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حوادث اخیر، ایران را به
کجا می برد؟

ارگان حزب دمکرات کردستان ایرانارگان حزب دمکرات کردستان ایران

تـأمین حقوق ملی خلق کرد در چهارچوب ایرانی دمـکراتیک و فـــدرالتـأمین حقوق ملی خلق کرد در چهارچوب ایرانی دمـکراتیک و فـــدرال

معامله قرن به مثابه 
یک تجربه

مصاحبه کوردستان آیا راه حلی برای پایان
مناقشه ...

٦ ٤٧ ٥

فریاد سردادن و اعالم اعتراضات 
از سوی حاکمان مستبد بە مثابه 
می شود  نگاشته  سنگین  جرمی 

کە سزاوار هر سزایی می باشد!
مانند  بە  مجرمانی  و  سرکوبگر 
از  لبالب  سیستمی  و  خامنەای 
والیت  سیستم  مانند  ددمنشی 
فقیه؛ خواهان آن هستند همە افراد، 
غالم حلقە به گوش باشند و هیچ 
کس ساز مخالفی نداشتە باشد. آن 
علیە  حرکتی  جامعە  کە  زمانی 
حکومت  مطلوب  خواستەهای 
مانند  داد،  نشان  خود  از  توتالیتر 
فکر  و  مغز  بر  بزرگ  پارازیتی 
متحجرانە حاکمان است و آنان بە 
بدترین شیوە واکنش نشان خواهند 
آنها در کشتار  داد. همانند آنچە 
آبان ماه امسال نهایت درندگی و 
نمایش  را  خود  انسانی  غیر  ذات 
کردند. اما جامعە نیز فقط یک 
راه و شیوە برای اعتراضات ندارد. 
و  جدید  راه  جامعەای  هر  بلکە 
کرد  خواهد  پیدا  را  خود  بە  ویژه 
تا دیکتاتور را بە زانو در بیاورد. 
در این روزها کە سیستم جمهوری 
انتخابات  سمت  به  ایران  اسالمی 
تا  می رورد  دیگری  نمایشی 
چهرەهای مصنوعی و رام شدە خود 
و  فریب  از  پر  در صندوق های  را 
از  انتخابات،  نام  بە  دروغین خود 
صندوق  ها دربیاورد و آنها را مانند 
دوبارە  رژیم  مجلس  نمایندگان 
مانند  بە  کند،  معرفی  مردم  بە 
گذشته مباحثی تکراری و دوبارە 
بە میان آمدە است. فارغ از همه  
گذشتە پر از حیلە و نیرنگ رژیم 
و همە تجارب چهار دهه، مشخص 
سیستم  این  در  مجلس  است  شده 
به  فقط  کە  است  نمایشی  تنها 
پاسدارها اجازه ورود دادە می شود تا 
مشارکت کنند. هستند کسانیکە 
است  این  ما  راه  تنها  می گویند 
بعضی  بە  انتخابات  طریق  از  کە 
از خواستەهای خود برسیم در غیر 
این صورت جریان سیاسی بە افراط 
گرایی و خشونت ختم خواهد شد 
خواهد  دربر  را  جا  همە  جنگ  و 
دیگر  بهانەهای  و   ... و  گرفت 
برای گردن نهادن پیدا می کنند. 
صدایی دیگر نیز هست کە بر این 
عقیدە است تحریم، هیچ چیزی از 
صورت مسئلە را تغییر نمی دهد و 
بە  را  خود  مهرەهای  دوبارە  رژیم 

کریم پرویزی

ادامه در صفحه  3

ســـخـن
غرش سکوت     

مسئول اجرایی حزب دمکرات طی پیامی با زلزلەزدگان کوردستان ترکیە ابراز همدردی نمود
زلزله کوردستان ترکیە کە روز جمعه، چهارم دی ماه به وقوع پیویست، با نهایت تاسف فراوان باعث جان باختن 
و مجروح شدن صدها تن و همچنین آوارگی و خسارت مادی فراوان به مردم این بخش کوردستان شد. تاکنون 
نیز از سرنوشت شماری از مردم زلزلەزده کە در زیر آوار خانەهای خود گرفتار ماندەاند، هنوز اطالعی در 
دست نیست و این گمان می رود کە آمار کشتەشدگان و زخمی ها بیشتر شود. رنج و درد این حادثە دلخراش، 
علی الخصوص در این فصل سرما و یخبندان برای بستگان و خویشاوندان قربانیان و مجروحان این حادثە بیشتر 
می شود. در رابطە با این فاجعە کە بر سر هموطنان این بخش از کوردستان آمدە است، مراتب تسلیت و همدردی 
خود را به خانوادە قربانیان و مصدومان و بە ویژە نجات یافتەگان این زلزلە عرض می کنیم. امیدواریم مجروحان 

این حادثە هر چە زودتر بهبود یابند.
مسئول اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران   
مصطفی هجری

گامی تاریخی در سالگردی تاریخیگامی تاریخی در سالگردی تاریخی

شیوەای  بە  و  بار  نخستین  برای 
تاریخی و قابل ستایش، با کوشش 
"مرکز همکاری احزاب کوردستان 
جمهوری  تاسیس  سالروز  ایران" 
و  شد  داشتە  گرامی  مهاباد 
همکاری  مرکز  در  عضو  احزاب 
در  تاریخی،  روز  این  ارج نهادن  با 
مورد جمهوری کوردستان و پیشوا 
کردند.  سخنرانی  محمد  قاضی 
در راستای هرچە بیشتر همکاری 
احزاب کوردستان ایران، سمیناری 
سالروز  ٧٤امین  مناسبت  به 
تاسیس جمهوری مهاباد از سوی 
احزاب کوردستان  مرکز همکاری 
اربیل در چند پانل  ایران در شهر 
احزاب  نمایندە  حضور  با  و  مجزا 
و  سیاسی  سازمان های  سیاسی، 
مهمانان هر چهار بخش کوردستان 
برگزار گردید. در این سمینار کە 
کوردستان  "جمهوری  عنوان  تحت 
اتحاد  نماد  و  تجربەای شکوهمند 
حاکمیت  بنیان نهادن  برای  ملی 
هر  نمایندە  گردید،  برگزار  ملی" 

مرکز  در  عضو  احزاب  از  کدام 
همکاری مباحث مشخص خود را 
کە  سمینار  این  در  دادند.  ارائە 
دوم بهمن ماه ١٣٩٨ خورشیدی در 
سالن اجتماعات "پیشوا" در اربیل 
شرفی،  "حسن  گردید،  برگزار 
کریمی  کمال  آذربار،  عبدالـلە 
مرکز  نمایندە  کعبی"  رضا  و 
ایران  کوردستان  احزاب  همکاری 
در مورد دستاورد و تاریخ جمهوری 
ارائە  را  خود  مباحث  کوردستان 
شدە  مطرح   موضوعات  کردند. 
نمایندگان مذکور  کدام  هر  برای 
شرفی"  "حسن  بود:  شرح  بدین 
"ویژگی  های  پیرامون  مبحثی 
جمهوری  دمکراتیک  و  ملی 
کوردستان و دستاوردهای آن" ارائە 
نمود. "عبدالـلە آذربار" بحثی را در 
مورد "تاثیرات جمهوری کوردستان 
ملی  احساس  رشد  با  رابطە  در 
کوردستان"  دیگر  بخش های  در 
"کمال  سمینار  این  در  داد.  ارائە 
کریمی" در مورد "شرایط تاریخی 

کوردستان"  جمهوری  سیاسی  و 
همچنین  نمود.  ایراد  سخنانی 
در  کعبی"  "رضا  سخنان  موضوع 
مورد "معایب جمهوری کوردستان 
و علل سرنگونی آن" بود. آغاز این 
سمینار با مارش ملی کوردستان 
ادای  برای  سکوت  لحظاتی  و 
کوردستان  شهیدان  بە  احترام 
پانل  در  و  سپس  گردید.  آغاز 
اشارە  با  کریمی"  "کمال  نخست 
بە چندین فاکتور مهم تاریخی و 
سیاسی در زمان تاسیس جمهوری 
داد.  ارائە  را  مباحثی  کوردستان 
با  شرفی"  "حسن  دوم،  پانل  در 
آن  اوضاع  بە  آسیب شناسانە  اشارە 
اظهار  کوردستان  جمهوری  زمان 
داشت: "آنچە مهم می نماید بافت 
عشیرەگرایی آن دورە بود کە تاسیس 
همە  توانست  کوردستان  جمهوری 
تحت یک  را  و عشیرەها  طوایف 
لوا و خواست مشترک ملی دور 
کە  اکنون  اما  دهد.  اجماع  هم 
روزگای مدرن است و کورد دە ها 

مانند  نمی توانند  اما  دارد  حزب 
و  هماهنگ  محمد  قاضی  زمان 
بیان  همچنین  وی  باشند".  متحد 
داشت: "امروزە کە ما از جمهوری 
کوردستان و ویژگی های آن سخن 
به میان می آوریم نباید عقیدە ما 
امروزی  معیار  با  کە  باشد  این 
مسئلە دمکراسی و مسائل ملی 
را محک بزنیم. در چنین براوردی 
بیشتر برای ما مشخص خواهد شد 
کە هوشیاری و دوربینی پیشوا و 
مهاباد  جمهوری  وقت  آن  رهبری 
در چە سطحی بودە است". در پانل 
مورد  در  آذربار"  "عبدالـلە  سوم، 
در  پهلوی  رضاشاه  تالش های 
ملت های  انکار  سیاست  خصوص 
ایران، آسمیلەکردن آنها در فرهنگ 
تفکر  افزایش  و  حاکمیت  زبان  و 
ایرانی،  نژادپرستی  و  شونیستی 
سخنرانی کرد. در پانل آخر "رضا 
تفاوت  آسیب شناسی  بە  کعبی" 
و  طبقات  میان  تفاوت  و  مراحل 
پرداخت.   امروز  و  گذشته  نسل 

دارای  بعد  چند  از  سمینار  این 
نخستین  سویی  از  است.  اهمیت 
اقدامی است کە احزاب کوردستان 
و  حزبی  نگرش  هیچ  بدون  ایران 
فکری در مورد تاسیس جمهوری 
از  پرداختند.  بحث  به  کوردستان 
جمهوری  ارج نهادن  دیگر  سویی 
کوردستان بعد از گذشت ٧٤ سال 
نیز  اکنون  کرد  اثبات  دیگر  بار 
همە  کە  دارد  وجود  آن  پتانسیل 
جریان های سیاسی را به دور خود 
این  دیگر  نگاهی  از  آورد.  گرد 
کە  بود  مهم  جهت  آن  از  سمینار 
گفتمان  و  اتحاد  مایە  می تواند 
واحد بیشتر در میان احزاب برای 
آیندە کوردستان باشد. در همان حال 
پیامی مهم برای مردم کوردستان 
بر اساس  اتحاد سیاسی  است کە 
در  ما  پیروزی  رمز  ملی  منافع 

آیندە می باشد.
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مصطفی هجری: ما هزاران هستیم و 
با هم بە هدف خود خواهیم رسید

"مصطفی هجری" مسئول اجرایی 
ایران  کوردستان  دمکرات  حزب 
سالروز  بهمن ماه  دوم  مناسب  بە 
در  کوردستان  جمهوری  تاسیس 
نمود". منتشر  را  پیامی  توییتر 
خود  توییتری  پیام  در  هجری" 
بهمن ماه  دوم  "در  است:  نوشتە 
رهایی طلبانە  ذهنیت  افق  کە 
درخشندگی  و  تاللو  کورد  ملت 
موانع  نیز  ما  مبارزە  کرد،  پیدا 
و محدودیت ها، فراز و نشیب های 
است.  دیدە  خود  بە  را  زیادی 
ما  بدانند  دشمنان  و  دوستان  اما 

جمهوری  با  خود  پیمان  بر  هنوز 
قدم  راه  این  در  و  ایستاده ایم 
حزب  اجرایی  می گذاریم".مسئول 
دمکرات در ادامە پیام خود نوشتە 

هراسی  نیز  راه  موانع  "از  است: 
نداریم، ما هزاران هستم و با هم به 

هدف خود خواهیم رسید".

حزب دمکرات با حزب کارگران و 
رنجدران کوردستان دیدار کرد

کوردستانی  روابط   از  هیئتی 
ایران  کوردستان  دمکرات  حزب 
رنجدران  و  کارگران  حزب  با 
روز  کرد.  دیدار  کوردستان 
گذشته، دوازدهم بهمن، هیئتی از 
روابط کوردستانی حزب دموکرات 
سرپرستی  به  ایران  کوردستان 
"محمد صالح قادری" به مناسبت 
پارت  تاسیس  سالروز  ٢٥مین 
کارگران و رنجدران کوردستان، با 
این حزب دیدار کردند. هیئت حزب 
"باپیرکامال"،  سوی  از  دمکرات 
دبیر کل پارت کارگران و رنجدران 
کوردستان و دیگر اعضای رهبری 
در  گرفتند.  قرار  استقبال  مورد 

قادری  صالح  محمد  دیدار،  این 
دمکرات،  حزب  از  نمایندگی  به 
پارت  تاسیس  سالروز  ٢٥مین 
کااگران و رنجدران کوردستان آنها 
تبریک گفت و ضمن ارج نهادن 

با  مواضع هر دو طرف در رابطه 
استمرار  بر  مسائل ملیو میهنی، 
تاکید  مابین  دوستانه فی  روابط 

کردند.

حزب شیوعی کوردستان و حزب 
دمکرات با هم دیدار کردند

ماه،  بهمن  دهم  پنجشنبه  روز 
شیوعی  "حزب  از  هیئتی 
دکتر  سرپرستی  به  کوردستان" 
این  کل  دبیر  محمود"،  "کاوه 
حزب با "حزب دمکرات کوردستان 
سوی  از  و  کردند  دیدار  ایران" 
"مصطفی هجری"، مسئول اجرایی 
حزب دمکرات مورد استقبال قرار 
گرفتند. در این دیدار دکتر کاوه 
قدردانی  و  تشکر  ضمن  محمود 
از استقبال حزب دمکرات، بحثی 
کنونی  شرایط  پیرامون  سیاسی 
کوردستان  اقلیم  ویژه  به  کورد 
شیوعی  حزب  موضع  همچنین 

در مورد مسایل سیاسی را ارائە 
هجری"  "مصطفی  سپس  کردند. 
دمکرات  حزب  اجرایی  مسئول 
وضعیت  مورد  در  مباحثی 
ارائه  منطقه  و  ایران  کوردستان، 
"مصطفی هجری" مواضع  دادند. 

با  رابطه  در  را  دموکرات  حزب 
هیئت  این  برای  سیاسی  مسایل 
این  در  کرد.  تبیین  و  تفسیر 
خود  روابط  بر  طرف  دو  نشست 

تاکید ورزیدند.

