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فروپاشی را برای رژیم به نمایش میگذارند

سخن
جامعهای زنده
و مبارز
کریم پرویزی

دونالد ترامپ ،رئیس جمهور
ایاالت متحدهی آمریکا ،روز
دوشنبه ٣١ ،اردیبهشت ماه
رسما اعالم کرد :اگر ایران علیه
مصالح آمریکا گام بردارد با
عکسالعمل جدی ما روبهرو
خواهد شد؛ ایران اشتباه بزرگی
مرتکب میشود اگر علیه ما
دست به اقدامی بزند.
وی همچنین گفت :رفتار ایران
علیه ما متخاصمانه است ،اگر
چه هیچ نشانهای در این رابطه
در د دست نیست اما این مساله
که جمهوری اسالمی بزرگترین
حامی تروریسم ،واقعیتی
انکارناپذیر است.
این اظهارات در حالی بیان شد
که طی روزهای اخیر شاهد
افزایش درگیریهای کالمی
میان مقامات آمریکا و ایران
بودهایم.
پیشتر نیز رئیسجمهور آمریکا
اظهار داشته بود :اگر ایران
خواهان جنگ باشد در واقع
شاهد پایان کار این حکومت
خواهیم بود ،پس بهتر است
که هیچ گاه آمریکا را تهدید
نکنند.
از سوی دیگر نیز ،وب سایت

«ایندپندنت» ،روز شنبه ،بیست
وهشتم اردیبهشت ماه ،طی
گزارشی مدعی شد که چند
دیپلمات وابسته به ادارهی
هواپیمائی آمریکا متذکر
شدهاند که ،افزایش تنشها
طی روزهای اخیر صنعت
هوانوردی بینالمللی را مورد
تهدید جدی قرار داده است.
پس از افزایش تنشهای میان
تهران و واشنگتن ،دیپلماتهای
آمریکایی به آن دسته از
شرکتهای هواپیمایی که بر
فراز خلیج ،مسیر هوایی دارند
هشدار داده است که :احتمال
اینکه به اشتباه شناسایی شوند
و مورد حمله قرار گیرند وجود
دارد.
این هشدارها پس از اعالم
شرکت بیمهی بریتانیایی ،در
رابطه با باال بودن ریسک
کشتیرانی در آبهای خلیج
اعالم شد .نگرانیهای مذکور
بعد از اعزام ناوهای جنگی
آمریکا و بمب افکنهای بی٥٢
به خلیج و افزایش احتمال
درگیری با رژیم تروریستی
جمهوری اسالمی ،تشدید و
افزایش یافته است.

همزمان نیز مایک پمپئو ،وزیر
امور خارجه آمریکا ،طی
تماسهای تلفنی با همتای
چینی خود و ولیعهد عربستان
به بررسی وضعیت ایران و
شرایط موجود مورد پرداختند.
همچنین طی این گفتگوها
مسائلی همچون امنیت منطقه و
تقویت همکاریهای دو طرفه
مورد تاکید و تائید قرار گرفت.
عربستان ،آمریکا و کشورهای
منطقه ،رژیم اسالمی ایران را
عامل اصلی آشوب و جنگ
در منطقه و جهان میدانند و به
دلیل این کشمکشها و نزاعها،
احتمال حملهی نظامی به ایران
قابل پیش بینی و باال است.
شرایط مذکور و همچنین
رژیم
جنگافروزیهای
تهران طی روزهای اخیر
علیه آمریکا ،که بارزترین آن
حملهی موشکی به منطقهی
سبز بغداد و نیز خرابکاری
در خلیج است ،دولت بریتانیا
را رسما وادار به واکنش کرد
و وزیر امور خارجهی این
کشور نیز طی سخنانی شدیدا
به تهران هشدار داد.
جرمی هانت ،وزیر امور

