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ایران فدرال درباره حدود
و ثغور ارضی مناطق ملی در
ایران
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مبارزات و جنبش کوردی باید
از شهروند دشمنی تا شهروند

فرو چالهها،

از حالت واکنشی به سمت

رعیتی

تهدیدی که آرام آرام

کنشگری فعال سوق یابد
ِ

جان زاگروس را میگیرد

٥

۴

سپاه پاسداران رژیم ایران،
مخالف آزادی
محمد نظری است

٨

٧

ترس رژیم از قیام و خیزش مردم

بعد از خروج یکجانبه آمریکا
از برجام و نیز خروج تعداد
قابل توجهی از بانکها و
شرکتهای عظیم جهان از
ایران به دلیل اعمال مجدد
جمهوری
علیه
تحریمها
اسالمی ،ترس سر تا پای رژیم
تهران را در بر گرفته است.
در تازهترین اظهارات سرشار
از هراس سران رژیم در باب
آینده حکومتشان بعد از برجام،
علی خامنهای در بیستونهمین
سالیاد مرگ خمینی -دیکتاتور
ایران ،-به سازمان انرژی اتمی
دستور داد که طی اقدامی
عاجل ،زمینه را برای آغاز
دوباره غنی سازی اورانیوم در
سطوح باال آماده کند.
او همچنین به مساله ساخت
موشک و استمرار برنامه
موشکی رژیم اشاره کرد
و اظهار داشت :دشمنان ما
توقع دارند که با فشارهای
اقتصادی ،داخلی و عملی ،ما
را به زانو درآورند .موشک
برای ما امنیت میآورد و قوت
و حاکمیت ما را در منطقه
تثبیت میکند .در این سخنان

۳

خامنهای به مانند رئیسجمهور
دست نشاندهاش ،به این مساله
پرداخت که آمریکا قصد دارد
مردم را علیه رژیم بشوراند.
سخنان خامنهای که نوعی از
ترس و تهدید در آن عیان بود
در حالی ابراز شده است که
بعد از خروج ایاالت متحده
آمریکا از برجام ،چندین بانک
و شرکت عظیم تجاری به
دلیل اعمال مجدد تحریمهای
آمریکا از ایران خارج شدهاند
و یا اعالم کردهاند که در آینده
خارج خواهند شد.
تعدادی از این شرکتها
عبارتند از :توتال فرانسه،
شرکت عمران و ساختمانسازی
کره جنوبی ،شرکت جنرال
الکتریک ،شرکت آمریکایی
نایک ،بانک دی.زد آلمان،
شرکت پی.جی.نیگ لهستان،
شرکت فوالد سازی ایتالیا،
کشتیرانی دانمارک ،ایرباس،
شرکت نفتی ان ای ایتالیا،
سریکا انرژی بریتانیا ،بوئینگ
آمریکا ،سیترون فرانسه،
زیمنس آلمان و شرکت لوک
اویل.

این شرایط همزمان شده با
تدوین و اجرائی شدن دور
تازهای از تحریمها علیه
شخصیتها و سازمانهای
وابسته به رژیم که عبارتند
عبدالعلی عسگری،
از:
رئیس سازمان صدا و سیما،
حسین اهللکرم ،رئیس شورای
هماهنگی انصار حزباهلل،
فیروزآبادی،
عبدالحسین
عبدالصمد خرمآبادی ،معاون
دادستان کل کشور ،عبدالحمید
محتشم ،دبیر کل انصار
حزباهلل و سردبیر نشریه
یالثارات الحسین ،حمید استاد،
مسئول انصار حزب اهلل مشهد،
ولیاهلل سیف ،رئیس کل
بانک مرکزی ایران ،زندان
اوین و گروه برنامهنویس
هانیستا .این تحریمهای جدید
و گسترده تاثیر گستردهای
بر فضای روانی جامعه ایران
داشته و آنگونه که تحلیلگران
اظهار داشتهاند تجار داخلی،
آرام آرام سرمایههایشان
را از بازار خارج میکنند
و موج بزرگی از گرانی
و ورشکستگی کارگاه و

کارخانههای تولیدی آغاز
شده که نهایتا موجب افزایش
درصد بیکاری میشود و باید
گفت مجموع این رویدادها،
فضای روانی جامعه را آشفته
کرده است.
خامنهای در بخش دیگری از
سخنان خود متذکر شد که
سواستفاده از اعتراضهای
مردمی و ایجاد آشوب در
ایران از توطئههای دشمن
است .او اظهار داشت :دشمن
با اعزام جمعی از افراد آشوبگر
و اخاللگر به داخل تجمعات
اعتراضی ،مردم را تحریک
میکنند که معضل و بحران
عمیقی را برای جمهوری
اسالمی ایجاد کنند.
خامنهای در شرایطی از اعمال
آشوبگرانه "دشمن" سخن
میگوید که طی هفتههای
اخیر در چندین شهر ایران و
کوردستان ،مردم در مقابل
سیاستهای رژیم که بنیادهای
زندگیشان را نابود کرده،
دست به اعتراض و اعتصابات
گسترده زدند که برجستهترین
آنها اعتصاب بازاریان بانه،

اعتصاب کامیونداران ایران
و کوردستان ،تجمعات و
درگیریهای کازرون و تجمع
کارگران هپکو بود.
آنچه که عیان است بعد از
خروج آمریکا از برجام و
اعمال مجدد تحریمها و تدوین
و اجرائی کردن تحریمهای
تازه و تالش برای محدود
کردن نقش مداخلهگرانه ایران
در منطقه و پایان دادن به
آشوبگریهای این رژیم که
منافع منطقه و جهان را با خطر
جدی روبرو کرده است ،به
عامل اصلی شکست سیاسی،
اقتصادی و ایدئولوژیک رژیم
بدل میشود و دور از ذهن
نیست که فشارهای سیاسی
و اقتصادی ،ملیتهای ایران
را به خیابانها بکشاند تا به
شیوه جدیتری از پیش ،علیه
رژیم و سیاستهایش قیام
کنند .به همین خاطر میتوان
گفت سخنان خامنهای ناشی
از هراس و ترس از قیام مردم
میباشد.

سخن

فصل سقوط
کریم پرویزی
در مقاطع حساس تاریخی،
چهرههای پنهان بیشتر خود را
نمایان میسازند .اگر پیشتر
اعمال و اظهاراتشان برای
افراد متخصص و به قول عام
"صاحب رای" قابل فهم بود و
میدانستند که چه اندیشهای
در پشت سخنان به ظاهر
آراستهشان ،پنهان شده ،در
مقاطع حساس مجبور میشوند
خود را آشکار و نهایتا باطن
و ذاتشان بر همه آشکار
میشود.
در ایران ،به دلیل جنایتها
و توحش جمهوری اسالمی
ایران ،صدها هزار نفر کشته و
میلیونها نفر آواره و دربهدر
شدهاند و در مقابل این همه
جنایت که طی چهار دهه
گذشته مرتکب شده ،بسیاری
از فراد ،جریانها و جناحهای
سیاسی دست به مقاومت زده و
مردم نیز از آنها حمایت کرده.
در میان این افراد و جناحها،
بودند و هستند کسانی که
مواضعشان علیه جمهوری
اسالمی بخاطر افکار و و نوع
اندیشهشان نبوده بلکه تنها به
این خاطر است که سهمی از
قدرت نصیب آنها نشده است
و اگر رژیم به آنها تفقدی
کند ،به مردم خواهند تاخت و
علیه خلق خواهند ایستاد.
طی سالهای اخیر ،چنین
افرادی بسیار آمدند و رفتند
و حال نیز افرادی هستند که
نقابها و ظواهر متفاوتی را
به خود گرفتهاند .افرادی که
خواست و آرزوهای درونی
خود را گاهی تحت عنوان
اصالحطلبی ،گاهی به نام
گفتمان دمکراسی خواهی،
گاهی در قالب مخالفت با
جنگ و آوارگی و ...مخفی
کردهاند و بسیاری از اوقات
نیز نقاب دفاع از حقوق مردم
را به چهره زدهاند.
برای آنکه زیاد به حاشیه
نرویم ،به طور عیان میتوانیم
به کهنه بازجوها و شکنجهگران
ساواک و سپاه پاسداران و
سازمان اطالعات رژیم تهران
اشاره کنیم که به خارج رفته
و در مقاطع مختلفی ،دست به
مظلومنمایی زده و در حجاب
دشمنی با جمهوری مرگ و
اعدام ،خود را پنهان کردهاند.
یا در میان جریانهای فکری
متخاصم رژیم ،افراد و
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قطعنامه کنگره ملی تهای ایران فدرال در نشست مجمع عمومی کنگره
کنگره ملیتهای ایران فدرال
در نشست مجمع عمومی
ساالنهی خود طی قطعنامهای
بر لزوم تغییر رژیم جمهوری
اسالمی ایران تاکید کرد.
متن قطعنامه بدین شرح است:
ایران فردا ،ایرانی دیگر ،همه
با هم در راه بنیان نهادن ایرانی
متفاوت از ایران امروز
هممیهنان عزیز ،آزادی و رفاه
حق شماست .جمهوری اسالمی
طی  ۴۰سال حاکمیت مستبدانه
این حق را از مردم ایران گرفته
است .در حالی که دهه چهارم
حاکمیت رژیم انسان ستیز
جمهوری اسالمی به پایان
میرسد که وضعیت معیشتی
مردم روز به روز وخیمتر
میشود ،رژیم کمترین آزادیها
را به مردم روا نمیدارد.
اعتراضات ماههای اخیر که
اوج آن را در دیماه گذشته
و اخیرا در میان خلق عرب
در اهواز و اعتصابات وسیع
مردمی در کوردستان شاهد
بودیم ،مردمی را نشان داد که

ادامه سخن
جناحهای با افکاری فاشیستی
وجود دارند که تحت عنوان
یا
و
دمکراسیخواهی
شعارهای دیگر خود را مخفی
کردهاند اما در واقع به مانند
جمهوری اسالمی میاندیشند
و در هر جمعی نمونههایی از
این افراد یافت میشوند که
سخنانشان ظاهری دمکراتیک
دارد اما نیت و دالیل نهفتهی
واکنشهایشان ،به منظور
آشفته کردن جمع بوده و یا
از افکار فاشیستی سرچشمه
میگیرد.
اینگونه افراد ،در حالت عادی
ظاهری مدرن و آزادیخواهانه
به خود میگیرند ،اما در
مقاطع حساس باطن و ذات
خود را آشکار میکنند،
همانگونه که طی چند ماه اخیر
که جمهوری اسالمی تحت
فشارهای کمنظیری واقع
شده و در این حالت ،نقاب
خود را به کناری گذاشتند
و به صورت بیشرمانه به
دفاع از جمهوری مرگ و
اعدام دست زدند .از همه
شگفتآورتر این است که در
این مدت ،کسانی دست به
دفاع از رژیم اسالمی ایران
زدهاند که نزدیکان ،دوستان
و یا خویشانشان به دست
جمهوری اسالمی کشته و یا
در زندانها و تحت شکنجه،
جان خود را از دست دادهاند!
نقاب برداشتن چنین افرادی
و دفاع آشکار و بیشرمانه
از جمهوری اسالمی ،هر
چند که پدیدهای سیاه و تلخ
سیاسی است که چهره مبارزه
را مخدوش میکند اما عیان
کننده این واقعیت است که
همگان به این موضوع پی
بردهاند که رژیم فاشیستی-
مذهبی ایران به سوی مرگ
و نابودی گام برداشته و آنان
به این خاطر نقاب از چهره بر
میدارند تا به هر نحو ممکن،
سیستم خودسر و مستبد تهران
و مرکز ایران را حفظ کنند اما
عیان است که تاریخ تصمیم
دیگری گرفته است.

از رژیم جمهوری اسالمی به
تنگ آمدهاند و برای دستیابی
به حقوق از دست رفته شان
بار دیگر به خیابانها آمده و
حقوقشان را فریاد میزنند.
ایرانی که امروز میبینیم یک
تابلوی بسیار زشت از کشوری
میباشد که شایسته مردمش
نیست .ایرانی که بر اساس
آمار سازمانهای بینالمللی،
مردمش حتی از مردم جنگ
زدهی کشورهای خاورمیانه
غمگینترند .ایرانی که بیش از
نیمی از اعدامهای سراسر جهان
در آن انجام میشوند .کشوری

که در نتیجه سیاست خارجی
رژیم حاکم ،یکی از منفورترین
کشورها در جهان شناخته
میشوند .ایرانی که مردمش
در نتیجه سیاست منطقهای
رژیم در راستای حمایت از
تروریسم و خشونت ،حق
سفر به بخش بسیار وسیعی
از این کره خاکی را از دست
دادهاند .ایرانی که ملیتهایش
سرکوب ،اقلیتهای مذهبیاش
محدود،
زنانش
تحقیر،
دگرباشان جنسیاش انکار و
استعدادهایش از کشور رانده
میشوند .چنین ایرانی شایسته

مردمش نیست.
ایران فردا باید ایرانی دیگر
باشد .همه ما باید در ساختن
چنین ایرانی مشارکت داشته
باشیم .عبور از جمهوری
اسالمی شرط الزم برای ساخت
ایران فرداست ،ولی شرط کافی
برای ساخت ایرانی بهتر از
امروز نیست .اگر بخواهیم ایران
فردا ایرانی دیگر باشد باید تمام
اقشار مردم و هویتهایی که
در ایران امروز نادیده گرفته
میشوند ،در ساختنش شریک
باشند .ایران فردا اگر قرار است
ایرانی دیگر باشد ،باید همه در

آن سهیم باشند.
کنگره ملیتهای ایران فدرال به
بنیان نهادن ایران فردا با حضور
تمام هویتها عمیقا باور دارد.
در مجمع عمومی اخیر کنگره
ملیتهای ایران فدرال در این
باره نیز بحثهایی مطرح شد.
لذا کنگره ملیتها ،برای ایجاد
این آینده مشترک ،موارد زیر را
الزم میداند:
اول ،تغییر رژیم جمهوری
اسالمی،
دوم ،باور به احترام به حقوق
برابر تمام هویتها اعم از ملی،
جنسی ،دینی و عقیدتی و. ...
سوم ،ایجاد اعتماد میان گروهها،
سازمانها و احزاب ایرانی و
ایجاد بردباری و تحمل شنیدن
نظر مخالف.
چهارم ،همبستگی میان تمام
ملیتهای ایران و ایجاد
مکانیزمهایی برای استحکام
این همبستگی.
مجمع عمومی کنگره ملیتهای
ایران فدرال به اتفاق آرا ضمن
تائید این موارد ،برنامه و

پروژههایی برای یکسال آتی
کنگره در نظر گرفته است.
مجمع عمومی کنگره همچنین
قطعنامهای را به تصویب رساند
که در آن تاکید شده است تعیین
حدود و مرزهای جغرافیایی
میان مناطق ملیتها ،در
چارچوب مجالس دمکراتیک
این ملیتها در آینده تعیین
خواهد شد.
کنگره ملیتهای ایران فدرال
در پایان مجمع عمومی ،آمادگی
خود را برای مذاکره ،همکاری
و اتحاد عمل با مخالفان
جمهوری اسالمی ،برای ایجاد
آلترناتیو بزرگ و همهگیر در
راستای تغییر رژیم جمهوری
اسالمی را اعالم میدارد.

