
www.kurdistanmedia.comwww.kurdistanmedia.comشامره شامره 797797 سەشنبە  سەشنبە ٣١٣١ فروردین  فروردین ١٤٠٠١٤٠٠،  ،  ٢٠٢٠  آوریل    آوریل  ٢٠٢١٢٠٢١

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

7 56 4

سانسور، راهکاری از جانب 
رژیم های دیکتاتوری بە 

منظور ...

خالصه نویسی کتاب 
»داعش خشونت شرقی و 

نقد عقل فاشیستی«
سیستم جنایتکار

سیاسی  حاکمیت  های  از  برخی 
آن  ها  می شود  کە  دارند  وجود 
یا  دمکراتیک  سیستمی  را 
در  یا  نامید؛  نیمە دمکراتیک 
سیستم  كه   گفت  برخی  مورد 
با  است.  تمامیت خواە  یا  توتالیتر 
بر  حاکم  سیاسی  سیستم  تعریف 
چهارچوب  و  ذهنیت  کشوری، 
کلی را نسبت بە آن سیستم جهت 
می دهیم و از این چنین سیستمی 
نیز انتظار اقدام یا اعمالی خواهیم 

داشت متناسب با تعریف آن.
اما برای رژیم جمهوری اسالمی 
این چنین تعریفی صدق نمی کند، 
چرا کە اعمال و اقدامات این رژیم 
در همچنین چهارچوبی نمی گنجد 
و در حقیقت با این چنین تعریفی 
این توقع را بە وجود آوردیم کە این 
رژیم متناسب با تعریف گفته  شده  
چیز  واقعیت  اما  می كند،  رفتار 

دیگری را نشان می دهد!
رژیم  برای  بگوییم،  روشن تر 
می توان  فقط  اسالمی  جمهوری 
به   را  »ویرانه »  همچون  تعریفی 
ویران  از  غیر  کە  چرا  برد.  كار 
و  سیاسی  لحاظ  از  کشور  کردن 
دستگاه  اجتماعی  و  اقتصادی 
حاکمه  نیز بە ویرانەای تمام عیار 
تبدیل شدە است؛ درعمل و گفتمان 

نیز ویرانەای بیش نیست.
و  اقتصادی  فروپاشی  مسئلە 
سیاسی از طرفی و وضعیت اسفبار 
کرونا  ویروس  با  مقابلە  در  رژیم 
واقعیت است کە  این  نیز گویای 
رژیم شکست خوردە و اعتراف وزیر 
این  بر  گواهی  نیز  رژیم  بهداشت 
کە  مسئلەای  اما  است.  حقیقت 
عیان  همە  برای  گذشتە  از  بیش 
رفتارهای  و  موضع  می باشد، 
رژیم در برهەهای مختلف زمانی 
می باشد کە بە مثابە رژیمی است 

مخروبە! 
زمانی  رژیم  این  بودن  ویرانە 
مسئول  کە،  می شود  آشکارتر 
پرونده  سالح اتمی آن کە پاسداری 
بود، کشتە شد  نام فخری زادە  بە 
نمی دانستند کە  رژیم  و مسئوالن 

کریم پرویزی
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پیکر شهید »لقمان  مهفر« با حضور مبارزان دمکرات بە خاک سپردە شد

بیانیە شورای سیاستگذاری حزب دمکرات بە مناسبت 
شهادت یکی از اعضای رهبری حزب

جلوگیری اطالعات رژیم ایران از برگزاری مراسم ترحیم شهید »لقمان مهفر«

دورە 24٨ مقدماتی پیشمرگە کوردستان بە اتمام رسید

وداعباحماسەآفرین
»کێلەشینوپیران«

 ١٤٠٠ فروردین   ٢١ شنبە  روز 
باشکوە و  خورشیدی، در مراسمی 
با حضور اعضای رهبری، کادر و 
پیشمرگە و اعضای حزب و هیات 
برخی از احزاب و جریانات سیاسی 
ادارات  نمایندگان  همچنین  و 
آیین  کوردستان،  اقلیم  حکومت 
تدفین شهید »لقمان مهفر« عضو 
هیات اجرایی شورای سیاستگذاری 
و تازەترین شهید حزب برگزار شد.

پیکر  از  حضار  استقبال  با  مراسم 
آغاز  وی  کردن  گلباران  و  شهید 
شد و با رژە و سان نظامی نیروی 
پیشمرگ کوردستان، بە سوی مزار 

شهدای حزب حركت كردند.
شهدا،  قبرستان  در  حضور  از  بعد 
ڕەقیب«  کورد »ئەی  ملی  سرود 
اجرا و با یک دقیقە سکوت حضار 
شهدای  بە  احترام  ادای  نشان  بە 
شهید  پیکر  کوردستان،  و  کورد 
»لقمان مهفر« بە خاک کوردستان 

سپردە شد.
سرود  ایشان  پیکر  تدفین  از  بعد 

»ئەی شەهیدان« از سوی نیروی 
پیشمرگ کوردستان اجرا شد.

»مصطفی  مراسم  ادامە  در 
حزب  اجرایی  مسئول  هجری« 
طی  ایران،  کوردستان  دمکرات 
شخصیت  و  نقش  بە  سخنانی 
در  مهفر«  »لقمان  شهید  برجستە 
جریان مبارزات حزب و ملت کورد 

اشاراتی داشتند.
»هجری« در سخنان خود گفتند: 
فرهنگ  در  واالیی  جایگاە  شهید 
ایران  کوردستان  دمکرات  حزب 
دلیل  بە  فقط  جایگاە  این  دارد، 
حزب  مبارزاتی  صفوف  در  حضور 
برای  مبارزە  دلیل  بە  بلکە  نیست 
همانا  کە  ملتی  واالی  آرمان های 
و  کورد  رستگاری  و  آزادی 
کوردستان می باشد، است. بە همین 
راه  در  کە  کسی  هر  است  خاطر 
رهایی ملتش مبارزە کند و شهید 
شود، جایگاهی واال و ویژەای میان 

ملت خود خواهد داشت.
بە  اشارەای  همچنین  »هجری« 

شهید  انقالبی  و  بار  پر  زندگی 
جوانی  سن  در  کە  داشتند  لقمان 
با پشتکار  و  نیروهای حزب  جذب 
و توانمندی خود بە جایگاە رهبری 

حزب نیز رسیدند.
بعد از سخنان مسئول اجرایی حزب، 
»حسن شرفی« معاون اول مسئول 
شورای  مسئول  و  حزب  اجرایی 
نمایندگی  بە  سیاستگذاری حزب، 
و  حزب  سیاستگذاری  شورای  از 
اعضای رهبری حزب طی سخنانی 
شهید  زندگی  و  نقش  بە  کوتاە 

»لقمان مهفر« اشاراتی داشتند.
بە  خود  سخنان  در  »شرفی« 
شهید  بی دریغ  فداکاری های 
»لقمان« اشارە کردند کە چگونە 
صفوف  بە  پیوستنشان  اول  روز  از 
روز  آخرین  تا  حزب  مبارزات 
زندگی شان، برای تحقق آرمان های 
و  کورد  آزادی  همان  کە  حزب 
پیگیرانە  می باشد،  کوردستان 

مبارزە کردند.
ضایعە از دست دادن ایشان، سنگین 

و زخمی التیام نیافتنی خواهد بود 
ملت  رهایی بخش  جنبش  پیکر  بر 

کورد در کوردستان ایران.
در ادامە »شرفی« بە نقش خانوادە 
ایشان  گرامی  همسر  بەویژە  و 
پرداختند کە چگونە تماما حامی 
و مشوق و همکار شهید »لقمان« 
حزبی  مسائل  و  خانوادە  امور  در 

بودند.
نام  بە  شهید  دخترهای  از  یکی 
اروپا  در  کە  مێهفەر«  »گەالوێژ 
در مدح  را  شعری  هستند،  ساکن 
پدر سرودە بودند کە توسط »شمال 
ترغیبی« مجری برنامە تقدیم روح 

شهید و حضار گردید.
بیگی«  خاکی  »فواد  ادامە  در 
عضو هیات اجرایی حزب بیوگرافی 
قرائت  را  »لقمان«  شهید  بار  پر 

کردند.
شهید  نقش  بە  بیگی«  »خاکی 
شهادت  و  کردە  اشارە  »لقمان« 
برای  بزرگ  ضایعەای  را  ایشان 

حزب و خانوادە شهید دانستند.

در ادامە »قادر مهفر« پسر شهید 
از خانوادە  نمایندگی  بە  »لقمان« 
مهفر ضمن تشکر از حضور حضار 
گفتند:  پدر  تدفین  مراسم  در 
لحظە  آخرین  تا  پدرمان  »همچون 
زندگیمان با حزب و ملتمان خوایم 
نخواهیم  بر  مبارزە  از  و دست  بود 

داشت«.
بە رسم  تقدیم دستە گل  با  مراسم 
از  »لقمان«  شهید  مزار  بر  وفا 
سوی »مصطفی هجری« مسئول 
»قادر  شهید  پسر  و  حزب  اجرایی 

مهفر« بە اتمام رسید.
شهید »لقمان مهفر« عضو هیات 
سیاستگذاری  شورای  اجرایی 
ایران  کوردستان  دمکرات  حزب 
بودند کە، صبح شنبە، مورخ ٢١ 
فروردین ١٤٠٠ خورشیدی در یکی 
»هەولێر«  شهر  بیمارستان های  از 
اربیل بە دلیل ابتال بە ویروس کرونا 

شهید شدند.
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پیکرشهید»لقمانمهفر«
باحضورمبارزاندمکراتبەخاکسپردەشد

بیانیەشورایسیاستگذاریحزبدمکراتبەمناسبت
شهادتیکیازاعضایرهبریحزب

تجدیدپیمانپیشمرگەهایشاخباخانوادەشهید»لقمانمهفر«

»لقمان  شهید  خاکسپاری  مراسم 
دمکرات  حزب  شهید  میهفر« 
مراسمی  طی  ایران  کوردستان 
حزب  شهیدان  آرمگاە  در  باشکوە 
برگزار  ایران  کوردستان  دمکرات 

شد.
طی  فروردین ماە،   ٢١ شنبە  روز 
حضور  با  و  باشکوە  مراسمی 
اعضای رهبری، کادر، پیشمەرگە 
دمکرات  حزب  خانوادەهای  و 

احزاب  از  شماری  نمایندگان  و 
و  دیگر  سیاسی  جریانات  و 
اقلیم  حکومت  ارگان های  نمایندە 
کوردستان مراسم خاکسپاری پیکر 
شهید »لقمان  مهفر« برگزار شد.