خارجهی بریتانیا در رابطه با
حملهی موشکی علیه منطقهی
سبز در عراق اظهار داشت:
من باید به رژیم ایران بگویم
که عزم آمریکا را محک نزنید.
آنها به دنبال جنگ با ایران
نیستند اما اگر به منافع آمریکا
حمله شود آنها تالفی میکنند
و این چیزی است که ایرانی ها
الزم است درباره آن خیلی با
دقت فکر کنند.
دونالد ترامپ نیز طی آخرین
مصاحبه و اظهاراتش خطاب
به مقامات جمهوری اسالمی
ایران متذکر شد :تنها زمانی با
او تماس بگیرند که کامال آماده
مذاکره باشند.
طی دو هفته اخیر ،کاخ سفید
ناو جنگی آبراهام لینکن و
چندین ناو و کشتی جنگی
دیگر و نیز بمبافکنهای بی
 ٥٢را به مقصد خلیج اعزام
کرده است و تحلیلگران از این
تحوالت تحت عنوان احتمال
وقوع جنگی وسیع میان آمریکا
و ایران یاد کردهاند.
همزمان سازمان ملل از هر دو
طرف درگیر خواسته است تا
در راستای کاهش تنش گام

بردارند و نگرانی خود را از
افزایش درگیری لفظی میان
آمریکا و ایران ابراز داشته
است.
سخنان تهدیدآمیز مقامات
ایرانی نسبت به آمریکا در
حالیست که به گفتهی ناظرین
سیاسی و کارشناسان امور
ایران ،جمهوری اسالمی در
شرایط بغرنج و نامساعدی قرار
دارد ،بویژه از لحاظ اقتصادی
در شرایطی قرار گرفته است
که حتا قادر به تامین نیازهای
روزانه خود و مردماش نیست.
همچنین استمرار تحریمها
بویژه تحریمهای نفتی موجب
میشود که حداقل درآمدهای
حکومت نیز از دست برود.
در همین رابطه فرهاد
سلیمانپور ،کارشناس امور
اقتصادی ،طی مصاحبهای به
روزنامهی «کوردستان» گفت:
اقتصاد ایران در حال سقوط
است و وارد مرحله فروپاشی
اقتصادی شده است و تداوم این
وضع نتایج سیاسی و اجتماعی
جدی به دنبال خواهد داشت
و تنها با سقوط رژیم اسالمی
ایران به پایان خواهد رسید.

سرزمین یا ملتی که تحت سلطه
دیگری قرار میگیرد ،در ابتدا
هزینههای گزافی برای رهایی
از این انقیاد پرداخت میکند
تا مانع از تداوم و گسترش
سلطه به تمام ابعاد زندگی شود،
سلطهای که میتواند عالوه بر
انقیاد نظامی ،توان سیاسی و
اجتماعی ملت زیردست را نیز
تحت کنترل خود در بیاورد.
ملت کورد نیز چه در دوران
حاکمیت پهلوی و چه بعد از
روی کار آمدن رژیم خمینی،
هزینهی گزاف و سنگینی
متحمل شده تا بتواند مانع از
تثبیت سلطه در تمام ابعاد و
شئونات زندگی شود.
در همین راستا نیز تاریخ ،سیر
مبارزاتی و مقاومت ملت کورد
را به خوبی ثبت کرده است.
مبارزات و مقاومت ملت کورد
بر این اصل استوار بوده که اگر
رژیم توانسته از لحاظ نظامی
خود را بر کورد و کوردستان
تحمیل کند ،اما مانع از سلطه
فراگیر و همه جانبه آن شود.
رژیم اسالمی ایران ،تنها به
سلطه نظامی قانع نبوده و نیست.
با اینکه اهداف نظامی نقطه
آغاز سلطه و انقیاد است اما
در نهایت ،رژیم حاکم در تالش
بوده تا نتیجه نهایی این هجوم،
در هم شکستن اراده مبارزه و
مقاومت ملت کورد باشد.
بعد از گذشت چهل سال از
صدور فتوای جهاد خمینی
علیه ملت کورد ،رژیم هنوز در
این تالش است تا کوردستان
به عنوان مرکز و سرچشمه
مقاومت و مبارزه علیه رژیم
حاکم باقی نماند و کوشیده است
از طرق امنیتی ،نظامی ،هجوم
فرهنگی ،ژنوساید جوانان و
جنگ تریاک ،ایجاد معضالت و
بحرانهای اقتصادی و ...بتواند
به پیروزی نهایی در کوردستان
نائل شود.
ادامه در صفحهی ٢
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مراسم پایان دورههای فرماندهی نیروی پیشمرگهی کوردستان برگزار شد