کنگره ملیتهای ایران فدرال

برگزاری نشست مجمع عمومی کنگره قطعنامه کنگره ملیتهای
ملیتهای ایران فدرال در استکلهم سوئد ایران فدرال درباره حدود و
ثغور ارضی مناطق ملی
سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی
ملیتهای ایران ،وضعیت منطقه
در ایران
و سیاست داخلی و خارجی

نشست مجمع عمومی ساالنه
کنگره ملیتهای ایران فدرال
در شهر استکهلم پایتخت سوئد
به کار خود پایان داد.
براساس گزارش رسیده به
وبسایت کوردستان میدیا ،طی
روزهای شنبه و یکشنبه پنجم
و ششم خردادماه ،نشست
عمومی کنگره ملیتهای ایران
فدرال با حضور نمایندگان
 ١٣حزب و سازمان سیاسی
ملیتهای ایران در استکهلم
پایتخت سوئد برگزار شد.
در این نشست ابتدا گزارش

سیاسی کنگره ملیتهای
ایران فدرال از سوی بختیار
علیار ،قرائت و پس از بحث
و گفتوگو ،این گزارش به
تصویب رسید.
سپس در این نشست،
درخواست عضویت اتحادیه
دمکرات فدرال آذربایجان
(بیرلیک) از سوی اعضای
کنگره ملیتهای ایران فدرال
پذیرفته شده و این سازمان به
عضویت کنگره ملیتهای ایران
فدرال درآمده است.
در ادامه این نشست ،وضعیت

ایران از سوی اعضای کنگره
ملیتهای ایران مورد بحث و
گفتوگو قرار گرفته است.
اعضای کنگره ملیتهای ایران
فدرال در این نشست ،دو
قطعنامه را در رابطه با درباره
حدود و ثغور ارضی مناطق
ملی در ایران و محکوم کردن
مجازات اعدام تصویب کردهاند.
کنگرهی ملیتهای ایران فدرال
در اوایل اسفندماه  ٨٣درلندن
تشکیل یافت و جنبش فدرال
دمکرات آذربایجان ،حزب
دمکرات کوردستان ایران،
حزب همبستگی دمکراتیک
اهواز و جبهه متحد بلوچستان-
ایران از مؤسسین این نهاد
بودند.

اعتصاب گسترده تاکسیرانان کرماشان،
مدیرعامل تاکسیرانی :دروغ محض است

در حالی شبکههای اجتماعی
مملو از فیلمهای متعددی از
اعتراضات رانندههای تاکسی
نسبت به شرایط غیرانسانی
حاکم بر زندگیشان است،
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی
این خبرها را دروغ دشمنان
اسالم و مسلمین خواند.
بنابر ویدئو-کلیپهای منتشر
شده در فضای مجازی ،از
بامداد پنجشنبه دهم خرداد

ماه ،تاکسیرانان کرماشان در
اعتراض به وخامت اقتصادی و
پائین بودن نرخ کرایه تاکسی و
نبود بیمه برای بیشتر رانندهها
و دیگر خدمات اجتماعی،
اقدام به بستن چهارراه زولبیا
ارشاد -کردند و با رها کردنماشینهای خود در مقابل
سازمان مدیریت و نظارت
بر تاکسیرانی شهر کرماشان،
دست به تجمع اعتراضی زدند.

در این ویدئو-کلیپهای
منتشر شده ،شهروندان معترض
شعار سر میدادند :مدیر عامل
استفا استعفا.
سجاد سلیمانی مدیرعامل
سازمان مدیریت و نظارت
بر تاکسیرانی شهر کرماشان،
طی مصاحبهای با خبرگزاری
مهر ،هرگونه تجمع یا اعتصاب
رانندگان تاکسی این شهر
را تکذیب کرده و اظهار

کنگره ملیتهای ایران فدرال
در نشست ساالنه خود درباره
حدود و ثغور ارضی مناطق
ملی در ایران قطعنامهای صادر
کرد.
متن قطعنامه بدین شرح است:
برای پاسداشت همبستگی
خلقهای ساکن در ایران
و برای حفظ اتحاد میان
جنبشهای سیاسی متعلق به
آن خلقها در مبارزه علیه
جمهوری اسالمی و تحقق
آرمان آنها که همانا برکناری
رژیم جمهوری اسالمی و
برقراری یک نظام جمهوری،
دموکراتیک و فدرال در ایران
است ،کنگره ملیتهای ایران
فدرال برای عبور از معضل
حدود و ثغور ارضی میان
سرزمینهای متعلق به این
ملیتها تاکید میکند که؛
ثغور
و
حدود
تعیین
سرزمینهای ملی متعلق به
ملیتهای ساکن در ایران تنها
داشت :تعداد  ۹هزار و ۴۰۰
راننده تاکسی شهر کرمانشاه
در امر جابه جایی مسافران
مشغولاند .این قشر شریف
مشکالت،
تمام
باوجود
هیچگاه در انجام وظیفه خود
کوتاهی نکرده اند و اخباری
که از اعتصاب این رانندگان
خبر میدهند ،کذب محض
است و به هیچوجه صحت
ندارد.
در همین رابطه ،تاکسیرانان
بوکان و ساری نیز به
جمع معترضین پیوستهاند.
خبرگزاری حکومتی ایرنا
در گزارشی به اعتصاب
رانندگان بوکان پرداخته بود.
خبرگزاری توسعه نیز درباره
اعتصاب تاکسیرانان کرمانشاه

در اختیار مجلس ملی/ایالتی
و مشروع آن سرزمینهاست و
حل اختالفات ارضی محتمل
میان آن ملیتها تنها و تنها از
طریق مذاکره میان نمایندگان
مجالس قانونی متعلق به این
ملیتها امکانپذیر است.
طرح ادعاهای ارضی در
عمل با تشدید تضاد میان
جنبشهای سیاسی ملیتهای
ساکن در ایران ،عمال خدمت به
جمهوری اسالمی ایران است.
ما ،تشکلهای عضو کنگره
فدرال،
ایران
ملیتهای
مسئولیت حل اختالفات
محتمل ارضی میان مناطق ملی
در ایران را به مذاکرات متقابل
و با تکیه بر شیوه مسالمتآمیز
و دموکراتیک مجالس ملی در
آن مناطق واگذار میکنیم و به
آن تاکید داریم.

کنگره ملیتهای ایران فدرال

نوشت :یکی از دالیل اعتراض
این رانندگان به مسافرکشی
اتومبیلهای شخصی است.
توسعه متذکر میشود که در
کرمانشاه به دلیل نرخ باالی
بیکاری روز به روز بر شمار
رانندگان تاکسی ،اتومبیلهای
شخصی و تاکسیهای اینترنتی
افزوده میشود.
روز چهارشنبه نهم خردادماه
نیز شماری از رانندههای
تاکسی شهر سنندج ،در میدان
آزادی این شهر که از میادین
اصلی و پر تردد سنندج
به شمار میآید ،با توقف
و خودداری از جابهجایی
مسافرها دست به اعتراض
زدند

شماره  ٥ -٧٢٦ژوئن ۲۰۱۸

خروج  ٤شرکت بین المللی از ایران

در حمایت از تصمیم دونالد
ترامپ و در راستای مبارزه با
تروریسم جمهوری اسالمی،
چهار شرکت دیگر بازارهای
ایران را تحریم کردند.
شرکت دایلیم اینداستریال
کره جنوبی ،قراردادی به
ارزش دو میلیارد دالر را با
جمهوری اسالمی ایران که
به منظور گسترش تاسیسات
پاالیشگاهی اصفهان منعقد
کرده بود ،لغو کرد .این شرکت
علت اصلی این تصمیم را
خروج آمریکا از برجام اعالم
کرده است.
همچنین والاستریت ژورنال،
طی گزارشی اعالم کرده که
جنرال
آمریکایی
شرکت
الکتریک نیز از بازار ایران
خارج میشود .این شرکت
عالوه بر میلیونها دالر قرارداد
تجاری با بخشهای مختلف

اقتصاد ایران ،در سه ماهه
نخست  ۲۰۱۸میالدی۱.۴۹ ،
میلیون دالر سفارش از ایران
دریافت کرده است .این شرکت
که پیشتر از سوی وزارت
خزانهداری مجوز فعالیت با
ایران را دریافت کرده بود ،با
اعالم تصمیم دونالد ترامپ
مبنی بر خروج از برجام،
مجوزش باطل و از ادامه
فعالیتهای اقتصادی با رژیمی
تروریستی منع شد.
یکی از مسئوالن ارشد این
شرکت بزرگ اظهار داشت:
فعالیتهای جنرال الکتریک در
ایران تابع مقررات ،مجوزها و
سیاستهای دولت آمریکاست.
در همین رابطه مدیرعامل
شرکت توتال نیز روز جمعه
 ۱۱خرداد ،به سهامداران این
شرکت اعالم کرد که فعالیت در
فاز  ۱۱پارس جنوبی را متوقف

روسیه طی توافقی به اسرائیل
تعهد داد که نیروهای تروریستی
جمهوری اسالمی را تا شعاع
 ٨٠کیلومتری از مرزهای این
کشور ،بیرون براند.
بعد از سفر آویگدور لیبرمن،
وزیر دفاع اسرائیل به روسیه
و انجام دیدارهای فشرده
با سرگئی شوجوی ،همتای
روسی خود و مذاکره در باب
نظامی-تروریستی
حضور
ایران در سوریه ،روسای
جمهوری این دو کشور طی
تماسی تلفنی به توافقاتی در

این زمینه دست یافتند.
خبرگزاری
گزارش
به
بینالمللی رویترز ،شبکه
یک تلویزیون اسرائیل اعالم
کرده است که والدیمیر پوتین
و بنیامین نتانیاهو به این
ت یافتهاند که سپاه
توافق دس 
تروریستی قدس و حزباهلل
لبنان و سایر شبهنظامیان شیعه
وابسته به جمهوری اسالمی
ایران میبایست از شعاع ۷۰
الی  ۸۰کیلومتری مرز اسرائیل
بیرون رانده شوند.
در همین رابطه وزارت دفاع

خواهد کرد .او تأکید کرد که با
وجود تحریمهای آمریکا علیه
ایران نمیتوان به این پروژه
ادامه داد.
شرکت بین المللی نایک نیز که
متعهد شده بود تا کفش های
بازیکنان تیم ملی ایران برای
جام جهانی  ٢٠١٨روسیه را
تامین کند طی واکنشی برای
حمایت از تصمیم دولت آمریکا
اعالم کرد که کفش های تیم
ملی ایران را تهیه نخواهد کرد.
وزارت خزانه داری آمریکا
در تازه ترین اقدام خود علیه
جمهوری اسالمی ،انصار
حزباهلل ،زندان اوین و چندین
سازمان و شخصیت تروریست
ایرانی را به اتهام نقض فاحش
حقوق بشر در لیست سیاه
وزارت خزانهداری این کشور
قرار گرفتند.
روز سه شنبه ،هجدهم
اردیبهشت ماه ،دونالد ترامپ
طی سخنانی تاریخی و اشاره
به نقش تروریستی و آشوبگرانه
جمهوری اسالمی ایران چه در
داخل و چه خارج از این
کشور ،خروج دولت مطبوعاش
را از برجام ،اعالم کرد.

تروریستهای ایرانی از شعاع  ٨٠کیلومتری
مرز اسرائیل ،بیرون رانده میشوند
اسرائیل با صدور بیانیهای
اعالم کرده است که دولت این
کشور از تالش روسیه برای
تأمین امنیت اسرائیل قدردانی
میکند.
الوروف،
سرگئی
پیشتر
وزیر خارجه روسیه در روز
چهارشنبه ،نهم خرداد ماه،
اعالم کرده بود که همه نیروهای
خارجی باید از مرزهای جنوبی
سوریه با اسرائیل ،هرچه
سریعتر عقبنشینی کنند.