بیانیه  شورای سیاستگذاری حزب 
دمکرات بە مناسبت دوم بهمن ماه

متن بیانیە در ذیل است:
سیاستگذاری  شورای  بیانیه ی 

حزب دمکرات کوردستان ایران
به مناسبت دوم بهمن ماه، سالروز 

تأسیس جمهوری کوردستان
هم میهنان گرامی!

فرزندان مبارز ملت کرد!
و  اعضا  پیشمرگه ها،  کادرها، 
هواداران حزب دمکرات کوردستان 

ایران!
 ١٣٩٨( امسال  بهمن ماه  دوم 
چهارمین  و  هفتاد  خورشیدی( 
جمهوری  تأسیس  سالگرد 
جمهوری  است،  کوردستان 
دمکراتیکی که در دوم بهمن ماه 
حزب  توسط  خورشیدی   ١٣٢٤
به رهبری  دمکرات کوردستان و 
با  زنده یاد قاضی محمد  پیشوای 
ایران  زمان  آن  شرایط  از  استفاده 
و منطقه در بخشی از کوردستان 
مهاباد  شهر  مرکزیت  به  ایران 
نخستین  برای  و  گردید  تأسیس 
این  در  کورد  ملت  فرزندان  بار 
یک  از  را  کوردستان  از  بخش 
دمکراتیک  و  ملی  حکومت 
مناسبت  این  نمود.  برخوردار 
خجسته را به کلیه  فرزندان ملت 
کورد در کوردستان ایران به ویژه 
اعضای  و  پیشمرگه ها  کادرها، 
ایران  کوردستان  دمکرات  حزب 
می گوییم. شادباش  و  تبریک 
با  کوردستان  جمهوری  تأسیس 
توجه به ویژگی های دمکراتیک 
آن، در منطقه ای با حکومت های 
جامعه ی  و  دیکتاتوری 
توسعه نیافته ی آن دوران خاورمیانه 
برای  امیدبخش  و  مهم  پدیده ای 
از  محروم  و  ستم  تحت  ملت های 
اهمیت  بود.  بدیهی خویش  حقوق 
از  کوردستان  جمهوری  اعتبار  و 
آنجا ناشی می شود که جامعه ی 
جامعه ای  کوردستان،  زمان  آن 
عشیره ای و فئودالی بود که بیش 
از ٨٠ درصد جمعیت مردان و بیش 
از ٩٥ درصد زنان آن بیسواد بودند 
و جامعه به طور کلی تحت سیطره  
قرار  مترقیانه  غیر  رسوم  و  آداب 
داشت. فراهم شدن فرصتی برای 
کوردی  حکومت  یک  تأسیس 
در این بخش از کوردستان ناشی 
تأسیس  از  پیش  که  بود  آن  از 
حزبی  کوردستان،  جمهوری 
همچون حزب دمکرات کوردستان 
با ویژگی های مدرن و خصلت های 
بود.  شده  تأسیس  دمکراتیک 
حزبی که  بر پایه های تشکیالتی 
سال  سه  که  ژ_کاف  جمعیت 
اشاعه ی  و  پیشتر جهت گسترش 
بود  اندیشه ی ملی شکل گرفتە 
گسترده  فعالیت  راستا  این  در  و 
انجام  کوردستان  در  مستمری  و 
داده و موجب پیشرفت  چشمگیری 
در این راستا شده بود. این بستر 
با  ویژه هنگامی که  به  مناسب 
تأسیس حزب دمکرات کوردستان، 
دمکراتیکی  محتوایی  و  عنوان 
که  شد  باعث  گرفت،  خود  به 

علیرغم فقدان برخی فاکتورهای 
بنیان  کوردستان  جمهوری  الزم، 
علنا  رو،  همین  از  شود.  نهاده 
بستر  اگر  که  گفت  می توان 
اندیشه ی  گسترش  برای  الزم 
حزب  و  نشده  فراهم  ملی گرایی 
تأسیس  کوردستان  دمکرات 
برای  الزم  زمینه ی  بود،  نشده 
نیز  کوردستان  جمهوری  تأسیس 
تأسیس  هم  اگر  و  نمی شد  ایجاد 
و  محتوا  چنان  دارای  می شد، 
نمی بود  دمکراتیکی  خصلت های 
که از آن برخوردار بود، از همین 
سایر  در  ملت کورد  فرزندان  رو، 
آن  از  نیز  کوردستان  بخش های 
پشتیبانی نموده و در آن مشارکت 
کوردستان،  جمهوری  نمودند. 
کیان دمکراتیک ملت کورد بود 
دیکتاتورزده ی  منطقه ی  در  که 
آن روزهای خاورمیانه سر برآورد. 
دیکتاتورها  نه  دلیل،  همین  به 
نه  و  داشتند  را  آن  دیدن  چشم 
دولت های  و  ابرقدرت ها  حتی 
فاتح جنگ جهانی دوم بقای این 
راستای  در  را  کوردی  حکومت 
منافع خویش تشخیص می دادند. 
از همین رو، تصمیم به سرنگونی 
آن گرقتند و با تهاجم نظامی، پس 
از یازده ماه، ملت کورد را از این 
تاریخی محروم  ارزشمند  دستاورد 
نمودند. حیات جمهوری کوردستان 
اگرچه کوتاه بود، لیکن در خالل 
آثار  منشأ  نیز  همان مدت کوتاه 
شاید  که  گردید  خدماتی  و 
بسیاری از حکومت های برخوردار 
گسترده  امکانات  و  حمایت ها  از 
قادر به انجام آن در چنین مدتی 
تمامی  بود،  نخواهند  و  نبوده 
نیز  اقدامات  و  فعالیت ها  این 
اندیشه ی  ارتقا و رشد  در خدمت 
متدهای  و  هویت کوردی  ملی، 
دمکراتیک بود. با سرنگونی این 
جمهوری و این کیان ملی کورد، 
از  برخی  و  کورد  ملت  پیشوای 
کورد  جرم  به  جمهوری  مقامات 
بودن و تأسیس جمهوری و کیان 
و  شدند  آویخته  دار  به  کوردی 
زندانی  آنان  از  بخش چشمگیری 
جمهوری  نیز  حال  این  با  شدند. 
کوردستان یادگارهای ارزشمندی 
کوردستان  ملی  پرچم  همچون 
سرود  و  پیشمرگه  عنوان  و  نام 
از خود  را پس  رقیب"  "ای  ملی 
طول  تمام  در  گذاشت.  جای  بر 
فرزندان  نیز  سال    ٧٤ این  مدت 
ملت کورد در سرتاسر کوردستان 
ایران به ویژه کادرها، پیشمرگه ها 
بنیانگذار  حزب  اعضای  و 
جمهوری کوردستان در راه تحقق 
در  جمهوری  واالی  آرمان های 
حال پیکار و مبارزه بوده اند و در 
شهید  هزاران  مبارزه  این  جریان 
به  را  سیاسی  زندانی  هزاران  و 
پیشگاه آزادی و در راه دستیابی 
جمهوری  آرمان های  به  مجدد 
امسال  نموده اند.  تقدیم  کوردستان 
یاد  حالی  در  بهمن ماه،  دوم 
تأسیس  سالگرد  هفتادوچهارمین 

گرامی  را  کوردستان  جمهوری 
می داریم و به بنیانگذاران، رهبران 
جمهوری  این  اندرکاران  دست  و 
پیمان  و  می کنیم  احترام  ادای 
آرمان های  با  را  خود  وفاداری 
که  می کنیم  تجدید  آن  واالی 
سیطره   تحت  همچنان  ایران 
ایران  اسالمی  جمهوری  حکومت 
دیکتاتوری  رژیمی  عنوان  به 
پایمال  و  بشری  ضد  ارتجاعی، 
کننده  حقوق بشر قرار دارد، لیکن 
شاهد  گذشته  سال های  از  بیش 
نابسامانی و آشفتگی اوضاع این 
هستیم.  عرصه ها  اغلب  در  رژیم 
برای  پیش  از  بیش  رژیم  ماهیت 
مردم به جان آمده ی سرتاسر ایران 
شده  آشکار  کوردستان  ویژه  به 
برابر  در  علنی تر  گونه ای  به  و 
سرکوب ها  سیاست ها،  و  رژیم 
آن  ظالمانە  عملکردهای  و 
ابراز  و  اعتراضات  می ایستند، 
با  مقایسه  در  نارضایتی ها 
فراگیرتر  وسیعتر،  قبل،  سال های 
شعارهای  شده اند  عمومی تر  و 
گذشته  از  بیش  تظاهرکنندگان 
کلیت  و  گشتە  ساختارشکنانەتر 
رژیم و در رأس آن خامنه ای و سپاه 
والیت  نشانە گرفتە،  را  پاسداران 
ایدئولوژیک  پایه های  و  فقیه 
رژیم را زیر سؤال بردەاند. به طور 
و  نفرت  که  گفت  می توان  کلی 
داخلی  سطح  در  رژیم  از  بیزاری 
رسیده  حدی  به  بین المللی  و 
رژیم  نابودی  به  امید  که  است 
بە گونەای  است  دادە  افزایش  را 
کە در تداوم روند مبارزاتمان تحت 
پیگیرتر  و  مصممتر  شرایطی  هر 
باشیم. این مسأله نیز دربردارنده ی 
فرصت های نوینی برای مبارزات 
و  اهداف  به  نیل  و  کورد  ملت 
تحقق  و  کورد  ملی  آرمان های 
جمهوری  دستاوردهای  دوباره ی 
آن  امید  به  می باشد.  کوردستان 
که با مبارزات فراگیر و همگانی 
دوم  یاد  آینده  سال های  در  خود 
و  شهرها  تمامی  در  را  بهمن ماه 
مناطق کوردستان به ویژه بر سر 
پیشوای ملت کورد قاضی  مزار 
جمهور  رئیس  نخستین  محمد، 
در  بداریم.  گرامی  کوردستان 
پایان یک بار دیگر بر روان پاک 
محمد  قاضی  زنده یاد  پیشوای 
رهایی  راه  شهیدان  تمامی  و 
و  می فرستیم  درود  کوردستان 
زندانیان  ایستادگی  و  مقاومت 

سیاسی را ارج می نهیم.

مبارزه ی  باد  پیروز  و  مستمر 
راستای  در  کورد  ملت  همگانی 
تحقق حقوق ملی و آزادی انسانی.
مردمی  ضد  رژیم  باد  نابود 

جمهوری اسالمی ایران
شورای سیاستگذاری حزب دمکرات 

کوردستان ایران
١ بهمن ماه ١3٩٨ خورشیدی

2١ ژانویه ی 2٠2٠ میالدی

استقبال فرماندهی نیروی پیشمرگه 
کوردستان از "والی درودی"

زندانیان  قدیمی ترین  از  یکی 
سیاسی کورد پس از پیوستن به 
ایران،  کوردستان  دمکرات  حزب 
استقبال  مورد  مراسمی  طی 
پیشمرگه  نیروی  فرماندهی  گرم 
روز  گرفت.  قرار  کوردستان 
دوشنبه سی ام دی ماه، فرماندهی 
با  کوردستان  پیشمرگه  نیروی 
"والی  از  ویژه   برگزاری مراسمی 
قدیمی ترین  از  یکی  درودی"، 
استقبال  کورد  سیاسی  زندانیان 
حضور  با  که  مراسم  این  کرد. 
نیروی  فرماندهی  مسئوالن 
شد،  برگزار  کوردستان  پیشمرگه 
نیروی پیشمرگه کوردستان جهت 
و  مبارزه  از  تقدیر  و  بزرگداشت 
سان  با  درودی،  والی  مقاومت 

کردند.  استقبال  وی  از  نظامی 
مسئول  بهرامی"،  "کاوه  سپس 
نیروی  فرماندهی  دستگاه 
ارج  برای  کوردستان  پیشمرگه 
نهادن مبارزات این زندانی سیاسی 
کورد لوح تقدیری را تقدیم به او 
کرد. بهرامی سپس ضمن خیرمقدم 
والی درودی گفت: والی درودی 

ایران مظهری  زندان های رژیم  در 
فداکاری  و  پایداری  اراده،  از 
بوده است."والی درودی"، زندانی 
سال   ٢٣ از  پس  کورد  سیاسی 
ایران  رژیم  زندان های  در  حبس 
دیگر  بار  آزادی  از  پس  و  آزاد 
پیشمرگه  نیروی  صفوف  به 

کوردستان پیوست.
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تحریم،  و  فرستاد  خواهد  مجلس 
کار را برای رژیم آسانتر می کند 
و هنوز بهتر است که میان بدترین 
رژیم  خواست  جلوی  بدترین ها  و 
را بگیریم!اما واقعیت مسئلە این 
در  مشارکت  عدم  بلکە  نیست، 
دیگر  صدای  جالد  بە  دادن  رای 
دیگر  بە وجهی  است کە  جامعە 
کە  مملکتی  در  می دارد.  ابراز 
تهدید  زبان  تنها  جالد،  حاکمیت 
را می فهمد و تنها، کشتن را راه 
تحریم  می پندارد،  مشکالت  حل 
آن حاکمیت می تواند  نمایش های 
کند.  ویران  را  آن  پوشالی  کاخ 
در  معین  روز  در  جامعە  سکوت 
بە  انتخابات  برگزاری  هنگام 
می تواند  مختلف  طریق  چندین 
اعالم گردد و به همە جهان نشان 
دادە شود کە دیگر حیلە و فریب 
و تحریفات این رژیم، مردم را بە 
کە  همچنان  برد.  نخواهد  بیراهە 
»مارگوت  زبان  از  »شاملو« 
»در  می کند:  بیان  بیکل« 
ناگفتە  از سخنان  سکوت سرشار 
در  مردم  سکوت   این  است«. 
توانست  اسنفد ماه خواهد  روز ٢ 
از  پرتوی  و  گلو  ته  از  فریادی 
باشد.  مشروع  خواست  تاریخ 
شیوە  بە  شهرها  همە  در  سکوت 
خلوت کردن  یا  سراسری  اعتصاب 
توانست  خواهد  روز،  این  در  شهر 
مغز  کە  باشد  فریادی  بلندترین 
دیکتاتور را از انبوهی از پژواک 
پر  زوالش  بە  رو  سیستم  سقوط 

کند.