دورههای
پایان
مراسم
فرماندهی نیروی پیشمرگهی
کوردستان ،در کوهستانهای
سر به فلک کشیدهی
کوردستان برگزار شد .روز
پنجشنبه ،دوازدهم اردیبهشت
ماه ،از سوی فرماندهی نیروی
پیشمرگهی کوردستان ،مراسم
پایان دورههای فرماندهی با
حضور بخش قابل توجهی
از فرماندهان نظامی نیروی
پیشمرگه در کوهستانهای
کوردستان برگزار شد.
دورههای فرماندهی  ٢و، ٤
از آذر ماه سال ،١٣٩٧آغاز
شدند .این دورهها در چند
سطح متفاوت از جمله :دورهی
فرماندهی و مدیریت ،دورهی
نظامی و دورهی ویژهی
تخصصی برگزار شدند.
طی این دورهها جمعی از

فرماندهان و پیشمرگهها
مشارکت داشتند و از لحاظ
علمی ،فکری و تاکتیک
توانستند تجربیاتی به تجربیات
پیشین خود بیفزایند.
این مراسم با خواندن سرود

ملی "ای رقیب" آغاز شد.
سپس" ،کاوه بهرامی" ،مسئول
فرماندهی نیروی
دستگاه
پیشمرگهی کوردستان ،پس
از سان نیروی پیشمرگهی
کوردستان ،سخنانی را بدین

مناسبت ایراد نمود.
"کاوه بهرامی" ،در سخنان
خود به وضعیت کنونی مبارزه،
وضعیت سیاسی و اقتصادی
داخلی ایران و وضعیت
کوردستان اشاره کرد .در

اتحادیهی صنفی معلمان کوردستان ایران پیامی را منتشر کرد

اتحادیهی صنفی معلمان
کوردستان ایران نسبت به
تهدیدهای سپاه تروریست
پاسداران بر معلمان و دانش
آموزان ،پیامی را منتشر کرد.
متن پیام بدین صورت میباشد:
متأسفانه اخیرا ،سپاه تروریست
پاسداران رژیم ایران ،از هر
طریقی بر روی معلمان و
دانش آموزان کار میکند و
با بهانههای مختلف برای آنان
جلسه برگزار میکند.
برای نمونه؛ لوح تقدیر را
برای معلمانی که عضو بسیج
و سپاه نیستند ،میفرستند،
معلمان این این اقدام سپاه
تروریست را اهانت به خود
میدانند و از این که نامشان
به عنوان تقدیرشدگان ازسوی
ادامهی سخن
در هم شکستن ارادهی ملت
کورد برای جمهوری اسالمی
نقطه عطف و مسالهای
حیثیتی محسوب میشد.
برای تحقق این هدف،
معضالت و بحرانهای
اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی
را صدها برابر بیشتر بر
کوردستان تحمیل کرده تا از
این راه بتواند مقاومت درونی
و پیکرهی ارادهی این ملت
را در هم شکند.
در مقابل ،ملت کورد و
فرزندان این ملت از طرق
مختلف دست به مبارزه و
مقاومت زدهاند و هژمونی
جمهوری اسالمی ایران را
به استهزا و سخره گرفتهاند.
از مقاومت و ایستادگی
فرزندان قهرمان ملت در
کوردستان
کوهستانهای
گرفته تا در دست گرفتن
پالکارد و بر گردن آویختن
جامانه در خیابانهای شهر،
راههایی بودهاند که ملت
کورد به این رژیم «نه» گفته
است.
در واقع سلطهی نظامی
نیست،
نهایی
پیروزی
همانگونه که ملت کورد
اثبات کرده است که توپ و
تانک و سالحهای پیشرفته
حکومت اشغالگر نمیتواند
اراده این ملت را در هم
شکند و توان «نه گفتن» را
از آنان نگرفته است.

