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تجزیهطلبی و جنگخواهی

استانهای کوردستان
امنترین استانهای
ایراناند

٥

دختران زیر  ١٨سال است

٧

رژیم پایان عمرش را حس
کردهاست

٨

سخن
راسان و
اندیشه چند بعدی
کریم پرویزی

همزمان با استمرار و گسترش
و
اعتراضات
روزافزون
تظاهرات مردمی علیه رژیم
اسالمی ایران در شهرهای
مختلف ،جمهوری اسالمی
مجموعهای از فعالیتهای
فریبکارانه را جهت انحراف
مسیر اعتراضات ،آغاز کرده
است.
شامگاه یکشنبه چهاردهم
مردادماه ،برای پنجمین شب
مستمر چندین شهر بزرگ و
کوچک ایران از جمله تهران،
کرج ،قم ،شیراز ،قهدریجان،
ابهر و کازرون ،شاهد تظاهرات
اعتراضیبودند .این در حالیست
که خیابانهای این شهرها تماما
امنیتی و مملو از نیروهای
سرکوبگر رژیم بود اما با این
وصف مردم برای بیان انزجار
خود از رژیم اسالمی به
خیابانها آمدند و علیه کلیت

جمهوری اسالمی ایران شعار
سردادند.
بنابر آخرین گزارشات مرتبط،
اگر چه رژیم کوشید با قطع برق
و اینترنت مانع از انتشار آخرین
اخبار از اعتراضات مذکور شود
اما این توطئه با شکست روبرو
شد و مردم پرشورتر به سردادن
شعار علیه رژیم پرداختند.
آن هم در شهرهایی که رژیم
سالهاست میکوشد آنها را تابع
خود معرفی کند ،بویژه شهر
قم که به پایتخت مذهبی رژیم
شناخته شده است.
این وقایع همزمان است با
تالشهای عقیم باندها و
جناحها رژیم برای منحرف
کردن مسیر اعتراضات و
کنترل شرایط فعلی .محمد
خاتمی که تا دیروز از حضور
در اجتماعات منع شده بود و
ممنوعالتصویر بود ،برای آرام

کردن فضای ملتهب ایران و به
عنوان عروسکی در دست علی
خامنهای ،به میدان فرستاده شد.
او خطاب به اصالحطلبان گفت:
تا آن هنگام که اصالحات زنده
است ،براندازی معنایی ندارد.
او برای انحراف افکار عمومی از
اصل مساله و خواست عمومی
که نابودی رژیم اسالمی ایران
است ،گفت :عدهای میخواهند
چنین وانمود کنند که این وقایع
ناشی از اصالحات است اما من
اعالم میکنم که به تمام معنا از
جمهوری اسالمی دفاع میکنیم
و باید اصالحپذیر باشیم".
همچنین صادق زیباکالم در
سخنانی متشابه اعالم کرد:
تنها راه رسیدن به دمکراسی
در چارچوب نظام جمهوری
اسالمی قابل تحقق است و
بزرگترین مشکل ما ضعف
جامعه مدنی است.

یکی از فعاالن سیاسی در
همین رابطه طی مصاحبهای
با "کوردستان میدیا" اظهار
داشت :تالشهای باند خاتمی
و روحانی همزمان است با
پوشش خبری اعتراضات از
سوی سایتها و کانالهای
جناح به اصطالح بنیادگرا ،که
قصد دارند چنین نشان دهند که
این رویدادها از "انقالبی عمل
نکردن" دولت اصالحات نشات
میگیرد و غیرمستقیم این فکر
را در میان مردم پخش میکنند
که اگر ما -انقالبی ها -دولت
را در دست داشتیم ،مشکالتی
چنین وجود نداشت.
این فعال سیاسی در همین
رابطه افزود :در همین رابطه و
برای آنکه چنین وانمود کنند
که مشکالت در حال رفع
شدن است و فاسدین اقتصادی
بازداشت شدهاند و دیگر مردم

باید به خانههایشان بازگردند،
بر آن شدهاند تا تعدادی از
مهرههای سوخته از جمله احمد
عراقچی ،معاون پیشین امور
ارزی بانک مرکزی رژیم و چهار
فعال ارزی دیگر را بازداشت
کرده و بر ساز و دهل زدهاند
که تمام مشکالت در حال رفع
شدن است.یا طی اقدام دیگری،
با سوءاستفاده از شرایط حاکم
بر زندگی زلزلهزدههای منطقه
سرپل ذهاب طی دستورالعملی،
بانکهای کرماشان را موظف
کردهاند که با صادر کردن
بخشنامههای عجیب و غریب،
وعدهی توخالی و کذب پرداخت
وام هنگفت به آسیبدیدگان
زلزله کرماشان بدهند تا از این
طریق برای مدتی بتوانند آتش
خشم این مردمان را مهار کنند.

اعمال مجدد تحریمهای آمریکا علیه رژیم ایران
رژیم ایران در آستانه آغاز
مجدد اعمال تحریمهای آمریکا،
که مقامات آمریکائی از آن با
عنوان تحریمهای کمرشکن یاد
کردهاند ،قرار دارد.
برپایه گزارش صدای آمریکا،
دور اول اعمال تحریمها،
امروز دوشنبه پانزدهم مردادماه
 ١٣٩٧شمسی ،آغاز میشود.

این بخش از تحریمهای آمریکا
شامل خروید و فروش دالر،
فلزات گرانبها و شرکتهای
ماشینسازی میشود.
فعالیتهایی که مشمول تحریم
میشوند شامل:
خرید و معامله با دالر
آمریکایی.
معامله و تجارت
-

با رژیم ایران با بهره بردن از
فلزات گرانبها.
فروش ،دریافت یا
انتقال مستقیم یا غیرمستقیم
همچون
فلزاتی
گرافیت،
آلومنیوم و فوالد ،زغال سنگ و
نیز نرمافزارهایی که در توانمند
سازی صنعتی،کاربرد دارند.
تجارت،
هرگونه
-

خرید یا پرداخت طلبهای
رژیم ایران
انتقال و تجارت
قطعات و وسایل مورد نیاز در
صنعت ماشینسازی
روز سهشنبه هجدهم اردیبهشت
 ،١٣٩٧ایاالت متحده آمریکا
از برجام خارج شده و دونالد
ترامپ رئیسجمهور این کشور

دستور اعمال مجدد تحریمها
علیه رژیم ایران را صادر
کرد و وزارتخانهها خارجه و
خزانهداری را موظف کرد که تا
اقدامات الزم برای این امر را
انجام دهند.

هر فرد ،گروه یا ملتی در
بسیاری از مقاطع تاریخی با
پرسشهای عمیق و جدیی
روبرو میشوند و تاریخ
بشری و نیز تاریخ سیاسی و
فکری ،چنین مقاطعی را بسیار
به ثبت رسانده است .در چنین
رویارویی ،بودهاند انسانها و
گروههایی که پاسخی تک
بعدی به پرسشها دادهاند،
بدین معنا که تحت فشارهای
سیاسی و اقتصادی و تهدیدات
حیاتی و  .....و دهها پارامتر
دیگر ،خطی تعین کننده را
مشخص کردهاند و این سوی
خطر را حقیقت و راستی در
نظر گرفتهاند و آنسوی دیگر
را کذب و ناراستی.
اینگونه پاسخهای تک بعدی،
به هر دلیلی که جامعه تن به
آن داده باشد ،به خاطر سطحی
و ساده بودن خیلی زود مورد
پذیرش قرار میگیرند و به
خاطر خط تمیز آشکارشان،
جامعه براحتی آنرا میفهمد
اما دقیقا به خاطر تک بعدی
بودن ،ابعاد و سطوح فراوانی
را بدون پاسخ گذاشتهاند
و در حقیقت به پاسخی
ایدئولوژیک بدل شدهاند که
طی تاریخ جنایتها بیشماری
به نام همین ایدئولوژیهای
تک بعدی رقم خورده است.
اساس بحث در مورد مساله
امروزی جامعه کوردستان
این است که آیا در دوارنی
که کوردستان وارد مرحله
«راسان» شده است و از
سوی دیگر بخشهای دیگر
از مردمان در ایران به حد
انفجار رسیدهاند و هر لحظه
امکان وقوع حادثهای تاریخی
وجود دارد ،باید به مسالهای
به نام دمکراسی در ایران
چگونه نگریست؟
اگر تک بعدی به سوال مذکور
بنگریم ،میتوانیم اینگونه
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ادامه سخن
جواب دهیم که ما ملت کورد
هیچ منفعتی از اطرافیان خود
ندیدهایم و بر همین اساس و
نیز تجارب گذشته بهتر آن
است که تنها خود را تقویت
نموده و از خیر برقراری
دمکراسی برای دیگران
بگذریم .اینکه پاسخ مذکور
ما را به چه سویی میکشاند
مبحث دیگریست ،اما آیا اگر
چند بعدی به مساله بنگریم و
در فکر توانمند ساختن راسان
و ساختن دنیای دیگری باشیم
باید چه جوابی چند بعدی به
این سوال بدهیم؟
بیشک هر سوالی تنها یک
پاسخ ندارد و تنها یک پاسخ
هم ،جواب نهایی و همیشگی
آن نیست .همزمان میتوانی به
دنبال ابعاد دیگری باشی و
جوابهای متفاوتی بیابی.
یکی از پاسخها میتواند این
باشد که ما ملت کورد ،چه
بخواهیم و چه نخواهیم در
شرایط فعلی در جغرافیایی
به نام ایران زندگی میکنیم
و هنوز تصمیم به تاسیس
دولتی مستقل نگرفتهایم به
همین خاطر نیازمندیم که از
میان بخشهای دیگر حاضر
در این جغرافیا ،همفکر و
همپیمان بیابیم و بکوشیم که
آرمانها و اهداف خود را برای
آنان تفهیم کنیم و بجای بهانه
دادن برای نیرومندتر شدن
شونیسم در میان آنها ،تالش
کنیم که آشکارا و بدون شرم
خواستها و چگونگی کنار
هم بهتر زیستن را برای آنها
شرح دهیم .از سوی دیگر
اشاعه شونیسم در جامعه
خود را نیز از یاد نبریم چرا
که راسان ملتی نیاز به حضور
همه جامعه دارد .راسان
کوردستان نمیتواند هم به
چشم حقارت به ملیتهای
دیگر ایران نگاه کند و هم
توقع داشته باشد که آنان در
آینده به دشمن ما بدل نشوند.
همزمان نیز راسان کوردستان
نمیتواند با شرم و خجلت
زبان به سخن بگشاید و
خواستها ،آرزوها و وظایف
آن دیگران را بیان نکند.
همچنین راسان کوردستان
نمیتواند توقع داشته باشد
که همه بخشهای جامعه
کوردستان در حرکتی که آغاز
کرده سهیم باشند اما افکار
شونیستی در جامعه منتشر
کند و بخش یا چندین بخش
از جامعه را نادیده بگیرد.
از سوی دیگری نمیشود
که به انجام رساندن وظیفه
تاریخی راسان کوردستان
تنها بر عهدهی یک یا چند
گروه باشد و سایرین تنها
نظارهگر بوده و وا دور دستی
بر آتش داشته باشند .این تنها
میتواند یکی از جوابهای
محتمل باشد و میتوان به
دنبال جوابهای دیگری نیز
بود .اما در دمکراسی که به
معنای سهیم بودن مردم در
سیاسی-اجتماعی
زندگی
کشور است ،نمیتوان بخشی
از مردم خود و ملیتهای
دورو بر را به فراموشی سپرد.
هرگونه فراموشی و نادیده
گرفتنی ،ما را دچار طوفانی
سهمگین در آینده خواهد
کرد.

فعالیت نیروی پیشمرگه فرماندهی نیروی پیشمرگه کوردستان،
بیانیهای منتشر کرد
کوردستان ،در عمق خاک
کوردستان ادامه دارد

فرماندهی نیروی پیشمرگه
کوردستان ،در رابطه با آخرین
فعالیتهای نیروی پیشمرگه
در عمق خاک کوردستان،
اطالعیهای منتشر کرد.
متن کامل اطالعیه:
اطالعیه فرماندهی نیروی
پیشمرگه کوردستان
نیروی پیشمرگه کوردستان در
منطقه "دول" ارومیه ،در جمع
گسترده مردم حضور یافتند و
با استقبال گرم و پرشور آنان
روبهرو شدند.
در ادامه فعالیتهای نیروی
پیشمرگه کوردستان ،روز
شنبه ششم مرداد ماه ،٩٧
نیروی پیشمرگه کوردستان
در روستای "نناس" ،از توابع
دول ارومیه ،در جمع گسترده
مردم این منطقه حضور یافتند
که با استقبال گرم و بی همتای
آنان روبهرو گردیدند .در واقع
حضور پیشمرگه در میان مردم
شور و شعف مردم و حاضرین

را به دنبال داشت.
در این تجمع ،نیروی پیشمرگه
کوردستان در رابطه با "راسان"
و مرحلهی نوینی از مبارزات
روژهالت سخن گفتند و در
این میان نیز توطئههای رژیم
را برای مردم آشکار ساختند.
سپس پیشمرگهها ،مجموعهای
از پوستر و عکسهای شهیدان
را در میان مردم توزیع کردند.
نیروی پیشمرگه کوردستان پس
از این حضور ،منطقه مذکور را
به منظور ادامه ماموریت خود
ترک کردند.
فرماندهی نیروی پیشمرگه
کوردستان
 ٩مرداد ماه  ١٣٩٧شمسی

پیام مسئول اجرایی حزب
دمکرات خطاب به مردم به
پاخاسته ایران
به مناسبت آخرین رویدادهای
پاخاستن
به
و
ایران
آزادیخواهان این دیار علیه
رژیم استبداد ،مسئول اجرایی
حزب دمکرات کردستان ایران
پیامی را منتشر کرد.
متن این پیام بدین شرح است:
پیام به مردمان به پاخاسته ایران
مردمان آزادیخواه ایران ،هم
میهنان گرامی و جان به ستوه
آمده ،حکومت سرکوبگر و
غارتگر حاکم بر ایران که جز
کشتار و سرکوب و زندان،
زبانی دیگر با مردمان ساکن
ایران نمیشناسد و در منطقه
با آشوبگریها و حیف و
میل سامان و ثروت کشور
جهت فربه کردن گروههای
تروریستی برای کشور بال
و تحریم به ارمغان آورده،
عامل اصلی تمامی فالکتها
و بدبختیهای مردمان ایران
است .در این روزها که مردم
شهرهای اصفهان ،کرج ،شیراز،
ساری ،مشهد  ،اهواز و چندین
شهر دیگر دوباره و چند باره
علیه ستم و غارتگری و
سرکوبگریهای رژیم جمهوری
اسالمی به پاخاستهاند و
سادهترین حقوق انسانی
خویش را مطالبه میکنند ،جا
دارد که حمایت مردم کردستان
و حزب دمکرات کوردستان
ایران را از خواستههای برحق
و اعتراضاتشان اعالم کنیم .
مردم آزادیخواه و مبارز کورد

