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ارگان حزب دمکرات کردستان ایران

تـأمین حقوق ملی خلق کرد در چهارچوب ایرانی دمـکراتیک و فـــدرال

۷ ۴۸ ٥ 

۲۲۳

 

کریم پرویزی

سخن      

ادامه در صفحه ی 2

برجام در »کما«ست، 

آیا سرنوشت آن به مرگ ختم 

می شود؟

خروج آمریکا از برجام

کودکان سرپلی، محکوم به مرگ 

اجباری

مرکز همکاری احزاب 
کوردستان ایران، 

ششمین نشست خود را 
برگزار کرد

کنگره ملیت های ایران فدرال: 
مردمان ایران اصلی ترین 

عامل ایجاد تغییر در ایران 
هستند

اعتراض معلمان شهرهای 
کوردستان و ایران، با 

بازداشت و سرکوب روبه رو 
شد

یک فعال حقوق بشری کورد به 

عنوان نماینده شورای شهر ژنو 

دست به کار  شد

سوداگران

 خون و استبداد

حقوقی  و  دیپلماتیک  سیستم 
پی  گونه ای  به  امروز  جهان 
دولت ها،  که  شده  ریزی 
آن  اصلی  بازیگر  و  فاعل 
این  در  دولتی  هر  و  هستند 
داشته  نرمال  تعاملی  بازنه، 
منافع حکومت  می تواند  باشد 
حد  تا  را  کشورش  منافع  و 

ممکن تامین کند.
عبارت  نیز  نرمال  تعامل 
قوانین  به  پایبندی  از  است 
که  بین المللی  میثاق های  و 
الزم اند  ثبات  و  صلح  جهت 
آزاد  تجارت  برای  را  راه  و 
هموار می کنند. حال اینکه در 
اقتصادهای  آزاد  تجارت  این 
بیشتری  منفعت  جهان،  بزرگ 
مسلم  امری  می کنند  کسب 
نیز  دیگر  اما کشورهای  است 
سعادت  حدی  تا  می توانند 
مردمان شان  برای  را  نسبی 

مهیا کنند.
تعامل  میان  این  در  اگر  اما 
چه؟  نبود  نرمال  کشوری 
اتفاقی  چه  حالتی  چنین  در 
دولت  این  آیا  افتاد؟  خواهد 
می تواند با بر هم زدن قوانین 
به  بین المللی  پیماننامه های  و 
قلدر منطقه و جهان بدل شود 
حاکم  چیز  همه  بر  بخواهد  و 
امر  این  پاسخ  بی شک  شود. 
نه می باشد و سرنوشت کسانی 
و  هیتلر  قزافی،  صدام،  چون 
بسیار دیگر تائیدی ست بر این 

مدعا.
خوب چنین حکومتی چگونه 
تعامل می کند و سیستم جهانی 
خواهد  رفتار  چگونه  آن  با 

کرد؟
پرسش  این  به  پاسخ  برای 
وضعیت  به  نگاهی  می توان 
جمهوری  بویژه  و  سوریه 
دولت  باشیم.  داشته  اسالمی 
سوریه که ده ها هزار انسان را 
کشته است و علیه مردم خود 
از بمب شیمیایی استفاده کرده 
آنهم برای حفاظت از تنها یک 
نفر یعنی بشار اسد و به همین 
روسیه  آغوش  به  هم  خاطر 
و  امر  آن ها  به  پوتین  و  رفته 

نهی می کند.

منطقه را از وجودش پاک می کنند

عالوه بر صرف هزینه های زیاد 
و تحمل ضررهای سنگین مادی 
و انسانی از سوی رژیم اسالمی 
ایران برای حضور و نفوذ مداوم 
بین  از  برای  در منطقه و تالش 
امنیت خاورمیانه  و  ثبات  بردن 
کمی  آن  تخمین  احتماال  که 
دشوار باشد، این رژیم هر روز 
از پیش مزه تلخ شکست  بیش 

را می چشد.
طی سال های گذشته و بویژه بعد 
از سقوط رژیم صدام حسین در 
عراق، جمهوری اسالمی بیش از 
هر زمان دیگر امکان دخالت در 
امور داخلی کشورهای منطقه را 
پیدا کرد اما طی روزهای اخیر و 
بعد ازخروج یک جانبه آمریکا 
که  می شود  احساس  برجام،  از 
آرام آرام از میزان نفوذ ایران در 
کشورهای منطقه کاسته می شود 
کارشناسان،  دید  از  نیز  این  و 
ابرقدرت ها  برنامه  از  بخشی 
برای  آمریکا،  آنان  راس  در  و 

خاورمیانه است.
بیست وچهارم  دوشنبه  روز 
شمسی،   ١٣٩٧ اردیبشت ماه 
جان ریچاردسون فرمانه میدانی 
در  آمریکا،  دریایی  نیروی 
نشستی خبری اظهار داشت: ما 
می شویم،  تازه ای  مرحله  وارد 
راه  به  چشم  باید  لحظه  هر  که 
وقوع رویداد و حادثه ای باشیم 
جهانی  قدرت های  اینکه  و 
چه  رویدادهای  این  مقابل  در 
بر  اما  داشت  خواهند  واکنشی 
تا هشیاری خود  است  ما الزم 

را افزایش داده و خود را کامال 
برای هر احتمالی آماده کنیم.

دیگری  بخش  در  ریچاردسون 
از سخنان خود متذکر می شود که 
که اگر چه بعد از خروج آمریکا 
هیچگونه  کنون  تا  برجام  از 
تحریک آمیزی  و  غریب  رفتار 
در  ایران  نیروهای  سوی  از 
نشده،  مشاهده  خلیج  آب های 
نزدیک  از  نیروها  این  اما کامال 

تحت نظارت هستند.
بر  شده  تحمیل  شتکست های 
آشکار  بیشتر  زمانی  ایران، 
"السائرون"  اتحاد  که  می شوند 
که  صدر"  "مقتدا  رهبری  به 
حزب کمونیست عراق و بخشی 
در  نیز  سکوالر  نیروهای  از 
آنکه  از  بعد  هستند،  سهیم  آن 
پیروزی  به  عراق  انتخابات  در 
رسیدند شعار "ایران برو بیرون" 
که  صدر،  مقتدا  دادند.  سر  را 
شیعه  قدرتمند  رهبران  از  یکی 
علیه  مواضعی  است  عراق  در 
تا  و  دارد  اسالمی  جمهوری 
این  رهبران  بار  چندین  کنون 
کالمی  حمالت  آماج  را  رژیم 
خود قرار داده و به آن ها هشدار 

داده است.
روز  یک  دیگر،  سوی  از 
پوتین  والدیمر  آنکه  از  بعد 
از  روسیه،  رئیس جمهور 
در  درگیر  خارجی  نیروهای 
این  که  خواست  سوریه  جنگ 
الکساندر  کنند،  ترک  را  کشور 
الورونتف نماینده ویژه ی پوتین 
در امور سوریه، بر این امر تاکید 

نیروهای  تصمیم  این  که  کرد 
شامل  نیز  را  حزب اهلل  و  ایران 

می شود.
بیان  زمانی  نیز  سخنان  این 
اسالمی  جمهوری  که  می شود 
در چارچوب تدوام دخالت های 
امتیازات  منطقه،  در  خود 
به  اقتصادی  و  سیاسی  بی شمار 
روسیه داده است. اگر چه ده ها 
میلیارد دالر از طریق گروه های 
حزب اهلل  همچون  تروریستی 
منطقه  در  آشوب  ایجاد  صرف 
در  اسرائیل  دولت  است،  شده 
مرزهای  از  حفاظت  چارچوب 
و  نفوذ  میزان  کاهش  و  خود 
گروه های  و  تهران  دخالت 
چندین  طی  آن،  به  وابسته 
عملیات نظامی گسترده هوایی، 
رژیم  به  وابسته  نظامیان  شبه 
حزب اهلل  و  ایران  تروریستی 
داد  قرار  هدف  مورد  را  لبنان 
و در این میان تنها ثروت مردم 

ایران به باد فنا رفت.
منتشر  حالی  در  اخبار  این 
می شود که دولت آمریکا بسیار 
مصرانه برای به زانو در آوردن 
در  و  است  تالش  در  تهران 
امور  نیز وزیر جدید  این راستا 
آمریکا،  متحده  ایاالت  خارجه 
که  داشت  اظهار  پمپئو  مایک 
هرگونه  کردن  خنثی  و  مقابله 
که  ایران  رژیم  سوی  از  تهدید 
می شود،  جهانی  جامعه  متوجه 
به  که  وظیفه ای ست  اصلی ترین 

او سپرده شده است.
به همین جهت او، سفرهایی به 

و  سعودی  عربستان  بروکسل، 
اسرائیل داشت و با مقامات این 
با تهدیدات  کشورها در ارتباط 
جمهوری  آشوبگری های  و 
اسالمی ایران، مفصال بحث کرده 
از  دیدارش  در  پومپئو  است. 
عربستان سعودی اظهار داشت: 
بسیار  ما  برای  عربستان  امنیت 
به  نحوی  هر  به  و  دارد  اهمیت 
این کشور کمک خواهیم کرد که 
که  ایران  تهدیدات  با  مقابله  به 
این همه مشکل و  عامل اصلی 
اختالفات موجود در خاورمیانه 
از  حمایت  و  همکاری  نیز  و 

تروریست ها می باشد، بپردازد.
متحده  ایاالت  خارجه  وزیر 
متذکر  نیز  اسرائیل  در  آمریکا 
نگران  کامال  ما  که:  بود  شده 
تهدیداتی  چشم گیر  افزایش 
جمهوری  سوی  از  که  هستیم 
اسرائیل  متوجه  اسالمی 
اسالمی  جمهوری  می شوند. 
تمام  بر  که  دارد  قصد  ایران 

خاورمیانه مسلط شود.
گزارشات  انتشار  با  همزمان 
نائورت  هیدر  شده،  منتشر 
خارجه  وزارت  سخنگوی 
آمریکا به این مساله اشاره کرده 
که دولت متبوع اش با تمام توان 
خود در تالش برای شکل دادن 
مقابله  جهت  هم پیمانی  یک  به 
است.  ایران  رژیم  تهدیدات  با 
همچنین  آمریکایی  مقام  این 
متذکر شد، آمریکا نه تنها مساله 
هسته ای ایران را به شدت تحت 
بلکه  داشت  خواهد  نظارت 

آشوبگرانه  اقدامات  و  فعالیت 
تهدیدی  مانند  به  را  رژیم  این 
محسوب  جهان،  علیه  بزرگ 

می کند.
گفته ها،  و  مباحث  این  مجموع 
هراس  و  ترس  انتشار  موجب 
شده  ایران  رژیم  مقامات  میان 
علی اکبر  که  گونه ای  به  است 
شورای  عضو  ناطق نوری 
رژیم،  مصلحت  تشخیص 
و  مسئوالن  با  که  نشستی  در 
ایرنا  خبرگزاری  خبرنگاران 
از امروز  داشت، متذکر شد که: 
و  موضوع  اصلی ترین  بعد،  به 
مساله ای که با آن روبرو هستیم 

مساله براندازی ست نه برجام.
او همچنین گفت: دولت آمریکا 
علنا از لزوم تغییر رژیم در ایران 
سخن گفته است، از سوی دیگر 
اسرائیل  و  عربستان  کشور  دو 
مستمرا در تالش اند تا آمریکا را 
مجبور کنند به جمهوری اسالمی 

حمله کند.
این ترس نیز از این جهت قابل 
و  کشورها  اکثر  که  است  تامل 
جهان،  تاثیرگذار  شرکت های 
شرکت های  و  فرانسه  جمله  از 
مرسک  و  توتال  همچون 
یا  اروپائی،  بانک های  و 
ایران  با  را  خود  همکاری های 
آرام  آرام  یا  کرده اند  متوقف 
کشور  این  از  خروج  حال  در 

هستند.
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دولتی  اگر  ایران،  در 
مورد  که  نرمال  و  دمکراتیک 
ایران  ملیت های  تمام  پسند 
می بود، بر سر کار می آمد، با 
منابع زیرزمینی و روزمینی که 
در اختیار دارد و نیز احتمال 
آینده  سال   ٥٠ طی  اینکه 
٢٠٠میلیون  از  آن  جمعیت 
کشوری  به  می تواند  بگذرد، 
در  حداقل  تاثیرگذار  و  موثر 
سطح اروپا و غرب آسیا بدل 

شود.
اما حال با حاکمیت جمهوری 
هرگونه  دشمن  که  اسالمی 
صلح  و  جهانی  پرنسیپ 
دوستانه  روابط  و  بین المللی 
مجبور  حاکم  رژیم  است، 
است که برای تداوم بقاء خود 
تمام منابع و ثروت مردم را به 
بهایی نازل به تجار اروپایی و 
چینی بفروشد و مواد الزم را 
همان  از  برابر  چند  نرخی  با 
کند  خریداری  اروپایی  تجار 
درد  به  و  بی ارزش  لوازم  و 
و  خریده  نیز  را  چینی  نخور 

به دالر بدل کند!
خونین،  تجارت  این  در 
نصیب اش  مفتی  ثروت  اروپا 
مناسبی  بازار  به  و  می شود 
بهانه  به  که  دارد  دسترسی 
بی توجهی  و  آمریکا  تحریم 
جریمه های  و  تهدیدات  به 
را  خود  کاالهای  کشور،  این 
رژیم  به  باال  بسیار  نرخی  با 
رژیم  و  می فروشد  ایران 
سر  به  سویی،  از  نیز  تهران 
علیه  خود  شعارهای  دادن 
آمریکا ادامه می دهد و هم به 

حاکمیت خود.
به  میان  این  در  که  آنچه 
خاک  و  ثروت  می رود،  فنا 
و  ایران  نام  به  سرزمینی ست 
ملیت های  خون  از  دریایی 
ایران، که بر این خاک ریخته 

شده است.
شرکت های  تجارت  آیا 
عنوان  تحت  اروپایی، 
در  و  آمریکا  به  بی اعتنایی 
و  ایران  غارت  جهت  اصل 
می تواند  کشور،  این  دوشیدن 
چهره واقعی آنان را نزد مردم 
ملیت های  آیا  و  کند  پنهان 
زدن  ضربه  فکر  به  نیز  ایران 
و  خون  سوداگران  منافع  به 

استبداد نمی افتند؟

ادامه سخن

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران، ششمین نشست خود را برگزار کرد

از  یکی  زاگرس،  عقاب های 
پایگاه های مزدوران جمهوری 

اسالمی را هدف قرار دادند
روز پنج شنبه بیستم اردیبهشت 
مبارزین  شمسی،   ١٣٩٧ ماه 
را  خود  که  کورد  آزادیخواه 
می  زاگروس"  "عقاب های 
خوانند به یکی از پایگاه های 
پاسداران  تروریستی  سپاه 

هجوم بردند.
این  زاگروس  عقاب های 
"آربابا"  منطقه  در  را  عملیات 
انجام  بانه  شهرستان  توابع  از 
جانشین  آن  طی  که  داده اند، 
چندین  و  پادگان  فرمانده 
شده  زخمی  دیگر  تروریست 
از  توجهی  قابل  بخش  و  اند 
اثر  بر  ها،  تروریست  پایگاه 
شدت حمله و استفاده مبارزین 
نیمه  های  سالح  از  آزادیخواه 

سنگین، نابود شده است.
در بیانیه ی عقاب های زاگروس 
آمده است: '' تیمی از مبارزین 
درمنطقه  زاگروس  های  عقاب 
بامداد  دقایق  اولین  در  آربابا، 
اردیبهشت،  بیستم  شنبه  پنج  
خودفروش  مزدوران  پایگاه 
در  پاسداران  تروریست  سپاه 
مورد  را  بانه  شهر  "آربابا"ی 

پایگاه  دادند.  قرار  هدف 
تجمع  محل  "زرواوی"، 
مردم  و حقوق  آزادی  دشمنان 
کوردستان بود. این پایگاه سال 
دمل  یک  مانند  به  که  هاست 
بانه،  زیبای  پیکر  بر  چرکین 
کوردستان  از  بخش  این  مردم 
رژیم  مزدوران  میداد.  آزار  را 
مدیدی  مدت  پایگاه  این  در 
و  غارت  عامل  به  که  است 
شده  بدل  کورد  مردم  سرکوب 
اند و در این راه از انجام هیچ 
جنایتی چشم پوشی نمی کردند.
فعالیت  زاگروس،  عقاب های 
آزادیخواهانه  و  مسلحانه  های 
از  خود را در راستای حمایت 
کوردستان  مردم  برحق  جنبش 
را  خود  و  کنند  می  تعریف 
فقیر  ستمدیده،  مردم  حامی 
و  دانند  می  زحمت کش  و 
و  ظلم  کرده اند:  اعالم  بارها 
اشغالگران  و  غارتگران  ستم 
نخواهد  بی پاسخ  کوردستان، 

ماند.