پیکر ایشان با سان نظامی نیروی 
پیشمرگە کوردستان مورد استقبال 
قرار گرفت  و سپس بە سوی مزار 

شهیدان حزب دمکرات روانە شد.
خواندن  با  ازمراسم  بخش  این  در 

سرود ملی »ئەی  ڕەقیب« و یک 
دقیقە سکوت بە حرمت روح پاک 
شهیدان کورد و کوردستان، پیکر 
مزار  در  مهفر«  »لقمان   شهید 
خاک  بە  دمکرات  حزب  شهیدان 

مقدس کوردستان سپردە شد.
شەهیدان«  »ئەی   سرود  سپس 
پیشمرگەی  نیروی  سوی  از 

کوردستان خواندە شد.
هجری«  همچنین«مصطفی 

دمکرات  حزب  اجرایی  مسئول 
کوردستان ایران، در مورد شخصیت 
مهفر«  »لقمان   شهید  بزرگ 

سخنانی را ارائە کرد.
داشت:  بیان  سخنانش  در  نامبردە 
»شهید در فرهنگ حزب دمکرات 
بسیارگرانقدراست و بە مبارزه وی 
بلکە  نمی شود،  منتهی  حزب  در 
هدف بزرگ وی کە آزادی ملت 
بە  مقدس تراست،  می باشد  کورد 
همین دلیل کسی کە در راە ملت 
بزرگی  سربلندی  شود  شهید  خود 
را کسب کردە است چون  کە خود 
را فدای ملت و خاک وطن کردە 

است«.
افزود: »کاک  همچنین  هیجری 
لوقمان کادر با تجربە  واز اعضای 
سنین  در  کە  بود  حزب  رهبری 
دمکرات  حزب  صفوف  بە  جوانی 
و  شد  ملحق  ایران  کوردستان 
راەهای مختلف مبارزە را در حزب 
و  اجرایی  امور  در  و  نمود  طی 
تجربەهای  رهبری،  در  عضویت 

بسیاری را کسب کرد«.
معاون  »حسن  شرفی«  سپس 

دمکرات  حزب  اجرایی  مسئول 
از  نمایندگی  بە  ایران،  کوردستان 
مرکز شواری سیاستگذاری حزب 

دمکرات سخنانی را بیان کرد.
کرد:  اعالم  سخنانش  در  نامبردە 
همان  از  مهفر  لقمان  »شهید 
مبارزە  بە  عالقەمند  جوانی  اوان 
خود  سرزمین  برای  آزادیخواهانە 
بود و با سن کم خود بە مبارزان 
راە  این  در  و  شد  ملحق  دمکرات 
هیچ فداکاری نماندە بود کە انجام 
ندهد، بە همین دلیل از دست دادن 
میان  از  مهفر«  »لوقمان  شهید 
است  زخمی عمیق  مبارزان حزب ، 
بر پیکر حزب  و خسارتی چشم گیر 
در  ملتمان  آزادی خواهانە  برجنبش 

کوردستان ایران است«.
»کاک  گفت:  ادامە  در  شرفی 
زمینەساز  افکارش  اگرچه  لقمان 
بپیوند  دمکرات  حزب  بە  تا  بود 
بە  را  فرصت  این  نیز  خانوادەاش 
شهید لقمان می داد کە افکارش را 

عملی کند«.
مراسم  این  از   دیگر  برگەای  در 
در  میهفر«  خانم«گەالوێژ  یکی 

را  شعری  شهیدش  پدر  اندوە  غم 
از سوی مجری  بود کە  فرستادە 

مراسم خواندە شد.
پر  زندگینامە  از  سپس خالصەای 
از سوی  شهید »لقمان مهفر«  بار 
شورای  خاکی بیگی«  »فواد 
کوردستان  دمکرات  حزب  اجرایی 

ایران خواندە شد.
»قادر  مراسم  دیگر  بخش  در 
بە  »لقمان«  شهید  فرزند  مهفر« 
»مهفر«  خانوادە  از  نمایندگی 

سخنانی را بیان کرد.
نمایندگی  بە  مێهفەر«  »قادر 
کرد،  اعالم  »مهفر«  خانوادە  از 
پدرمان تا آخرین لحظات عمر خود 
اهداف  راە  بە  وفادار  پیشمرگەای 
را  جانش  راە  این  در  و  بود  خود 
بخشید، ما نیز ادامە دهندە را هش 

خواهیم بود«.
بە  گلی  دستە  مراسم  درپایان 
سوی »مصطفی  از  احترام  نشانە 
و  حزب  اجرایی  مسئول  هجری« 
»قادر مهفر« فرزند شهید »لقمان 

مهفر« بر مزارش گذاشتە شد.

حزب  گذاری  سیاست  شورای 
بە  ایران  کوردستان  دمکرات 
مهفر"  "لقمان  شهادت  مناسبت 
شورای  اجرایی  هیات  عضو 
سیاست گذاری حزب، بیانیەای را 

منتشر کرد.
متن بیانیە این چنین است:

گذاری  سیاست  شورای  بیانیە 
ایران  کوردستان  دمکرات  حزب 
دیرین  مبارز  شهادت  مناسبت  بە 

"لقمان مهفر"
هم میهنان گرامی

مبارزات  حامیان  و  دوستداران 
کوردستان  در  کورد  آزادی خواهی 

ایران
هواداران، اعضا، کادر و پیشمرگان 

حزب دمکرات کوردستان ایران
اعالم  تاثر  و  تاسف  نهایت  با 
می نماید کە رفیق مبارز و فداکار 
حزبمان، حزب دمکرات کوردستان 
هیات  عضو  مهفر"  "لقمان  ایران 
گذاری  سیاست  شورای  اجرایی 
و  دست  ماە  یک  از  پس  حزب 

پنجە نرم کردن با بیماری کرونا، 
فروردین   ٢١ شنبە  روز  سحرگاه 
از  یکی  در  خورشیدی   ١٤٠٠
در  "اربیل"   شهر  بیمارستان های 
گذشت و همرزمان و همسنگرانش 
را در غمی عمیق و حزب دمکرات 
کرد  نو  خسارتی  دچار  نیز  را 
بە  را  مقاومت  و  مبارزە  راه  و 

همسنگرانش سپرد.
تنها  مبارز  این  دادن  دست  از 
خسارتی نو برای حزبمان نبود بلکە 
جنبش  پیکر  بر  است  تازە  زخمی 
کوردستان  در  کورد  آزادی خواه 

ایران.
خورشید  پسر  مهفر  لقمان  شهید 
در  خورشیدی   ١٣٤٣ سال  در 
روستای "مەال عیسی" در منطقە 
شد.  متولد  شنۆ"  "دەشتەبێڵی 
ایشان در سن نوجوانی جذب جنبش 
در  و  شدە  کوردستان  آزادی خواه 
رهائی  و  کورد  آزادی  راستای 
کوردستان در سال ١٣٥٨ خورشیدی 
دمکرات  حزب  جوانان  اتحادیە  در 

و بعدها در صفوف مبارزین حزب 
جای  ایران  کوردستان  دمکرات 
گرفت و تا آخرین لحظات زندگی 
انجام  و  مبارزە  و  تالش  از  خود 
و  کورد  میهنی  و  ملی  وظایف 
ایران،پا  کوردستان  دمکرات  حزب 

برجا و تاثیر گذار بودند.
لقمان  رفتە،  دست  از  همسنگر 
مهفر در جریان مبارزە در صفوف 
ایران،  کوردستان  دمکرات  حزب 
بودند  عهدەدار  را  مسئولیت  چند 
کە درانجام همە آنها با فداکاری 
و احساس مسئولیت، توانایی خود 

را نشان دادە است.
کنگرەهای  در  مهفر  لقمان  شهید 
٩، ١١ و ١٢ حزب بە عنوان عضو 
علی البدل کمیتە مرکزی منتخب 
و در کنگرەهای ١٠، ١٣، ١٤ و 
اصی کمیتە  عنوان عضو  بە   ١٥

مرکزی انتخاب شدند.
در  رفتەمان  دست  از  همسنگر 
در  عضویت  و  مبارزات  جریان 
را  مسئولیت  چند  حزب  رهبری 

برعهدە داشتند، همچون:
مسئول کمیسیون اجتماعی، معاون 
 – سیاسی  کمیسیون  مسئول 
رادیو،  کمیسیون  مسئول  نظامی، 
در  و  کوردستان   ٢ مرکز  مسئول 
عنوان  بە  نیز  حزب   ١٦ کنگرە 
عضو شورای سیاست گذاری حزب 
و آخرین مسئولیت حزبی ایشان هم 
عضو هیات اجرایی شورای سیاست 

گذاری حزب بود.
شهید لقمان همزمان با فعالیت های 
تا  نیز  را  خود  تحصیالت  حزبی، 
دانشگاە  در  حقوق  لیسانس  مقطع 
صالح الدین اربیل ادامە و موفق بە 
رتبە مشاور  با  اخذ مجوز وکالت 

شدند.
شهید لقمان شخصیتی شناختە شدە 
و دارای مجموعەای از خصوصیات 
بارز انسانی بودند؛ در جریان مبارزە 
و  ناپذیر  خستگی  کار  در  جدی، 
ودارای  گرم  خون  نیز  جامعە  در 
روابطی صمیمانە با فامیل، دوست 
و همسنگران بودند؛ عمیقا باورمند 

بە مشی مبارزاتی حزب و آزادی 
کورد وکوردستان و، بەهمین جهت 

محبوب همگان بودند.
حزب  گذاری  سیاست  شورای 
بە  ایران  کوردستان  دمکرات 
ضمن  تازە،  ضایعە  این  مناسبت 
خود،  اندوە  و  غم  مراتب  اعالم 
خانوادە  بە  را  ایشان  گذشت  در 
دوست  و  فامیل  همە  و  گرانقدر 
رهبری  اعضای  و  آشنایان  و 
و  اعضا  هواداران،  همە  و  حزب 
پیشمرگان حزب دمکرات  و  کادر 

و  گفتە  تسلیت  ایران  کوردستان 
تسلی خاطر برای همە کسانی کە 
و  غم  دچار  ایشان  گذشت  در  از 

اندوە شدند را آرزومند است.

شهیدمان  همسنگر  روان  و  روح 
بە  و  رهرو  پر  راهشان  و  شاد 

امید تحقق آرزوهایشان
حزب دمکرات کوردستان ایران

شورای سیاست گذاری
 ١٠( ١4٠٠ خورشیدی  فروردین   2١

آوریل 2٠2١ میالدی(

نیروی  پیشمرگەهای  از  شماری 
پیشمرگه کوردستان بە نمایندگی 
مزار  بر  شاخ  پیشمرگەهای  از 
و  شدە  حاضر  مهفر"  "لقمان  شهید 
با گذاشتن دستە گلی بە رسم وفا 
اهداف  تا تحقق  تازە کردند  پیمان 
کوردستان،  و  کورد  شهدای  همە 
در سنگرهای مقاومت ایستادگی 

کنند.
این دسته از پیشمرگەها همچنین 
شهید  خانوادە  از  دیدار  ضمن 
تسلیت  مراتب  عرض  و  "لقمان" 
در  ایشان  برجستە  نقش  بە  خود، 
جریان مبارزات ملت کورد بە ویژە 

ارج  را  آن  و  کردە  اشارە  "راسان" 
نهادند.