و حزب دمکرات کوردستان
ایران همواره پشتیبان و حامی
آزادیخواهان ایران و مبارزات
حق طلبانه آنان در شهرها
و مناطق دیگر بودهاند .با
دردهای آنان همدردیم و
خواستههای همدیگر را فریاد
میزنیم که همانا اضمحالل رژیم
سرکوبگر و غارتگر جمهوری
همچنین
اسالمی است.
همزمان با اعالم حمایت و
پشتیبانی از قیام مردمان ایران
در شهرهای نامبرده ،یادآوری
میکنیم که ایران زمانی برای
همه ما کشوری آزاد و آباد و
شایسته زندگی درخور انسانی
خواهد بود که نظام تبعیض و
سلطهگری در ایران برچیده
شود و به جای آن سیستمی
دمکراتیک و عدالتگستر و
فدراتیو در کشور حاکم شود تا
مردمان ایران از همه ملیتها،
به شیوه یکسان و برابر در ادره
امور کشور همراه و همگام
باشند .به امید فروپاشی نظام
سلطه در ایران و رسیدن به
ایرانی دیگر که همه با هم و
برابر در اداره آن نقش داشته
باشیم.
حزب دمکرات کوردستان
ایران
مسئول اجرایی
مصطفی هجری
 ١٢مردادماه ١٣٩٧

فرماندهی نیروی پیشمرگه
کوردستان در رابطه با شهادت
یکی از پیشـمرگههای حزب
دمکرات کوردستان ایران و
یکی از اعضای این حزب،
بیانیهای منتشر کرد.
متن کامل بیانیه:
نیروی
فرماندهی
بیانیه
پیشمرگه کوردستان
در ادامه فعالیتهای نیروی
پیشمرگه کوردستان ،تیمی
از پیشمرگههای جان برکف
کوردستان در حین انجام
وظایف محوله ،عصر روز
بیستویکم تیرماه ،١٣٩٧
در کمین مزدوران اطالعات
جمهوری اسالمی ایران افتاده
و متاسفانه به شهادت میرسند.
در این میان پیشمرگه مبارز و
فداکار "شهاب حیدری" و نیز
یکی از اعضای دلسوز حزب
دمکرات کوردستان ایران به
نام "هژار رضائی" به شهادت
رسیدند.
رفیق "شهاب حیدری" فرزند
عثمان ،در اول شهریور ١٣٥١
شمسی ،در روستای "سرچنار"

از توابع شهر مهاباد چشم به
جهان گشود .تحصیالت خود
را تا سوم دبیرستان ادامه
داده و در سال  ١٣٧١شمسی
با تشکیالت مخفی حزب
دمکرات کوردستان ایران،
آشنا میشود .در سال ١٣٨٩
شمسی به عنوان یکی از
اعضای تشکیالت مخفی ،برای
انجام امور تشکیالتی به مقر
حزب میآید .در تاریخ ٣٠
آبان  ١٣٩٥شمسی ،از سوی
نیروهای جمهوری اسالمی
شناسایی شده و مجبور به
ترک زادگاه خود میشود و
به صفوف نیروهای پیشمرگه
کوردستان ملحق میگردد و
از آن زمان تا لحظه شهادتش
بر انجام امور و ظایف حزبی
مصر و مستمر بود .متاسفانه
در تاریخ بیست و یکم تیرماه
 ،١٣٩٧به دست خائنین و
مزدوران جمهوری اسالمی
مورد هجوم قرار گرفته و به
کاروان شهیدان راه حزب و
میهن ملحق میشود .همچنین
شهید "هژار رضائی" اهل

روستای "قلعه هالکو" از
توابع میاندوآب ،در خانوادهای
میهن دوست ،که سه شهید
دیگر را نیز تقدیم راه آزادی
کوردستان کرده است ،چشم
به جهان میگشاید .هژار
رضائی به عنوان یکی از
اعضای فعال و مبارز حزب
دمکرات کوردستان ایران ،به
فعالیت و انجام ماموریتهای
حزبی میپرداخت و در
آخرین ماموریت خود ،همراه
با رفیق "شهاب حیدری"
به جمع شهیدان راه آزادی
کوردستان پیوستند .از سوی
دمکرات
حزب
رهبری
کوردستان ایران و فرماندهی
نیروی پیشمرگه کوردستان ،به
خانوادهی محترم این عزیزان
و ملت کورد تسلیت میگوئیم
و خود را شریک غم آنان
میدانیم.
فرماندهی نیروی
پیشمرگه کوردستان
 ٣مرداد  ١٣٩٧شمسی

کریم پرویزی :ایران تالشهای ملت کورد برای
تحقق خواستهای خود را ،به عامل بیگانه
مرتبط میسازد
خبرگزاری فارس با انتشار
مقالهای ،آمریکا را متهم به
تشویق و تحریک کوردها در
ایجاد تنش با جمهوری اسالمی
کرده و سفارت این کشور در
"کوردستان عراق" را ،مرکز
برنامهریزی و ایجاد آشوب در
استانهای کوردستان ایران،
معرفی کرده است.
آژانس خبررسانی ُکردپا ،طی
انتشار مصاحبهای با کریم
پرویزی ،عضو شورای اجرایی
حزب دمکرات کوردستان
ایران ،به طور مفصل به بررسی
اتهامزنیهای دشمنان جنبش
ملی-دمکراتیک کوردستان
بویژه جمهوری اسالمی ایران
و واکاوی عمیق این مساله
و پارانویای حاکم بر رهبران
رژیم اسالمی ایران در قبال
این جنبش ،پرداخته است.
کریم پرویزی در این مصاحبه
با اشاره به پیشینه بیمارگونه
ایران در متهمسازی هرگونه
فعالیت و جنبش مردمی به
ارتباط داشتن با عوامل بیگانه
گفت :رژیم ایران همیشه
مبارزات ملیتهای ایران،
بویژه مبارزه ملت کورد در
راستای رسیدن به حقوق
طبیعی خود را ،به عوامل
بیگانه نسبت داده است.
اینگونه
افزود:
پرویزی
اظهارات ،ادعاهای تازهای
نیستند و رژیم اسالمی ایران،
 ٤٠سال است که به همین
طریق علیه مبارزه ملت کورد
تبلیغ میکند .در برههای از
تاریخ ،فعالیت ملت کورد را
به امپریالیسم و صهیونیسم و
شوروی و ...نسبت میداد.
او واکنش جمهوری اسالمی
ایران در قبال "راسان"
کوردها مرحله نوین مبارزاتآزادیخواهانهی خود را راسان
مینامند -مثال بارز این مساله
خواند و گفت :در اوایل اعالم
موجودیت راسان ،آنرا به

عربستان و سپس به اسرائیل
نسبت میدادند .حال نیز در
تالشاند با متهم کردن دونالد
ترامپ ،خود را از اتهام استبداد
و سرکوب ،مبرا سازند.
در ادامه این مصاحبه ،پرویزی
به چگونگی و سطح روابط
حزب دمکرات کوردستان
ایران با آمریکا اشاره کرد و
گفت :ما از حمایت آمریکا و
یا هر کشور دیگری که بخواهد
ما را یاری کند ،استقبال
خواهیم کرد .او متذکر شد که:
متاسفانه تاکنون دولت آمریکا
هیچگونه حمایتی از مبارزه
ملت کورد در کوردستان ایران
نکرده و این نیز انتقادی از
آمریکا و دولت آمریکاست که
باید حامی ملتها در رسیدن
به آزادی ،صلح و عدالت باشد.
به
همچنین
پرویزی
درخواستشان از جامعه
بینالملل برای حمایت از ملت
کورد ،اشاره کرد و گفت :ما از
دولت و ملت و سازمانهای
مدنی آمریکا و کشورهای
دمکراتیک جهان و تمام
نیروهایی که دغدغه آزادی
و عدالت را در سر دارند،
میخواهیم که ما را در رسیدن
به آزادی یاری کنند.
این عضو شورای اجرایی
حزب دمکرات کوردستان
ایران ،به نقش آشوبگرانه و
حمایت گسترده رژیم اسالمی
ایران از احزاب تروریستی
اشاره کرد و اظهار داشت:
جمهوری اسالمی از گروههای
تروریستی همچون حزباهلل
حمایت و پشتیبانی میکند و از
آنها برای سرکوب مردم ایران
بهره میبرد و یا اینکه برای
بقای حاکمیت خود ،تمام ایران
را به روسیه ،چین و ...فروخته
است ،در چنین شرایطی این
حق ملیتهای ایران است که
در راه مبارزه علیه خودکامگی
و استبداد جمهوری اسالمی و

تروریسم این رژیم ،برای خود
و جنبش رهایی بخششان
حامی و پشتیبان بیابند.
کریم پرویزی با اشاره به
استقالل سیاستگذاری و
تصمیمگیری حزب دمکرات
کوردستان ایران گفت :ما خود
برنامه مبارزات پیشمرگانه،
استراتژی و تاکتیکهای
نظامی و سیاسی را تعیین
میکنیم و هیچکس در اینباره
برای ما حق تصمیمگیری
ندارد .او با اشاره به ادعای
جمهوری اسالمی در تابع
بودن حزب متبوعاش نسبت به
آمریکا گفت :این گونه ادعاها
و دروغپراکنیها فقط بدین
منظور است که اصل موضوع
را به حاشیه برانند ،اصل
موضوع هم ،وجود مسالهای
به نام ملیتها در ایران است
و نیز معرفی جمهوری اسالمی
به عنوان سرچشمه تمام
سیهروزیهای مردم ایران.
با آغاز مرحله نوینی از مبارزات
ملی-دمکراتیک کوردستان
که به "راسان روژهالت"
معروف شده است ،تهدیدات
سپاه تروریستی پاسداران
جمهوری اسالمی ایران علیه
حزب دمکرات افزایش یافته
و با انتقال سالحهای سنگین
و نیمهسنگین در سطح وسیعی
به شهرهای و روستاهای
کوردستان ،بر میزان میلیتاریزه
کردن کوردستان طی سه سال
اخیر افزوده است .پرویزی در
این رابطه به ُکردپا گفت :اگر
تهدید و ترساندن ملت کورد
تأثیر داشت ،پس از فرمان
جهاد خمینی علیه ملت کورد،
مبارزه این مردم متوقف میشد
و به زانو میافتادند .اما چهل
سال است که کوردستان به
مبارزه و مقاومت خود ادامه
میدهد و از هیچ تهدیدی
نترسیده و نخواهد ترسید.

شماره  ٦ -٧٣١آگوست ۲۰۱۸

پیام تبریک مسئول اجرائی حزب دمکرات به کوچر بیرکار

مسئول اجرائی حزب دمکرات
کوردستان ایران ،موفقیت
تاریخی و جهانی نابغهی
کورد پروفسور کوچر بیرکار،
در کسب مدال فیلدز را به او
تبریک گفت.
متن پیام:
جناب کوچر بیرکار
اطالع از موفقیت تاریخی شما
در کسب مدال عالی علمی،
به مانند یکی از فرزندان ملت

تبریک میگوئیم .نمونه کسانی
همچون شما در کوردستان
بیشتر و آرزوی موفقیت مستمر
شما را دارم.

کورد و بویژه فرزند روستای
"نی" که سربلند میدانهای
مبارزه و سنگر دمکرات است،

مایه شادی و شعف ما شد.
به همین مناسبت به شما و تمام
مردم "نی" و ملت آگاه کورد

حزب دمکرات کوردستان
ایران
مسئول اجرائی
مصطفی هجری

مردم با شعار "آخوند باید گم بشه" ،وارد سومین روز
اعتراضات شدند

سومین روز اعتراضات مردمی
علیه سیاستهای جمهوری
اسالمی با سرکوب شدید و
بازداشتهای گسترده ادامه
یافت.
برپایه ویدئو-کلیپهای منتشر
شده مردم در شهرهای شیراز،
اصفهان ،مشهد ،کرج ،اهواز،
رشت و ساری در سومین
روز اعتراضات علیه رژیم
فاشیستی-مذهبی ایران به
خیابانها آمده و علیه ارکان
اصلی جمهوری اسالمی ،شعار
سر دادند.
گزارشهای منتشر شده متذکر
میشوند که در روز پنجشنبه
یازدهم مردادماه ،نیروهای
لباس شخصی با همکاری

نیروهای تروریستی سپاه و
اطالعات و نیروی انتظامی
به تجمعات مردم معترض در
شیراز هجوم برده و به ضرب و
شتم آنها پرداختهاند .از جمله
شعارهای اصلی مردم توپ
تانک فشفه-آخوند باید گم
بشه ،بود .همچنین در مناطق
مختلف اصفهان برای سومین
روز متوالی مردم به خیابانها

آمدند و شعار سر میدادند:
نترسید ،نترسید ـ ما همه با هم
هستیم .یکی از شاهدان عینی در
این رابطه در توئیتی نوشته بود:
درگیری خیابانی در اصفهان،
 ۱۱مرداد ،مردم یک خیابان
را به تصرف خود درآوردن
با سنگ به پیکار مزدوران
شتافتند .در میدان شهدای
مشهد نیز مردم معترض دست

به تجمع زدند .گوهردشت کرج
هم شاهد تجمع اعتراضی بود.
در اهواز مردم فریاد میزدند:
دشمن ما همین جاست الکی
میگن آمریکاست .موج جدید
تظاهرات در شهرهای ایران
علیه فقر ،بیکاری و گرانی
است که از سهشنبه نهم مرداد
در اصفهان استارت خورد و
سپس به سایر شهرهای دیگر
نیز کشیده شد .مردم در این
اعتراضات شعارهای مرگ بر
گرانی ،مرگ بر دیکتاتور و
خامنهای حیا کن ،مملکتو رها
کن ،را سر میدهند.