بیش از  ٤٠مدرسه کانکسی در
سنندج وجود دارد

دانشآموزان بیش از  ٤٠مدرسه
در استان سنندج ،در کانکس به
ادامه تحصیل مشغولاند.
رشید قربانی ،مدیر کل آموزش
و پرورش استان سنندج
در گفتگویی با خبرگزاری
حکومتی تسنیم از تحصیل
دانشآموزان  ٤٠مدرسه استان
سنندج در کانکس خبر داد.
قربانی دو شیفته بودن ١٠
درصد از مدارس در شهرهای
سنندج ،مریوان و بانه را ناشی
از کمبود فضای آموزشی اعالم
کرد.
همچنین مهراهلل رخشانی
مهر ،رئیس سازمان نوسازی
کنفرانسی
در
مدارس،

مطبوعاتی اعالم کرده بود:
حدود  ٢٧درصد از مدارس
ایران فرسوده شدهاند و قابل
استفاده نمیباشند  .او متذکر
شد ٣٤ :درصد از مدارس به
بازسازی نیاز دارند و فقط
 ٣٩درصد از مدارس از لحاظ
ساختمان سازی ،مستحکم و
ایمن هستند.
نبود فضای آموزشی کافی
برای مدارس درحالی است
که سازمان آموزش و پرورش
و سازمان تبلیغات اسالمی در
اقدامی مشترک دست به ساخت
و ساز مکانهایی برای ایجاد
"دارالقرآن" و دیگر مکانهای
ترویج مسائل و مباحث دینی،

زدهاند تا از این طریق بتوانند
پروسه مغزشویی کودکان و
جوانان کورد را تسوعه دهند.
از
بسیاری
همچنین
دانشآموزان در این استان به
ویژه در روستاها ،برای ادامه
تحصیل مجبورند کیلومترها راه
را با پای پیاده جهت رسیدن به
کالسهای درسی که در راهرو
و کانکس برگزار میشوند
بپیمایند.
نبود ایمنی ،نبود نیروی
متخصص و باسواد ،نبود فضای
آموزشی علمی و عملی ،دو و
سه شیفته بودن برخی مدارس،
آموزش دروس دینی و تربیت
انسانهای ایدئولوگ و مذهبی،
فرسوده بودن ساختمان مدارس
و افزایش مرگ و میر و نقص
عضو ناشی از آن ،از جمله
معضالتی است که دانشآموزان
این استان با آن روبهرو هستند.
از سوی دیگر نیز تجاوز به
کودکان در مدارس و منحرف
ساختن فکر و اندیشه آنها از
تازهترین پدیدههایی است که
در نظام آموزش اسالمی ایران
نمود یافته است.
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اعتصاب کامیونداران همچنان
ادامه دارد ،حمایتهای بینالمللی از
اعتصابکنندگان

در ادامه اعتصاب کامیونداران
و خودداری از بارگیری در
پایانههای حمل بار ،اتحادیه
بینالمللی کامیونداران آمریکا
و کانادا حمایت خود از این
حرکت سراسری را اعالم
کردند.
قریب به یازده روز از اعتصاب
کامیونداران در اعتراض
به گران شدن نرخ سوخت
و لوازم جانبی خودروها
و کم بودن کرایه حمل بار،
میگذرد و در همان روزهای
نخست اعتصاب،کامیونداران
شهرهای مختلف کوردستان
نیز به اعتصاب پیوستند و
با خودداری از انتقال بار،
اعتراض خود را اعالم کردند.
شهرهای سقز ،مهاباد،کرماشان،
کنگاور ،اسالماباد غرب،
دیواندره ،خرمآباد ،طبس،
اسفراین ،تاکستان ،بروجن،

فسا ،زنجان ،اصفهان ،مشهد،
فارس ،رشت ،قزوین ،تهران
و ساوه ،خراسان رضوی،
هرمزگان و لورستان از جمله
شهرهایی هستند که طی این
روزها در جریان این اعتصاب
حضور داشتند.
در ادامه این اعتراضات ،روز
پنجشنبه،دهم خرداد ماه ،در
اصفهان با وجود اینکه برخی
از رانندگان به اعتصاب خود
پایان دادند و مشغول بارگیری
بودند با واکنش معترضین
روبهرو شدند که با برافراشتن
پالکاردهایی تحت عنوان "بی
غیرت ،بار نزن" به مخالفت با
اعتصاب شکنان پرداختند که
در نهایت نیز این مخالفت به
درگیری میان اعتصاب کنندگان
و اعتصاب شکنان انجامید.
از سویی دیگر نیز رانندگان
اعتصابی شهرستان فارس

جهت پایان دادن به اعتصاب
خود خواستار افزایش  ٣٥تا
 ٥٠درصدی کرایهها شدهاند.
قابل ذکر است که بنابر گزارشات
منتشر شده ،نیروهای سرکوبگر
رژیم اسالمی ایران با حضور در
پایانههای حمل بار از ناقضین
اعتصاب ،حمایت کرده و یا به
انتقال آنها به شهرستانهایی
که دامنه اعتصابات در آنجا
گستردهتر از جاهای دیگر
است ،مبادرت میکنند.
در همین رابطه نیز ،اتحادیه
بینالمللی راننده کامیونهای
آمریکا و کانادا ،در نامههای
سرگشادهای حمایت خود را
از اعتصاب کامیونداران ایران و
کوردستان اعالم نمود.
کامیونداران سراسر ایران از اول
خرداد برای تحقق خواستهای
خود دست به اعتصابی سراسری
و عمومی زدهاند.

 ٦٠تاالب از  ١٠٥تاالب ایران،
خشک شده است

در حالی مقامات ارشد
جمهوری اسالمی ایران از
امنیتی بودن مساله آب سخن
میگویند که یک میلیون و
سیصد هزار هکتار از مساحت
کل تاالبهای سراسر ایران،
خشک شدهاند.
خبرگزاری
گزارش
بنابر
مسعود
ایلنا،
حکومتی
باقرزاده کریمی ،معاون امور
تاالبها ،طی مصاحبهای با
این خبرگزاری اعالم کرده که،
بیش از سی درصد مساحت کل
تاالبهای ایران خشک و نابود
شده است.
باقرزاده کریمی در این رابطه
اظهار داشت :حدود سه

میلیون هکتار تاالب ،شامل
 ۱۰۵تاالب در سراسر ایران،
شناسایی شدهاند که از این
مجموع حدود یک میلیون و
سیصد هزار هکتار یعنی ۳۰
درصد آن و معادل  ۶۰تاالب،
خشک شده است.
این مقام حکومتی طی سخنانی
بیسابقه و برخالف ادعاهای
سایر مقامات و تبلیغات
تحریفی حکومت ،که منشا
ریزگردها را کشورهای عربی
معرفی میکنند ،اظهار داشت:
بیشترین میزان گرد و غبار
در کشور از کانونهای داخلی
است.
انتقال منابع آبی کوردستان

به استانهای فارس همچون:
اصفهان ،کرمان ،یزد و قم
و همچنین استفاده صنعتی
غیرموجه از آبهای شیرین
از سوی حکومت که نابودی
سفرههای زیرزمین را در پی
داشته ،محیط زیست زاگروس
را با تهدیدی جدی روبرو کرده
و موجب ایجاد بیابان و شورزار
شده است .سرزمینی که به انبار
آب خاورمیانه معروف است.
در همین رابطه ،سپیده بیات
کارشناس زمینشناسی استان
همدان ،طی مصاحبهای با
خبرگزاری حکومتی مهر
اعالم داشت ۲۴ :فرو چاله
در استان همدان ایجادشده
که از این تعداد  ۱۳فروچاله
مربوط به دشت کبودرآهنگ
و روستاهای ِکردآباد ،نوآباد،
بابان ،آق تپه و خانآباد بوده
و  ۱۱فروچاله دیگر در دشت
رزن – قهاوند و روستاهای این
منطقه ایجاد شده است.

ایران جزء ده کشور اول
افسرده و خشن جهان است
حاکمیت  ٤٠ساله ایدئولوژی
مذهبی بر کوردستان و ایران،
ثمرهای جز نابودی کرامت
انسانی این مردمان و ازبین
رفتن زندگی روانی و جسمی
آنها در پی نداشته است.
کوروش محمدی ،رئیس انجمن
آسیبشناسی اجتماعی ایران،
طی گفتگویی با خبرگزاری
حکومتی ایلنا اظهار داشت:
بنابر آمارهای افسردگی در
کشورهای جهان ،ایران جزو
کشورهای سطح اول است،
یعنی جزو ده کشور اول دنیا به
لحاظ میزان افسردگی محسوب
میشود.
محمدی افسردگی را یکی از
عوامل اساسی بروز خشونت
دانست و این امر را دلیل اصلی

باال بودن میزان خشونت در
سطح جامعه ایران دانست.
رئیس انجمن آسیبشناسی
اجتماعی ایران در این رابطه
افزود :افسردگی از عوامل
اصلی بروز خشم است .او در
رابطه با آمارها گفت :آمارهای
دقیقی در این زمینه وجود
ندارد ،زیرا ما اصوال در مقابل
آمار ،بررسی و مطالعات این
حوزه خیلی مقاوم هستیم.
این پژوهشگر اجتماعی با اشاره
به حاکمیت تحجر دینی بر
ایران ،اظهار داشت :نگاههای
افراطی در حوزههای اجتماعی
همیشه نتیجه عکس میدهد.
این تصور که برخی فکر
میکنند با ایجاد محدودیت در
حوزههای فرهنگی و اعتقادی

افراد دیندارتر میشوند ،اشتباه
است.
پیشتر دکتر سید احمد جلیلی،
رئیس انجمن روانپزشکی
ایران ،به خبرآنالین گفته بود
که :حداقل یک چهارم مردم
ایران دچار بیماری و معضالت
روانی هستند .جلیلی از آمار
 ٣٤درصدی افسردگی در
سراسر ایران خبر داده بود.
دکتر جلیلی با اشاره به شیوع
افسردگی و ناامیدی در میان
جوانان متذکر شد :آمارها تائید
میکنند که شیوع افسردگی در
میان دانشجویان و همچنین
سوءمصرف مواد و مصرف
خودسرانه دارو ،بیشتر است.
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از شهروند دشمنی تا شهروند رعیتی
آ گر ی
اسماعیل نژاد
(بخش اول)
اصطالح "شهروند" در اندیشه
سیاسی برای تبیین رابطه بین
افراد جامعه با یکدیگر بعنوان
شخصیت حقوقی و رابطه افراد
با حکومت بکار گرفته میشود،
این اصالح برنهاده از دو آیتم
حقوق/وظیفه و بر اساس
"فرد" ،در چارچوب حقوق/
قانون شکل گرفته است و
در سپهر سیاسی ایران در
سده اخیر جایگزین اصطالح
"رعیت" شده است.
تفاوت اساسی این دو اصطالح
در مقوله نگاه به مساله "حقوق"
است و در شهروند "فرد" به
مثابه یک "انسان" و بالذات
از حقوق برخوردار است و در
دومی آنچه فرد به عنوان یک
"رعیت" دارد" ،لطف حاکمان"
است و خود فرد از حقی بالذات
برخوردار نیست و مشخص
است که اولی حکومت را ملزم
به رعایت " حق طبیعی" و
"حق بالذات" انسان میکند و
دومی رعیت را ملزم به رعایت
حق حاکمان مینماید و اگر
رعیت به "بندهنوازی" حاکمان
شاکر نباشد فلککردنش حق
حاکمان است.
مساله قومیتها
یکی از موضوعاتی که قریب بر
یک سده از موضوعات اساسی
سپهر سیاسی ایران است ،مساله
حقوق ملی و مشارکت در
قدرت اتنیکهای غیرفارس
موجود در جغرافیای حکومت
ایران میباشد .موضوعی که
نگاه امنیتی حاکمان به آن و
چگونگی برخورد قدرت با این
امر و نیز منافع ملی فارسها
در پس آن مسبب شده است،
از یک موضوع حقوقی صرف
خارج شود و به کالن بحران
امنیتی ،اقتصادی ،اجتماعی،
حقوقی ،سیاسی ،تاریخی و
فرهنگی بدل گردد.
حقوق اتنیکی و مساله هویت
ملی ملیتهای غیرفارس در
ایران ،علیرغم اینکه در شرایط
حال وانمود میشود ،یک مقوله
فیمابین یک حکومت توتالیتر
اسالمی با جمعی "شهروند" و
یا "رعیت" خود نیست بلکه
مقوله بین یک ملتی است که
قدرت را در یک جغرافیای
مشخص تصاحب کرده و
نگاهش به هویت و سرنوشت
دیگر ملتها موجود در این
جغرافیا بر پایه منافع ملی خود
است و این نگاه را از طریق
احزاب ،جریانات و نمایندگان
سیاسی و فکری خود پیگیری
میکند .آنها بر این عقیدهاند
که جمع جبری منافع ملتهای
جغرافیای ایران ،صفر میشود.
در دست داشتن  ١٠٠سال
قدرت و بکارگیری ابزاری
این قدرت در راستایی منافع
ملت فارس نه تنها تصاحب
قدرت توسط این ملت را به

