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موضع اروپا

همبستگی و همکاری ملیتهای

در خصوص توافق هستهای

ایران،

و مساله بازگشت تحریمها

از تحجر مذهبی

کاتالیزور اصلی سقوط جمهوری

تا ویرانههای «زهاو»
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اسالمی است

٥

سازمان اطالعات،
فرزند یکی از فعالین سیاسی را
به قتل تهدید کرد

٨

٧

ایران رو به آیـند های مبهم

سخن
مردم،
گروگان جالدها

کریم پرویزی

شش ماه بعد از خروج ایاالت
متحده آمریکا از برجام ،دور
دوم تحریمها علیه جمهوری
اسالمی ایران که به "سختترین
تحریمها" نیز مشهور است،
آغاز و آیندهی این ایران را در
هالهای از ابهام فر برده است.
دور دوم تحریمهای مذکور که
از نیمه شب یکشنبه سیزدهم
آبانماه ،به وقت واشنگتن
اجرائی شد ،تحریم صنعت
نفت ،کشتیرانی ،خدمات بیمه،
بخش انرژی و نقل و انتقاالت
بانکی و مالی را شامل میشود.
دونالد ترامپ در این رابطه
اظهار داشت :این تحریمها
که به تحریمهای دور دوم
هم شناخته میشوند از
شدت باالیی برخوردارند.
این تحریمها سختترین
تحریمهایست که از سوی
حکومت آمریکا تاکنون ،اعمال
شده است و شاهد پیامدهای
آن خواهیم بود.
همزمان با این سخنان ،مایک
پمپئو ،وزیر خارجه آمریکا،
در مصاحبهای با "فاکس نیوز"
اعالم کرد :ما بر آنیم که همزمان
با حمایت از مردم ایران که
شایسته داشتن یک زندگی
مرفه هستند ،جمهوری اسالمی

ایران را وادار سازیم تا دست
از سیاستهای آشوبگرانه و
تفرقهانگیز خود بردارد .این
هدف و ماموریتست که از
سوی رئیسجمهور به ما سپرده
شده است.
او افزود :این بخش از
تحریمها ،رژیم را فلج خواهد
کرد تا راههای حمایت از
تروریسم بسته شود .تا
به امروز توانستهایم سطح
صادرات نفت را به یک میلیون
بشکه در روز کاهش دهیم و
از این پس هم کمتر میشود.
تمام جهان به این قناعت
رسیدهاند که سیاستهای ما
نه تنها ریشههای گسترش
تروریسم جمهوری اسالمی
ایران خشک خواهد کرد بلکه
فرصت مناسبی نیز برای مردم
ایران ایجاد میکند تا تغیراتی
را که میخواهند ،اعمال کنند.
پمپئو در گفتگویی به مناسبت
اشغال
سالگرد
٣٩مین
سفارخانه آمریکا در ایران،
طی سخنانی اظهار داشت:
یادآوری رویداهای مربوط
به  ٥٠گروگان آمریکایی در
مدت  ٤٤٤روز ،ما را مصممتر
میکند تا بر فعالیتهایمان در
مغلوب ساختن رژیم اسالمی

ایران ،مصرتر باشیم.
آغاز دور دوم تحریمها
واکنشهایی را نیز در پی
داشت که شامل :آیگدور
لیبرمن ،وزیر دفاع اسرائیل ،در
توئیتی از رئیسجمهور آمریکا
تشکر کرد و نوشت :این اقدام
پرزیدنت ترامپ ضربهی
سهمگینی بر جمهوری اسالمی
میباشد.
حسن روحانی ،رئیسجمهور
رژیم اسالمی ایران نیز طی
نشستی در وزارتخانه اقتصاد
و امور دارایی گفت :ما بر
تحریمها فائق خواهیم آمد.
او همچنین متذکر شد که:
تحریمها به توسعه بازارهای ما
کمک کرده است.
او در این نشست سعی کرد
چنان نشان دهد که تحریمها
به منظور اعمال فشار بر مردم
طراحی شده است نه رژیم و در
همین رابطه گفت :آمریکائیها
قصد دارند مردم ایران را
تحت فشار قرار دهند و این
فشارها هیچ تاثیر دیگری
ندارد به همین خاطر بجز ما،
اتحادیه اروپا نیز از این اقدامت
عصبانی شده است.
در همین راستا و طی اظهارات
عجیب و غریبی ،اسحاق

جهانگیری ،معاون اول روحانی،
اعالم کرد :ما دولتی هستیم که
دارای قرضهای خارجی کم
و داراییهای فراوانی هستیم.
در واقع باید بگویم ما دولت
ثروتمندی هستیم.
این در حالیست که تحریمها از
ارزش پول ملی ایران به شدت
کاسته است و ورشکستگی
دامن بخش اعظم صنعت ایران
را گرفته و مردم حتا از تهیه
پوشاک بهداشتی برای کودکان
خود ناتوان هستند .وجود
چنین شرایطی موجب شد که
علی اکبر والیتی در سخنانی
اظهار کند که مردم باید مانند
یمنیها زندگی کنند و به دور
خود لنگ ببندند و نان خشک
بخورند.
همزمان ،وزیر خزانهداری
آمریکا ،در مقالهای که در
"فاینشنال تایمز" منتشر شده
نوشت :آمریکا بر آن است تا
از فشارهای بیشتر برای مهار
جمهوری اسالمی بهره ببرد.
استیون منوشین ،همچنین
اظهار داشت :از روز دوشنبه،
سختترین تحریمهای ممکن
بر جمهوری اسالمی اعمال
میشود .این تنها بخشی از
برنامههای ایاالت متحده

آمریکا برای تغییر رفتار
جمهوری اسالمی و سپاه
تروریستی پاسداران است.
او همچنین نوشت :در روز
دوشنبه وزارت خزانهداری
آمریکا تالش خود برای
اعمال مجدد تمام تحریمها
علیه ایران اسالمی را تکمیل
میکند و بخشهای انرژی،
نقل و انتقاالت و بانکداری و
بخشهای دیگر را مورد هدف
قرار میدهد.
در کل ،بدلیل شرایط تحمیل
شده بر ایران کارشناسان و
تحلیگران سیاسی ،آیندهای
مبهم و نامشخصی را برای این
کشور پیشبینی میکنند که
امکان ادامه زندگ در آن بسیار
سخت و سختتر میشود .حتا
برخی از این تحلیلگران بر این
باورند که اظهارات روحانی و
سایر مسئولین حکومتی تنها
در راستای حفظ مشروعیت
خیالی حکومت میباشد و
سرانجام مجبور میشوند در
مقابل خواستهای جامعه
بینالملل ،زانو بزنند و جام زهر
دیگر بنوشند با این تفاوت که
این بار باید شاهد فروپاشی
این رژیم باشیم.

سیاستهای
مقابل
در
سرکوبگرانه و جنایتکارانه
رژیم و قدرتهای ظالم ،تنها
راه موجود قیام و مبارزه علیه
تمام ابعاد قدرت نامشروع
میباشد .چرا که چنین
سیستمهای تحمیل شدهای،
یا به سرکوب و نابودی مردم
اشتغال دارند یا برای تداوم
حیات خود مردم را به گروگان
میگیرند.
جمهوری اسالمی که سالهای
مدیدیست استبداد و آشوب
را سرلوحه تمام اعمال
وسیاستهای خود قرار داده،
به مانند همیشه برای بقاء و
گسترش نفوذ تروریستیاش در
تمام منطقه ،هر نوع هزینهای را
بر مردم ایران تحمیل میکند و
حاضر از که مردم را قربانی
سیاستهای غلط خود کند.
بعد از انعقاد برجام ،فرصت
دیگری به جمهوری اسالمی
ایران داده شد تا خود را با
دنیای امروز تطبیق دهد و
بسوی تعاملی نرمال با جهان و
مردم خود گام بردارد ،رژیمی
که هم به قوانین و پرنسیپهای
جهانی احترام بگذارد و هم
از فرصتهای موجود برای
توسعه و رفاه جامعه خود بهره
ببرد .اما همانگونه که پیشبینی
میشد رژیمی ایدئولوژیک و
زیادهخواهی همچون جمهوری
اسالمی ایران از چنین توافقاتی
نه تنها برای توسعه کشور بهره
نمیبرد بلکه از فرصت پیش
آمده جهت گسترش برنامههای
آشوبگرانه و تروریستی خود
بهره میبرد .پس سیاستهای
مذکور موجب اعمال دوبارهی
تحریمها علیه رژیم اسالمی
شد و اقتصاد ایران را به سمت
فروپاشی و نابود سوق داد.
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"جنبش تبر سبز" آغاز بکار کرد
در راستای مبارزه با
سیاستهای ویرانگر جمهوری
اسالمی در نابودی اکوسیستم
زاگرس و حفظ محیط زیست
کوردستان ،مردم "سردوش" با
طبیعت پیمان حمایت بستند.
براساس گزارشی از آژانس
روز
ُکردپا،
خبررسانی
دوشنبه هفتم آبانماه ،مردمان
سردوش از توابع شهرستان
مریوان ،طی مراسم باشکوهی
به منظور حمایت از محیط
زیست و پیشگیری از نابودی
جنگلهای زاگرس ،تبرهای
خود را شکستند.
این مراسم با همکاری
"انجمن سبز چیای مریوان" و
تحت عنوان "آشتی با طبعیت"
برگزار گردید ،که با استقبال
گرم مردم روبهرو شد.
در این مراسم چندین برنامه
متنوع از جمله نابود کردن دو
ادامهی سخن
اما در این میان به مانند
همیشه ،ملیتهای تحت ستم
ایران و مردمان ساکن این
سرزمین هستند که قربانی
سیاستهای زیادهخواهانه و
استبدادی رژیم حاکم بر تهران
میشوند.
رئیسجمهور
روحانی،
رژیم ایران بعد از اعمال
مجدد تحریمها ،در روز ١٤
اردیبهشت اظهار داشت که
تحریمهای مذکور تنها بر
مردم فشار وارد میکند و هیچ
کارایی دیگری ندارند!
این گفته اگر چه کامال حقیقت
ندارد و تحریمها موجب
شده که بسیاری از منابع
مالی مستقیم و غیرمستقیم
رژیم تروریستی ایران و سپاه
پاسداران از بین برود ،اما
نمایانگر فلسفهی جنایتکارانه
و ضدبشری رژیم اسالمی
ایران است!
در تمام جهان آزاد و جامعه
بشری ،هنگامی که بحرانی
گریبانگیر جامعه میشود،
حاکمین و دولتمردان از هیچ
هزینهای برای رفع بحران
پیش آمده و نجات مردم خود
کوتاهی نمیکنند تا به آرامش
و امنیت دست یابند.
اما در نظامی همچون جمهوری
اسالمی ایران ،رئیسجمهور
آن با کمال بیشرمی به این
امر اعتراف میکند که مردم را
به گروگان گرفته است و هر
فشاری که بر رژیم اعمال شود،
آنها نیز مردم را به سپر بالی
خود بدل میکنند و خطاب به
جهانیان اعالم میکنند که اگر
بر ما فشار وارد کنید ،مردم
جور آنرا خواهند کشید.
این امر صحت دارد که
تحریمها از سفره خامنهای و
روحانی و سایر جنایتکاران
این رژیم نمیکاهد اما اعمال و
سیاستهای جمهوری اسالمی
هر بیش از گذشته این واقعیت
را روشن میکند که این رژیم
نه تنها توان اداره کشور را
ندارد بلکه باندی مافیایی و
تروریستیست که ملیتهای
ایران را به گروگان گرفته و
باید کوشید که به هر شیوهی
ممکن این گروگانها را از بند
این رژیم نجات داد.

اره برقی و نیز شکستن چندین
تبر دستی ،برگزار شد.
مردمان این منطقه هدف
خود از برگزاری این مراسم
را پشیمانی از اعمال و
کردارهایی اعالم کردند که
موجبات نابودی جنگلها
را فراهم کرده و عهد بستند
که جهت حفظ جنگلهای
زاگرس و گسترش آن ،تمام
تالش خود را به خرج دهند
تا بتوانند بار دیگر جنگلهای
این سرزمین را احیا کنند.
در این مراسم نماینده روستای
"سردوش" و انجمن سبز
چیای مریوان در سخنانی
اظهار داشت :امیدوارم که دامنه
جنبش تبر سبز گستردهتر شود
و مناطق دیگر به این حرکت
محیط زیستی بپیوندند و دیگر
شاهد قطع درختان و نابودی
جنگلها نباشیم.

این مراسم با خوانش شعر و
سرود در ساعت شش عصر به
پایان رسید .جمهوری اسالمی
و سیاستهای ضدبشری این
حکومت از عوامل اصلی
نابودی جنگلهای زاگرس
میباشد.
در همین رابطه فعالین مدنی
کورد ،شهرداری و شورای
شهر ایالم را متهم میسازند که
با مافیای چوب همکار بوده و
به آنان اجازه بریدن درختان
این منطقه و نابودی محیط
زیست کوردستان را میدهند.
این فعالین کورد بر این باورند
که شهرداری ایالم با همکاری
باندهایی که به دنبال سود
سرشار از فروش چوب
هستند ،دست به قلع و قمع
درختان شهرستان ایالم بویژه
در "چقا کهریوه" یا همان "تپه
خرگوشان" زده است.