لبخند برای یک ملت ،سوغات نابغهی کورد از دنیای ریاضیات
ریاضیدان کورد ،موفق به کسب
جایزهی بینالمللی فیلدز -
نوبل ریاضیات -شد.
برپایه گزارش خبرگزاریهای
بینالمللی ،روز چهارشنبه دهم
مردادماه ،پروفسور "کوچر
بیرکار" ریاضیدان کورد ،موفق
شد که باالترین نشان علمی
ریاضیات در جهان را در سن
چهل سالگی ،از آن خود کند.
پروفسور بیرکار در اولین
واکنش به کسب این افتخار
تاریخی و بینالمللی گفت:
امیدوارم این خبر لبخند به چهره
 ۴۰میلیون مردم کورد بیاورد.
کوچر بیرکار ،که نام اصلیاش
فریدون درخشنده میباشد
 ۴۰ساله ،متولد روستای "نی"
از توابع شهرستان مریوان
است ،و از سال  ۲۰۰۰به

بریتانیا پناهنده شده است .او
در دانشگاه کمریج مشغول
پژوهش و آموزش است.
عمده کارهای تحقیقاتی وی
در زمینه هندسه جبری است.
روستای نی ،از جمله مناطق
کوردستان میباشد که در راه
تحقق آرمانهای جنبش ملی-
دمکراتیک کوردستان و مبارزه
علیه فاشیسم اسالمی حاکم بر
کوردستان ،متحمل هزینههای

گستردهای شده است .مردمان
این روستا در نوروز امسال
و هنگام برافروختن آتش
نوروزی شاهد هجوم گسترده
نیروهای تروریستی سپاه
پاسداران بودند .این موفقیت
جهانی ریاضیدان کورد و نوع
اظهارات او ،واکنش و شادی
گسترده ملت کورد را در پی
داشت .در همین رابطه هشتک
#کۆچەر_سپاس در دنیای

مجازی و در مقیاس وسیعی
منتشر شد .تحلیلگران بر این
باورند که پروفسور بیرکار از
موقعیت پیش آمده به خوبی
استفاده کرد تا بتواند فریاد
ملت خود علیه سیاستهای
فاشیستی جمهوری اسالمی
در کوردستان را به گوش
جهانیان برساند .جایزه فیلدز
از سال  ۱۹۵۴اهدا می شود و
از این جایزه به عنوان "نوبل
ریاضیات" یاد می شود .به
همین مناسبت حزب دمکرات
کوردستان ایران از کسب این
موفقیت بینالمللی از سوی
نابغه کورد ابراز خوشحالی
کرده و به پروفسور کوچر
بیرکار تبریک میگوید.

آمار مهاجرت از لورستان به
استانهای کوردستان
امنترین استانهای ایراناند سقف  ١٢هزار نفر در سال رسید
خبرگزاریهای حکومتی ایران
با انتشار آماری امنترین و
ناامنترین استانهای ایران را
از لحاظ سرقت ،رتبهبندی و
مشخص کردند.
خبرگزاری حکومتی تسنیم
در گزارشی به آخرین
سرشماریهای انجام شده در
سال  ٩٥از سوی مرکز آمار
ایران اشار ه کرده و گفته٥٨٥ :
هزار و  ٩٠٦فقره سرقت در
ایران ثبت شده که نسبت به ٥
سال پیش از آن ،از  ٥درصد
به  ٧درصد افزایش یافتهاست.
بر اساس آمارهای سال  ،٩٥به
ازای هر  ١٣٦هزار نفر جمعیت
یک سرقت در ایران روی
داده است .بر اساس این آمار،
بیشترین آمار سرقتها مربوط
به استانهای تهران با  ٣٦درصد،

البرز ٨درصد ،خراسان رضوی
 ١٢درصد ،خوزستان ٥/٥
درصد و اصفهان  ٥درصد است
و کمترین آمارها نیز مربوط
به استانهای سنندج ،گیالن،
همدان ،ارومیه و چهارمحال و
بختیاری است .در این میان،
سرقتهای مربوط به خودرو با
 ٤٠درصد و لوازم داخل آن با
 ١٤درصد ،بیشترین سهم را در
انواع سرقتها داشتهاند.
آمار منتشر شده در رابطه
با سرقتها در استانهای
مختلف ایران و در صدر بودن
استانهای تهران و البرز خط
بطالنی است بر ادعاهایی
که استانهای کوردستان را
ناامنترین مناطق ایران معرفی
میکنند.

نبود
توسعهیافتگی،
عدم
فرصتهای شغلی و عدم
تعمدی
سرمایهگذاری
جمهوری اسالمی در لورستان
موجب شده که هر ساله شمار
چشمگیری از شهروندان بویژه
نخبههای این استان مجبور
به ترک دیار خود شوند.
مجتبی ترکارانی ،ر ئیس دفتر
دانشگاهی انجمن جامعهشناسی
لورستان ،در نشست معاون
اقتصادی رئیسجمهور ایران
با نخبگان استان لورستان ،به
عقب ماندگی توسعه ملی در
این استان به لحاظ تاریخی
و وخیمتر شدن این مساله با
گذشت زمان اشاره کرد.
وی همچنین از نامناسب بودن
وضعیت جامعه لورستان به
لحاظ آسیبهای اجتماعی
خبر داد و اعالم کرد :ساالنه

 ١٢هزار نیرو که بیشتر از
طیف نخبه هستند از لورستان
مهاجرت میکنند.
ترکارانی ،توسعهگرا نبودن
بروکراسی استان و ناکارآمدی
آن را موجب توسعهنیافتگی این
استان دانست و تاکید کرد که
در جامعه ایران نخبگان جایگاه
واقعی ندارند .جامعه ایران
هرساله با مهاجرت بسیاری از
افراد و بویژه افراد نخبه روبرو
میشود که در اصطالح به فرار
مغزها مشهور است که این افراد
به دلیل نامناسب بودن وضعیت
زندگی و تحصیل و ناکارآمدی
رژیم در تامین خواستهها و
نیازهایشان ناچار به ترک
شهر و دیار خود شده و در
کشورهای دیگر به زندگی خود
ادامه میدهند.
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دانشآموزان مریوانی در
مدارس تخریبی تحصیل
میکنند

مسئوالن
گفتههای
بنابه
آموزشی در مریوان ،حدود ٤٤
درصد از دانشآموزان مدارس
این شهر در محیطهای آموزشی
تخریبی درس میخوانند.
بهمن عرفانی ،مدیر آموزش
وپرورس شهرستان مریوان در
مراسمی با حضور استاندار
سنندج و نمایندگان مجلس
رژیم ،از مشغول به تحصیل
بودن  ٤٠هزار و ٥٠٠نفر
دانشآموز در  ٤٢٧واحد
آموزشی کددار در این شهر
خبر داد .وی این شهرستان را
از لحاظ نامطلوب بودن فضای
آموزشی در رتبه دوم بنابر
جمعیت دانشآموزی در ایران و
رده آخر از نظر فضای آموزشی
معرفی کرد و اعالم کرد٤٤ :
درصد از دانشآموزان مدارس

این شهرستان در مدارس
تخریبی مشغول به تحصیل
هستند و  ٣٦درصد مدارس نیز
به مقاومسازی نیاز دارند و با
این حال نیز تمام این مدارس
در دو نوبت صبح و عصر
و به صورت چرخشی اداره
میشوند .نبود فضای مناسب
آموزشی و نبود امنیت برای
این مکانها از جمله مواردی
است که نگرانی بسیاری از
خانوادهها را به دنبال دارد ،چرا
که ناامن بود مدارس از لحاظ
ساختمانی میتواند موجب
مرگ دانشآموزان در مدارس
شود .در سال تحصیلی ٩٦
سقوط درب یکی از مدارس
دیواندره ،از توابع سنندج،
مرگ یکی از دانش آموزان این
شهرستان را در پی داشت.

بیشتر مرتکبان جرائم غیرعمد،
بدهکاران مالی هستند
 ٧٥درصد از زندانیان جرائم
غیرعمد در استان سنندج ،به
دلیل بدهکاری و جرائم مالی
در زندان به سر میبرند .اسحاق
ابراهیمی ،مدیرکل زندانهای
استان کوردستان در سخنانی از
افزایش آمار زندانیانی خبر داد
که به دلیل ارتکاب جرائم غیر
عمد در زندان به سر میبرند.
وی بیشترین آمار جرائم غیر
عمد را در حوزه جرائم مالی
دانست و گفت :در حال حاضر
حدود  ٤٠٠زندانی غیرعمد در
زندانهای کوردستان متحمل
حبس هستند که  ٧٥درصد از
آنها را بدهکاران مالی تشکیل
میدهند .طبق آمار ارائه شده

بیشتر این زندانیان بدهکاران
مالی هستند که به دلیل نبود
شغل و بیکاری و قرار گرفتن
در تنگنا ،توان پرداخت قروض
و بدهیهای خود را نداشتهاند.
از سوی دیگر نیز بخشی از
آنها به دلیل نداشتن توان مالی
در پرداخت بیمه خودروهای
خود ،در نتیجه تصادفات
رانندگی توان پرداخت دیه را
نداشته و ناچارند مدت حبس
مقرر در قانون را متحمل شوند.

آمار حاشیهنشینی در ارومیه
به ٣٠٠هزار نفر رسید

و
تبعیضآمیز
سیاستها
فاشیستی ایران اسالمی علیه
ملیتهای این کشور ،موجب
نابودی بنیادهای زندگی این
مردمان شده و آیندهای تاریک
را برای آنان رقم زده است.
روز دوشنبه هشتم مردادماه،
علیرضا رادفر ،معاون سیاسی
و امنیتی استاندار آذربایجان
غربی ،طی سخنانی از وجود
٣٠٠هزار حاشیهنشین در
شهرستان ارومیه٣٠ ،درصد
جمعیت شهر ،خبر داد.
رادفر همچنین تاکید کرد که در
کل استان ارومیه٦٠٠ ،هزار نفر
از مردمان این استان ،مستقیما
با معضالت و آسیبهای
مربوط به حاشیهنشینی ،یعنی
حدود  ٥٠درصد استان ،دست
به گریبان هستند.
در
تمرکزگرایی
سیاست
اجتماعی-
ابعاد
تمام
سیاسی-فرهنگی و اقتصادی
از سیاستهای اصلی و
حکومتهای
استراتژیک
مختلف حاکم بر کوردستان
بوده که طی صد سال اخیر به
شدت پیگیری و اجرائی شده
است .سیاستی فاشیستی که

سرانجام آن شیوع گسترده فقر،
بیکاری ،گسترش آسیبهای
اجتماعی ،مهاجرت به مرکز،
نابودی بنیادهای خانوده و
اخالق ،عدم امید به آینده ،عدم
احساس امنیت و ...شده است.
همچنین جمشید گراوند،
مشاور سازمان امور اجتماعی
وزارت کشور ،طی اظهاراتی
در بیستوچهارم اردیبهشتماه
گفت :شهر کرمانشاه از نظر
جمعیت حاشیهنشین -با حدود
٤٠٠هزار حاشیهنشین -در
جایگاه دوم کشور قرار دارد.
قابل ذکر است که برپایه
آمارهای رسمی ،استانهای
زاگروس -ارومیه ،سنندج،
کرماشان ،ایالم ،چهارمحال و
بختیاری ،خرمآباد ،کهگیلویه و
بویر احمد -طی  ٦دهه اخیر
جزء ده استان توسعهنیافته و
محروم ایران بودهاند .این در
حالیست که بیش از  ٤٠درصد
کل معادن ایران و نیز قریب به
 ٦٠در صد منابع آبی کل ایران،
که از پایههای اصلی توسعه
در هر کشوری میباشند ،در
استانهای کوردستان قرار
دارند.
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تجزیهطلبی و جنگخواهی

آگری اسماعیل نژاد
بخش اول
خروج دولت آمریکا از برجام
در  ١٨اردیبهشت  ١٣٩٧موجب
آن شد که جمهوری اسالمی و
به تبع آن جامعه ایران با چالش
بزرگ تحریمهای آمریکا مجددا
روبرو شود؛ تحریمهای چند
جانبه آمریکا بر بحرآنهای
داخلی ایران اثر همافزایی دارد
و زمینه ورشکستگی اقتصادی
ایران را فراهم کرده است.پس
از خروج آمریکا از برجام
اول :احتمال آغاز یک جنگ
منطقهای
دو :هراس افکنی "تجزیهایران"
سوال این مقاله این است ،چرا
دیپلماسی عمومی جمهوری
اسالمی پس از خروج آمریکا
از برجام تاکید را بر جنگ
خواهی و "هراس افکنی تجزیه
"دارد؟!
در شرایط حال علیرغم اینکه
در سطح رسآنهای و افکار
عمومی ایران تالش میشود،
بحرآنها و ابرچالشهای
موجود در ایران را تنها به
جمهوری
اختالف
مساله
اسالمی در سیاست خارجی با
آمریکا ربط دهند ،اما واقعیت
موجود حاکی از این است که
ایران با یک بحران روبرو نیست
بلکه با مجموعهای از بحرآنها
و ابرچالشهای زیادی روبرو
است که این بحرآنها بر
همدیگر اثر همافزایی دارند و
یکی از بحرانهای موجود هم
مساله روابط خارجی ایران و
ناهنجاریهای امنیتی است که
از سوی جمهوری اسالمی در
منطقه غرب آسیا ایجاد میشود.
دیدگاه حاکم بر رفتار منطقهای
و جهانی سران جمهوری اسالمی
را میتوان نزدیک به نظریه
"رئالیسم تهاجمی" قلمداد کرد،
البته رئالیسم تهاجمی با ابزار
تروریسم .جمهوری اسالمی،
تروریسم را به ابزاری برای
کسب خواستههای سیاسی
خود تبدیل کرده است.بر اساس
همین دیدگاه است که فرمانده
سپاه قدس ،قاسم سلیمانی ،در
سخنانیآمریکا را تهدید میکند
و خود را حریف رئیس جمهور
آمریکا قلمداد مینماید.
اشاره به ابزار "تروریسم"
برای کسب منافع جمهوری
اسالمی به این دلیل از اهمیت

برخوردار است،که ابعاد میزان
چالش بینالمللی پیشروی
جمهوری اسالمی و نیز
تاحدودی رفتارهای احتمالی
جمهوری اسالمی در برابر این
چالشها را نمایان میکند.
هرچند ماجراجویی اتمی
جمهوری اسالمی و منطق سلطه
ابرقدرتها بر جنگافزار اتمی
یکی از چالشهای اساسی
پیشروی سیاست بینالمللی
جمهوری اسالمی است اما در
سیاست بینالمللی جمهوری

در شروع جنگ مستقیم را
داشته باشد.درست است!! در
اینجا با پیچیدگی زیادی روبرو
هستیم .بگذارید برای تبیین آن
بگویم که جنگ نیابتی ،نوعی
بازی است که جمهوری اسالمی
برای کسب منافع خود در منطقه
راه انداخته ،بخشی از این منافع
کسب امنیت حداکثری در
داخل مرزهای خود است اما
اگر این بازی از حدی خارج
شود و به نقطهای برسد که در
آن جمهوری اسالمی منافع