امری بدهی تبدیل کرده است،
بلکه حقخواهی ،هویت طلبی،
خواست و اراده معطوف به
قدرت ملتهای غیره فارس را
نیز به مسالهی غیره عادی بدل
نموده است و به زیاده خواهی
تفسیر میشود.
ملیتهای
هویتخواهی
غیرفارس در تاریخ معاصر ایران
با عناوینی همچون راهزنی،
خیانت ،آشوبگری،تجزیهطلبی،
قانون شکنی ،ضدیت با مدنیت،
رفتار فراقانونی و ...نامگذاری
شده است .تک به تک این
اصطالحات ساخته و پرداخته
ملت تصاحب کننده قدرت در
کانتکستهای متفاوت و برای
توجیه برخوردهای متفاوت
با یک مقوله مشخص به
اسم هویتطلبی ملیتهای
غیرفارس است ،آنچه تمامی
این کلمات را به مانند دانه
تسبیح به هم وصل میکند،
موضوع قدرتطلبی ملت فارس
و اراده این ملت به تصاحب
کامل قدرت در جغرافیای ایران
و نهی هویت و خواسته دیگر
ملیتها در این راستا است.
در اینجا برای تبیین بیشتر
موضوع بهتر است مثالهای
ملموس را مطرح نمایم:
مثال اول:
تجزیهطلبی به مثابه یک دیدگاه
سیاسی
در چند ماه گذشته که موضوع
جمهوری
رژیم
براندازی
اسالمی به یکی از مسائل اصلی
فضای سیاسی ایران بدل شده
است ،هم حاکمان کنونی و هم
گروههای اپوزیسون فارسی-
ایرانی در میانه تحلیل و رفتار
خود دو خطر را مرتبا به "مردم
ایران" گوشزد میکنند.
دو خطر از نگاه حاکمان
عبارت است از :١ :توطئه
فروپاشی
برای
منطقهای
امنیت ایران  :٢خطر تجزیه
یا فروپاشی ایران .دو خطر از
نگاه اپوزیسیون فارسی_ایرانی
نیز عبارتاند :١ :ناتوانی رژیم
جمهوری اسالمی در اداره
کشور و لزوم گذر از آن :٢
خطر تجزیه یا فروپاشی ایران
به عنوان یک جغرافیا
در یک سده گذشته موضوع
تجزیهطلبی به عنوان یک
دیدگاه سیاسی در حوزه
سیاسی ایران مطرح بوده است
و در شرایط حال به مفهومی

بسیار ساده ،موضوع فروپاشی
جغرافیا کنونی ایران دغدغه
مشترک بین اپوزیسیون و
رژیم جمهوری اسالمی است
اما مساله در اینجا اشتراک این
دغدغه نیست بلکه مساله اصلی
در چیستی "تجزیه طلبی"
است .سوال بسیار ساده است
چه کسی تجزیهطلب است یا
چه عاملی مسبب فروپاشی
جغرافیای ایران میشود؟!
علیرغم اینکه قریب بر یک
سده از بکارگیری اصطالح
تجزیهطلبی در ایران میگذرد،
این اصطالح از لحاظ مفهومی
تهی از معنا است و یک
اصطالح کامال امنیتی است.
برای مثال قانون اساسی موجود
جمهوری اسالمی ،قانونی است
که هم تحت هژمونی روحانیت
و مراجع تقلید نوشته شده است
و هم در سال  ١٣٦٨در مقطعی
که جمهوری اسالمی تمامی
رقباء سیاسی خود را حذف
کرده بود دوباره "اصالح شده"
است ،اما هرگاه مساله اجراء
ماده پانزدهم این قانون از
طرف جامعه مدنی کوردستان،
آذربایجان و ...مطرح میشود
و این خواسته باال میگیرد
بالفاصله روزنامههای وابسته به
گروههای قدرت در رژیم ایران
و بخشی از رسانههای فارسی
خارج از ایران ،مساله تاثیر
آموزش زبان مادری بر "تحکم
و اراده ملی" را به موضوع
اصلی خود تبدیل میکنند و
آموزش زبان مادری را خطری
برای افزایش مرکزگریزی،
کاهش تحکم ملی ،تهدید بر
امنیت ملی و ...قلمداد میکنند و
در پس هر کدام از اصطالحات
خطر فروپاشی جغرافیای
ایران را گوشزد مینمایند.
معنی ساده و اولیه این رفتار
این است که حتی بخشی از
هویتطلبی اتنیکهای غیر
فارس که در چارچوب قانون
اساسی جمهوری اسالمی نیز
میگنجد در واقع توسط عدهای
نخبگان فارس مصداق
از
تجزیهطلبی خوانده میشود.
نامشخصی در حدود و تعریف
"تجزیهطلبی" در واقع به
بیاهمیتی این اصطالح در بین
بخشی از جامعه فارسی و
عدهای نخبه فارسی برنمیگردد
بلکه عدم مشخص بودن حدود
تجزیهطلبی ،این امکان را به

آنان میدهد که با دستی بازتر
رقباء غیرفارس خود را در پس
همان اصطالح سرکوب کنند و
بر هیچ کدام از خواسته جامعه
غیر فارسی گردن ننهند.
همچنان که در تاریخ معاصر
شاهد آن هستیم که نه تنها
تجزیهطلبی به عاملی برای
ترساندن جامعه فارس برای
سرکوب خواستههای جامعه
غیرفارس هویتخواه شده
است ،بلکه در برابر این موضوع
جوامع
هویتخواهی
که
غیرهفارس را تجزیهطلبی
میخوانند ،سرکوب این جوامع
توسط حاکمان فارس را نیز
دفاع از تمامیت ارضی ،دفاع
از مرزها ،امنیت پایدار ،کوتاه
کردن دست بیگانگان و حتی
"مدرنیزاسیون" ایران خوانده
میشود.
یک
تجزیهطلبی
اینکه
دغدغه مشترک بین بخشی از
فارسی-ایرانی
اوپوزیسیون
و رژیم جمهوری اسالمی
است ،حکایت از آن دارد که
آن بخش از جامعه فارسی-
ایرانی در کلیت خود در تقابل
با هویتخواهی غیر فارسی
و مساله مشارکت گروههای
غیرفارس در قدرت ایران قرار
دارد.
برای اینکه ساده از کنار این
مساله گذر نکرده باشیم  ،مثالی
دیگر را مطرح میکنم.
مثال دوم:
روزانه دستگاه تبلیغاتی حاکمه
در سطح جامعه یک مقوله را در
ذهن مخاطب تزریق میکند ،این
مقوله موضوع "محلی" در برابر
"ملی" است .موسیقی ،فرهنگ،
زبان ،ادبیات ،تاریخ ،غذا و...
ملیتهای غیرفارس را محلی،
تاریخ ،موسیقی ،فرهنگ ،زبان،
غذا و  ...فارسی "ملی" خوانده
میشود ،در اینجا کلمه "محلی"
در واقع برای تصغیر و تحقیر
بکار میرود و متقابال ،کلمه
ملی ،برای تکریم و تفاخر است.
سیستم محلی/ملی برنهادی
است که در پس آن نوعی
عظمتطلبی فارسی نهفته است
و در برابر این عظمتطلبی
فارسی ،تحقیر کردن دیگر
فرهنگها نیز به دید یک
هدف مطرح میشود .در نهاد
این سیستم فرد عضو فرهنگ
غیرفارسی نه تنها هیچ احساس
افتخاری به عضویت خود

در این فرهنگ نمیکند بلکه
نوعی حقارت نیز به وی تلقیح
میشود .سیستم محلی /ملی
نیز سیستمی است که توسط
دستگاه ایدئولوژیک و تبلیغاتی
حاکم ،روزانه در زندگی روزمره
مردم ایران بازتاب داده میشود
و هدف از این سیستم تحکم
منافع بخشی از ملت فارس به
عنوان تصاحب کنندهگان قدرت
در ایران است .این سیستم از
وسعتی برخوردار است که
بخشی از آن به عنوان "واقعیت
ایران" توسط جوامع غیرهفارس
هم قبول شده است.
همچنان که شرح آن رفت
هر دو مقوله تجزیه طلبی و
سیستم محلی /ملی در راستای
تصاحب بیشتر قدرت توسط
عدهای خاص در جامعه فارس
در ایران و توسط نخبه جامعه
فارس طراحی شده است .یک
سده تصاحب قدرت توسط
فاشیسم پهلوی -والیت فقیهی،
فرهنگی سیاسی را به هژمونی
در سپهر سیاسی ایران تبدیل
کرده است که من این فرهنگ
را "شهروند-دشمنی" نامیدهام.
شهروند-دشمنی یعنی بخشی
از شهروندان ،بخش دیگری از
شهروندان در همان جامعه را
دشمن خود تلقی کنند و احقاق
حقوق این شهروندان را به سلب
حقوق از خود تلقی نمایند و یا
آن را عامل ناامنی و تهدید
بپندارند .به زبان ساده بخشی
از شهروندان ،جمع جبری منافع
شهروندی در یک جامعه را
صفر میپندارند.
در یک سده گذشته شهروندان
تصاحب کننده قدرت ( بخشی
از جامعه فارس یا فارسی
شده) با تصاحب قدرت و با
بکارگیری ابزارهای آن ،دشمنی
خود را از امری سرکوبگرانه
و تمامیتخواهی به امری
مشروع تبدیل میکنند .دشمن-
شهروندان ،شهروندانی هستند که
توسط تمامی ابزارهای مشروع
قدرت در یک جامعه سرکوب
میشوند .قانون ،حکومت،
نیروی نظامی-امنیتی ،مراکز
علمی ،نهادهای فرهنگی و
رسانهای و حتی افکار عمومی
(بخشی که مربوط به جامعه
فارس است) در تضاد با آنها
قرار دارد .شهروند سرکوبگر
فارغ از اینکه جزء اصحاب
قدرت در حکومت باشد یا

خیر ،تحقق خواست دشمن-
شهروند را به مثابه تهدیدی
برای خود تلقی میکند.
پدیدهای
شهروند-دشمنی،
است که حاصل یک سده
سرکوب خواستهای هویت
محور در راستای تحقق دولت-
ملت است .این پدیده ،هویت
فارس_تشیع را هویت معیار
ایران قرار داده است و دیگر
هویتها را یک خطر بالقوه
برای خود تلقی میکند و میزان
خطر هویتهای غیر فارس_
تشیع را بر اساس فاصله از
این هویت معیار ،تعیین میکند.
نکته دیگر که در پدیده شهروند
دشمنی مطرح است ،مقوله عدم
خواست هویت محورانه است،
شهروندانی که خواستهای
هویت محورانه دارند ،دشمن
شهروند محسوب میشوند ،اما
شهروندانی که جز جامعه هویت
معیار نیستند و مطالبات هویتی
نیز ندارند ،در یک پروسه
یکسانسازی قرار میگیرند
و به شهروند-رعیت تبدیل
میشوند .بدین مفهوم که آنها
باید تمامی افتخارات هویت
معیار را افتخار خود تلقی
نمایند و همزمان "شاگرد اول"
هم باشند ،بدین معنی که در
وانمودی به وابستگی افتخارات
هویت معیار از جامعه دارنده
این هویت نیز جلو بزند.
در این مقطع شهروند-رعیتها
حقوق انسانیشان یک امتیاز
تلقی میشود که از طرف
شهروندان جامعه معیار به
آنها اعطاء شده است .شهروند
رعیتهای در نگاهی دیگر
یک شهروند اعتباری هستند،
بدین معنی که آنها تا زمانی
از "امتیاز" ( که در واقع
حقوق انسانی آنها است)
برخوردارند ،که در خدمت
افتخارات هویت معیار باشند،
در غیره این صورت از اعتبار
ساقط شده و امتیازات خود را
از دست میدهند.
مساله تقابل شهروندان بخشی از
جامعه ایران ( شهروندان هویت
معیار یا شهروند سرکوبگر) با
دیگر شهروندان( شهروندان
عضو هویت غیرهمعیار یا
مهمترین
دشمن-شهروند)
عامل در تداوم دیکتاتوریت
در ایران در صد سال گذشته
است ،در واقع پدیده شهروند-
دشمنی به بهانهی حاکمان برای
سرکوب جریانات در بطن
جامعه دارنده هویت معیار نیز
تبدیل شده است .اینکه صادق
زیباکالم ،به عنوان یک محقق
سیاسی ادعا دارد که سقوط
رژیم اسالمی یعنی فروپاشی
ایران در واقع حکایت از آن
دارد که برای سرکوب شهروند-
دشمنها ،سیستم دیکتاتوریت
مناسبترین گزینه موجود
است.
مقوله دموکراسی و دیکتاتوریت
با محوریت شهروند دشمنی
را در شماره دوم این نوشته
بررسی خواهیم کرد.
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دکتر هاوری هرسینی در مصاحبه با "کوردستان":

مبارزات و جنبش کوردی
کنشگری فعال سوق یابد
باید از حالت واکنشی به سمت
ِ

دونالد ترامپ ،رئیسجمهور
ایاالت متحده آمریکا ،طی
سخنانی تاریخی و با اشاره
به نقش تروریستی جمهوری
اسالمی ایران در منطقه و نیز
نقض فاحش حقوق نشر در
ایران از سوی این رژیم ،در
روز سهشنبه هجدهم اردیبهشت
ماه ،خروج دولتش را از برجام
اعالم کرد تا از این طریق
بتوان به مهار کامل حکومتی
تروریستی دست بزند .در
همین راستا مایک پمپئو ،وزیر
خارجه آمریکا نیز چند روز بعد
از ترامپ و در اولین سخنرانی
خود در مقام وزیر خارجه١٢ ،
پیششرط دولت متبوعاش را
برای مذاکره با ایران اعالم کرد.
در همین رابطه و برای تحلیل
علل اقدام دولت آمریکا به این
امر و تاثیرات آن بر منطقه ،ایران
جنبش آزادیخواهی کوردستان،
مصاحبهای را با دکتر هاوری
هرسینی ،دکترای علوم سیاسی،
انجام دادهام که متن کامل آن در
اختیار خوانندگان "کوردستان"
قرار میگیرد.
چه چیز آمریکا را به
خروج از برجام واداشت
و چه چیزی اروپا را در
برجام نگه داشته است؟