کنگره ملیت های ایران فدرال : 
مردمان ایران اصلی ترین عامل ایجاد تغییر در 

ایران هستند
با  ایران  های  ملیت  کنگره 
مسئول  ای،  بیانیه  انتشار 
شده  ایجاد  وضعیت  اصلی 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  را، 
و  داخلی  مخرب  سیاست های 

منطقه ای آن، معرفی کرد.
متن کامل بیانیه:

متحده  ایاالت  جمهور  رئیس 
هشتم  شنبه  روزسه  آمریکا، 
ماه مه، اعالم کرد که این کشور 
عدم  به سبب  برجام،  توافق  از 
رعایت اصول آن ازطرف رژیم 
خارج  ایران  اسالمی  جمهوری 
شده و ت      حریم های تعلیق 
جمهوری  رژیم  علیه  شده 

اسالمی ایران را بازمی گرداند.
فدرال  ایران  ملیت های  کنگره 
اصلی  مسئول  که  است  معتقد 
جمهوری  شده،  ایجاد  وضعیت 
سیاست های  و  ایران  اسالمی 
منطقه ای  و  داخلی  مخرب 
از  حمایت  با  رژیم،  است.  آن 
گروه های تروریستی در منطقه، 
به یک تهدید جدی برای ثبات 
شده  تبدیل  منطقه  امنیت  و 
جهانی  جامعه  برخورِد  است. 

عنوان  به  اسالمی  جمهوری  با 
بی ثباتی  عامل  اصلی ترین 
قالِب  در  ازجمله  منطقه،  در 
را  خود  اقتصادی  تحریم های 
نهایت  در  اما  است،  داده  نشان 
موجب ایجاد فشار مضاعف بر 

مردمان ایران هم شده است.
فدرال  ایران  ملیت های  کنگره 
مردمان  که  است  باور  براین 
ایجاد  عامل  اصلی ترین  ایران 
مردمان  هستند.  ایران  در  تغییر 
فارس،  کورد،  )بلوچ،  ایران 
عرب  تورکمن،  لور،  تورک، 
حقوق  و  خواسته ها  به  و…( 
خویش  فرهنگی  اجتماعی 

آگاهند. 
آن ها طی سال های اخیر بارها 
رژیم،  سرکوب  سد  از  عبور  با 
و  کرده،  طلب  را  خود  حقوق 
رژیم  سرنگونی  فریاد  بارها 
راه  این  در  داده اند،  سر  را 
بسیار  هزینه های  تاکنون  نیز 

سنگینی را متحمل شده اند.

فدرال  ایران  ملیت های  کنگره 
تاکید  مساله  این  بر  دیگر  بار 

نجات  راه  تنها  که  می کند 
وضعیت  این  از  ایران،  مردمان 
و  سیاسی  )انزوای  اسفناک 
و  فقر  با  همراه  بین المللی 
در  تنها  بیکاری(،  و  بینوائی 
اسالمی  جمهوری  رژیم  تغییر 
بر  مبتنی  حکومتی  ایجاد  و 
سکوالریسم  و  برابری  آزادی، 
غیرمتمرکز  حکومت  یک  در 
تمام  آن  در  که  است  فدرال  و 
هویتی،  هر  با  ایران،  مردمان 

شهروند برابر تلقی شوند.
ملیت های  کنگره  این راستا  در 
بزرگترین  بعنوان  فدرال،  ایران 
از  اپوزیسیون،  در  ائتالف 
برای  ایران  مردمان  خواسته 
سرنگونی رژیم حمایت می کند 
از  اپوزیسیونی  ایجاد  جهت  و 
تالش  رژیم  برانداز  مخالفان 

می نماید.

ایران فدرال کنگره ملیت های 

دهم ماه مه 2٠۱۸ برابر با 2٠ 

۱۳۹۷ اردیبهشت 

تروریسم  حامیان  برجام،  از  آمریکا  خروج 
ایران و اصالح طلبان خارج نشین را نگران کرد

هجدهم  سه شنبه  روز  ترامپ 
جهت  آن  از  ماه،  اردیبهشت 
ایران  فاشیستی  رژیم  که 

حامی  دولت  "اصلی ترین 
موشک های  است.  تروریسم 
روی  می کند،   صادر  خطرناک 

سرتاسر  در  درگیری  آتش 
و  می ریزد  بنزین  خاورمیانه 
و  تروریستی  گروه های  از 
حزب اهلل،  چون  شبه نظامیانی 
القاعده  و  طالبان  حماس، 
برجام  از  می کند"،  حمایت 

خارج شد.
ملیتهای  شادی  خروج،  این 
که  خاورمیانه  ملتهای  و  ایران 
ایران  بین الملل  تروریسم  از 
را، در پی  بودند  به ستوه آمده 

داشت. 
ریاض روز چهارشنبه با انتشار 
جمهوری  شد:  متذکر  بیانیهای 
ناشی  اقتصادی  فواید  اسالمی، 
را در خدمت  تحریم ها  رفع  از 

بی ثبات کننده اش  فعالیت های 
توسعه  ویژه  به  منطقه،  در 
موشک های بالیستیک، حمایت 
تروریستی  گروه های  از 
و  حزب اهلل  مانند  منطقه  در 

شبه نظامیان حوثی قرار داد.
طلبان  اصالح  مقابل  در  اما 
خارج نشین و حامیان تروریسم 
به  اسالمی  جمهوری  رژیم 
ترامپ  تصمیمات  به  شدت 
تاختند. در همین رابطه شورای 
موسوم  آمریکا  ایرانیان  ملی 
تصمیم  ای  بیانیه  در  نایاک،  به 
خروج  برای  ترامپ  دونالد 
از  عاری  اقدامی  را  برجام  از 
خواند  پذیری  مسئولیت  حس 
که آمریکا را در مسیر جنگ با 

ایران قرار می دهد.
از  نیز  روحانی  دیگر  سوی  از 
ابراز  برجام  از  آمریکا  خروج 
اظهار  و  بود  کرده  خوشحالی 
یک  که  خوشحالیم  ما  داشت: 

موجود مزاحم از برجام خارج 
و  بسیجیها  سپاه،  است.  شده 
اعمالی  در  نیز  رژیم  مجلس 
زدن  آتش  به  آمیز  مضحک 
و  زدند  دست  آمریکا  پرچم 
نیک  فال  به  را  آمریکا  خروج 

گرفتند.
سیاسی  تحلیلگران  و  ناظران 
جمهوری  که  باورند  این  بر 
رو،  پیش  روزهای  در  اسالمی 
در  خود  نفوذیهای  و  عوامل 
کرده  فعال  را  غربی  کشورهای 
دولت  به  را  فشار  بیشترین  تا 
ترامپ و اروپائی وارد کنند که 
برای  را  منافع  بیشترین  بتوانند 
رژیم اسالمی ایران کسب کنند. 
باورند  این  بر  تحلیلگران  این 
اسالمی  و جمهوری  که عوامل 
به  و  برجام  حامیان  لباس  در 
اصطالح مخالفین جنگ، ظاهر 
عوام  به  بتوانند  تا  شد  خواهند 

فریبی دست بزنند.

وب  به  رسیده  گزارش  بنابر 
قبل  میدیا،  کوردستان  سایت 
دهم  پنج شنبه،  روز  ظهر  از 
ششمین  ماه،  اردیبهشت  بیستم 
همکاری  مرکز  نشست 
در  ایران  کوردستان  احزاب 
دمکرات  حزب  سیاسی  دفتر 

کوردستان، برگزار شد.
در این نشست، پس از تصویب 
دستور کار، ضمن اشاره به کار 
و تالش یک ماه گذشته مرکز، 
قادر وریا، مسئول دوره ای مرکز 
حزب  سیاسی  دفتر  عضو  و 
اشاره  با  کوردستان،  دمکرات 
گام های  و  تالش  و  مواضع  به 
این دوره، نظر احزاب دیگر را 
در رابطه با اعتصاب و اعتراض 
شهرهای بانه، مریوان، جوانرود 
ودیگر شهرهای کوردستان و به 
اعتصاب طوالنی مدت و  ویژه 

مقاومت مردم بانه، جویا شد.
تمام   ، نشست  این  ادامه  در 

مواضع  بر  تاکید  با  حاضران 
حمایت  جمله،  از  مرکز 
و  کنندگان  اعتصاب  از 
خواسته های مشروع آن ها، این 
لحاظ  از  هم  را  مدنی  حرکت 
مقاومت  و  حق طلبانه  اراده 
مردم و هم از لحاظ مشروعیت 
همچنین  و  خواسته هایشان 
حمایت مردم روژهالت از این 
اعتصابات، گرامی داشتند. مرکز 
حمایت  بر  همچنین  همکاری 
شکل  به  چه  حرکت  این  از 
از  استفاده  راه  از  چه  و  کنونی 
فشار  اعمال  روش های  دیگر 
بر ادارات و نهادهای حکومتی 
خواسته های  تحقق  منظور  به 

مشروع شان، تاکید کرد. 
این  از  دیگری  بخش  در 
نشست، احزاب مرکز همکاری 
با هدف ایجاد فرصت همکاری 
از  خارج  در  احزاب  میان 
همکاری  مکانیزم های  کشور، 

نمایندگی ها و کمیته های خارج 
از کشور را به بحث گذاشتند و 
پس از مشورت، بر سر مکانیزم 
تالش های  ادامه  و  همکاری ها 
پیشنهادات  و  تصمیم  مشترک، 

الزم را تصویب نمودند.
ششمین  از  دیگری  بخش  در 
نقاط  همکاری،  مرکز  نشست 
لوگوهای  ضعف  و  قوت 
بحث  مورد  مرکز  به  پیشنهادی 
قرار گرفت. شرکت کنندگان در 
از  تشکر  ابراز  با  نشست  این 

که  گرافیست هایی  و  هنرمندان 
پیشنهادی  لوگوهای  ارسال  با 
همکاری  مرکز  این  با  خود، 
نموده بودند، راهنمایی و توصیه 
به  کار  این  اتمام  برای  را  الزم 
همکاری،  مرکز  آینده  مسئول 
بخش،  این  در  دادند.  ارائه 
دیگری  مجموعه ای  همچنین 
فعالیت  با  رابطه  در  مسائل  از 
جهت  در  مرکز  رسآن های 
ارتباط  برقراری  امکان  تسهیل 
این  با  طرفداران  و  حامیان 

مرکز، تصویب شد.
همچنین در این نشست دو سند 
اساسنامه  و  اهداف  با  مرتبط 
گرفت.  قرار  بحث  مورد  مرکز، 
جلسه،  این  در  همکاری  مرکز 
با پیشنهادها و نظرات حاضرین 
اساسنامه  و  برنامه  تکمیل  به 
سند  نهایت  در  و  پرداخت 
رساند.  تصویب  به  را  مذکور 
تصویب اسناد مرتبط با اهداف 
تبادل  و  گفتگو  به  نیز  را  کلی 
اصول  و  اهداف  سر  بر  نظر 

آن ها  کردن  فرموله   و  مشترک 
مرتبط دانست.

نشست  ششمین  پایانی  بخش 
سمینار  بررسی  به  مرکز، 
با  که  مرکز  این  اختصاصی 
جمهوری  تروریسم  موضوع 
اقلیم  در  ایران  اسالمی 
ام  سی  در  بود  کوردستان 
بود،  شده  برگزار  آوریل 
اختصاص یافت. در این بخش 
نکات  بندی  جمع  از  پس  نیز 
به  توجه  با  مشترک  وظایف  و 
بر  سمینار  در  که  اولویت هایی 
کدام  هر  بود،  شده   تاکید  آن ها 
مرکز  تشکیل دهنده  احزاب  از 
تحقیق  به  موظف  همکاری، 
این  شدند.  آن ها  اجرای  و 
نشست با تاکید تمام احزاب بر 
و  مشترک  مبارزه  و  همبستگی 
آمادگی برای پیشرفت بیشتر در 
اجرای وظایف و مسئولیت های 
مشترک، به کار خود پایان داد.
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اعتراض معلمان شهرهای کوردستان و 
ایران، با بازداشت و سرکوب روبه رو شد

روز پنج شنبه، بیست اردیبهشت 
شهرهای  مدارس  معلمان  ماه، 
قروه،  سقز،  مریوان،  کرماشان، 
تبریز،  آباد،  خرم  دیواندره، 
با  شیراز،  و  کازرون  اصفهان، 
اعتراضی  تجمعات  برگزاری 
و  آموزش  ادارات  مقابل  در 
مذکور،  شهرهای  در  پرورش 

دست به اعتراض زدند.
این تجمعات با هجوم نیروهای 
ضدشورش و انتظامی جمهوری 
اسالمی به شدت سرکوب شد و 
اطالعاتی-تروریستی  نیروهای 
ایران مانع از تداوم و گسترش 

آن شدند.
بنابر گزارش آژانس خبررسانی 
تجمعات  این  از  هدف  ُکردپا، 
حقوق  بودن  نازل  اعتراضی 
بودن  پائین  و  معلمان  ماهانه 
آن نسبت به خط فقر بوده است 
"شورای  فراخوان  از  بعد  که 

کانون صنفی معلمان  هماهنگی 
ایران" برگزار گردید.

ُکردپا همچنین هویت بازداشت 
شدگان را چنین اعالم می کند: 
محمدتقی فالح، محمد حبیبی، 
زلفی،  علی  گرامی،  اسماعیل 
علی پیروز، محمدحسن پور و 

رسول بداقی.
مدیره  هیئت  اعضای  از  یکی 
نحوه  معلمین،  صنفی  کانون 
برخورد نیروهای نظامی ایران با 
معلمین معترض را "وحشیانه" 

وصف کرده است.