جشنهای تاریخی کرماشان،
قربانی تحجر مذهبی

بعد از آنکه مراسمات
جشن انار در روستاهای
کرماشان مورد بغض و کینه
امام جمعه پاوه قرار گرفت،
این مراسمات یکی پس از
دیگری ملغی گردیدند .برپایه
گزارشی از آژانس خبررسانی
ُکردپا ،مراسم جشن انار
روستای "داریان" از توابع
شهرستان پاوه به دلیل مخالفت
مالقادر قادری امام جمعه
این شهرستان و نهادهای
اطالعاتی ،لغو گردیدُ .کردپا
در گزارش اختصاصی خود
افزود :این مراسم قرار بود روز
جمعه یازدهم آبانماه برگزار
شود و اقامتگاه بومگردی اما
"نگین هورامان" که مسئولیت
برگزاری این مراسم را برعهده
داشت ،با انتشار اطالعیهای
لغو این مراسم را به استحضار
عموم رساند .در بخشی از این
اطالعیه آمده است :به دلیل نظر
نامساعد برخی شخصیتها
و عدم مجوز الزم از سوی
فرمانداری شهرستان و دیگر
دستگاههای مرتبط" ،جشنواره
انار داریان" هم کنسل شد.
پیشتر نیز نهادهای اطالعاتی-
تروریستی رژیم ایران مانع
از برگزاری جشنواره انار در
باینگان از توابع این شهرستان
شدند .در همین رابطه شرکت

اندیشان"
"نیک
تعاونی
باینگان که برگزاری این
جشنواره را برعهده داشته با
انتشار اطالعیهای متذکر شد:
جشنواره انار باینگان ـ دودان
که قرار بود در تاریخ هجدهام
آبان برگزار گردد با توجه به
مخالفتها و حساسیتهای
به وجود آمده و نبود انگیزه
جدی برای اجرایی شدن
مراسم از طرف مسئوالن
اجرایی شهرستان پاوه ،کنسل
شده است .قادری امام جمعه
پاوه ،در خطبه نماز جمعه
چهارم آبانماه ،با انتقاد تند از
برگزاری مراسم جشن انار در
سطح منطقه هورامان کرماشان
گفته بود :جشن شکرانه انار
اگر قرار بر شکرگزاری است
نیاز به حضور زنان نیمه لخت
و رقص مختلط ندارد .اگر به
دنبال رقص مختلط هستند جا
و مکان زیاد است .جشنهای
انار کرماشان ،از مراسمات
کهن و باستانی مردمان کورد
میباشد که به گواه دانشمندان
تاریخ و نیز تحقیقات تاریخی،
ریشه آن به دوران میترائیسم
باز میگردد .میترائیسم از
آئینهای کهن کوردستان
میباشد که در این سرزمین
رشد و نمو یافت و در سراسر
جهان اشاعه یافت.

مصطفی هجری،
فرا رسیدن عید "خاونکار" را به ملت کورد
تبریک گفت

مسئول اجرائی حزب دمکرات
کوردستان ایران طی پیامی فرا
رسیدن عید خاونکار را به
پیروان آئین یارسان و ملت
کورد تبریک گفت.

متن کامل پیام:
فرا رسیدن عید خجستهی
"خاونکار" را به تمام پیروان
آئین یارسان در هرکجا که
هستند و بویژه هممیهنان

یارسانم ،تبریک میگویم.
امیدوارم که جشن خاونکار با
شادی و سرور تمام طی شود و
به مبنایی برای تحقق آرامش،
امنیت و سعادت هممیهنانمان
بدل شود.
بار دیگر فرا رسیدن عید
خاونکار را تبریک میگویم.
مصطفی هجری
مسئول اجرائی حزب
دمکرات کوردستان ایران
یکم آبانماه ١٣٩٧
شمسی
بیست و سوم اکتبر ٢٠١٨
میالدی

فرانسه دیپلمات-تروریست ایرانی را اخراج کرد
واکنش به
بمبگذاری
از احزاب
دیپلمات-
را اخراج

دولت فرانسه در
طرح نافرجام
در همایش یکی
اپوزیسیون ،یک
تروریست ایرانی
کرد.
بعد از آنکه وزارت خارجه
فرانسه اعالم کرده بود که
"هیچ تردیدی نیست که
وزارت اطالعات ایران در
طرح بمبگذاری در همایش
سازمان مجاهدین دست داشته
است" ،اخباری مبنی بر اخراج
یکی از تروریستهای رژیم
ایران که تحت عنوان دیپلمات

در سفارت ایران کار میکرد،
خبر داد.
برپایه خبری از خبرگزاری
بینالمللی رویترز ،دیپلمات
ایرانی اخراج شده یک مامور
اطالعاتی است که به عنوان
یک عضو سفارت ایران در
پاریس فعالیت میکرد.
در همین زمینه ،پیشتر یک
رژیم
دیپلمات-تروریست
ایران در اتریش به اتهام
همدستی با این طرح بازداشت
شده است .اسداهلل اسدی که
در سفارت ایران در وین
کار می کرد به اتهام طراحی

حمله به همایش مجاهدین
خلق دستگیر کرد و به بلژیک
تحویل داد.
همایش مجاهدین خلق نهم
تیرماه در حومه پاریس برگزار
شد و به دنبال آن مقامات
فرانسه از خنثی سازی یکطرح
حمله به این همایش خبر
دادند.
در همین رابطه ،فرانسه در
دهم مهرماه داراییهای متعلق
به سرویسهای اطالعاتی
ایران و دو شهروند ایرانی را
در واکنش به "طرح حمله" به
این همایش مسدود کرد.

وزارت خزانهداری آمریکا همکاریهای رژیم
ایران و طالبان را آشکار ساخت

ایاالت متحده آمریکا ،نیروی
قدس سپاه پاسداران را متهم
ساخته که با تامین امکانات
مالی و تکنولوژیک ،از طالبان
حمایت میكند.
وزارت خزانهداری ایاالت
متحده ،روز سهشنبه اول
آبانماه ،با انتشار بیانیهای
"محمد ابراهیم اوحدی" و
"اسماعیل رضوی" ،از اعضای
ارشد نیروی تروریستی قدس
را متهم کرده که ،از سوی این
سازمان مامور تامین مالی
و تسلیحاتی سازمان طالبان
شدهاند.
در این بیانیه آمده است :محمد

ابراهیم اوحدی ،افسر نیروی
قدس سپاه پاسداران ،سال
 ۲۰۱۷با عبداهلل صمد فاروقی،
چهره شاخص طالبان و معاون
حاکم در سایه والیت هرات،
به توافق رسید که در ازای
پشتیبانی مالی و نظامی از
طالبان ،این گروه به حمالتی
علیه حکومت افغانستان در
هرات دست بزند.
این بیانیه مدعیست که توافق
مذکور در شهر بیرجند ،مرکز
استان خراسان جنوبی ایران،
حاصل آمده و نیروهای
شبهنظامی طالبان در نزدیکی
بیرجند نیز آموزش دیدند.

این وزارتخانه اسماعیل
رضوی ،مسئول یک مرکز
آموزشی نیروی قدس سپاه
پاسداران در بیرجند ،را نیز
به فراهم آوردن امکانات
و
اطالعاتی
آموزشی،
تسلیحاتی برای نیروهای
طالبان در والیات فراه ،هلمند،
غور و بادغیس متهم کرده
است.
بر اساس این گزارش،
اسماعیل رضوی سال ۲۰۱۷
به والیت فراه رفت تا طالبان
را به انجام حمله به مناطق
مرزی افغانستان ترغیب
کند .وی همچنین به فرمانده
طالبان دستور داد که در کار
ساختوساز یک سد در غرب
افغانستان با انجام عملیات
انتحاری اخالل ایجاد کنند.
به همین خاطر وزارت
خزانهداری ایاالت متحده
آمریکا ،این دو تروریست و
نیز دو شهروند پاکستانی و
چهار تبعه افغان را به لیست
تحریمهای خود افزوده است.

کانون نویسندگان ایران :اعتراض به وضع موجود ،حق مسلم مردم ایران است
کانون نویسندگان ایران با
انتشار بیانیهای به حق مسلم
مردم در بیان اعتراض به
شیوههای تحصن و اعتصاب،
اشاره کرد و آنرا ناشی از
ناتوانی حکومت خواند.
کانون نویسندگان ایران ،در
بیانیهای با اشاره به تحصن
سراسری معلمان و فرهنگیان
و نیز اعتصاب رانندگان

کامیون و کامیونداران ،اعالم
کرده :اعتراض به شرایط کار
و استفاده از ابزار تحصن و
تجمع و اعتصاب برای رسیدن
به خواستها ،حق همگان در
همه مشاغل است.
در بخشی از این بیانیه آمده
است :نمیتوان کسی را به
دلیل بهره بردن از تجمع،
تحصن و اعتصاب بازخواست

و بازداشت کرد چه رسد به
حبس و اعدام .پیشتر ،محسن
کرمی سرپرست دادستانی
قزوین ،رانندگانی را که در
اعتصاب سراسری شرکت
کردند به "صدور حکم اعدام"
تهدید کرد .همچنین غالمحسین
محسنی اژهای ،سخنگوی قوه
قضائیه جمهوری اسالمی نیز،
در اظهاراتی مشابه سرپرست

دادستانی قزوین ،رانندگانی که
در اعتصاب شرکت کردهاند
را کسانی که "در رساندن
مایحتاج مردم اختالل ایجاد
کردهاند" خوانده و گفته بود:
در برخورد با این افراد هیچ
اغماضی نمیشود.
این بیانیه در ادامه میافزاید:
هر جا و هر زمان که دولتی
ناتوان از پاسخ دادن به نیازها

و خواستهای مردم باشد از
هر اعتراض احساس ناامنی
میکند .بیانیه مذکور متذکر
میشود :در واقع امنیت او
است که به خطر میافتد وگرنه
آزادی بیان و حق اعتراض
و تشکل و تجمع و به عمل
درآوردن آنها بر امنیت جامعه،
بر حفط منافع مردم ،بر انسجام
میان آنها میافزاید.

شماره  ٦ -٧٣٧نوامبر ۲۰۱۸

ساالنه ٦٠٠هزار کودک در جهان بر اثر آلودگی جان میدهند

استانهای
حالیکه
در
کوردستان بویژه ایالم ،هر ماه
با هجوم جبههی ریزگردها
روبهرو هستند ،بهداشت
جهانی از تنفس بیش از ۹۰
درصد از کودکان جهان در
هوای مسموم ،خبر داد.
سازمان بهداشت جهانی با
انتشار گزارش مفصلی از
بحرانی بودن بهداشت و
سالمت عمومی کودکان سخن
یافتههای گزارش
گفت.
مذکور نشان میدهد که هوای
مسموم تأثیرات ویرانگری بر
میلیاردها کودک در سرتاسر

جهان برجای میگذارد.
بر این اساس ،یک و هشت
دهم میلیارد کودک در سرتاسر
سیاره ،در کشورهای فقیر و
غنی ،در حال استنشاق هوای
مسموم هستند که  ۶۳۰میلیون
نفرشان زیر پنج سال سن
دارند.
این پژوهش نشان میدهد که
ساالنه  ۶۰۰هزار کودک بر
اثر عفونتهای حاد دستگاه
تنفسی که بر اثر هوای کثیف
روی میدهد ،جانشان را از
دست میدهند.
ابعاد فاجعهآمیز آشکار شده

دراین گزارش تنها یک بعد
از سالمت جسمی را هدف
قرار نمیدهد بلکه تقریب ًا
تمام حیطههای بهداشت و
سالمت کودکان ،از جمله
زایمان زودرس ،رشد ضعیف
یا ناقص ،آسم ،نارسایی قلبی،
صدمات هوشی و غیره را در
بر میگیرد.
ایران از جمله کشورهایی
میباشد که عالوه آلودگیهای
صنعتی ،از طوفان ریزگردها
نیز در عذاب است.
براساس آخرین آمارهای
بانک جهانی ،تنها در سال

 ،٢٠١٦بیست هزار تن از
ایرانیان جان خود را بر اثر
آلودگی هوا از دست دادند.
بر اساس این گزارش ،طی ۲۵
سال گذشته ،مرگ و میر ناشی
از آلودگی هوا و پیامدهای آن
در ایران حدود  ۱۲۰درصد
افزایش یافته است.
استانهای مختلف کوردستان،
سیستان
و
خوزستان
و بلوچستان از جمله
سرزمینهایی میباشند که
با ورود مستمر و گسترده
جبهههای ریزگردها روبهرو
هستند.