ادامه سخن

جنایت نیروهای رژیم،
 جان یک شهروند کورد را گرفت

شهروند  یک  میدیا:  کوردستان 
کورد در شهر "اشنویه" که برای 
نیروهای  دست  از  جان  حفظ 
کرد،  فرار  ایران  رژیم  اطالعاتی 
جان  سرما  علت  به  سرانجام 
رسیده  گزارش  اساس   بر  باخت. 
میدیا،  کوردستان  وب سایت  به 
روز یکشنبه، ٢٩ دی ماه،  یک 
شهروند کورد به نام "هژار محمد 
"حسن"  فرزند  ساله   ٢٤ امینی" 
توابع  از  "میرآباد"  روستای  اهل 
یورش  از  پس  "اشنویه"،  شهر 
نامبردە  منزل  به  رژیم  نیروهای 
جهت بازداشت وی، ایشان از ترس 
و برای حفظ جان خود فرار کرده و 
در فاصله بین روستاهای "میرآباد" 

و "پی قلعه" به علت سرمای جان 
خود را دست می دهد. نامبرده به 
علت برف و سرمای شدید دچار 
و  شده  کلیه  ناحیە  از  خونریزی 
جان خود را از دست می دهد."هژار 
توسط  پیشتر  محمدامینی"، 
بود.  شده  تهدید  رژیم  عوامل 
تعقیب  تحت  پیش  مدتی  از  وی 
و نظارت نیروهای اطالعات رژیم 

ایران بوده پس از یورش نیروهای 
رژیم به منزل شخصی، وی فرار 
می شود.  شهید  سرانجام  و  کرده 
ایران،  کوردستان  دمکرات  حزب 
مراتب  همدردی،  اعالم  ضمن 
خانواده،  تقدیم  را  خویش  تسلیت 
خویشان و آشنایان ایشان می نماید 
و خود را شریک غم آنان می داند.

التماس رژیم برای حضور مردم در 
پای صندوق های انتخابات

بی رونق  برگزاری  از  ایران  رژیم 
ابراز  اسفندماه  نمایشی  انتخابات 
از  رابطه  این  در  و  کرد  نگرانی 
مردم التماس کرد که در انتخابات 
روحانی"  کنند."حسن  مشارکت 
رئیس جمهور رژیم ایران در نشستی 
وزارت  در  رژیم  مسئولین  با 
نگرانی  رسمی  طور  به  کشور، 
انتخابانت  بی رونقی  از  را  خود 
در  روحانی  کرد.  ابراز  آینده  ماه 
نکنیم  کاری  گفت،  نشست  این 
که صف های رأی گیری خلوت 
پای صندوق  بگذاریم همه  باشد. 
بیایند. وی همچنین از مشارکت 

سخن  انتخابات  در  مردم  نکردن 
گفت. روحانی گفت از تمام مردم 
خواهش می کنم پای صندوق های 
گالیه،  اگر  حتی  بیایند  رای 
ناراحتی و مشکالت دارند. رژیم 
پای  مردم  کشاندن  برای  ایران 
ترفندی  هر  از  رای  صندوق های 
استفاده می کند. رژیم مدتی پیش 
گروه های تلگرامی ویژه انتخابات 
برای مشارکت مردم در انتخابات 
هر  داد  وعده  و  کرد  اندازی  راه 
همکاری  گروه ها  این  با  فردی 
را  شده ای  تعیین  مبلغ  کند، 
سال  اسفندماه  می کند.  دریافت 

نمایندگان  انتخابات  جاری، 
برگزار می شود که  رژیم  مجلس 
مرکز همکاری احزاب کوردستان 
انتخابات  این  بیانیه ای  در  ایران 
می شود  گفته  کرد.  تحریم  را 
درایران  مردم  مشارکت  درصد 
در  شرکت  برای  کوردستان  و 
انتخابات مجلس رژیم به کمترین 
رژیم  سال  چهل  طی  خود  حد 
رسید  خواهد  ایران  رژیم  اشغالگر 
که این درصد بحران بزرگی برای 

رژیم محسوب می شود.

رژیم برای به پای صندوق آوردن مردم 
در انتخابات به تلگرام متوسل شد

رژیم ایران در شهرهای کوردستان 
گروه های تلگرامی ویژه انتخابات 
را برای شرکت هرچه بیشتر مردم 
در انتخابات راه اندازی کرده است. 
به گفته یک آگاه، هر فردی با 
این گروه های تلگرامی وابسته به 
رژیم همکاری نماید، مبلغ تعیین 
شده ای را دریافت خواهد کرد. این 
رژیم  اقدم  این  افزود:  آگاه  منبع 
امنیت زندگی کسانی را که با 
این گروه های تلگرامی همکاری 
می نمایند، تهدید می کند، چونکه 
بانکی و شماره  اطالعات حساب 
شرکت  دلیل  به  آنان  همراه  تلفن 
اختیار  در  گروه ها  این  در  آنها 
کنترل  که  می گیرد  قرار  رژیم 
راحت تر  رژیم  برای  آنان  روزانه 
اظهار  آگاه  منبع  این  می شود. 
گروه های  این  هزینه های  داشت: 
کاندیداهای  سوی  از  تلگرامی 
این  می گردد.  تأمین  انتخاباتی 
نامش  نخواست  که  آگاه  منبع 
رژیم  عوامل  گفت:  شود،  فاش 

برای  را  گسترده ای  تبلیغات 
انتخابات راه انداخته، اما تا کنون 
موفقیتی را کسب نکرده اند. این 
منبع آگاه تأکید کرد: رژیم ایران 
با سوء استفاده از فقر و بیکاری 
مردم که نتیجه سیاست های غلط 
و  پول  با  می خواهد  است،  رژیم 
در  شرکت  برای  را  مردم  تتمیع 
گفته  کند.  ترغیب  انتخابات 

مردم  مشارکت  درصد  می شود، 
در ایران و کردستان برای شرکت 
به  رژیم  مجلس  انتخابات  در 
کمترین حد خود طی چهل سال 
رژیم  اشغالگر  رژیم  نگریس  عمر 
ایران خواهد رسید که این درصد 
برای  بزرگ  بحرانی  عنوان  به 

رژیم به حساب می آید.

پيام تبریک حزب مردم بلوچستان 
به مناسبت ٧٤مين سالگرد 

"جمهورى کوردستان"
پيام تبریک حزب مردم بلوچستان 
سالگرد  ٧٤مين  مناسبت  به 
)کومارى  کوردستان"  "جمهورى 
همدردان  و  همرزمان  کوردستان( 
سرزمين  انضمام  و  تقسيم  کورد! 
تاريخى کوردها در ميان کشورهاى 
همسايه نتيجه  رقابت ها و اشتراک 
اجراى  و  استعمارى  دول  منافع 
"سايکس- به  معروف  معاهده ی 
پيکو" که اندکى پيش از جنگ 
شکستن  هم  در  براى  اول  جهانى 
امپراطورى عثمانى منعقد  و در 
به  اول موفق  طول جنگ جهانى 
افتاد.  اتفاق  گرديدند،  آن  اجراى 
پرور  قهرمان  ملت  پس  آن  از 
گرفتن  پس  باز  براى  کوردستان 
آرام  هرگز  شان  ملى"  "حاکميت 
حماسه ها  همواره  و  ننشسته 
کوردستان"  "جمهورى  آفريده اند. 
با  مصادف   ١٣٢٤ بهمن   ٢ در 
حدود  يعنى   ١٩٤٦ ژانويه ی   ٢٢
يکسال پس از پايان "جنگ جهانى 
محمد   قاضى  پيشوايى  با   ،" دوم 
دموکرات  "حزب  تشکيالت  در  و 
کوردستان" در ايران با پيروزى بر 
تماميت خواهان مرکزگراى حاکم، 
استقرار يافت. اما حکومت پهلوى 
اول  جهانى  جنگ  اواخر  در  که 
انگليس ها  نظامى  کودتاى  با  و 
براى شکست انقالب مشروطيت در 
با  شد،  گماشته  قدرت  به  ايران 
برنامه و حمايت بيدريغ انگليسى ها 

و  نمود  به کوردستان لشکرکشى 
قاضى محمد و جمعى از ياران او 
را اعدام و پس از ١١ ماه جمهورى 
 ١٣٢٥ ماه  دى  در  را  کوردستان 
 ٢١ يعنى  آن  از  پيش  يکماه  و 
به  آذربايجان  جمهورى   ١٣٢٥ آذر 
رهبرى جناب پيشه ورى را ساقط 
اين شکست کوچکتر  اما  نمود. 
به  را  کورد  ملت  که  بود  آن  از 
دموکرات  حزب  و  آورد  در  زانو 
محمد  قاضى  پيشوا  کوردستان 
قلبهای  اعماق  در  ريشه  که  را 
نابود  داشت،  کوردستان  مردم 
در  و  ديگر  بار  حزب  اين  کند. 
به   ١٣٥٧ سال  انقالب  بحبوحه  
عبدالرحمن  دکتر  ياد  زنده  رهبرى 
مبارزه  پرچمدار  همچنان  قاسملو 
مردم  ملى  حاکميت  تأمين  براى 
با  کوردستان  و  بود  کوردستان 
بيرحمانه  جمهورى  سرکوب  وجود 
پناهگاهى  همچنان  اسالمى، 
مطمئن براى همه ی دموکرات هاى 
منطقه و منبع الهام و اميد تمام 
ملل تحت ستم در ايران و منطقه 
مانند  حماسه هايى  و  است  بوده 
فرهنگ  از  انعکاسى  "کوبانى" 
قهرمان پرور  ملت  اين  منشى  آزاد 
تاريخى اش می باشد.  سرزمين  در 
کورد  ملت  دو  سرکوب  از  پس 
جمهورى هاى  نابودى  و  ترک   و 
کوردستان و آذربايجان توسط رژيم 
پهلوى در آذرماه و دى ماه ١٣٢٥ 

برابر با  نوامبر و دسامبر ١٩٤٦، 
اين  تفکر  و  توجه  قابل  نکته ی 
است که: سياست همه  دولت هاى 
مرکزگراى  و  خواه  تماميت 
نبودن  بر  همواره  ايران،  بر  حاکم 
همبستگى از طريق ايجاد و تداوم 
همسايه ی  دو  ميان  در  اختالف 
قهرمان پرور منطقه يعنى دو ملت 
کورد و ترک  در ايران بوده است 
و همچنان ادامه دارد. "حزب مردم 
چهارمين  و  هفتاد  بلوچستان"، 
کوردستان"  "جمهورى  سالگرد 
و  نمادين  پيروزى  عنوان   به  را 
تاريخى ملت خستگىناپذير کورد، 
کوردستان  مبارزان  تمامى  به 
شادباش  کورد  بزرگ  ملت  و 
می گوید. به اميد همبستگى هر 
دموکرات  اپوزيسيون  وسيعتر  چه 
براى  ايران  سرتاسر  پيشرو  و 
اسالمى  جمهورى  نظام  سرنگونى 
و  است  ایران  ویرانگر  هم  که 
نظامى  استقرار  و  خاورميانه،  هم 
جمهورى، دمکراتيک، سکوالر و 
فدرال جهت تأمين "حاکميت ملى" 
تاريخى  ملل  همه ی  مشترک 

ساکن ايران کثيرالمله.

حزب مردم بلوچستان
ژانويه ی 2٠2٠

یکی از مسئوالن ارشد 
رژیم ایران در ارومیه 

بازداشت شد
شده  منتشر  اطالعات  براساس 
کل  مدیر  دانشجو"  "کیومرث 
منطقه ای  آب  سهامی  شرکت 
سال های  آخرین  در  که  ارومیه 
شده  بازداشت  بوده  خود  کاری 
 است. به گفته یک منبع آگاه، 
چند  همراه  به  رژیم  مسئول  این 
آب  سازمان  ارشد  کارشناس 
پسر  آنها  از  یکی  که  ارومیه 
شده   بازداشت  باشد  می  نامبردە 
وابسته  "تسنیم"  است. خبرگزاری 
به سپاه تروریست پاسداران، نسبت 
در  تنها  افراد  این  بازداشت  بە 
پیامی تویتری به آن اشارە کردە 
این  در  موثق  منبع  یک  است. 
بازداشت  علت  کرد،  اعالم  رابطە 
ایران  رژیم  باالمقام  افراد  این 
این  اساس  بر  است.  مالی  فساد 
اطالعات، طی چند سال گذشته 
سازمان  برای  بودجه  بیشترین 
مرزی  آب های  کنترل  جهت  آب 
فقط  است.  شدە  دادە  اختصاص 
در سال ٩٧ بیش از ٥٠٠ میلیارد 
تومان برای پروژه های آب در دو 
شهر پیرانشار و سردشت اختصاص 

یافتە است
سێو،  همچون"کانی  سدهایی 
سردشت،  کۆڵەسەی  سێڵوێ، 
گردەبن" و تونلی ٣٥ کیلومتری 
برای انتقال آب رودخانه "زی" در 

سد  همچنین  است.  ساخت  دست 
"باوه له" و تونل انتقال آب "خرپاپ" 
پیرانشهر در دست مطالعه و اجرا 
مناطق  این  در  سدسازی  است. 
باید  این مناطق  حالیست که  در 
شده"  حفاظت  "مناطق  همچون 
هدف  دو  رژیم  شوند.  محافظت 
اول:  دارد:  کار  این  از  اصلی 
غارت آب کوردستان دوم: اختالس 
و فساد مالی به نام نجات دریاچه 
ارومیه رژیم ایران همچنین درصدد 
است آب رودخانه "زی" را کنترل 
به  آیندە  در  پروژە  این  کە  کند 
عنوان کارت فشار علیە حکومت 
استفادە می شود  کوردستان  اقلیم 
فعالیت های سپاه تروریست پاسدارا 
برای  پروژه ها  از  تعدادی  در  ن 
روستای  به  نزدیک  پروژه  مثال 
و  است  برانگیز  گمان   "خورینج" 
آن است که  از  نشان  زیرسازی ها 
رژیم از آن به عنوان یک سکوی 

موشکی استفاده کند. 
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مختار نقشبندی

مختار نقشبندی

خالد درویژه

سنگر ٤3

شمارش  در   ٤١ عدد  چە  اگر 
چشم  بە  بزرگ  رقمی  اعداد 
نمی آید اما برای ارتقاء و پیشرفت 
شدن  کارآمد  و  مملکت  امورات 
است  نظام سیاسی فرصتی  یک 
ظرفیتهای  از  بهرەگیری  با  تا 
ارادە  وجود  با  اقتصادی  موجود 
الزم راە هموار توسعە را در پیش 
گرفتە و با برنامەریزی علمی و 
مدون گام در راه توسعە سیاسی و 
بە تبع آن توسعە پایدار اقتصادی 

مهم  این  اهمیت  آنچە  برداشت. 
یادآوری  کند  می  چندان  دو  را 
اهداف و مطالباتی بود کە عصارە 
اصلی انقالب ملتهای ایران را در 
سال ١٣٥٧ تشکیل می داد. در 
پادشاهی  پیشین  رژیم  آنچە  واقع 
را نزد افکار عمومی و انقالبیون 
کرد  می  منففور  پێش  از  بیشتر 
عدم وجود ارادە کافی در خصوص 
موجود  های  پتانسیل  از  استفادە 
در جامعە و بویژە انسداد و خفقان 
سیاسی حاکم کە شرایط سیاسی 
عنوان  بە  بایست  می  مساعد 
بسترساز و جادە آسفالت کن رشد 
و  طرف  یک  از  باشد  اقتصادی 
و  حساب  بی  پاشهای  و  ریخت 
و  گستردە  رانت  و  دربار  فراوان 
هزینەهای  و  سیستماتیک  فساد 
از  رژیم  نمای  ژاندارم  کمرشکن 
طرف دیگر زمینەساز سقوط نظام 