این سازمان تروریستی ثبت
میشود ،شدیدا معترض
سپاه
همچنین
هستند.
تروریست پاسداران به بهانه
روز معلم گردهمایی تشکیل
میدهند و جوایز پخش
میکنند .اتحادیه صنفی معلمان
کوردستان ایران ،این کارهای
سپاه پاسداران را شدیدا

محکوم و اهانت به معلمان
قلمداد میکند.
به همین جهت از همه معلمان
میخواهیم که بسیار هوشیار
باشند و به دام این تروریستان
نیفتند.همچنین خواستار این
هستیم اگر کسانی که عضو
بسیج هستند ،بدون اتالف
وقت ازاین سازمان تروریستی

خارج خارج شوند.
از معلمان میخواهیم ،دانش
آموزان را آگاه سازند که به دام
این سازمان تروریستی نیفتند.
اتحادیهی صنفی معلمان
کوردستان ایران
 ١٩اردیبهشت ١٣٩٨
شمسی

رژیم ایران در حال کالهبرداری است

در وضعیت نامناسب اقتصادی
کنونی حاکم بر کوردستان و
ایران ،مسئوالن رژیم به جای
یافتن راه حل مناسب در حال
دورزدن مردم و کالهبرداری
از آنها است.
بنابر خبر رسیده به وب سایت
کوردستان میدیا ،بخش قابل
توجهی از گرانی و در صف
ایستادن مردم جهت خرید
مایحتاج روزانه ،نقشهی خود
رژیم است که از چند جهت نیز
سود میکند.
خبرنگار وب سایت کوردستان
میدیا ،در این رابطه اعالم کرده
است :رژیم دستور گران شدن
شکر را به مغازهها و کارگاهها

ابالغ میکند؛ زمانی که قیمت
شکر از  ٢یا  ٣هزار تومان
به  ٥هزار تومان میرسد،
رژیم خود را به عنوان
ناجی مردم نشان میدهد
و شکرهای احتکارشده در
انبارها را به قیمت ٤٢٠٠
تومان به فروش میرساند،
در شرایط کنونی نیز مردم
به دلیل ارزانتر بودن قیمت،
برای خرید این شکرها در
صفهای طوالنی میایستند.
اطالعات بدست آمده حاکی
از آنند که رژیم عالوه بر
فروش شکرهای احتکار شده
و کهنه از این طریق نیز خود
را دلسوز مردم نشان میدهد

و سود زیادی نیز میبرد.
خبرنگار کوردستان میدیا
همچنین اعالم کرده که رژیم
به گونهای کامال برنامهریزی
شده ،جاسوسهای خود را
وارد صفهای طوالنی مردم
میکند تا با اعالم نارضایتی
از وضعیت موجود ،مردم را به
بدگویی از رژیم وادارند و در
نهایت اطالعات بدست آمده از
آنها را در اختیار رژیم قرار
دهند.
مدتی است که رژیم مواد
زیادی را در انبارها احتکار
میکند و سپس با قیمتی بیشتر
و در ازای اطالعات کسب شده
آنها را به فروش میرساند.