طی چهار دهه اخیر ٣٠ ،هزار روستای ایران خالی از سکنه شده است

بر اساس تازهترین آمارهای
منتشر شده تنها از سال ١٣٧٥
شمسی تاکنون ،قریب به ٢٠
میلیون نفر از ساکنین روستاها،
به شهرها مهاجرت کردهاند.
خبرگزاری ایرنا با انتشار
انفوگرافیکی از وضعیت
مهاجرت و تخلیه روستاهای
ایران ،مدعی شده که تنها
 ٢٦درصد از جمعیت ایران
را ،ساکنین روستاها تشکیل
میدهند.
بنابر انفوگرافیک مذکور ،هر
ساله ١٢٠هزار نفر از جمعیت
روستاهای سراسر ایران کاسته
شده و این امر موجب تخلیه

بیش از ٣٠هزار روستا در
سراسر ایران گردیده است.
این رسانهی دولتی با تحریف
واقعیتها و عوامل اصلی
مهاجرت روستاها ،این امر
را روندی طبیعی و خارج از
حوزهی اختیار حکومت فرض
کرده و رژیم اسالمی ایران را
از هرگونه نقشی در خلق این
فاجعه انسانی مبرا دانسته
است.
در همین رابطه" ،نادر قاضی
پور" نائب رئیس فراکسیون
کارگری مجلس شورای
اسالمی ،اظهار داشت :جمعیت
روستایی را شهری کردیم و

امکانات زندگی شهری را به
آنها ندادیم.
او متذکر شد :روستاییان
مشکالت عدیدهای با وزارت
نیرو دارند این مشکالت
مربوط به آب کشاورزی،
آب شرب ،برق چاهها و برق
روستایی است .آنها همچنین
با وزارت راه ،وزارت مسکن،
وزارت بهداشت و وزارت
آموزش و پرورش درگیر
هستند.
این سخنان در حالی ابراز
میشود که ما شاهد احتضار
روستاها در سراسر ایران
هستیم که از برنامهای منظم

و سیستماتیک از سوی
جمهوری اسالمی ایران منتج
میشود .برنامهای که در
راستای نابودی بنیادهای
زندگی ملیتهای ایران تنظیم
شدها است تا آنها را هر چه
بیشتر تحت کنترل خود داشته
باشند.
در همین رابطه" ،عبدالحسین
پژوهشگر
طوطیایی"
کشاورزی متذکر شده که یکی
از اصلیترین دالیل فروپاشی
بنیانهای روستاها و خالی
از سکنه شدن آنها" ،نسخه
پیچیهای حکومتی" برای
آنها معرفی کرده است.
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شقاقی :آمارهای حکومتی
غیرواقعیاند،
حداقل  ٥٠درصد مردم زیر
خط فقر هستند

در حالی که معاون وزیر تعاون،
 ١٨درصد کل جمعیت ایران را
زیر خط فقر اعالم کرد ،یکی
از کارشناسان اقتصادی این
آمار را دروغ کذب و تحریف
شده خواند.
وحید شقاقی کارشناس
مسائل اقتصادی ،سهشنبه
هشتم آبانماه ،اظهارات احمد
میدری معاون وزیر تعاون،
کار و رفاه اجتماعی جمهوری
اسالمی ایران را رد کرد و
گفت ۵۰ :درصد جمعیت زیر
خط فقر قرار دارند.
شقاقی روند افزایش نرخ تورم
را عامل افزایش جمعیت زیر
خط فقر معرفی کرد و متذکر
شد :وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی ،تعریف دقیقی از
خط فقر ارائه نمی کند تا از
این طریق آمار تحریف شده و
غیرواقعی را به خورد جامعه
دهد .پیشتر معاون وزیر تعاون،
خط فقر را  ۷۰۰هزار تومان
اعالم کرده بود .در مقابل ،این
کارشناس اقتصاد بر این باور
است که یک خانواده در ایران
باید حداقل سه میلیون و ۷۰۰
هزار تومان در ماه درآمد داشته
باشد تا اعضای این خانواده
بتوانند حداقلهای الزم برای
ادامه زندگی را تامین کنند.
شقاقی همچنین با اشاره به
میانگین "هزینه خانوار"

اعالم شده از سوی مرکز آمار
جمهوری اسالمی ،گفت :اینکه
این سازمان هزینه خانوار
برای سال  ۱۳۹۶را سه میلیون
و  ۵۱۰هزار تومان اعالم
کرده نشان دهنده بیخبری
دستاندرکاران سازمان مذکور
از شرایط حاکم بر اقتصاد و
جامعه ایران است.
او متذکر شد :هزینه زندگی
طی ماههای گذشته افزایش
یافته و برخی کاالها بیش
از  ۵۰درصد رشد قیمت
داشتهاند.
او همچنین اظهار داشت :با
افزایش قیمت کاالها خط فقر
نسبی و مطلق به هم نزدیک
شده و فشار معیشت بر
خانوادهها افزایش یافته است.
این کارشناس به معضالت
و پیامدهای فروپاشی نظام
اقتصادی ایران و افزایش
بیسابقه فقر اشاره کرد و
افزود :افزایش سرقت و قتل،
موج اعتراضات ،کاهش سطح
امنیت اجتماعی ،بر هم خوردن
امنیت اقتصادی ،افزایش
آسیبهای اجتماعی مثل
طالق ،افزایش سوء تغذیه،
ممانعت از ادامه تحصیل و
گسترش بیماریها به دلیل
کمبود تغذیه و افزایش ساعت
کار از جمله تبعات شدت
گرفتن خط فقر میباشد.

افزایش  ٢٥درصدی بیکاری
زنان تنها در  ٦سال اخیر

جامعه ایران با رشد فزاینده تقاضای مواد مخدر روبه رو خواهد شد

مدیرکل دفتر تحقیقات و
آموزش ستاد مبارزه با مواد
مخدر اعالم کرد که از هر
سه تن در ایران یکی خدمات
درمانی اعتیاد دریافت میکند.
حمیدرضا صرامی ،مدیرکل
دفتر تحقیقات و آموزش
ستاد مبارزه با مواد مخدر
طی سخنانی اعالم کرد که:
تا سال  ۱۴۰۴جامعه ایران
با رشد فزاینده تقاضای مواد
مخدر روبه رو خواهد شد.
صرامی که در مراسم افتتاحیه
مرکز آموزشی ،پژوهشی و
درمانی اختالالت مصرف
مواد و رفتارهای اعتیادی
در مشهد سخن میگفت،
متذکر شد :درواقع گرایش
نوجوانان ،جوانان ،زنان ،افراد
تحصیلکرده و شاغالن برای
مصرف مواد مخدر بیشتر شده
است .او به مساله اعتیاد در

میان زنان نیز اشاره کرد و
گفت :درواقع گرایش زنان به
سمت مصرف مواد ،موجب
زنانه شدن اعتیاد میشود.
صرامی همچنین به افزایش
بیسابقه سومصرف داروهای
غیرپزشکی تجویزی اشاره کرد
و افزود :استفاده از متادونها،
برخی دیازپامها ،داروهای
خوابآور و مسکنها به

صورت غیرپزشکی افزایش
یافته است که امر مبارزه با
اعتیاد را دشوارتر میکند.
مقامات حکومتی جمهوری
اسالمی طی یک دهه گذشته،
با ارائهی آماری غیرواقعی،
همیشه مدعی میشدند که تعداد
افراد معتاد در ایران مابین  ٢و
نیم تا ٣میلیون نفر میباشد اما
صرامی در این نشست مدعی

شد که :در جامعه جهانی از
هر شش نفر ،یک نفر خدمات
درمانی اعتیاد دریافت میکند،
این درحالیست که در ایران از
هر سه تن ،یک نفر خدمات
درمانی اعتیاد میگیرد .بنابر
گزارشات متعدد سازمانهای
بینالمللی سپاه پاسداران
جمهوری اسالمی با هماهنگی
با باندهای مافیایی جهان از
عوامل اصلی تولید و توزیع
مواد مخدر در ایران و جهان
است .اظهارات این مقام
حکومتی در حالی رسانهای
میشود که براساس ماده ۵۷
سیاستهای برنامه ششم
جمهوری اسالمی ،کاهش ۳۵
درصدی اعتیاد را تا سال
 ۱۴۰۰پیشبینی کرده است.
پیشبینی که براساس سخنان
صرامی تنها یک توهم و
سراب خواهد بود.

دانشجویان دانشگاه امیرکبیر ،دست به تجمع اعتراضی زدند
تجمعی اعتراضی به منظور اعتراض به کاهش خدمات دانشجویی و افزایش هزینهی غذا در دانشگاه پلی تکنیک تهران ،برگزار شد.
روز دوشنبه ،سوم مهر ماه ،دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،با قرار دادن ظرف غذای خود در محوطهی عمومی دانشگاه و سر
دادن شعار پولی تکنیک نمیخواهیم ،دست به اعتراض زدند.
در این تجمع اعتراضی ،بیش از  ٧٠٠نفر از دانشجویان در مقابل ساختمان مرکزی دانشگاه گردهم آمدند.
به گفتهی یکی از دانشجویان ،مسئوالن دانشگاه ،وعدهی گدایی روز پنجشنبه را برای دانشجویان خوابگاهی حذف کردهاند.
دانشجویان باید برای تامین این وعدهی غذایی  ١١هزار تومان پرداخت کنند در حالی که پیشتر فقط  ١٢٠٠تومان پرداخت میکردند.

مرکز آمار و اطالعات
راهبردی وزارت تعاون با
انتشار گزارشی ،از افزایش
 ۲۰۰هزار نفری جمعیت زنان
بیکار در ایران در فاصله سال
 ۹۰تا  ۹۶خبر داده است.
مرکز آمار و اطالعات
راهبردی وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی در گزارشی
اعالم کرده که ،جمعیت زنان
بیکار طی سالهای  ۹۰تا
 ۹۶از  ۸۳۰هزار و  ۹۹۶نفر
به بیش از یک میلیون و ۳۷
هزار نفر افزایش یافته است.
ارائه این گزارش با واکنش
تحلیگران و دانشمندان علوم
اجتماعی و اقتصادی روبهرو
شده و آمار ارائه شده را بسیار
پائینتر از واقعیتهای موجود
در جامعه ،میدانند.
نهادهای تحقیقاتی جمهوری
اسالمی ایران ،هر فرد را که در
بخشهای مختلف اقتصادی
در هفته حتی یک ساعت هم

فعالیت داشته باشد و برای این
فعالیت دستمزد دریافت کند،
شاغل محسوب میکنند.
زهرا ممتاز قمشهای،
کارشناس مسائل اقتصادی،
بر این باو راست که افزایش
فشار اقتصادی بر خانوادهها
و افت قدرت خرید ،موجب
شده تا زنان برای کسب درآمد
و کمک به کاهش هزینههای
زندگی راهی بازار شوند .امری
که موجب سواستفاد صاحبان
کار از این نیروی کار بیپناه
شده که از هیچگونه حمایتی
برخوردار نیستند.
در همین رابطه ،فتح اهلل
بیات ،رئیس اتحادیه کارگران
قراردادی و پیمانی ،در
گفتوگو با ایسنا اظهار داشت:
قراردادهای بکارگیری زنان
در کارگاهها به گونهای تنظیم
میشود که کارفرما به زنان
حتی حداقلهای حقوق کارگر
بنا به قانون کار را هم نمیدهد.
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موضع اروپا در خصوص توافق هستهای
و مساله بازگشت تحریمها

تروریسم جمهوری اسالمی،
آماج فشارهای دیپلماتیک
دانمارک

گزارش :شارام کرماشانی

آرش صالح
با آغاز تحریمهای نفتی
علیه
آمریکا
یکجانبه
جمهوری اسالمی ایران ،از
هم اکنون صداهای متناقضی
از اتحادیه اروپا به گوش
میرسد .علیرغم آنکه
اتحادیه
این
کشورهای
در تالش هستند که چنان
وانمود کنند که همه تالش
خود را برای کمک به ایران
در دورزدن تحریمها خواهند
کرد اما گزارش منتشر شده از
سوی "فایننشال تایمز" که
در آن به نقل از دیپلماتهای
اروپایی گفته شده بود که هیچ
یک از کشورهای اروپایی
عالقهای به میزبانی کانال یا

اروپا شده است .در واقع
شخص "موگورینی" که یک
سیاستمدار متعلق به سنت
سیاستمداران چپ است که
مخالف سرسخت نقش آمریکا
در جهان میباشد است نقش
بسیار زیادی در این زمینه
ایفا میکند .وی با توجه به
تفکرات خود در تفسیر نظم
کنونی جهان ترجیح میدهد
که به انگیزه مخالفت با نقش
آمریکا در این نظم ،با نظام
دیکتاتور و سرکش جمهوری
اسالمی سیاست مسامحه را
در پیش گیرد .این رویکرد
مسبوق به سابقه است و
درواقع در خود امریکا هم
دارای همپیمانان زیادی
میباشد که در دولت اوباما
پایگاه بسیار قویی داشتند .از

که امروزه روند جهانی شدن
متوجه جوامع مختلف نموده
و پس از بحران اقتصادی
اخیر ،یک سیاست راست
پوپولیستی در جهان در حال
اوج گرفتن است که پیش از
هرچیز نظامهای سیاسی چپ
موجود در کشورهای اروپایی
را تهدید میکند .پس از بر
روی کار آمدن ترامپ این
جریانهای چپ در کشورهای
اروپایی قدرت بیشتری
گرفتند .جریانات غیرراست
حاکم در اروپا بر این باور
هستند که تسلیم خواست
ترامپ شدن در واقع به تقویت
بیش از پیش راست افراطی و
تضعیف مضاعف آنها در این
شرایط میانجامد .به همین
دلیل دولتهای فعلی اروپایی

که با توجه به نقش آمریکا
در حفظ امنیت دنیای لیبرال،
تضعیف و کم اهمیت کردن
نقش و توان آمریکا در اعمال
قدرت در جهان ،به دامن زدن
به مساله امنیتی این کشورها
نیز منجر خواهد شد .پرواضح
است که اروپا نه توان و نه
خواست این را دارد که برای
حفظ نظم موجود و امنیت
جهانی و منطقهایاش به خود
اتکا نماید .بر همین اساس
اروپاییها به خوبی میدانند
که تضعیف توان آمریکا
برای مواجه با تهدیدهای
امنیتی و کم اهمیت کردن
مکانیزمهای آمریکا ،منجمله
مکانیزم تحریمها ،برای چنین
مواجههایی در نهایت میتواند
به برهم خوردن ثبات