روابط سیاسی کشورهای عربی
با ایران ،تالش برای ایجاد
اجماعی بینالمللی علیه ایران
توسط اسرائیل و سعودیه،
همه این تالشها از طرف این
سه کشور در واقع تالش برای
جلوگیری از یک جنگ مستقیم
است ،پس دو طرف مخاصمه با
راهکارهای متفاوت در تالشاند
از وقوع یک جنگ مستقیم
جلوگیری کنند اما چون در این
مخاصمه هیچ نقطه تعادلی بین
دو طرف وجود ندارد امکان
جنگ مستقیم وجود دارد و این
امکان را نباید کنار گذاشت.
با این تبیین به سوال مقدمه
برمیگردیم و سوال را مقداری
تغییر میدهم ،اگر جمهوری
اسالمی از وقوع یک جنگ
مستقم در وحشت است ،پس
چرا بر طبل جنگ میکوبد؟
اینکه سران رژیم طی دو ماه
گذشته مرتبا بر طبل جنگ
میکوبند ،در شرایط کنونی
میتواند چهار دلیل اصلی داشته
باشد:
 -١سقوط اعتماد بین

چون جمهوری اسالمی از طریق تروریسم در تالش است امنیت کشورهای
اسالمی و اسرائیل را به چالش بکشد تا آنها را به رفتار خاصی وادارد ،پس امکان
جنگ بین ایران و کشورهای موجود در منطقه خاورمیانه وجود دارد.
اسالمی و در مقطع پسابرجام،
تروریسم به مثابه ابزاری برای
کسب جاهطلبیهای حاکمان
ایران چالشی به مراتب بغرنجتر
از آینده هستهای ایران است.
در واقع یکی از عوامل اساسی
خروج آمریکا از برجام مساله
بکارگیری تروریسم توسط
ایران علیه منافع آمریکا در
غرب آسیا و شمال آفریقا
است.پس میتوان ادعا کرد که
عمیق شدن تنش بین آمریکا
و ایران در شرایط کنونی به
دلیل اتخاذ "سیاست صدور
انقالب ایرانی_اسالمی" توسط
جمهوری اسالمی در جغرافیای
کشورهای اسالمی است .در این
سیاست ابزار تروریسم برای
ایجاد خالء امنیتی بکار گرفته
میشود ،تا از این طریق کشور
یا گروههای به رفتاری خاص
وادار شوند.
چنین سیاستی توسط هر
کشوری اتخاذ شود ،به معنای
حضور مداوم سایه جنگ بر
آن کشور است .در یک کالم
باید اظهار کرد چون جمهوری
اسالمی از طریق تروریسم در
تالش است امنیت کشورهای
اسالمی و اسرائیل را به چالش
بکشد تا آنها را به رفتار
خاصی وادارد ،پس امکان

حداکثری را کسب نماید و رقبا
یا دشمنانش در منطقه متضرر
شوند ،در چنین حالتی جنگ
نیابتی از کارکرد خود ساقط
میشود و کشور جنگ نیابتی
را به جنگی مستقیم میکشاند
و امنیت داخلی این کشور با
چالش جدی روبرو میشود.
در شرایط کنونی جمهوری
اسالمی از طریق جنگهای
نیابتی توانسته است ،امنیت
بخشها زیادی از خاورمیانه را
با چالش روبرو کند و همزمان
منافع چندگانه ایاالت متحده،
پادشاهی سعودی و اسرائیل
در خاورمیانه را نیز با چالش
اساسی روبرو کرده است .در
عین حال ایران به سایه تهدیدی
بر امنیت داخلی پادشاهی
سعودی و اسرائیل تبدیل شده
است ،پس در شرایط حال ابزار
تروریسم و جنگ نیابتی نقش
بازدارندگی خود برای شروع
یک جنگ مستقیم را از دست
دادهاند چون جنگها در حالتی
شروع نمیشوند که نقطه تعادلی
بین دو طرف یک معارضه
وجود داشته باشد،باید گفت
که این نقطه تعادل بین ایران
و رقبایش در خاورمیانه و در
شرایط کنونی وجود ندارد.
ولی این تمامی ماجرا نیست،

حاکمان و مردم
رفتار حاکمان طی ٤٠
سال گذشته و تضاد بین
واقعیت جامعه با گفتههای
حاکمان،موجب آن شده که
جامعه ایران هیچ اعتمادی
به سیاستها و گفتههای
حاکمان بر ایران نداشته باشد
و نتیجتا در سیاستگذاری،

یکی از دالیل جنگ طلبی سران رژیم ،ایجاد وحشت حداکثری در جامعه ایران
است ،تا از این طریق مردم ،خواستههای معیشتی خود را کنار بگذارند و تحمل فقر را
بر جنگ ترجیح دهند.
مردم ناچارا و به سختی تابع
حاکمان هستند .در چنین
شرایطی رژیمهای توتالیتر
اعمال خشونت و ایجاد وحشت
را راهکاری برای واداشتن
مردم تحت حاکمیت خود به
رفتاری خاص ،مناسبترین
و سریعترین راه میپندارند.
در همین راستا تهدید و ایجاد
وحشت در جامعه ایران یکی از
دالیل رفتاری سران جمهوری
اسالمی در "بر طبل جنگ
تالش
کوبیدن"است.آنها
میکنند با ایجاد وحشت در بین
مردم ،مردم را تابع سیاست و
خواست خود گردانند.پس یکی
از دالیل جنگ طلبی سران

باید اظهار کرد که جنگطلبیهای سران جمهوری اسالمی ،نوعی سیاست "فرار
به جلو"ی است که برای الپوشانی مشکالت و بحرانهای داخلی ایران طراحی شده
است.
جنگ بین ایران و کشورهای
موجود در منطقه خاورمیانه
وجود دارد .اما در اینجا نکته
دیگری حائز اهمیت است ،ابزار
تروریسم برای کسب منافع
سیاسی که باالترین عنیت آن
در جنگهای نیابتی مصداق پیدا
میکند ،تا زمانی میتواند دارای
اهمیت باشد که نقش بازدارنده

همچنان که جمهوری اسالمی
ابزار تروریسم و جنگ نیابتی
را علیه رقباء خود در منطقه
خاورمیانه بکار میگیرد،
رقبای وی نیز ابزارهایی را
برای ایجاد فشار بر ایران بکار
گرفتهاند .این ابزارها عبارتند
از اعمال تحریم اقتصادی از
طرف ایاالت متحده ،قطع

 -٢تهدید ضمنی جامعه
اقتصادی و سیاسی
اتحادیه اروپا
جامعه سیاسی و اقتصادی
اتحادیه اروپا در شرایط کنونی
در بحرانی تاریخی قرار دارد .از
یک طرف با زیادهخواهیهای
سیاسی والدیمیر پوتین ،رئیس
جمهور روسیه روبرو است و از
طرفی دیگر با زیادهخواهیهای
اقتصادی دونالد ترامپ ،رئیس
جمهوری ایاالت متحده و
همزمان نیز با افزایش واگریی
بین اعضاء خود روبرو شده
است که میتوان به برگزیت
اشاره کرد .جدا از این مسائل با
موضوع تروریسم و افراطیگری
نیز دست وپنجه نرم میکند و از
پیدایش دوباره سیل پناهنده در
اتحادیه اروپا هم در وحشت
است.
در چنین شرایطی کوبیدن
بر جنگ از طرف جمهوری
اسالمی برای اتحادیه اروپا
میتواند خطر حضور سیل
پناهنده ،افزایش قیمت انرژی
و خطر تقویت تروریسم را در
پی داشته باشد .پس هرچند
تهدیدات سران جمهوری
اسالمی رو به آمریکاست اما
در عمل برای تاثیرگذاری بر
رفتار اروپا و جهت حفظ برجام
اروپایی است .در این زمینه
میتوان به گفتههای وزیر کشور
جمهوری اسالمی نیز اشاره کرد،
عبدالرضا رحمانی فضلی در
نشست سالروز جهانی مبارزه
با مواد مخدر در تهران ،غرب
اتحادیه اروپا -را به سیلیک میلیونی پناهنده و افزایش
ورود مواد مخدر به جامعه اروپا

میگذرد ،انرژی هستهای حق
مسلم ماست و ...را سر دادهاند،
اما به آسانی در چرخشی ١٨٠
درجه در واقع سیاسی ،آماده
بودند که "جام زهر " بنوشند و
"نرمش قهرمانانه" انجام دهند
یا رسواییهای مانند ماجرای
مک فارلین ببار بیاوردند.
پس بخشی از جنگطلبیهای
آنها در واقع به فرهنگ غالب
حکومتداری در جمهوری
اسالمی برمیگردد ،چون آنها
در شرایط غیر از شرایط کنونی
نیز مکررا در گفتههای خود
به مساله جنگ احتمالی اشاره
کرده و بر ایجاد وحشت در
جامعه و جنگطلبی دامن زدهاند.
کرکریخوانی بخشی از فرهنگ
سران جمهوری اسالمی در ٤٠
سال گذشته بوده و هست.به
عنوان مثال ،خامنهای قبال نیز
علت شروع نشدن جنگ بین
ایران و دشمنی که در ذهن
او وجود دارد را به قدرت
نظامی جمهوری اسالمی ارجاع
داده بود و بارها از خامنهای
شنیدهایم که میگوید " :دشمن
یکی بزند  ١٠تا میخورد" یا
"شروع جنگ با آنها است
و پایان آن با ما-جمهوری
اسالمی."-
در این میان در رجزخوانیهای
جدید ،تنها بجای کلمه دشمن
از کلمه آمریکا استفاده میشود
که این تغییر اساسی نیست
چرا که دشمن خارجی که در
توهمات خامنهای وجود دارد،
هر بار یک کشور اعم از ایاالت
متحده ،اسرائیل ،پادشاهی
سعودی و ...است.
در پایان این بخش باید اظهار
کرد که جنگطلبیهای سران

رژیم ،ایجاد وحشت حداکثری
در جامعه ایران است ،تا از
این طریق مردم ،خواستههای
معیشتی خود را کنار بگذارند و
تحمل فقر را بر جنگ ترجیح
دهند.در واقع جنگطلبی سران
رژیم بخشی از سیاست سرکوب
و ایجاد توحش در جامعه ایران
است.

تهدید کرد.
 -٣تهدید غیر مستقیم
قدرتهای آسیای
٨٠درصد نفتی که از تنگه هرمز
میگذرد مقصد آن کشورهای
شرق آسیا اعم از چین ،ژاپن،
کره جنوبی ،هند و سنگاپور
است .ایران با تهدید به بستن
این تنگه و نیز جنگطلبی
میخواهد کشورهای شرق آسیا
را مجاب به کمک به ایران برای
دورزدن تحریمهای اعمال شده
از طرف آمریکا بکند.
 :٤فرهنگ کرکری خوانی
و چاله میدانی
یکی از مشخصههای سران
کنونی جمهوری اسالمی در
دیپلماسی عمومی ،استفاده
از فرهنگ کرکری خوانی یا
رجزخوانی است .سران رژیم،
این فرهنگ را از فردای کسب
قدرت هم در سطح سیاست
خارجی و هم در سطح سیاست
داخلی ،بارهای بکارگرفتهاند
و در عین حالی که خود را
قهرمان پنداشته و شعارهای
از قبیل آمریکا هیچ غلطی
نمیتواند بکند ،جنگ جنگ
تا پیروزی ،راه قدس از کربال

نوعی
اسالمی،
جمهوری
سیاست "فرار به جلو"ی است
که برای الپوشانی مشکالت
و بحرانهای داخلی ایران
طراحی شده است .در ضمن
پس از خروج آمریکا از برجام،
احتمال وقوع جنگ بین ایران و
کشورهای منطقه یا آمریکا نه
تنها افزایش نیافته است بلکه
کاهش هم یافته است .آمریکا
با این خروج و افزایش فشار
اقتصادی بر ایران میخواهد از
وقوع جنگ مستقیم جلوگیری
کند ،چون ایران از طریق کسب
منافع اقتصادی از برجام امنیت
اسرائیل و پادشاهی سعودی
را تهدید میکرد و منافع
خاورمیانهای ایاالت متحده را
به چالش میکشید و در صورت
حضور بیشتر زمانی آمریکا در
برجام ،احتمال جنگ بین ایران
با این دو کشور بیشتر از شرایط
کنونی میبود.
در بخش دوم این نوشته
موضوع "هراس افکنی تجزیه"
را بررسی خواهم کرد.
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ایران در یک دوراهی استراتژی
گزارشی از :موسسه واشنگتون
ترجمه از انگلیسی :آرش صالح

رهبر جمهوری اسالمی در
سخنرانی معروف به تام و جری
خود در ماه رمضان گذشته برای
حفظ توافق هستهای لیستی از
درخواستهای ایران را مطرح
نمود .اکنون دو ماه از این تاریخ
گذشته و هنوز هیچکدام از این
درخواستها برآورده نشدهاند.
اکنون که تنها چند روز به
موعد مقرر ایاالت متحده برای
برقراری دوباره تحریمها باقی
مانده ،تهران باردیگر خود را بر
سر یک دوراهی آشنا درمورد
استراتژی خود میبیند .حتی
اگر چه روحانی در چندین
مورد با دونالد ترامپ ،در میدان
درگیری لفظی آتش و خشم
مبادله کردهاند اما جوابهای
ایران در مقابل فشارهای روز
افزون ایاالت متحده بسیار
ناکارمد بودهاند.
استراتژی ضد ترامپ
شکست خورده
اگرچه در ایران تصمیم نهایی
در حوزه سیاست خارجه
ایران را خامنهای میگیرد اما
روندهای چندگانه و پیچیدهی
تقنینی و اجرائی این تصمیمها
را قبل از آنکه اتخاذ شوند
معرفی مینمایند .زمانی که
دونالد ترامپ به عنوان رئیس
جمهور آمریکا شروع به کار
کرد و بارها تصمیم خود را
مبنی بر خروج از برجام و از
سرگیری فشارها بر ایران اعالم
نمود ،میشد تصور نمود که

گروههای مختلفی از مشاوران
در زمینههای مختلف در حال
ارائه مشاوره در خصوص
بهترین واکنش ایران به این
موضوع به رهبر ایران بودند .با
بررسی رفتار ایران از آن زمان
تا کنون این امکان وجود دارد
که پایههای اصلی این استراتژی
و میزان شکست آن ،بیشتر
روشن شوند.
الف -ایجاد اختالف و
تفرقه میان واشنگتن و
اروپا.
در سال  ٢٠١٧میالدی علی
اکبر صالحی ،رئیس سازمان
انرژی اتمی ایران به طرز
نادرستی پیشبینی کرد که اگر
آمریکائیها توافق هستهای
را کنار بگذارند این احتمال
که اروپاییها با آنها همراهی
نکنند بسیار باالست و آمریکا
به احتمال زیاد تنها خواهد
ماند .ایران با فراگرفتن
تجربیاتی از مذاکرات پیشیناش
با غرب ،گفتگوهایاش را با
اروپاییان ادامه داد با امید اینکه
چشمانداز حفظ توافق هستهای
آنها را تشویق خواهد کرد که
در مقابل تحریمهای آمریکا به
شدت مقاومت کنند.
اما تاکنون اروپاییها ظاهرا به
دلیل عدم توانایی و احتماال به
دلیل عدم تمایل واقعی برای
مقاومت در مقابل تحریمهای
آمریکا ،به هیچ اقدام عملی در
این زمینه دست نزده است .چند