حوادث اخیر،در آستانە انقالب
 ایران را به کجا می برد

اذهان  در  امروز  که  تصویری 
و  خشم  موجب  و  بسته  نقش 
نفرت عمومی و اعتراض اکثریت 
جامعه شده است با آن چه پیش از 
این از طرف سردمداران فاش می 
دیروز  تا  اگر  است.  متفاوت  شد 
نظرگاه جامعه اختالس و ناتوانی 
و  کارمدی  عدم  و  مدیریت  در 
توسل به خشونت و فقر و فساد و 
فحشا و بیکاری و حتی استبداد 
و خودرای بود امروز ضمن وجود 
فراتر  و  در ذهن ملت  این موارد 
پنهان کاری  و  دروغ  با  اینها  از 
نیز  عامدانه  و  سيستماتيک 
و  غلط  ساختار  هستند.  مواجه 
حکومت ها  چنین  این  ظالمانه 
شدید  ناعادالنه  توزیع  به  منجر 
به  جامعه  و  می شود  درآمدی 
جامعه  می شود  طبقاتی  راحتی 
طبقاتی خود آبستن هر حادثه ای 

می تواند باشد طبقات فرودست که 
معموال درصد باالیی از جمعیت را 
تشکیل می دهند همیشه ناراضی 
و  استبداد  سایه  در  اما  هستند 
آن هستند که  از  ناتوانتر  اختناق 
بزنند  به هم  را  معادالت سیاسی 
حاضر  حال  در  که  خطری  ولی 
کند  می  تهدید  را  حکومت 
ظرف  که  است  متوسطی  طبقه 
های  سیاست  با  اخیر  سال   ١٢
حکومت به طبقه فقیر و فرودست 
حکومت  اند.  یافته  تنزل  جامعه 
که   ٨٨ سال  اعتراضات  از  بعد 
در آن طبقه متوسط شهری نقش 
اصلی را داشت، سعی در ضعیف 
در  تا  کرد  متوسط  طبقه  کردن 
آنها  اعتراضات  دست  از  آينده 
نو  طبقه  این  شود  راحت  خیالش 
رفرمیستی  اصالحات  تجربه  که 
و شناخت عینی از قانون اساسی 
بحران  و  اسالمی  جمهوری 
سازوکار  ایجاد  در  را  آن  درونی 
دمکراتیک آشکارا دیده بود این 
تجربه سخت روشن کرد که مسیر 
حاکمیت در چرخه اقتدارگرایی و 
استبداد سیاسی کامل شده است 

از  را کامال  منتخب  نهادهای  و 
خارج کرده  تصمیم سازی  فرایند 
ساله  خروجی عملکرد ٤٠  است. 
عمرانی و اقتصادی حاکمیت نشان 
می دهد به میزان افزایش شکاف 
منابع  استهالک  _ملت،  دولت 
فیزیکی و انسانی در حال افزایش 
به  بیسوادان  تعداد  افزایش  است. 
روند  توقف  نظام،  شعارهای  رغم 
توسعه شبکه ریلی کشور بعد از 
انقالب، تخریب گسترده جنگل ها 
تخریب خاک،  طبیعی،  منابع  و 
اقتصادی،  بنگاه های  تعطیلی 
خروج نخبگان از کشور و کنترل 
امنیتی فضای مجازی نمونه های 
اصالحات  هستند.  موارد  این  از 
ساختاری و تغییر ساز و کار روابط 
قدرت بر پایه دمکراسی به شکل 
قانون  چارچوب  در  شده  تضمین 
اساسی جدید است که می توانست 
از فروپاشی جلوگیری کند ولی 
جمهوری اسالمی ایران آگاهانه یا 
از روی نادانی این روند را شدت 
طبقات  از  بخشی  است.  بخشیده 

میانی شروع به ریزش به طبقات 
پایین تر کرده اند یعنی درآمدشان 
سابق  های  همطبقه  با  متناسب 
نیست وبراساس این کاهش درآمد 
عادات  و  زندگی  سبک  باید 
خود را تغییر دهند مشکل وقتی 
شدیدتر می شود که کل یا بخش 
دچار  متوسط  طبقه  از  بزرگی 
بخش های  اگر  شده اند  ریزش  این 
ریزشی کرده از چند طبقه باشند 
عمودی  طبقه  یک  می توان 
اجتماعی را تحلیل کرد که دچار 
سبک  تغییر  نارضایتی  ریزش 
اجتماعی  سردرگمی  و  زندگی 
فقیرشده  طبقه  این  می باشند 
ویژگی که  جامعه که مهمترین 
دارد نارضایتی است که می تواند 
بستر انتقال و تحریک و اعتراض 
وضع  و  جامعه  کلیت  و  باشد 
و  می داند  نامطلوب  را  موجود 
وجود  ابراز  برای  نماینده ای  چون 
نمی بیند و چون گذشته ای داشته 
اند اما اکنون آن را از دست داده 
اند نه حال و نه آینده دارند و تغییر 
که  موجود  وضع  نابودی  از  را 
ممکن است که خودشان هم آسیب 

ببینند اما برای آنها اهمیت ندارد 
خودکشی  حتی  قیمتی  هر  به  و 
دهند.  تغيير  را  می خواهند وضع 
ایران  امروز  وضعیت  به  اگر  حال 
به  ایرانی  جامعه  بپردازیم حرکت 
سمت وضعیت انقالبی که با توجه 
به شاخص های اعتماد و سرمایه 
اجتماعی _نهادی از دی ماه ٩٦ 
خود را نشان داد و با اتفاقات و 
آبان ٩٨ شدت گرفت  اعتراضات 
به  توجه  قابل  ای  ضربه  با  و 
اعتماد به نظام جمهوری اسالمی 
در میان هوادارن پیشینس، ناشی 
از هدف قرار گرفتن پرواز شماره 
آن  متعاقب  اعتراضات  و   ٧٥٢
زمان  یافت.  تسریع  شدت  به 
انقالب از آن رو که این پدیده ای 
شرایطی  در  _سیاسی  اجتماعی 
مرز  از  جوامع  که  دهد  رخ می 
پیچیدگی به آشوب گذار کرده اند 
در  است.  امکانپذیر  دشواری  به 
هر  ایران  امروز  انقالبی  وضعیت 
حادثه کوچک یا بزرگی، انقالب 
می رساند  نهایی  مرحله  به  را 

وقوع یا عدم وقوع انقالب با قدرت 
نیز  سیاسی  های  نظام  سرکوب 
ارتباط دارد قدرت سرکوب برای 
ساخت سیاسی جمهوری اسالمی 
کاهش  شدت  به  دلیل  دو  به 
ادامه  صورت  در  و  است  یافته 
خواهد  کاهش  بیشتر  اعتراضات 
در  تزلزل  ايجاد  اول  :دلیل  یافت 
نیروهای  برخی  اعتماد  و  اعتقاد 
ارزشی نسبت به ساختار سیاسی 
که ارزش های آنها را نقض کرده 
است و دیگری افزایش فشارهای 
از  دیگر  بخش های  بر  اقتصادی 
این نیروها، هم راستا با سایر بخش 
در کوتاه مدت  های جامعه که 
امیدی به برطرف شدن آنها نیست 
براساس نظر کارشناسان هرچه  و 
زمان بگذرد بیشتر نیز خواهدشد. 
به  فوق  نکات  داشتن  نظر  در  با 
جامعه  اکنون  که  رسد  می  نظر 
قرار  انقالبی  وضعیت  در  ایرانی 
گرفته است و هرچه بیشتر پیش 
خواهد  تعمیق  وضعیت  این  برویم 

شد.

 افزایش تعداد بیسوادان به رغم شعارهای نظام، توقف 
روند توسعه شبکه ریلی کشور بعد از انقالب، تخریب گسترده 
جنگل ها و منابع طبیعی، تخریب خاک، تعطیلی بنگاه های 
اقتصادی، خروج نخبگان از کشور و کنترل امنیتی فضای 

مجازی نمونه های از این موارد هستند. 
فساد از حالت استثنایی و غیر معمول خود خارج و 

بە حالتی عادی و سیستماتیک تبدیل شدە بە گونەای کە 
برطبق آخرین دادەهای سازمان شفافیت بین الملل رتبە 

ایران در سال 2٠١٩ بە نسبت 2٠١٨ با ٨ پلە سقوط بە ١٤٦ 
در بین ١٨٠ کشور محاسبە شدە رسیدە است.

از  عبور  و  فراهم  را  شاهنشاهی 
چنین ساختاری را اجتناب ناپذیر 
بە  مشکالتی  چنین  می کرد. 
و  سیاسی  توسعە  راه  سد  عنوان 
اقتصادی انقالبیون را بر آن داشت 
را  نظامی  خود  رویای  در  تا 
از چنین  تصور کنند کە عاری 
مشکالت و بحرانهایی باشد. شاید 
کە  بود  مشکالتی  چینین  وجود 
از  را  جامعە  گوناگون  طیفهای 
از  راست،  راست  تا  چپ  چپ 
گرفتە  مذهبی  غیر  و  مذهبی 
و  بازاری  و  معلم  و  کشاورز  تا 
جز  بە  جامعە  مختلف  طبقەهای 
ملت کورد و توركمن و نیز عدەای 

قلیل از روشنفکران فارس و غیر 
شعارهای  مجذوب  را  فارس، 
اما  پوپولیستی  و  پسند  عامە 
از  قلیل  عدەای  خالی  تو  عمدآ 
باورمندان بە اندیشەهای خرافاتی 
کرد کە با سوء استفادە از شرایت 
موجود سوار بر امواج انقالب شدە 
بودند، جذب شدگانی کە با دیدن 
تصویر خمینی در ماە و با تقدیس 
وی و حاکمیتس زمینەای فراهم 
 ٢ از  کمتر  مدت  در  کە  آوردند 
ماە و در نتیجە رفراندوم فروردین 
٥٨ وزنە سنگینی بە پای اقتصاد 
انداختە و سنگ بنای حاکمیتی 
طول  در  تاریخ  کە  نهادند  بنا  را 
نظام  چنین  کمتر  خود  ادوار 
را  مسئولی  غیر  و  دیکتاتور 
بعد  و  اینک  بود.  کردە  تجربە 
حاکمیت  از  سال   ٤١ گذشت  از 
اما  دیر  چند  هر  رژیمی  چینین 

دیگر بر کسی پوشیدە نیست کە 
از چنین نظامی جز فقر و فساد 
و غارت و جنگ و خونریزی چیز 
دیگری بە نفع مردم منتج نشدە و 
نخواهد شد، حکومتی کە از قرار 
بایست حکومت مستضعفین  می 
بخت  اگر  باشد،  نشینان  کوخ  و 
روز  ندهند،  جان  و  باشد  یارشان 
بە روز تعدادشان بە زیر خط فقر 
فزونی می گیرد بە شیوەای کە 
اقتصاددانان جامعە سائوپائولویی 
را در توصیفش بە کار می برند. 
لزوم حمایت از ٦٠ میلیون جمعیت 
قالب  در  مستحق  بگیر  یارانە 
شعارهای تو خالی بستە حمایتی 

دال بر این ادعاست. فساد از حالت 
استثنایی و غیر معمول خود خارج 
و بە حالتی عادی و سیستماتیک 
تبدیل سدە بە گونەای کە برطبق 
شفافیت  سازمان  دادەهای  آخرین 
سال  در  ایران  رتبە  الملل  بین 
٢٠١٩ بە نسبت ٢٠١٨ با ٨ پلە 
سقوط بە ١٤٦ در بین ١٨٠ کشور 
محاسبە شدە رسیدە است. روزی 
نیست کە خبر بە خاک نشستن 
کارخانەای و افزایش سیل عظیم 
بحران ها  خلق  زمینەساز  بیکاران 
ناهنجار  و  نامطلوب  پدیدەهای  و 
نهایت  در  و  نگردد  اجتماعی 
هرچە بگوییم کم گفتەایم و روزی 
را  وقاحت  اگر  ندانیم  کە  نیست 
صدها بار در صیغە مبالغە صرف 
رژیم  این  باز هم در وصف  کنیم 

قاصر خواهد ماند.

سقوط ایران
 بە رتبە ١٤٦ فساد مالی در جهان



٥ شماره ٧6٧ ـ 4 فوریه ٢٠٢٠

 قضیه فلسطین ابزاری در دست رهبران دیکتاتور کشورهای اسالمی شده تا با شعار 
حمایت از فلسطین و استفاده از احساسات مذهبی مردم و دشمن تراشی بتوانند به 
حکومت خود ادامه بدهند برای نمونه صدام حسین و حافظ اسد و خمینی و هم 

اکنون خامنه ای و بشاراسد در حالی شعار حمایت از مردم فلسطین سر می دهند که 
کردها در سوریه حتی از داشتن پاسپورت و شناسنامه هم محروم بودند! 