دولتهای فعلی اروپایی از یکسو تمایلی به تسلیم شدن در برابر خواست آمریکا ندارند .اما از سوی دیگر
شکنندگی وضعیت اقتصادی این کشورها میتواند به یک تهدید دیگر برای این دولتهای مستقر تبدیل شود و
به همین دلیل هیچ عالقهای به تعمیق تنشهای اقتصادی موجود با آمریکا ندارند.
سازوکار این اتحادیه برای
دورزدن تحریمهای آمریکایی
ندارند ،حاکی از واقعیات
متفاوتی است.
با وجود چنین رویکرد منفی
که کشورهای اروپایی در خفا
در مقابل این سازوکار دارند
سوالی که مطرح میشود این
است که چرا این کشورها در
سیاست اعالمی خود در کنار
جمهوری اسالمی ایستادهاند
حال آنکه به نظر میرسد
که سیاست عملی آنها چیز
دیگری باشد .این پرسش را
میتوان در سه سطح جداگانه
مورد بررسی قرار داد .در علم
روابط بین الملل برای توضیح
مسائل میتوان سه سطح فردی
که شامل رهبران و نخبگان
سیاسی ،سطح کشورها و
سطح بینالمللی را در نظر
گرفت و مساله موجود را با
در نظر گفتن هرکدام از این
سطوح جداگانه مطالعه نمود.
علت اول و در واقع سطح
اول تحلیل در این زمینه به
تفاوت سیاستمداران اتحادیه
اروپا و سیاستمداران داخلی
کشورهای این اتحادیه مربوط
میباشد که باعث به وجود
آوردن یک دوگانگی سیاسی
در دو سطح ملی و اتحادیه

جمله در حال حاضر سناتور
"برنی ساندرز" از چهرههای
برجسته این رویکرد است که
در اوج خفقان فیدل کاسترو
در کوبا ،از وی حمایت کرد.
موگورینی و همکارانش
که در سطح اتحادیه اروپا
نقش تصمیمسازی در روابط
خارجی را دارا میباشند
در حال سوق دادن دستگاه
نهادهای
و
دیپلماسی
مربوطه اتحادیه اروپا به
این سو میباشند ،حال آنکه
سیاستمداران داخلی که نقش
عملیتری در اجرایی کردن
سیاستهای موجود در
اتحادیه و در بین کشورهای
موجود را دارا میباشند به
شیوه محتاطانهتری با این
مساله روبرو میشوند .به
همین دلیل ،این حمایت
تاکنون بیشتر در سطح
نمادینی در نهادهای اتحادیه
اروپا باقی مانده است.
اما از یک نگاه دیگر و در
سطح دیگری از تحلیل باید
وضعیت داخلی کشورهای
اروپایی را مد نظر قرار داد
و این مساله را در چارچوب
وضعیت داخلی یا اصطالحا
در سطح کشورها تحلیل نمود.
با توجه به چالشهای اساسی

از یکسو تمایلی به تسلیم
شدن در برابر خواست آمریکا
ندارند .اما از سوی دیگر
شکنندگی وضعیت اقتصادی
این کشورها میتواند به
یک تهدید دیگر برای این
دولتهای مستقر تبدیل شود
و به همین دلیل هیچ عالقهای
به تعمیق تنشهای اقتصادی
موجود با آمریکا ندارند.
پیداست که هرکشوری که
میزبانی این مکانیزم را قبول
کند در واقع نباید انتظار
روابط گرمی با آمریکا ،داشته
باشد .این وضعیت پیچیده
داخلی میتواند یکی از دالیل
دوگانگی سیاستهای اعالم
شده و سیاستهای اعمال
شده از سوی کشورهای
اروپایی باشد.
در سطح سوم و در چارچوب
سطح بینالمللی تحلیل اما به
نظر میرسد که دولتهای
اروپایی در تالش هستند که
ایران را بدون دادن امتیازی
جدی در توافق نگه دارند.
در واقع هدف اتحادیه اروپا
میتواند این باشد که همچنان
که ایران را متعهد به قولهای
خود نگه دارند اما در مقابل
فشارهای آمریکا دست به
هیچ اقدام عملی نزنند چرا

مورد نظر آنها بیانجامد.
لذا اروپاییها ضمن ماندن
در توافق هستهای درواقع
به شیوهای عملی دست به
حرکتی نخواهند زد که منجر
به تضعیف نقش آمریکا در
تامین امنیت جهانی شود.
نتیجتا" باید گفت علیرغم
آنکه اتحادیه اروپا و
اروپاییها در سیاستی که
اعالم میکنند چنان نشان
میدهند که در کنار حاکمان
ایران ایستادهاند اما در واقع
دالیل متعددی وجود دارد
که این در کنار حکومت
ایران ایستادن تنها یک
حرکت نمادین کوتاه مدت
خواهد بود که بتوانند هم
عواقب وضع کنونی را در
خانه خود مهار کنند و هم
در کنار آمریکا نقش مکملی
در مهار ایران ایفا نمایند.
اگر چه ممکن است در آینده
فشارهای ایران به این منجر
شود که این اتحادیه کمی
بیشتر در این راه قدم بردارد
اما به نظر میرسد که چنین
وضعیتی هیچ دستاورد عملی
برای رژیم ایران که همانا دور
زدن تحریمهای آمریکا باشد
در بر نخواهد داشت.

بعد از آنکه روز سهشنبه هشتم آبانماه ،فین بورخ آندرسون،
رئیس سرویس امنیتی دانمارک ،اعالم کرد که سرویس
امنیتی دانمارک یک ایرانی را به ظن همکاری با سازمانهای
تروریستی-اطالعاتی جمهوری اسالمی و تالش برای حمله
تروریستی بازداشت کرده است ،وزارت خارجه این کشور
سفیر جمهوری اسالمی در کپنهاگ را احضار و سفیر دانمارک
در تهران را نیز فراخوانده است.
ساعاتی بعد از افشا شدن بازداشت عامل تروریستی رژیم
ایران ،اندرس ساموئلسن ،وزیر خارجه دانمارک ،طی اظهاراتی
تند خطاب به جمهوری اسالمی گفت :کشورش در واکنش
به فعالیتهای تروریستی حکومت تهران ،تالش میکند تا
اتحادیه اروپا را به اعمال تحریمهای جدید علیه جمهوری
اسالمی وادار کند .در حالی که اقتصادهای بزرگ اروپا همچون
فرانسه ،آلمان و بریتانیا بر فعالیتهای ضدبشری و تروریستی
ایران چشم بستهاند و با تمام توان در تالش برای عقیم کردن
تحریمهای بینالمللی علیه این رژیم هستند ،وزارت اطالعات
ایران با همکاری بخش برون مرزی سپاه پاسداران و وزارت
خارجه این کشور ،با خیالی آسوده در حال اجرای برنامههای
تروریستی خود علیه فعالین سیاسی ملیتهای تحت ستم ایران
هستند .در همین رابطه وزیر خارجه دانمارک به صراحت
به نقش رهبران جمهوری اسالمی و وزارت اطالعات در
فعالیتهای تروریستی اخیر اشاره کرد و گفت :برای دانمارک
به هیچ رو پذیرفتنی نیست که افراد مرتبط با سرویس اطالعاتی
ایران علیه افرادی در دانمارک برای حمله توطئه بچینند.
او همچنین به احضار سفیر ایران در کپنهاگ اشاره کرد و افزود:
ما خیلی شفاف به او گفتیم که این مساله تا چه اندازه مهم و
غیرقابل توجیه است .همچنین در ادامه اقدامات دیپلماتیک
دانمارک برای محکومیت و مهار تروریسم جمهوری اسالمی،
الرس راسموسن ،نسخت وزیر دانمارک ،در توئیتی از
کشورهای اروپائی خواست تا علیه اقدامات تروریستی ایران
موضعی قاطع و متحدانه در پیش بگیرند
تنش سیاسی-دیپلماتیک ایجاد شده میان دانمارک و ایران،
تداعی کنند طرحهای ترور در دهههای  ٦٠و  ٧٠شمسی
از سوی وزارت اطالعات و سپاه پاسداران در خاک اروپا
میباشد که طی آن دهها کادر رهبری احزاب کوردستان و ایران
در انظار عموم جهانیان ترور شدند .ترورهایی که سرانجام
در پرونده میکونوس و بر اثر پافشاری دادستانی آلمان برای
پایان دادن به این اعمال ضدبشری ،به بحرانی بینالمللی برای
جمهوری اسالمی بدل شد و این رژیم به بهای ترور رهبران
کورد ،برای اولین بار در سال  ١٣٧٠شمسی به تروریسم
دولتی محکوم شد .حال که بار دیگر ماشین ترور جمهوری
اسالمی ایران ،در کشورهای ارپای مرکزی و غربی براه افتاده
است ،ایستادگی و قاطعیت عاجل کشورهای غربی در برابر
این فعالیتهای ضدبشری امریست حیاتی .در همین رابطه
مایک پمپئو ،وزیر خارجه آمریکا ،در توئیتی از اقدامات راسخ
دولت دانمارک در قبال فعالیتهای تروریستی ایران تشکر کرد
و آنرا گامی مثبت از سوی یک کشور اروپائی برای افزایش
فشارها بر جمهوری اسالمی دانست .پیشتر پمپئو در توئیتی
به کشورهای اروپائی هشدار داده بود که :نزدیک به  ۴۰سال
است که اروپا هدف حمالت تروریستی مورد حمایت ایران
بوده است .ما از متحدان و شرکای خود میخواهیم تا به منظور
صلح و امنیت ،با دامنه وسیع تهدیدات ایران مقابله کنند.
قریب به یکسال پیش ،احمد نیسی ،یکى از رهبران "جنبش
آزادىبخش االحواز" ،در مقابل درب منزلش توسط
تروریستهای سازمان اطالعات جمهوری اسالمی ترور
و کشته شد .وی در جلوی منزل خود در شهر الهه هلند
بر اثر اصابت سه گلوله به سرش کشته شده است .همچنین
در تابستان امسال ،نیروهای تروریستی ایران قصد داشتن که
نشست سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس را هدف
حمله تروریستی قرار دهند و با بمبگذاری ،این نشست را
به خاک و خون بکشند .در همین زمینه ،چندی پیش ،یک
دیپلمات-تروریست ایرانی در اتریش به اتهام همدستی با این
طرح بازداشت گردید .اسداهلل اسدی که در سفارت جمهوری
اسالمی در وین کار می کرد به اتهام طراحی حمله به همایش
مجاهدین خلق بازداشت و به بلژیک تحویل داده شده است.
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خالد درویژه ،در مصاحبه با «کوردستان»:

همبستگی و همکاری ملیتهای ایران،
کاتالیزور اصلی سقوط جمهوری اسالمی است

گفتگو :کوردستان
ناف جمهوری اسالمی را
با آشوب و ترور بریدهاند،
این واقعیتیست که تاریخ
چهل ساله ایران ،خاورمیانه
و جهان شاهد و تائید کننده
آن است .در واقع جهان با
جمهوری اسالمی به مامنی
و
تروریستهای
برای
آدمکشها بدل شده ،جهانی
که نوع جدید از تروریسم
دولتی و نابودی بنیادهای
انسانیت را طی این چهار
دهه به چشم خود دیده که
شاید نمونه آنرا کمتر دیده
باشد .به همین خاطر جهانی
که ما در آن زندگی میکنیم
به مکانی ناامن و زشت بدل
شده و انسانها در سایه
وحشت حاکمیت فاشیسم
ایران اسالمی از درون خود
تهی و هر روز مرگ معناهای
و مفاهیم دنیای خود را تجربه
میکنند که طی قرنها ساخته
و پرداخته شده بودند .در این
میان مردم ایران ک مستقیما
تجربه زندگی تحت لوای
حاکمیت خمینی و اخالفش
را تجربه کردهاند در بدترین
شرایط ممکن اقتصادی-
قرار
فرهنگی-اجتماعی
دارند.
در همین رابطه مصاحبهای
با خالد درویژه ،عضو هیئت
اجرائی حزب دمکرات
کوردستان ایران داشتم که
متن کامل آن در زیر میآید:
ـ تحلیلگران و مفسرین
اقتصادی از فروپاشی اقتصاد
ایران سخن میگویند آیا واقعا
این امر اتفاق افتاده؟ نشانگان
این فروپاشی چیست؟
ایران چهارمین تولید کننده
عمده نفت در جهان ،دارای
دومین ذخایر گاز جهان ،با
برخورداری از جاذبههای
تاریخی و گردشگری بالقوه
توانایی تبدیل شدن به دهامین
کشور در صنعت توریسم ،رتبه
پنجم در اکوتوریسم و همچنین
به خاطر جغرافیای گسترده و
شرایط آب و هوای متنوع و
چهار فصل ،می بایست یکی
از ده اقتصاد برتر و شکوفا
و پیشرفته جهان میشد .اما
متاسفانه به دلیل حاکمیت
حکومتی ایدئولوژیک و
غیردمکراتیک ،ساختار و
نظام اقتصادی مختلط ،دولتی،
نفتی ،رانتی ،رفاقتی ،یارانهای،
فاسد ،نابرابر و فقیرساز،
نادرست،
سیاستهای
نامتعارف ،مداخلهگرانه و
تنشزا در ابعاد داخلی و
خارجی ،وضعیت اقتصادی به
گونهای است که اگر نگوییم
سقوط کرده ،اغراق نکردهایم
که بگوییم در سراشیبی سقوط
و فروپاشی گام بر میدارد.
میزان رشد و رکود هر
اقتصادی را اقتصاددانان و
متخصصین با به کارگیری
مجموعهای از شاخصها