خروج آمریکا از برجام در
واقع از چند زاویه قابل بررسی
است .اولین چیزی که باید
بدان توجه داشت باز تعریف
منافع ملی آمریکا در دولت
ترامپ است .شاید آنچه که از
سیاست انزواگرایانه ترامپ به
ذهن متبادر شود ،انزواگرایی
این کشور در دوران جنگ
دوم جهان باشد که دوری از
هیاهوی جنگ از یکسو و
سیاست های اقتصادی این
کشور از سوی دیگر باعث
رشد قدرت سیاسی-نظامی
این کشور و نهایتا ابرقدرتی
آمریکا گردید با این تفاوت که
ترامپ در کنار دوری جستن از
بحران ،هدف قراردادن گزینشی
کانونهای بحران را در دستور
کار قرار داده که کره شمالی و
ایران نمونههای این هدفگیری
هوشمندانه بود و برجام نقطه
ثقل مانور آمریکا بر بحرانهایی
میباشد که مایک پمپئو در
نخستین سخنرانی خود بخوبی
به آنها اشاره کرد.
اما آنچه که اروپا را به صورت
موقت در برجام نگاه داشت
در
تصمیمگیری
ماهیت
اتحادیه اروپاست ،به این معنا
که مجموعه کشورها به همان
صورت که در برجام شرکت
نمودند می بایست با توافق
اعضاء از آن خارج گردند
که روند خروج را بیش از
پیش کند خواهد کرد .دومین

مسالهای که اروپا را در این
باره محتاطتر کرده نزدیکی
این قاره به کانونهای بحران
در خاورمیانه است که به شدت
نگران گسترش این بحرانها به
کشورهای اتحادیه می¬باشند
و در این¬باره محافظهکارانه
پیش می¬روند .سومین مساله
متضرر شدن اروپا از ترک
مناسبات تجاری بخصوص
نفتی با ایران است هرچند که
مبادالت تجاری ایران و اروپا
در سال گذشته میالدی حدود
 21میلیارد یورو و مبادالت
تجاری اروپا با آمریکا حدود
 400میلیارد یورو بود.
پمپئو درتشریح سیاست
جدید ایاالت متحده در
قبال ایران دوازده شرط
را تعین کرده است ،آیا
ایران حتا اگر بخواهد
این
تمام
میتواند
دوازده شرط را قبول
و اجرا کند؟ منظور
آمریکا از تعین دوازده
شرط چیست؟

در پاسخ به بخش اول این
سوال میتوان گفت خیر  .ایران
به هیچ وجه نمیتواند چنین
شروطی را تضمین نماید چرا
که هویت و موجودیت رژیم
حاکم بر ایران بسته بر همین
شروطی است که پمپئو اعالم
نمود و این به معنای بنبست
و پایان راه جمهوری اسالمی
خواهد بود .بخش دوم سوال
بازگو کننده هدف نهایی آمریکا
است که بسیار هوشمندانه پمپئو
آن را در لفافه مطرح نمود که
همان سرنگونی رژیم است.
در واقع شروط آمریکا طوری
بیان شد که او ً
ال ماهیت رژیم
را به صراحت و شفافیت تمام
مطرح کرد ،دوم ًا مستقیم ًا از
براندازی سخنی به میان نیاورد

و مانع از مظلوم نمایی ایران در
عرصه بینالمللی گردید و سوم ًا
کشورهای جهان را هرچه بیشتر
به اجماع پیرامون سیاست های
جدید آمریکا نزدیکتر کرد.
بعبارت دیگر آمریکا با طرح
شروط خود ایران را وارد
مرحله جدیدی نمود که توان
تدوام بخشی به سیاستهای
منطقهای خود را نداشته باشد
چرا که در این صورت جامعه
جهانی را به واسطه واکنشهای
بعدی ایران به سیاست های
جدید آمریکا نزدیک تر و
متحدتر خواهد کرد.

مبارزات آزادیخواهانه
کوردها ،دهههاست که
مذهبی
فاشیسم
علیه
دارد،
ادامه
ایران
شرایط پیش آمده بعد
از خروج آمریکا از
برجام چه موقعیتهایی
را برای کوردها مهیا
میکند و آنان چگونه
چنین
از
میتوانند
شرایط بهره ببرند؟

مبارزات و جنبش کوردی
میبایست از حالت واکنشی به
ِ
کنشگری فعال سوق یابد
سمت
زیرا در هرصورت معادالت
پیش آمده با هر نتیجهای که
در نظر بگیریم ،جریانات و
دستههایی را بهرهمند خواهد
ساخت که هوشمندانه در متن
قرار گرفته باشند و فعاالنه
تأثیرگذار باشند.
به نظر من اصلیترین موقعیتی
که لغو برجام در اختیار کوردها
قرار خواهد داد این است که
کورد را در مسیر بازتعریف
هویت ملی خود قرار خواهد
داد .به عبارت دیگر کورد با
توجه به تجربه تاریخی خود
در ارتباط با رژیم از یک سو
و تعامالت قدرتهای بزرگ

از سوی دیگر ،به شکلی
متفاوت¬تر از گذشته از این
موقعیت در جهت تعریف
تازهتری از "کیستی" خود
استفاده خواهد نمود و این
جریان هویتخواهی ،زمانی
موفق خواهد بود که احزاب
کوردستانی بتوانند یک صدای
واحد از خود بروز دهند و مردم
را آگاهانه وارد شراکت سیاسی،
اجتماعی و اقتصادی نمایند.
شاید این نوع نگاه ،مقداری از
باال به پایین به نظر برسد اما
نباید فراموش کرد همین احزاب
بدنهای مردمی دارند و خواسته
و سیاستی فراتر از خواست
ملی خود ،ندارند.

گسترده
اعتراضات
علیه
ایران
ملیتهای
جمهوری اسالمی بویژه
قیام دی ماه از چنان
اهمیتی برخوردار بوده
که ترامپ و پمپئو در
سخنرانی های خود به
آن اشاره کرده و از
لزوم حمایت از آ نها
سخن راند هاند ،به نظر
شما دامنه این اعتراضات
در سال جدید شمسی
چگونه و چطور خواهد
بو د ؟

به تبع در سال جدید ایران
دچار بحرانهایی بس متفاوت
و عمیقتر از هر دوره دیگر از
عمر خود خواهد شد .اقتصاد،
اولین و مهمترین عاملی خواهد
بود که مردم را حتم ًا علیه رژیم
به شکلی سراسری خواهد
شوراند و مطمئن ًا رژیم ،سیاست
مشت آهنین را پرقدرتتر از
هر زمان دیگری بکار خواهد
گرفت .دور از انتظار نیست که
حتی بخشی از این اعتراضات
شکل مسلحانه به خود بگیرد و
زمینه را برای فروپاشی سیاسی

و اجتماعی مهیا نماید .در واقع
گسلهای اجتماعی ایران به
تدریج نمایان خواهد شد .در
هر صورت شالوده این طغیان،
بحرانهای اقتصادی خواهد
بود بگونهای که میتوان آن را
انقالب گرسنگان نامید .انقالبی
که فلسفهی آنچنانی نخواهد
داشت و این همچون شمشیری
دولبه ،مدعیان قدرت را در
چارچوب حاکمیت بعدی با
چالش بزرگی روبرو خواهد
کرد .در چنین شرایطی کوردها
چگونه میتوانند با توجه به
شرایط پیش رو ،به مبانی و
شالودههای فکری و وجودی
مختص به خود تکیه کنند
و هوشمندانه و دقیق حیات
سیاسی-اجتماعی خود را قوام
بخشند و به بازیگری فعال و
موثر بدل گردند؟ میتوان گفت
احزاب کورد در چارچوب یک
کنگره ملی کوردی بیشترین
تأثیر را در نیل به این مقصود
خواهند داشت .تا زمانی که
برای این مساله نسخههای
متعدد وجود داشته باشد ،مطمئن ًا
کورد در انتهای صف بهرهمندی
از شرایط قرارخواهد گرفت .لذا
در شرایط کنونی موکدا ً یتشکیل
ک کنگره ملی با سیاستهای
مشخص و تشریح شده و روشن
که بیانگر خواست مورد اجماع
یک ملت باشد ،الزم و حیاتی
است.
در آخر باید گفت نتیجه این
اعتراضات هرچه که باشد،
کورد باید با توجه تجارب
گذشته خود ابتدا به منافع خود
و ساختن آن با دستان خود
بیاندیشد حتی اگر این منافع ،
تمام و کمال از سوی اقلیت یا
اکثریت دیگر برای کورد تضمین
و تأمین گردد.

تغییر رژیم ،استراتژی جدید آمریکا در قبال ایران
وزیر خارجه ایاالت متحده
پومپئو
مایک
آمریکا،
سختترین تحریمهای تاریخ را
علیه ایران اعالم نمود .ماتیاس
فونهاین ،مفصر سیاسی آلمانی،
بر این باور است که تیم اجرائی
ترامپ بیشترین تمرکز خود را
بر تغییر رژیم در ایران قرار داده
است.
مایک پومپئو در اولین نطق مهم
سیاست خارجی خود موضوع
امنیت قلمرو را انتخاب کرده
بود .وزیر خارجه اکنون آمریکا
به نظریات و باورهای پیشین
خود وفادار مانده است .تقریبا
سه سال پیش ،وی در مقابل
محافظهکاران راست گرای بنیاد
هریتج ،به شدت به توافقنامه
اتمی با ایران تاخت .وی در
سخنرانی خود در روز دوشنبه
سی و یکم اردیبهشتماه،
باز بر همان موضع خود پای
فشرد ،البته این بار به پشتیبانی
وزارتخانهای که اکنون وی در
راس آن قرار دارد و همچنین

حمایت دلگرم کننده ریاست
جمهوری ایاالت متحده آمریکا.
جایی برای بحث نیست!
نمی شود فقط به اندکی بسنده
کرد! بلکه بلعکس ،فضای
انتقاد به حکومت ایران بسیار
هم باز است .نقش تروریستی
و آشوبگرانه جمهوری اسالمی
در منطقه خاورمیانه و همچنین
نقض فاحش حقوق بشر و
سرکوب ملیتهای ایران،
جامعه بینالملل و بویژه
حکومت ایاالت متحده آمریکا
را وادار به واکنش و اتخاذ
تصمیمی نهایی کرده است.
اگر چه انتقادهای بسیاری به
واکنشهای تند آمریکا در
قبال ایران در سطح بین المللی
و بویژه از سوی همپیمانان
اروپایی این کشور مشاهده
میشود ،اما ظاهرا رفتارهای
تروریستی جمهوری اسالمی
ایران بویژه در خاورمیانه و
همچنین فعالیتهای موشکی
این رژیم چنان در تضاد با
منافع و خواست کشورهای
قدرتمند اروپایی و ناتو یعنی
آلمان ،فرانسه و بریتانیا قرار

دارد ،که علیرغم مخالفت آنها
با خروج یک جانبه آمریکا از
توافقنامه هستهای با ایران ،بر
سر فشار بر ایران برای کوتاه
آمدن از سیاست سلطه جویانه
و تهدیدآمیز خود در منطقه
همراه و همنظر میباشند.
دوازده شرطی که مایک پومپئو
برای حکومت ایران قرار
داد ،در واقع اعالم در پیش
گرفتن سیاست تغییر رژیم از
سوی دولت آمریکا میباشد.
سیاستمداران کاخ سفید نیک
میدانند که حکومت ایران حتی
حاظر به پذیرش حداقلهایی از
این شروط دوازدهگانه نخواهند
شد .پمپئو در میانه صحبتهای
خود چندین بار به ملیتهای
ایران و نیز جدا دانستن حساب
آنان از حکومت ،اشاره کرد و
در طول سخنان خود به خوبی
نشان داد که تغییر رژیم در
ایران در صدر برنانههای کاخ
سفید قرار دارد .اگرچه پومپئو
به شکل رسمی وجود چنین
طرحی را اکیدا انکار نموده ،اما
تمامی شواهد دال بر استارت
خوردن چنین برنامهای دارند.

هسته کنونی قدرت در آمریکا
که به طور خاص متشکل از
دونالد ترامپ ،جان بولتن و
همچنین مایک پومپئو ،سه راس
مثلثی را تشکیل می دهند که
طی سالیان گذشته از اصلیترین
مخالفان رژیم جمهوری اسالمی
در ایران بودهاند .از دیدگاه کاخ
سفید در حال حاضر شرایط
برای گذار از سیستم حکومتی
اسالمی که خود نوع تکامل
یافتهای از دیکتاتوری مذهبی
است ،فراهم میباشد.
با توجه به وجود وضعیت
نامساعد اقتصادی و همچنین
و
اقشار
نارضایتیهای
گروههای مختلف مردم که در
نتیجه تبعیضها و نابرابریهای
اجتماعی و اقتصادی به
مرز انفجار رسیده است که
خود بر اساس گزارشهای
مکرر خبرگزاریها ،منجر
به تظاهراتهای مردمی و
همچنین اعتصاباتی در گوشه و
کنار ایران شده است ،مقامات
کاخ سفید خود را در شرایطی
میبینند که با تشدید فشارهای
بینالمللی بر این رژیم ایران

زمینه تشدید نارضایتیهای
داخلی را فراهم کرده و در
نهایت منجر به سقوط آن شوند.
مساله اصلی که در حال حاضر
در برابر تالشهای آمریکا
سعی در بر هم زدن نقشههای
سیاستمداران کاخ سفید دارد،
مخالفت همپیمانان ایاالت
متحده در اروپا با خروج آن
کشور از برجام است ،که سعی
در حفظ آن دارند .وزیر خارجه
آمریکا با اطمینان کامل ،از
همراهی کشورهای اروپایی با
اعمال فشارها بر ایران سخن
میگوید ،به نظر میرسد که
او به تاثیرگذاری غیرقابل
انکار قدرت سیستم اقتصادی
و مالی آمریکا بر بازارهای
تجاری و مالی جهانی به طور
عام و بر اقتصاد اروپا به طور
خاص ،چنان اطمینان دارد
که هیچ شانسی برای موفقیت
تالشهای سیاسی اروپاییان در
مقابله با تحریمها و فشارهای
آمریکا علیه ایران ،نمیبیند.
اساسا سیاستمداران اروپایی،
به ناتوانی خود در تاثیر مسقیم
بر روابط تجاری و اقتصادی با