دیدار  این  در  شاخ  پیشمرگەهای 
خانوادە شهید  از سوی  به گرمی 
قرار  استقبال  مورد  مهفر"  "لقمان 
گرفتە و "قادر مهفر" فرزند  شهید 
از  قدردانی  ضمن  نیز  "لقمان" 
خود  "ما  کرد:  اعالم  پیشمرگەها 
را  خدمتگذار همە پیشمرگه های 
مایە  و  می دانیم  کوردستان 
سرفرازی ما است کە خود را در 
کنار شما همسنگران پدر شهیدمان 

می بینیم".
در این دیدار خانم "خدیجە " همسر 

و  تشکر  ضمن  نیز  "لقمان"  شهید 
قدردانی از حضور پیشمرگەها ابراز 
داشتند: شهید "لقمان"  شهید همە 
راە  ادامەدهندە  و  است  کوردستان 
شهدای  همە  و  ایشان  مبارزاتی 
کوردستان خواهیم بود و در این راە 
هم همچون گذشتە مصرانە حضور 
خواهیم داشت". پیشمرگە های شاخ 
نیز در این دیدار پیمان تازە کردند 
و  اهداف شهدای کورد  تا رسیدن 
کوردستان کە همان آزادی کورد و 
کوردستان می باشد، در سنگرهای 
کوه های  همچون  مقاومت 

کوردستان ایستادگی کنند.
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چگونە کشتە شدە و چە اتفاقی 
افتادە است! هر کدام از سران رژیم 
سناریویی را مطرح و بعد از مدتی 

هم سکوت اختیار می کنند!
کە  نطنز  اتمی  تاسیسات  در 
ساخت  هزینە  دالر  میلیارد  دەها 
پروندە  این  آن کردەاند و بە سبب 
صدها میلیارد دالر زیان اقتصای 
بە کشور زدەاند و صدها میلیارد 
دالر از تحریم ها بە علت سایتهایی 
تصویب  رژیم  علیه  نطنز  مانند 
شدە است، اما در زمان انفجار و 
رژیم  سران  نطنز،  ویرانکاری های 
نمی دانند چه روی دادە است و هر 
دست  و  می گویند  چیزی  کدام 
آخر نام نفری را اعالم می کنند و 
ادعا می کنند این فرد این کار را 
انجام دادە و از طریق فرودگاه های 

ایران از کشور خارج شدە است.
یا معاون فرماندە سپاه تروریست 
قدسشان می میرد و سپاه پاسداران 
عنوان  قلبی  ایست  را  آن  علت 
می کند! سخنگوی آنها می گوید 
و  است  داشتە  شیمیایی  عارضە 
است،  دادە  دست  از  را  خود  جان 
مطمئنا  می گوید  دیگر  فردی 
نمی دانند  حتی  شدە!  »شهید« 
آنها  تروریست  ارشد  فرماندە 

چگونە مردە است!
بعد از اشاعە ویروس کرونا هم، 
گستاخی  نهایت  با  فقیه  ولی 
گفت واکسن کرونا خارجی  مورد 
ممنوع  آن  خرید  و  نبودە  اعتماد 
است و چند ماە بعد رئیس جمهور 
بایستی میلیون ها  رژیم می گوید 
ذخیرە  برای  و  تزریق  را  واکسن 
خارجی  واکسن  هم  سال  چندین 
داستان »مستعان«  دیگر  بخریم! 
کە  بماند  نیز  پاسداران  سپاە 
می گفتند با استفادە از فرکانس 
و فالن، ویروس را از فاصلە دور 
کشف می کنند، همە این حرف ها 
و  نداشتە  علمی  پشتوانە  هیچ 
بلوف عظیم در تاریخ علم و دانش 

بود!
این  گویای  اتفاقات  این  همە 
کار  از  کار  کە  هستند  مسئلە 
گذشتە تا نام یا تعریفی استاندارد 
حتی اصطالحی همچون دیکتاتور 
این  معرفی  برای  تمامیت خواە  و 
بلکە  شود،  گرفتە  بکار  رژیم 
کمال  و  تمام  »ویرانه »  کلمە 
نشان  همچنین  و  ذات  گویای 
دهندە چهرە واقعی رژیم حاکم در 

تهران است.

سخن ادامه 

دورە٢٤٨مقدماتیپیشمرگەکوردستانبەاتمامرسید

سهتشکلسیاسیمخالفرژیمایراندررابطەبا
قراردادچینوایرانبیانیەایرامنتشرکردند

جلوگیریاطالعاترژیم
ایرانازبرگزاریمراسم
ترحیمشهید»لقمانمهفر«

فدرال،  ایران  ملیت های  کنگره 
ایران  خواهان  دموکراسی  شورای 
و  آزادی  برای  همبستگی  و 
برابری در ایران در رابطە با »سند 
جامع« همکاری  های ایران و چین 

بیانیەای را منتشر کردند.

متن بیانیە بدین شرح است:
»سند جامع« همکاری های ایران 
نظام  استمرار  جهت  در  چین  و 
فاسد جمهوری اسالمی وعلیه مردم 

ایران است!
قراردادهای  از  مملو  ایران  تاریخ 
خفت باری است که توسط حکومت 
های مرکزی با کشورهای مختلف 
که سلطه نظامی و استعماری بر 
ایران برقرار کرده بودند، منعقد شد 
و همواره بخشی از ثروتهای ملی 
ایران بعنوان باج به منظور حفظ و 
کشورهای  به  ها  حکومت  بقای 
زبانی  بە  گردید.  واگذار  دیگر 
بە  را  ایران استعمار  سادە حاکمان 
فرصتی برای تداوم استبداد تبدیل 

کردند.
آنچه مردم ایران امروز با آن روبرو 
شده اند یک تراژدی واقعی است 
تداوم  جهت  اسالمی  جمهوری   ،
گذشته،  نظام  همچون  خود،  نظام 
قدرت  یک  جوالنگاه  به  را  ایران 
اقتصادی جهان تبدیل کرده است.

جمهوری  اقتصادی  شکست 
اسالمی در تمام دهه های گذشته، 
توسعه طلبانه  سیاست های  نتیجه 

و  ایدئولوژیک  و  بیمارگونه 
تبعیض گسترده  و  همچنین فساد 
اسالمی  جمهوری  نظام  کل  در 
است. عدم عدالت ، تداوم تبعیض 
سوء  و  ناکارآمدی  و  ناتوانی   ،
مدیریت در اداره کشور از یکسو، و 
فشار اقتصادی و سیاسی جهانی 
بار  خشونت  های  رفتار  علیه  بر 
مردمان  علیە  اسالمی  جمهوری 
ایران و کشورهای خاورمیانه، این 
دادە  قرار  ای  مرحلە  در  را  رژیم 
است که رهبر مذهبی آن را وادار 
برای  پیش  سال  چند  از  تا  نمود 
دامن  به  دست  حکومتش  نجات 
قدرت اقتصادی توسعه طلب چین 
شود که تنها در پی تامین منافع 

خود و سودجوئی است.
دهند،  نشان می  رسمی  آمارهای 
روزانه  ایران  از  چین  نفت  واردات 
کمتر از ٨٠ هزار بشکه بوده است. 
در ضمن بخشی از نفت صادراتی 
ایران را برای تسویه بدهی جمهوری 
اسالمی دریافت می کنند و پولی 

بابت آن به او نمی رسد.
صندوق  ارزیابی  اساس  “بر 
دولت  بدهی های  پول،  بین المللی 
 ١٢١ حدود   ٩٧ سال  در  ایران 
به  پارسال  اما  بود،  دالر  میلیارد 
و  گرفت  اوج  دالر  میلیارد   ٢٣٩
بالغ  دالر  میلیارد  به ٢٦٩  امسال 

خواهد شد.”
به  اسالمی  جمهوری  وابستگی 
جهانی،  بازار  نوسانات  و  اقتصاد 

به  توجه  با  ارز  کمبود  همچنین 
پائین بودن حجم صادرات به گونه 
ای است که جمهوری اسالمی را 
فلج کرده است. پائین بودن میزان 
درآمد دولت وتالش برای درآمدهای 
مرزی  درگیری های  باعث  ارزی 
کولبران  و  بران  سوخت  با  حتی 

زحمتکش و تهیدست شده است.
امضاء »سند جامع ٢٥ ساله« با 
چین را باید در چارچوبه مشکالت 
ارزی، سقوط اقتصادی و بن بست 
اسالمی  جمهوری  در  سیاسی 

ارزیابی کرد.
مردم  برای  امضاء  این  تراژدی 
وقتی  میشود  نمایان  بهتر  ایران 
میکند  اعالم  دولت  سخنگوی 
جامع«  »سند  مفاد  افشای  کە 
شده  ممنوع  دولت چین  دستور  به 
دولت  هم  روشن  عبارت  به  است! 
چین و هم خامنه ای و حکومت 
او بطور علنی مهمترین اختیارات و 
امتیازاتی که افشاگر سلطه نابرابر 
این توافق اقتصادی چین بر ایران 

است را پنهان کرده اند.
سیاست های  عملی  ی  تجربه 
همچون  چین  دولت  اقتصادی 
دیگر قدرتهای اقتصادی در جهان 
چنین  کە  کردە  نمایان  کنون  تا 
بشدت  و  طرفه  قراردادهائی یک 
و  اقتصادی  قدرت های  نفع  به 
معاملە  طرف  کشور  زیان  به 
کە  است  نمایان  .امروزە  است 
بویژه  و  خارجی،  سرمایەگذاری 

پنهانی  قراردادهای  با  همراه 
و  غیرانسانی  شیوه ای  واقع  در 
را  ملت ها  است که  استعمارگرانه 
اقتصادی  ورشکستگی  محاق  در 
و بدهی های کالن و طوالنی مدت 

فرو می برد.
حکومتهای  که  است  ها  دهه 
ایران، از حکومت پادشاهی پهلوی 
گروهای  و  اسالمی  جمهوری  تا 
اتهام  همواره  دمکراسی،  ضد 
»تجزیه ایران« را متوجه ملیت ها 
و اقوام کرده اند در حالی که خود 
ثروتهای  و  اقتصادی  امتیازات 
اختیار  در  بخس  ثمن  به  را  ملی 

قدرتهای خارجی قرار داده اند.
ما معتقد هستیم که اجرائی شدن 
»سند جامع«، با توجه به این که 
مفاد و جزئیات آن از مردم پنهان 
علیه  است  سیاستی  است،  شده 
ایران که در چهل  کشور و مردم 
و دو سال گذشته بیشترین رنجهای 
جمهوری  طرف  از  شدە  تحمیل 
اسالمی را تحمل کرده اند، ظلمی 

بی حد و مرز و اقدامی غیر قابل 
پذیرش بر مردم ایران است.