آیا راه حلی برای پایان مناقشه
 فلسطین و اسرائیل وجود دارد؟ 

مختار نقشبندیمختار نقشبندی
و  مسئله  که  است  سال  ده ها 
اسرائیل  و  فلسطین  مناقشات 
تحلیل  و  اخبار  از  بخشی  به 
و  و مستقیم  شده  تبدیل  رسانه ها 
از  بسیاری  روی  بر  غیرمستقیم 
جهان  حتی  و  خاورمیانه  مسائل 
تاثیر گذار بوده است، در چند روز 
گذشته با رونمائی آقای ترامپ 
دیگر  بار  قرن  معامله  طرح  از 
به  اسرائیل  و  فلسطین  موضوع 
صدر اخبار رسانه ها بازگشته، در 
ده ها سال گذشته طرح های زیادی 
ارائه  مناقشات  این  پایان  برای 
مربوط  مناقشات  بارها  و  شده 
امنیت  این مسئله در شورای  به 
دیگر  نهادهای  و  ملل  سازمان 
سازمان ملل مورد بحث و برسی 
و  طرح ها  همه  اما   گرفته  قرار 
جلسات بدون نتیجه پایان یافته یا 
با قطعنامه های غیر الزام آور عمال 
برداشته  بحران  حل  برای  قدمی 
از  یکی  جانب داری  با  یا  نشده 
مشکل  عمال  جهانی  قدرت های 
الینحل مانده است. در ده ها سال 
بحران  حل  عدم  علت  به  گذشته 
راه حل های  و  گفتگو  طریق  از 
سیاسی شاهد بروز چندین جنگ 
اسرائیل  و  اعراب  میان  شدید 
بوده ایم و در طول این دوران هم کم 
فلسطینیان  میان  خشونت  بیش  و 
ادامه  مداوم  بطور  اسرائیلی ها  و 
داشته است. مناقشات فلسطینیان 
به  عمال  که  اسرائیلی ها  و 
مناقشات اعراب و اسرائیل و حتی 
می توان گفت به مناقشات بخش 
بزرگی از جهان اسالم با اسرائیل 
در  را  زیادی  تبدیل شده سواالت 
می کند  ایجاد  مخاطبان  ذهن 
کشورهای  چرا  اینکه  جمله  از 
 ٤٠ از  بیش  جمعیتی  با  عربی 
برابر اسرائیل و اقتصادی بزرگتر 
از اقتصاد فرانسه عمال در مقابل 
اسرائیل ناتوان هستند؟ چرا کشور 
اندازه  این  تا  اسرائیل  کوچک 
قدرتمند است؟ و آیا راه حلی برای 
پایان این مناقشه وجود دارد؟ در 
بدون  کنیم  مقاله سعی می  این 
این موضوع  تعصب  و  جانب داری 
از  بخشی  ریشه  کنیم.  برسی  را 

زمان  به  خاورمیانه  مشکالت 
اشغال و استعمار این منطقه توسط 
ویژه  به  فرامنطقه ای  قدرت های 
برمی گردد،  فرانسه  و  انگلستان 
از  پس  استعمارگر  قدرت  دو  این 
و  عثمانی  امپراطوری  شکست 
بزرگی  بخش  گرفتن  اختیار  در 
گونه ای  به  آن  مستعمرات  از 
به  را  جدید  مرزهای  و  کشورها 

وجود آوردند تا با ایجاد اختالفات 
ملی و قومی و مذهبی برای ده ها 
سال آینده بهانه حضور و دخالت در 
منطقه را داشته باشند برای نمونه 
کشورهای  بین  کردستان  تقسیم 
بدون در  ترکیه و سوریه و عراق 
نظر گرفتن حقوق ملت کرد، اگر 
می شد  تشکیل  کردستان  کشور 
بسیاری از مشکالتی که در طول 
بوده ایم  صد سال گذشته شاهدش 
کرد  ملت  نسل کشی  جمله  از 
اتفاق نمی افتاد، اما استعمارگران 
برای ادامه حضور و همچنین سوء 

استفاده در دهه های آینده به ایجاد 
داشتند.  نیاز  تفرقه  و  اختالف 
دربر  را  واقعیت  همه   این  هرچند 
نمی گیرد و بسیاری از مشكالت 
و  برتری جویی  به   خاورمیانه  
شوونیسم  و  سركوب گری  سیاست 
حاضر در میان ملتهای قدرتمدار 
و عدم تحمل دیگری برمی گردد. 
دوران  در  ریشه  فلسطین  قضیه 
فلسطین  بر  انگلستان  قیمومیت 
کلی  و  کامل  بررسی  دارد. 

حوادث ١٠٠ سال گذشته فلسطین 
در یک مقاله امکان پذیر نیست 
اما هر مخاطبی با مطالعه دقیق 
بخصوص  مناقشات  این  درباره 
دوران تسلط انگلستان بر فلسطین 
که  رسید  خواهد  نتیجه  این  به 
اعمال  به  اختالفات  بیشتر  ریشه 
استعمار  دوران  و  استعمارگران 
انگلستان  اگر  می شود.  مربوط 

قبل از خروج از فلسطین اقدام به 
تشکیل ٢ کشور مستقل یهودی 
و مسلمان می کرد مطمئنا بیشتر 
آن  شاهد  امروز  که  مشکالتی 
هستیم به وجود نمی آمد، اما ثبات 
و عدالت جزء برنامه های انگلستان 
میان  در  گرایی  افراط  نبود. 
احساسات  و  فلسطین  مسلمانان 
ملی گرایانی )اعراب( آنان را در 
در  اکنون  تا  که  انداخت  دامی 
آن گرفتار هستند، اگر مسلمانان 
استقالل  اعالم  از  پس  فلسطین 
فلسطین  از  قسمتی  که  اسرائیل 

تالش  جای  به  می شد  شامل  را 
برای نابودی این کشور یهودی آن 
را به رسمیت می شناختند دیگر 
بهانه ای در دست یهودیان افراطی 
پیش  هم  افروزی  جنگ  برای 
فلسطین  بیشتر  اکنون  و  نمی آمد 
از جمله مناطق اصلی بیت المقدس 
می بود  فلسطینیان  اختیار  در 
رهبران  دوراندیشی  فقدان  اما 
عرب باعث شد روزبه روز و پس 
سرزمین  یهودیان  جنگی  هر  از 

بدون  بیاورند.  بدست  بیشتری 
تردید از لحاظ نظامی اگر حمایت 
کشورهای غربی به ویژه آمریکا 
و انگلستان نبود اسرائیل قادر به 
نبود و نخواهد  حفظ امنیت خود 
بود اما رشادت وشهامت و زیرکی 
سیاستمداران  و  نظامی  نیروهای 
رهبران  برنامگی  بی  و  اسرائیلی 
پیروزی  در  عرب  فرماندهان  و 

نقش  جنگ  چندین  در  اسرائیل 
در  نمونه  برای  داشتند  را  اصلی 
جنگ ٦ روزه که مهمترین جنگ 
اعراب و اسرائیل بود بی برنامگی 
اصلی  دلیل  عربی  کشورهای 
این جنگ  در  بود،  آنان  شکست 
تنهایی  به  مصر  هوایی  نیروی 
قوی  اسرائیل  هوایی  نیروی  از 
تر بود و کشورهای عرب درگیر 
برابر   ٣ مجموع  در  اسرائیل  با 
 ٣ و  جنگی  هواپیمای  اسرائیل 
برابر تانک در اختیار داشتند که 
از نظر تکنولوژی تفاوت زیادی با 

هواپیماها و تانک های اسرائیلی 
در  اسرائیل  ارتش  اما  نداشتند 
آنچنان  غافلگیرکننده  حمله ای 
عربی  نیروهای  به  بزرگی  ضربه 
وارد کرد که کنترل جنگ را در 
دست گرفت و در ٦ روز ارتش های 
عربی همسایه را به زانو درآورد. 
دست  در  ابزاری  فلسطین  قضیه 
کشورهای  دیکتاتور  رهبران 
حمایت  شعار  با  تا  شده  اسالمی 
از فلسطین و استفاده از احساسات 

تراشی  دشمن  و  مردم  مذهبی 
ادامه  خود  حکومت  به  بتوانند 
بدهند برای نمونه صدام حسین و 
حافظ اسد و خمینی و هم اکنون 
حالی  در  بشاراسد  و  خامنه ای 
فلسطین  مردم  از  حمایت  شعار 
در  کردها  که  می دهند  سر 
سوریه حتی از داشتن پاسپورت و 
شناسنامه هم محروم بودند! حتی 

عرب های سوری هم از دست رژیم 
امان  در  اسد  حافظ  دیکتاتوری 
قتل عام  شاهد  هم  حاال  و  نبودند 
مردم سوریه بدست پسر او هستیم. 
که  هم  خمینی  و  حسین  صدام 
شعارشان حمایت از ملت عرب و 
جهان اسالم به ویژه فلسطین بود در 
داخل کشورهایشان مردم مسلمان 
هیچ  و  کردند  عام  و  قتل  را 
ارزشی برای اقلیت های ملی و 
مذهبی کشورشان قائل نبودند و 
در جنگی ٨ ساله میلیون ها نفر 
را کشته و زخمی و آواره کردند 

اسرائیل  بیشتر  ثبات  زمینه  و 
هم  خامنه ای  کردند،  فراهم  را 
همچون خمینی از قضیه فلسطین 
به عنوان ابزاری در جهت سیاست 
استفاده می  طلبانه  توسعه  های 
دیکتاتوری  های  رژیم  کند، 
افراطی  گروه های  و  منطقه 
شعارهای  با  عمال  فلسطینی 
و  ثبات  به  اسرائیل  علیه  تند 
مشورعیت بیشتر اسرائیل کمک 
کردند، تندروهای اسالمی و عرب 

همواره زمینه را برای افراطگرایان 
در اسرائیل هموار کرده اند و باعث 
حمایت و همدردی افکار عمومی 

جهان با اسرائیلی ها شده اند. 
این  پایان  برای  حلی  راه  آیا 

مناقشه وجود دارد؟ 
گذشته  سال  ده ها  همچون  اگر 
نگاه  مناقشه  این  به  جانبه  یک 
کرد باید گفت هرگز این مناقشه 
سرزمین  یافت،  نخواهد  پایان 
ساکنان  همه  به  متعلق  فلسطین 
هم  و  مسلمانان  هم  است،  آن 
یهودیان. اگر فلسطینیان از همان 
ابتدا تشکیل کشور اسرائیل را به 
رسمیت می شناختند هم اکنون بر 
جمله  از  فلسطین  سرزمین  بیشتر 
می کردند  حکومت  المقدس  بیت 
قبول  را  واقعیت  این  باید  اما 
کنند که با شعار نابودی اسرائیل 
و  کردند  فراهم  را  جنگ  زمینه 
قبل  مرزهای  به  اسرائیل  هرگز 
باز نخواهد گشت  از سال ١٩٦٧ 
راه حل  مناقشه  این  هم  اکنون  و 
فلسطینیان  اگر  ندارد.  نظامی 
صلح  دنبال  به  هم  مقطع  این  در 
را قبول نکنند  واقعیت  نباشند و 
بیشتر  با شهرک سازی  اسرائیل 
عمال باقی مانده خاک فلسطین 
را هم ضمیمه اسرائیل خواهد کرد. 
دام  از  را  خود  اگر  فلسطینیان 
گروهای افراط گرای اسالمی و 
رژیم های  به  و  کنند  رها  عربی 
ایران و ترکیه اجازه ندهند که از 
ابزاری  استفاده  فلسطین  مسئله 
کنند می توانند متحدانه خواستار 
تشکیل کشور مستقل فلسطینی 
در کنار اسرائیل بشوند و همچنین 
تالش کنند تا شهر بیت المقدس 
به عنوان شهری فرا ملیتی و فرا 
مذهبی زیر نظر سازمان ملل اداره 
خواسته ای  چنین  مطمئنا  شود، 
مورد حمایت افکار عمومی جهان 
قرار خواهد گرفت. حل مشکالت 
خاورمیانه تنها به قضیه فلسطین 
حل  برای  و  نمی شود  مربوط 
تغییرات  باید  مشکالت  ریشه ای 
سیاسی  ساختار  در  گسترده ای 
گیرد  صورت  منطقه  کشورهای 
و این امکان پذیر نیست مگر با 
ریشه کنی افراط گرایی مذهبی 

و ستم ملی.

 اگر کشور کردستان تشکیل می شد 
بسیاری از مشکالتی که در طول صد سال گذشته شاهدش بوده ایم از جمله نسل کشی 

ملت کرد اتفاق نمی افتاد، اما استعمارگران برای ادامه حضور و همچنین سوء 
استفاده در دهه های آینده به ایجاد اختالف و تفرقه نیاز داشتند. 
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براساس محتوای معامله قرن
  کشوری می تواند در سطح بین المللی کسب قدرت بکند که در سطح داخلی، 

خود از بحران، فساد، دیکتاتوریت و عدم آزادی رنج نبرد.

معاملە قرن به مثابه یک تجربه
آگری اسماعیل نژادمختار نقشبندی

ترامپ،  دونالد  ژانویه   ٢٨ روز 
متحده  ایاالت  جمهور  رئیس 
 ، ناتانیاهو  بنیامین  و  آمریکا 
نخست وزیر اسرائیل در واشینگتن 
مفاد معامله قرن را اعالم کردند.
که  ساده   برداشتی  اول  نگاه  در 
کرد،  معامله  این  از  می توان 
آن  بودن  طرفه  یک  مسئله 
است. این معامله هرچند مسئله 
گنجانده  آن  در  فسلطینی  دولت 
است  این  واقعیت  اما  شده است، 
منافع  تامین  راستای  در  که 
همین  بر  البتە  است.  اسرائیل 
اساس می توان پیش بینی کرد که 
از  فسلطینی  سیاسی  گروه های 
اما  زد.  خواهند  سرباز  آن  قبول 
این تمامی موضوع نیست، اینجا 
باید به مسئله دیگری پرداخت و 
آن این است که چرا دولت آمریکا 
طرح  را  معامله ای  اسرائیل  و 
شدن  اجرایی  امکان  که  کردەاند 

آن نیست؟
در رسانه های طرفدار فلسطین در 
استدال هایی   با  گذشته  روز  چند 
از قبیل بی تجربگی دونالد ترامپ 
، یکجانبه گرایی بنیامین ناتانیاهو 
و .. را دلیل طراحی چنین پیش 
در  قراردادی  محسوب کرده اند. 
این  از  فراتر  واقعیت  من  نگاه 
مسائل است، و اصوال برای درک 
امکان  چقدر  قرارداد  این  اینکه 
اجرایی شدن دارد، ذکاوت و هوش 
فرازمینی نمی خواهد و با منطقی 
ساده می توان گفت که این پیش 
قرارداد چقدر امکان اجرایی شدن 
قراردادی  چنین  طرح  پس  دارد. 
بی تجربه گی  تئوری  به  ربطی 
دونالد ترامپ ندارد. برای درک 
چرایی طرح چنین قراردادی بهتر 
اسرائیل  داخل  به  نگاهی  است، 
کشور  آن  مخالف  کشورهای  و 
حکومتی  یک  اسرائیل  بندازیم. 
سازمان  اعالم  طبق  که  است 
شفافیت بین المللی در سال ٢٠١٩ 
در  فساد   ادراک  شاخص   ،
این  از  و   این کشور  ٦٠ است 
جهان  کشور   ١٨٠ بین  در  جنبه 
امتیاز  و  دارد  قرار   ٣٥ رتبه  در 
است.   ٦٠  ،  ١٠٠ از  اسرائیل 
مخالف  که  کشورهای  برابر  در 
اسرائیل هستند و گاه و بی گاه در 
دفاع  در  غیرمناسبت  و  مناسبت 
را تهدید  اسرائیل   از فلسطین ، 
می کنند، در این کشورها شاخص 
ادراک فساد در سال ٢٠١٩ طبق 
اعالم سازمان شفافیت بین المللی  

بدین شرح است: 
ادارک  شاخص  دارای  ایران، 
 ١٨٠ بین  در  و  است   ٢٦ فساد 
کشور بررسی شده در رتبه ١٤٦ 
کشورهای  اكثریت  دارد،  قرار 
پایین تر از ایران از جنگ داخلی 

رنج می برند.
در  کشور   ١٨٠ بین  در  ترکیه، 
شاخص   ، دارد  قرار   ٩١ رتبه 
ادارک فساد  در این کشور ٣٩ 