ایران در سایه تحریمهای اولیه و
ثانویه ایاالت متحده آگاهند ،اما
ظاهرا تالش آنها تنها معطوف
به یافتن راه حلی سیاسی برای
جلوگیری از احتمال جنگی
جدید در خاورمیانه است.
اگرچه ایاالت متحده مایل به
درگیری نظامی با ایران نیست
و ترجیح میدهد حکومت
اسالمی ایران از طریق انقالبی
اجتماعی و مردمی مقلوب
شود ،اما احتمال درگیر شدن
آمریکا به واسطهی تبادل آتش
نیروهای وابسطه به ایران در
سوریه و اسرائیل در جنگی
تمام عیار با ایران نیز خارج از
دایره احتماالت نمیباشد.
کاخ سفید مشتاقانه ترجیح
میدهد که کشورهای اروپایی
الاقل در بخشی از فشارها بر
ایران سهیم شوند تا با کمک
همپیمانان منطقهای ،زمینههای
این گذار کم هزینه را فراهم
نمایند اما از سوی دیگر نیز باید
گفت ،آنچه که در پس این گذار
در ایران اتفاق خواهد افتاد اما
مبهم و ناروشن است.
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استراتژی آمریکا در خصوص ایران،

آنچه تاکنون تغییر کرده و آنچه تغییری نکرده

پس از بیرون آمدن ایاالت
متحده از توافق هستهای و
اعالم بازگشت مرحلهای
تحریمها ،بازار تحلیلها در
این زمینه شاهد تشتتهای
زیادی از خوشحالی سادهدالنه
تا مخالفتهای منفعت طلبانه
بود و نوعی عدم قطعیت بر
آینده این تحلیلها حاکم شد.
بسیار روشن است که این
وضعیت بنا به سه دلیل امری
طبیعی است .اول اینکه این
خوشحالی سادهلوحانه امری
طبیعی است چرا که گروهی از
اپوزیسیون مخالف رژیم عمدتا
استراتژی یا بهتر است بگوییم
خال استراتژی خود را مبتنی
بر نوعی "انتظار" برای حمله
یا تغییر رژیم ایران از سوی
آمریکا بنیاد نهاده .پر واضح
است که این حرکت باعث
خوشحالی این دسته میشود
چرا که فقدان یک پایه تحلیلی
قوی و متکی به خود که آنها
را به فرهنگ انتظار سوق داده
در نهایت باعث میشود که
این تحول را به عنوان یک

"نشانه ظهور" تعبیر نمایند.
اما ناراحتی منفعتطلبانه نیز
از آن جهت قابل فهم است که
وضعیت پیشین به مثابه یک
سفره تازه گسترده شده منافعی
را برای عدهای ،از کمپانیهای
اروپایی گرفته تا البیها و
محفلهایی که منابع مالیشان
از سوی جمهوری اسالمی و
یا وابستهگان جمهوری اسالمی
در خارج از ایران تامین
میشود ،به وجود آورده است
که بازگشت تحریمها این منافع
را به مخاطره میاندازد .از
سوی دیگر اما دلیل سوم به این
واقعیت برمیگردد که سیاست
داخلی آمریکا تا حد زیادی در
این وضعیت جدید دخیل هستند
و به همین دلیل به نظر میرسد
که آنچه استراتژی دولت ترامپ
در برابر ایران نامیده میشود
توسط این سیاست داخلی به
نوعی مهآلوده شده است.
اما آنچه در ورای این مباحث
باید برای اپوزیسیون جدی
ایران و علی الخصوص حزب
دمکرات کوردستان ایران حائز
اهمیت باشد تفکیک کردن فکت
و واقعیات از آرزوها و آمال
است .روشن است که حرکت
ما در جهت نیل به اهداف و
آرزوهایی مشخص است اما
آنچه میتواند رسیدن به این

آرمانها را دور از دسرتس
نماید بیش از هرچیز عدم
تحلیلی مبتنی بر واقعیات از
وضع موجود است .بنابر این به
نظر میرسد باید تالش مشترک
کنونی ما در به دست دادن یک
تحلیل واقعبینانه از آنچه رخ
داده و یا در حال رخ دادن
است تحلیلی آبژکتیو و تا حد
امکان تصفیه شده از احساسات
و آمال شخصیمان باشد .اگر به
عنوان مثال کسی "آرزو" کند
که فردا آمریکا رژیم ایران را
تغییر دهد ،زمانی که این فرد
وضع موجود را تحلیل میکند
اشتباه بزرگی مرتکب خواهد
شد اگر صرفا بنابر این "آرزو"
تحوالت کنونی را به سمت
و سوی تغییر رژیم ،توسط
آمریکا تحلیل نماید.
لذا در چنین شرایطی باید به
واقعیات و فکتهایی که از
البالی اخبار به دست میرسند
بیشتر تکیه کرده سعی نماییم
که در تحلیل خود فراتر از از
این فکتها پیش نرویم .آنچه
که تاکنون اتفاق افتاده اعالم
بازگشت تحریمهای آمریکا
و فشار اقتصادی بیشتر بر
ایران است .اگر چه اروپا در
تالش است که بتواند آثار
بازگشت این تحریمها را بر
اقتصاد خود ،کاهش دهد اما
به نظر نمیرسد که این مساله
تاثیری بر فشارهای آمریکا بر
ایران داشته باشد به این معنی
که بخشهای اصلی اقتصاد
ایران تاثیر شدیدی از این
تحریمها خواهند پذیرفت و
در نهایت ،جمهوری اسالمی
در تامین منابع مالی جهت
تداوم گرایشات توسعهطلبانه
و سرکوبگرایانه خود دچار
مشکالت اساسی خواهد بود.
مساله دوم ،انزوای بیشتر ایران

در آینده نزدیک خواهد بود .با
ناکامی اروپا در تداوم بخشیدن
به کارکرد توافق هستهای برای
ایران و بی اثر ماندن این بازار
برای اروپاییها ،دیپلماسی میان
ایران و جهان آزاد دچار خدشه
اساسی خواهد شد و در نهایت
این مساله باعث خواهد شد که
سایر کشورها علیالخصوص
جهان آزاد عالقه کمتری به
رونق بخشیدن به دیپلماسی
خود با ایران نشان بدهند.
از سوی دیگر اما برنامههای
بی ثبات کننده ایران ،برنامه
موشکی آن و سایر مشکالت
جدیی که جامعه جهانی با
ایران دارد ،موجب میشود که
جامعه جهانی در آینده ،آرایش
منسجم و یکدستتری علیه
ایران از خود نشان دهد.
نارضایتیهای داخلی در ایران
و شکافهای عمیق در هیئت
حاکمه یک فاکت دیگری است
که دارای اهمیت بسیار زیادی
است .این مساله ایران را در
وضعیت فوق بحرانی قرار داده
و امکان حاکمیت برای مواجه
عقالنی با بحرانهای داخلی و
خارجی را به حداقل امکان
رسانیده .امروزه این شکافها
از شکافهای میان دو جناح
به تضادها و گسستهای
شدید میان کلیه هیئت حاکمه
و در میان جناحهای مختلف
تبدیل شدهاند .این شکافهای
عمیق از دو منبع سرچشمه
میگیرند اول ،تقابلهای عمیق
مالی رانتخوارهای وابسته به
جناحهای مختلف و دوم ،از کار
افتادن نهادهای ایدئولوژیک
و قانونیی که شالوده و نسج
جمهوری اسالمی را حفظ
میکردهاند هیئت حاکمه را مدام
در وضعیت تقابل با همدیگر
قرار میدهند .در چنین وضعیتی

تحریمهای سنگین بر جمهوری
اسالمی میتواند فضا را برای
مردم فراهم نموده که بتوانند در
مقابل حاکمیت مقاومت نمایند.
بر همین اساس به نظر میرسد
که آنچه از سخنان مایک پومپئو
قابل برداشت است این است که:
اوال در سیاست خارجی دارای
عزم جدی برای افزایش فشار
اقتصادی بر ایران است و دوما
این فشارهای اقتصادی فعال
تداوم خواهند داشت ،چرا که
شرایط دوازده گانه پومپئو برای
مذاکره با جمهوری اسالمی از
نظر عملی قابل تحقق نیستند.
بنابر این تا کنون آنچه که رخ
داده است این است که فشار
اقتصادی بر جمهوری اسالمی
افزایش و ادامه خواهد داشت
و توطئههای جمهوری اسالمی
در منطقه با رویارویی اسرائیل
و عربستان مواجه خواهند شد.
اما آنچه که رخ نداده چیست؟
پومپئو مشخصا اعالم نمود
که از تغییر رژیم در ایران
استقبال میکند ،پایان پیام .به
نظر میرسد مایک پومپئو در
حال حاضر تنها از تغییر رژیم
استقبال میکند و هیچ نشانهای
از یک برنامه مشخص برای
رسیدن به آن وجود ندارد .لذا
میتوان گفت آنچ که رخ نداده،
ایجاد یک استراتژی منسجم
برای تغییر رژیم در ایران است.
در نهایت این مسائل چه
معنایی میتواند برای حزب
دمکرات کوردستان ایران داشته
باشد؟ اول اینکه این شرایط به
نوبه خود باعث خواهد شد که
فضای بیشتری برای حرکت
حزب دمکرات در داخل
به وجود بیاید .در شرایط
ناامیدی کنونی که جامعه را
فرا گرفته ،جریانات و احزاب
انقالبی مانند حزب دمکرات

هستند که باید شمع امید را
برافروخته و آنرا تبدیل به یک
فانوس بزرگ نمایند .در چنین
شرایطی که مردم هیچ امیدی
به بهتر شدن وضعیت سیاسی،
اجتماعی و معیشتی خود ندارند
حزب دمکرات باید بتواند خود
را به عنوان جریان قابل اتکایی
به مردم نشان دهد .این روند
اما زمانبر و حوصلهطلب است
اما مهمتر از هرچیز این است
که این مهم مستلزم تقویت
"راسان" و افزایش روح انقالبی
در میان بدنه و رهبری حزب
دمکرات کوردستان است .بی
پردە بگویم نمیشود در پای
فیسبوک نشست و با بازنشر
اخبار دسته چندمی که همه
ما به لطف تکنولوژی ارتباطی
در لحظه از آن مطلع هستیم
کاری پیش برد .نمیتوان از
کادرهای عالیرتبه یک حزب
انقالبی قبول کرد که اخبار
فالن وبسایت را در تایمالین
فیسبوک خود "کپی پیست"
کنند و خیال کنند که در حال
انجام کاری مفید هستند .امروز
همه ما باید بدانیم که رهبران ما
آنانی هستند که در "کوساالن"
و "قرهسقل" چراغی بر
افروختند .رهبران ما شهید
کاوه و شهید کمال خضری و
همراهانشان بودند که خود
حرکتی را شروع کردند و بی
آنکه از کسی بخواهند که پشت
سر آنها راه بیافتند به حرکت
در آمدند و به اراده انقالبی
خود جامه عمل پوشاندند.
رهبران ما همه شهدای راسان
هستند که متواضعانه ،با دنیایی
از ایمان ،براه افتاند.
ما امروز باید قدم در قدمگاها
و پا در جای پاهای رهبران
خود ،بگذاریم.

استراتژی آمریکا در قبال ایران از نگاه تحلیلگران آمریکایی

بیرون آمدن آمریکا از برجام و
اعمال مجدد تحریمها آنچنان
که در میان رهبران جهان
واکنشهای گوناگونی را بر
انگیخت به همان شیوه نیز
در میان تحلیلگران مختلف
در پژوهشکدههای مختلف
آمریکایی تحلیلهای مختلفی
را برانگیخت .در این مقاله سعی
میشود که دو نمونه از بهترین
تحلیلهایی را که در این زمینه
و از دو زاویه متفاوت مساله را
بررسی کردهاند را مرور نماییم.
سوزان ملونی ،پژوهشگر ارشد
موسسه بروکینگز که خود
سابقه زیادی در دولتهای
پیشین و در وزارت خارجه
دارد ،در مقالهای که از سوی
این پژوهشکده منتشر شده
معتقد است که پومپئو ،علیرغم
ادعایاش دارای یک استراتژی

منسجم برای رویاریی با ایران
نیست .ملونی با اشاره به
سخنرانی پومپئو در خصوص
استراتژی جدید آمریکا علیه
رژیم ایرا مینویسد که این
استراتژی یک ایراد دارد و
آنهم این است که آنچه پومپئو
اعالم کرد یک استراتژی نیست
بلکه یک سری آرزو برای
تغییر رژیم در ایران است که
در البالی نصایحی برای مردم

ایران پیچیده شدهاند.
در این مقاله سوزان ملونی
میگوید که تالشی که به
توافق اتمی انجامید اصوال از
زمان بوش پسر آغاز شد اما
مشکالت ناشی از چنین توافقی
به گونهای بود که ماهیت آن
روز به روز بیشتر نمایان میشد.
ملونی بر این باور است که پس
از این توافق معلوم شد که رفتار
ویرانگر ایران در منطقه بیش از

آنچه به نظر میآمد خطرناک
است .وی در ادامه مینویسد
که این مشکالت باعث شد
که ترامپ نتواند این وضعیت
را که یک حرکت ناقص و
ناکامل بود را تحمل نماید .از
نظر ملونی به همین دلیل است
که وزیر خارجه ترامپ ،مایک
پومپئو ،لیستی از یک سری
درخواستهای جامع ارائه داده
است.