ادامهی سخنانش به تصمیم
آمریکا در رابطه با تروریست
اعالم کردن سپاه پاسداران
اشاره کرد.
وی طی سخنانس اعالم کرد:
" ما  ٤٠سال است در حال

مقابله با سپاهی تروریست و
استعمارگر هستیم و در مقابل
آن ایستادهایم ،از این پس نیز
به مبارزهی خود در مقابل
تروریستان ادامه میدهیم".
در بخش دیگری از این
مراسم ،گزارش پایان یافتن
دورهها از سوی " صدیق
درویشی" ،معاون مسئول
دستگاه فرماندهی و مسئول
هیئت اجرائی دورههای
فرماندهی خوانده شد.
در این مراسم " ،پیشوا
مـحمدی"" ،یاسین قادری"
و "سالم گردهسوری" چندین
قطعه آواز و شعر و سرود را
اجرا کردند.
مراسم با رژهی بخشی
از پیشمرگه و فرماندهان
شرکتکننده در دوره پایان
یافت.

صنعتگران شهر سنندج
دست به تجمع اعتراضی زدند

صنعتگران شهر سنندج در
پی فشار مهرههای وابسته
به رژیم طی دو روز است
که دست به تجمع اعتراضی
زدهاند .براساس اخبار رسیده
به وبسایت کوردستان میدیا،
طی روزهای  ٢٤و ٢٥ام
اردیبهشت ماه ،صنعتگران
شهر سنندج به دلیل فشار
مهرههای دست نشاندهی
رژیم در مقابل اتحادیه صنفی
صنعتگران شهر سنندج تجمع
اعتراضی برگزار کردند.
در این رابطه خبرنگار
وبسایت کوردستان میدیا
اعالم کرد؛ فشارها بر قشر
صنعت کار شهر سنندج
همیشه وجود داشته است اما
با روی کارآمدن ‹›سید مهدی
تخت فیروزه ‹›و ‹›شاکر
صلواتی›› که دو مهرهی

وابسته و مزدور رژیم هستند،
فشارها چند برابر شدهاند.
خبرنگار وبسایت کوردستان
میدیا همچنین افزود ،این
فشارها به بهانه عدم مجوز
کار صنعتگران میباشد ،بدین
جهت یا مغازههای صنعتگران
را پلمپ میکنند یا آنها را با
مشکل مواجهه میکنند.
در کشورهای توسعه یافته،
برای صنعتگران بهترین
امکانات و لوازم و مکان
مناسب را برای آنها تامین
میکنند ،تا بخش صنعتی
کشور رشد و توسعه پیدا کند،
اما به طور کلی در ایران و به
ویژه در کوردستان صنعتگران
نه تنها از هرگونه تسهیالتی
بی بهره میباشند بلکه توسط
مهرههای وابسته به رژیم از
ادامه کار آنها ممانعت میشود.

سنندج
غرق در بیکاری و تورم

بیکاری و تورم در استان سنندج به سطحی رسیده است که
مسئوالن رژیم ایران آن را فاجعه قلمداد کردهاند.
''احسن علوی ''یکی از مهرههای وابسته به رژیم ایران در
مجلس گفته است" :نرخ بیکاری ،تورم ،عدم درآمد ،عدم سرانه
و عدم شاخصهای توسعه در استان سنندج ،وضعیت اقتصادی
مردم را دچار بحران کرده است" .این مهرهی وابسته به رژیم از
دولت تدبیر و امید خواسته است اقدامی جهت حل این مشکالت
پیش رو بگیرد .این دست نشاندهی رژیم در مجلس گفته است:
"باوجود این که استان سنندج ثروت و منابع فراوانی دارا میباشد،
اما این استان باالترین میزان تورم در سطح ایران را دارد".
این مسئول رژیم ایران افزود ،سیستم اداری مانع پیشرفت و
توسعه این استان میباشد .نمایندگان دست نشانده رژیم ایران
در زمان انتخابات در مورد حل مشکالت اقتصادی و به ویژه
پروژههای عمرانی سخن میگویند اما سپس خود از رژیم انتقاد
کرده و خواستار حل مشکالت میشوند .با وجود افزایش بیکاری
و پیوستن آمار باالیی از جمعیت ایران به صف بیکاران کشور،
مسئوالن رژیم ایران و مراکز مرتبط با این بحرانها ،سکوت
اختیار کردهاند .تحریمهای اقتصادی کشورهای غربی علیه رژیم
ایران در چند سال اخیر از دالیل اصلی ایجاد بحران اقتصادی و
عدم اشتغال در ایران میباشد.