سال پیش حسن روحانی در
یک سخنرانی مشهور گفته بود
که تعامل با اروپا و نه آمریکا
مثل آن است که کسی که توانایی
خرید مرسدس بنز نداشته باشد
و تنها به خرید پیکان قناعت
کند .بنابراین روحانی نباید از
اینکه اروپاییها کمترین اقدامی
برای جبران تحریمها انجام
میدهند ،چندان غافلگیر شده
باشد.
ب– هماهنگی با روسیه و
چین.
کمی پس از رهبری مذاکرات
با اروپاییها ،حسن روحانی
از اینکه آنها به اندازه کافی
بر روی روابط دیپلماتیک خود
با روسیه و چین سرمایهگذاری
نکردهاند ابراز تاسف و پشیمانی
کرد و اذعان نمود که ایران با
کمک آنها در وضعیت بهتری
میبود .در ماههای گذشته با
درس گرفتن از این تجربه،
مقامات ایرانی در تالش بودهاند
که روابط خود را با روسیه و
چین گسترش بدهند تا به قول
علیالدین بروجردی ،رئیس
کمیته روابط خارجه مجلس،
این امر بتواند به کاهش یا
خنثی کردن اثر مجازاتهای
اقتصادی آمریکا منجر شود،
با این وصف انتظارات مقامات
جمهوری اسالمی آنگونه که
انتظار داشتند برآورده نشد .این
امر شاید به این خاطر است که
این دو حامی احتمالی ،دارای

منافع گستردهتری هستند که
باید نگران آن باشند .حتی
اگر روسیه و چین بخواهند
بیشتر با ایران کنار بیایند این
میتواند به مثابه باز شدن یک
جعبهی پاندورا از زیانهای
ایدئولوژیک و سیاسی برای
جمهوری اسالمی عمل کند .در
انعکاس این واقعیت ،روزنامه
کیهان -که تریبون بیت علی
خامنهای محسوب میشود-
نوشت که شعار نه شرقی و
نه غربی دیگر کامال منسوخ
شده است چرا که شرق دچار
تغییر ماهوی شده است .در این
گفتار ،روزنامه کیهان در تالش
است که بتواند وابستگی ایران
به روسیه را در تقابلاش با
غرب مشروعیت بخشیده و آن
را درست جلوه دهد.
پ -بازدارندگی فشار
آمریکا.
اگرچه جمهوری اسالمی سعی
کرده که با استفاده از اعالم
پیشرفتهای جدید در زمینه
هستهای وضعیت خود را در این
زمینه به عنوان یک کارت فشار
به کار گیرد اما این بازی ایران
کمتر اثر رعبآوری بر آمریکا
داشته است .به دلیل اینکه
تهدیدهای ایران در افزایش
توان هستهای و غنی سازیاش
کمترین توجهی را در آمریکا
به خود جلب نکردهاند ،این
تهدیدها به امری روتین مبدل
شدهاند .همچنین آخرین تالش
روحانی در تهدید به بستن
تنگه هرمز که به عنوان مادر
همه جنگها شهرت دارد تنها
با تهدیدهای بیشتری از سوی
ترامپ پاسخ داده شد.
ت -باثبات کردن وضعیت
رژیم.
به دلیل رویاروییهای آشکار
که روحانی با سپاه داشته
است ،شکافهایی میان رهبری
ایران به وجود آمده است .با
این حال از زمانی که روحانی
موضع سفت و سختتری در
مقابل واشینگتن اتخاذ کرد و
از اقدامات رژیم در سوریه،
عراق و لبنان آشکارا دفاع
کرد و همچنین با تعویض چند
نفر از اعضای دولت خود به
دستور خامنهای ،این روند
دچار دگرگونی شده است.
اگرچه ممکن است گروهی
چنین استدالل نمایند که این

تاکتیک میتواند باعث اتحاد
بیشتر در میان حاکمیت شود و
به این ترتیب دست واشینگتن
در اجرای استراتژی "تفرقه
بیانداز و حکومت کن" بستهتر
نماید اما در مقابل میتواند به از
بین رفتن شهرت روحانی در
اروپا که به عنوان یک میانهرو
شناختهشده بیانجامد .برای
نمونه تهدیدهای او مبنی بر
بستن تنگه هرمز برای میبزبانان
اروپاییاش ناراحت کننده بود.
افزایش
ث-
اقتصادی؛
انعطاف
طی
ایران
رژیم
رهبر
سخنرانیهای اخیر خود مرتبا
به اقتصاد مقاومتی اشاره کرده
و خواستار افزایش خودکفایی
شده است .وی در سخنرانی ماه
رمضان خود اظهار داشت که
باید "ستاد فرماندهی اقتصاد
مقاومتی" ایجاد شود که بدین
طریق بتوانند با اتاق جنگ
اقتصادی دشمن -به گفته
خامنهای -مقابله نمایند .با این
حال اقدامات عملی ایران در
زمینه افزایش توان اقتصادیاش
برای مقابله با این وضعیت عمال
در حال کاهش شدید است.
در شرایط کنونی که ریال در
حال ثبت رکوردهای جدیدی
در سقوط است و همچنین
شرکتها بیشتری در حال
خروج از ایران هستند ،به نظر
میرسد که این راهکارهای
رژیم نتوانند مانع از این مساله
شوند که نارضایتیهای ایران به
تظاهرات سراسری و تودهای
بدل نشوند.
نگاه به آینده؛ استراتژی
جدید یا حقههای جدید
استمرار جنگ لفظی میان
روحانی و ترامپ و چشم انداز
قریبالوقوع تحریمهای سنگین
علیه جمهوری اسالمی ،به
احتمال زیاد تصمیم گیرندگان
ایرانی را به بازنگری در مساله
اصلی خود وامیدارد .آیا
آنهامتقابالدست به اقدامات
تالفیجویانه جهت بازدارندگی
ایالت متحده میزنند یا اینکه با
هدف جلوگیری از ایجاد اتحادی
فراگیر در غرب علیه جمهوری
اسالمی دست به خویشتنداری
و عقبنشینی میزنند -اقدامی
که میتواند به صورت محدود
جبران خسارتهایی را از
سوی اروپاییها برایشان به بار

خواهد آورد؟ تاریخ نشان داده
که جمهوری اسالمی در این
زمینهها دمدمی مزاج میباشد
و رفتار متغیری از خود بروز
میدهد .اگرچه اغلب از خطر
کردن بیزار است اما گاهی به
اقدامات عجیبی از بمبگذاری
در واشیگنتن و پاریس گرفته
تا موشک پراکنی به سوی
اسرائیل ،دست میزنند.
آنجا که جمهوری اسالمی
رویکردی تهاجمی داشته فورا
از این رویکرد عقبنشینی
کرده است که ثبات رژیم به
خطر نیافتد .امروزه سران
رژیم در تهران کامال به این
واقعیت واقفاند که اصوال هر
نوع تحریک نظامی میتواند به
واکنشی سخت از سوی دولت
ترامپ منجر شود و به همین
دلیل احتمال روی آوردن
آنهابه چنین تحریکاتی بسیار
کم است .با این حال آنها ممکن
است استفاده از گروهای شیعه
وابسته به خود را برای مقابله
با آمریکا در دستور کار قرار
دهند ،یعنی همان محدودههای
خاکستری تقابل،که آنها بسیار
با آن آشنا هستند.
سوال این است که چه چیزی
ایران را به این سو سوق میدهد
که الگوی رفتار پیشین خود را
تغییر داده و به سوی یک تشدید
بحران پیش ببرد؟ عامل اصلی
در این زمینه وضعیت اقتصادی
ایران خواهد بود علیالخصوص
آنجا که این وضعیت اقتصادی
ثبات رژیم در داخل ایران
را دچار خدشه نماید .اگر
آیتاهللها به این درک برسند که
خطر اعترضات عمومی بسیار
باالست این امکان وجود دارد
که بخواهند که توجه مردم را
از مسائل اقتصادی به سوی
یک دشمن خارجی متوجه
کنند .این رویکرد با دو هدف
اتخاذ خواهد شد :اول به منظور
بسیج مردم و نمایش این امر
که آنها توان این را دارند که
در شرایط تشدید بحران هم
مقاومت نمایند و دوم ایجاد
اختالف میان واشینگتن و
جامعه بینالمللی که نگران
عواقب اقتصادی یک جنگ در
خاورمیانه خواهد بود.

انقالب و نقش جوانان در وقوع آن

جک گولدستون

ترجمه از انگلیسی :آرمان حسینی
وقتی بحث از انقالب در یک
نظام پیش می آید به این معنی
است که ،نظام حاکم توانایی
تحقق خواستههای مردم را
ندارد.اکثر انقالبات مردمی که
محرک اصلی آن خود مردم
هستن با روی هم انباشته شدن
معضالت و بحرانهای متفاوت،
از جمله بحرانهای اقتصادی،
امنیتی ،سیاسی و ،...شروع
میشود .اگر به انقالبهای
اخیر نگاهی بیاندازیم ،میبینیم
که آنها در ابتدا با مسائل ظاهرا

سطحی و کوچک ،اما در اصل
عمیق ،شروع و گسترش پیدا
کردند که تقریبا در تمامی این
انقالبات ،جوانان نقش اساسی
را در آن داشتهاند.
با نگاهی به بهار عربی ،بیشتر
این نکته نمایان میشود که
جوانان در خیابانها و میادین
اصلی شهرها ماندند و نهایتا
توانستند اراده خود رابه
سیستمهای حاکم ،که هیچگاه
تصورش را هم نمیکردند از
اریکهی قدرت به زیر کشیده

شوند ،تحمیل کنند .درست
است که اکثر عامه مردم در
اعتراضات حضور داشتند اما
در حقیقت این جوانان تحصیل
کرده بودند که با استفاده از
شبکههای اجتماعی توانستند
زمینه و بستر الزم را برای
حضور همگان در میادین و
خیابانهای شهر مهیا کنند.
طبیعتا مراکز علمی مثل
دانشگاهها و مدارس نقش
بسزای را در روشنگری جوانان
و پیشروی آنان برای کانالیزه
کردن نارضایتیهای اقشار
مختلف جامعه داشته است.
نقشی که به این جوانان جایگاه
ویژه و قابل تاسی اعطا کرده.
به همین خاطر در کشورهای

دیکتاتور منش مدام جوانان،
بویژه دانشجویان ،تحت نظارت
دستگاههای اطالعاتی و امنیتی
هستند و متاسفانه بسیاری از
این جوانان بازداشت و تعداد
زیادی نیز کشته میشوند.
فساد اداری ،تبعیض در تقسیم
منابع ،نبود فرصتهای شغلی
و بسیاری از مسائل دیگر
که سرتاپای حکومتهای
مرکزگرا و ایدئولوگرا فرا گرفته
و نیز عدم تحمل و پذیرش
دگراندیشان و افکار متفاوت
موجب ایجاد شکاف بزرگی
میان نظام و دگر اندیشان
میشودکه با گذر زمان این
شکاف بیشتر و بیشتر شده و
نهایتا به صورت اعتراضات

خود را بروز می دهد.
یکی دیگر از بحرانهایی که
گریبانگیر نظامهای دیکتاتور
است ،مساله حذف فرهنگی
و ملی دیگر ملیتهای موجود
در جغرافیای کشور است.
دراینحالت ،سیستم حاکم
برنامهها و پروسههایی برای
همگونسازی جامعه و ادغام
دیگر فرهنگها در فرهنگ
ملت حاکم در دست اجرا دارد
و در این راستا به شدت جدی
و پیگیر است .طبیعتا ملتهایی
که خواهان بقا و تداوم حیات
خود هستند درمقابل این
سیاست حکومت دست به
مقاومت خواهند زد و خواهان
حقوق خود میشوند و در

این میان قشر تحصیل کرده و
روشنفکر جوان بیش از همه
این مساله حیاتی را درک کرده
و ایستادگی خواهد کرد .باید
گفت در جوامع مختلف این
جوانان تالش میکنند با انتشار
مجالت و روزنامهها ،افکار
عمومی را مطلع و روشن کنند.
در نهایت باید گفت که در
تمامی انقالبهایی که در
طول تاریخ رویی دادهاند،
جوانان نقش پیشرو و نیرو
محرکه انقالبات را داشتهاند و
با استفاده از قدرت علمی و
توانایی باالی جسمانی خود،
موجب نابودی حکام مستبد و
دیکتاتور شدهاند.
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افزایش سرسامآور
ائتالف نظامی برای حمله یا بازدارندگی ؟ قیمت کاالها و خدمات

استراتژی نظامی آمریکا در برابر ایران

مختار نقشبندی
پس از خارج شدن آمریکا
از برجام و افزایش فشارهای
اقتصادی از جمله خروج
بسیاری از شرکتهای بزرگ
از جمله شرکتهای اروپایی
در ایران و نزدیک شدن به
آغاز تحریمهای نفتی بطور
روز افزون تهدیدات ایران از
جمله تهدیدات نظامی افزایش
و شدت پیدا کرده است و در
طرف مقابل هم از آمریکا
گرفته تا کشورهای عرب
حوزه خلیج فارس و اسرائیل
انتقادات و فشارهای سیاسی
علیه رژیم ایران را افزایش و
اعالم کردهاند .در صورتی که
ایران تهدیدات نظامی خود
بخصوص بستن تنگه هرمز را
عملی کند با واکنش قاطع و
شدیدی روبهرو خواهد شد،
بسیاری از رسانهها از احتمال
درگیری گسترده میان آمریکا
و ایران سخن میگویند و
حتی بعضی رسانهها از منابعی
ناشناس از قریبالوقوع بودن
حمله آمریکا به ایران خبر
میدهند .در چند روز گذشته
بعضی رسانهها از تشکیل
ائتالف نظامی جدیدی در
خاورمیانه بر ضد ایران در چند
هفته آینده خبر دادند و این خبر
باعث افزایش گمانهزنیها در
مورد حمله به ایران شد و حتی
اسرائیل آشکارا اعالم آمادگی
کرده که در صورت بسته شدن
گذرگاه باب المندب توسط
ایران ،نیروی دریایی خود را
به این منطقه اعزام بکند .اینکه
آیا ایران میتواند تنگه هرمز
را ببندد و مانع عبور و مرور
شناورها بشود یا نه و یا در
صورت اقدام تا چه زمان قادر
به مسدود کردن این تنگه مهم
خواهد بود و سواالتی از این
قبیل ،جای بحث و تحلیل دارد
اما خارج از هیاهوی رسانه ها
و جنگ رسانه این دو سوال
مهم وجود دارد ،کدام طرف به
جنگ تمایل و نیاز دارد ؟ و
هدف از تشکیل ائتالف نظامی
جدید چیست؟
جنگ عملی مبتنی بر زور است
تا دشمنان را مجبور به انجام
خواستهمان کنیم  -کارل فون
کالوزویتس .-واضح است
که هر دو طرف از تمام توان
و امکانات خود برای رسیدن
به اهدافشان استفاده کرده و
خواهند کرد و قدرت نظامی
آخرین ابزار خواهد بود.
هم اکنون آمریکا و کشورهای
همپیمانش با افزایش تحریمها