است. 
فلسطین  مدافع  دیگر  سوریه 
است که در جنگ داخلی بسیار 
اعالم  طبق  و  است  ویرانگری 
در  بین المللی  شفافیت  سازمان 
سال ٢٠١٩ شاخص ادارک فساد 

در این کشور ١٣ بوده و در بین 
قرار   ١٧٨ رتبه  در  کشور   ١٨٠

دارد.  
در زمینه دمکراسی هم وضعیت 
و  فلسطین  مدافع  کشورهای 
مخالف اسرائیل بهتر از این نیست 
اطالعات  "واحد  گزارش  طبق  و 
 ٢٠١٨ سال  در  اکونومیست" 
ایران در رتبه ١٥٠ قرار داشته و 

ترکیه در مقایسه با  سال ٢٠١٧  
و  کرده است  سقوط  پلە   ١٠  ،
کسب  مسئله  سر  هم  سوریه  در 
قدرت سیاسی یک جنگ داخلی 
چندجانبه در میان است، طبق این 
دمکراسی  جزء  اسرائیل  گزارش 
در  و  می شود  حساب  ناقص 
رتبەای  دارد.    قرار   ٣٠ رتبه 
مخالف  کشورهای  همە  از  که 
اسرائیل در خاورمیانه باالتر است.
رتبه بندی های شاخص دموکراسی 
مقوله  پنج  بر  گزارش  این  در 
و  انتخاباتی  روند  است:  شده   بنا 
مدنی،  آزادی های  تکثرگرایی، 
عملکرد میزان مشارکت سیاسی 
سیاسی. فرهنگ  و  دولت،  در 
عملکرد اسرائیل در زمینه آزادی 
باکشورهای  و  است  خوب  نیز 
نیست.  مقایسه  قابل  مخالفش 
در  خانه آزادی    گزارش  طبق 
از  شاخص های  که    ٢٠١٩ سال 
حاکمیت   ، مدنی  آزادی  قبیل 
فردی،  حقوق  و  آزادی   ، قانون 
حق و آزادی تجمع و حق سازمان، 
مشارکت،  و  سیاسی  پلورالیسم 

عقیده  بیان  آزادی  مدنی،  آزادی 
اسرائیل  را در نظر می گیرد،    ،
از ١٠٠ امتیاز ٧٨ امتیاز کسب 
ترکیه   ،١٨ ایران   و  است  کرده 
٣١ و سوریه صفر امتیاز را کسب 
کرده است. در این مورد غزە ١١ 
امتیاز و کرانه باختری رود اردن 
که در دست سازمان آزادی بخش 
امتیاز   ٢٥ دارد،  قرار  فلسطین 

گزارشاتی  است.    کرده  کسب 
بین  المللی  سازمان های  از  که 
تایید  اشارە شد،  آنها  به  در فوق 
کننده آن هستند، که اسرائیل در 
و  مخالف  کشورهای  با  مقایسه 
دمکراتیک تر،  کشوری  دشمنش 
کم فساد تر و آزاد تر است که در آن 
حاکمیت قانون وجود دارد،  البتە 
اقتصاد  از  هم  اسرائیل  اقتصاد 
ایران و ترکیه که به ماجراجویی 
منطقه می پردازند، توسعه یافته تر 
این  است.  آینده دارتر  و  پویاتر   ،
که  می گوید  ما  به  شاخص ها 
را  تژیکش  استرا  عمق  اسرائیل 
داخل  کشور خود  تعریف کرده 
با  که  است،  تالش  در  و  است 
تقویت المانهای  قدرت در  داخل 
بازیگر مهم   به عنوان یک  خود 
برابر  بین المللی شناخته شود. در 
جمهوری اسالمی  در تالش است 
با ایجاد جنگ های نیابتی بیشتر 
داخل  سطح  در  وحشت  ایجاد  و 
را  داخلی  ضعف  های  هم  ایران 
بپوشاند و هم در سطح بین المللی 
امتیازاتی را کسب کند. براساس 

اظهار  باید  قرن  محتوای معامله 
در  می تواند  کشوری  که  کرد 
قدرت  کسب  بین المللی  سطح 
خود  داخلی  سطح  در  که  بکند 
از بحران ، فساد، دیکتاتوریت و 
عدم آزادی رنج نبرد. پس معامله 
که  می کند  گوشزد  ما  به  قرن 
عمق استراتژیک هر کشور داخل 
آن کشور است، همچنان که پایان 

جنگ سرد و شکست بلوک شرق 
این مسئله را ثابت کرد. جدا از 
در  داخل  در  اسرائیل  قدرتمندی 
مخالف  کشورهای  با  مقایسه 
و  خاورمیانه  بحران  مسئله  خود، 
جمهوری  انقالب  صدور  سیاست 
اسالمی  کشورهای  به  اسالمی 
نیز عاملی مهم است ، جمهوری 
ده ها  منطقه  سطح  در  اسالمی 
انداخته  راه  به  را  نیابتی  جنگ 
را  وضعیتی  مسئله  این  و  است 
کشورهای  که  است  کرده  ایجاد 
عربی در وحشت فروپاشی امنیت 
خود توسط جمهوری اسالمی قرار 
است  شرایطی  چنین  در  و  دارند 
سطح  در  حتی  کشورها  این  که 

رسانه ای هم نمی تواند از فلسطین 
عرب  کشور  یک  عنوان  به 
آنها در شرایط  دفاع کنند، چون 
اسرائیل  هم پیمانی  به  کنونی 
برای جلوگیری از نفوذ جمهوری 
جلوگیری  همچنین  و  اسالمی 
امنیت  احتمالی  فروپاشی  از 
که  مواردی  از  نیازمندند.  خود 
در مورد چرایی طراحی معامله 

قرن باید به آن اشارە کرد، مسئله 
قدرت اتمی  اسرائیل است، اسرائیل 
یک کشور دارنده بمب اتم است، 
هرچند این مسئله را خودش تا حاال 
تایید نکرده است، اما موضوعی 
نیست که از چشم آمریکا پنهان 
باشد، مشخص است کشوری که 
دارای بمب اتم است و در شرایط 
کوچک  جغرافیای  با  اسرائیل 
و دشمنان فراوان قرار دارد، تنها 
وارد قراردادی می شود که ١٠٠٪ 
مطمئن باشد ، امنیت این بمب  ها 
نیست  گمانی  شده است.  تامین 
که در این زمینه آمریکا و حتی 
کشورهای مانند روسیه ، چین، 
اسرائیل  جانب  هم   ... و  فرانسە 

امنیت  تامین  و  می گیرند  را 
آنها  برای  کشور  آن  اتمی  بمب 
هم حائز اهمیت خواهد بود.آخرین 
مورد در چرایی طراحی معامله 
دست  آالت  مسئله  به  باید  قرن 
اشاره  فلسطینی  گرو ه های  بودن 
کرد، این گروه های در چند دهه  
به  تعهدی  آنکه  از  قبل  گذشته 
جغرافیا و مردم خود داشته باشند، 
بودجه  تامین کننده  به کشورهای 
آنها تعهد دارند و در عمل به آلتی 
عصر   ترکیه    ، ایران  دست  در 
آکپارتی و دیگر کشورهای حامی 
خود تبدیل شده اند، مشخص است، 
چنین گروهی هرگز نمی تواند با 
حاضر  مذاکره  میز  سر  بر  قدرت 
خود  رقیب  از  بتواند  تا  شود، 
در  بگیرد.  را  دلبخواه  امتیازت 
قبول  امکان  گفت،  باید  پایان 
فلسطینی ها  توسط  قرن  معامله 
ضرر  به  این  اما  ندارد،  وجود 
اسرائیل  چون  نیست،  اسرائیل 
باید  آنچه  گذشته  ساله  چند  در 
بگیرد،  معامله  این  پی قبول  در 
آمریکا  از  قرارداد  پیش  بصورت 
دریافت کرد  و آمریکا علی رغم 
بین المللی  سازمان های  خواست 
بلندی های  بر  اسرائیل  حاکمیت 
گوالن و پایتخت اورشلیم را قبول 
کرد. در شرایط کنونی گروه های 
فلسطینی در عمل کارت فشاری 
و  ندارند  دست  در  اسرائیل  علیه 
جامعە عرب هم در اثر بحران های 
پی در پی و عمیقش تقریبا مسئله 
اولویت خود خارج  از  را  فلسطین 
کرده است، شاید این طنز تلخی 
که  است  این  واقعیت  اما  باشد 
رد  و  قبول  که  کشوری  تنها 
معامله قرن به ضرر آن است، خود 
فلسطین است. مردم فلسطین در 
و  دارند  قرار  مبهم  آینده  و  فقر 
جانبه  چند  تحریم  در  غزە  کنارە 
طبق  حداقل  و  است  گرفته  قرار 
اعالم آمریکا و اسرائیل تا چهار 
سال دیگر تنها طرحی که اسرائیل 
به عنوان پایه برای انجام مذاکره 
همین  می شود،  آماده  آن  سر  بر 
معامله قرن است، پس آینده چهار 
بسیار  فلسطینی ها  برای  سالە 
حال  از  پرمخاطره تر  و  مبهم تر 
ترامپ  دونالد  آنچە  بود.  خواهد 
را  طرحی  چنین  که  واداشته  را 
در نظر بگیرد، امید به گسترش 
فلسطین  در  داخلی  بحران های 
دونالد  که  امیدی  همان  است، 
ترامپ را به طرف سیاست "فشار 
واداشت.  ایران  علیه  حداکثری" 
آمریکا  در  که  کنیم  قبول  باید 
عصر ترامپ تالش برای گسترش 
بحران داخلی به کارتی در دست 
آمریکا علیه دشمنانش تبدیل شده 
دولتمردان  است  بهتر  پس  است. 
عمق استراتژیک خود را در داخل 
از  خارج  نە  تعریف کنند،  کشور 
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  شاخص ادارک فساد در بین ٠ تا ١٠٠ محاسبه می  شود و کشورهای که به ١٠٠ نزدیک هستند میزان فساد در آنها کمتر است.

    خانه آزادی برای هرکدام از شاخص های مورد نظر خود طبق اهمیت آنها عددی تعیین کرده و جمع آنها ١٠٠ است و هرچه امتیاز به 
١٠٠ نزدیک تر باشد این کشور در زمینه شاخص های خانه آزادی عملکرد مثبت تری داشته است. 

ttps://bit.ly/38YNJ71 

 https://bit.ly/2Ofupum , https://bit.ly/2u9WAUm  

https://bit.ly/38TlINT  
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هیوا بهرامی: 

 با ظهور جمهوری کوردستان
 هویت کوردی و ناسیونالیسم کورد توانست خود را بازیابد  

تاسیس  شک  بدون 
در  کوردستان  جمهوری 
سال ١٣٢٤ی خورشیدی 
قاضی  پیشوا  سوی  از 
نقطه  یارانش  و  محمد 
تاریخ  در  مهم  عطفی 
ملت کورد است. تاریخی 
هر  در  کورد  فرد  هر  که 
توانست  جهان  جای 
آن  با  را  خود  هویت 
اگرچه  نماید.  تعریف 
از  کوردستان  جمهوری 
تاریخی  قدمت  لحاظ  
بود  ماه  چند  حکومتی 
این  سیاسی  فکریت  اما 
نیز  اکنون  هم  حکومت 
فرد  ذهنیت  راهنمای 
مناسب  به  است.  کورد 
تاسیس  سالروز  ٧٤مین 
کوردستان  جمهوری 
“کوردستان”  روزنامه 
انتشار  فارسی،  بخش 
دمکرات  حزب  رسمی 
با هیوا  ایران  کوردستان 
روابط  مسئول  بهرامی 
دمکرات  حزب  بین الملل 
کوردستان ایران در خارج 
را  مصاحبه ای  کشور  از 

ترتیب داده است.

نقطه  کردستان،  جمهوری   
عطفی در تاریخ ملت کورد است 
فکری  سیاست های  اساس  بر 
ملت  جایگاه  کوردستان  جمهوری 

کورد هم اکنون چه می باشد؟
جمهوری کوردستان و موسس این 
جمهوری که همانا حزب دمکرات 
را  طلبی  هویت  توانست  است 
کند.  تعریف  نوین  شیوه  به 
با  که  گفت  می شود  واقع  در 
هویت  کوردستان  جمهوری  ظهور 
کورد  ناسیونالیسم  و  کوردی 
توانست خود را بازیابد. کوردایتی 
از این مقطع به بعد به اندیشه ای 
سیاسی تبدیل شد که توانست در 
همگانی  و  بدواند  ریشه  جامعه  
که  بود  مقطع  این  از  بعد  شود. 
در  جامعه  از  خاصی  قشر  تنها 
مبارزه برای آزادی خود را موظف 
نمی دیدند و تقریبا همه ا  قشار به 
مبارزه گرویدند. تفکر و اندیشه و 
فلسفه ای که جمهوری کوردستان 
را بنا نهاد، خوشبختانه در وجود 
انسان کورد نهادینه شده است. این 
حق  و  آزادی  همانا  که  اندیشه 
تعیین سرنوشت است، جوهر اصلی 
مبارزه ملت کورد می باشد. چون 
تفکر اشغالگران و کولونیالیست ها 
تنها دربندکشاندن فیزیکی انسان 
همیشه  آنها  بلکه  نبود،  کورد 
فکر  که  داشته اند  براین  سعی 
و  بکشند  دربند  را  کورد  انسان 
آسیمیالسیون  پروسه  راه  این  از 
ولی  ببرند.  پیش  به  آسانتر  را 
فکر  که  می بینیم  خوشبختانه 
انسان کورد امروز خود را از یوغ 
این زنجیر استعمار رهانیده است. 
هرچند از نظر سیاسی به استقالل 

فکری  ولی  است،  نرسیده  ملی 
مستقل دارد.

 
مشی  خط    و  فکری  تاثیرات   
سیاسی جمهوری کردستان بر فکر 
فرد کرد، انکارناپذیر است، اما 
با این وجود عملگرایی فرد کرد 

در چه سطحی است؟
اگر بە وضعیت سیاسی کوردستان 
و تاریخ پر مشقت این دیار بنگریم، 
تبعات سیاست های کولونیالیستی 
بخوبی قابل رویت است. ظمن این 
کوردستان  بر  که  فشاری  همه 
یک  کوردها  است،  آمده  وارد 
عقب  خواسته هایشان  از  هم  وجب 
را  ننشسته اند. شعارهای سیاسی 
جمهوری  از  که  تفکری  از  باید 
است  گرفته   نشات  کوردستان 
شعار  کرد.  تفکیک  هم  از 
یا  تاکتیکی  می تواند  سیاسی 
استراتیژیک باشد که هردو قابل 
تفکر  جوهر  اما  هستند.  تغییر 
رهایی از سلطه بیگانه و رسیدن 
به حد اعالی آزادی و آرمانهای  
بخشی  کوردستان  جمهوری 
سیاسی  اندیشه  از  تغییرناپذیر 
سیاست  در  است.  کورد  انسان 
اجرای هر عملی  ملزوم به بودن 
زمان  تعیین  و  مناسب  زمینه 
بازدهی  بتواند  تا  است   درست 
من  نظر  از  باشد.  داشته  مثبت 
اندیشه  راستای  در  عملگرایی 
سیاسی جمهوری کوردستان هیچ 
زمانی مثل امروز ملموس نیست. 