میسنجند .برپایه گزارشات
منتشر شده از سوی ناظرین
بینالمللی از افزایش حداقل
دو برابر قیمت کاالها و
خدمات خبر میدهند ،و
"استیو هانکه" اقتصاددان و
استاد دانشکده "جان هاپکینز"
آمریکا نیز نرخ تورم را ٢٩٣
درصد محاسبه کرده است.
همچنین دادههای موجود از
کاهش  ٢٧٣درصدی ارزش
واحد پول ایران در برابر ارز
خارجی خبر میدهد ( قیمت
دوالر فروردین ماه سال
جاری که ٣٧٥٠تومان بود و
در زمان نوشتن این مقاله به
سقف  ١٦٠٠٠تومان رسید)،
البته در این میان باید گفت
که اعداد و ارقام مندرج در
گزارشهای بانک مرکزی
ایران طبق معمول نادرست،
تحریف شده و بدور از
هرگونه واقعیت موجود است.
با این حال اگر اطالعات
بانک مرکزی را هم منبعی
جهت آنالیز وضعیت اقتصادی
محک بگیریم ،نشانههای
فروپاشی اقتصادی امری
محتمل خواهد بود .بر طبق
گزارش بانک مرکزی نرخ
تورم نقطه به نقطه تولید
شهریور ماه  ٩٧در مقایسه
باشهریور  ٩٦افزایش ٦١
درصدی را ثبت کرده است
و این بدان معنی است که
به علت گران شدن قیمت
کاالهای واسطهای وارداتی،
قیمت تمام شده محصول
تولید شده به این میزان و
حتی بیشتر افزایش یافته و
در نتیجه از میزان تولیدات
داخلی کاسته و نرح بیکاری
را در اثر تعطیلی و ورشکستی
بنگاههای تولیدی ،بیشتر
میکند .نرخ تورم مجموعهای
از کاال و خدمات مشابه
خانوارها در شهریور امسال
به نسبت شهریور پارسال از
رشد  ٣٣در صدی حکایت
دارد و این نیز ب ه معنی کاهش
قدرت خرید خانوارها و
پرداخت هزینهای بیشتر جهت
تامین حداقل مایحتاج اساسی
خانوارها میباشد .اگر نگاهی
هم به وضعیت نیروی کار در
ایران بیاندازیم ،بیش از ٤٠
درصد نیروی کار ایرانی بیکار
است و با چنین نرخی ،ایران
پس از افریقای جنوبی رتبه
ششم را در سطح جهان به نام
خود ثبت میکند.
مهدی نیکدل ،مدیر صندوق

ذخیره فرهنگیان در سخنانی
اظهار داشته که اگر میزان
بدهی بانکها و تعداد
سرپیچیهای مالی را معیار
بگیریم ،مشخص میشود که
عملکرد سیستم بانکی و مالی
ایران نه تنها خوب نیست
بلکه بسیار بد است و ٩٠
درصد بانکها و موسسات
مالی ورشکست شدهاند.
بر آنچکه گذشت باید آخرین
گزارش صندوق بین المللی
پول در رابطه با رشد اقتصاد
ایران در سال منتهی به ٢٠١٨
را نیز افزود که از رشد منفی
یک و نیم درصدی و نیز رشد
منفی سه و شش دهم درصدی
در سال منتهی به  ،٢٠١٩البته
بدون لحاظ کردن تاثیرات
مالی دور دوم تحریمهای
احتمالی امریکا در  ١٣آبان،
اشاره کرد.
با چنین اوصافی خط فقر
که پیش از این ٢میلیون
و ٧٠٠هزار تومان بود از
این پس به مبلغ ١٠میلیون
تومان میرسد و این هم بدان
معناست که بیشتر از ٧٠درصد
جمعیت ایران به زیر خط فقر
نقل مکان میکنند.
ـ فروپاشی اقتصادی چه
پیامدهای اجتماعی-سیاسی
در پی خواهد داشت و آیا
میتواند به عامل اصلی
خیزش سراسری در ایران
بدل شود؟
اقتصاد و سیاست دو امر کامال
به هم پیوسته و همبسته هستند
و نمیتوان آنها را به عنوان
دو مقوله جدا از هم تصور
کرد بلکه اقتصاد ب ه عنوان
علم استفاده بهینه از منابع
محدود ،رشد خود را مدیون
بستر سازی مناسب سیاست
به عنوان هنر مملکتداری
میداند .پژوهشهای تجربی
به خوبی نشان میدهند
که رشد اقتصادی از جاده
آسفالت توسعه و فضای
بازسیاسی میگذرد.
بویژه
و
سرمایهگذاری
سرمایهگذاری خارجی چرخ
حرکت اقتصاد پویا و متوازن
است .چنین عاملی به جهت
سیاستهای مداخلهگرایانه
جمهوری اسالمی در امور
داخلی کشورهای چون،
سوریه ،لبنان ،یمن ،عراق
و ،...حمایت از تروریسم و
انجام فعالیتهای تروریستی
در سطح داخلی و بین المللی،

سیاست سرکوبگرانه داخلی،
تولید و آزمایش موشکهای
تالشهایاش
دوربرد،
جهت دستیابی به سالحهای
هستهای ،عالوه بر آنکه
موجب انزوای ایران در
سطح بینالملل شده امنیت
امنیت سرمایهگذاری خارجی
را مختل کرده و این خود
یکی از عوامل تاثیرگذار در
فروپاشی اقتصادی به حساب
میآید .فقر ب ه عنوان مادر
همه نابسامانیها محصول
سیاستهای ذکر شده میباشد
و درک ریشهای مردم ایران از
وضعیت موجود را میتوان در
شعارهایی چون ،اصالحطلب
اصولگرا ،دیگه تمومه ماجرا
و یا دشمن ما همین جاست،
دروغ میگن آمریکاست ،قابل
فهم و استنتاج است.
به بیانی سادهتر اگر چه
فروپاشی اقتصادی و فقر به
عنوان ماحصل چنین بحرانی
میتواند یکی از عوامل اصلی
در خیزش سراسری قلمداد
شود اما باید درک عمیق
ملیتهای ایران از کلیت
جمهوری اسالمی ،ب ه مثابه
علت اصلی چنین وضعیت
نابسامانی ،را خمیر مایه
اعتراضات سراسری دانست
و بدون شک میرود تا در
آیندهای نه چندان دور ،بساط
تخت و تاز غارتگران مملکت
را درهم بشکند.
ـ تحریمها اعمال شده بر
ایران با هدف پیشگیری از
دسترسی جمهوری اسالمی
به سالح هستهای وضع شده
اما ما شاهد آن هستیم که
اسرائیل در این باره مردد بوده
و تردید دارد ،در همین رابطه
لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل
در سخنانی متذکر شده که
تحریمها ،اقتصاد ایران را
فلج کرده اما مانع از دسترسی
این رژیم به سالح هستهای
نمیشود! این سخن را شما
چگونه تعبییر میکنید؟
شالوده تحریمهای پیشین
آمریکا ،اروپا و شورای امنیت
 ،بازدارندگی ازتالشهای
رژیم جهت دستیابی به سالح
هستهای بود اما آنچه امروز
شاهد آن هستیم و در واقع
رفتارهای مخرب جمهوری
اسالمی در خصوص نقض
روح توافق هستهای مسبب
آن شده ،در شروط دوازده
گانه اداره آمریکا منعکس

میباشد و گزینههای بیشتری
را شامل میشود و هدف
نهایی آن تغییر رفتارهای
رژیم عنوان شده است.
اما در مورد پرسش شما
من هم بر این باورم که اگر
چه تحریمهای آمریکا و
احتماال جامعه جهانی شرط
الزم جهت عدم دسترسی
ایران به سالح هستهای است
اما کافی نمیباشد چرا که
رژیم ایران به مثابه رژیمی
ایدئولوژیک ،منفور و یاغی
از قوانین بینالملل که امروزە
مشروعیتی هم در ایران
کثیرالملل ندارد و در سطح
جهانی در انزوای کامل به سر
می برد ،جهت ابقای حکومت
قرون وسطاییاش از همه
راههای ممکن جهت دستیابی
به بمب اتمی فروگذار نخواهد
کرد ،اینجاست که جامعه
جهانی میبایست بین دو
گزینه دست به انتخاب بزند
یا جمهوری اسالمی یاغی
از قوانین و مجهز به سالح
هستهای را تحمل بکند یا با
بکارگیری راهکارهای عملی
تاثیرگذارتر که نتیجهاش
سقوط نظام باشد ،امنیت و
آسایش منطقه و جهان را ب ه
تصویر بکشد.
ـ آیا کارشکنیهای اتحادی ه
اروپا علیه تحریمهای ایاالت
متحده علیه ایران میتواند این
رژیم را از فروپاشی اقتصادی
نجات دهد؟
تجربه ما از رفتار بیشتر
دولتهای اروپایی بازگوکنند ه
چنین واقعیتی است که آنها با
پیروی از تئوری رئالپولتیک
منافع و مصالحشان را بر همه
چیز ترجیح میدهند .در این
خصوص قاطعیت و جدیت
اداره ترامپ (چنانچه تا بحال
این چنین بوده) علیالخصوص
در مورد دور دوم تحریمها
معادالت را ب ه گونهای دیگر
رقم خواهد زد و در چنین
شرایطی دولتهای اروپایی
ناگزیرند ،بالجبار دست ب ه
انتخاب بزنند که با توجه ب ه
واقعیات موجود در عرصه
سیاسی جهان ،رفتار و مواضع
آمریکا فصلالخطاب مسائل
است .اروپاییها هم با علم
به چنین واقعیتی چنانچه تا ب ه
حال هم نتوانستهاند از حول
و حوش قاعد ه "اقا اجازە"
عبور بکنند ،با آمریکایی ها
همصدا خواهند شد و عمال
نمیتوانند علیرغم میلشان
رژیم را از بحران پیش
آمده ،نجات بدهند .تحریم
عمدهبانکهای ایرانی از
شبکه مالی "سوئیفت" قبل
از توافق هستهای موسوم
به برجام ،صف کشیدنهای
خروج شرکتهای اروپایی
از بازار ایران بعد از خروج
یک جانبه آمریکا از برجام،
سندی متقن دال بر این ادعا
میباشد.
ـ ما از دیماه  ١٣٩٦تاکنون
شاهد اعتراضات سراسری،
گسترده و شالوده شکن علیه

فاشیسم حاکم بر ایران بودهایم
شما این مجموعه گسترده را
چگونه و در چه بستری
تحلیل میکنید و آیا این
امور میتواند رژیم را به زیر
بکشاند یا نیاز به کاتالیزگر
دیگری هم هست؟
چنین اعتراضاتی را باید در
بستر و ادامه زنجیره اعتراضات
ملیتهای ایران علیه حاکمیت
جهل و فساد طی چهل سال
حاکمیت شان تفسیر و تحلیل
کرد .رای بیست و دو میلیونی
به جنبش  ٢خرداد در سال
 ٧٦در واقع "نه" به کل
حاکمیت بود و پس از آن هم
چنین اعتراضاتی ادامه داشته
اما آنچه اعتراضات اخیر را
از سالهای گذشته متمایز
میسازد جغرافیای گسترده،
شعارهای ساختارشکن ،عبور
از رفورم و همهگیر بودن آن
است .دیگر کاسه صبر مردم
لبریز شده و اینک عزمشان را
جزم کرده و آستین همت باال
زدهاند و میخواهند با پاره
کردن زنجیر ظلم و استبداد،
طرحی نو دراندازند و با
خشت جان خویش دوباره
وطن را بسازند ،چنین نگرشی
را باید به فال نیک گرفت و
باشد که اتحاد ،همبستگی و
همکاری ملیتهای ایران به
مثابه کاتالیزوری ،روند سقوط
رژیم را تسریع بخشد.
ـ ثمرهی یکسال اعتراض
مستمر و گستردهی ملیتهای
ایران علیه فاشیسم جمهوری
اسالمی را در چه میبینید و
آنرا چگونه تحلیل میکنید؟
اگر بگوئیم طی حاکمیت
جمهوری اسالمی ملت کورد
تنها نیروی فعال ،منسجم
و سازمان یافته علیه رژیم
اسالمی ایران بود ه اغراق
نکردهایم .در این مدت با
علم به این واقعیت که یکی
از عوامل اصلی ماندگاری
جمهوری اسالمی نه قدرت
مافوق رژیم بلکه ضعف
اپوزیسیون بوده ،حزب
دمکرات تالشهای بی وقفه و
بیشماری جهت رفع این نقطه
ضعف و ایجاد جبههای قوی
علیه فاشیسم حاکم بر ایران
انجام داده است که ترور دکتر
صادق شرفکندی به عنوان
نمادی از تالش برای ایجاد
اپوزیسیونی متحد و قوی،
بهای سنگینی بود که حزب
در این راه متحمل شد.
حال که شاهد قیام گسترده
ملیتهای ایران می باشیم
که بیش از هر برههای،
همبستگی ،اتحاد و همصدایی
نیروهای آزادیخواه و مترقی،
جهت عبور از رژیم ،ضرورتی
اجتنابناپذیر میباشد .در
این راستا حزب دمکرات جدا
از اینکه در سطح کوردستان
نقش کلیدی در ایجاد
ارگانیزاسیونی به نام مرکز
همکاری احزاب کوردستان
ایران داشته ،در سطح
سراسری هم از هیچ تالشی
کوتاهی نخواهد داشت.
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چرا مردم راسان را قبول کردند

سوران شمسی
فقر ،خشونت ،تبعیض و فساد
گسترده در بدنۀ نظام فاسد،
که همواره با پدیده مذهب
توجیه میگردد ،به شدت فاصلۀ
طبقاتی در جامعه را افزایش
داده است و مردم اعتراض و
عدم تمکینشان به وضعیت
موجود را به شکل اعتراضهای
خیابانی و اعتصابات سراسری
به نمایش میگذارند .این
اولین بار نیست که فریاد
اعتراضات مردمی ،دیوارهای
قدرت حاکمان را به لرزه در
آورده است .اما اولین مسألهیی
که باید به آن توجه داشت
تعیین اهداف این حرکتهای
اعتراضی و نیروهایی است
که این اعتراضات را از هر
نظری هدایت میکنند .طبیعی
است جریآنهایی که در رأس
این حرکتهای اعتراضی قرار
میگیرند نقش تعیین کنندهیی
را در جهتگیری و سمت و
سو بخشیدن آن بازی کرده