مذهب، مکانیزمی 
برای پیشبرد اهداف فاشیستی

رئیس  منتشلو،  محسن  علی 
اسالمی  تبلیغات  سازمان 
با  گفتگو  در  قروه،  شهرستان 
از  حکومتی  خبرگزاری های 
این  به  دینی  مبلغ   ١٦٠ اعزام 
شهرستان در ماه رمضان امسال 
خبر داده  و به خاص و مناسب 
کردن  پیاده  در  ماه  این  بودن 
رژیم  به  مختص  سیاست های 

اشاره کرده است.
مبلغان  این  اعزام  وی  گفته  به 

صورت  علمیه  حوزه  تائید  با 
می گیرد و طی آن ١٦٠ مبلغ از 
آخوندهای قم در نقاط مختلف 
این شهرستان کار خود را آغاز 

خواهند کرد.
منتشلو  نیز،  دیگر  سویی  از 
فارغ  زن  طالب  حضور  از 
در  و  روستاها  در  التحصیل 

حوزه بانوان خبر داده است.
قروه از شهرهای استان سنندج 
آن  جمعیت  بیشتر  که  است 

همین  و  دارند  تشیع  مذهب 
رژیم  که  شده  موجب  موضوع 
ایران از فاکتور مذهب در جهت 
سیاست های تجزیه طلبانه خود 
بین  از  و  اتحاد  بردن  بین  از  و 
بردن هماهنگی مردم این منطقه 
کوردستان  شهرهای  دیگر  از 

استفاده کند.
با  مذهبی  سیاست های  اجرای 
سکان  داشتن  دست  در  هدف 
قدرت و همچنین متمرکز نمودن 
در  انسانی  نیروی  و  قدرت 
دست حاکمیت از سیاست های 
که  است  ایران  آخوندی  رژیم 
روی  ممکن  شیوه های  تمام  با 
می دهد و قصد هدایت جامعه و 
مردم به سوی باتالق نابودی و 

اسارت را دارد.

ارتش اسرائیل برای چندمین بار، پایگاه 
تروریست های ایرانی در سوریه را، 

هدف قرار داد
روز پنجشنبه، بیستم اردیبهشت 
قدس  تروریستی  سپاه  ماه، 
خاک  در  اسالمی  جمهوری 
سوی  به  را  راکت  سوریه،٢٠ 
اسرائیل  نظامی  پایگاه های 
شلیک کرده که بنابر گزارشات 
به  را  خسارتی  نتوانسته 
پایگاه های اسرائیل وارد نماید.
طی  نیز  اسرائیل  ارتش 
حمله  از  رسمی،  اعالمیه ای 
اهداف  به  جویانه  تالفی  ای 
سپاه  قدس  تروریستی  نیروی 
که  داده  است  خبر  پاسداران 
اسرائیلی  مسئوالن  گفته  به 
پرتاب  به  پاسخی  عمل  این 
به  ایران  رژیم  موشک  های 
در  اسرائیل  مواضع  سمت 

ارتفاعات جوالن می باشد که 
نیروهای  از  نفر   ٣١٠ آن  طی 
و  کشته  ایران  رژیم  مزدور 

زخمی شده اند.
به  حمله  اسرائیل  ارتش 
از  نشان  را  جوالن  ارتفاعات 
نیت ایران برای گسترش حضور 
در سوریه و تهدیدهای ناشی از 
آن علیه اسرائیل و ثبات منطقه 

اعالم کرد.
سخنگوی  کنریکوس،  جاناتان 
ارتش اسرائیل، در رابطه با این 
حمالت در خاک سوریه اعالم 
سپاه  سوی  از  حمله  این  کرد: 
دستور  به  و  قدس  تروریستی 
و  شده  انجام  سلیمانی  قاسم 
را  تهاجم  این  اسرائیل  دولت 

حمله مستقیم به خاک اسرائیل 
هر  برای  ما  و  کند  می  تعبیر 

سناریویی آماده هستیم.
میان  جنگ  و  کشمکش ها 
خاک  در  ایران  و  اسرائیل 
آمریکا  خروج  از  پس  سوریه 
چند  و  یافته  شدت  برجام،  از 
رژیم  حمله  از  پس  ساعت 
نیوز  اسکای  اسرائیل،  به  ایران 
اعالم نمود: اسرائیل چند پایگاه 
نظامی در خاک سوریه را مورد 
حمله قرار داده است که عبارتند 
از مناطق جمرایا و الکسوه که 
شمار زیادی از تروریست های 
مناطق  این  در  پاسداران  سپاه 

حضور دارند.

بزرگترین شرکت کشتیرانی جهان 
از ایران خارج شد

روز پنج شنبه بیست و هفتم اردیبهشت سورن سوکو، مدیرعامل ابرشرکت مرسک با اشاره به خروج 
آمریکا از برجام گفت: با توجه به سیاست تحریم های جدید آمریکا، اگر شرکتی بخواهد همزمان در 

آمریکا فعالیت کند، دیگر نمی تواند با ایران همکاری داشته باشد.
بنابر آمار سازمان گمرک جمهوری اسالمی، قریب به ٩٨ درصد از صادرات و واردات ایران از طریق 

مسیر دریایی انجام می شود.
 شرکت کشتیرانی مرسک دانمارکی است و بزرگترین ناوگان کشتیرانی جهان با بیش از ٦٠٠ کشتی 

باری و ظرفیت ٣,٨ میلیون کانتینر محسوب می شود.

کشته شدن هشت تروریست ایرانی در 
حمالت اسرائیل

خبرگزاری  سانا،  گزارش  به 
شب  سه شنبه  سوریه،  رسمی 
پایگاه  اردیبهشت،  هجدهم 
نظامی الکسوه در ریف دمشق، 
مورد  موشک  چندین  توسط 

حمله قرار گرفته است.
بشر  حقوق  دیدبان  مرکز 
چهارشنبه  روز  سوریه، 
این  در  اردیبهشت ماه،  نوزدهم 

سفره های خالی بانه به دانشگاه ارومیه رسید
روز سه شنبه، ١٨ اردیبهشت ١٣٩٧شمسی، عده ای از دانشجویان دانشگاه ارومیه با تجمع در مقابل 
بخش  به  دانشگاه  کردن  واگذار  علیه  پالکارد،  گرفتن  بدست  و  دادن  شعار  با  دانشگاه،  رئیس  دفتر 

خصوصی، نارضایتی خود را اعالم کردند.
دانشجویان دانشگاه ارومیه، با شعارهایی نظیر" دانشجو بیکاره، پول از کجا بیاره"، "دانشگاه تجاری، 
تدبیر یا خیانت"، " نه، به پولی سازی دانشگاه"، علیه افزایش شهریه و مشکالت اقتصادی دانشجویان، 

اعالم نارضایتی کردند.
قابل ذکر است که دانشجویان با پهن کردن سفره خالی، همانند مردم شهر بانه که ٢٥ روزاست با تعطیل 
کردن بازار و مغازه ها دست به اعتصاب زده اند، با تجمع اعتراضی در مقابل دفتر رئیس دانشگاه ارومیه، 

علیه شرایط نامناسب اقتصادی اعالم نارضایتی کردند.
اعتصاب شهرهای مرزی ایران در ماه گذشته، از جوانرود تا سلماس، در برابر بسته شدن مرزها، با 
پهن کردن سفره خالی به نشانه شرایط نامناسب اقتصادی و بی توجهی رژیم به این شرایط، بوده است.

آمریکا جدیدترین تحریم ها را 
بر عوامل سپاه قدس، اعمال کرد

بنابر گزارش منتشر شده ای از 
المللی  بین  خبرگزاری  سوی 
خزانه داری  وزارت  رویترز، 
و  بیست  جمعه  روز  آمریکا 
اعالم  ماه،  اردیبهشت  یکم 
با  همکاری  مشغول  که  کرد 
تا  است  عربی  متحده  امارات 
بانک  مالی  دسترسی  شبکه 
ارزی  ذخایر  به  ایران  مرکزی 
در بانک های خارجی را مختل 

کند.
سعید  نیک بخت،  مسعود 
خدمتی  محمدرضا  نجف پور، 
فواد  امینی،  مقداد  ولدزاقرد، 
شش  خدایی  حسن  و  صالحی 

به  که  هستند  حقیقی  شخص 
تحت  های  تروریست  لیست 
شده  اضافه  آمریکا  تحریم 
کیش،  ارس  جهان  نیز  و  اند 
تعاونی  صرافی راشد و شرکت 
شرکا،  و  خدمتی  محمدرضا 
در  که  باشند  می  شرکتی  سه 
های  تحریم  لیست  ترین  تازه 
متحده  ایاالت  داری  خزانه 
منوچین،  اند.ستیو  گرفته  قرار 
در  آمریکا  خزانه داری  وزیر 
گفت:  رابطه  این  در  بیانیه ای 
مرکزی  بانک  و  ایران  رژیم 
عربی  امارات  سازمان های  از 
کرده اند  سوءاستفاده  متحده 

دست  به  را  آمریکا  دالر  تا 
آورده و به مصرف شاخه قدس 
و  پاسداران  سپاه  نیروهای 

اهداف شریر آن ها برسانند.
بیانیه مذکور، با اشاره به فعالیت 
های تروریست های ایران می 
فعالیت ها،  این  از جمله  افزاید: 
رساندن پول و سالح به عوامل 
منطقه  در  ایرانی  غیرمستقیم 
کردن  مخفی  راه  از  و  است 
این که دالر های آمریکا به چه 
دست  آمده،  دست  به  منظوری 

به این اقدام زده اند.

دریافت ۱٠ هزار میلیارد تومان از مردم 
به بهانه کمک به مدارس

منصور مجاوری، مشاور وزیر 
از  رژیم،  پرورش  و  آموزش 
میلیاردی  هزار   ١٠ درآمد 
آموزش و پرورش تحت عنوان 
یک  در  مردمی"  "کمک های 
گفت:  و  داد  خبر  گذشته  سال 
تنها  گذشته  سال  ماه  آبان  از 
 ٨٥ از  مدرسه  هزار   ١٨ در 
هزار مدرسه ثبت شده، ٢٨٠٠ 
مردمی  کمک  تومان  میلیارد 

جمع آوری شده  است. 
کمک  نام  با  مبالغ  این  گرفتن 
والدین  و  مردم  از  مردمی 
است  حالی  در  دانش آموزان 
نبود  از  پرورش  و  آموزش  که 
 ١٠٠ پرداخت  برای  بودجه 

انرژی  هزینه  تومان  میلیارد 
مدارس خبر می دهد و از این 
از  بیشتر  پول  برای گرفتن  امر 

مردم بهره می برد.
اساس  بر  است  ذکر  قابل 
آموزش  وزارت  بخشنامه 
از  مدارس  تمام  پرورش،  و 
منع  وجهی  هرگونه  دریافت 
به  که  آنچه  واقع  در  و  شده اند 
عنوان کمک مردمی اعالم شده 
یکی  اخیر  سال های  در  است، 
از موارد مهم در ترک تحصیل 
دانش آموزان در مدارس سراسر 

ایران بوده است.
مجاوری  نیز  دیگر  سویی  از 

پرداخته  موضوع  این  بیان  به 
پرورش  و  آموزش  وزارت  که 
یک  تبلیغات  است  ممکن 
جلد  روی  بر  بیمه ای  شرکت 
کتاب های درسی را نیز بپذیرد.

قبض های  تکثیر  و  چاپ 
کمک های مردمی برای دریافت 
دانش آموزان  والدین  از  پول 
مکان  و  امور  در  آن  صرف 
با  مرتبط  غیر  و  نامعلوم  های 
مدارس، نوعی دزدی و چپاول 
ها  سال  که  است  مردم  اموال 
طریق  از  اسالمی  جمهوری 
آن  به  پرورش  و  آموزش 

اشتغال دارد.

طی  که  داده  گزارش  رابطه 
تروریست  پانزده  حمالت  این 
از  تن  هشت  که  شدند  کشته 
تحت  که  بودهاند  ایرانی  آنها 
سوریه  در  نظامی  مستشار  نام 

مستقر شده اند.
گزارش  اسرائیلی  رسانه های 
سامانه های  و  انبار  که  دادند 
اسالمی  جمهوری  موشکی 

قرار  هدف  الکسوه،  پایگاه  در 
گرفته است.

اطالعات  وزیر  کاتز،  ییسرائل 
به  زمینه  همین  در  اسرائیل، 
جمهوری  گفت:  وای.نت 
از  غیر  دیگری  زبان  اسالمی 
حال  و حمالِت  نمی فهمد  زور 
و  خشونت  از  می تواند  حاضر 

جنِگ فردا جلوگیری کند
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برجام در "کما"ست، 
آیا سرنوشت آن به مرگ ختم می شود؟

دیگر  بار  آیا  آخوندی،  رژیم 
جام زهر را می نوشد یا نرمش 

قهرمانانه نشان می دهد؟
سال های  در  بین الملل  جامعه 
به  شمسی،   ٨٠ دهه  آغازین 
جهت  ایران  کردن  قانع  منظور 
اورانیوم،  سازی  غنی  توقف 
با  گفتگوها  در  را  فعالی  نقش 
رژیم ایفا کرد. هرچند که نتیجه 
این گفتگوها، انعقاد توافقی را به 
دنبال داشت، اما بعدها مشخص 
شد که ایران به آن ها دروغ گفته 
و مخفیانه به فعالیت خود برای 
داده  ادامه  اورانیوم  غنی سازی 

 است.
اسالمی  جمهوری  سبب  بدین   
فشار  تحت  دیگر،  بار  ایران 
گرفت  قرار  بین المللی  جامعه 

از  کشیدن  دست  به  مجبور  تا 
اما  شود  اورانیوم  غنی سازی 
که  گروه ١+٥  به شروط  ایران 
آمریکا،  کشورهای  از  متشکل 
چین  روسیه،  فرانسه،  بریتانیا، 
به  و  نشد  راضی  بود،  آلمان  و 
مذکور  کشورها  خاطر  همین 
رژیم  این  کردن  مجبور  برای 
اتحاد  شروط شان،  پذیرش  به 
کم سابقه ای را در سطح جهانی 
این  بر  تحریم  اعمال  برای 

کشور، تشکیل دادند.
تحریم ها،  این  در  آمریکا  نقش 
بود.  مرکزی  و  اساسی  نقشی 
شدت  بر  روز  هر  اتحاد،  این 
و  افزود  تحریم ها  حدت  و 
و  فلج  را  ایران  اقتصاد  نتیجتا 
به  ناچار  را  اسالمی  جمهوری 
تسلیم شدن، کرد. به همین دلیل 
خامنه ای ناچارا و  تحت عنوان 
"نرمش قهرمانانه" اجازه انعقاد 

را   ١+٥ کشورهای  با  قرارداد 
داد. این توافق در تاریخ ٢٣ تیر 
ماه ١٣٩٤ در وین از سوی هر 
و  شد  امضا  قرارداد،  طرف  دو 
در ایران به برجام -برنامه جامع 

اقدام مشترک- شناخته شد.
غرب  دیدگاه های  برخالف 
مردم  از  توجهی  قابل  شمار  و 
ایران که معتقد بودند، با اجرائی 
اعمال  تحریم های  برجام  شدن 
از  وسیعی  دامنه  و  لغو  شده 
ایران  شده  بلوکه  دارایی های 