که  زمانی  تا  هستیم  معتقد  ما 
برسمیت  مردم  جمهور  حاکمیت 
و  دینی  نظامی  و  نشود  شناخته 
یک  به  را  خود  جای  استبدادی 
فدرالی  دموکراسی  و  جمهوری 
 – اقتصادی  وضعیت  ندهد، 
سیاسی مردمان ایران رو به وخامت 

خواهد گذاشت.
این  از  خروج  برای  راه  صریح ترین 
میتواند  کە  بزرگ،  بست  بن 
تبدیل  خطرناک  پرتگاهی  بە 
ایران  مردم  سراسری  اتحاد  شود، 
گسترده  اعتراضی  اقدامات  و 
نهایی  و  قطعی  سقوط  جهت  در 

جمهوری اسالمی است.

کنگره ملیت های ایران فدرال
شورای دموکراسی خواهان ایران

برابری  و  آزادی  برای  همبستگی 
در ایران

بر اساس گزارش رسیدە بە وبسایت 
ایران  رژیم  میدیا«،  »کوردستان 
شهید  ترحیم  مراسم  برگزاری  از 
»شنۆ«  شهر  در  مهفر«  »لقمان 

جلوگیری می کند.
با  ایران  رژیم  اطالعات  ادارە 
اقوام  و  پدری  خانوادە  رصدکردن 

بە  مهفر«  »لقمان  شهید  آشنایان 
هیچ  نباید  کە  داده  هشدار  آنها 
آنها  منزل  در  ترحیمی  مراسم 

برگزار شود.
همدردی  مردم کوردستان در غم 
از دست دادن شهید »لقمان مهفر« 
تجمع  و  ایران  رژیم  ترس  موجب 

مردم شدە است.
برادر  دو  رژیم  اطالعات  همچنین 
نام های  بە  مهفر«  »لقمان  شهید 
حاجی »عوسمان مهفر« و »فهیم 
نباید  کە  کردە  تهدید  را  مهفر« 

مراسم ترحیمی برگزار کنند.

روز چهارشنبە، ١٨ فروردین ١٤٠٠، 
مقدماتی  دورە  اختتامیە  مراسم 
با  کوردستان  پیشمرگە   ٢٤٨
حضور شماری از کادر، پیشمرگە 
نظامی  و  سیاسی  مسئوالن  و 

پیشمرگە کوردستان، برگزار شد.
»ئەی  ملی  سرود  با  مراسم  این 
سکوت  دقیقە  یک  و  ڕەقیب« 
و  کورد  شهدای  روان  پاس  بە 

کوردستان آغاز شد.
بعد از رژە نظامی شرکت کنندەگان 
دورە مامۆستا »حمدی حسینی« 
نیروی  فرماندەهی  دستگاه  کادر 
پیشمرگە، طی سخنانی کوتاە بە 
جنبش  در  پیشمرگە  دور  و  نقش 
اشارە  کورد  ملت  بخش  رهایی 

داشتند.
در ادامە گزارش کاری آموزشگاه 
بداغی«  »بداغ  سوی  از  حزب 

مربی آموزشگاه تقدیم حضار شد.
مقدماتی   ٢٤٨ دورە  پیام  بعدها 
از سوی »توانا عثمانی« شرکت 

کنندە دورە قرائت شد.
این مراسم شرکت کنندەگانی  در 
کە در زمینە » سیاسی – نظامی 
و نظم و دسیپلین« موفق بە کسب 
از  بودند،  شدە  سوم  تا  اول  مقام 
و  مجیدی«  اشرف  »علی  سوی 
را  خود  جوایز  بداغی«،  »بداغ 

دریافت کردند.
تحت  سرودی  مراسم  ادامە  در 
سوی  از  »کوردستان«  عنوان 
شرکت کنندەگان دورە تقدیم حضار 

شد.
آواز  قطعەای  اجرای  با  مراسم 
کوردی کە توسط  شرکت کنندە 
»فاروق« اجرا شد، بە اتمام رسید.
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کاوهآهنگری:
بابرجامیابدونبرجام،

جمهوریاسالمیدرمقابلمردمانمعترضایرانقرارخواهدگرفت

کارآمدن جو  از روی  پس 
ایاالت  بایدن رئیس جمهور 
متحدە بازگشت این کشور 
بین  توافقی  کە  برجام  بە 
ایران  با   ١+٥ کشورهای 
بود در سیاست های خارجی 
قرار  بایدن  نظر  مد  و 
مذاکراتی  اکنون  گرفت. 
آمریکا  حضور  بدون 
اتریش  پاتیخت  وین  در 
زمینە  این  در  است.  جاری 
بخش  کوردستان  روزنامە 
آهنگری  کاوە  با  فارسی 
از  خارج  در  سیاسی  فعال 
ترتیب  مصاحبەای  کشور 

دادە است.
حضور  بدون  جاری  مذاکرات 
خوشبینی های  همە  با  آمریکا 

آمریکا بە کجا ختم خواهد شد؟
پیش از هرچیزی الزم است عرض 
بحال  تا  و  فعال  اگرچه  که  کنم 
آمریکا  متحده  ایاالت  هئیت 
نکرده   شرکت  وین  مذاکرات  در 
با  آمریکایی  هئیت  ولی  است، 
-به  کشور  پنج  نمایندگی  هیئت 
دارند،  شرکت  که  ایران-  از  غیر 
مسائل  پیگیر  و  داشته  گفتگو 
کجا  به  مذاکرات  این  اما  است. 
خواهد کشید به باور من به هردو 
بویژه  است  مرتبط  مذاکره  طرف 
جمهوری اسالمی و ایاالت متحده. 
بر این باورم که جمهوری اسالمی 
ناچار به نوشیدن جام زهری دیگر 
خواهد  بفردتر  منحصر  نرمشی  و 
شد. اما این نرمش پس از تحمیل 

شرایطی انجام می گیرد که برخی 
نتیجه  به  مذاکره  مورد  موارد  از 
نهایی برسند. اگرچه امکان دارد 
میان  این  در  اسالمی  جمهوری 
با  رابطه  در  تضمینهایی  ظاهر  به 
یکسری  و  نفت)محدود(  فروش 
از  پول  بدل  و  رد  مکانیزمهای 
اینکه  احتمال  اما  بگیرد،  طرفین 
این امتیازات گسترده و همیشگی 

نباشند بسیار زیاد است.

جدی  هشدارهای  با  ایران  آیندە 
پذیرش  عدم  بر  مبنی  اسرائیل 
ایران اتمی در منطقه چە می شود؟
شفافیت  با  بارها  اسرائیل   دولت 
ایران  که  کرده  است  اعالم  تمام 
کرد.  نخواهد  تحمل  را  اتمی 
مدرکی  نطنز  در  اخیر  انفجار 
این عدم  دلیل  ادعا.  این  بر  است 
جمهوری  ماهیت  به  هم  تحمل 
منطقه ای  سیاستهای  و  اسالمی 
آن بر می گردد. رژیمی که از روز 
نابودی  اول سر کار آمدنش شعار 
اسرائیل را علم کرده است، پس این 
حق را هم باید به اسرائیل داد که 
اسرائیل  نابودی  توانایی  و  ابزار 
تروریستی  رژیمی  دست  در  را 
با  و  اوصاف  این  با  نکند.  تحمل 
در  نیابتی  درگیریهای  به  توجه 
امکان  ایران،  و  اسرائیل  پیرامون 
وقوع درگیری شدیدتر و میدانی تر 
با  بعالوه  می باشد.  میان  در  نیز 
توجه به اینکه دیوار یا عایق بندی 
پائین ترین  به  رژیم  رژیم  امنیتی 
وقوع  احتمال  رسیده است،  خود  حد 
ایران که خارج  اتفاقاتی در داخل 
از کنترل سران رژیم باشد نیز وجود 

دارد.

شدە  وضع  اقتصادی  تحریم های 
علیە ایران گرە خوردە بە برنامە 
این  سرانجام  می باشد،  هستەای 

تحریم ها چە خواهد شد؟
رفع  اسالمی  جمهوری  اگرچه 
پیش شرط  بعنوان  را  تحریمها 
اما  کرده است،  اعالم  مذاکرات 
به باور من امروز طرفهای مقابل 
جمهوری اسالمی دست باال دارند 
جدیدتر  شرایط  تحمیل  احتمال  و 
وجود  هم  را  اسالمی  جمهوری  بر 
دارد. تحریمها اقتصاد ایران را به 
پرتگاه رسانده و بشدت ذخیره  لبه 
کرده است.  ضعیف  را  آن  ارزی 
حداکثر  و  ناراضی  ایران  مردمان 
مردمان ایران در فقر و انواع بحران 
جمهوری  اگرچه  می برند.  بسر 
بلندپروازیهای  خرج  اسالمی 
نظامی و سیاسی خود را در منطقه 
تا بحال از نان  و سفره مردم تامین 
این وضع به  ادامه  کرده است ولی 
مرز ناممکن رسیده است. به همین 
رفع  احتمال  باورم  این  بر  دلیل 
تمامی تحریمها از سوی طرفهای 
بسیار  اسالمی  جمهوری  مذاکره 

ضعیف است. 

برچیدەشدن  خواهان  ایران 
و  می باشد  اقتصای  تحریم های 
آمریکا چنین شرطی را رد کردە 
است با این حال مذاکرات بە کجا 

ختم می شود؟
خواست  که  کلی  بطور  تحریمها 
است،  خامنه ای  ظاهر(  به   (
این  در  چون  شد،  نخواهند  رفع 
ایاالت  شرایط  و  انتظارات  صورت 
و  است  مطرح  هم  آمریکا  متحده 

جمهوری  نفع  به  زیاد  شرایط  این 
توجه  با  اما  نیستند.  اسالمی 
آن  نیازهای  و  رژیم  وضعیت  به 
ادامه  امکان  خود،  بقای  برای 
دوم  برجام  به  رسیدن  و  مذاکرات 
منطقه  و  ایران  دارد.شرایط  وجود 
عوض  پیش  سال  چند  به  نسبت 
شده و جمهوری اسالمی در چند 
فقدان  بدلیل  تنها  نه  سال گذشته 
را دچار  به خود  اعتماد  صداقت، 
همین  به  کرده است.  جدی  خدشه 
در  جدیدتری  بحثهای  االن  خاطر 

میان است.