یارانهها و تغییرات در سیستم
بانکی جهت ترمیم اقتصادی
در دستور کار رژیم قرار گرفته
است .در چنین وضعیتی فقر و
فالکت و تیره روزی بر زندگی
اکثریت جامعه سایه افکنده
است .میلیونها بیکار در ایران
فاقد کمترین امنیت زیستی
هستند و درآمد کارگران شاغل
و سایر مزدبگیران قادر به
تأمین ابتداییترین نیازهای
آنها نیست ودستمزد آنان
حداقل تا یک چهارم زیر
خط فقر قرار دارد .اعتراضات
اجتماعی سرکوب و فعالین این
حرکتها دستگیر و زندانی
میشوند .در کنار افزایش بی
سابقه رواج فحشا ،اعتیاد،
کارتنخوابان و غیره میزان
اعدامها طی یکسال گذشته
رو به افزایش بوده است .در
چنان شرایطی هراس رژیم
اسالمی قبل از هر چیز از بروز
جنبش اعتراضی است که در
صورت سازمان یافتن میتواند
روندسرمایه در ایران را مختل
کند .اعتراضات به وضعیت

یک چنین وضعیت و شرایطی
هم به انباشت سرمایه و هم
به حاشیه کشانیدن و منحصر
نگهداشتن خواستۀ اصلی مردم
که در همۀ احوال امریست
جاری ،دست میزند .حیات
هر رژیمی کام ً
ال بستگی به
اتحاد دارد .هر آلترناتیوی
بجز اتحاد و یکپارچگی جهت
تغییر اساسی و بنیادی وضعیت
اجتماعی خاکستری و سیاه
است .با درک این مهم رهبری
حزب دمکرات کوردستان
ایران با تالشوقفهناپذیر برای
نجات مردم ستمدیده حول یک
برنامۀ جامع و مدون ،برای
رسیدن به جامعۀ آزاد تالش
مینماید.
راسان یک حرکت حساب
شده و برنامهریزی شده از
طرف رهبری حزب بوده
است که در این راستا از
نیروی پاک و بیآالیش،
که همان مردم هستند که با
فراخوان راسان دسته دسته از
جوانان کوردستان به صفوف
پیشمرگه کوردستان آمدند تا

سال است که وجود دارد و
توسط هیچ قدرتی خشکیده
نشده است.
بنابراین ،از طریق همین برنامه
هست که میتوانیم مدنیت،
صلح دوستی ،مسالمتجویی،
اعتراض به مفهوم واقعی و
دمکراتیک را آموزش ببینیم
و یادآور شویم ،ملیتی که در
طول سالهـای گذشته قربانی
تبعیض و ستم و محرومیت و
محدودیت سازماندهی شده
و آگاهانه دولت مرکزی شده،
هنوز هم میتواند مطالبات
مشروع خود را از مسیرهای
کامال امن و صلحآمیز و مدنی،
ابراز کند .و بدست بیاورد.
تهدیدهای رژیم هیچ تاثیری
نمیتواند در اراده آهنین
دخترها و پسرهای جوان
که روز به روز به صفوف
پیشمرگه اضافه میشوند داشته
باشد همچنان که خود جوانان
همیشه میگویند که جنبش
عدالتخواهی و آزادی که از
طریق راسان میتوانند به آن
برسند ،تسلیم نخواهند شد و
یک گام هم به عقب برنمیدارند
و این همان اراده آهنینی است
که با درایت رهبری حزب
و بیشتر از قبل به جوانها
آمده است و نشانگر روزهای
امیدوارکننده را در آینده
نوید میدهد .امروز راسان
به پدیدهای مهم در زندگی
مردم کوردستان و به ویژه
نسل جوان بدل گردیده است.
تاریخ به ما میآموزد رژیمی
که بخواهد جلو حرکتهای
صلحآمیز و قانونی و حقوقی
تعیین سرنوشت مردم را بگیرد،
عمال راه را برای حرکتهای

فقر ،خشونت ،تبعیض و فساد گسترده در بدنۀ نظام فاسد ،که همواره با پدیده مذهب توجیه میگردد ،به شدت فاصلۀ طبقاتی
در جامعه را افزایش داده است و مردم اعتراض و عدم تمکینشان به وضعیت موجود را به شکل اعتراضهای خیابانی و
اعتصابات سراسری به نمایش میگذارند

و اهداف و مطالبات آن را
فرموله ،دامنۀ گسترش را تعیین
میکنند .در این حرکتها و
اعتراضهای اجتماعی ،نیروها
و جریان های متنوع نقش اداء
میکنند.
حاکمیت ارتجاعی اسالمی،
با نهادینه نمودن قوانین
پوسیدهاش ،بیشترین تبعیض
را بر ملیتهای موجود در
کشور اعمال نموده و از نظر
اقتصادی -سیاسی و اجتماعی
آنها را درموقعیت درجه دوم

بطرز
معیشتی و سیاسی
بیسابقهای افزایش یافته و تا
جایی رسید که طبقه معلمان
و پرستاران نیز به صف آنها
پیوسته اند .آنچه میتواند سد
استبداد و سرکوب را در هم
شکند ،تشکل و هماهنگی بین
بخشهای مختلف جنبشهای
اعتراضی و سازمان دادن به
حرکتی واحد و سراسری است.
فقر ،سیه روزی و فالکتی را که
نظام ارتجاعی حاکم بر مردم
کشور به کلی تحمیل کرده

به اهداف و مقاصد خود که
چندین سال است خواهان آن
هستند جامعهی عمل بپوشانند
و بتوانند از طریق این برنامه
جامع و مدون که حاصل ماهها
تالش رهبری حزب بوده است
به خواستههایشان برسند و
بتوانند در جامعهای آزاد و با
داشتن حق تعيين سرنوشت
و به دور از جامعه توتالیتر و
دیکتاتور زندگی کنند .
راسان در میان مردم ما به
یک جریان رو به جلو ،بالنده

مردمی عملی هموار میسازد.
که همین هم دقیقا رخ داد و
پیشوازی مردم از حرکت جامع
و کار شده راسان بیانگر این
است.
شرایط مذکور باعث شد
که یکی از نامآورترین و
ثابتقدمترین حزب کشور با
این برنامه جلو رژیم دیکتاتور
و تروریسمپرور سر بلند کند
و موجی از امید در دل مردم
نه تنها کوردستان بلکه سراسر
کشور بوجود بیاورد و مردم

مهندسی حکومت آنگونه که مقتضی ماهیت آن است ،بیکاری گسترده ،ناامنی ،فقر و هزاران مصیبتی که سر این مردم آورده است
جامعه را کامال به بیافقی محض سوق داده و حداقل امکانات یک زندگی متعارف را از مردم ربوده است

و سوم یا مرحله محروم از هر
نظر قرار داده است.
در کشور بحران اقتصادی یک
بحران فراگیر است و شرایط
عینی با بحران سیاسی در
حاکمیت اسالمی و اعتراضات
اجتماعی از پایین در هم تنیده
است .توافق جناح های رژیم با
روی کارآمدن دولت روحانی
هم نتوانست بحران حکومتی
را کاهش دهد .در کنار
تامین دائمی بودجه گروههای
ارتجاعی-تروریستی در منطقه
از سوی رژیم و دزدی و
اختالس و فساد مالی آشکار
و پنهان در دستگاه حاکمیت،
اکنون طرحهای مالیاتی ،قطع

است و نبود امنیت ،فقر بیکران
و اعدام  ،زورگویی سران و
عامالن رژیم ،شرایط تحمل
ناپذیری را برای مردم به بار
آورده است .مهندسی حکومت
آنگونه که مقتضی ماهیت آن
است ،بیکاری گسترده ،ناامنی،
فقر و هزاران مصیبتی که سر
این مردم آورده است جامعه
را کامال به بیافقی محض
سوق داده و حداقل امکانات
یک زندگی متعارف را از
مردم ربوده است .این وضع
ک ً
ال انعکاسی از ماهیت نظام
حاکم است که نشان از عمق
پوسیدگی این ساختار دارد.
حکومت با به وجود آوردن

و نهادینه شده ،تبدیلشده که
بر بنیاد آگاهی و بیداری نسل
فرهیخته و جوان شکل یافته
است .ازاین روی ،این جریان
و حرکت متوقف نمیشود
زیرا از دل تودهها برخاسته
و عامل آن "آگاهی" است،
نمیتوان آگاهی را انکار
کرد .راسان مظهر مطالبات
عدالتخواهانهی مردم ماست
از این روی ،آنانی که چنین
حرکتی را متهم میکنند ،باید
بدانند که ایده و تفکر راسان،
در جامعهی ما ریشه دارد و
آنچه ایمان و انگیزهی تالش
برای تحقق آن را فراهم میکند،
همین ریشهای است که سالیان

را نوید بدهد که چیزی که
رژیم میگوید همان نیست و
در باطن با همت همین مردم
ستمدیده ضربه های کاری
میشود به بدنه این رژیم وارد
کرد و حتی سقوط آن را نیز
رقم زد.
پروژه راسان کاری کرد که
جامعه متحد شود و من و تو
تبدیل به ما بشویم و وقتی
ما شدیم یعنی اتحاد و وقتی
متحد شدیم یعنی پیروزی و
وقتی پیروز شدیم یعنی آزادی
و دمکراسی و حقوق تعیین
سرنوشت و رهایی از بند دیو
صفتی که سالیان درازی است
که دست در کشتن مردم بیگناه

ریسک انجام تجارت با ایران

برگرفته از سایت:
بنیاد دفاع از دمکراسی
ترجمه از انگلیسی :آرمان حسینی
هدف ایران این است که این اطمینان را به شرکتها یا دولتهای
طرف معامله بدهد که ایران از اعتبار آنان برای دستیابی به اهداف
غیرقانونی خود استفاده نمی کند .اما باید به کسانی که در بخش
خصوصی هستند خواست تا با هشیاری کامل به اقداماتی دست
بزنند تا اطمینان حاصل شود که ایران و گروههای نیابتی آن نتوانند
از شرکتها برای پشتیبانی از فعالیت های مخربانه خود استفاده
کنند ،چرا که ممکن است جمهوری اسالمی این شرکتها را به
بخشی از طرح های توطئهگرانه خود برای تامین مالی تروریسم
و نقض حقوق بشر ،بدل کند - .بخشی از سخنان معاون وزیر
خزانه داری برای نشست تروریسم و اطالعات مالی -هر روز
بر دامنه و شدت ریسک تجارت با جمهوری اسالمی ایران
افزوده میشود ،بویژه پس از بازگرداندن همه تحریمهای ایاالت
متحده که برپایه انعقاد برنامه جامع برجام ( )JCPOAمتوقف
شده بودند .پس از آنکه ایاالت متحده خروج خود از برجام را
اعالم کرد و بازگرداندن تحریمها ،شرکت های بزرگ چند ملیتی
مانند Total، General Electric، Maersk-
 Mollerو  Siemensاعالم کردهاند که کسب و کار
خود را در ایران متوقف خواهند کرد .حتی قبل از بازگرداندن
تحریمها ،ریسک انجام تجارت در ایران به علت فساد فراگیر،
ریسک حقوقی ،نقض حقوق بشر سیستماتیک و حمایت مداوم
از سازمانهای تروریستی خارجی ،باال و قابل توجه بود .در
ماه می دفتر فرماندهی داراییهای خارجی ( )OFACوزارت
خزانهداری ایاالت متحده تی سخنای مدعی شد که ،رئیس
بانکی مرکزی ایران شرایط ارسال میلیونها دوالر به حزباهلل
از سوی نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی را مهیا کرده
است .دخالت رئیس بانک مرکزی در زمینه پولشویی و مالیات
غیرقانونی نشانگر شدت به مخاطره افتادن سیستم مالی کل کشور
ایران است .هدف از این راهنمای منابع ،ارائه اطالعات گسترده
در مورد بسیاری از انواع مختلف ریسک است که مؤسسات
مالی خارجی در ایران با آن روبرو هستند .این اطالعات برای
سیاستگذاران و جامعه امنیت ملی نیز مفید است .این راهنما رتبه
بندی مستقل محیط تجاری ایران ،اظهارات مقامات ارشد ایاالت
متحده ،اطالعات مربوط به تحریم های ایاالت متحده ،گزارش از
سازمان های نظارتی حقوق بشر ،پوشش رسانه های مهم و سایر
منابع معتبر را به همراه می آورد .گرچه ایران قصد دارد شهرت
خود را به عنوان یک مرکز مالی غیرقانونی حل کند ،اما اقدامات
بسیار کوچک و سطحی برای متوقف ساختن فعالیت های بدخیم
آن انجام شده است ،FATF .ایران را در "فهرست سیاه" قرار
داده است ،اما در سال  ،٢٠١٦زمانی که تهران موافقت کرد که با
اجرای الزامات برنامه عملیاتی برای مقابله با پولشویی وحمایت
مالی ازتروریسم ،اقدامات اجباری را به حالت تعلیق درآورد .در
ماه فوریه FATF ،اشاره کرد که ایران بار دیگر عمل کرد
قبلی خود را داشته ،اما موافقت کرد که وضعیت ایران را در جلسه
ژوئن  ٢٠١٨سازمان بررسی کند .با این حال ،رهبر رژیم ایران
در روز  ٢٠ژوئن اطی اظهاراتی مخالفت خود را با پیوستن به
کنوانسیونهای بین المللی برای مقابله با پولشویی و تامین مالی
تروریسم ،ابراز کرد تا نشان دهنده عدم تمایل ایران برای مطابقت
با استانداردهای بین المللی باشد .باید متذکر شد که علی خامنهای
در مورد تمام مسائل مربوط به حکومت تصمیمگیرندهی نهایی
محسوب میشود .ایران اقدامات متعددی را جهت رفع نگرانی
های  FATFانجام داده است ،اما اصرار دارد که استثنائی
را که به عنوان بهانهای برای اقدامات غیرقانونی است ،به کار
گیرند .به عنوان مثال ،ایران به دنبال ارئه تعریف خود از تروریسم
میباشد تا از این طریق بودجه حزباهلل ،حماس و سایر مشتریان
ایرانی از فهرست مبادالت تروریستی خارج شود .فساد اداری
و مالی غیرقانونی یک ابزار جامع برای حکومت ایران است که
قدرت خود را حفظ کرده و منافع خود را در خارج از کشور
دنبال کند .مطالعه گستردهای برای درک راههای بیشمار که در
آن همکاری و تجارت با اشخاص ایرانی که ممکن است اشخاص
و شرکتهای بینالمللی را دچار تحریمهای آمریکا کند ،صورت
گرفته است ،عاقبتی که موجب ضررهای هنگفت و جریمههای
سنگین میشود .اف.دی .دی امیدوار است که راهنمای این منبع
نقطه شروع ضروری برای همه کسانی باشد که عالقمند به این
موضوع کلیدی هستند.