آزاد می شود و در نهایت:
جان  ایران  اقتصاد    -
برای  یافت،  خواهد  تازه ای 
جوانان  ویژه  به  بیکار  مردم 
و  شد  خواهد  اشتغال زایی 
و  می یابد  بهبود  زندگی شان 
جمهوری  اختالط  واسطه  به 
اسالمی با دنیای غرب از طریق 
شرکت های  سرمایه گذاری 
بسته  فضای  ایران،  در  بزرگ 
باز  نیز  ایران  زده  خفقان  و 
شده و زندگی سرشار از فشار، 
آن ها  محدودیت  و  سرکوب 
دچار تغییر شده و به طور نسبی 
نفسی  آزادانه  می توانند،  مردم 

بکشند.
اسالمی  جمهوری   -
امور  در  دخالت   از  دست 
یا  برمی دارد  منطقه  کشورهای 
حمایت  می دهد،  کاهش  را  آن 
از تروریسم را کاهش داده و به 
جای گسترش جنگ و آشوب 
در منطقه به عامل صلح و ثبات 

بدل می شود.
مذاکره کننده  هیئت  که  بود  این 
و  توافق  امضای  از  برجام پس 
بازگشت شان، با استقبال هزاران 

از  و  تهران  در  ایرانیان  از  نفر 
و  شدند  روبه رو  جوانان  جمله 
همچون قهرمانان، مورد استقبال 

قرار گرفتند.
در  ما  که  بود  روزها  آن  در 
طی  همچنین  و  تحلیل ها 
مقامات  با  که  دیدارهایی 
با  داشتیم،  غربی  کشورهای 
آن ها  برای  موضوع  تشریح 
برخالف  که  ساختیم  روشن 
در  اسالمی  رژیم  نظرات،  این 
دستاوردها  از  ایران  از  خارج 
لغو  دلیل  به  که  موقعیت هایی  و 
جهت  کرده،  کسب  تحریم ها 
همیشگی  سیاست های  توسعه 
حمایت  بر  مبنی  که  خود 
جناح های  و  گروه ها  از  بیشتر 
برای  برنامه ریزی  تروریستی، 
جنگ و آشوب داخلی در منطقه 
برنامه های موشکی و  و توسعه 
و  می برد  بهره  می باشد،  نظامی 
کشور  آبادانی  راستای  در  آنرا 
نخواهد  صرف  اشتغال زایی،  و 
بیکاری،  میزان  نتیجتا  و  کرد 
گرانی و دشواری تامین معیشت 
نخواهد  کاهش  تنها  نه  روزانه 
یافت بلکه به صورت تصاعدی 
افزایش یافته و نارضایتی مردم 
اعمال  و  اعدام  سرکوب،  با  نیز 
روبه رو  بیشتر  هرچه  فشار 
می شود و حقوق بشر نیز بیشتر 

نقض می شود.
که  کسانی  بودند  هنگام  آن  در 
ما  مواضع  به  انتقادی  دیدی 
بودند که  باور  این  بر  داشتند و 
حزب دمکرات کوردستان ایران، 
خواهان تشدید فشار بر زندگی 
و  است  ایران  مردم  معیشت  و 
تحریم ها  لغو  از  سبب  بدین 

با  اکنون  اما  نمی کند.  استقبال 
مروری گذرا بر شرایط حاکم بر 
زندگی مردم ایران و سیاست ها 
رژیم  آشوبگرانه  فعالیت های  و 
نابودی  بهای  به  که  خارج،  در 
وسعت  مردم  زندگی  بنیادهای 
فریاد  شدن  رساتر  نیز  و  یافته 
اعتراضی مردم در شرایط کنونی 
دنیا  روزانه  اخبار  تیتر  به  -که 
بدل شده- تمام واقعیت هایی که 
به آن اشاره می کردیم به صورت 
آشکار در مقابل دید جهانیان و 
مردم  از  میلیون  ده ها  ویژه  به 
روبه رو  آن  با  روزانه  که  ایران 

هستند، قرار گرفته  است.
اسالمی  جمهوری  رژیم  ما، 
تمام  اصلی  عامل  را  ایران 
گرسنگی،  قبیل  از  مشکالت 
ایران،  ملیت های  حقوق  نقض 
تمام  و  آزادی ها  سرکوب 
همچنین  و  ایران  در  بدبختی ها 
و  ویرانی  جنگ،  شدن  فراگیر 
مردم  شدن  آواره  و  آشفتگی 

منطقه می دانیم.
ایدئولوژی و  تجارب گذشته و 
افکار متحجرانه رژیم، این نکته 
ما متذکر می شوند که هر  به  را 
ایران  سود  و  درآمد  بر  چقدر 
افزوده شود، مسئوالن این رژیم 
و  می شوند  منتفع  بیشتر  مفسد 
صرف  را  می ماند  باقی  آنچه 
گسترش  و  زیاده خواهی ها 
برنامه های آشوبگرانه  در خارج 
از ایران می کنند و در این میان 
گذشته  همچون  را  ایران  مردم 
داشته  نگه  و گرسنگی،  فقر  در 
سرکوب،  صعودی  سیر  تنها  و 
نصیب  سیه روزی  و  ناعدالتی 
آن ها می شود. بنابراین بازگشت 

دوباره تحریم ها، تحریمی است 
اسالمی،  جمهوری  رژیم  علیه 
از  آمریکا  خروج  رو  این  از 
برجام را به اقدامی سنجیده در 
حمایت  در  رژیم  مهار  راستای 
از تروریسم، آشوبگری ، کشتار 
مردم  بیشتر  هرچه  نابودی  و 
در  امیدواریم  و  می دانیم  منطقه 
اروپا، در  به ویژه  نهایت جهان 
گام ها  این  برداشتن  راستای 
حامی و همکار آمریکا باشد و 
با اقدامی همه جانبه دست ایران 
را از دخالت  در امور کشورهای 
نابودی  بهای  به  که  منطقه، 
به  ایران  بنیادهای زندگی مردم 

دست آمده، کوتاه کنند.
در رابطه با برجام نیز باید گفت، 
اگر مذاکراتی که به برجام منتهی 
نتیجه  به  آمریکا  با حضور  شد 
نهایی رسید اکنون نیز با خروج 
وارد  برجام  آن،  از  آمریکا 
حالت کما شده و به سوی مرگ 
کشیده می شود. با این وجود آیا 
اروپائی ها می توانند برجام را از 
کما خارج کنند و جان تازه ای 
اعمال  از  یا  ببخشند؟  آن  به 
جهت  ایران  علیه  تحریم ها 
میز  پای  به  رژیم  این  کشاندن 
مذاکره و پذیرش شروط آمریکا 
که  شروطی  می کنند،  حمایت 
نیز  اروپائی ها  توافق  مورد 

می باشد؟ 

پایان و آغاز

دهه  چندین  فقیه  والیت  رژیم 
گفته  دروغ  جهانی،  جامعه  به 
را  اتمی خود  برنامه های  و  بود 
نماینده  اینکه  تا  می کرد  مخفی 
خامنه ای به عمان رفت و اعالم 
کرد که آماده مذاکره با "شیطان 
بزرگ" در باب برنامه اتمی شان 
هستند و جهان نیز شاهد نحوه 
رژیم  بود.  آنان  افتادن  زانو  به 
روز  در  که  داشت  قصد  تهران 
همزمان  ژوئن ٢٠١٥،  سیزدهم 
با سالروز ترور دکتر قاسملو در 

شهر وین، در همان شهر برجام 
اما وقوع  کند  امضا  با غرب  را 
برنامه های شان  فنی،  مشکالت 
را به هم زد و دو روز بعد توافق 

مذکور به امضا رسید.
جمهوری  که  جهت  آن  از  اما 
برای  تنها  را  برجام  اسالمی 
می خواست  بیشتر  زمان  خرید 
نیز  دیگر  زمینه های  در  و 
حمایت  خودسری ها،  به 
برنامه  توسعه  تروریسم،  از 
و  می داد  ادامه  و...  موشکی 
دولت  نیز  شرایطی  چنین  در 
آن  سردمداردن  و  آمریکا 
این  با  اما  بودند  شده  عوض 
حال نیز جمهوری اسالمی هنوز 

واقعیت ها را درک نکرده بود که 
دارد!  وکار  سر  دیگر  دولتی  با 
اردیبهشت  اینکه در هجدهم  تا 
ماه، دانلد ترامپ، رئیس جمهور 
اشاره  با  آمریکا  جدید  کابینه 
تروریستی  و  سیاه  کارنامه  به 
جمهوری اسالمی در چهار دهه 
گذشته، اعالم کرد که از برجام 
تحریم هایی  و  می شود  خارج 
بیشتری،  حدت  و  شدت  با 
تحمیل  اسالمی  جمهوری  بر 

خواهد کرد. 
کابینه  اقدام  این  که  هرچند 
اروپائیان  برای  آمریکا  جدید 
در  ماندن  بر  و  بود  ناخوشایند 
اظهار  و  کردند  تاکید  برجام 
آن  حفظ  برای  که  داشتند 
سوی  از  و  کرد  خواهند  تالش 
جمهور  رئیس  روحانی،  دیگر 
رژیم تهران نیز، به تکرار همان 
گفته های اروپائیان اکتفا کرد اما 
در واقع اروپائی ها و جمهوری 
رو  پیش  در  راه  دو  اسالمی 

دارند:
فشار  تحت  اروپا  ـ  اول 
و  اقتصادی  تحریم های 
جمهوری  سیاسی،  فشارهای 
برجام  پذیرش  به  را  اسالمی 
بدین  کند.  وادار  شده،  اصالح 
معنا که هم برنامه های موشکی 
و هم دخالت های این رژیم در 
و  اسرائیل  مساله  هم  و  منطقه 
بگنجاند،  آن  در  را  بشر  حقوق 
سال  ده  اروپائیان  که  چیزی 
متفق القول  و  تاکید  آن  بر  پیش 

بودند.
اروپایی  شرکت های  ـ  دوم 
آمریکا،  تحریم های  تحت 
میان  که  می شوند  مجبور 
آمریکا،  و  اسالمی  جمهوری 
دوباره آمریکا را انتخاب کنند و 
اینگونه برجام به تاریخ بپیوندد 
دچار  اسالمی  جمهوری  و 

مشکالت عدیده ای شود.
مذکور،  حالت  دو  هر  در 
فشار  تحت  اسالمی  جمهوری 
و تهدید مضاعفی قرار می گیرد. 
جمهوری  اول  حالت  در 
فشار  مدتی  از  پس  اسالمی 
به  مجبور  تحریم،  و  اقتصادی 
می شود   دیگری  توافق  امضای 
فشارهای  تمام  بر  عالوه  که 
مردمی  اعتراضات  و  اقتصادی 
فعالیت  شدن  محدود  نیز  و 
گروه های تروریستی در منطقه، 
تندرو  باندهای  فشار  میزان  بر 
و  می شود  افزوده  نیز  رژیم 
رژیم  آینده  که  نیست  مشخص 
چه می شود اما به احتمال زیاد 
سپاه پاسداران دولتی نظامی را 
بر ایران، حاکم کند و در چنین 
اسالمی  جمهوری  که  وضعیتی 
اقتصادی  فشارهای  تحت 
خارجی است و قرارداد تازه ای 
برای  شرایط  و  کرده  امضا  را 
سپاه  جنگ طلب  فرمانده هان 
در داخل هموارتر شده و مردم 
سویی  از  و  ناراضی اند  نیز 
دیگر نیز اروپا و آمریکا نیز به 
و  رسیده اند  خود  خواسته های 

بشری  حقوق  مسائل  به  مدتی 
توجه  دست  این  از  مسائلی  و 
نیز  اسالمی  نمی کنند، جمهوری 
برای مدتی به حیات خود ادامه 
رژیم  شبیه  آینده ای  و  می دهد 

کره شمالی، خواهد شد.
تحریم ها  که  نیز  دوم  در حالت 
نیز  اروپا  و  می شوند  بیشتر 
ندارد،  را  برجام  حفظ  توان 
طور  به  هم  اسالمی  جمهوری 
سخن  توافق  ادامه  از  مداوم 
در  توافقی  عمال،  اما  می گوید 
حالتی  چنین  در  نیست.  کار 
فشار اقتصادی بر مردم افزایش 
در  اسالمی  جمهوری  و  یافته 
بر  کرد  خواهد  تالش  منطقه 
فعالیت های  و  اقدامات  دامنه 
مخرب خود بیافزاید و بیش از 
نزدیک شود و  به روسیه  پیش 
نیز در صورت ایجاد  در داخل 
میزان  شدت  بر  نارضایتی ها، 
خواهد  خشونت  و  سرکوب 
و  مقطعی  قیام های  با  و  افزود 
ممتد و همچنین فشار تحریم ها 
اقتصادی،  آشفته  وضعیت  و 
آینده ایران به سوی ونزوئالیی 
صد  اقتصادی  تورم  با  شدن 

درصدی خواهد رفت.
اما احتمال حمله گسترده نظامی 
آمریکا علیه رژیم ایران به دلیل 
اقتصادی،  هزینه های  بودن  باال 
جانی و... کم است، مگر اینکه 
و  نطنز  اتمی  مراکز  به  حمالتی 

فوردو داشته باشد.
وضعیت  حالت،  دو  هر  در 

اقتصادی ایران وخیم تر می شود 
مردمی  نارضایتی های  و 
باید گفت  اما  گسترش می یابد، 
که احتمال تغییر رژیم از طریق 
در  و  است  کم  خارجی  عامل 
این میان مسئولیت برعهده مردم 
آیا  بود.  خواهد  مبارزان شان  و 
و  می دهند  سازمان  را  خود 
تالش می کنند که عامل فالکت 
فقیه  والیت  رژیم  که  را  ایران 
جهان  با  و  ببرند  بین  از  است، 
بیرون سازش کنند؟ یا بر اثرعدم 
انسجام و تفرقه، رژیم همچنان 
به بقا خود ادامه می دهد تا شاید 
طی آشوب های منطقه، موقعیت 
و امکانی برای رهایی مهیا شود 
و به قول قدیمی ها از این ستون 

تا آن ستون فرجی است.
و  نیز شرایط  اما در کوردستان 
خارجی  و  داخلی  زمینه های 
مبارزه  به  بخشیدن  برای شدت 
و  بهتر  مردم،  سازماندهی  و 
دید  این  و  می شود  مناسب تر 
سازمان های  کورد،  احزاب  که 
مسلح غیرقانونی هستند از میان 
پیشمرگه  هر  حضور  و  می رود 
در کوردستان به سمبل "پیام آور 
آزادی" بدل می شود، اما با این 
کودها  انسجام  عدم  که  شرط 
رفع شده به همبستگی و اتحاد 

دست یابند.
آینده بسیار نزدیک است.
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خروج آمریکا از برجام

مسئوالن رژیم ایران و درماندگی آنها با خنده ای
در کتاب منطق، جمله ای هست 
''االنسان  مضمون:  این  با 
بدین  متعجب"؛  النه  ضاحک، 
جهت  آن  از  انسان  که  معنا 
خندان است که تعجب می کند. 
چهار  این  طول  در  بیش  کما 
منطقه  و  ایران  مردم  همه  دهه، 
شاهد آن هستند که رژیم حاکم 
گزارده  مبنایی  چه  بر  ایران  بر 
رژیم  این  سیاست های  و  شده 