ایران  رژیم  رهبر  خامنەای  علی 
چراغ سبزی برای انجام مذاکرات 
بە آمریکا دادە است اما آیا چراغ 
کنندە  مذاکرە  تیم  دست  سبز 

ایران را باز خواهد گذاشت؟
الزم است عرض کنم که شروع و 
ادامه مذاکرات هسته ای در دست 
بقیه کارگزاری  خامنه ای است و 
باز  اساس  همین  بر  نیستند.  بیش 
بودن دست هیئت مذاکره کننده در 
رابطه با مسائلی که پیش خواهند 
آمد، زیاد منطقی به نظر نمی رسد 
انجام  پیش  از  هماهنگی  با  مگر 
شده با شخص خامنه ای. ولی این 
تاکید مهم است که تمام توافقات 
انجام  خامنه ای  مستقیم  تائید  با 
شده و خواهدشد، حال این توافقات 

در هر حدی که باشد.

در داخل آمریکا نیز مخالفت جدی 
نباید  کە  دارد  وجود  بایدن  با 
بایدن  آیا  گردد  باز  برجام  بە 
احیای  جهت  را  آمریکا  می تواند 

برجام متحد کند؟

در   دمکراسی  واقعیت  این 
آمریکاست که موافقت یا مخالفت 
به  حتی  و  کنگره  در  برجام  با 
بایدن وجود داشته  اداره  نوعی در 
در جمهوری  مقابل  در  اما  باشد. 
و مجلس  دولت  در سطح  اسالمی 
نظر  مخالف  نمی تواند  کسی 
اگرچه  بزند.  حرفی  خامنه ای 
خامنه ای با استفاده از قوه قهریه 
را  مخالف  صدای  سرکوب،  و 
وحدت  ظاهر  به  و  می کند  خفه 
ایجاد می کند، اما پرزیدنت بایدن 
نیازی به چنین وحدتی ندارد. به 
بر  و  قانون  طبق  بایدن  من  گمان 
اساس منافع آمریکا مذاکرات را 
پی گیری خواهد کرد و در نهایت 
رئیس جمهور آمریکا در چارچوب 
آمریکا حرکت  قانون منافع مردم 
خواهد کرد. یعنی به عکس ایران 
که رهبر جمهوری اسالمی با یک 
از  حکم حکومتی می تواند حتی 
ورود واکسن کرونا به داخل ایران 
آمریکا  در  اما  کند،  جلوگیری 
خواهد  را  آخر  و  اول  حرف  قانون 
زد. قانونی که فراتر از هر فردی 
در دستگاه سیاسی ایاالت متحده 

آمریکا قرار دارد. 

در صورت توافقی دیگر با ایران، 
چگونە  داخل  در  ایران  وضعیت 

خواهد شد؟
به باور من امکان رسیدن به برجام 
دوم هست و جمهوری اسالمی در 
قبال گرفتن یک سری امتیازات 
قبل  )یعنی  قبال  که  ابتدائی، 
بود،  برخوردار  آن  از  تحریمها(  از 
مقابل  در  اما  آورد  خواهد  بدست 
شرایط دیگری نیز متحمل خواهد 

شد. از  جمله امنیت شهروندان دو 
تابعیتی که االن در زندان هستند، 
یا شاید بحث حقوق بشر، شفافیت 
مالی  تامین  مهم  مسله  مالی، 
گروههای  نظامی  پشتیبانی  و 
مورد  نظامی  شبه  و  تروریستی 
حمایت جهوری اسالمی در منطقه 
و امنیت اسرائیل و غیره هم مطرح 
شرایط  شد.این  خواهند  تحمیل  و 
جدید به گشایشی نسبی در ایران 
تقلیل قدرت سرکوب و  که همانا 
اسالمی  جمهوری  اقتدار  شکستن 
در داخل خواهد بود، منجر خواهد 
سراغاز  می تواند  این  و  شد. 
اعتراضات جدید و گسترده تری در 
داخل گردد. به هر ترتیب جمهوری 
اسالمی در تنگنای بیشتری قرار 

خواهد گرفت.

اندازە  چە  تا  وین  مذاکرات 
می تواند امیداورکنندە باشد؟

نتیجه  که  است  سخت  بسیار 
پیش  دقیقی  به  را  مذاکرات 
بینی کرد اما، به باور من برای 
طرفهای مقابل جمهوری اسالمی 
بطور حداکثری برد در پی خواهد 
داشت و برای رژیم حاکم بر ایران 
احتماال بطور نسبی و حداقلی، برد 
در پی داشته باشد.اما به باور من 
در هر دو صورت یعنی به نتیجه 
رسیدن مذاکرات یا بلعکس، در هر 
دو حالت به نفع مردمان ایران و به 
زیان جمهوری اسالمی خواهد بود. 
به تعبیری دیگر ضریب شکنندگی 
جمهوری اسالمی بسیار باال رفته 
و با برجام  یا بدون برجام، جمهوری 
اسالمی در مقابل مردمان معترض 

ایران قرار خواهد گرفت.

مصاحبە: کوردستان
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باشدوفقطدسترسیافرادیارسانههابهایناطالعاتوتوزیعآنکاهشمییابد.

بە  کە  است  روشی  سانسور 
بلکه  اعمال،  تنها  نه  آن  وسیلەی 
انگیزه های اعمال انسان را در ابراز 
عقاید، اندیشه ها و احساسات را با 

می سازد،  روبرو  محدودیت  نوعی 
بە صورت کلی می توان این چنین 
سیستم های  در  سانسور  کە  گفت 
و  تفتیش  معنای  بە  دیکتاتوری 
روزنامە  کتاب ها،  مطالب  حذف 
نمایشنامەها،  و  فیلم  مجالت،  و 
دیگر  موارد  از  بسیاری  و  اخبار 
دولت  وسیلەی  به  کە  می باشد 
انجام می گیرد در صورتی که بر 

ضد منافعشان عمل کنند.
برای  دیکتاتوری  سیستم های   
روش های  اطالعات  سانسور 
قرار  استفادە  مورد  را  گوناگونی 
می دهند کە مهمترین آنها سانسور 
بە وسیلەی ترس می باشد، در این 
راهکار دیکتاتور ترس در بیان یا 
محدود  را  اطالعات  بە  دسترسی 
تالش  کە  گونەای  بە  می سازد 
از کشف حقایق  را  می کند مردم 
ایران  در  نمونە  برای  دارد،  باز 
اطالعاتی  کردن  ردوبدل  و  بیان 
رژیم  اعمال  و  اصلی  ساختار  کە 
برای  را  ایران  بر  حاکم  نامشروع 
علیە  اقدام  را  سازد  شفاف  مردم 
امنیت ملی و تبلیغ علیە نظام نام 
حکم های  و  جزا  آن  برای  و  بردە 

سنگینی صادر می کنند.
سیستم های  کە  دیگری  روش 
بعمل  استفادە  آن   از  دیکتاتوری 
طریق  از  سانسور  آورند  می 
منابع  حذف  یا  اصطکاک 
بیشتر  در  می باشد،  اطالعاتی 
نوعی  مانند  اصطکاک  موارد 
مالیات بر اطالعات عمل می کند 
مستقیم  به صورت  روش  این  زیرا 
به  دسترسی  و  توزیع  هزینه های 
اطالعات را افزایش می دهد، برای 

نمونە فیلتر اپلیکیشن ها در فضای 
و  ایجاد  آن  مقابل  در  و  مجازی 
از  فیلترشکن  برنامەهای  توزیع 
طریق خود رژیم، ایجاد پارازیت بر 
شبکەهای ماهوارەای و مواردی از 
این قبیل، چنین اعمالی توجه افراد 
و رسانه ها را از دریافت و انعکاس 
بدین  می سازد،  منحرف  اطالعات 
تحلیل  جمع آوری،  هزینه ی  وسیلە 

و توزیع اطالعات افزایش می یابد 
بدون اینکە دسترسی یا توزیع این 
اطالعات هزینه ی کیفری در پی 
داشتە باشد و فقط دسترسی افراد 
یا رسانه ها به این اطالعات و توزیع 

آن کاهش می یابد.
راهکاری ممکن  اعمال چنین  در 
نداشته  خبر  زیادی  افراد  است 
به  دسترسی  هزینه ی  که  باشند 

اطالعات عمدا افزایش یافته است 
که  است  این  منظور  اصل  در  و 
به  دسترسی  و  پیگیری  از  مردم 

اطالعات مأیوس شوند.
توزیع  در  اصطکاک  پیامدهای   
در  ترس  اندازه ی  به  اطالعات 
توزیع اطالعات به چشم نمی آید بە 
واکنش منفی  احتمال  دلیل  همین 
به  و  است  کمتر  آن  بە  شهروندان 
اطالعات  توزیع  در  ترس  اندازه ی 
کە  جوامعی  در  و  نیست  مؤثر 

سطح  در  مردم  سیاسی  آگاهی 
نمی تواند  باشد  داشتە  قرار  باالیی 
جوابگو نیاز رژیم های دیکتاتوری 

باشد.
در رابطە با سانسور از طریق حذف 
بە ترور اشخاص سیاسی یا منهدم 
ارتباطی  وسائل  یا  منابع  ساختن 
بە  بتوانند  آن  طریق  از  مردم  کە 
کنند  پیدا  دسترسی  اطالعات 

می توان اشارە داشت.
مورد  بیشتر  کە  دیگری  روش 
های  حکومت  استفادەی 
و  گیرد  می  قرار  دیکتاتوری 
باشد،  می  نیز  هزینە  کم  بسیار 
کردن  سرازیر  وسیلەی  بە  سانسور 

اطالعات است.
اطالعات  از  برخی   سرازیر کردن 
تأثیرات  کاهش  باعث  می تواند 

رژیم های  کە  شود  اطالعاتی 
انتشار  از  شدت  به  تمامیت خواە 
از  استفاده  با  هراسند،   در  آنها 
و  بی ارزش  اطالعات  راهکار  این 
قرار  رسانه ها  اختیار  در  سوختە 
بە  آن  طریق  از  و  می شود  دادە 
و  مردم  بر  غیرمستقیم  صورت 
حتی رسانەها تأثیر منفی گذاشتە 
می شود زیرا در این صورت مردمی 
که بە دلیل مشکالت معیشتی و 
برای دنبال  اجتماعی وقت کافی 

و  صحیح  اطالعات  کردن  پیدا  و 
اطالعات  به  ندارند  را  تأثیرگذار 
کم ارزش یا بی ارزش بسیار زیادی 
دسترسی پیدا می کنند و حواسشان 
پرت  ارزشمند  و  اطالعات مهم  از 

می شود. 
مایه ی  اطالعات  سرازیرکردن 
حواس پرتی افراد جامعە می شود و 
در برخی موارد موجب نا امیدی، 

اطالعات  سرازیرکردن  کل  بەطور 
به  کمتر  هم  اصطکاک  از  حتی 
چشم می آید زیرا هزینه های کسب 
صورت  به  را  صحیح  اطالعات 
کە  می دهد  افزایش  غیرمستقیم 
مهمترین آن سپری شدن وقت افراد 

کم درآمد جامعە می باشد.
در اصل هدف از طرح ریزی چنین 
داشتن  نگاە  مخفی  راهکاری 

اطالعاتی می باشد کە برای رژیم 
بسیار خطرناک می باشد، با تزریق 
اطالعات طبقەبندی شدە و سوختە 
توسط عوامل رژیم های دیکتاتوری 
مردم از دسترسی بە اطالعات بە 
شد  خواهند  محروم  موثر  و  روز 
چون اکثریت قریب بە اتفاق مردم 
مخصوصا در جوامعی کە بە دلیل 
مسئولیتی  بی  و  کفایتی  بی 
سردمداران رژیم در رأس قدرت از 
اجتماعی  و  اقتصادی  مشکالت 

عدیدەای رنج می برند، عمدتا دچار 
فقر در آگاهی سیاسی می شوند، 
چنین جوامعی وقت الزم و توانایی 
جدا نمودن اطالعات سوختە و بی 
و  بەروز  اطالعات  از  را  استفادە 
همین  بە  داشت  نخواهند  را  مٶثر 
عوام  اطالعات  تأثیر  مورد  دلیل 
فریبانە و سانسور شدەی رژیم های 

دیکتاتوری قرار می گیرند.

