی آنرا تالشی 
برای فراهم کردن مرجعی جامع 
و  تاریخ  قربانیان،  اسامی  از 

قتل های  و  ترورها  دقیِق  مکان 
از  مختصر  شرحی  و  حکومتی 
سوی  از  آن ها  انجام  شیوه ی 
و  داخل  در  اسالمی  جمهوری 
این  می داند.   ایران  از  خارج 
پایان  در  کورد  روزنامه نگار 
است:  کرده  اعالم  گزارش  این 
با این حال این تالش، به عنوان 
با فراموشی  برای مبارزه  گامی 
انکار  سیاسِت  با  رویارویی  و 
یا  کامل  نمی تواند  سکوت،  و 
هم  نویسنده  و  باشد  بی نقص 
ندارد.  مورد  این  در  ادعایی 
چندی پیش نیز، حزب دمکرات 
اعضای  آمار  ایران  کوردستان 
ترور شده خود را از زمان روی 
اسالمی  حکومت  آمدن  کار 
در  کرد.  منتشر  کنون  تا  ایران 
عضو   ٣٤٢ اسامی  لیست  این 
حزب دمکرات آمده که توسط 
نظامی   – امنیتی  ارگان های 
کوردستان  در  ایران  حکومت 
اقلیم کوردستان عراق و  ایران، 

اروپا ترور شده اند.

بازداشت یک فعال محیط زیست در کامیاران

یورش  با  اطالعاتی  نیروهای 
فعال  یک  شخصی  منزل  به 
محیط زیست در کامیاران، او را 
سه شنبه  روز  کردند.  بازداشت 
یک  بهمن ماه،  سوم  و  بیست 
فعال محیط زیست کورد به نام 
"سیروان قربانی" اهل کامیاران 
اطالعاتی  نیروهای  توسط 
یک  گفته  به  گردید.  بازداشت 

اطالعاتی  نیروهای  آگاه،  منبع 
شهروند  این  شخصی  منزل  به 
از  پس  و  برده  یورش  کورد 
وسایل  ضبط  و  منزل  تفتیش 
بر  گونی  کشیدن  با  شخصی 
کرده اند.  بازداشت  را  وی  سر، 
نیروهای  افزود:  آگاه  منبع  این 
گوشی  همچنین  اطالعاتی 
موبایل سمیرا قربانی خواهر این 

فعال محیط زیست را ضبط و به 
باید طی  که  کرده اند  اعالم  وی 
ستاد  به  را  خود  آتی  روزهای 
خبری اداره اطالعات کامیاران 
دوشنبه  روز  از  نماید.  معرفی 
دهم دی ماه سال جاری تا کنون 
١٠ تن از فعاالن محیط زیست 
شهرهای  در  کورد  مدنی  و 
توسط  سنندج  و  کامیاران 
بازداشت  اطالعاتی  نیروهای 
حین  در  اطالعاتی  نیروهای  و 
بازداشت آنان را مورد ضرب و 
دوشنبه  روز  داده اند.  قرار  شتم 
خوش  حسین  دی ماه،  هفدهم 
امنیتی  سیاسی،  معاون  اقبال، 
کوردستان  استاندار  انتظامی  و 
خبرگزاری  با  گفت وگو  در 
"ایرنا" فعاالن محیط  حکومتی 
به  را  شده  بازداشت  زیست 

"ترور" متهم کرد.

انفجار مین یک کودک را در شهرستان شوش 
نقص عضو کرد

شهرستان  اهل  کودک  یک 
شوش از توابع استان خوزستان 
نقص  مین دچار  انفجار  پی  در 
بیست  سه شنبه  روز  شد.  عضو 
و سوم بهمن ماه، یک کودک ١٢ 
در  نیازی"  "سعید  نام  به  ساله 
توابع شهرستان  از  غرب کرخه 
به  مین  انفجار  اثر  بر  شوش 
هشت  جنگ  از  مانده  جای 

ساله میان ایران و عراق زخمی 
گردید. در این حادثه مچ دست 
این کودک قطع و چشمانش نیز 
آسیب دیده و وی جهت مداوا 
شوش  بیمارستان  به  پزشکی 
در  همچنین  است.  شده  منتقل 
ساله  دو  دختر  این حادثه یک 
اصابت  مورد  دست  ناحیه  از 

ترکش قرار گرفته است. 

ارومیه،  سنندج،  استان های 
خوزستان  و  کرماشان  ایالم، 
به مین   ایران  آلوده ترین مناطق 
از  بیش  و  می شوند  محسوب 
این مناطق  ١٦ میلیون مین در 
اقدام  هنوز  اما  دارد،  وجود 
این  پاکسازی  برای  مؤثری 
نگرفته  صورت  مین  از  مناطق 

است.