در کدام سو گام برمی دارد.
چیزی که همه شاهد آن هستیم 
محتوای  با  مستبد  رژیمی 
فقیهی  والیت  ایدئولوژیک 
فکریت  از  سوای  که  است 
به  را  کسی  خویش  وجود  و 
و  ندارد  قبول  خود  خویشتن 
هر  رژیم  این  حاکمان  لغت  در 
آنان  فکریت  ماسوای  چیزی 
آنچه  و  فناست  به  محکوم 
و  خواسته ها  بدهد  روی  باید 
نتیجه  است؛  آنان  برنامه  های 
این چنین پنداری را چه واقعی 
و چه حقیقی در کالبد حاکمیت 
آنان می بینیم که امروزه رهگذار 
این حاکمیت به کجا می رود و 
ملت های جغرافیای ایران برای 
سوق  جهت  کدامین  به  آینده 

داده خواهند شد.
به  است  نگاهی  تنها  ما  بحث 
جمهوری  رژیم  اتمی  پرونده 
اتمی  مردان  و  ایران  اسالمی 
این رژیم که در آرزوی رسیدن 
فرونشاندن  و  اتمی  سالح  به 
آتش این حرص و ولع، به هر 
پیش  را  کاری  هر  و  زده  در 
در  چنانکه  اما  گرفته اند،  رو 
به  با نگاهی  فوق ذکر شد فرد 
مسئوالن  تالش های  و  کارکرد 
و  می کند  تعجب  ایران  رژیم 

سپس خنده ای سر می دهد.
طی پرونده اتمی رژیم ایران که 
تا کنون چند سال و اندی از آن 

چیز  دو  آن  ماحصل  می گذرد، 
ملی و  ثروت  تاراج  بوده است 
فقر و فالکت برای مردم ایران. 
امروز  است،  آشکار  همه  برای 
و  است  چگونه  ایران  سیاسی 
مدیریت  از  که  سیاستمدارانی 
جهانی حرف بر زبان می آورند، 
پیدا  سوق  کجا  به  جایگاهشان 
کرده است؟ کمی نزدیکتر شرایط 
را بیان کنیم؛ طی مذاکرات اتمی 
رسیدن  و  غرب  با  ایران  رژیم 
دو  مدت  عقیم،  توافقی  به  آنان 
سال و نیم بحث ها بر اینکه این 
دارد  نقص  کلی  به  اتمی  توافق 
نظر  تجدید  آن  مفاد  در  باید  و 
به  آن  پیرامون  نظرات  شود، 
جایی رسید که مسئوالن ارشد 
علی  آن  صدر  در  ایران  رژیم 
من  کرد  اعالم  بارها  خامنه ای، 
اما  نیستم،  توافق راضی  این  به 
دخالت  مسئوالن  کار  در  بنده 

نخواهم کرد.
آن  راس  در  و  آنان  سخنان 
بیانگر  اوایل  از همان  خامنه ای 
یاران  و  خامنه ای  که  بود  آن 
به  دادن  در  تن  به  اصحابش 
چنین توافقی دل خوش نیستد، 

مذاکره  از سویی  که  زیرا  چرا؟ 
با غرب که در شناسنامه مذهبی 
است  شیطان  با  همنشینی  آنان 
از  خارج  دیگر  سوی  از  و 
بود،  آنان  دلخواه  خواسته های 
از همین سو اگر چه این توافق 
در صورتی که مثبت هم می بود، 
باز برای مسئوالن رژیم اسالمی 

ایران نقطه ضعفی بزرگ بود.
این  و  شویم  نزدیک تر  کمی 
تفحص  بهتر  را  اتمی  پرونده 
باراک  ریاست  زمان  در  کنیم، 
برای  دوران  بهترین  که  اوباما 
جمهوری اسالمی ایران در طول 
می شود،  قلمداد  آمریکا  تاریخ 
کنار  و  گوشه  از  گفته هایی 
که  می رسید  به گوش  حاکمیت 
دوران اوباما فرصتی ناب برای 
کنار آمدن با آمریکاست و باید 
مسئوالن ما در سطح باال روی 
این  و  کرده   تمرکز  نکته  این 

فرصت را مغتنم بشمرند.
قبیل  از  سخنانی  چنین  زمزمه 
از سوی  آمریکا،  با  آمدن  کنار 
وی  سرسپرده  بیت  و  خامنه ای 
شکستی  و  غیراصولی  کار 
غیرقابل قبول بود، پس نتیجه آن 

چه بود نرمش قهرمانانه شماره 
٢ رقم خورد. نرمشی که بدون 
بیشتر  را  رژیم  و  بود  آمادگی 
در  برد.  سقوط  سراشیبی  به 
همان روزها گاه گداری یکی از 
سیاستمداران کوک شده انتقادی 
صاحب  مسئوالن  به  رو  را 
به  نباید  بیان می کرد که  منصب 
فرامین و دستورات کسی دیگر 
کنار  آمریکا  با  و  کرد  گوش 
از سوی  انتقاد  این  این  که  آمد 
می شد،  داده  جواب  هم  کسانی 
طوری موش و گربه بازی سران 

رژیم ایران بود.
با  ایران  رژیم  اتمی  داستان 
بازیگران  با  برجام  مضمون 
ادامه  رژیم  مسئوالن  و  غربی 
انتقادها  اثنا  همین  در  داشت؛ 
سوی  از  گزنده  سخنانی  و 
که  داشت  ادامه  رژیم  مسئوالن 
برجام ظریف، ظرافتی نداشته و 
چنگی به زندگی مردم نمی زند. 
این داستان با انتخابات آمریکا 
خود  به  تازه  بوی  و  رنگ 
گرفت و  از همان اوان تبلیغات 
ریاست  پست  نامزدهای 
جمهوری آمریکا، توافق برجام 

مورد غضب واقع شد.
جمهوری  رئیس  ترامپ  دانلد 
به  برجام  از  آمریکا،  کنونی 
عنوان فاجعه و یا توافق ننگین 
نام برد و این توافق را در طول 
وصف  جدی  خطری  تاریخ 
مسئوالن  سوی  از  که  کرد 
رژیم  با  آمریکا  غیرمسئول 
ایران که حامی تروریسم است، 
به امضا رسانده اند و از عواقب 
قبال  در  و  نیستند  خبردار  آن 
چشم  آمریکا  آتی  نسل های 

پوشی کرده اند.
ترامپ،  صحبت های  جواب  در 
خشن  و  سخت  جواب هایی 
ایران  رژیم  مسئوالن  سوی  از 
این  در  و  می رسید  آمریکا  به 
همیشه  مانند  به  خامنه ای  میان 
بجا  جدی  تهدیدهای  قافله  از 
نماند و گفت که اگر شما آن را 
پاره کنید ما آن را آتش خواهیم 
کشمکش های  و  جنجال  زد. 
که  شد  کشیده  جایی  به  برجام 
ایران  رژیم  به  فرصتی  آمریکا 
توافق  کننده  امضا  و کشورهای 
در  نظری  تجدید  تا  داد  برجام 
آن صورت بگیرد و کامل شود. 

طرفین  از  کدام  هیچ  گویی  اما 
ایران  اتمی  سرداران  بخصوص 
آنان  سخن  این  به  گوششان 
سخنان  را  آن  و  نبود  بدهکار 

انسانی دیوانه وصف می کردند.
که  رسید  بجایی  اتمی  پرونده 
برای  دوباره  فرصت  ترامپ 
دوباره  اما  داد  برجام  اصالح 
امضا  کشورهای  از  کدام  هیچ 
کننده آن اهمیتی به سخنان وی 
روز  در  ترامپ  اینکه  تا  ندادند 
اردیبهشت   ١٨ مورخ  سه شنبه 
مهر  خورشیدی،   ١٣٩٧ ماه 
را  آن  و  زد  برجام  بر  را  مرگ 

به تاریخ سپرد.
که  بود  چیزی  برجام  پایان 
سران  هستیم،  آن  شاهد  اکنون 
از  اعم  ایران  اسالمی  رژیم 
تهدیدهایی  نظامی  و  سیاسی 
همیشگی  عرف  مانند  به  جدی 
خود ارائه می دهند که آمریکا و 
تاریخ  زباله دان  به  را  حامیانش 
سپرد و پیروزی از آن حکومت 

اسالمی آنان است. 
هستیم  شاهد  امروز  آنچه  اما 
سیاست  اتمی،  دستاوردهای 
جهت  در  آنان  برنامه های  و 
نیست  چیزی  کشور  شکوفایی 
تومانی،  هزار  چند  دالر  جز 
رکود  مردم،  خالی  سفره های 
اقتصادی،  نظام  ورشکستگی  و 
انزاوی رژیم ایران، فقر، انحطاط 
اجتماعی،  گسست  اخالقی، 
و  مشکل  ده  ها  و  حاشی نشینی 
مردم  گریبان  که  است  مصائب 
را گرفته است و مسئوالن رژیم 
ایران تمامی این مشکالت را با 
که  می دهند  جواب  نیشخندی 
مردم نگران نباشند مشکالت را 
همین  از  کرد؟؟!!  خواهیم  حل 
و  سخنان  به  تعمقی  با  جهت 
کردار مسئوالن رژیم ایران باید 
النه  ضاحک،  ''االنسان  گفت: 

متعجب".

جمهور  رئیس   ٢٠١٨ می   ٨
برجام  از  که  کرد  اعالم  آمریکا 
دلیل  مهمترین  می شود،  خارج 
برجام  از  آمریکا  خروج  برای 
جمهوری  پایبندی  عدم  مساله 
در  خود  تعهدات  به  اسالمی 
بلکه  نیست،  هسته ای  پروژه ی 

نقض  مساله  اصلی  موضوع 
روح  است.  برجام"  "روح 
در  ترامپ  که  موضوعی  برجام 
اکتبر سال گذشته مطرح کرد، به 
به روابط  ایران  بازگشت  مفهوم 
بین المللی نرمال و پیگری منافع 
سازوکارهای  طریق  از  خود 
بین المللی  روابط  در  موجود 

است.
که  است  دهه  یک  بر  بالغ 

سیاست  اسالمی  جمهوری 
اساس  بر  را  خود  منطقه ای 
گروه های  تقویت  و  تشکیل 
نیابتی  جنگ  و  تروریستی 
طراحی کرده است، سیاستی که 
نه تنها منطقه را با چالش عدم 
امنیت روبرو کرده بلکه اقتصاد 
نابود  سوی  به  نیز  را  ایران 
کشانده است. جمهوری اسالمی 
در یک دهه گذشته تالش کرده 

در  امنیت  فروپاشی  با  است 
به  عربی-اسالمی  کشورهای 
باشد،  خود  منافع  کسب  دنبال 
به  را  رژیم  این  مساله  همین 
اعتماد  قابل  غیره  کشور  یک 
کرده  تبدیل  بین الملل  سطح  در 
موجب  موضوع  همین  است، 
خروج آمریکا از برجام شد. در 
واقع خروج آمریکا از برجام را 
عقب  کمپین  سرآغاز  می توان 
به  اسالمی  جمهوری  راندن 
کمپینی  دانست.  خود،  مرزهای 
را  آن  اسرائیل  و  سعودی  که 
تشکیل دادند و با خروج آمریکا 
و  خورده  استارت  برجام  از 
در  آینده  در  که  است  مشخص 
ما شاهد  راستایی همین هدف، 
از طرف  نیز  دیگری  فشارهای 
جمهوری  بر  کمپین  این  اعضاء 

اسالمی خواهیم بود.
تحریم های  بازگشت  مساله  در 
کرد،  اظهار  باید  آمریکا 
سازوکار داخلی روبرو شدن با 
ایران  در  بین المللی  تحریم های 
براساس هدایت تحریم به طرف 
زندگی مردم ایران طراحی شده 
است. جمهوری اسالمی قبل از 
برجام با هر تحریمی که روبرو 
می شود در سطح داخلی آن را 
طوری هدایت می کرد که مردم 

روزانه  زندگی  در  مستقیما  نیز 
شونداما  روبرو  آن  با  خود 
انقالب  "صدور  پروژه  وجود 
اسالمی به کشورهای اسالمی"، 
ماجراجویی موشکی و همچنین 
در  موجود  ساختاری  فساد 
آن  مسبب  اسالمی،  جمهوری 
شد که در دوران حضور آمریکا 
داخلی،  سطح  در  برجام  در 
را  منفعتی  هیچ  ایران  مردم 
عاملی  برجام  و  نکنند  کسب 
کاهش  بیکاری،  کاهش  برای 
از  جلوگیری  اقتصادی،  بحران 
سقوط ارزش ریال و... نشد. در 
اسالمی  جمهوری  هرچند  واقع 
 ١٥٠ توانست  برجام  امضاء  با 
بیاورد  بدست  را  دالر  میلیارد 
رفاه  راه  در  پول ها  این  اما 
مردم ایران صرف نشد و صرف 
و  منطقه ای  ماجراجویی های 
اسالمی  جمهوری  موشکی 

گردید
و  برجام  از  آمریکا  خروج  اما 
بازگشت تحریم ها، به منزله آن 
باز  اسالمی  جمهوری  که  است 
داخلی  سطح  در  را  تحریم ها 
که  می کند  مدیریت  شیوه ای  به 
مردم در زندگی روزانه ی خود 
با آن روبرو شوند. پس خروج 
به  بی گمان  برجام  از  آمریکا 

کاهش  بیکاری،  افزایش  منزله 
عمیق  زندگی،  کیفیت  سطح 
شدن بحران اقتصادی، فروپاشی 
امنیت اقتصادی و امنیت روانی 
جامعه و در خطربودن معیشت 
چون  بود.  خواهد  مردم، 
جمهوری اسالمی قبل از برجام 
زندگی  که  بود  کرده  تالش  نیز 
با  حداکثری  شیوه  به  را  مردم 

چالش تحریم ها، روبرو کند.

رفتار  بر  خروج  این  تاثیر 
بود،  خواهد  چه  ایران  جامعه 
با  اما  نیست  پیش بینی  قابل 
جامعه  روانی  امنیت  فروپاشی 
و با افزایش خشونت و احتماال 
سطح  در  نارضایتی  افزایش 
شد.  خواهیم  روبرو  جامعه، 
نکته مهم در مدیریت نارضایتی 
اپوزیسیون  برای  احتمالی 
این است  جمهوری اسالمی در 
جامعه  به  بتواند  اپوزیسیون  که 
رفتارهای  که  بقبوالند  ایران 
منطقه  در  اسالمی  جمهوری 
مسبب خروج آمریکا از برجام 
نه  است  شده  آن  پیامدهای  و 
کشورهای  فی الذات  دشمنی 

منطقه و آمریکا با ایران.
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بازگشت تحریم ها و نقش اروپا

پس از خروج آمریکا از برجام 
آینده  در  تحریم ها  بازگشت  و 
یک  به  اروپا  اتحادیه  نزدیک، 
آنچه  قانونی جهت  اقدام  سری 
شرکت های  از  حمایت  خود 
اروپایی می خوانند دست زدند. 
برای بسیاری سوال این است که 
آیا این به معنی تغییر هم پیمانی 
عمیق میان اروپا و امریکا است 
می تواند  وضعیت  این  آیا  و 
تاثیرگذاری  میزان  در  تغیری 
باشد  تحریم های آمریکا داشته 

یا نه ؟ 
به  اروپا  که  قانونی  واقع  در 
است  قانونی  شده،  متوسل  آن 
تحریم های  بر  ناظر  پیشتر  که 
لذا  بوده  کوبا  علیه  امریکا 
این  آثار  به  نگاهی  با  می توان 
قوانین بر کوبا تا حدودی بیشتر، 
پرداخت.  موضوعات  این  به 
وجود  علی رغم  که  است  عیان 
این قانون و علی رغم این اقدام 
قانونی اروپا در خصوص کوبا، 
همچنان  آمریکا  تحریم های 
بسیار موثر و تاثیرگذار بوده و 
اقتصاد  زیادی  حد  تا  توانست 
زود  اعالم  با  کند.  فلج  را  کوبا 
بزرگ  کمپانی  چندین  هنگام 
ایران،  از  بر خروج آن ها  مبنی 
به نظر می رسد که از هم اکنون 
این مساله قابل پیش بینی است 
که این قانون در زمینه ایران نیز 

چندان  نقش  توانست  نخواهد 
زیادی ایفا نماید. 