و فشار اقتصادی و سیاسی
قصد دارند ایران را وادار به
انجام خواستههایشان بکنند و
فعال نیازی به استفاده از زور
و درگیری مستقیم ندارند .در
میدان اقتصادی و سیاسی این
ایران است که بازنده قطعی است
چرا که هنوز تحریمها به طور
کامل شکل نگرفته بسیاری از
شرکتهای بزرگ جهان از
جمله شرکتهای اروپایی
بخاطر حفظ منافعشان در بازار
آمریکا و ترس از جریمه شدن،
روابط تجاری خود با ایران را
قطع کردهاند ،از طرفی ایران
با مشکالت اقتصادی زیادی
مواجه است که در صورت قطع
صادرات نفت و حتی کم شدن
صادرات نفت این مشکالت
دو چندان میشود و حتی
در پرداخت حقوق کارمندان
دولت و نیروهای مسلح با
مشکل جدی مواجه خواهد
شد چه برسد به ادامه کمک

تنها برای بازدارندگی در مقابل
ایران است تا مانع هرگونه
ماجراجویی نظامی ایران بویژه
بستن تنگه هرمز شوند .هر چند
در صورت بسته شدن تنگه
هرمز توسط ایران جنگ ،تنها به
تنگه هرمز محدود نخواهد شد
و جنگی تمام عیار و گسترده
روی خواهد داد ،طبق آمار
وزارت انرژی آمریکا در سال
 ٢٠١٦بیش از  ١٨میلیون و
 ٥٠٠هزار بشکه نفت روزانه از
تنگه هرمز عبور کرده که حدود
 ٢٠درصد تمام نفت صادر شده
در جهان است و بسته شدن
این تنگه فاجعهبار خواهد بود.
بنابراین آمریکا و همپیمانانش
میخواهند در صورت بروز
درگیری با کمترین هزینه و در
کوتاهترین زمان ممکن در تمام
جبهههای جنگ علیه ایران و
همپیمانانش پیروز شوند.
آمریکا که طی دو سال گذشته
به متحدین اروپاییاش فشار
وارد کرده تا با افزایش بودجه
نظامی سهم بیشتری در ناتو
داشته باشند از متحدین عرب
هم خواسته است تا سهم
بیشتری در حفظ امنیت منافع
مشترک را بر عهده بگیرند
و با تشکیل ائتالف جدید یا
حداقل افزایش همکاریهای
نظامی ضمن حفظ امنیت منافع
مشترکشان در آمد بیشتری هم
از فروش تسلیحات نظامی

آن بسیار کم است و شاید
در صورت لزوم تنها سواحل
ایران در محدوده تنگه هرمز
تصرف شود -کشورهای منطقه
نقش مهم و پررنگتری خواهند
داشت و فشار بر آمریکا کمتر
خواهد بود.
تشکیل ائتالفی
کارآمد با حضور آمریکا امکان
واکنش سریع و قاطع به هرگونه
تهدید از سوی ایران را خواهد
داشت.
رژیم مذهبی ایران که منافع
متضادی با کشور کثیرالملل
ایران دارد به خوبی میداند که
در صورت بروز جنگ تمام
عیار هر چقدر هم به طرف
مقابله ضربه وارد کند محکوم
به شکست است بنابراین تنها
به تهدید و استفاده از گروههای
شبه نظامی برای فشار به
طرف مقابل استفاده خواهد
کرد و تا حد امکان از جنگ
گسترده پرهیز خواهد کرد اما
در صورت بروز جنگ تا آنجا
که مورد حمله گسترده زمینی
قرار نگیرد به جنگ ادامه
خواهد داد و آمریکا هم همانند
همه کشورها منافع اقتصادی و
امنیتی را در اولویت قرار میدهد
و شاید نیازی به سرنگونی
رژیم نداشته باشد و حتی از
این شرایط بیشترین نفع را هم
ببرد و همانگونه که اشاره شد
آمریکا تنها در صورت لزوم از

رژیم مذهبی ایران که منافع متضادی با کشور کثیرالملل ایران دارد به خوبی
میداند که در صورت بروز جنگ تمام عیار هر چقدر هم به طرف مقابله ضربه وارد
کند محکوم به شکست است
مالی به همپیمانانش در جنگ
نیابتی! تا اینجای کار آمریکا
و همپیمانانش که هر کدام
اهداف و خواستههایی دارند به
جنگ برای محدود کردن ایران
نیازی ندارند و با افزایش پله
به پله تحریمها و کامل شدن
تحریم نفتی عمال رژیم ایران
را در تنگنا قرار خواهند داد
که خواستههای آنان را بپذیرد
که این به معنای از دست دادن
فوری یا تدریجی همپیمانانش
در سوریه و لبنان و یمن و
عراق خواهد بود و عمال عمق
استراتژیک رژیم ایران به
مرزهایش محدود خواهد شد
که این برای رژیم ایدئولوژیک
ایران به معنای مرگ تدریجی
خواهد بود ،بنابراین آمریکا و
حتی عربستان و اسرائیل و بقیه
همپیمانان هیچ نیازی به جنگ
مستقیم با ایران ندارند و تنها در
صورت لزوم از جمله حرکت
ایران به طرف ساخت بمب
اتمی یا بستن تنگه هرمز از
قدرت نظامی استفاده خواهند
کرد.
پس هدف از افزایش توان
نظامی کشورهای منطقه و
تشکیل پیمان جدید چیست ؟
همانگونه که بیان شد نه
آمریکا و نه عربستان و حتی
اسرائیل فعال نیازی به استفاده
از زور ندارند بنابراین افزایش
حمایتهای نظامی آمریکا از
کشورهای منطقه و احتماال
تشکیل ائتالف نظامی جدید

بدست بیاورد.
در این مقاله امکان برسی و
مقایسه توان نظامی ایران با
ائتالفی متشکل از آمریکا و
عربستان و امارات و حتی مصر
و چند کشور دیگر وجود ندارد
و باید در مقالهای جداگانه به
صورت مفصل برسی شود اما
اشاره به چند نکته بسیار مهم
است:
اطالعاتی
قدرت
در زمان جنگ بسیار مهم
است و آمریکا با استفاده از
انواع ماهواره و هواپیماهای
جاسوسی قدرت بسیار زیادی
در این ضمینه دارد و در
صوورت وقوع جنگ آمریکا
اطالعات دقیق و حیاتی
در مورد ایران را در اختیار
خواهد
عربی
کشورهای
گذاشت ،
استفاده هماهنگ
و دقیق از امکانات در زمان
جنگ بسیار مهم است و حتی
ارتشی کوچک با مدیریتی
درست قادر به شکست ارتشی
بزرگ با مدیریت ضعیف
خواهد بود ،عربستان و امارات
در مجموع از نظر کمیت و
کیفیت تسلیحات از ایران قویتر
هستند و با مدیریت و هماهنگی
آمریکا قدرت آنان بسیار بیشتر
خواهد بود و در صورت بروز
جنگ ،آمریکا نیازی به گسیل
تجهیزات بسیار زیادی به منطقه
نخواهد داشت و در صورت
نیاز به حمله زمینی  -احتمال

قدرت نظامی استفاده خواهد
کرد و آن هم تا آنجا که دفع شر
بشود و وجود ایرانی متخاصم
اما ضعیف و کنترل شده بیشتر
به نفع آمریکا خواهد بود
برای وابستگی کشورهایعربی به آمریکا.-
در پایان این تحلیل نظامی
به عنوان یک فعال سیاسی
الزم می دانم یادآوری کنم
در صورت افزایش تحریمها و
یا جنگ ،اقتصاد ایران بشدت
رکود خواهد کرد و فقر و
بیکاری به شدت افزایش
خواهد یافت و این مردم هستند
که بیشترین فشار اقتصادی را
متحمل خواهند شد و سران
رژیم زندگی مردم برایشان
مهم نیست و تنها از شورش
و نارضایتی آنان می ترسند و
از این فرصت برای سرکوب
گسترده مخالفین استفاده
خواهند کرد.
بنابراین باید اپوزیسیون از
این فرصت نهایت استفاده را
کرده و تا دیر نشده است با
دید واقعبینانه و در نظر گرفتن
حقوق ملیتها و مذاهب ایران با
تشکیل ائتالف یا جبهه یا تحت
هر اسم دیگری ،دست در دست
مردم رژیم را سرنگون کنند.
رژیم جمهوری اسالمی هر چه
زودتر از بین برود مردم یک
روز زودتر به آزادی و خوشی
خواهند رسید.

خالد درویژه

اگر یک سال پیش و در جریان انتخابات فرمایشی ریاست
جمهوری در خرداد  ،٩٦اسحاق جهانگیری ،معاون اول حسن
روحانی ،در بیان دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم در یکی
از برنامههای تبلیغاتی تاکید کرد که "امروز دیگر کسی از تورم
سخن نمیگوید" احتماال حرفهایاش تا حدی گوش شنوایی
داشت .چرا که اوال در چارچوب برجام و به تبع آزادسازی
بخشی از پولهای بلوکه شده ایران ،مسئولین حکومتی سرمست
از آن به شیوه نسبی ،توانسته بودند التیام حداقلی بر دردهای
اقتصادی ناشی از سیاستهای غلط اقتصادی و سیاسی خود
بیابند و از سوی دیگر ،روند رشد نرخ تورم کما فی السابق با
آهستگی افزایش مییافت و کمتر کسی از گرانیهای لحظه به
لحظه و روز به روز ،سخن میگفت.
اما از چند ماه پیش و به دنبال بیاعتمادی کامل مردم از سیستم و
نظام بانکی حکومت ،ورق برگشت .نقدینگیهای رو به فزایندهای
که وارد بازار بی در و پیکر ارزی شد ،رانت و فساد سنتی موجود
در بازار ارزی را بیشتر کرد و این خود یکی از عوامل موثر در
رشد قیمتها در بازار اقتصادی به حساب میآید.
در این روزها تب تند افزایش قیمت کاالها و خدمات برای آنها
که درآمدی ثابتی دارند و همگام با رشد قیمتها توانایی افزایش
درآمدهای خود را ندارند ،جگرسوز و غیرقابل تحمل است.
در گزارشات تصویری کاربران و ویدئو-کلیپهای منتشر شده
در شبکههای اجتماعی ،آشفته بازار اقتصادی و فریادهای مردم
به وضوح به چشم میخورد .قیمت یک کیلو مرغ که اتحادیه مبلغ
 ٧٦٠٠تومان زده ،هشم مرداد ماه ٩٠٠ ،گرم آن ٢٢٤٨٠تومان
به فروش میرسد .دستمال کاغذی که چهار بستهاش ١٠هزار
تومان بود ،در این روز دو بسته آن به مبلغ ١١هزار تومان عرضه
گردیده.
چنین افزایش قیمتی اگر از یک طرف موجی از ناامیدی را در بین
تمامی اقشار جامعه موجب شده ،از طرف دیگر رکود اقتصادی را
هم به تورم اضافه کرده و شبح ابرتورم میرود تا کسب و کارهای
بیشتری را زیر دست و پای لجام گسیخته خود به ورشکستگی
و تعطیلی بکشاند.
مالک یک کارگاه تولیدی که یک شاخه لوله آهنی را چند ماه
پیش به مبلغ  ٤٠هزار تومان خریده است ،هشتم مرداد به ازای
خرید همان شاخه مبلغ  ٨٣هزار تومان پرداخت کرده است .گاز
کولر که اردیبهشت ماه مبلغ ان  ٣٧٠هزار تومان بوده ،اگر در
بازار موجود باشد قیمت آن  ٥٠٠هزار تومان است.
یک از شهروندان مهاباد که کارگاه تعمیرات وسایل گرمایش و
سرمایش دارد ،از نبود پروژه و کار خبر میدهد و اذعان میدارد
که یک دستگاه "کونداکتر" را که قبال به قیمت  ١٣٠هزار تومان
خریداری کرده ،امروز باید بابت خرید آن  ٥٠٠هزار تومان
پرداخت بکند.
در چنین شرایطی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ،چهارم مرداد
ماه نرخ تورم تیر ماه جاری را ١٠.٢درصد اعالم کرد.
اعالم چنین نرخ از پیش تعیین شده و اطالع رسانی نادرست آن
برای مردم ایران که در سختترین شرایط دوران بعد از جنگ با
عراق روبرو هستند ،بیانگر تب و تاب شدیدی نیست که آنها در
قیمت کاالها و خدمات مورد نیاز خود هر روزه احساس میکنند،
به عبارت دیگر آمار بانک مرکزی از دیدگاه مصرفکنندگان با
تورم واقعی ،آنگونه که آنان لمس میکنند ،تفاوت فراوان دارد.
استیو هانکه  ،اقتصاد دان آمریکایی و استاد دانشگاه جان
هاپکینز ،نرخ تورم فعلی در بازار ایران را  ١١٧درصد تخمین
زده است که ده تا دوازده برابر ،بیش از نرخ رسمی اعالم شده
است .وی معتقد است که نرخ رسمی دالر ،نرخی دستکاری شده
و غیرواقعی است و نمیتواند مبنای عمل در محاسبات نرخ تورم
شود .این محقق و استاد دانشگاه میافزاید ،در زمان وجود یک
بازار سیاه فعال برای ارز ،تقریبا رابطه مستقیم و یک به یک میان
افزایش قیمت ارز در این بازار سیاه و تورم کشورها ،وجود دارد.
با این تفاسیر و به دلیل سیاستهای دستوری و نادرست اقتصادی،
رشد قیمتها میرود تا آنقدر گلوی اقتصاد را فشار بدهد که به
یکباره شاهد سقوط توان تامین معیشت تعداد زیادی از اقشار
درآمدی کشور ،آن هم در دوران پساتحریم باشیم.