زاگرس جنوبی
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از تحجر مذهبی تا ویرانههای "زهاو"

شهرام میرزائی

فرهنگ کوردها طی تکامل
در
تاریخی-اجتماعیاش
ذات خود نوعی "ژن رفتاری"
تقابل با تحجر و دگماتیسم را
پرورش داده است .نوعی رفتار
ناخودآگاه و تکامل یافته طی
اعصار ،تا این ملت استعمار
شده بتواند خود را از منجالب
صدها برنامهی سیستماتیک
برای نابودی و حذفاش از
روی این کره خاکی ،برهاند.
رفتاری که شاید در باالترین
سطح رفتاری و آشکار،
ناآگاهانه به نظر برسد اما
سیستم دفاعی کوردها طی
قرنها برای بقاء خود ،بگونهای
آنرا طراحی کرده که در تمام
شرایط بحرانی بتواند راه نجات
میلیونها نفر از انسانهایی
باشد که قرنهاست از حق
داشتن یک زندگی انسانی
محروم شدهاند.
حال این مردمان ،از لباس
تا
گرفته
پوشیدنشان
پایکوبیهای اسطورهای و
ترانهخوانیهای و سازهای
باستانیشان ،نه تنها برای
ابراز وجود ملیشان در مقابل
دیگری بهره میبرند بلکه
بیآنکه خبر داشته باشند،
فرهنگ اجتماعیشان پوزخند
عظیمیست به روی هرگونه
تحجر و دگماتیسم مذهبی.
تحجر و دگماتیسمی که
قرنهاست خاورمیانه و جهان
را در منجالبی عمیق فرو برده.
در این میان میتوان از آغاز
حاکمیت ایدئولوژی والیت
فقیهی بر ایران قرن بیستمی
و ارائه تعریف نوینی از اسالم
سیاسی از سوی خمینی و
رهروانش ،که به شکلگیری
جمهوری اسالمی ایران در
 ١٣٥٧انجامید ،به عنوان
بارزترین مثال و عریانترین

شکل تحجر مذهبی در طول
تاریخ یاد کرد .حکومتی
که طی این چهار دهه به
مانند اختاپوسی بر ذهن و
جسم بخشهای متعددی از
خاورمیانه سایه افکنده و
بنیادهای فکری ضدبشریاش
را در جهان پراکنده تا جهان
حتا سالها بعد از فروپاشی
این رژیم ،شاهد جوالن اخالف
فکری این جرسومه فساد و
تحجر باشد.
به همین خاطر بود که حکومت
نوپای اسالمی ایران تنها چند
روز بعد از روی کار آمدناش
شهرهای کوردستان را آماج
توحش و حمالت قهرآمیز
خود قرار داد .ملتی که تنها
"بودن"شان پوزخندیست به
استبداد و تحجر آئینی ،محکوم
به کشتار و نابودیست و این
حکمیست که خمینی در
فتوای خود علیه کوردها صادر
کرد.
حال که ما راه رفتنمان نیز
"قیلوله دیو" را آشفته میکند
پس نباید به شگفت درآئیم
که چرا ،مال قادر قادری،
جشنهای تاریخ انار را

حرام و سست کننده پایههای
اسالمی میخواند .جشنهای
که ریشه در عمق تاریخ
کوردستان و فلسفه زندگی
مردمان این سرزمین دارد
و بعد از دههها بار دیگر از
سوی همان مردمانی احیا شد.
مردمانی که به فلسفه رفتاری
و فرهنگ خود آگاه شدهاند و
همچون نبردافزاری از آن علیه
موجودیت نظام فاشیستی-
مذهبی ایران بهره میبرند تا
دیو کهنسال ،خوابی آسوده
نداشته باشد.
مال قادر قادری ،که تجسم
حاکمیت اسالمی ایران در
کوردستان است در خطبههای
نماز جمعه پاوه خطاب به مردم
کورد که مقدمات جشنهای
انار را مهیا میکردند گفت:
"در جشن شکرانه انار اگر
قرار بر شکرگذاری است نیاز
به حضور زنان نیمه لخت و
رقص مختلط ندارد .اگر به
دنبال رقص مختلط هستند
جا و مکان زیاد است".
آنچکه این روحانی آنرا "نیمه
لخت مینامند" ،بیرون بودن
موی سر زنان و آشکار بودن

سرپل ذهاب همچنان مملو از چادر و کانکس است

شهر زلزلهزدهی سرپل ذهاب،
نزدیک به یک سال است به
مکانی برای تجمع کانکسها و
چادرها تبدیل شده است.
عکسها و فیلمهای ارسال
شده توسط خبرنگار کوردستان
میدیا از سرپل ذهاب طی
روزهای گذشته ،نشان میدهند
که مردم این شهر در شرایطی
سخت و بحرانی به سر میبرند.
تصاویر ارسالی حاکی از آنند
که علیرغم درخواستهای
مکرر مردم برای رفع مشکالت
تاکنون هیچ اقدامی آنچنانی
در جهت بهبود وضعیت مردم
این شهر صورت نگرفته است.

از طریق
مسئوالن رژیم
رسانهها به صورت مداوم از
خدمات رسانی به این شهر
و مردم سخن میگویند در
حالی که با توجه به تصاویر
و همچنین گزارشهای رسیده
به وب سایت کوردستان میدیا،
تمامی ساختمانهای تازه
ساخت این شهر هنوز و پس
از گذشت بیش از  ١١ماه از
وقوع زلزله همچنان در مراحل
اولیهی ساخت هستند و اگر به
همین روال پیش برود ،برای
سال آینده نیز به اتمام نخواهند
رسید .مردم همچنان در
کانکس و چادر به سر میبرند

و با شروع فصل باران و سرما
انتظار میرود که وضعیت
نامناسبتری در انتظار آنها
باشد .از سوی دیگر نیز مردم
این منطقه در شرایط روحی و
روانی نامناسبی به سر میبرند
که همین امر موجب افزایش
خودکشی در میان زلزلهزدگان
شده است .بیتوجهیهای
مسئوالن رژیم به وضعیت
موجود در طول  ١١ماه گذشته
عالوه بر مشکالت روحی
و روانی ،بیماری بسیاری از
کودکان و سالخوردگان را نیز
به دنبال داشته است.

دستهایشان و نوع دوخت
لباسهای زنان ،در واقع نشات
گرفته از بنیادهای فرهنگ ما
کوردهاست ،نشانگانی که از
آزادی عمل زن در کوردستان
خبر میدهند و اختیار او برای
تعین نوع رفتارش .اما اگر
منظور این روحانی از نیمه
لخت بودن ،همان لباس زنانه
کوردیست ،که مخلوق ذهن
و تصورات زن کورد است،
نه تنها نیمه لخت نیست بلکه
نماد عیانیست از حاکمیت
ذهن زنانه بر جامعه کوردی که
متاسفانه تحجرهای مذهبی هر
روز از پررنگی آن کاسته است.
در حالی مال قادر قادری
و سایر مسئولین حکومتی
جمهوری اسالمی در مقابل
برگزاری این جشنها به
توهین و هتاکی پرداختهاند و
در برابر آن موضع گرفته و آنرا
دشمن دین و خدا نامیدهاند
که بنابر اظهارات هوشنگ
بازوند ،استاندار کرماشان،
بعد از قریب به یکسال از
وقوع زلزله کرماشان ،وزارت
راه و شهرسازی تاکنون حتا
نتوانسته یک واحد خانه برای

زلزلهزدگان سرپل ذهاب
بسازد .حال با توجه به چنین
وضعیتی و گذشت بیش از
یکسال از فاجعه زلزلهی
کرماشان که صدها هزار نفر
را آواره و دربهدر و بیخانمان
کرده چرا این روحانیون،
موضعی انسانی علیه عدم
توجه تعمدی حکومت به
مردمان زلزلهزده کرماشان ،در
پیش نگرفتهاند؟! چرا تاکنون به
سازمانهای حکومتی هشدار
ندادهاند که در این یکسال چرا
به یاری مردم نشتافتهاند؟ چرا
"هیهات من الظله" نمیکنند
که چرا سرزمینی همچون
کرماشان که بر دریایی از نفت،
گاز ،آب و منابع زیرزمینی
دیگر ایستاده است باید مردمان
مصیبت دیدهاش کاسه گدائی
برای بازسازی خانههایشان
بدست بگیرند.
سرتیپ پاسدار حسن شاطری،
معروف به حسام خوشنویس،
رئیس ستاد بازسازی جنوب
لبنان ،سالها پیش و طی
سخنانی اعالم کرده بود که
توانستهاند بعد از جنگ ٣٣
روزه لبنان ،تنها طی  ٤٥روز،
 ٤٥مدرسه را برای لبنانیها
بازسازی کنند تا کودکان لبنانی
از تحصیل جا نمانند .این
در حالیست که در شهریور
امسال و با گذشت حداقل ده
ماه از زلزلهی کرماشان ،فرهاد
تجری نماینده رژیم در مجلس،
آشکار ساخت که "مدارس
مناطق زلزله زده تا به امروز
بازسازی نشده و برای مهر
امسال نیز آماده نمیشوند".
اما اوج وخامت شرایط حاکم
بر زندگی صدها هزار کورد در
مناطق زلزلهزده زمانی آشکار
میشود که رئیس شورای شهر
سرپلذهاب اعالم کرد" ،مردم
زلزلهزده برای آن که بتوانند
خانههای ویران شد ه خود را
بازسازی کنند دست به فروش

کلیههایشان میزنند".
در چنین شرایطی که فاشیسم
مذهبی حاکم بر ایران با تمام
توان خود از همه شرایط پیش
آمده بهره میبرد تا بنیاد هستی
و وجودی کوردها را نابود
کند ،مگر ما بجز مبارزه و به
چالش کشاندن اصول فکری
و فلسفهی وجودی دیکتاتور،
کار دیگری میتوانیم بکنیم .در
اینجاست که مبارزات کوردها
در تمام اشکال آن و در تمام
ابعاد خودآگاه و ناخودآگاهاش
معنا مییابد ،مبارزهای برای
تحقق رویای یک ملت ،رویای
آزاد زیستن.
به همین خاطر است که مردم
اطراف و اکناف کرماشان
با تمام تلخیها و دردهای
جاری در زندگی روزانهشان
جشن انار را فراموش
نکردهاند و در کنار ویرانههای
"زهاو" ،با لباسهای رنگی
باستانیشان و با چشمانی
که از آینده میگویند ،لبخند
به لب ،سبدهای انار را در
میچرخانند
دستهایشان
و با پایکوبی اسطورهایشان
خواب دیو را آشفته میکنند،
تا هر چه رساتر فریاد برآورند
که کورد همچنان پابرجات
است و خاریست در چشم
دشمناناش.
پس هر جا که کوردی را دیدید
که به "ههلپهرکی" مشغول بود
یا لباس هزار رنگ باستانیاش
را بر تن کرده بود و یا بر
کمانچه و تنبور مینواخت و
یا بر دف میکوبید ،به ناگه به
یاد این اصل بیافتید که او در
حال مبارزه است ،مبارزه علیه
فاشیسم حاکم بر سرزمیناش
و به چالش کشاندن تحجر
مذهبی و بازتولید امید برای
ادامه زندگی و تداوم حیات ،تا
روزی ما هم به آرزوهایمان
برسیم.