تالش های  و  قانون  این  اما 
به  نه  برجام  بقاء  جهت  اروپا، 
ایران  اقتصاد  در  عملی  لحاظ 
داشت  خواهد  چندانی  تاثیر 
از  حاکی  سیاسی،  بعد  از  نه  و 
تغییر نگاه اروپا نسبت به ایران 
است. آنچه که پیش از هرچیز 
این  باشیم  واقف  آن  به  باید 
عامل  مهمترین  که  است  مهم 
کلی سیاست  تعیین خطوط  در 
اروپا مساله به حد اکثر رساندن 
اروپایی  مالی شرکت های  سود 
که  غربی  اروپای  می باشد. 
استعمار  تاریخی،  طور  به 

جهان  منابع  به  دسترسی  و 
رشد  در  بسزایی  نقش  سوم 
کرده  ایفا  قاره  این  پیشرفت  و 
و  بازارها  به  اکنون  نمی تواند 
منابع جهانی به مثابه ابزارهایی 
در  پول  و  کار  تولید  برای 
درون خود بنگرد. لذا آنچه که 
یعنی  می خواهند،  اروپایی ها 
منافع شرکت های شان،  حمایت 
اقتصاد  واقعیات  به  توجه  با 
سیاسی اروپا امری شگفت آور 

نیست. 
از  پس  اروپا  دیگر،  سوی  از 
به  اجازه  با  دوم  جهانی  جنگ 
ظهور آمریکا به عنوان یک ابر 
کشوری  که  کرد  سعی  قدرت، 

و  بیشتر  منابع  دارای  که  را 
وسیع تری  سرزمینی  گستردگی 
به عنوان وزنه ای  از آن هاست، 
در مقابل دنیای شرق و مسئول 
این  برآورد.  امنیت جهانی، سر 
مقوله تا امروز به آن حد پیش 
اروپای  تمایل  حتی  که  رفته 
زیربناهای  توسعه  در  غربی 
از  و  یافته  کاهش  خود  نظامی 
تقبل تعهد در قبال مقوله امنیت 
اگر  اما  می زند.  سرباز  جهانی، 
در  موجود  مفاهیم  از  بخواهیم 
رویکرد نظری رئالیسم، در علم 
کنیم،  استفاده  بین الملل،  روابط 
معضل امنیتی اروپا نه ایران بلکه 
توازن  برقراری  است.  روسیه 

مهمترین  روسیه  و  آمریکا  بین 
مساله ای است که اتحادیه اروپا 
به  بین الملل  روابط  زمینه  در 
دنبال آن است. بر همین اساس 
نقطه  یک  از  ایران  که  است 
اهمتی  حائز  مساله  امنیتی  نظر 
نمی شود  محسوب  اروپا  برای 
نقطه  از  بیشتر  اروپای غربی  و 
نگاه  ایران  به  اقتصادی  نظری 

می کنند. 
ایران  چه  اگر  که  است  مسلم 
خود،  بین المللی  رویکرد  در 
در  و  چشم  یک  به  را  غرب 
نباید  اما  می نگرد  دشمن  مقام 
اروپای غربی  که  کرد  فراموش 
اندازه آمریکا مورد  به  هیچگاه 
ایرانی  مقامات  غضب  و  خشم 
قرار نگرفته است، در واقع کمتر 
و  آلمان  و  فرانسه  پرچم های 
شده  کشیده  آتش  به  انگلیس 
و  اقتصادی  سیاسی،  روابط  و 
تقریبا  کشورها  این  فرهنگی 
سوی  از  بوده.  برقرا  همیشه 
در  اروپایی  کشورهای  دیگر 
را،  خود  سفارتخانه ها  ایران، 
ایفا  را  اهرم های الزم  نقش  که 

می کنند، دارند.
متذکر  را  واقعیت  این  باید  اما   
شد که درک اروپایی ها از ایران 
و  می کنند  ادعا  آنچه  نسبت  به 
نیست.  باال  می دهند  نشان  یا 
سخنان  به  می توان  نمونه  برای 
بوریس جانسون، وزیر خارجه 
گفته  که  نمود  اشاره  انگلیس 
رژیم  سقوط  صورت  "در  بود 
این امکان وجود دارد که قاسم 

به  شود".  ایران  رهبر  سلیمانی 
به  قادر  اروپایی ها  دلیل  همین 
یا  و  نیستند  مساله  این  درک 
به دلیل منافع مالی، خود را به 
آن ها  زده اند.  چپ  علی  کوچه 
باید به خوبی بدانند که بسیاری 
از مشکالت خاورمیانه که دامن 
جمله  من  گرفته،  نیز  را  آن ها 
صدها هزار مهاجر که از جنگ  
در منطقه گریخته اند، تروریسم 
جهادی،  اسالمی  گفتمان  و 
ضدبشری  سیاست های  ناشی 
و  است  ایران  در  مالها  رژیم 
با سقوط این رژیم این مسائل 
خواهد  فروکش  زیادی  حد  به 

کرد. 
البته اگر اروپایی ها این آگاهی 
به  منطقه  و  ایران  مردم  که  را 
نسبت رژیم دارند، داشته باشند 
برای  را  حالت  دو  می توان  لذا 
اول  بود.  متصور  مساله  این 
آنکه اروپایی ها خود این قضیه 
با  می خواهند  و  می دانند  را 
به  ایران  در  خود  منافع  حذف 
صورت  به  و  دیگر  شیوه های 
مسائل  با  موضعی  و  مقطعی 
منطقه  در  ایران  که  دیگری 
روبه رو  آورد  می  وجود  به 
می دانند  اروپایی ها  دوم  شوند. 
اما  است  رفتنی  رژیم  این  که 
حضور  تثبیت  با  می خواهند 
ایران،  در  خود  شرکت های 
منافع خود را پس از فروپاشی 

رژیم نیز تامین نمایند. 

دیپلمات های اروپایی، از ناتوانی اروپا برای مقابله با تحریم های آمریکا سخن می گویند

طی  آلمان  خارجه  وزیر 
خروج  با  رابطه  در  سخنانی 
آمریکا از برجام اظهار داشت:  
ایران  با  تجاری  روابط  ادامه 
دیگر آسان نخواهد بود. هایکو 
مقاله  برای  اروپا  شانس  ماس 
با تحریم های آمریکا را "بسیار 

ناچیز" خواند.
ناچیزی  بسیار  شانس  او 
تجاری  روابط  ادامه  برای 
شرکت های آلمانی با ایران می 
متذکر می شود: مستثنی  و  بیند 
آمریکا  تحریم های  از  ماندن 
دشوار  بسیار  وی  دیدگاه  از 
آلمان  چند  هر  بود.  خواهد 
با  اتمی  توافق  در  دارد  قصد 
متحده  ایاالت  اخیرا  که  ایران 
آمریکا از آن خارج شده است، 
تغییرات  این  اما  بماند  باقی 
و  دشوار  بسیار  شده  ایجاد 
پیچیده به نظر می رسد. ماس بر 
ادامه روابط  که  باور است  این 
آلمانی  شرکت های  تجاری 
بسیار  شکلی  به  فقط  ایران  با 
محدود امکان پذیر است، او در 
همین رابطه گفت: من در واقع 
بر  بتوان  که  نمی بینم  راهکاری 
منای آن برای محافظت از همه 
شرکت ها در مقابل تحری، های 

آمریکا اقدام نمود.
پنجم  و  بیست  شنبه  سه  روز 
خارجه  وزیر  ماه  اردیبهشت 
سه  از  خود  همتایان  با  ایران 

کشور اروپایی -آلمان، بریتانیا 
از  تا  داشت  دیدار  فرانسه-  و 
این طریق بتواند از اروپا برای 
اسالمی  رژیم  حضور  ادامه 
الزم  تضمین های  برجام  در 
راستا  همین  در  بگیرد.  را 
اتحادیه اروپا  انرژی  کمیسیونر 
نیز روز یکشنبه ٣٠ اردیبهشت، 
توافق  حفظ  برای  تالش  در 
کرده  سفر  تهران  به  هسته ای 
ایران  عالیرتبه  مسئوالم  به  تا 
حامی  اروپا  که  دهند  اطمینان 
برجام خواهد بود. اما بسیاری 
هشدار  اروپایی  مقام های  از 
در  توانایی شان  که  می دهند 
مقابله با تحریم ها محدود است. 
شرکت های  از  برخی  خروج  
نفتی  غول  همچون  اروپایی 
توتال و دی زد بانک یا بانک 

دومین  آلمان،   مرکزی  تعاونی 
تائید  از  آلمان،  بزرگ  بانک 
این نگرانی های و عدم توانایی 
اروپا در مقابله با آمریکا خبر 

می دهد.
جمهور  رئیس  ترامپ،  دونالد 
روز  آمریکا،  متحده  ایاالت 
اردیبهشت  هجدهم  سه شنبه 
کشورش  خروج  رسما  ماه، 
و  نمود  اعالم  را  برجام  از 
هسته ای  تحریم های  تمامی 
قرار  بر  دوباره  را  ایران  علیه 
حتی  که  تحریم هایی  کرد. 
شرکت های آلمانی مراوده کننده 
می شود.  شامل  نیز  را  ایران  با 
آمریکا  متحده  ایاالت  دولت 
فرصتی سه تا شش ماهه برای 
در  فعال  خارجی  شرکت های 
ایران مقرر کرده که طی آن باید 

از بازار ایران خارج شوند، در 
غیر این صورت امکان ورود یا 
از  را  آمریکا  بازار  از  استفاده 

دست خوهند داد.
کشورهای  دیگر  مقابل،  در 
در  برجام  کننده  امضا  اروپایی 
در  ماندن  قصد  که  حال  عین 
برجام را دارند بر آنند به دنبال 
راهکاری برای حفظ برجام در 
قصدی  بگردند.  آمریکا  نبود 
وزیر  ماس  اظهارات  بر  بنا  که 
به  یافتن  دست  آلمان  خارجه 
آن ظاهرا چندان ساده نخواهد 
ایرانی نیز مصمم به  بود. طرف 
عین  در  اما  است  برجام  حفظ 
نیز  مساله  این  به  تلویحا  حال 
آن ها  که  است  شده  اشاره 
سازی  غنی  احیای  آمادگی 

اورانیوم می باشند.        

ایران،  علیه  آمریکا  تحریم های 
متکی به قدرت دالر است

به  آمریکا  متحده  ایالت 
است  واقف  واقعیت  این 
به  اروپایی  شرکت های  که 
ایران  علیه  آمریکا  تحریم های 
احترام خواهند گذاشت. در غیر 
خود  بازار  آن ها  صورت  این 
به  را  آمریکا  متحده  ایالت  در 
وزیر  انداخت.  خواهند  خطر 
روس  ویلبر  آمریکا  بازرگانی 
در روز پنجشنبه در جلسه ای با 
کمیته اقتصادی سنا، بیان داشت 
ترامپ  دولت  تحریم های  که 
بدون شک در اروپا نیز اعمال 
اتحادیه  اگر  حتی  شد  خواهند 
اروپا و روسیه و چین بخواهند 

برجام را حفظ کنند.
داشت،  اظهار  همچنین  روس 

کننده  تعیین  قدرت  به  توجه  با 
معامالت  بازارهای  در  دالر 
صورت  در  "حتی  بین المللی 
هم پییمانان مان  حمایت  عدم 
تاثیر  بسیار  آن ها  تحریم ها،  از 
اعتقاد  به  بنا  بود".  خواهند 
اتحادیه  شرکت های  روس، 
آیا  که  کنند  انتخاب  باید  اروپا 
ادامه  ایران  بازار  با  روابط  به 
جرایم  مشمول  را  خود  و  داده 

سنگین آن خواهند کرد یا نه!
آمریکا  اقتصاد  وزیر  همچنین 
گفتگویی  در  منوخین،  استیون 
با شکه فاکس نیوز تصریح کرد 
اولیه  تحریم های  کنار  در  که 
ثانویه  تحریم های  ایران  علیه 
نیز فعال خواهند شد. یعنی پس 
از این مهلت ٩٠ تا ١٨٠ روزه 
تحریم ها،  دوباره  برقراری  و 
از  خارج  شرکت های  حتی 
با  که  آمریکا  متحده  ایالت 
ایران مراوداتی داشته باشند نیز 
اعمال  ممنوعیت های  مشمول 
شده تحت این تحریم ها خواهند 
شد. بدین معنی که این تحریم ها 
در تمام سیستم اقتصادی مبتنی 
بر دالر در سرتاسر دنیا، اعمال 

خواهند شد.
منوخین تاکید کرد: هدف ما این 
سوی  به  پول  جریان  که  است 
ایران را قطع کنیم. در این راستا 
موثر  بسیار  ابزاری  تحریم ها، 
ما  که  بود  خواهند  قدرتمند  و 
او  کرد.  خواهیم  اجرا  را  آن ها 
افزود: با استفاده از این سیاست 
داریم  قصد  ما  حداکثری  فشار 
ایران  هم پیمانان مان،  کمک  به 
را به انعقاد قرارداد اتمی بهتری 

وادار کنیم.                  
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کودکان سرپلي، محکوم به مرگ اجباري

در  سرما  اثر  بر  مرگ  شاید 
می  که  یک،  و  بیست  قرن 
سده  این  در  شد  مدعی  توان 
اوج  به  بشریت  پیشرفت های 
خود رسیده است، سخنی بسیار 
عجیب باشد. مگر می شود که 
با وجود این حجم از امکانات 
دسترس  در  که  گرمایشی 
از  فردی  گرفته،  قرار  بشریت 
سرما جان بدهد؟ مگر می شود 
پیشرفته  امکانات  تمام  با 
الزم  اقدامات  نتوان  پزشکی، 
یک  با  فردی  نجات  برای  را 

بیماریه ساده، انجام داد؟
مرگ بر اثر سرما!