زاگرس جنوبی
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حزب دمکرات ،حزب تحوالت اجتماعی به نفع تودههای مردمی
سوران شمسی
تاریخ سیاسی کشور ما ،مملو
از مبارزات جانفشانانه مردم
این سرزمین بخاطر آزادی،
پیشرفت و عدالت اجتماعیست
که در نهضتهای دمکراتیک و
دادخواه انعکاس یافته است.
مبارزات
آنکه
باوصف
ترقیخواهانه
وطندوستانه،
و انسان دوستانۀ مردم این
خطه باستانی بنابر دالیل
وعوامل عینی و ذهنی و از
آن جمله ،مقاومت حکام و
نیروهای عقبگرا در برابر
نوسازی ،بیسوادی اکثریت
مردم ،اشتباهات و کجرویهای
نیروهای اصالحطلب و اصولگرا
از یک سو و مداخالت گسترده
ازجانب دیگر ،اغلب به
سرانجام نرسیده است .اما رکود
سیاسی و انجماد اجتماعی را
شکست دادهاند ،روند نوسازی
جامعه ما راتحرک بخشیدهاند،
سطح آگاهی و تشکل مردم
را ارتقا بخشیدهاند و تجارب
غنی و درسهای آموزندهایی
را برای نسلهای بالنده آیندهی
جنبشهای ملی ،مترقی و
دادخواه کشور بجا گذاشتهاند.
کشور ما در سالهای اخیر
مشکالتی زیادی را داشته
است این سالها ،سالهای
انهدام دستاوردهای اجتماعی
و انحطاط سیاسی و معنوی،
سالهای خشونت در برابر
حیثیت و کرامت انسان،
سالهای بحران اعتماد ملی
و سالهاییاند که همزیستی

برادرانۀ ملیتها ،مذاهب و
زبانهای کشور ما ،تلخترین
آزمونها را از سر گذرانده و
تا اکنون میگذراند که مسببین
اصلی این مشکالت رژیم حاکم
است.
اما اکنون در ادامۀ این حرکت
های متضاد ،جامعۀ ما ،علی
الرغم خطر عقبگرد سیاسی،
راه تکاملی خودرا در پیش
میگیرد ومردم زحمتکش
وآزادی دوست ما درراستای
تحقق آرمانها و خواستهای
دیرینه وبرحق شان به مرحلهی
جدیدی از مبارزه پامیگذارند
که مضمون آن را رستاخیز
ملی و پیشرفت عمومی ،تعمیم
و نهادینه ساختن ارزشهای
دمکراتیک و فراهم ساختن
زمینههای ضروری برای اعمار
جامعۀ مدنی ،پیشرفته و عادالنه
تشکیل میدهد .تالش برای
سقوط نظام قرون وسطایی و
نیروهای عقبگرا و تسجیل
اکثر ارزشهای دمکراتیک
 ،فرصت و امکانات بالنسبه
مساعدی برای تشکل و تحرک
بیشتر نیرو های طرفدار صلح،
دموکراسی ،عدالت و پیشرفت

اجتماعی بوجود آورده است.
در عین حال ،عدم اجرای
تعهدات صریح در زمینههای
اقتصادی و سیاسی ،فرهنگی
و مدیریت مؤثر و پاسخگو،
کمک به ریشهکن ساختن
فساد و اقتصاد آلوده و جنایات
سازمان یافته -منظور ترور در
سطح وسیع بین المللی ،-عدم
بازسازی مؤسسات ضروری
زیربنایی ،عدم ایجاد اشتغال
وتأمین حداقل رفاه جامعه،
عدم دادن حداقل اختیارات به
مردم جامعه و فرهنگ جنگ
ساالری و پرهیز از گفتگوهایی
مسالمت آمیز بینالمللی و
دخالت در منطقه ،عدم انحالل
ساختارهای شبهنظامی و
مداخالت خصمانۀ در امور
داخلی کشورهای همسایه،
عدم ایجاد فضای صلح،
امنیت و ثبات ،سبب نارضایتی
فزایندۀ مردم میگردد وعملیات
خودسرانه و به اصطالح آتش
به اختیار که بیشترین آسیب
آنرا مردم متحمل میشوند،
مردم را به باورهای دیگری
در رابطه و نیات آنها نزدیک
میسازد .این وضعیت فرصتی

را برای نیروهای شکست
خوردۀ عقبگرا و ضدترقی
بوجود میآورد تا به مثابۀ یک
خطر بالقوۀ عقبگرد سیاسی
عرض وجود کنند .طی چهل
سال گذشته ،اوضاع سیاسی ـ
اجتماعی ،امنیتی و اقتصادی
کشور پیچیدگیهای جدیدی
کسب کرده است .تروریسم
دورنمای حیات صلحآمیز در
ایران را مکدر ساخته است که
مسببین آن همین رژیم است،
به یک عنصر ساختاری حیات
سیاسی و اجتماعی رژیم مبدل
شده است .فساد ،بیکفایتی،
رشوه و اختالس ،غارت
داراییهای مردم ،قانون شکنی،
بیکاری و فقر مردم به اوج خود
رسیده ،بازسازی و نوسازی
کشور به شعار میان خالی مبدل
شده اند .همبستگی ملیتها
و زبان و فرهنگ به شدت در
حال تضعیف بوده و سیاست
خارجی که بیانگر منافع ملی
و مددرسان امر صلح ،امنیت و
بازسازی کشور باشد ،ملموس
نیست و در حالت کلی در حد
حرف بوده است .رژیم طی
چهل سال ناتوانی خود را در
مدیریت به اثبات رسانیده
است.
در اوضاع و احوال کنونی،
مبرمترین وظیفه احزاب واقعی
و حامی مردم و خواست خود
مردم که در راس آن حزب
دمکرات کوردستان ایران قرار
دارد اینست که با در نظر داشت
درسهای گذشته و رویارویی
نیروهای همسو و دارای
آرمانهای مشترک و ابتکار
و انرژی نسلی از هممیهنان و
مبارزین راه آزادی و سعادت

اعمال فشار مضاعف بر فعالین کرماشانی
گزارش :شهرام میرزائی
برپایه گزارشی از آژانس
خبررسانی ُکردپا ،وضعیت
جسمانی "مهندس مصطفی
باقری آشنا"،فعال فرهنگی
که در زندان
کرماشانی
دیزلآباد این شهر به سرمیبرد،
بسیار وخیم گزارش شدهاست.
مهندس مصطفی باقری آشنا،
ساکن کنگاور و عضو نظام
مهندسی کرماشان میباشد که

شامگاه پنجشنبه چهاردهم
تیرماه بههمراه چهار فعال
فرهنگی دیگر کرماشانی از
سوی نیروهای اطالعات سپاه
بازداشت شده بودند.
به نقل از یک منبع آگاه از
زندان دیزلآباد :باقری آشنا
از نارسایی قلبی رنج میبرد
و از مراقبتهای الزم پزشکی
محروم و تحت فشار شدید
مأموران زندان قرار دارد.این
گزارش در ادامه میافزاید :این
فعال فرهنگی اوایل دهه٩٠به

دلیل نارسایی قلبی اقدام به
عمل قلب کرده و در شرایط
ویژهای از لحاظ پزشکی
قراردارد .همچنین در آخرین
مالحظات پزشکی" ،باقری
آشنا" دچار تپش نامنظم
قلب گردیده و در طول مدت
بازداشت خود با کاهش شدید
وزن روبرو شده است.
ُکردپا به نقل از منبع خبری
خود مدعی شده که :بازپرسان
زندان و نهادهای اطالعاتی این
فعال فرهنگی را تهدید کردهاند

 ١٤درصد از ازدواجها در کرماشان
به طالق ختم میشوند
بنابر آمار منتشر شده از رژیم،
از میان ازدواجهای صورت
گرفته در استان کرماشان در٥
سال اول زندگی ١٤،مورد از
آنها به طالق ختم میشوند.
فاطمه حاتمی ،مسئول گروه
فرهنگی و تربیتی اداره کل
ورزش و جوانان استان
کرماشان در دومین نشست
ستاد ساماندهی امور جوانان
از ثبت  ١٧هزار و  ١٤٤مورد
ازدواج و پنج هزار و ٢٥٤
مورد طالق در سال گذشته
خبر داد و گفت :که در این میان

از هر  ١٠٠ازدواج ٣٠ ،مورد به
طالق ختم شدهاست.
وی همچنین ضمن سخن گفتن
از کاهش  ١٤درصدی ازدواج
در سال  ٩٦نسبت به سال ٩٥
گفت :علت اصلی بسیاری از این
طالقها ،عدم تفاهم و سازش،
ترک زندگی ،اختالالت بالینی
و اعتیاد است که منجر به ختم
شدن  ١٤درصد از ازدواجهای
این استان به طالق در  ٥سال
اول زندگی میشود.
افزایش آمار طالق و افزایش
کودکان طالق نیز از سوی

دیگر از جمله معضالت
حادی است که در بسیاری از
شهرهای کوردستان وجود دارد
و بسیاری از عوامل همچون
بیکاری و مشکالت اجتماعی
حاصل از آن ،همچون اعتیاد و
مشکالت روحی روانی موجب
از هم گسیختن بنیان خانوادهها
و تشدید این معضالت میشود.

که در صورت عدم همکاری
از دسترسی به داروهای مورد
احتیاجش محروم میشود.
شامگاه پنجشنبه چهاردهم
تیرماه ،پنج فعال فرهنگی
به نامهای "مهندس مصطفی
باقری آشنا" ساکن کنگاور
عضو نظام مهندسی کرماشان،
"سید اردشیر موسوی" اهل
کرماشان کارشناس علوم
سیاسی" ،مهدی آزادبخت"
اهل لرستان عکاس" ،مهندس
بیژن همتی" اهل کرماشان و

انسان در کشمکشهای داخلی،
با درک اولویت های ملی و
مقتضیات زمان و با حرکت
از واقعبینی سیاسی ،در یک
واحد متشکل شوند و با حضور
فعال ،متحدانه و یکپارچه در
مبارزات سیاسی ،اقتصادی و
اجتماعی مردم ما و سمتدهی
دگرگونیهای جاری در جهت
دمکراسی وعدالت اجتماعی،
تعهد خود را در برابر مردم
رنجدیدهی آن به انجام برسانند.
که در این راستا رهبری حزب
دمکرات کوردستان ایران
با برنامهای جامع و مدون
راسان -و با در نظر گرفتنخواست مردم پایهریزی کرد
که با آغوش باز مردم همراه
شد و مردم را به آینده امیدوار
کرد .که نزدیک به دو سال از
این برنامه جامع میگذرد که
اثرات تاثیرگذاری را در جامعه
بوجود آورده است و مردم بیش
از بیش امیدوار شدهاند برای
آینده که بتوانند به خواستههای
خودشان برسند.
بر مبنای این ضرورت مبرم
و تأخیرناپذیر و بخاطر تداوم
مبارزهی هدفمند و مؤثر برای
انجام تحوالت عمیق اقتصادی،
اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی
و در نهایت ،تامین سعادت
مادی و معنوی مردم این
کشور که در راه آن خونهای
زیادی ریخته شده است ،حزب
دمکرات کوردستان ایران بر
مبنای برنامه جامع -راسان-
دیدگاهها و اصولی را راهنمای
مبارزه وعمل قرار داده است.
حزب دمکرات کوردستان
ایران ،حزب تحوالت اجتماعی
به نفع تودههای مردم است.

عدالت اجتماعی آرمان مردم
است .حزب برای از بین بردن
دیکتاتوری  ،عدم تمرکز قدرت
و ثروت که تا به حال به تاراج
رفته است مبارزه میکند .حزب
دمکرات کوردستان ایران،
حزب مردمی است و در دل این
مردم ریشه دارد چون بوجود
آمده از این مردم است .عدالت
اجتماعی ،دمکراسی و آزادی
باهم پیوند منطقی و ارگانیک
دارند .انسان زمانی آزاد است
که از فقر و ستم اجتماعی
رهایی یابد و دمکراسی زمانی
ریشه میگیرد که با عدالت
اجتماعی توأم گردد .حزب
دمکرات کوردستان ایران در
خدمت سازماندهی حیات
سیاسی ما بر مبنای تعهد
شهروندانۀ مردم است .حزب
دمکرات کوردستان ایران همه
امکانات خود و با جایگاهی
که در عرصه بینالمللی دارد در
راه نهادینه ساختن دمکراسی
و ایجاد و توسعۀ فرهنگ و
دمکراتیک مبارزه میکند .با
جایگاهی که حزب دمکرات
کوردستان ایران در عرصه
بینالمللی دارد و رهبری آگاه
و واقعبين به مشکالت جامعه و
کشور و فعالیتهای دیپلماتیک
در عرصه بینالمللی نشان از آن
دارد که این حزب برای آزادی
مردم خودش ،که خواسته خود
مردمش است ،از هیچ تالشی
دریغ نکرده است.
تاریخ مبارزاتی این حزب مهر
تائیدی میباشد بر آنچه که بیان
شد.

"شهریار طهماسبی" کارشناس
جامعهشناسی اهل کرماشان
و از برگزارکنندگان همایش
"خویندوان" ازسوی حفاظت
اطالعات سپاه پاسداران،ب
ازداشت گردیدند.
همچنین در خبر دیگری آشکار
شد که به این فعالین کورد در
نخستین جلسه دادگاهیشان
اجازه دسترسی به وکیل،داده
نشده است.
روز پنجشنبه چهارم مردادماه،
مهندس مصطفی باقری آشنا،
سید اردشیر موسوی و شهریار
طهماسبی از فعالین فرهنگی
کرماشان در اولین جلسه
دادگاهی خود در دادگاه انقالب

کرماشان ،حاضرشدند.
بنابر گزارشات موثق رسیده،
این سه فعال فرهنگی برای
محاکمه به دادگاه انقالب
کرماشان منتقل و قاضی دادگاه،
آنان را از دسترسی به وکیل
محروم و با آزادی آنان با قرار
وثیقه ،مخالفت کرده است.
یک فعال فرهنگی کرماشانی
که نخواست نامش فاش شود
در این رابطه اظهار داشت :این
حکم ،خالف آیین دادرسی
عادالنه میباشد و این سه
فعال فرهنگی پس از صدور
حکم مذکور مجددا به زندان
دیزلآباد منتقل شدهاند.

تعطیلی  ٢٥٠واحد از مصالح
فروشیهای کرماشان
فروپاشی بنیادهای اقتصادی
در ایران عالوه بر بیارزش
کردن بهای پول ایران ،افزایش
نرخ طال و سکه را نیز به دنبال
داشتهاست.
بنابر گزارش خبرگزاریهای
حکومتی ،نرخ سکه طی کمتر
از  ٤٨ساعت با افزایشی
١٦٢هزار تومانی روبرو بوده
است.
برپایه خبری از شبکه
اطالعرسانی طال ،نرخ سکه
تمام طرح جدید را  ۲میلیون
و  ۸۶۶هزار تومان نشان داد

که به نسبت پنجشنبه گذشته
 ۱۶۲هزار و  ۵۰تومان افزایش
داشته است.
این وبسایت باالترین قیمت
سکه در روز جمعه را  ۲میلیون
و  ۸۸۱هزار تومان ثبت کرده
و کمترین قیمت نیز  ۲میلیون
و  ۶۹۶هزار تومان که گویای
یک نوسان  ۱۸۵هزار تومانی
است.
خبرگزاری حکومتی ایسنانیز
درگزارشیازجهشقیمتسکهدربا
زارنوشتکهافزایشنرخدالردلیل
اصلی آن بوده است.