بازداشت یکی از اعضای انجمن صنفی معلمان 
کوردستان در سنندج

صنفی  انجمن  اعضای  از  یکی 
سنندج  در  کوردستان  معلمان 
اطالعاتی  نیروهای  توسط 
نامعلومی  مکان  به  و  بازداشت 
پنج شنبه  روز  گردید.  منتقل 
مختار  بهمن ماه،  پنجم  و  بیست 
انگلیسی  زبان  معلم  اسدی، 

معلمان  صنفی  کانون  عضو  و 
منزل  مقابل  در  کوردستان 
نیروهای  توسط  شخصی 
به  شد.  بازداشت  اطالعاتی 
نیروهای  آگاه،  منبع  یک  گفته 
مجوز  ارائه  بدون  اطالعاتی 
زا  کورد  معلم  این  قانونی 

نامعلومی  مکان  به  و  بازداشت 
افزود:  این منبع  منتقل کرده اند. 
از دلیل یا دالیل بازداشت این 
فعال صنفی معلمان اطالعی در 
سال  چند  نمی باشد.  دسترس 
قبل شعبه پانزده دادگاه انقالب 
تهران به ریاست قاضی صلواتی، 
مختار اسدی از اعضای صنفی 
به  را  کوردستان  استان  معلمان 
اتهام "تبلیغ علیه نظام" به یک 

سال حبس محکوم کرده بود.
انجمن های  و  کانون ها  فعالیت 
تحقق  برای  معلمان  صنفی 
مطالبات معلمان و بازنشستگان، 
بازداشت بسیاری از فعاالن این 
داشته  دنبال  به  را  تشکل ها 

است.

انتقال یک شهروند کورد به اطالعات ارومیه
اهل  کورد  شهروند  یک 
شهرستان بوکان برای بازجویی 
اطالعات  اداره  بازداشتگاه  به 
ارومیه منتقل شد. یک شهروند 
قادری"  "آکام  نام  به  کورد 
جهت  رستم  فرزند  ساله   ٣١
اداره  بازداشتگاه  از  بازجویی 
بازداشتگاه  به  بوکان  اطالعات 
انتقال  ارومیه  اطالعات  اداره 

یافت. این شهروند روز دوشنبه 
یکم بهمن ماه در بخش سیمینه از 
اتهام "همکاری  به  توابع بوکان 
کورد  احزاب  از  یکی  با 
ایران"  حکومت  اپوزیسیون 
اطالعاتی  نیروهای  سوی  از 
بازداشت شده بود. آکام قادری 
از  کنون  تا  بازداشت  زمان  از 
مالقات  و  وکیل  به  "دسترسی 

بوده است.  با خانواده" محروم 
این شهروند کورد سال ٩١ نیز 
کمپین  در  فعالیت  با  رابطه  در 
در  مادری"  زبان  به  "آموزش 
توسط  سنندج  در  دانشگاهی 
بازداشت  اطالعاتی  نیروهای 
و پس از بیست روز بازجویی 
به شیوه موقت از بازداشت آزاد 

شده بود.

احتمال قطع دست یک کولبر کورد 
در پی سرمازدگی

کولبر  یک  دست  قطع  احتمال 
از توابع  کورد اهل شهر نودشه 
پاوه به دلیل سرمازدگی وجود 
دارد. براساس گزارش رسیده به 
آژانس خبررسانی کوردپا، چند 
روز قبل، یک کولبر کورد به نام 
اهل  ساله   ٤٦ رازی"  "احمد 

کولبری  حین  در  نودشه  شهر 
است.  شده  سرمازدگی  دچار 
به  کولبر  این  نزدیکان  از  یکی 
خبرنگار کوردپا در پاوه گفت: 
احتمال قطع دست این کولبر در 
پی سرمازدگی وجود دارد. این 
در  کولبر  این  گفت:  آگاه  منبع 

این  ته ته هورامان دچار  گردنه 
بیمارستانی  به  و  شده  حادثه 
است.  شده  منتقل  کرماشان  در 
در  هم اکنون  کورد  کولبر  این 
تحت  کرماشان  درمانی  مراکز 
پزشکی  ویژه  مراقبت های 
نیز،  رابطه  همین  در  می باشد. 
روز دوشنبه هشتم بهمن ماه، دو 
"سامان  نام های  به  کورد  کولبر 
محله  اهل  ساله   ٢٤ صالحی" 
"قه وخ" سقز و "محمد کریمی" 
توابع  از  "شوی"  اهل روستای 
بانه در کوه های اطراف روستای 
بخش  توابع  از  "برویشکانی" 
"ننور" گرفتار، و در پی سرما 
جان خود را از دست دادند. از 
آغاز فصل سرما تا کنون، هفت 
کولبر کورد در ارتفاعات مرزی 
جان  سرما  پی  در  کوردستان 

خود را از دست داده اند.

جان باختن یک کولبر کورد در پی شلیک نظامیان 
حکومتی در مرز "هنگه ژال" بانه

بر  بانه  اهل  کورد  کولبر  یک 
نظامیان  مستقیم  شلیک  اثر 
حکومتی در مرز این شهرستان 
داد.  دست  از  را  خود  جان 
و  بیست  شنبه  روز  شامگاه 

هفتم بهمن ماه، یک کولبر کورد 
فرزند  حسنی"  "بختیار  نام  به 
"بله سن"  روستای  اهل  احمد 
شلیک  پی  در  بانه  توابع  از 
در  حکومتی  نظامیان  مستقیم 

سپرد.  جان  "هنگه ژال"  مرز 
اخطار  بدون  حکومتی  نظامیان 
قبلی این کولبر را به رگبار بسته 
و وی در دم جان باخته است. 
این کولبر کورد متأهل و دارای 
فرزند می باشد. در همین رابطه 
کولبر  یک  قبل،  روز  چند  نیز، 
کورد به نام " عثمان مام حسن" 
در  پیرانشهر  اهل  کریم  فرزند 
حکومتی  نظامیان  شلیک  پی 
در مرز این شهرستان از ناحیه 
کولبر  این  گردید.  زخمی  پا 
پیرانشهری جهت مداوا پزشکی 
به بیمارستانی در ارومیه منتقل 

شده است.