وی میگوید چه کسی میتواند
درخواستها
این
علیه
استدالل نماید و ادعا کند که
درخواستهای مذکور مشروع
و درست نیستند؟ اما از نظر
ملونی مشکل آنجاست که
پومپئو هیچ راه حل واقعبینانهای
برای دستیابی به این خواستها
ارائه نمینماید .وی میگوید
که ارائه یک چنین لیستی راه
درستی برای آغاز یک گفتگو
با ایران ،آنچنان که پومپئو ادعا
میکند ،نیست.
از سوی دیگر اما کلیفورد می،
یکی از پژوهشگران بنیاد دفاع
از دموکراسیها در مقالهای
میگوید که از نظر او آنچه
پومپئو ارائه کرده یک استراتژی
منسجم است اما نیاز به تالش
بسیار جدی دارد .می ،در این
نوشته پس از برشمردن آنچه
که وی اصول کلی سخنرانی
پومپئو نامیده ،مدعی میشود
که اگرچه اروپا اکنون خواهان
ادامه معامله با ایران و مقابله
با تحریمهای آمریکا است اما

اگر فشار جدیی وارد شود،
کشورهای اروپایی چارهای جز
همکاری و همراه شدن ندارند.
وی میگوید آنچه که ترامپ
باید انجام دهد این است که با
جدیت و در عمل نشان دهد که
شرکتها یا باید با ایران معامله
کنند یا با آمریکا.
او در ادامه متذکر میشود:
کرد،
شرطبندی
میتوان
هنگامی که پومپئو در سخنان
خود میگفت که ما نیروهای
تروریستی جمهوری اسالمی
و حزباهلل را کامال تحت نظر
داشته و تعقیب میکنیم و آنها را
از پای در می آوریم ،خامنهای
و روحانی پای سخنان او
نشسته بودند و با دقت فراوان
به او گوش میدادند .می ،ادامه
میدهد که ایران دیگر آزادی
عمل پیشین را برای مسلط
شدن بر خاورمیانه نخواهد
داشت.

زاگرس جنوبی
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فروچالهها ،تهدیدی که آرام آرام جان
زاگروس را میگیرد

به احتضار کشاندن زاگروس و
سپس اشک تمساح ریختن و
نقش خرس مهربان بازی کردن،
از اصول اساسی سیاستهای
فاشیستی حاکمیت رژیم ایران
بر کوردستان بوده و هست.
واقعیتی که با نیم نگاهی به یک
قرن گذشته بویژه ٤دهه اخیر،
به روشنی میتوان آنرا دید.
هنگامی که جمهوری اسالمی
به بهانه تامین برق اقدام به
تاسیس نیروگاه مفتح در دشت
کبودرآهنگ همدان کرد ،فعالین

زیست محیطی اعالم کردند
که به دلیل وجود برجهای
خنککن از نوع تر ،این
نیروگاه تمام منابع آبی شیرین
و زیرزمینی منطقه را نابود
کرده و زمینهای حاصلخیز
را به بیابانهای برهوت بدل
میکند .حال با گذشت بیش
از دو دهه از این مباحث بخش
"شرا" که از بهترین مناطق
باغداری و کشاورزی همدان
بود و باغات بزرگ انگورش
نمادی از آبادانی منطقه مذکور
بود ،بر اثر نابودی سفرههای
آب زیرزمینی به علت مصرف
آبهای موجود توسط نیروگاه
برق مفتح ،به کویر همدان

معروف گشته و به تنها کویر
شورزار زاگروس بدل گشته.
کارشناس
بیات
سپیده
زمینشناسی استان همدان،
طی مصاحبهای با خبرگزاری
حکومتی مهر اعالم داشت۲۴ :
فرو چاله در همدان ایجادشده
که از این تعداد  ۱۳فروچاله
مربوط به دشت کبودرآهنگ
و روستاهای ِکردآباد ،نوآباد،
بابان ،آق تپه و خانآباد بوده
و  ۱۱فروچاله دیگر در دشت
رزن – قهاوند و روستاهای این
منطقه ایجاد شده است.
کارشناسان ،سیاستهای آبی
جمهوری اسالمی را عامل اصلی
نابودی منابع آبی زیرزمینی

انفجار کپسول گاز ،دهها کانکس زلزلهزدگان

w

گزارش :شمال ترغیبی

شرایط زندگی
در مناطق زلزلهزده کرماشان
هر روز بدتر میشود
رژیم ایران علیرغم اینکه هیچ
اقدامی برای کمکرسانی به
زلزلهزدگان نمیکند ،به صورت
سیستماتیک نیز شرایط ادامه
زندگی را برای آنها سختتر
و بغرنجتر میکند.
گزارشات،
آخرین
بنابر
فرمانداری سرپل ذهاب طی
حکمی ،آب و برق قریب به
 ٤٠خانوار که در کمپهای
شاهد  ٢و ٣این شهر اسکان
یافته بودند را قطع کرده و با
اعزام نیروهای تروریستی
انتظامی به این منطقه ،آنها
را از محل اسکان موقتشان
بیرون کردند.
این خبر که به صورت
گستردهای در شبکههای
شده،
منتشر
اجتماعی
همزمان است با نارضایتی
و اعتراضات آسیب دیدگان
زلزله علیه عدم همکاری
نهادهای مربوطه حکومتی
در بازسازی خانههای ویران
شده و نیز گرانی بیش از حد
مصالح ساختمانی.بنابر برخی
از گزارشات ،قیمت مصالح
ساختمانی در مناطق زلزلهزده
حدود  ٣٠تا ٦٠درصد گران
شده که این مساله روند
بازسازی و ساخت خانههای
این شهروندان را با مشکل

جدی روبرو کرده است.
وجود چنین مشکالتی و عدم
حل آن از سوی حکومت،
وضعیت روحی و روانی
شهروندان مناطق زلزلهزده
کرماشان را بعد از وقوع این
بالی طبیعی ،دچار آسیبهای
متعددی کرده است .عالوه بر
آن ،وقوع زلزلهی مذکور به
صورت چشمگیری بر تعداد
معلولین ،به ویژه کسانی که
دچار ضایعات نخاعی شدهاند،
افزوده است که همین امر نیز
سالمت روانی خانوده این
مصدومان را به شدت ،تهدید
میکند .خانوادههایی که تحت
حمایت سازمانهای مربوطه
نیستند و در چنین شرایط
بغرنجی ناچارند خود از پس
مشکالت متعدد این معضالت
برآیند .بنابر گزارش رسانههای
حکومتی ،در مناطق آسیبدیده
کرماشان ،بیش از  ٤٥٩خانواده
که سرپرستی بیش از دو معلول
را برعهده دارند ،وجود دارد.
به گفته معاون رئیس اداره
بهزیستی استان کرماشان ،بعد
از وقوع زلزله قریب به ١٢٠
نفر به آمار معلوالن این منطقه
افزوده شده است.
به گفته فعاالن مدنی و ناظران
این منطقه ،معلوالن نیاز فوری

و در نهایت ایجاد شورزار
و فرسایش گسترده خاک
زاگروس میدانند .جمهوری
اسالمی از سویی به بهانه انجام
خدمات عامه منفعت ،دست به
ساخت تاسیسات یا اجرای
طرحهایی میزند که در
اصل با هدف نابودی عوامل
اصلی حیات زاگروس  -آب
و خاک -تدوین و اجرایی
میشوند و یا اینکه با عدم
نظارت و کنترل رفتار انسان با
طبیعت ،عوامل نابودی طبیعت
را مهیا کرده تا خود آنان وظیفه
نابودی زیستگاهشان را به
انجام برسانند .در هر دو حالت،
هنگامی که وضعیت به حالت
بحرانی و غیرقابل بازگشت
رسید سازمانهای مرتبط با
محیط زیست رژیم و یا هر
نهادی دیگری ،تحت عنوان
حفاظت از طبیعت وارد کارزار
شده و اشک تمساح میریزند
و با فغانهای خود گوش عالم
را کر میکنند .در همین راستا
و بعد از ایجاد  ٢٤فروچاله
در دشت کبودرآهنگ ،قهان و
رزن ،چیت چیان وزیر نیروی
جمهوری اسالمی ،در بهمن

 ٩٥در حاشیه آغاز عملیات
اجرایی اصالح عملیات سامانه
خنککننده و واحد دوم برج
خشک نیروگاه مفتح همدان در
جمع خبرنگاران ،اظهار کرد :با
توجه به اینکه استان همدان در
سالهای اخیر با شرایط بحرانی
منابع آبی مواجه بوده ،وزارت
نیرو در جهت کاهش میزان
مصرف آب نیروگاه مفتح ،یکی
از برجهای خنککن را از تر به
خشک تغییر داده است.
عمق فاجعه و عیان شدن
سیاست فاشیستی ایران در
جهت نابودی زاگروس زمانی
آشکارتر میشود که بدانیم
متوسط میزان بارندگی در
سراسر ایران  ۲۴۰میلیمتر در
سال میباشد در حالی که این
میزان در استان همدان ساالنه
 ۳۳۰میلیمتر است .این حجم
از بارندگی که از میانگین
سراسری نیز بیشتر است حتا
نتوانسته مانع از اجرایی شدن
سیاستهای آبی ایران علیه
منابع زیریزمینی زاگروس
شود .در همین رابطه مدیرکل
منابع طبیعی و آبخیزداری
استان همدان اعالم داشته که،

 ۶۵هزار هکتار از عرصههای
منابع طبیعی این استان به بیابان
بدل شدهاند .آماری که شگفتی
و اعتراض گسترده فعالین
و کارشناسان محیط زیستی
زاگروس علیه سیاستهای آبی
جمهوری اسالمی در زاگروس
را ،در پی داشته است.
با این همه دشتهای
کبودرآهنگ ،قهان و رزن
که روزگاری مایه آرامش و
تسکین مردمان زاگروس بود
و چشم هر رهگذری را به
سوی خود میکشاند حال به
بیابان و کویر زاگروس بدل
شده و فروچالههایاش به جام
آیندهنمای زاگروس بدل شده
و خبر از در پیش بودن چنین
سرنوشتی برای بیشتر نقاط
کوردستان و زاگروس دارد.
سرنوشتی که حاکمیت رژیم
فاشیستی ایران بر زاگروس و
کوردستان ،عامل اساسی آن
است و تا زمانی که سیاست
ضد مردمی حاکمین ایران علیه
ملیتهای تحت ستم ،ادامه
داشته باشد این داستان هم به
پایان نخواهد رسید.

به حمایت مالی ،کاردرمانی،
گفتاردرمانی ،فیزیوتراپی و
ارتوپد درمانی و ...دارند ولی
تاکنون هیچگونه اقدامی از
سوی نهادهای مربوطه برای
کمک به این افراد انجام نشده
است.
با گذشت قریب به هفت ماه
از زلزله  ٢١آبان سال گذشته،
مردم بحرانزده در مناطقی
همچون سرپل ذهاب و
داالهو تحت شرایط سخت و
با کمترین امکانات مناسب به
زندگی ادامه میدهند .شرایط
بغرنجی که موجب شده بیش
از  ٣٠درصد از زلزلهزدگان
سرپلذهابی ،ناچار به ترک
شهر خود شوند .ناظران و
خبرنگاران منطقه سرپل ذهاب
بر این باورند که بی توجهی
و عدم کمکرسانی تعمدی
رژیم به مناطق زلزلهزده،
وضعیت وخیم حاکم بر مناطق
آسیبدیده وعدم دسترسی به
امکانات اولیه زندگی و آغاز
فصل گرما و احتمال شیوع
بیماریهای پوستی و عفونی،
از جمله عواملی هستند که
زمینههای ناامیدی مردم سرپل
را مهیا کرده و آنان را ناچار به
کوچ و ترک زادگاه خود کرده
است.

سرپل ذهاب را به آتش کشاند

شرایط بغرنج و نابسامان
زندگی در مناطق زلزله زده
و عدم وجود امکانات مناسب
بویژه در کمپ های موقت در
مناطق سرپل ذهاب ،هر روز
موجب وقوع حادثه و فاجعه
ای تازه میشود که ادامه
زندگی برای آسیب دیدگان را
سخت تر می کند.
عصر روز پنج شنبه ،سوم
خرداد ،در پی انفجار کپسول
گاز در محل استقرار آسیب
دیدگان زلزله در منطقه
فرهنگیان سرپل ذهاب ،ده ها
کانکس و چادر آتش گرفتند
و تمام وسایل زندگی زلزله
زدگان در آتش سوخت.
آسیب دیدگان زلزله کرماشان

طی قریب به هفت ماهی که
از این زلزله می گذرد ،بر اثر
نبود امکانات و عدم اسکان در
کمپ های مناسب،بارها دچار
حادثهشده و تمام امکانات
و وسایلی که از طریق کمک
های مردمی به دست آورده
بودند را از دست داده اند.
با گذشت قریب به هفت
ماه از وقوع زلزله کرماشان،
مردم آسیب دیده این مناطق
با مشکالت عدیده ای روبرو
هستند و جهموری اسالمی از
هرگونه کمک رسانی استاندارد
و بازسازی مناطق ویران شده
سرباز زده امری که موجب
مرگ کودکان ازسرما و سیر
صعودی خودکشی در میان

زلزله زده ها گردیده .این
شرایط وخیم چنان عرصه
را بر مردمان آسیب دیده
تنگ کرده که بنابر گزارش
خبرگزاری مهر ،از زمان وقوع
زلزله کرماشان تا کنون ،بیش
از ٣٠درصد مردم ساکن این
مناطق ،محل زندگی خود را
ترک کرده اند.
زلزله کرماشان شانگاه یکشنبه،
بیست و یکم آبان ماه ١٣٩٦
در نزدیکی ازگله از توابع
استان کرماشان و در مقیاس
هفت و سه دهم ریشتر روی
داد.
ناظران و فعالین مدنی کرماشان
بر این باورند که عدم توجه و
رسیدگی به مناطق زلزله زده از
سوی حکومت ،تعمدی بوده
و این امر بر میزان و دامنه
خسارت های وارده بر مردم
کورد به شدت افزوده و نهایتا
موجب کوچ اجباری بخش
قابل توجهی از آسیب دیدگان
به مناطق دیگر کرماشان شده
است.