با گذشت ١١سال،
کتابخانهی مرکزی کرماشان
همچنان نیمهکاره است

کتابخانه مرکزی کرماشان پس
از گذشت  ١١سال همچنان
نیمه کاره باقی مانده و فقط
 ٣٢درصد رشد فیزیکی داشته
است.
کتابخانهی مرکزی کرماشان
یکی از مهمترین پروژههای
نیمهکارهی این استان است که
ساخت آن  ١١سال پیش آغاز
شده اما به دلیل نبود اعتبارات
و بودجهی الزم ،همچنان به
صورت ناتمام باقی مانده است.
معصومه خوانسار ،رئیس
کتابخانههای عمومی استان

کرماشان ،با اشاره به رشد ٣٢
درصدی فیزیکی ساختمان
این کتابخانه ،گفته است :کار
ساخت این کتابخانه پس از
چند سال توقف دوباره آغاز
شده است.
او همچنین گفت :درخواست
ساخت کتابخانهی مرکزی در
سالهای گذشته به وزارت
ارشاد داده شد اما به دلیل نبود
اعتبارات کافی مورد قبول قرار
نگرفت.
از سوی دیگر نیز ،فضل اهلل
رنجبر ،فرماندار کرماشان گفته

است :که وزارت ارشاد برای
تأمین اعتبار ساخت کتابخانه
مرکزی کرماشان قول مساعد
داده است ولی قبل از تخصیص
این اعتبار باید نیمی از اعتبار
این پروژه توسط دستگاههای
دولتی استانی تأمین شود.
رنجبر همچنین اعالم کرده که:
استانداری ،اداره کتابخانههای
استان و نمایندگان مجلس
پیگیر اعتبارات این کتابخانه
هستند و امیدواریم از طریق
اعتبارات سال  ٩٨بودجهای
برای پیشرفت این پروژه
اختصاص یابد!
نیمه تمام ماندن پروژهی این
کتابخانه در حالی است که
مسئوالن ،دولت و دستگاههای
مربوطه ،بودجههای کالنی را
برای تاسیس خانه قرآن و
همچنین دیگر پروژههای دینی
صرف میکنند و بخش مهمی
همچون کتاب و کتابخوانی را
در حاشیه قرار میدهند.
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سازمان اطالعات،
فرزند یکی از فعالین سیاسی را به قتل تهدید کرد

سازمان اطالعات اشنویه عالوه
بر اذیت و آزار خانواده یکی از
فعالین سیاسی این شهرستان،
فرزند او را تهدید به قتل
کردهاند.
برپایه گزارشی از آژانس
خبررسانی ُکردپا  ،طی یک
ماه اخیر ،نیروهای سازمان
اطالعات شهرستان اشنویه،
با اعمال فشار بر خانوادهی
"کامیل عبداهللپور" از او
خواستهاند که خود را تحویل
این سازمان دهد.

ُکردپا به نقل از منابع خبری
خود متذکر میشود که نیروهای
سازمان تروریستی اطالعات
جمهوری اسالمی ایران ،با در
پیش گرفتن رفتارهای وحشیانه
و اعمال فشار بر "آسیه اسدی"

همسر این فعال سیاسی ،قصد
دارند تا از این طریق کامیل را
مجبور کنند که خود را تحویل
دهد .این گزارش مدعی شده
که عوامل اطالعاتی ،همسر
عبداهللپور را تهدید کردهاند که

در صورتی که کامیل خود را
تحویل ندهد فرزندشان را که
در سوئد ساکن است ،خواهند
کشت.
در همین ارتباط یکی از
خویشان خانواده عبداهلل پور
اعالم کرده است که :نیروهای
اطالعاتی هفتهای دو یا سه
بار خانوادهی این فعال سیاسی
را احضار کرده و از آنها
میخواهند که فرزندشان را
به ایران برگردانند و تحویل
سازمان اطالعات دهند.

وکیل بوکانی و فعال محیط زیستی ،تهدید به مرگ شد

یک وکیل پایه یک دادگستری
و فعال محیط زیست بوکانی که
علیه زمینخواران حکومتی و
تخریب محیط زیست زاگرس
اعالم جرم کرده بود ،تهدید به
مرگ شد.
برپایه گزارشی از آژانس
خبررسانی ُکردپا ،آرش فاتحی
وکیل پایه یک دادگستری که در
عرصه محیط زیست نیز فعال
است ،از طریق پایمکهایی از
سوی افراد ناشناس تهدید به
مرگ شدُ .کردپا در گزارش
خود اعالم کرده که :این فعال

محیط زیست چندین بار نسبت
به تخلفات و زمین خواریهای
مسئولین و سازمانها در بوکان
واکنش نشان داده و در چندین
مورد در دادگاه علیه متخلفین،

اعالم جرم هم کرده است.
فاتحی در آخرین اقدام
خود،علیه مدیران شهری بوکان
که در تخریب دو پارک این شهر
دست داشتند ،اعالم جرم کرده

بود .آژانس خبررسانی ُکردپا
در گزارش مفصل خود در این
باب متذکر شد :این وکیل پایه
یک دادگستری طی چند سال
اخیر فعالیتهایی در حوزههای
محیط زیست و حقوق بشر
داشته از جمله حمایت و وکالت
زندانیان سیاسی ،جمع آوری و
کمک به زلزلهزدگان کرماشان،
شرکت در کمپینهای حمایتی
برای دفاع از زندانیان سیاسی و
عقیدتی و همچنین فعالیت مدنی
در عرصه محیط زیست.

تنها طی دو سال ،بیش از هزار نفر از فعالین حقوق بشری تحت
تعقیب و آزار قرار گرفتهاند

گزارشگر ویژه حمایت از
حقوق بشر سازمان ملل طی
گزارشی از افزایش فشارها بر
فعالین حقوق بشری خبر داد.
مایکل فورست گزارشگر ویژه
حمایت از حقوق بشر سازمان
ملل ،با ارائه گزارشی به کمیته
حقوق بشر سازمان ملل اعالم
کرد که ،در فاصله بین سالهای
 ۲۰۱۵تا  ۲۰۱۷بیش از ۱۰۰۰
فعال حقوق بشری تحت تعقیب

و آزار قرار گرفتهاند.
او به شدت هشدار داد که
عالوه بر افزایش بیسابقه
خشونت علیه کنشگران حقوق
بشری ،در نهایت حقوق مدنی
و دموکراسی به خطر افتاده
است .بازداشتهای فلهای و
کورکورانه از ویژگیهای رژیم
اسالمی ایران است که همیشه
در گزارشات بینالمللی در
باب وضعیت حقوق بشر در

ایران به آن اشاره شده است.
در همین رابطه فعالین مدنی
بویژه فعالین حقوق بشر در
جمهوری اسالمی ،از هیچ
امنیتی برخوردار نیستند و
مستمرا با بازداشت ،حبسهای
طویلالمدت و یا حتا قتل
روبهرو هستند .صدیق کبودوند
از جمله شناخته شدهترین
فعال حقوق بشری کوردستان
میباشد که تنها به اتهام دفاع

روز سهشنبه هشتم آبانماه،
"دکتر هیوا حفیدی" اهل مهاباد
و استاد سابق دانشگاه قزوین
توسط نیروهای اطالعاتی
وابسته به اداره اطالعات مهاباد
بازداشت شده است .نیروهای
اطالعاتی به محل سکونت
این شهروند کورد در روستای
"قزلقوپی" یورش برده و در
حین بازداشت وی را مورد

ضرب و شتم قرار دادهاند.
این استاد سابق دانشگاه قزوین
پس از بازداشت به مکان
نامعلومی منتقل و از سرنوشت
وی اطالعی در دسترس نیست.
دکتر هیوا حفیدی دارای مدرک
دکترای ادبیات عرب و استاد
دانشگاه قزوین سال  ٩٢با
فشار نهادهای اطالعاتی از
کار اخراج و از هر نوع فعالیت

فرهنگی و تدریس به صورت
رسمی ممنوع شدهاند.
از دیگر سو نیز ،براساس
گزارشات منتشره ٣٠ ،شهروند
کورد در شهرهای مهاباد ،بوکان
و سقز توسط نیروهای اطالعاتی
بازداشت گردیدند.
"مکتب قرآن کردستان" هویت
برخی از بازداشتشدگان را
"رحمت نصوحی ،احمد الهی،
آواره قیطرانی ،صادق حسین
پری ،صدیق رحمانزاده ،اسامه
رحمانزاده ،حسام محمدی،
محمد آرمان ،خدر اختطار،
اسامه ،نظام کچکار ،ابراهیم
تیزور ،هادی مکانیک ،ابراهیم
کاشی کار ،شاهرخ تیزور"
اعالم کرده است.

یک استاد دانشگاه اخراجی کورد
در مهاباد بازداشت شد

بازداشت همسر یک فعال کارگری در سنندج

همسر یک فعال کارگری
کورد اهل شهر سنندج توسط
نیروهای اطالعاتی بازداشت
گردید.
براساس گزارش رسیده به
آژانس خبررسانی ُکردپا ،
روز شنبه دوازدهم آبانماه،
همسر
میرزایی"
"پرستو
"زانیار دباغیان" فعال کارگری

بازداشت شده از طریق تماس
تلفنی به اداره اطالعات سنندج
احضار و بازداشت شده است.
این شهروند سنندجی پس
از بازداشت به بازداشتگاه
اداره اطالعات سنندج منتقل
و از سرنوشت وی اطالعی
در دسترس نمیباشد .زانیار
دباغیان روز دوشنبه شانزدهم

مهرماه از سوی نیروهای
اطالعاتی بازداشت و تا کنون
از سرنوشت وی اطالعی در
دسترس نمیباشد.
این فعال کارگری طی مدت
بازداشت از "دسترسی به وکیل
و مالقات با خانواده" محروم
بوده است.

از حقوق بشر ١٠ ،سال از عمر
خود را در زندان گذراند.
در تازهترین نمونه از سرکوب
فعالین حقوق بشری بدست
رژیم اسالمی ایران میتوان به
اجالل قوامی روزنامهنگار و
فعال حقوق بشر کورد اشاره
کرد .او براساس رأی غیابی
شعبه  ۱۰۹دادگاه کیفری دو
شهر سنندج به هشت ماه حبس
تعزیری محکوم گردید.
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از سرنوشت نامعلوم شهروندان
بازداشتی در کردستان تا
عدم دسترسی آنان به وکیل مدافع

براساس گزارشات منتشره
اوایل آبانماه سال جاری،
دو شهروند کورد به نامهای
"برهان احمدی" فرزند صادق
و "کاوه بابامرادی" فرزند
سلیم اهل روستای "تخته" از
توابع سنندج از سوی نیروهای
اطالعاتی بازداشت و سرنوشت
آنان در هالهای از ابهام قرار
دارد .این دو شهروند کورد پس
از بازداشت به مکان نامعلومی
منتقل شدهاند و پیگیریهای
خانواده آنان جهت اطالع از
سرنوشت فرزندانشان نتیجه
مثبتی را در پی نداشته است.
به گفته یک منبع آگاه ،این دو
شهروند کورد به اتهام "همکاری
با یکی از احزاب کورد

اپوزیسیون حکومت ایران"
بازداشت و طی مدت بازداشت
از "دسترسی به وکیل" محروم
بودهاند.
در همین رابطه نیز ،از سرنوشت
یک شهروند دیگر روستای
"تخته" به نام "محمدامین
کنعانی" اطالعی در دسترس
نمیباشد .این شهروند کورد در
بازداشتگاه تحت بازجویی قرار
دارد و طی مدت بازداشت از
"دسترسی به وکیل" محروم
بوده است .محمدامین کنعانی
بیست و چهارم مهرماه سال
جاری پس از احضار به ستاد
خبری اداره اطالعات سنندج
بازداشت و به بازداشتگاه این
اداره منتقل گردیده است.

بازداشت سه شهروند "سردوش"ی
در کمتر از یک ماه

نیروهای تروریستی اطالعات
ایران ،با بازداشت جوان ٢٢
ساله سردوشی ،سعی در
گسترش سرکوب و ارعاب
در کوردستان دارند .براساس
گزارشی از آژانس خبررسانی
ُکردپا ،طی روزهای اخیر
یک جوان کورد به نام "عادل
پیروزی"  ٢٢ساله اهل روستای
"سردوش" از توابع مریوان
توسط نیروهای اطالعاتی
بازداشت و به مکان نامعلومی
منتقل شده است.

برپایه این گزارش ،نیروهای
اطالعاتی بدون ارائه برگهی
قضایی و به اتهام "همکاری با
یکی از احزاب کورد اپوزیسیون
حکومت ایران" این جوان
کورد را بازداشت کردهاند.
ُکردپا مدعی شده که طی یک
ماه گذشته دو شهروند دیگر
روستای "سردوش" به نامهای
"تحسین و دانا پیروزی" توسط
نیروهای اطالعاتی بازداشت
شدهاند.

عفو بین الملل ،برای حمایت از فعالین زن ایرانی
کارزاری جهانی به راه انداخت

سازمان عفو بینالملل از فعاالن
مدنی خواست تا افکار جامعه
جهانی را متوجه وضعیت و
مطالبات فعالین زن بازادشتی
در ایران ،کنند.
سازمان حقوق بشری عفو
بینالملل با راه اندازی کارزاری
اینترنتی ،از فعاالن مدنی سراسر

جهان خواسته است با امضای
این کارزار افکار بین المللی را
متوجه وضعیت و مطالبات آنان
کنند.
برپایه گزارشات ،این کارزار
یک ساله است و در آن از
حامیان حقوق بشر خواسته شده
است برای توقف تهدیدات علیه

فعاالن حقوق بشر و تضمین
عدالت آن را امضا کنند تا این
سازمان در نهایت نامه ای را با
امضاهای گردآوری شده برای
دولتهایی که آزادی زنان فعال
حقوق مدنی را نقض می کنند،
ارسال کند.

اطالعات مدیر کانال تلگرامی "دهنگی خانی" را
بازداشت و کانال او را حذف کرد

روز دوشنبه هفتم آبانماه،
"محمد خرد"  ٤٠ساله اهل
پیرانشهر و مدیر کانال تلگرامی
"دهنگی خانی" توسط نیروهای
اطالعاتی بازداشت گردید.
یک منبع مطلع در این رابطه
گفت :نیروهای اطالعاتی این
شهروند ُکرد را به مدت چهار

ساعت بازداشت و او را مجبور
به حذف کانالش کردند.
این منبع مطلع افزود :مدیر
کانال تلگرامی "دهنگی خانی"
به دلیل پوشش اخبار مرتبط
با کمبود امکانات در پیرانشهر
و انتقاد از نماینده این شهر در
مجلس ایران توسط نیروهای

اطالعاتی بازداشت شده است.
این منبع مطلع در ادامه میافزاید:
اداره اطالعات پیرانشهر پس از
حذف کانال تلگرامی "دهنگی
خانی" ،کانالی را تحت عنوان
اسالمی"
انقالب
"صدای
راهاندازی و محمد خرد را وادار
به مدیریت آن کرد ه است.