می گوید،  روزولت  بار  آرچی   
خورشید  کردستان  جمهوری 
سخن  این  است.  خاورمیانە 
خاورمیانە  است  آن  نمایانگر 
پذیرای حکومت دێموکراتیک و       

جمهوری می باشد، ما بعنوان ملت 
زمینە  این  در  اقدامی  چه  کرد 
انجام دادەایم تا غرب به چنین 

قناعتی برسد؟
خاورمیانه در سده ای گه گذشت 
دستخوش  دائما  کنونی  سده  و 
هست.  و  بوده  بزگی  بحران های 
این که مسببین این بحران ها چه 
هستند  عواملی  چه  یا  کسانی 
بحث دیگریست. ولی اگر به تاریخ 
بنگریم،  نیز  جهان  دیگر  مناطق 
هرکدام در مقطعی دست کمی از 
خاورمیانه نداشته اند. در واقع در 
جهان آزاد و دمکراتیک امروزی، 
دمکراسی  و  آزادی  بر  هرچند  
رسیدن  برای  دارم،  تاکید  نسبی 
بیش  و  کم  کنونی  وضعیت  به 
کرده اند  طی  را  پروسه ای  همان 
کە ما امروزه در خاورمیانە شاهد 
خاورمیانەای  در  حال  هستیم.  آن 
با این وضعیت ساختاری سیاسی 
تماما دمکراتیک، مردمی، آزاد 
جمهوری  قالب  در  امروزی  و 
کوردستان  شکل می گیرد. بدیهی 
است که این چنین رویدادی توجه 
است  این  واقعیت  می کند.  جلب 
مشقاتی  تمام  با  کورد  ملت  که 
سعی  همیشه  است  داشته  که 
و  بنگرد  جلو  به  دارد  این  بر 
شده  باعث  نگرش  این  نایستاد. 
تا امروزه از نظر غربی ها کوردها 
به مانند ملتی باز و نزدیک به 
مثال  برای  شوند.  تعریف  غرب 
هنگامی که الیانس غربی برای 
وارد  اسالمی  تروریسم  با  مبارزه 
میدان می شود، این کوردها بودند 
که یکی از پایه های اصلی این 
الیانس را تشکیل دادند. اگرغرب 
نرسیده   نتیجه  این  به  امروز  تا 
باشد که برای رسیدن آرمان های 
مبارزه  از  کوردستان  جمهوری 

ولی  پشتیبانی کند،  ملت کورد 
اعتماد  است  توانسته   ملت کورد 
دنیای غرب را بدست بیاورد. این 
اعتمادسازی برای قدم های دیگر 
در آینده بسیار حائز اهمیت است. 
نمایندگان جنبش کوردستان دائما 
در مجامع بین المللی در تالش و 
پتانسیل  از  غرب  است.  کوشش 
وجود  کوردستان  در  که  بزرگی 
می داند  و  است  آگاه  خوب  دارد 
پتانسیل  این  روی  می شود  که 
و  سیاست  در  کرد.   باز  حساب 
فرصت ها  دنبال  باید  دیپلوماسی 
حداکثر  فرصت ها  این  از  و  بود 
این  واقعیت  کرد.  را  استفاده 
است که ما در تاریخ مبارزاتمان  
دست  از  را  زیادی  فرصت های 
داده ایم. ولی این را هم بگویم که 
از ما فرصت های زیادی نیز سلب 

کرده اند. 

کردستان  در  امروز  جوانان   
شدن  سپری  از  سال   ٧٤ از  بعد 
وجود  با  کردستان  جمهوری 
جشن  را  آن  دمکرات  حزب  نبود 

می گیرند، علل چیست؟
اندیشه  و  خواهی  هویت  گفتمان 
رهایی از یوغ استبداد و استعمار 
در جامعه کوردستان ریشه دوانیده 
تفکیک  بخشی  به  این  و  است 
نشدنی از تفکر انسان کورد تبدیل 
گشته است. ملت کورد می دانند 
خستگی  دمکرات  حزب  که 
احقاق حقوق ملت  برای  ناپذیرانه 
هیچ  و  می کند  مبارزه  کورد 
است  نتوانسته  سرکوبی  و  فشار 
وقفه ای در مبارزات این حزب به 
وجود آورد. از طرفی دیگر مردم 
هستند.  رهایی  و  آزادی   تشنه  
این مسئله تنها برای ملت کورد 
جهان  تمام  در  نمی کند.  صدق 

همه ملیت های تحت ستم آرزوی 
را  سرنوشت  تعیین  حق  و  رهایی 
در سر می پرورانند. لیفورد گیرتز 
قومی  مطالعات  نظریه پردازان  از 
میان  در  که  است  عقیده  این  بر 
تمام اقوام جهان بالاستثنا، رغبت 
به رسمیت شناخته  برای  شدیدی 
شدن وجود دارد. تمام اقوام عالقه 
دارند که در سطح کشور و حتی 
حقوقی  شخصیت  دارای  جهان 
قومی  هویت  و  شوند  سیاسی  و 
پذیرش  مورد  شان  فرهنگی  و 
شود.  واقع  قانونی  و  اجتماعی 
امروز  جوانان  که  است  بدیهی 
راه رهایی خود را در چهارچوب 
اندیشه جمهوری کوردستان ببینند 
آن  موسس  و  اندیشه  این  به  و 

وفادار باشند. 

 حزب دمکرات کردستان ایران، 
جمهوری  وارث  عنوان  بە 
کردستان در داخل و خارج کشور 

چه جایگاهی دارد؟
موسس  بعنوان  دمکرات  حزب 
جمهوری کوردستان ٧٤ سال پس 
از تاسیس این جمهوری و سقوطش 
هنوز  کورد  ملت  دشمنان  بدست 
هم به آن اندیشه و آرمان ها وفادار 
مبارزه  راستا  این  در  و  مانده 
می کند. قبال هم اشارە کردم که 
تاکتیک  از  مبارزه  در  می شود 
بهره  مختلفی  استراتیژی های  و 
جست، ولی جوهر فکری و اندیشه 
رهایی از یوغ استعمار و استبداد 
فلسفه  از  تغییرناپذیر  بخشی 
وجودی حزب دمکرات است و این 
است.  آشکار  بخوبی  همگان  بر 
حق  بر  و  آزادی خواهانه  مبارزه 
حزب دمکرات در هفتاد و اندی 
سال گذشته و پایگاه این حزب را 
ارتقا بخشیده است. حزب دمکرات 

و  منطقه  ایران،  کوردستان،  در 
و  معتبر  حزبی  عنوان  به  جهان 
شناخته شده دارای روابطی بسیار 
است.  بلند  جایگاهی  و  خوب 
حزب ما یکی از وزنه های اصلی 
علیه  مبارزه  در  ایران  اپوزسیون 
حساب  به  اسالمی  مستبد  رژیم 
برای  که  واقعیت  همین  می آید. 
مطرحی  ائتالف  نوع  هر  تشکیل 
در میان اپوزسیون همگان بر لزوم 
حضور حزب ما تاکید دارند، خود 
نشانگر پایگاه و اعتبار حزب ما 
از یک طرف و عملکرد سیاسی 
و حضور در میدان نبرد از طرف 
بسیار محدود  از  دیگر است. ما 
احزابی هستیم که در همه میادین 
اصلی مبارزه با رژیم ایران حضور 

پررنگ داریم. 

  نظر خود را در رابطه با دوم 
بهمن برایمان بیان کنید.

به  رسیدن  اوج  از  بهمن  دوم 
آرزوهایی بود که قبل از تاسیس 
جمهوری کوردستان درملت کورد 
کوردستان  بخشهای  همه  در 
رسیدن  برای  گزافی  هزینه  های 
به چنین روزی پرداخته بود. دوم 
بهمن به روزی ملی تبدیل گشته 
است که جایگاه ویژه ای در میان 
روزی  دارد.  کورد  ملت  اقشار 
دمکراسی  آزادی،  تداعی  که 
سرنوشت  تعیین  حق  به  رسیدن  و 
ملتمان است. این فرصت را مغتنم 
می شمارم و از این تریبون این روز 
بزرگ را به تمام ملت آزادیخواه 
کوردستان و تشنگان دمکراسی، 
سرنوشت  تعیین  حق  و  رهایی 

تبریک عرض می کنم. 

مصاحبە: کوردستان

هیوا بهرامی مسئول روابط بین الملل حزب دمکرات کوردستان ایران در خارج از کشور
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سهمیە بندی ثبت طالق در ایران سهمیە بندی ثبت طالق در ایران 
محدودیت در ثبت طالق بە تقاضای 
کانون سر دفتر ازدواج و طالق و 
موافقت سازمان ثبت از سوی قوە 
این  اساس  بر  شد.  ابالغ  قضائیە 
بخشنامەی ابالغ شدە توسط رئیس 
باتوجە  استان  هر  قضائیە،  قوەی 
برای  سقفی  دارای  جمعیتش  بە 
طالق می باشد. و سردفتران مجاز 
بە ثبت طالق بیشتر از این سقف 
در  محدودیت  این  ظاهرا  نیستند. 
راستای کاهش تعداد طالق ایجاد 
چیز  موضوع  اصل  در  اما  شدە 
سهمیەبندی  طرح  این  دیگریست. 
دفاتر طالق است نە سهمیە طالق 
مردم. دلیل آن هم زد و بند و فساد 
کارمندان دادگاە خانوادە با بعضی 
دفاتر ازدواج و طالق است. بعضی 

و  زد  این  پی  در  طالق  دفاتر  از 
بندها نگاە درآمدی بە این موضوع 
داشتند. میبایست برای مبارزە با 
این موضوع کە در کل استان های 
ایران گسترش پیدا کردە بود یک 
حرکت جدی انجام شود. البتە این 
طرح قبل از اجرا در دو استان بە 
آزمایشی  بە صورت  ماه   ٥ مدت 
اجرا شد و رضایت مسئوالن را در 
پی داشت سهمیە بندی طالق حتی 
برای مردم ایران کە با انواع سهمیە 
عجیب  هم  نیستند  غریبە  بندی 
با  همیشە  ایران  آید.  می  نظر  بە 
شکلی از سهمیە بندی مواجە بودە 
است از مایحتاج اولیە زندگی  تا 
پیش  ماە  چند  همین  کە  بنزین 
بندی  سهمیە  اما  بندی  سهمیە 
سهمیە  مفهوم  کار  این  طالق؟  
بندی را وارد سطح دیگری کرد. 
اهداف  از  فارغ  طرح  این  اجرای 

آمار  موضوع  می دهد  نشان  آن 
پیدا  اهمیت  مسئوالن  برای  طالق 
رسمی  آمارهای  اساس  بر  کردە 
در  ازدواج  بە  طالق  نسبت  میزان 
دائم  صورت  بە  اخیر  سال  چند 
در  است  شکستن  رکورد  حال  در 
سال ١٣٩٦ با ثبت ١٧٦هزار طالق 
رکورد  ازدواج  ٦٠٩هزار  ازای  در 
جدیدی بە جا گذاشت در این سال 
نسبت طالق ها بە ازدواج های ثبت 
شدە ٢٩٪ رسید کە باالترین آمار 
در تاریخ ثبت احوال ایران از سال 
١٣٤٤ بود اما این رکورد شکنی 
سال بعد هم ادامە پیدا کرد و نسبت 
طالق ها بە ازدواج در سال ١٣٩٧ 
بە ٣١.٨ رسید.  پیش بینی می شد 
هم  سال ٩٨  در  افزایش  روند  این 
ادامە پیدا کند و رکورد جدیدی 
برای طالق در این سال ثبت شود. 
مسئوالن  کە  جاست  همین  اما 

وارد عمل شدند. آنها پیشتر تالش 
کردە بودند کە اعالم آمار طالق را 
متوقف کنند همچنان کە در سال 
١٣٩٥ این کار را کردند اما حاال 
بە روشهای دیگری روی آوردەاند. 
با اجرای این طرح مراحل طالق در 
قبل  از  و دشوارتر  پیچیده تر  ایران 
می شود. نگرانی های حکومت در 
شدە  ملموس تر  تحوالت  این  مورد 
است. گرچە هم اکثر کارشناسان 
نشان می دهد  معتقدند هم شواهد 
تحمیلی  و  دستوری  راهکار  کە 
مجاز  سقف  کردن  تعیین  مانند 
تغییر  نمی تواند  طالق  ثبت  برای 
دالیل  کند.  ایجاد  را  محسوسی 
هستند  همچنان  طالق  افزایش 
مشکالت  قبیل   از  مشکالتی 
بە  امیدی  نا  اعتیاد،  اقتصادی، 
کە  پیداست  کامال   ... و  آیندە 
مسئوالن درست ریشەیابی نکردند 

ادامە  بە  و فقط مردم رو مجبور 
خودشان  کە  می کنند  زندگی 
خواهانش نیستند و از لحاظ روحی 
و روانی  و اقتصادی و ... تحت 
کنار  در  می گیرند.  قرار  فشار 
ایران  در  رسمی  ازدواج  کاهش 
رو  روبە  سفید  ازدواج  افزایش  با 
)زندگی  ازدواج  این  در  هستیم. 
مشترک بدونە ثبت رسمی( شروع 
می شود و بە کاهش آمار ازدواج 
کمک کردە است. این نوع ازدواج 
در حال گسترش است در واقع بە 
نوعی شیوەی زندگی تبدیل شدە 
ایران  بهداشت  وزارت  آمار  است. 
جمعیت   ٪٤٠ کە  می دهد  نشان 
کشور دچار اختالل روانی هستند. 
بهبود اوضاع اقتصادی و سیاسی 
بە صورت کلی می تواند بە رضایت 
و  شود  ختم  زندگی  از  شهروندان 
طالق  مانند  آمارهایی  کاهش  بە 

برنامە ریزی ها  اما  کند.  کمک 
بە سمت  هیچگاە  تقریبا  ایران  در 
است.  نرفتە  پیش  اوضاع  بهبود 
ایران  دولت  کە  شرایطی  در  حاال 
بە شدت با بحران اقتصادی روبرو 
اجتماعی  اعتراض های  و  است 
خود  سطح  باالترین  بە  سیاسی  و 
ایران  در  انقالب  از  بعد  تاریخ  در 
هدف  نیست  مشخص  است  رسیدە 
محدودیت  مانند:  طرح هایی  از 
آمارهایست  کاهش  طالق  ثبت 
را  برنامەریزی ها  ناکارآمدی  کە 
واضح تر می کند. اگر هدف رعایت 
عدالت میان دفترهای مختلف بود 
طالق  ثبت  تعداد  کردن  محدود 

منطقی نیست.