دیدار فعاالن مدنی خرمآباد با خانواده
رامین حسینپناهی

فعاالن مدنی کوردستان با دیدار از خانواده رامین حسینپناهی همچنان در تالشند که از اجرای حکم
اعدام وی جلوگیری نمایند.
در ادامه حمایت فعاالن مدنی کوردستان ایران از خانواده رامین حسین پناهی در کمپینی تحت عنوان
"نه برای اعدام" فعاالن مدنی خرمآباد نیز با دیدار از خانواده رامین ،اعتراض خود را در رابطه با
صدور حکم اعدام این زندانی کورد اعالم کرده و صدوراین حکم را محکوم کردهاند.
فعاالن مدنی خرمآباد با شرکت در این کمپین ،از مردم کوردستان خواستهاند که با اتحاد خود مانع
اجرای حکم رامین شوند.
در هفته گذشته نیز ،فعاالن مدنی ایالم ،به دیدار خانواده رامین حسین پناهی رفته بودند و خواستار
لغو حکم اعدام این زندانی کورد شده بودند .فعاالن مدنی کوردستان ایران در شهرهای مختلف
کوردستان ،با دیدار از خانواده رامین ،خواستار لغو حکم وی هستند.

روزنامهى «كوردستان» و وب سايتهاى حزب دمكرات كردستان ايران،
در شبكه جهانى اينترنت:
http:www.pdki.org
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فعالین مدنی ایالم از رامین حسینپناهی

سپاه پاسداران رژیم ایران،

حمایت کردند

در تداوم تالشهای داخلی
و بینالمللی برای جلوگیری
از اعدام رامین حسین پناهی،
تعدادی از فعالین مدنی ایالم با
خانواده این زندانی سیاسی ُکرد
دیداری داشتند.
طی روزهای اخیر تعدادی
از فعالین ایالمی با حضور در
خانه پدری رامین حسینپناهی،
از فعالیتهای مردمی در جهت
لغو حکم اعدام رامین حمایت
کرده و خود را موظف دانستند
که در جهت احقاق این حق ،از
تمام راههای مشروع بهره ببرند.
این فعالین ایالمی متذکر شدند

که حق زندگی را نمیتوان
به سادگی و به هر بهانهای از
انسانی دریغ کرد.
در این دیدار ،خانواده حسین
پناهی از حضور دلسوزان و
فعالین مدنی ایالم و حمایت
آنان از حق زندگی فرزندشان
تشکر کردند و حمایتهای تمام
فعالین ُکرد و سایر فعالین حقوق
بشری در تمام نقاط جهان
را ستودند آنرا مایه تسکین
خانواده خود در چنین شرایط
بغرنج و آشفتهای ذکر کردند.
در همین رابطه نیز ،سازمان عفو
بینالملل با صدور اطالعیهای

خواستار اقدام فوری علیه حکم
اعدام رامین حسینپناهی شد .بر
اساس این اطالعیه حکم صادر
شده برای رامین حسینپناهی
به دنبال یک محاکمه کامال
ناعادالنه و به دنبال چهار ماه
ناپدیدشدن صادر شده است.
یازدهم
شنبه
سه
روز
رامین
اردیبهشتماه،
حسینپناهی ،زندانی سیاسی
ُکرد محکوم به اعدام جهت
اجرای حکم به قرنطینه زندان
سنندج منتقل گردید که فشار
افکار عمومی و نهادهای مدافع
حقوق بشر مانع اجرای این

دو شهروند ُکرد در شهرهای
جوانرود و گیالنغرب توسط
نیروهای اطالعاتی بازداشت
شدند.
اواخرا اردیبهشتماه سال
جاری ،یک شهروند ُکرد به نام
"عثمان جاللی" اهل شهرستان
جوانرود از سوی نیروهای
اطالعاتی بازداشت و به مکان

نامعلومی منتقل شده است.
به گفته یک منبع آگاه ،نیروهای
اطالعاتی این شهروند ُکرد را
به اتهام "همکاری با یکی از
احزاب ُکرد اپوزیسیون حکومت
ایران" بازداشت کردهاند.
این منبع افزود :پیشتر ،این
شهروند ُکرد سابقه عضویت در
یکی از احزاب ُکرد اپوزیسیون

حکومت ایران را داشته است.
از دیگر سو نیز ،یک شهروند
ُکرد اهل گیالنغرب به نام
"مهدی امام عباسی" از سوی
نیروهای لباس شخصی وابسته
به اداره اطالعات این شهرستان
بازداشت گردیده است.
شنیدهها حاکی از آن است
که این شهروند ُکرد به اتهام
"همکاری با یکی از احزاب
ُکرد اپوزیسیون حکومت ایران"
بازداشت شده است.
تا لحظه انتشار این خبر ،از
سرنوشت و محل نگهداری
این دو شهروند ُکرد اطالعی در
دسترس نمیباشد.

اطالعات در جوانرود و گیالنغرب
دو شهروند ُکرد را بازداشت کرد

بازداشت یک شهروند مریوانی توسط اطالعات
یک شهروند ُکرد اهل مریوان از سوی نیروهای اطالعاتی بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال یافت.
روز دوشنبه هفتم خردادماه ،یک شهروند ُکرد به نام "امجد قادری" اهل روستای "چور" از توابع
بخش مرکزی مریوان توسط نیروهای اطالعاتی بازداشت گردید.
یک منبع آگاه در اینباره به آژانس ُکردپا اعالم کرد :نیروهای اطالعاتی بدون ارائه مجوز قانونی به
منزل شخصی این شهروند ُکرد یورش برده و وی را بازداشت کردهاند.
به گفته این منبع آگاه ،این شهروند ُکرد به اتهام "فعالیت سیاسی" توسط نیروهای اطالعاتی بازداشت
شده است.
تا لحظهی تنظیم این خبر ،از سرنوشت و محل نگهداری این شهروند ُکرد اطالع دقیقی در دسترس
نیست.

دادگاه اراک،
کارگران اعتصابی هپکو را احضار کرد
مراجع قضائی ،ده تن از کارگران هپکو را که در اعتراض به عدم پرداخت حقوقهای معوقه دست به
اعتصاب زده بودند ،احضار کرد.
خبرگزاری حکومتی ایلنا از احضار ده کارگر اعتصابی هپکوی اراک به شعبهی دوم معاونت دادستان
اراک به اتهام "اخالل در نظم جامعه" و "شرکت در تجمعات غیرقانونی" ،خبر داد.
کارگران شرکت ماشین سازی هپکو در اعتراض به معوقات مزدی و بالتکلیفی زندگی حرفهایشان و
آینده شرکت ،چندین روز دست به اعتصاب زدند.
بنابر تازهترین گزارشات منتشر شده و نیز ویدئو-کلیپهای موجود در شبکههای اجتماعی ،روز
دوشنبه هفتم خرداد ،کارگران هپکو برای حمایت از هم صنفیهای احضار شده خود ،در مقابل
دادستانی اراک تجمع کرده و شعار "از كارگران هپكو حمايت كنيم" و "مزد كارگران شالق وزندان
نيست" سر دادند.
قابل ذکر است غالمحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه ،در نشستی خبری معترضین و
اعتصاب کنندگان را به برخورد امنیتی تهدید کرده بود .او در این نشست گفته بود :نهادهای امنیتی با
هنجارشکنان و اعتراض هایی که امنیت کشور را به هم بریزد برخورد خواهند کرد.
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حکم شدند.
روز سهشنبه بیست و یکم
فروردینماه در شعبه  ٣٩دیوان
عالی کشور در قم حکم اعدام
رامین حسینپناهی تایید شد.
روز
حسینپناهی،
رامین
جمعه دوم تیرماه سال ،٩٦
طی درگیری با نیروهای سپاه
پاسداران در سنندج به شدت
مجروح و توسط نیروهای سپاه
بازداشت و پیش از تکمیل
مراحل درمانی از بیمارستان
سنندج به بازداشتگاه سپاه
منتقل شده بود .پس از بازداشت
رامین حسینپناهی ،نیروهای
امنیتی اقدام به بازداشت اعضای
خانواده حسینپناهی کردند.
دادگاه انقالب سنندج طی
حکمی رامین حسینپناهی،
زندانی سیاسی ُکرد را به اتهام
"بغی و عضویت در کومله به
اعدام با طناب دار در محوطه
زندان سنندج" محکوم و
این حکم روز پنجشنبه پنجم
بهمنماه سال  ٩٦به وکیل
پروندهاش ابالغ شد.

مخالف آزادی محمد نظری است

سپاه پاسداران رژیم اسالمی
ایران با حکم آزادی یکی از
قدیمیترین زندانیان سیاسی
کوردستان و ایران ،به شدت
مخالف است.
به نقل از یک منبع آگاه در
زندان ارومیه ،زمانی که محمد
نظری در زندان رجائی شهر
کرج اعتصاب غذا کرده بود،
دادستان با وی مالقات کرده
و قول آزادی از زندان را به او
داده بود اما سپاه پاسداران مانع
از آزادی وی از زندان شد.
این گزارش میافزاید که سپاه
تروریستی پاسداران رژیم
اسالمی ایران از محمد خواسته

با نوشتن " توبهنامه" خود را از
زندان نجات دهد ولی محمد
نظری در جواب اظهار داشته
که :من بیگناهم و ازچیزی توبه
نخواهم کرد.
محمد نظری  ٢٤سال از عمر
خود را در زندان سپری کرده
و طی این سالها از مرخصی
محروم بوده است.
محمد نظری ،زندانی سیاسی
کورد اهل شهر"شاهین دژ"
روز نهم خرداد ماه سال ١٣٧٣
شمسی ،از سوی ماموران امنیتی
سپاه ابوذر بازداشت شده و
تاکنون درحبس به سر میبرد.

شلیک نظامیان حکومتی

جان یک کولبر بانهای را گرفت

یک کولبر ُکرد اهل بانه در
پی شلیک مستقیم نظامیان
حکومتی مستقر در مرز این
شهرستان جان باخت.
بامداد امروز دهم خردادماه،
یک کولبر ُکرد به نام "کمال
محمدی" فرزند مجید اهل
روستای "سوارو" از توابع
بانه در پی شلیک مستقیم
نیروهای انتظامی پاسگاه مرزی
"سرداب" جان خود را از دست
داده است.

به گفته یک منبع آگاه ،این کولبر
ُکرد به دلیل شدت جراحات
وارده ناشی از اصابت گلوله در
دم جان باخته و جنازهی وی
به بیمارستان سلیمانیه اقلیم
کردستان عراق انتقال یافته
است.
تا لحظه انتشار این خبر،
جنازهی این کولبر ُکرد به
خانوادهاش تحویل داده نشده
است.
در همین رابطه نیز ،روز سهشنبه

هشتم خردادماه ،یک کولبر ُکرد
به نام "سلیم خلیلی" از اهالی
منطقه "دشت بیل" از توابع
اشنویه در نتیجه شلیک مستقیم
نظامیان حکومتی به شدت
زخمی گردید.
همچنین شامگاه دوشنبه هفتم
خردادماه ،دو کاسبکار ُکرد به
نامهای "خلیل فرخی" ٣٢
ساله اهل روستای "درو" از
توابع اشنویه و "سیروان مرادی"
اهل روستای "کانی رش" از
توابع اشنویه با شلیک مستقیم
نیروهای نظامی حکومت ایران
در ارتفاعات "سپی ریز" به
شدت زخمی و یک کاسبکار
دیگر به نام "ریبوار مرادی" ٢٨
ساله اهل روستای "کانیرش"
و برادر سیروان مرادی در پی
شلیک نظامیان حکومتی جان
خود را از دست داد.

اطالعات پیرانشهر
مانع جمعآوری کمکهای مردمی
برای سیلزدگان پسوه شد
نیروهای اطالعاتی در پیرانشهر
مانع جمعآوری کمکهای
مردمی توسط فعاالن مدنی
برای سیلزدگان روستای
"پسوه" شدند.
پس از اینکه فعاالن مدنی و
نهادهای مردمی پیرانشهر روز
یکشنبه ششم خردادماه کمپینی
را برای جمعآوری کمکهای
سیلزدگان
برای
مردمی
روستای "پسوه" راهاندازی
کردند ،دو روز پس از اعالم این
کمپین و در روز سهشنبه هشتم
خردادماه نیروهای اطالعاتی
فعالیتهای این کمپین را متوقف
کردند.
یکی از فعاالن مدنی در این
رابطه اعالم کرد :نیروهای

اطالعاتی به بهانه نبود مجوز
فعالیت به فعاالن مدنی هشدار
داده بودند که فعالیتهای کمپین
را متوقف کنند.
به گفته این فعال مدنی ،چندین
فعال مدنی در این رابطه به
اداره اطالعات پیرانشهر احضار
شدند.
وی اظهار داشت :در پی فشار
نیروهای اطالعاتی ،فعاالن
مدنی پیرانشهر با انتشار
اطالعیهای در روز چهارشنبه
نهم خردادماه به فعالیتهای این
کمپین پایان دادند و اعالم کردند
که آنان بنا به خواسته ساکنین
روستای پسوه این کمپین را
راهاندازی کرده بودند و از مردم
خیر میخواهیم که کمکهای

نقدی خود را برای کمک به
سیلزدگان روستای پسوه به
شماره حساب بانکی معتدمین
این روستا واریز نمایند.
روز شنبه پنجم خردادماه،
بارش باران و تگرگ موجب
جاری شدن سیل در روستای
"پسوه" از توابع پیرانشهر شد و
یک کودک دو ماهه در اثر این
سیالب جان باخت.
در اثر این سیالب خسارت
جدی به منازل مسکونی و
زمینهای کشاورزی این روستا
وارد شده است.