رژیم دیکتاتوری جمهوری اسالمی 
در کنار محدودیت هایی  نیز  ایران 
که در پوشش، دادخواهی، انتخاب 
داشتن  اختیار  در  برای  آگاهی  و 
در  می کند  تعین  مردم  کنترل 
تالش است تا با گسترش فقر، انواع 
اعتیاد، مشکالت متعدد آموزشی، 
و  اجتماعی  درمانی،  معنوی، 
ممکن  حد  تا  سانسور،  همچنین 

جامعە را آنچنان تحت فشار قرار 
دهد که مردم تحت حاکمیتش از 
هر گونه فکر کردن، ناتوان و عاجز 

شوند.
 هر چند بقای کلیەی سیستم های 
تحت  و  ناآگاهی  به  دیکتاتوری 
دارد  بستگی  مردم  بودن  فشار 
از  شدە  وارد  فشارهای  اگر  اما 
حد معین عبور کند مردم جامعە 
بە  مخصوص  ویژگی های  بە  بنا 
خود دیگر تاب توان و تحمل خود 

هر  با  و  داد  خواهند  دست  از  را 
روشی که برایشان میسر باشد در 
شورش  دیکتاتوری  نظام  مقابل 
خواهند کرد، اگر انرژی آزاد شده 
باشد و کلیەی  در شورش کافی 
فراهم  انقالب  یک  برای  شرایط 
نظام  سرنگونی  شک  بدون  باشد 

دیکتاتوری حتمی است.
بدون شک میزان صبر و حوصلەی 
اساس  بر  گوناگون  ملت های 
سرگذشت و رنج های تاریخی شان 
می توان  را  این  نیست،  هم اندازه 
کە  نمود  مشاهدە  ایرانی  در 
سیاسی اش  جغرافیای  و  پیکرە 
از  متفاوت  ملت  چندین  توسط 
از  برخی  است،  شدە  متشکل  هم 
این ملت ها سال هاست برای آزادی 
دیکتاتوری  نظام  سرنگونی  و 
می کنند  مبارزە  ایران  در  حاکم 
ناعدالتی  وجود  با  دیگر  برخی  و 
و فشارهای موجود نە تنها هیچ 
عکس العملی در قبال ظلم و ستم 
بلکە  نمی دهند  نشان  حاکم  رژیم 
برای رسیدن  هیچ میل و رغبتی 
از  را  نظام  و سرنگونی  آزادی  بە 

خود نشان نمی دهند!

سانسور،راهکاریازجانبرژیمهایدیکتاتوریبەمنظور
عبورازبحرانهاوادامەیبقاء

پیشوا صالحی
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خالصهنویسیکتاب
»داعشخشونتشرقیونقدعقلفاشیستی«

با  علی  بختیار  نخست  مقاله  در 
رویکرد فلسفی و نگاه انتقادی به 
فرهنگ شرقی به بررسی پدیدەی

داعش پرداخته است. در این نوشتار 
داعش  گوید  می  صراحت  به  او 

تنها نمایندەی نیرویی وحشی و
خطرناک و بی رحم نیست که در 
بلکه  است،  خوابیده  دیگری  درون 

نمایانگر نیرویی ترسناک و
مکانیسمی  نیز  و  است  تاریک 
برای معامله و برخورد با قدرت و 
انسان؛ داعش دروازەای برای فهم

سال  صد  تاریخ  و  ها  انسان  روان 
اخیر این منطقه است. داعش همان 

ماشین فاشیستی است که در
سدەی اخیر، شرق گاهی آن را فرا 
می خواند و گاه آن را از خود می 

راند. گاهی نام آن را تغییر
آن  به  دیگری  صورت  دهد،  می 
می بخشد، آن را سرکوب می کند 

و گاهی به آن لعاب دینی،
و  ناسیونالیستی  مارکسیستی، 
لیبرالیستی می بخشد اما همواره 
گردد.  می  باز  کابوسی  همچون 

بختیار
علی می گوید: ... داعش تنها 
برجسته سازی و شکل بنیادی تر 
همان قالب ایدئولوژیکی است که

ها،  بعثی  سیمای  در  پیشتر 
دیگر  و  آتاتورکیسم  القاعده، 
گروەهای افراطی ظاهر شده بود. 

پدیدەای
است که گاه در قالب دولت و گاه 
نشان  را  خود  دولت  قالب ضد  در 

میدهد. وی با به چالش کشیدن
نظام کاپیتالیسم شرقی و همچنین 
داعش  منطقه،  سیاسی  گروەهای 

را پیامد سیاست های نادرست
مبتنی بر تعریف و تمایز هویت ها 
و ساختن مرزهای آهنین میان خود 

و دیگری می داند. این هویت
چنان در درون مرزهای خود اسیر 
شده است که توانایی پذیرش هیچ 

هویت دیگری را ندارد و با
تاکید بر راستین بودن هویت خود 
دیگری  هویت  خواندن  دروغین  و 

سعی در از بین بردن آن دارد.
بختیار علی این پدیده را در پایان 
مقالەی مورد نقل این گونه تبیین 

می کند:
غریب  و  بیگانه  نیرویی  داعش 
از  متفاوت  نیرویی  نیست، 
دورن  از  که  نیست  معادلەهایی 

الیەهای
زیرین، کلیت جامعه را به جنبش و 
حرکت وا می دارد. داعش، بعث 

و تعدادی نام دیگر ماشین های
نیروشان  که  هستند  فاشیستی 
های  شیوه  در  که  است  این  در 
ناهماهنگ و متضاد ظاهر شوند. 

در اینجا
ساختار کلی از طریق تقدیس کردن 
های  بخش  میان  گذاری  تفاوت 

مختلف عمل می کند. ماشین
با همان  بود،  همان ماشین خواهد 
میل و اخالق و ساختار و با همان 

نگرش و دیدگاه نسبت به انسان.
تنها چیزی که تغییر خواهد کرد، 
نام های آن است و همچنین مکان 

و زمان ظاهر شدن.
در مقاله ی دوم، بختیار علی با 
لومان  نیکالس  تعریف  از  استفاده 

در مورد قدرت که آن را بر
طرف  دو  میان  رابطەی  اساس 
معادلەی قدرت توصیف می کند، 
بر این باور است که در معادلەی

و  مردم  و  داعش  میان  قدرت 
معادلەی  این  منطقه،  نیروهای 
لومانی برهم خورده است. به جای 

گزارەی
دیگری  گونه ی  به  است  ممکن 
رفتار کنم که در معادلەی لومان 

نوعی تهدید پنهان دورنی برای
اکنون  گزارەی  است،  قدرت  حفظ 
خواهم  رفتار  دیگری  گونەی  به 

کرد می نشیند و این تهدید
درونی عملی می شود و معادله 
کامال برهم می خورد. از این رو 

بختیار علی معتقد است داعش
قدرت ندارد بلکه از حضور دیگری 
وحشت دارد. به همین دلیل تنها با 

حذف دیگری، نه با بستن
به حیات  تواند  او می  با  قرارداد 

خو ادامه دهد .
در این مقاله بختیار علی پس از 
بیان چند نکتەی اساسی دربارەی 

ماهیت داعش، به بیان راهکار
مبارزه با داعش می پردازد و می 

گوید:
»مقابله با داعش تنها با مقابلەی 
نظامی انجام نخواهد گرفت، بلکه 
زمانی می توان به مقابله با داعش
تفکر  کلیت  از  که  برخاست 
تفکری  شویم.  خارج  فاشیستی 
که بر اساس الحاق کردن خود به 

قومیت
این  است.  گرفته  مذهب شکل  و 
بدین معنا نیست که انسان دست از 

هویت خود بردارد، آن گونه
به  آن  از  فاشیستی  تبلیغات  که 
کردن  خنثی  جهت  راهی  عنوان 
ایدەهای مخالف با فاشیسم استفاده
می کنند، بلکه به این معنا است 
که با استفاده از هیچ هویت دینی 
و ملی ای دیگری بیگانه ساخته

نشود.«
با  علی  بختیار  سوم،  مقالەی  در 
استفاده از مفهوم هویت و تاثیر آن 

برگروەهای قومی و قبیلهای
خاورمیانه و شرق در بروز خشونت 
در  منطقه،  این  نیروهای  میان 

تالش است تا با استفاده از این
از هویت  نوع  بررسی دو  مفهوم و 
یعنی، هویت ثابت و همیشگی، و 

هویت موقت و لحظهای نشان
نقش  تواند  می  هویت  که  دهد 
اساسی در بوجود آمدن ایدئولوژی 
داسته  فاشیستی  و  بسته  های 

باشد.
هویت  آن  همیشگی  های  هویت 
هایی هستند که پیشاپیش تعریف 
جامع و بستهای از آن ها ارائه می
به  را  انسانی  سوژەهای  و  شود 
پیروی و تبعیت از آن وامی دارند. 
تغییر  دچار  هرگز  که  هویتی 

نخواهد
شد و سوژه ناچار است خود را با 

آن تعریف کند. هر انسان و گروه 
دیگری نیز که در درون این

هویت قرار نداشته باشند به عنوان 
نگریسته  دشمن  و  »دیگری« 

خواهد شد و تالش برای نابودی
برنامەهای  صدر  در  دشمنان 
قرار  ایدئولوژیک  سوژەهای 
اما،  مقابل  در  گرفت.  خواهند 

هویت
در  و  گشوده  هویتی  لحظهای، 
حال تغییر است که می تواند بنا 
و مکان مشخص  زمان  شرایط  به 

تغییر
کند و با دیگر هویت ها رابطهای 
که  هویتی  باشد.  داشته  دوستانه 
تنها خود را به عنوان مرکز عالم و
داعش  بیند.  نمی  حقیقت  مبنای 
دیگر  همراه  به  تفسیر  این  در 
که  تروریستی  افراطی  گروەهای 

دارای
ایدئولوژی  و  همیشگی  هویت 
هویت  دیگر  تمام  هستند،  بسته 
های منطقه را به چشم دشمن می 

نگرند
از  با  دانند  می  خود  وظیفەی  و 
بین بردن هر هویت دیگری درستی 

و حقیقت هویت خود را به اثبات
برسانند .