جهش شدید نرخ ارز در
ماههای گذشته به بحرانهای
اقتصادی و سیاسی در ایران
منجر شده که تعطیلی بازار
تهران و چند شهر بزرگ دیگر
و نیز تظاهرات بازاریها و
کسبه و درگیری آنها با ماموران
امنیتی از نشانههای آن است.

روزنامهى «كوردستان» و وب سايتهاى حزب دمكرات كردستان ايران،
در شبكه جهانى اينترنت:
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لباس شخصیها ،اعتراضات مردمی را به خشونت کشاندند

ابتدامردم در شمال اصفهان به
خیابانها آمدند و کمی بعدتر
گزارشها از حضور اعتراضی
مردم گوهردشت کرج در
خیابانها خبر میدادند.
بنابر ویدئو-کلیپها منتشر شده
در فضای مجازی ،روز سهشنبه
نهم مردادماه ،گروهی از مردم
اصفهان در اعتراض به وضعیت
معیشتی و نیز قطعی مکرر برق
و آب ،به خیابانها آمده و علیه
سیاستهای جمهوری اسالمی
ایران ،شعار سردادند.
در اعتراضات اصفهان ،مردم
شعارهایی چون سوریه را
رها کن فکری به حال ما کن،
دیکتاتور حیا کن حکومت را
رها کن ،سر میدادند.
همچنین در گوهردشت کرج

اعتراضات مردمی با شدت و
حدت بیشتری به وقوع پیوست
که شعارهای سرداده شده در آن،
اصل نظام را نشانه میگرفت.
در این تظاهرات مردم شعار
میدادند :اصالحطلب اصولگرا
دیگه تمومه ماجرا و تا دیکتاتور
رو کاره ،قیام ادامه داره.
با اینکه اعتراض و تظاهرات در
کرج آرام بود اما در مکانهایی

که تعداد معترضین پائین بود،
نیروهای لباس شخصی و
همچنین ضدشورش به سوی
مردم هجوم برده و به طرز
وحشیانهای به ضرب و شتم
آنها میپرداختند .در این میان
نیز مردم با سردادن شعارهایی
همچون توپ ،تانک فشفشه،
آخوند باید گم بشه ،در مقابل
این خشونتها دست به مقاومت

میزدند.
بعد از خروج آمریکا از برجام
و افزایش تصاعدی قیمت ارز
در بازار ،تورم و گرانی شدید و
بیسابقهای سراسر ایران را در
بر گرفته که این موج از گرانی،
اعتراضات گسترده و متعددی را
در پی داشته است.
البته قبل از موج تازهی
گرانیها ،ملیتهای ایران در
دیماه  ٩٦دست به قیامی
گسترده و سراسری زدند که طی
آن با شلیک مستقیم نیروهای
سرکوبگر جمهوری اسالمی به
سوی معترضی ،دهها نفر زخمی
و هزاران نفر بازداشت شدند
که در این میان هنوز سرنوشت
دهها نفر از بازداشت شدگان در
هالهای از ابهام است.

حسن دزفولی :در اقدامی مشترک با بسیج و پلیس امنیت اخالقی
طی دو روز  ١١زن را بازداشت کردهایم
اعتراض زنان کوردستان و
ایران نسبت به حجاب اجباری
و احکام متحجرانه مذهبی،
واکنش سرکوبگرانه و ضدبشری
حکومت اسالمی ایران را درپی
داشتهاست.
حسن دزفولی ،مسئول ستاد
امر به معروف و نهی از منکر
شهرستان دزفول ،روز سهشنبه
دوم تیرماه ،درمصاحبهای با
خبرگزاری حکومتی ایرنا،
اظهارداشت :درروزهای گذشته
چند نفر در مناطق تفریحی

شهرستان دزفول با وضعیتی
به دور از شئونات اسالمی
اقدام به هنجارشکنی و کشف
حجاب کرده و تصاویر و فیلم
های خود را در فضای مجازی
به اشتراک گذاشته بودند که
موجب سوءاستفاده شبکههای
معاند نظام شد.
دزفولی در ادامه سخنان خود به
همکاری با نیروهای تروریستی
همچون بسیج اشاره کرده و
افزود :با پیگیری و اشراف
اطالعاتی توانستیم عوامل

کشف حجاب را شناسایی در
اقدام مشترک بسیج و پلیس
امنیت اخالقی بازداشت شدند.
او تعداد زنان بازداشت شده طی
دو روز اخیر را یازده نفر اعالم
کرد.
جنبش زنان در کوردستان و
ایران که سابقهای قریب به نیم
قرن دارد ،در طول دو دهه اخیر
به اوج خود رسیده و زنان در این
جنبش برای تحقق خواستهای
خود و مبارزه علیه احکام
ضدبشری و متحجرانه دینی

دست به مبارزات گستردهای
زدهاند .در مقابل نیز سیستم
قضائی جمهوری اسالمی ایران
با صدور احکام سنگین و
حبسهای طویلالمدت و یا
تعین ضربات شالق ،به سرکوب
وسیع و خشن این جنبش
مردمی دست زده است.

عفو بینالملل :مقامات حکومت ایران به حق مردم برای برگزاری
تجمعات مسالمتآمیز احترام بگذارند
سازمان عفو بینالملل از مقامات
حکومت ایران میخواهد که
با اعتراضات مردمی به شکل
انسانی و محترمانه برخوردکنند.
پس از اعتراضات مردم در
اصفهان ،کرج و سایر شهرهای
ایران در اعتراض به وضعیت
نابهسامان اقتصادی ،سازمان
عفو بینالملل از مقامات
حکومت ایران میخواهد که
به حق مردم براى برگزارى
تجمعات مسالمتآميز احترام
بگذارند و با همه تظاهركنندگان
به شكل انسانى و محترمانه
برخورد نمایند.

عفو بینالملل در این رابطه
از مقامات حکومت ایران
میخواهد که به نیروهای امنیتی
و انتظامی دستور دهند که موارد
ذیل را در برخورد با شهروندان
معترض رعایت نمایند:
 -١ضرب و شتم تظاهركنندگان
را پايان دهيد.
 -٢از سالح گرم به هيچ عنوان
برای کنترل نظم عمومی و
پراکنده کردن معترضین استفاده
نكنيد.
 -٣خشونت توسط تعداد چند
نفر نباید باعث شود که با کل
تجمع به عنوان یک تجمع

خشونتآمیز برخورد كنيد.
 -٤از استفاده از گاز اشکآور و
سالحهایی که گلولههای مشقی،
پالستیکی یا رنگی شلیک
میکنند پرهيز كنيد .استفاده از
گاز اشکآور تنها زمانی مجاز
است که سطح خشونت آنقدر
باال رفته باشد که دیگر راهی
برای مهار تهدید به شکلی
که فقط افراد خشونتگر را
مستقیما هدف قرار بدهد ،وجود
نداشته باشد.
 -٥از سالح گرم مطلقا استفاده
نكنيد جز برای دفاع از خود و
دیگران در برابر تهدید قریب

الوقوع مرگ یا صدمات جدی
و تنها در صورتی که سایر
روشهای مقابله برای دفع
تهدید کافی نباشد.
وضعیت نابهسامان اقتصادی
و نوسانات بازار در هفتههای
اخیر اعتراضات متعددی را
در شهرهای ایران به دنبال
داشته است و برخی گزارشها
در شبکههای اجتماعی از
استفاده پلیس از گاز اشکآور
و گلولههای پینتبال علیه
معترضان خبر میدهند.

تشکلهای دانشجویی:
اجازه نخواهیم داد تمامیتخواهان ،آزادی را نشانه بگیرند
 ٦٨تشکل دانشجویی با انتشار
بیانیهای ،صدور احکام سنگین
و حبسهای طویلالمدت برای
دانشجویان آزادیخواه را به
شدت محکوم کردند.
بعد از صدور حبسهای
طویلامدت برای دانشجویان
آزادیخواه که طی اعتراضات
دیماه و بعد از آن بازداشت
شدند ،بسیاری از شخصیتهای
آکادمیک و یا سازمانهای
حقوق بشری با انتشار
بیانیههایی ،نسبت به این احکام
اعتراض کرده و آنرا گامی دیگر
در راستای خفه کردن صدای
مرم توصیف کردند.

در همین رابطه  ۶۸تشکل
دانشجویی در ایران ،با انتقاد
شدید از احکام صادرشده
علیه دانشجویان گفتهاند اجازه
نخواهند داد تمامیتخواهان
آزادی را نشانه بروند.
دیدبان حقوق بشر نیز طی

گزارشی اعالم کرده بود که تا
هفته گذشته دستکم  ۸دانشجو
از دانشگاههای تهران و تبریز به
زندانهای تا هشت سال محکوم
شدهاند .برپایه این گزارش و
نیز اخبار منتشر شده از سوی
سازمانهای دانشجویی ،سینا

درویش عمران و علی مظفری
هر کدام به هشت سال ،لیال
حسنزاده به شش سال ،سینا
ربیعی به یک سال ،محسن حق
شناس به دو سال ،رویا صغیری
به  ۲۳ماه و علی کامرانی و
علی قدیری ،هرکدام به  ۶ماه
زندان محکوم شدهاند .قابل
ذکر است طی ماههای اخیر،
دانشگاههای مختلف سراسر
ایران شاهد اعتراضات متعدد
و تحصنهای دانشجویی در
حمایت از دانشجویان بازداشته
شده بود که طی این اعتراضات
نیز چند دانشجوی آزادیخواه
دیگر ،بازداشت شدهاند.
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بازداشت سه شهروند کورد
توسط نیروهای اطالعاتی
در مریوان
نیروهای اطالعاتی سه شهروند
ُکرد اهل مریوان را بازداشت و
به بازداشتگاه اداره اطالعات
این شهرستان منتقل کردند.
طی چند روز اخیر ،نیروهای
اطالعاتی در مریوان اقدام به
بازداشت گسترده شهروندان
ُکرد کردهاند .در همین رابطه،
روز دوشنبه هشتم مردادماه،
"عثمان دالویز" اهل روستای
"گویز کویره"" ،اکبر صمدی"
اهل مریوان و "محمد کرمی"
اهل "گویزه کویره" را بازداشت
و از سرنوشت آنان اطالعی در

دسترس نیست" .اکبر صمدی"
در چهار راه "بایوه" مریوان
توسط نیروهای اطالعاتی ربوده
شده و "محمد کرمی" در منزل
شخصی بازداشت شده است.
منابع محلی از بازداشت گسترده
ساکنین روستاهای "گویزه
کویره"" ،چور و ننه"" ،دری"
و شیخه کویره" خبر میدهند.
گفته میشود ،این شهروندان به
اتهام "همکاری با احزاب ُکرد
اپوزیسیون حکومت اسالمی
ایران" بازداشت شدهاند.

رژیم ایران دلیل اصلی ازدواج
دختران زیر  ١٨سال است

بیشتر از ٤٣هزار دختر زیر١٥
سال ،درایران ازدواج کرده
تشکیل
مشترک
وزندگی
دادهاند.
بر اساس آمار منتشر شده از
سوی مراکز آمار رژیم ایران،
بیش از  ٤٣هزار دختر زیر ١٥
سال تن به ازدواج دادهاند که
بیش از  ٢٤هزار نفر از آنها
در سنین کمتر از  ١٨سال از
همسران خود جدا شدهاند.
طبق قوانین بینالمللی ،افرادی
که سن آنها زیر  ١٨سال باشد
نمیتوانند ازدواج کنند ،اما
در قوانین رژیم اسالمی ایران
دختران در سن  ١٣و پسران
در سن  ١٥سالگی میتوانند

زندگی مشترک تشکیل دهند
و دادگاه نیز اجازه انجام چنین
عملی را صادر خواهد کرد.
میتوان گرانی ،بیکاری و
ناتوانی خانوادهها در تامین
زندگی کودکان و پایین بودن
سطح آگاهی و همچنین نبود
منع قانونی از سوی رژیم را
دالیل عمده ازدواج دختران در
سنین پایین در ایران دانست.
وجود آماری از این دست ،که
احتمال میرود بیش از این
تعداد نیز باشد ،فاجعهای است
که دلیل آن عقب ماندگی جامعه
است و تداوم این عمل میتواند
مانع بزرگی بر سر راه رشد
جامعه باشد.

هدر نائورت :دانشجویان نباید
به جرم ابراز عقایدشان به زندان
محکوم شوند

در ادامه اعتراضات داخلی
و بینالمللی به صدور احکام
دانشجویان
برای
سنگین
مخالف رژیم اسالمی ایران،
دولت ایاالت متحده نیز به
روند دادگاهی این دانشجویان
اعتراض کرد .هدر نائورت
سخنگوی وزارت خارجه
آمریکا در توییتی نوشت :ما
اقدام ایران در صدور حکم
زندان برای دانشجویانی که به
طور صلح آمیز تظاهرات کرده
بودند را محکوم میکنیم.
او در این توئیت افزود:
دانشجویان نباید به جرم ابراز
عقایدشان به زندان محکوم
شوند .اینها حقوق بشر جهانی
هستند که ایران برای محترم
شمردن آن تعهد بین المللی
دارد .دیدبان حقوق بشر نیز هفته
پیش با صدور بیانیه ای اعالم
کرد که مقامهای ایران سرکوب
دانشجویان معترض را با صدور
احکام زندان و ایجاد محدودیت
برای فعالیتهای مسالمت آمیز،
شدت بخشیدهاند .همچنین ٦٨

تشکل دانشجویی با انتشار
بیانیهای ،صدور احکام سنگین
و حبسهای طویلالمدت
برای دانشجویان آزادیخواه
را به شدت محکوم کردند .در
این بیانیه امضاکنندگان اظهار
داشتهاندکه اجازه نخواهند داد
تمامیتخواهان آزادی را نشانه
بروند .برپایه گزارشات منتشر
شده ،طی اعتراضات سراسری
دی ماه سال گذشته و تنها در
هفته اول اعتراضات ،حداقل
 ۹۰دانشجو بازداشت شدند که
در ادامه به  ۱۵۰دانشجو رسید.
بنابر احکام صادره از سوی
سیستم قضائی ایران زانیار
احمدی نیاز به هشت سال ،سینا
درویش عمران و علی مظفری
هر کدام به هشت سال ،لیال
حسنزاده به شش سال ،سینا
ربیعی به یک سال ،محسن حق
شناس به دو سال ،رویا صغیری
به  ۲۳ماه و علی کامرانی و علی
قدیری ،هرکدام به  ۶ماه زندان
محکوم شدهاند.