سیل  میان  در  مرگی  چنین  بله 
بشری  پیشرفت های  عظیم 
فقط  مرگی  چنین  دارد.  امکان 
در کشوری مانند ایران دیده می 
نفت  کشور  چهارمین  که  شود 
هم  هنوز  و  است  جهان  خیز 
گرمایشی  امکانات  به  مردمش 
دسترسی  مناسب  سرمایشی  یا 
مقدمه ای  ها  این  تمام  ندارند 
کودکان  ماجرای  برای  است 
سرپل ذهابی، که بر اثر عفونت 
نبود امکانات  ناشی از سرما و 
بهداشتی، جان خود  پزشکی و 

را از دست می دهند. 
وقتی برای اولین بار خبر فوت 
سرپل  ساله  دو  کودک  یک 
اثر سرما در دی ماه  بر  ذهابی 
این  ها  خیلی  شد،  منتشر   ٩٦
و  اغراق آمیز  بسیار  را  موضوع 
آنرا  غیر واقعی تصور کردند و 
یک دروغ خبری خواندند. اما 
این  خانواده های  را  حقیقت 
کودکان  بازگو می کنند که تاوان 
پس  را  دیگران  بی مسئولیتی 
فرزندان شان  مرگ  و  می دهند 

به کام خود فرو می برد.
مسئول  ایران  رژیم  مقامات 
این قتل های زنجیره ای هستند، 
شش  مدت  طول  در  که  چرا 
ماهی که از زلزله سرپل ذهاب 
حداقل  مرگ  باعث  می گذرد 
شده اند.  بی گناه  کودک  هفت 

تب  بود،  سردشان  که  کودکانی 
کردند و جان باختند!. به همین 
سادگی سرگذشت هفت کودک 
در  کودک  هفت  و  خورد  رقم 
دست  از  را  جان شان  سکوت 
که  نیامد  بر  صدای  و  دادند 

بگوید چرا؟؟
وقتی خبر مرگ هفتمین کودک 
مرادی"  "سایدا  ذهابی،  سرپل 
 ٩٧ اردیبهشت  چهاردهم   در 
باور  کس  هیچ  شد،  منتشر 
دیگر  کودکی  که  نمی کرد 
است.  داده  دست  از  را  جانش 
کودکی که مادرش با بغضی که 
قلبش  و  گرفته  فرا  را  گلویش 
می  آرام  آرام  فشرد،  می  را 
او  بدون  رفت،  دخترکم  گوید: 
حرف  این  ندارم.  زندگی  توان 
هم  دیگر  مادر  و  پدر  پنج  را 
تکرار کرده بودند: بدون او توان 

زندگی نداریم ... .
همراه  به  ذهاب  "در سرپل   .١
مستاجر  فرزندم  دو  و  همسر 
خانه ای بودیم که بعد از زلزله 
تخریب شد و ما هم به ناچار به 
روستای پدری ام که "ناوه فره" 
چادری  در  و  برگشتیم  است 
هارا  حرف  این  شدیم"  مستقر 
بهروز ذهابی پدر سارینا ذهابی، 
می گوید که اولین قربانی مرگ 
خبر  که  بود  عفونت  از  ناشی 
مرگش رسآن های شد و بعد از 
انتشار این خبر مشخص شد دو 
اثر عفونت  بر  کودک دیگر هم 
سارینا  از  قبل  سرما  از  ناشی 

سارینا  پدر  سپرده اند.  جان 
فقط دو  ادامه می دهد: سارینا 
سال داشت و از همان روزهای 
تشنج های  و  شدید  تب  اول 
پی درپی اش شروع شد، شرایط 
و  داشتیم  بدی  بسیار  بهداشتی 
دارو و دکتر مناسب در دسترس 
دکتر  پیش  بار  چند  را  او  نبود 
اطفالی  متخصص  ولی  بردیم 
در سرپل ذهاب نبود و داروی 
دخترم  به  حسابی  و  درست 
اینکه ٢٧ دی ماه  تا  دادند  نمی 
ساعت ده شب وضعیتش بسیار 
نبود  آمبوالنسی  شد.  تر  وخیم 
ببریم  بیمارستان  به  را  او  که 
راهی  وانت  با  ناچار  به  پس 
بیمارستان شدیم در بیمارستان، 
دکترها گفتند که امکانات کافی 
در  متخصص  پزشک  و  نیست 
به  باید  و  ندارند  حضور  اینجا 
بیمارستان امام رضای کرماشان 
به خانه  ناچار  به  ما هم  بروید 
راهی  بعد  روز  و  برگشتیم 
کرماشان شدیم و در بیمارستان 
دو  اما  شد  بستری  رضا  امام 
که  گفتتد  من  به  بعد  ساعت 
کودکت فوت کرد و کمکی از ما 
برنمی آید. در پایان  پدر سارینا 
ذهابی با تاکید بر اینکه کودکم 
از سرما و نبود سرپناه جان داد 
معاون  جهانگیری  که  می گوید: 
به روستای  اول رئیس جمهور 
ما آمد و قول داد که به ما کمک 
نکرد.  کمکی  هیچ  اما  می کند 
ما  به  که  را  کسانی  وقت،  هیچ 

قول کمک دادند و به قول خود 
عمل نکردند، نمی بخشم. آنان 
دخترم  مرگ  جوابگوی  باید 

باشند.
٢. بعد از رسانه ای شدن مرگ 
که  شد  مشخص  ذهابی  سارینا 
همین  به  هم  دیگر  کودک  دو 
از دست  را  صورت جان خود 
داده اند که می توان گفت ماتیار 
ساله  یک  کودک  شماعی زاده، 
که سوم دی ماه ٩٦ فوت کرد 
اولین قربانی بوده است. ماتیار 
احمدی،  شهال  که  شماعی زاده 
از  است  مادرش  ساله،   ٣٢
می  چنین  فرزندش  تنها  مرگ 
خواهرم  زلزله،  از  بعد  گوید: 
چون پایش شکسته بود و پدرم 
کرده  سکته  زلزله  از  قبل  هم 
بود به کرماشان منتقل شدند و 
چند روز اول کمکی به ما نشد. 
بعد از اینکه به همراه پسر یک 
ساله ام به سرپل ذهاب برگشتم، 
در یک چادر مسافرتی اسکان 
احمر  هالل  به  بار  چند  یافتم. 
چادر  درخواست  و  رفتم 
به  که  گفتم  و  دادم  بزرگتری 
خاطر بچه ام چادر بزرگتری به 
من بدهید اما گفتند که چادری 
فرماندار  باید  و  نیست  موجود 
شما  به  چادر  تا  بدهد  دستور 
بدهیم. به ناچار در همان چادر 
مسافرتی کوچک ماندم. شب ها 
بسیار سرد بود و ماتیار همیشه 
خورده  سرما  و  می کرد  سرفه 
بود او را به بیمارستان بردم از 

او عکس برداری شد و دکتر ها 
گفتند که ریه اش عفونت کرده. 
هر بار که او را به دکتر می بردم 
به او شربت سفکسیم، می دادند 
بعد خوب  هفته  که  می گفتند  و 
یک  و  نشد  خوب  اما  می شود 
طول  خوردگی اش  سرما  ماه 
بدتر  حالش  اینکه  تا  کشید 
کرماشان  به  را  او  پس  شد، 
پیش متخصص اطفال بردم. در 
آمپول  پنج  برایش  بیمارستان 
آمپول  سه  که  نوشتند  عفونت 
حالش  و  کردند  تزریق  آنرا 
گرفتم  تصمیم  پس  شد   بهتر 
اما  شوم  ذهاب  سرپل  راهی 
حالش  نشده  می نی بوس  سوار 
سختی  به  و  شد  بد  دوباره 
او  فوری  پس  می کشید،  نفس 
ارتش   ٥٢٠ بیمارستان  به  را 
کردند  کمکش  دکترها  بردم. 
نیم  از  بعد  اما  بکشد  نفس  که 
او  بیمارستان  داد.  ساعت جان 
را در کرماشان دفن کرد و دو 
میلیون و چهارصد هزار هزینه 
دفن از ما درخواست کردند که 
بدهی اش  نتوانسته ام  هم  هنوز 
را پرداخت کنم. در پایان شهال 
احمدی می گوید: بچه ام سرما 
بچه ام  چادر،  توی  بود  خورده 
اما پزشک  یخ کرد و جان داد 
دلیل  فوتش  گواهی  در  قانونی 
دستگاه های  بیماری  را  مرگش 

تنفسی ذکر کرده است.
فرزند  صیفوری  محمد   .٣

محمد  کوئیک،  ساکن  عبداهلل 
کودک چهار ماهه ای بود که بعد 
از ماتیار، فوت کرد پدرش می 
و  شد  تخریب  خآن هام  گوید: 
در شرایط بدی در چادر ساکن 
درخواست  بار  چند  بودیم 
زمان  آن  در  اما  دادم  کانکس 
رو  به  رو  آن ها  منفی  پاسخ  با 
افراد  که  کردند  عنوان  و  شدم 
هستند.  اولویت  در  دیگری 
و  امکانات  نبود  و  شرایط  این 
سرما، محمد را بیمار کرد و تب 
و لرز شدید داشت در ١٥ دی 
شدیدتر  بسیار  بیماری اش  ماه 
بیمارستان  به  را  او  پس  شد، 
سرپل ذهاب بردیم که او را به 
بیمارستان "محمد کرمانشاهی" 
منتقل کردند که در آنجا بستری 
ماه،  تاریخ ٢٣ دی  در  اما  شد 
گواهی  در  حتی  که  کرد  فوت 
ذکر  ریوی  عفونت  هم  فوتش 

شده است. 
و  کودک  سه  این  مرگ  از  بعد 
های  نقد  و  ها  رسانه  واکنش 
زیادی که به مسئولین و ارگان 
مسئولین  شد  وارد  دولتی  های 
هم دست به کار شدند و این سه 
مرگ را شایعه خواندند و مرگ 
آن ها را به دلیل سرما  تکذیب 
استاندار  بازوند،   . کردند 
که  جلساتی  طی  کرماشان، 
خبر  داشت،  خبرنگاران  با 
ذهابی  سرپل  کودکان  مرگ 
آنرا  و  کرد  رد  شدت  به  را 
رئیس  همچنین  خواند.  کذب 
در  ذهاب  سرپل  بیمارستان 
گفته  مرگ ها،  این  به  واکنش 
بر  مرگ هایی  چنین  که:  بود 
حتی  و  است  نبوده  سرما  اثر 
به  شرایطی  در  سارینا  والدین 
بودند  کرده  مراجعه  بیمارستان 
حیاتی  عالئم  کودکشان  که 
نداشته است. اما عموی سارینا 
منتشر  از خود  در ویدئویی که 
کرده بود از نحوه مرگ سارینا 
اینکه  و  سرپناه  نبود  خاطر  به 
هر بار که به بیمارستان مراجعه 
معطلی  با  ساعت ها،  می کردند 
صراحت  به  می شدند،  روبه رو 

سخن گفته بود.

بخش اول

چهارمحال و بختیاری و کرماشان، 
    بیشترین جمعیت بیکار را دارند

بر اساس گزارشات منتشر شده 
حکومتی  خبرگزاری های  در 
و  میلیون   ٣ مجموع  از  ایران، 
در  بیکار   ٢٠٦ و  هزار   ٢١٠
و  میلیون  یک  گذشته،  سال 
معادل  نفر،  و ١٣٥  هزار   ٧٥٦
جمعیت  کل  از  درصد   ٥٤
بیکار، در گروه سنی ١٥ تا ٢٩ 
سال قرار دارند که حدود ٨٤٠ 
جمعیت  از  ١٧٥نفر  و  هزار 
را  سنی  رده  این  در  بیکاران 

شامل می شود.
بخش های  در  اشتغال  بررسی 
می دهد  نشان  اقتصادی  عمده 
بیشترین  خدمات  بخش  که 

با  مقایسه  در  را  اشتغال  سهم 
بخش های صنعت و کشاورزی 
می دهد،  اختصاص  خود  به 
طوری که سهم بخش خدمات 
 ٥٠/٤ کشور  اشتغال  کل  از 
درصد، سهم بخش صنعت ٣٢ 
درصد و سهم بخش کشاورزی 
جمعیت  کل  از  درصد   ١٧/٦

شاغل ایران است.
شاخص بیکاری در ٣١ استان 
است  آن  دهنده  نشان  ایران 
و  چهارمحال  استان های  که 
توجه  با  کرماشان  و  بختیاری 
بازار  عمده  شاخص های  به 
بیکار  جمعیت  بیشترین  کار 

در ایران را به خود اختصاص 
داده اند.

حفیظ اهلل  نیز  دیگر  سویی  از 
کار  تعاون،  کل  مدیر  فاضلی 
چهارمحال  اجتماعی  رفاه  و 
اینکه  اعالم  ضمن  بختیاری  و 
بیکاری در این استان دو  نرخ 
است،  کشوری  میانگین  برابر 
درصد   ٨٠ بر  بالغ  وجود  از 
در  دانشگاهی  فارغ التحصیالن 
آمار بیکاران نام برد و نداشتن 
بیکاری  دالیل  از  را  مهارت 

آن ها اعالم نمود.
معضالت  از  یکی  بیکاری 
ایران  و  کوردستان  در  بزرگ 
است که زندگی اکثریت قریب 
به اتفاق مردم را تحت الشعاع 
آمار  شک  بی  و  داده  قرار 
بیکاری به ویژه در استان های 
آن  از  باالتر  بسیار  کوردستان 
و  ها  سازمان  که  است  چیزی 
اسالمی،  جمهوری  نهادهای 

اعالم کرده اند.

سنندج و لورستان بیشترین آمار ازدواج و ایالم 
کمترین نرخ طالق را به خود اختصاص داده اند

اسالمی  رژیم  خبرگزاری های 
ایران به نقل از سیف اهلل ابوترابی 
ثبت  سازمان  سخنگوی   ،
ازدواج،  آمار  آخرین  احوال، 
مرگ ومیر  و  زاد و ولد  طالق، 
در ایران و کوردستان را منتشر 

نمود.
داده های منتشر شده، آمار سال 
گذشته تا ١٥ اردیبهست امسال 

را در بر می گیرد. 
هزار   ٦٠٥ ثبت  از  ابوترابی 
 ٩٢٤ و  ازدواج  مورد  و٤٠٤ 
گذشته  سال  از  طالق  مورد 

خبر  امسال  اردیبهست   ١٥ تا 
داده است.

ثبت احوال  سازمان  سخنگوی 
استان های  اینکه  اعالم  ضمن 
خراسان  لرستان،  سنندج، 
خوزستان  و  اردبیل  شمالی، 
را  ازدواج  آمار  بیشترین 
استان های  گفت:  داشته اند، 
و  بوشهر  تهران،  البرز،  سمنان، 
اصفهان نیز کمترین آمار ازدواج 

را داشته اند.
بنابر آمار مذکور، استان سنندج 
بیشترین آمار طالق و کرماشان 

داراست،  را  دوم  جایگاه  نیز 
همچنین استان ایالم نیز کمترین 
آمار طالق را به خود اختصاص 

داده است.
در  مردان  سن  میانگین 
 ٣٦/٥ شده،  ثبت  طالق های 
زنان  در  آن  میانگین  و  سال 

٣١/٦ سال بوده است.
فعالین  و  محققین  گفته  به 
افزایش آمار طالق   ، اجتماعی 
معضل  همچون  ایران،  در 
گریبانگیر  اعتیاد  و  بیکاری 
جامعه ایران شده به گونه ای که 
طبق آمارهای رژیم، در مجموع 
از میان چهار مورد ازدواج، یک 

مورد طالق روی می دهد.
مسئوالن  گذشته  سال  ماه  دی 
ارشد سازمان ثبت احوال اعالم 
مورد  روزانه٤٩٠  که  کردند 
طالق، در دفاتر این سازمان به 

ثبت رسیده است.
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صدور حکم ۷٤ ضربه شالق 
برای یک شاعر کورد در خراسان

 ٢ کیفری  دادگاه  اول  شعبه 
برای  نادری  کالت  شهرستان 
یک شاعر کورد حکم ٧٤ ضربه 

شالق صادر کرد.
الیین،  سپاهی  علیرضا 
روزنامه نگار و شاعر سرشناس 
اتهام  به  خراسان  در  کورد 
"توهین به مقامات و مامورین" 
 ٢ کیفری  دادگاه  اول  شعبه  در 
ضربه   ٧٤ به  کالت  شهرستان 

شالق محکوم شده است.
یک منبع آگاه از فشار مضاعف 
ایران  حکومت  قضایی  دستگاه 
بر این شاعر کورد خبر داد و به 
اطالعاتی  نهادهای  فشار  دلیل 
تکمیلی  اطالعات  دادن  از 

شاعر  این  وضعیت  درباره 
و  شاعر  کرد.این  امتناع  کورد 
روزنامه نگار کورد آذرماه سال 
٩٦ به دلیل نشر یادداشتی تحت 
از سیل"  تواناتر  "جهل،  عنوان 
و  عمومی  دادسرای  سوی  از 
انقالب شهرستان کالت احضار 
تشویش  و  اکاذیب  "نشر  به  و 
بود.  متهم شده  اذهان عمومی" 
این نویسنده کورد به دلیل اینکه 
دو روز دیرتر به دادگاه مراجعه 
قاضی  دستور  به  بود  کرده 
دادستان  جانشین  "نظری"، 
زندان  راهی  و  بازداشت 
با  بعدها  که  بود  وکیل آباد شده 

تودیع وثیقه آزاد گردید.