در این مقاله بختیار علی همچنین، 
به ورود مدرنیسم به شرق اشاره می 

کند. مدرنیسم که بر اساس
آمده  وجود  به  تغییر  و  ثبات  عدم 
است، سبب ایجاد نوعی تناقض در 

میان گروەها و ملت ها و هویت
های این منطقه شده است. از یک 
طرف این گروه ها قائل به داشتن 

هویت ثابت و همیشگی هستند
و از طرف دیگر با ورود مدرنیسم 
و تغییر هر روزەی ظاهر شهرها و 

معماری مدرن، خود این گروەها
در پی استفاده از این تغییر برآمده 
و با استفاده از مدرنیزاسیون سعی 

در نشان دادن تغییر در ماهیت
خود دارند، هرچند که این استفاده 
معماری  و  مدرنیته  از  ابزاری 
تغییر  دادن  نشان  برای  تالشی، 

است،
گونه  هیچ  خود  ماهیت  در  اما 
و  کرد  نخواهند  ایجاد  تغییری 
همچنان بر اساس هویت ابدی در 

تالش
آن  نام  با  همواره  و  بود  خواهند 

هویت سعی در اعمال خشونت و از 
بین بردن دیگری دارند .

مقالەی بعدی با عنوان »فاشیسم 
و تفاوت« باز هم تالشی در جهت 

تبیین هویت و قائل بودن
منطقه  نیروهای  جانب  از  تفاوت 
بر اساس »من  تفاوتی که  است. 
شکل  بد«  »دیگری  و  خوب« 

گرفته
همین  هم،  اینجا  در  باز  و  است. 
تالش  به  منجر  تفاوت  در  نگرش 

برای حذف »دیگری بد« خواهد
آن  حاصل  ترور  و  خشونت  و  شد 
این  در  علی  بختیار  بود.  خواهد 
مفاهیم  از  استفاده  با  نوشتار 

نیچهای
و دلوزی سعی در تبیین این نظر 

دارد .
روح  »کوبانی  مقالەی  در 
مقاومت«، بختیار علی به بررسی 
مردم  مقاومت  عوامل  و  علل 

عادی در
اشاره  با  و  پردازد  می  کوبانی 
در  هگل،  تئوری  بودن  ناقص  به 
رابطەی ارباب و برده، شکل نوینی 

از
رابطه را توصیف می کند که در 
و  تسلیم  با  تنها  ارباب  دیگر  آن 

تعظیم برده، احساس ارباب بودن
خود نخواهد داشت و با مرگ او 
است که می تواند ارباب بودن خود 

را ثابت کند. در این میان، به
باور بختیار علی آنچه مهم تر از 
دو طرف کشمکش، یعنی ارباب و 

برده است، طرف سوم است که
می  بازی  را  »فریادرس«  نقش 
کند. بختیار علی در این مقاله با 
استفاده از مفهوم »حیات برهنه«، 

البته
که  معنایی  آن  در  نه 
کاربرده  به  »جورجوآگامبن« 
دلیل  تا  کند  می  سعی  است، 

مقاومت مردم کوبانی
خویش  برهنەی  حیات  حفط  را 
بداند؛ دفاعی که در مقابل اربابی 
انجام می شود که تنها با مرگ و
سر بریدن برده احساس اربابی خواهد 
فریادرس  نقش  بختیار علی  کرد. 

را به این نظریه بر می گرداند
که چون نظام سیاسی جهانی نمی 
نوع  این  که  کند  اذعان  خواهد 

جدید از رابطه حاصل خود این

بازگرداندن  در  سعی  است،  نظام 
دفاع از کوبانی به داخل نظام دارد 

و آن را عملی ضد تروریسم و
دشمنان نظام جهانی می داند. اما 
بختیار علی معتقد است که دفاع 
از کوبانی دفاعی است به منظور

از  قبل  وضعیت  به  بازگشت 
هرگونه ایدئولوژی و نظام سیاسی 
انسان  به  بازگشت  فرهنگی؛  و 

طبیعی،
البته نه در معنای »هابز«ی آن، 
بلکه در معنایی که انسان جز خود 

امید به هیچ وکیل و فریادرسی
جهت برقراری نظم و آرامش ندارد .
مقالەی بعدی مقالهای از مریوان 
وریا قانع است با نام »روح دفاع 

در کوبانی از کجا ناشی می
به  دارد  سعی  درآن  که  شود؟« 
بنشیند  علی  بختیار  مقالەی  نقد 
و تلقی او از حیات برهنه و انسان 

طبیعی
را به چالش بکشد و نشان دهد که 
دفاع مردم در کوبانی نه به دلیل 

حفظ جان، بلکه بخاطر
ناسیونالیسم است. مریوان با اشاره 
اندرسون«،  »بندیکت  نظریەی  به 
می گوید که ناسیونالیسم جنبەی
همان  کوبانی  و  دارد  آرمانی 
وی  است.  ناسیونالیسم  آرمانشهر 
همچنین به این اشاره می کند که
یونانی«  »پولیس  نوعی  کوبانی 
دولت شهرهای  همان  یعنی  است. 

یونان باستان است .
بختیار علی در مقالەی بعدی به 
پاسخ  قانع  وریا  مریوان  انتقادات 

داده است و سعی دارد نشان دهد
که برداشت او از نوشتارش سطحی 
بوده و نیاز به دقت بیشتری دارد. 

همچنین بختیار علی برخی
که  غربی  فیلسوفان  نظریات 
مریوان وریا قانع از آن ها استفاده 
کرده است را بازخوانی می کند تا
نشان دهد مریوان وریا قانع در به 
کارگیری این تئوری ها دانسته یا 

نادانسته دچار اشتباه شده است.
بختیار علی همچنین به این اشاره 
می کند که برخی نویسندگان در 

نوشتەها و نظرات خود سعی
دارند هرگونه جنبش بیرون از نظام 
و  نظام  نفع  به  را  انسانی  و عمل 

ایدئولوژی خاصی تصرف کنند
و به درون نظام بکشند. این سخن 
اشاره به مریوان وریا قانع است که 

سعی دارد کوبانی را به سوی
یا  و  ناسیونالیسم  روایت  کالن 
مارکسیسم و جنبش چپ بکشد.

وریا  مریوان  بعدی  مقالەی  در 
فیلسوف  ژیژک«،  »اسالو  قانع 
کند  می  بازخوانی  را  اسلونیایی 

و به
او  نوشتەهای  و  ایدەها  از  انتقاد 
اینکه  به  اشاره  با  و  پردازد  می 
افراطی  نوعی  موجب  او  سخنان 

گری و
خشونت فاشیستی خواهد شد، می 
گوید که شرق در صد سال پیش و 

قرن نوزدهم با سخنان »سید
بودن  رادیکال  از  نوع  این  قطب« 
تشبیه  با  و  است  کرده  تجربه  را 
می  نشان  قطب،  سید  به  ژیژک 

دهد

ما  برای  ژیژک  که  کاری  راه 
تجربه  پیشتر  کند،  می  پیشنهاد 
گروەهای  آن  حاصل  و  است  شده 

تندرو
و  »القاعده«  نظیر  تروریستی  و 
»داعش« بوده است. مریوان وریا 

قانع ریشەی این گروەها را به
نظریات سید قطب برمی گرداند و 
به مفهوم جهاد علیه نظام جهالت 
جهانی که یکی از مفاهیم کلیدی
سید قطب است می پردازد. او با 
بود  معتقد  قطب  سید  اینکه  بیان 
در جهان کنون جهالت جهانی سعی
به  دارد،  اسالم  بردن  بین  از  در 
نیرویی  که  رسید  نتیجه می  این 
انقالبی و از جان گذشته نیاز است 

تا
عزم  جدید«،  »صحابەی  همچون 
و  باشند  داشته  اسالم  به گسترش 
در این راه از هیچ کوششی دریغ

نکنند. مریوان وریا قانع می گوید 
نظام چنین  برای  نیز  که ژیژک 
نظرات رادیکالی دارد و قهرمانی

انتخاب  کار  این  برای  او  که 
ویژگی  همان  دارای  کند  می 
اندیشەی  در  جدید«  »صحابەی 

سید قطب
است .

به  هم  باز  که  بعدی  مقالەی 
عنوان  با  است،  علی  بختیار  قلم 
»خوانش ژیژک از هگل« سعی 

دارد
نشان دهد برداشت مریوان وریا قانع 
و دیگر نویسندگان جوامع شرقی و 

حتی برخی نویسندگان غربی
او  فلسفەی  و  ژیژک  دربارەی 
نادرست است. برای درک ژیژک 

باید هگل و الکان را به خوبی
که  شد  متوجه  تا  کرد،  درک 
آنچه در نظریات ژیژک به عنوان 
افراطی گرایی و خشونت دیده می
هگلی  تفسیر  بنابه  شود، 
نظام  شکستن  درهم  برای  راهی 
فرهنگ  از  دفاع  و  سرمایهداری 

محلی برای
تبدیل به آرمان و فرهنگی جهانی 
و  فاشیسم  از  دفاع  نه  است، 

افراطی گرایی .
و  گفت  کتاب  این  نوشتار  آخرین 
گویی از منصور تیفوری با بختیار 

علی است که در آن به
فاشیسم  و  خشونت  مفهوم  بررسی 
در شرق و خاورمیانه می پردازد و 

سعی در روشن کردن مفهوم و
کارگیری  به  از  خود  منظور 
»فاشیسم شرقی« در برابر مفهوم 
کالسیک و غربی فاشیسم دارد. 