جغرافیای سیاسی ایران را می توان 
جغرافیای بحران نامید. بحران های 
متعددی که به دلیل عدم مدیریت 
قانونی  و  منطقی  و  عقالنی 
به  را  ناپذیری  جبران  هزینه های 
مردم و منافع ملی این کشور وارد 
نموده است. ایران به دلیل موقعیت 
ژئوکالچری،  ژئوپلیتیکی، 
ژئواکونومیکی و ژئواستراتژیکی 
است که می تواند  از کشورهایی 
مناقشات  و  بحران  تولید  مرکز 
باشد.  ای  فرامنطقه  و  منطقه ای 
به همین دلیل ساختار و آناتومی 
قدرت در ایران باید به سمت وسویی 
گرایش پیدا کند که کانون قدرت 
قانونی  مردمی  پشتوانه  یک  از 
باشد  برخوردار  دموکراتیک  و 
دیکتاتوری  ساختار  یک  نه 
غیردموکراتیک  و  استبدادی 
انتخابات  مسئله  طلب.  سلطه  و 
دموکراتیک  و  قانونی  و  آزاد 
ملیت،  گرایش های  تمامی  که 
مذهبی، زبانی، که بتوانند در آن 
دخیل باشند و بتوانند بر سرنوشت 
خود و کشورشان تاثیرگذار باشند 
می تواند مشروعیت سیاسی یک 
تفکیک  اصول  از  که  را  کشور 
از  یکی  واقع  در  و  قدرت  ناپذیر 
اقتدار  تاثیرگذار  و  مهم  منابع 
محسوب  ویکم  بیست  قرن  در 
آن  به  و  کند  تضمین  می گردد، 
جهانی  و  عام  مقبولیت  یک 
بارز  ویژگی های  از  یکی  بدهد. 
قرن بیست ویکم این است که دیگر 
قدرت از لوله تفنگ بیرون نمی آید 
بلکه پایان چنین دورانی بسر آمده 
است و دانایی مهم ترین منبع قدرت 
و اقتدار است. انتخابات یکی از 
است که  پارامترهای دموکراسی 
دموکراتیک  دولت های  بر  عالوه 
و قانونی، رژیم های استبدادی  و 
نمایشی  که  مآب  دموکراتیک 
ارکان  در  قانون  و  دموکراسی  از 
رسانه ها  و  مطبوعات  و  قدرت، 
آن  از  صوری  صورت  به  دارند، 
بهره می گیرند و برای مشروعیت 
آن  به  هرازگاهی  خود  سیاسی 

متوسل می شوند؛ مانند یک فیلم 
چندساعته برای نمایش عمومی. 
با  نیز  ایران  اسالمی  جمهوری 
سال  هرچند  انتخابات  برگزاری 
یکبار که تمامی دستگاه های رژیم 
را در سطح  آن  و حاکمیت شدیدا 
داخلی و خارجی با رسانه هایی که 
می کنند،  تبلیغ  دارند  اختیار  در 
مدعی یک نوع انتخابات قانونی 
و دموکراتیک است. در این مقاله 
به بررسی این ادعا خواهیم پرداخت 
که آیا واقعا انتخابات ایران قانونی 

و دموکراتیک است؟

 ، انتخابات   : کلیدی  واژگان   
مشروعیت ، دموکراسی، جمهوری 

اسالمی
یا  دموکراتیک  سیاسی  زندگی 
انتخاب  در  تنها  ساالرانه  مردم 
راه  از  کشور  سیاسی  رهبران 
نمی شود.  خالصه  آزاد  انتخابات 
واقعیت  هنگامی  دموکراسی 
و  قانون  حاکمیت  که  می یابد 
در  شهروندان  حقوقی  برابری 
مردم  و  یابد  واقعیت  قانون  پناه 
خود  سیاسی  زندگی  راه  خود، 
قانون  حاکمیت  کنند.  تعیین  را 
مگر  کرد،  نخواهد  پیدا  واقعیت 
آنکه حرمت نهادن به آن به بخش 
الیتجزای فرهنگ جامعه دربیاید 
قانون  پاسداران  به  شهروندان  و 
تبدیل شده باشند. در دموکراسی 
دارد،  زیادی  اهمیت  مشروعیت 
مردم  رضایت  بر  دموکراسی  زیرا 
تمایل  برخالف  و  است  مبتنی 
بر  را  مشروعیت  نمی توان  آنها 
اراده آنها تحمیل کرد. در صورت 
نبودن مشروعیت، حکومت اعتماد 
می دهد  دست  از  را  عمومی 
با  افتد.  می  فرو  وسرانجام 
صورت  قدرت  مشروعیت،  نبود 
عقیده  به  می یابد.  محض  زور 
بنیاد  مشروعیت  »استرنبرگر«، 
انتخابات  است.  حکومت  قدرت 
است.  دموکراسی  الزمه  آزاد 
چشم  آن  از  نمی توان  که  عاملی 
پوشید و نهادی است که بر خالف  
محتوم  را  آن  که  کسانی  تصور 
آن  درآوردن  اجرا  به  می پندارند، 
دشواری بسیار دارد. رای مخفی، 

بی  فسادهای  و  تقلب  از  رهایی 
برای  احزاب  آزادی  زننده،  و  پرده 
کشور،  مناطق  تمامی  در  رقابت 
وجود یک نظام انتخاباتی که به 
از  باشد،  طرف  بی  کافی  اندازه 
نشانه های بدیهی در کشورهایی 
دست  آزاد  انتخابات  به  که  است 

یافته اند.

 مشروعیت و انتخابات
و  دولت ها  ساختار  بررسی 
از  قدرت  مشروعیت  چگونگی 
ارکان پایه و اساسی در آناتومی 
مشروعیت  داشتن  است.  قدرت 
ایجاد  باعث  قانونی  و  مردمی 
امنیت، ثبات و نهادینه شدن جامعه 
مقیاس  در  دموکراسی  و  مدنی 
یک  نتیجه  در  می گردد.  ملی 
نوع اعتماد بین مردم و دولت در 
فرهنگ سیاسی شکل می گیرد و 
باعث توسعه سیاسی، اقتصادی و 
اجتماعی می گردد. دولتی که از 
در سطح  دموکراتیک  مشروعیت 
سیاست  در  است  برخوردار  ملی 
خارجی و روابط دیپلماتیک با نظام 
از  بیشتری  اقتدار  با  الملل،  بین 
منافع ملی دفاع می کند. مسله 
ابعاد  دارای  حکومت  مشروعیت 
مشروعیت  مفهوم  است.  مختلفی 
به معنی عام، آن است که پیدایش 
حکومت  یک  آمدن  وجود  به  و 
مبتنی بر قواعد و ضوابط حقوقی 
پذیرفته شده باشد. در اینجا مفهوم 
بر پایه تصورات عمومی از حق و 
حقوق بنا شده است. این بستگی 
نیز ممکن  باور مردم  و  به تصور 
و  مکانی  شرایط  به  نسبت  است 
همین  به  باشند.  متفاوت  زمانی 
که  تاریخ  طول  در  نیز  دلیل 
آنها دچار  جوامع و حکومت های 
دگرگونی شده اند، برداشت و تعبیر 
از مفهوم مشروعیت نیز تغییر کرده 
است.  به باور »ماکس وبر: سه 
گونه  دارد؛  وجود  مشروعیت  نوع 
نخست مشروعیت سنتی است که 
بر پایه باور به ارزش باالی سنت ها 
استوار است. گونه دوم مشروعیت 
کاریزماتیک است که بر باور به 
خارق  قدرت  از  رهیر  برخورداری 
استوار  نظیر  بی  قابلیت  و  العاده 

است. گونه سوم مشروعیت عقالنی 
است که بر منطق و قواعد حقوقی 
از  یکی  انتخابات  است.  استوار 
پارامترهای دموکراتیک است که 
عالوه بر دولت های دموکراتیک، 
رژیم های خودکامه و دیکتاتوری 
نیز برای مشروعیت خود و پذیرش 
آن  به  انظار عمومی  در  حکومت 
مدرن  شکل  شوند.  می  متوسل 
اقدام  با  دموکراتیک  غیر  رژیم 
ناپلئون در مراجعه به آرا عمومی 
مشروعیت  جهت  پرسی(  )همه 
و  نظامی  دیکتاتوری  به  بخشی 
امپراتوری  لقب  اتخاذ  نهایت  در 
برای خود به منصه ظهور رسید. 
بود:  گفته  چرچیل"  "وینستون 
،امپراتوری  آینده  "امپراتوری 
مغزها خواهد بود.« بنابراین برای 
مشروعیت سیاسی باید به شعور و 
افکار عمومی جامعه توجه خاص 
اخالق  یک  با  مردم  با  و  داشت 
سیاسی شهروند مدار و قانون مدار 
دستگاه  ایجاد  با  نه  کرد  برخورد 
های امنیتی و پلیسی ارعاب گر 
توجیهاتی چون  با  و  و سرکوبگر 
امنیت ملی، امنیت جامعه و دین، 
شهروندان را در زندان های مخوف 
و  مدنی  حقوق  از  و  زندانی کرد 

شهروندی محروم کرد .

 کنترل انتخابات
در حکومت های غیر دموکراتیک 
شدید  کنترل  تحت  انتخابات 
دولتی  کارگزاران  است.  حکومت 
دارند  سعی  ترفندها  انواع  با 
اعتماد  مورد  و  نظر  مورد  افراد 
خود را کاندیدا نمایند و این کار 
شرایط  محدودسازی  با  اغلب  را 
در   . میدهند  انجام  کاندیداتوری 
رژیم های مطلقه مردم فقط آزادند 
پیشنهادی  نامزد  چند  از  یکی 
حکومت را انتخاب کنند. از این 
رو موضوع انتخابات در جهان سوم 
همیشه  استبدادی  کشورهای  و 
مورد تمسخر و لطیفه پردازی بوده 
است . می گویند در کشورهای 
دموکراتیک نتیجه انتخابات ٢٤ 
ولی  شود  معلوم می  بعد  ساعت 
در کشورهای استبدادی نتیجه از 

قبل معلوم است .

 دموکراسی و انتخابات
مردم  حاکمیت  یعنی  دموکراسی 
و این حاکمیت مردم در انتخابات 
برسد  ظهور  منصه  به  تواند  می 
و  دموکراسی  از  صحبت  وقتی 
اینکه  یعنی  شود  می  انتخابات 
ثبت  از  انتخابات  مراحل  تمامی 
تایید  یا  رد  تا  گرفته  افراد  نام 
چارچوب  یک  در  باید  صالحیت 
صورت  دموکراتیک  و  قانونی 
پذیرد نه اینکه با یک مهندسی 
طرف  از  که  مآب  دموکراتیک 
حاکمیت به طور دقیق برنامه ریزی 
شده باشد افراد را انتخاب کنیم. 
خالف  شده  مهندسی  شیوه  این 
است.  قانون  و  دموکراسی  اصول 
حاکمیت،  طرف  از  انتخابات  اگر 
مهندسی شده برگزار شود و فقط 
مردم یک رای را بنویسند و آن را 
بیاندازند، و نمی توان  به صندوق 
انتخابات  و  دموکراسی  ادعای 

آزاد کرد.

 ترفندهای انتخابات
هرچند  ایران  مانند  کشوری  در 
یه  مدت  به  مردم  بار  یک  سال 
هفته یا کمی بیشتر مزه آزادی یا 
را درک  آزادی  بگویم شبه  بهتر 
تشویق  برای  حاکمیت  می کنند. 
مردم به پای صندق های رای از 
سری  یه  مانند  متنوع  ترفندهای 
یا  مطبوعات  در  آزاد  بحث های 
در رسانه ملی استفاده می کنند. 
ترفندهای انتخابات در اجتماعات 
سوء  با  دولت ها  غیردموکراتیک 
استفاده از کم سوادی و بی خبری 
آنها را به بازی می گیرند.  مردم 
مردم ناراضی را با انواع ترفندها 
می کشاند.  رای  صندق  پای  به 
به طور مثال برای چند روز یا چند 
هفته سخت گیری های حکومتی 
را کاهش می دهند یا برای مدتی 
به  را  عمومی  مایحتاج  مشکل 
صورت مقطعی رفع و مواد اولیه 
وفور  به  را  زندگی  ضروری  و 
دسترس  در  نازل  قیمت  با  یا  و 
هم  گاهی  می دهند.  قرار  مردم 
و  ترس  ایجاد  شایعات  پخش  با 
وحشت می کنند که عدم شرکت 

به  را  بالیایی  چه  انتخابات  در 
تصویب  عدم  داشت.  خواهد  دنبال 
اعتبارنامه نماینده ای یعنی نادیده 
گرفتن رای مردم آن منطقه. این 
حذف  برای  است  ترفندی  خود 
اقلیت فکری حاضر در مجلس از 
سوی اکثریت حاکم بر مجلس. این 
خود از مصادیق اعمال دیکتاتوری 

اکثریت است.

 شورای نگهبان و انتخابات
نظارت  با  نگهبان  شورای 
دارد  اختیار  در  که  استصوابی 
یکی از بزرگ ترین موانع انتخابات 
در  دموکراتیک  و  قانونی  آزاد، 
حق  نگهبان  شورای  است.  ایران 
انتخاب کردن و انتخاب شدن که 
باید از سوی مردم و با رای مردم 
می کند  نقض  را  بگیرد  صورت 
برای  وحرمتی  ارزش  واقع  در  و 
مردم قائل نیست. شورای نگهبان 
را  خود  نظر  مورد  گزینه  چندین 
رای  درروز  و  می کند  انتصاب 
یکی  باید  ایران  مردم  ما  گیری 
از گزینه های انتصاب شده شورای 
محترم را انتخاب کنیم و خوشحال 
و  رفتیم  مثال  که  باشیم  این  از 
کشورمان  و  خود  سرنوشت  برای 
برای چند سالی تاثیرگذار بودیم. 
شورای نگهبان جمهوری اسالمی، 
نهادی کوچک با قدرتی بزرگ 

است

 رای دادن و رای ندادن ملت
چه  ایران  اسالمی  جمهوری  در 
رای بدهیم و چه رای ندهیم هیچ 
فرقی و هیچ تغییری در حاکمیت 
داری  مملکت  اصول  و  قانون 
که  چرا  کرد  نخواهیم  مشاهده 
ساختار اجازه کوچکترین تغییری 
تغییر  به  امید  داد.  نخواهد  را 
وتحول از طریق صندوق رای یک 
توهم است. در این کشور قانون و 
مردم  و  است.  دکور  برای  آزادی 
این  با  که  است  سال  چهل  ایران 
ترفند و انتخابات غیر دمکراتیک 

روبرو هستند.

مختار نقشبندی
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