در  کورد  شاعر  این  همچنین 
اعتراض به حکم مراجع قضایی 
دست  نادری،  کالت  شهرستان 
در  خشک  غذای  اعتصاب  به 
زندان وکیل آباد زده بود. پیشتر، 
هشتم  روز  کورد،  شاعر  این 
توسط  نیز   ٩٠ سال  مردادماه 
به  مشهد  اطالعاتی  نیروهای 
کورد  احزاب  با  "ارتباط  اتهام 
اسالمی،  حکومت  اپوزیسیون 
علیه  بر  انتقادی  اشعار  سرودن 
حکومت و ارج نهادن از رهبران 
بود.  شده  بازداشت  کورد" 
بهمن ماه سال ٩٢ شعبه ٣ دادگاه 
قاضی  ریاست  به  مشهد  بدوی 
سلطانی، علیرضا سپاهی الیین 
سال   ٥ حبس،  ماه   ١١ به  را 
محرومیت از فعالیت فرهنگی و 
محکوم  نقدی  جریمه  پرداخت 
کرده بود. علیرضا سپاهی الیین 
تاکنون بیش از ١٠ جلد کتاب 
فارسی  و  کوردی  زبان های  به 
از  یکی  و  رسانده  چاپ  به 
ایران  نام  صاحب  نویسندگان 

می باشد.

دیدار فعاالن مدنی با خانواده رامین حسین پناهی

کورد  مدنی  فعاالن  از  شماری 
رامین حسین پناهی،  با خانواده 
زندانی سیاسی کورد محکوم به 

اعدام دیدار کردند.
هفتم  و  بیست  پنج شنبه  امروز 
اردیبهشت ماه، جمعی از فعاالن 
مدنی کردستان با خانواده رامین 
سیاسی  زندانی  حسین پناهی، 
دیدار  اعدام  به  محکوم  کورد 

کردند.
در این دیدار حسین احمدی نیاز، 
وکیل این زندانی سیاسی کورد 
وضعیت  آخرین  از  گزارشی 
رامین ارائه داد و در ادامه دایه 
شریفه و خالو میرزا مادر و پدر 
رامین حسین پناهی از همدلی و 
همراهی مردم و انسان دوستان 

قدردانی کردند.
اجالل  دیدار،  این  ادامه  در 

گفت:  بشر  حقوق  فعال  قوامی 
وجود  عاقله ای  قوه  "امیدوارم 
این  نقض  با  و  باشد  داشته 
باز  منطقه  به  را  آرامش  حکم 

گردانند."
محمد  دیدار،  این  در  همچنین 
که  هم  دادگستری  وکیل  نجفی، 
وکالت بازداشت شدگان دی ماه 
و  داشت،  برعهده  را  اراک   ٩٦
آزاد  زندان  از  تازگی  به  خود 
"حق  داشت:  اظهار  است،  شده 
بهانه ای  هر  به  نباید  را  حیات 
زندگی  حق  و  گرفت  کسی  از 

ارزشمند است."
یازدهم  شنبه  سه  روز 
رامین  اردیبهشت ماه، 
سیاسی  زندانی  حسین پناهی، 
جهت  اعدام  به  محکوم  کورد 
زندان  قرنطینه  به  حکم  اجرای 

فشار  که  گردید  منتقل  سنندج 
افکار عمومی و نهادهای مدافع 
این حقوق بشر مانع اجرای این 

حکم شدند.
یکم  و  بیست  سه شنبه  روز 
فروردین ماه در شعبه ٣٩ دیوان 
عالی کشور در قم حکم اعدام 

رامین حسین پناهی تایید شد.
روز  حسین پناهی،  رامین 
 ،٩٦ سال  تیرماه  دوم  جمعه 
سپاه  نیروهای  با  درگیری  طی 
شدت  به  سنندج  در  پاسداران 
مجروح و توسط نیروهای سپاه 
تکمیل  از  پیش  و  بازداشت 
بیمارستان  از  درمانی  مراحل 
سپاه  بازداشتگاه  به  سنندج 
منتقل شده بود. پس از بازداشت 
نیروهای  حسین پناهی،  رامین 
امنیتی اقدام به بازداشت اعضای 

خانواده حسین پناهی کردند.
طی  سنندج  انقالب  دادگاه 
حسین پناهی،  رامین  حکمی 
زندانی سیاسی کورد را به اتهام 
به  کومله  در  عضویت  و  "بغی 
محوطه  در  دار  طناب  با  اعدام 
و  محکوم  سنندج"  زندان 
پنجم  پنج شنبه  روز  حکم  این 
وکیل  به   ٩٦ سال  بهمن ماه 

پرونده اش ابالغ شد.

اطالعات سپاه
 یک جوان ایالمی را تهدید به محاکمه مجدد کرد

یک جوان کورد اهل شهرستان 
توسط  ایالم  توابع  از  دهلران 
اداره اطالعات سپاه تهدید شد.

پاسداران  سپاه  اطالعات  اداره 
یک جوان کورد به نام "یونس 
اهل  الزم،  فرزند  باسره" 
به  تهدید  را  دهلران  شهرستان 

محاکمه مجدد کرد.
گفت وگو  در  کورد  جوان  این 
کرد:  اعالم  کوردپا  خبرنگار  با 
به   ٩٦ سال  بهمن ماه  "اوایل 
اتهام همکاری با یکی از احزاب 
کورد اپوزیسیون حکومت ایران 
توسط دادگاه انقالب دهلران به 
جمعه  نماز  در  اجباری  شرکت 
کشته شدگان  مزار  بر  و حضور 
و  عراق  و  ایران  میان  جنگ 

تطهیر مزار آنان به مدت شش 
ماه محکوم شدم."

او گفت: "از زمان صدور حکم 
آنرا  یکبار  تنها  تاکنون  دادگاه 
دلیل  همین  به  و  کرده ام  اجرا 
را  من  سپاه  اطالعات  اداره 
کرده  مجدد  محاکمه  به  تهدید 

است."
است  "قرار  داشت:  اظهار  وی 
محاکمه  مجددا  دیگر  روز   ٤٠
من  برای  دوباره  دادگاه  و  شوم 

حکم جدید صادر کند."
جریان  در  کورد  جوان  ین 
اعتراضات دی ماه ٩٦ بازداشت 
و به مدت ٢٥ روز در حفاظت 
اطالعات  و  سپاه  اطالعات 
نیروی انتظامی، مورد بازجویی 

قرار گرفته است.
دادگاه  سوی  از  صادره  رای 
برای  دهلران  شهرستان  انقالب 
بهمن ماه  که  کورد  جوان  این 
شرح  به  شده،  صادر   ٩٦ سال 

ذیل است:
جمعه  نماز  در  مشارکت   -١
هر هفته به صورت مستمر و به 
تاییدیه  ارائه  و  ماه  مدت شش 
جمعه  امام  دفتر  از  حضور 

شهرستان دهلران.
٢- حضور بر مزار شهدا گمنام 
و  جمعه  روز  هفته  هر  دهلران 
تطهیر مزار شهدا گمنام و ارائه 
شهید  بنیاد  اداره  از  تاییدیه 
دهلران و سپاه پاسداران ناحیه 

دهلران به مدت شش ماه.
در  مجازی  صفحه  ایجاد   -٣
برنامه اینستاگرام به نام خود و 
انتشار وصیت نامه و مختصری 
سال  هشت  شهدا  زندگی  از 
دفاع مقدس به صورت هفتگی 
و هر هفته یک شهید از شهدای 
ارائه  و  دهلران  شهرستان 

گزارش ماهیانه به آن مرجع.

تالش فعاالن مدنی کورد در سقز
 برای نجات یک زندانی محکوم به اعدام

فعاالن مدنی به همراه شهروندان 
یک  جان  نجات  برای  سقزی 
به  که  قتل"  به  "متهم  زندانی 
از  است،  شده  محکوم  اعدام 
تقاضای  مقتول  خانواده ی 

بخشش کردند.
به  رسیده  گزارش  براساس 
کوردپا،  خبررسانی  آژانس 
امروز چهارشنبه بیست و ششم 
مدنی،  فعاالن  اردیبهشت ماه، 
سفیدان  ریش  و  شهروندان 
نجات  برای  سقز  شهرستان 
اعدام  به  محکوم  زندانی  یک 
در  ستارزاده"  "شورش  نام  به 
ابراهیم" واقع  "مال  جلو مسجد 
و  تجمع  سقز  بازار  پشت  در 
تقاضای  مقتول  خانواده ی  از 

رضایت کردند.
زندانی  این  خانواده  گفته ی  به 
شورش  اعدام،  به  محکوم 
ستارزاده ده سال پیش در یک 
شوهر  مادر  خانوادگی  نزاع 
رسانده  قتل  به  را  خواهرش 
مرکزی  زندان  در  هم اکنون  و 
می برد. سر  به  حبس  در  سقز 
تالش  از  ستارزاده  خانواده 
برای  فعاالن مدنی و شهروندان 
نجات فرزندشان از چوبه ی دار 
کردند  امیدواری  ابراز  و  تقدیر 
که خانواده مقتول با تالش آنان 

اعالم رضایت نماید.
ایران  قانون  در  نفس  قصاص 
در  عمد  قتل  مجازات  برای 
نظر گرفته شده و اجرای آن از 

خون(  )صاحب  دم  ولی  حقوق 
ولی  این  و  می شود  محسوب 
به  یا  و  ببخشد  را  آن  می تواند 

حاکم شرع واگذار کند.
و  دینی  حکم  یک  قصاص 
فعاالن  دارد.  حکومتی  مبنای 
حکمی  چنین  حقوق بشری 
قضایی  سیستم  به  توجه  با  را 
"بی عدالتی  ایران،  دادرسی  و 
تلقی  انتقام جویی"  نوعی  و 

می کنند.
از  یکی  همچنان  ایران 
بیشترین  که  است  کشورهایی 
تعداد سرانه اعدام را دارد و این 
امر با اعتراض مجامع بین المللی 

و حقوق بشری روبروست.

نماینده  عنوان  به  کورد  بشر  حقوق  فعال  یک 
شورای شهر ژنو دست به کار شد

یک فعال حقوق بشر کورد مقیم 
ژنو به صورت رسمی به عنوان 
آغاز  شهر  این  شورای  نماینده 

به کار کرد.
تیمور الیاسی، فعال حقوق بشر 
نماینده جمعیت حقوق  کورد و 
ژنو   – ایران  کردستان  بشر 
مقابل  در  سوگند  ادای  از  پس 
مقامات حکومتی در استان ژنو 
شهر  شورای  نماینده  عنوان  به 
ژنو به صورت رسمی دست به 

کار شد.
آژانس  با  گفت وگو  در  وی 
هم اکنون  کرد:  اعالم  کوردپا 
شورای  در  رسمی  صورت  به 
شدم  کار  به  دست  ژنو  شهر 
نو  دیدگاهی  با  می خواهم  و 
بین المللی  و  ژنو  مسائل  بر 
یک  ژنو  زیرا  باشم،  تأثیرگذار 
شهر بین المللی می باشد و دفتر 
حقوق  شورای  و  ملل  سازمان 
شهر  این  در  سازمان  این  بشر 

حقوق  فعال  این  شده اند.  واقع 
بشر کورد یکی از اهداف خود 
را در طول نمایندگی در شورای 
کمیسیونی  "تشکیل  ژنو  شهر 
مشترک از احزاب حاکم در ژنو 
کورد"  مسئله  از  حمایت  برای 

اعالم کرد.
انتخابات شورای شهر ژنو پنج 
و  می شود  برگزار  یکبار  سال 
کورد  بشر  حقوق  فعال  این 
حزب  نماینده  عنوان  به 
این  در  سوئیس  سوسیالیست 
انتخابات شرکت داشته و به این 

سمت دست یافته است.
سال های  طی  الیاسی  تیمور 
نماینده جمعیت  به عنوان  اخیر 
ایران  کردستان  بشر  حقوق 
در  ملل  سازمان  در  ژنو   –
حقوق  شورای  نشست های 
و  داشته  شرکت  ژنو  در  بشر 
گزارشات مرتبط با نقض حقوق 
بشر در کردستان ایران را ارائه 

داده است.

سرنوشت سه زندانی کورد در زندان های رژیم، 
همچنان نامعلوم است

اهل  "جمال یوسفی"  نام های  به  داده است که دو شهروند کورد،  آژانس خبررسانی کردپا گزارش 
روستای "مشیرآباد" و "حسین ابراهیم حمزه" فرزند عبداهلل اهل روستای "قره گول" از توابع بوکان 

با گذشت دو سال از زمان بازداشت آنها، همچنان در وضعیتی نامعلوم بسرمی برند.
این دو شهروند کورد که هم اکنون در زندان بوکان به  سر می برند در سال ٩٥ به اتهام" عضویت و 
همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسیون حکومت ایران" توسط نیروهای اطالعات بازداشت شدند 

و طی مدت بازداشت از دسترسی به "وکیل"، محروم بودند.
به  کورد،  شهروند  دو  این  از  اجباری  اعترافات  گرفتن  برای  ایران  اطالعاتی-تروریستی  نیروهای 
شهرستان  اهل  کورد  سیاسی  زندانی  یک  دیگر،  سوی  از  شدند.  متوسل  روانی  و  روحی  شکنجه 
کامیاران به نام "حیدر قربانی" فرزند علی در زندان مرکزی شهر سنندج در بالتکلیفی به سر می برد 

و پرونده قضایی او روال عادی خود را طی نکرده است. 
داشتن  به دست  و  رابازداشت  این شهروند کورد  ماه سال ٩٥،  اواخرمهر  اطالعات رژیم،  نیروهای 

در"ترور" چند تن از عوامل حکومت ایران، متهم کرده اند.
در اسفند ماه همان سال، شبکه انگلیسی زبان "پرس تی وی" –وابسته به سازمان های تروریستی 
جمهوری اسالمی- با پخش فیلم مستندی به نام"راننده مرگ" در بخشی از آن، اعترافات اجباری 

این زندان کورد را منتشر کرد.