در این
به  اشاره  با  علی  بختیار  گفتگو 
نوشتەهای  اولین  همواره  که  این 
خود چه در قالب رمان و شعر و 

چه
تبیین  پی  در  اش  نظری  مقاالت 
اشاره  است،  بوده  شرقی  فاشیسم 

می کند که برخی برداشت ها و
مفهوم  این  از  او  تلقی  از  تفاسیر 
نابجا و نادرست بوده که نشان از 
آن دارد یا تمامی نوشتەهای او به

اثر بختیار علی
      خالصەنویسی:

          کوردستان نقدەای
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دقت خوانده نشدهاند و یا برخی در 
پی این هستند که مانع از روشن 

شدن این مفهوم شوند تا همچنان
بتوانند به رویکرد فاشیستی خود 

ادامه دهند .
و  خشونت  ظهور  سبب  چیز  چه 
گروەهای خشونتطلبی نظیر داعش 

در شرق میشود؟ ماهیت
فلسفی و هستیشناختی این نوع از 
خشونت و این گروەهای تروریستی 

که خشونت را به آخرین حد
خود رساندهاند چیست؟ آیا عوامل 
خارجی در ظهور آن موثر بودهاند؟ 

آیا نظامهای سیاسی منطقه
به ظهور آن کمک کردهاند؟ روح 
دفاع قهرمانانه در کوبانی از کجا 

ناشی میشود؟
جدیایست  پرسشهای  اینها 

»داعش؛  کتاب  نویسنده  که 
عقل  نقد  و  خشونتشرقی 

فاشیستی«
را وادار به واکاوی و پژوهش در 
این زمینه کرده است. بختیار علی 

در مقاله »داعش، ماشین
فلسفی  رویکردی  با  فاشیستی« 
واکاوی  درصدد  انتقادی  نگاه  و 

فرهنگ شرقیایست. از نظر او
نیرویی  نمایندەی  تنها  »داعش 
وحشی و خطرناک و بیرحم نیست 

که در درون »دیگری« خوابیده
نیرویی  نمایانگر  بلکه  باشد، 
نیز  و  است  تاریک  و  ترسناک 
مکانیسمی برای معامله و برخورد 

با قدرت
برای  دروازهای  داعش  انسان؛  و 
فهم روان انسانها و تاریخ صدساله 

اخیر این منطقه است .
فاشیستی  ماشین  همان  داعش 
شرق  اخیر،  سدەی  در  که  است 
گاهی آن را فرا میخواند و گاه آن

را از خود میراند. گاهی نام آن را 
تغییر میدهد، صورت دیگری به آن 

میبخشد، آن را سرکوب
میکند. هربار با ظاهری دیگرگون 
ایدئولوژی  هویت  و  میگردد  باز 

دیگری را نمایندگی میکند.
تمایز  ایدئولوژی  زادەی  داعش 
ایجاد  و  فاصلهگیری  و  قائلشدن 
طبقاتی است که در مرحلەی توهم
آنچه  بودند.  مانده  باقی  خیال  و 
در شرق شکست میخورد، پروژەی 

اتحاد و هماهنگی و شباهت
ساختن  پروژەی  بلکه  نیست، 
تفاوتها است. اصرار شدید و مطلق 

هویتهای مختلف بر جدایی از
شباهتهای  سوی  به  را  آنها  هم، 
ترسناکی کشانده است. همانگونه 

که آگامبن میگوید :
تمایز  برای  انسان  بسیار  تالش 
او  حیوان،  با  خود  میان  قائلشدن 
را به سوی نا-انسان بودن کشانده

است. انکار و ندیدن و عدم اعتراف 

به شباهتها، ماهیتهای مختلف در 
شرق را به سوی جدایی و

تفاوت نکشانده است، بلکه آنها را 
و شباهت سوق  نزدیکی  به سوی 

داده است .
جستاری  »داعش،  مقاله  در 
تکنیکهای  دربارەی  مقدماتی 
خوانش  یک  مقاومت«  و  تفسیر 

لومانی
معتقد  او  دارد.  قدرت  معادله  از 
میان  قدرت  معادلەی  در  است 
نیروهای منطقه  و  داعش و مردم 

این
معادله نیکوالس لومان برهم خورده 
»ممکن  گزارەی  جای  به  است. 

است به گونهای دیگر رفتار
کنیم« که در معادله لومان نوعی 
حفظ  برای  درونی  و  پنهان  تهدید 

قدرت است گزارەی »اکنون به
گونهای دیگر رفتار خواهم کرد« 
مینشیند و این تهدید درونی آشکار 

و عملی میشود. بختیار علی

ندارد  قدرت  داعش  است  معتقد 
بلکه از حضور »دیگری« وحشت 

دارد . برای حفظ خود باید
دیگری را حذف کند .

از نظر بختیارعلی راهکار مبارزه 
با داعش اینگونه است :

مقابله با داعش تنها با مقابلەی 
نظامی انجام نخواهد گرفت، بلکه 
زمانی میتوان به مقابله با داعش

تفکر  کلیت  از  که  برخاست 
تفکری  شویم.  خارج  فاشیستی 
که بر اساس الحاق کردن خود به 

قومیت
و مذهب شکل گرفته است .

هویت  ابدی/  »هویت  مقاله  در 
واکاوی  را  هویت  او  موقت«، 

میکند. از نظر وی هویت ابدی
که  است  همیشگی  هویتی 
پیشاپیش، تعریف جامع و بستهایی 
سوژەی  و  میشود  ارائه  آن  از 

انسانی را
به پیروی و تبعیت از آن وا میدارد. 

تغییر  دچار  هرگز  که  هویتی 
نخواهد شد. هر انسان و گروهی

که درون این هویت نباشد به عنوان 
»دیگری« و »دشمن« نگریسته 

خواهد شد و تالش برای نابودی
دشمن در صدر برنامه قرار خواهد 
گرفت. در مقابل آن هویت موقت و 

سیال، هویتی گشوده و قابل
که  گشودهگیای  است.  تغییر 
هویتهای  با  دوستان  رابطه  امکان 

دیگر را داراست. هویتیایست که
مبنای  و  عالم  مرکز  را  خود 

حقیقت قرار نمیدهد .
این خالصهای از تفکر نظریایست 
با سنت لکان و  که بختیار علی 

نئولکانی به تفکر داعش
پرداخته است. در این کتاب منظور 
از »تفکر« سیستمی از ایدەهای 

بسته و خطرناک است که هر از
گاهی خود را در قالب ایدئولوژی 
همانند داعش، القاعده، طالبانی و  

... ظاهر میکند.
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سیستمجنایتکار

 ١٠ روز  در  میکونوس  دادگاه 
سال  چهار  از  بعد   ١٩٩٧ آوریل 
میکونوس  ترور  پرونده  بررسی 
 das کلمه  از  حکمش  در 
 ve rb reche r i s che "
سیستم  یعنی   "   System
جنایتکار برای شناساندن جمهوری 
مسئولین  و  کرد  استفاده  اسالمی 
ارشد رژیم اعم از علی خامنه ای، 
رفسنجانی،  هاشمی  علی اکبر 
را  فالحیان  علی  و  والیتی  علی 
این  در  مستقیم  که  کرد  متهم 

جنایت نقش داشته اند.
دادگاه،  این  سالگرد  ٢٣مین  در 
دختر  رفسنجانی،  هاشمی  فائزه 
جنجالی هاشمی در میانه برنامه ای 

کرد  ادعا  کالب هاوس  پالتفرم  در 
که پدرش در ترور میکونوس نقش 
نکرد  اشارە  او  اما  است،  نداشته 
جمهوری  سران  از  کدام یک  که 
اسالمی در این ترور نقش اصلی را 

داشته است .
این  باید  مسئله ای  هر  از  قبل 
نکته را یادآوری کرد که مسئله 
اروپا  در  ترور  با  مخالفت هاشمی 
از  و  شمسی   ٨٠ دهه  اواخر  در 
طریق محافل سابق امنیتی مطرح 
شد، آنها در آن مقطع با اشاره به 
ساماندهی  برای  که  مسئله  این 
سیاست خارجی آنها سیاست "غرب 
بدون آمریکا" را بعد از جنگ در 
سیاست  این  اما   ، گرفتند  پیش 
به  و  اروپا  انجام شده  ترورهای  با 
مشخصی در پی دادگاه میکونوس 

شکست خورده است.
در  و  شدن  جمهور  رئیس  از  قبل 

سال ١٣٩٠ حسن روحانی در کتاب 
"امنیت ملی و پرونده  هسته ای" با 
اشاره به دادگاه میکونوس به این 
دلیل  از  یکی  که  می کند  اشاره 
با  اروپایی  ها  نکردن   همکاری 
اسالمی  جمهوری  هسته ای  پروژه 
بوده  میکونوس  دادگاه  مسئله 

است.
و بالخره قبل از فائزه هاشمی هم 
سخنگوی  رمضان زاده،  عبدالله 
از  یکی  اصالح طلب ها  دوم  دولت 
اصالح طلب ها  گرفتن  قدرت  دلیل 
در ایران را حکم پرونده میکونوس 

قلمداد کرد.
گفته های  به  اشاره  اینجا  در 
مسئولین رده باالی رژیم در مورد 
میکونوس فقط بازکردن مقدمه ای 
است بر  مسئله سیستم جنایت کار 
جمهوری اسالمی و نقش سران آن 

در هدایت این سیستم. 

آنچه نمایان است و طبق گفته های 
میکونوس  دادگاه  در   C شاهد 
اسالمی  در جمهوری  ویژه  کمیته 
که متشکل از وزیر اطالعات، وزیر 
خارجه، رئیس جمهور وقت و علی 
اسالمی  جمهوری  رهبر  خامنه ای 
بود، حکم ترور مخالفین را صادر 
می کردند و جدا از این مسئله بعد 
رژیم  شکل گیری  از  سال   ٤٢ از 
اسالمی در ایران دیگر بر همگان 
از  رژیم  این  که  است  شده  محرز 
ابزار ترور در سطح بین المللی برای 
خود  سیاسی  خواست های  تحقق 
استفاده می کند. کوتاه ترین معنی 
سیستم  که  است  این  رفتار  این 
نە  اسالمی  جمهوری  جنایت کار 
تنها ترور را علیه مخالفین سیاسی 
خود بکار گرفته است، بلکه ترور 
را به رویه ای علیه دولت  ها خارجی 

هم تبدیل کرده است.

در چنین سیستمی که ترور دولتی 
به عنوان یک راهکار جهت تحقق 
خواسته های تبدیل شده است، باید 
اینجا توجه کرد که ترور  تنها یک 
راهکار نیست، بلکه راهکاری در 
دست یک سیستم جنایتکار است، 
پس می تواند یکی از گردانندگان 
این سیستم در مواردی با نوع ترور 
یا زمان ترور یا مکان ترور مخالف 
نیست  معنی  بدین  این  اما  باشد، 
که او از جنایت تبرئه شده است و 
با  تروریسم دولتی مخالف است، 
مشخص  مورد  یک  در  او  بلکه 
ترور شاید مخالف  است که یک 

بوده باشد و آن هم به دلیل سیاست 
غرب بدون آمریکا بوده است؛ ولی 
نیست  این  معنی  به  این مخالفت 
که او با ترور زنده یاد دکتر صادق 
غیر  جغرافیای  در  شرفکندی 
یا  بوده  هم  مخالف  اروپا  اتحادیه 
تروریسم  راهکار  با  اصال  اینکه 
کما  چون  بوده،  مخالف  دولتی 
دولت  سال،  چهار  طول  در  اینکه 
رفسنجانی  هاشمی  همین  دوم 
دکتر  همسنگران  از  نفر  صد ها 
اقلیم کوردستان  را در  شرفکندی 
ترور  اسالمی  جمهوری  توسط  و 

کرده اند.

آگری اسماعیل  نژاد
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