شماره  ٢١ -٧٥٠مه 2019

دولت هیچ زمینی برای مستاجران زلزله زده
تامین نکرده است

رئیس ستاد بازسازی مناطق
زلزله زده استان کرماشان
اظهار داشته است :تا به
امروز دولت هیچ زمینی برای
مستأجران زلزله زده تأمین
نکرده است .رضا خواجهای،
رئیس ستاد بازسازی مناطق
زلزله زده استان کرماشان با
اشاره به پرداخت تسهیالت
به مناطق زلزله زده این استان
گفته است :در فرآیند بازسازی
هر مستاجری که توانسته زمین
تهیه و تحویل دهد ،نسبت به
پرداخت تسهیالت برای آنها
اقدام کردیم و کمک کردیم
تا سرپناهی برای خودشان
بسازند .وی ضمن مسئول
دانستن دولت در تامین سرپناه
برای زلزلهزدگان ،همچنین
اعالم کرده است که قرار بر این
بود که دولت برای مستأجران
زمین تأمین کند و برای تأمین

زمین این افراد پیگیر باشد اما
تا به امروز دولت هیچ زمینی
برای مستأجران زلزله زده
تأمین نکرده است .سخنان
خواجهای در رابطه با تامین
نشدن سرپناه برای زلزلهزدگان
در حالی است که حدود یک
سال و نیم از وقوع زلزله در
استان کرماشان میگذرد اما
تاکنون مسئوالن رژیم هیچ
اقدام درخوری برای رفع
مشکالت مردم این استان

انجام ندادهاند .پس از گذشت
این مدت هنوز هم بسیاری از
مردم در کانکس به سر میبرند
که خواجهای در سخنانش به
اهدای وام بالعوض به آنها
اشاره کرده و گفته  :تعدادی
از متقاضیان بودند که از ما
تسهیالت بالعوض دریافت
کردند ولی نسبت به اجاره
واحد و یا مدیریتی که باید
انجام میدادند و جایی را
تهیه میکردند ،اقدام نکردند،

بنابراین هماکنون این افراد
در کانکسها زندگی میکنند.
سخنان این مسئول رژیم در
حالی است که نیازهای اولیهی
مردم زلزلهزده تامین نمیشد
و آنها ناچار بودند وان
بالعوض را نیز برای تماین
نیازهای اولیهی خود هزینه
نمایند .بی توجهی مسئوالن
رژیم به وضعیت زلزلهزدگان
وضعیت آنها طی سیل سال
جاری را نیز بدتر از پیش کرد.

وزارت بازرگانی ایاالت
متحدهی آمریکا  ۱۲شرکت و
فرد را به دلیل نقض تحریمها
و محدودیتهای آمریکا از
صادرات کاالهای حساس
آمریکایی منع کرد.
روز دوشنبه ،بیست و سوم
اردیبهشت ماه ،نشریهی
"هیل" کونگرس آمریکا ،در
گزارشی منتشر کرده که ١٢
شرکت و فرد از سه کشور،
به دلیل نقض تحریمهای
علیه ایران و ارتباط تجاری
با این رژیم از سوی وزارت
بازرگانی ایاالت متحدهی
آمریکا مجازات شدهاند و از

سوی این وزارت مورد تحریم
قرار گرفتهاند.
در گزارش این نشریه ،به شش
شرکت چینی ،یک شرکت
پاکستانی و پنج فرد از کشور
امارات متحدهی عربی اشاره
شده که از این تعداد نیز چهار
شرکت چینی اتهام بیشتری
دارند و مجازات بیشتری برای
آنها مشخص شده است.
بر اساس این گزارش ،اتهام
این چهار شرکت که نامشان
فاش نشده است ،این است که
وسایل و تجهیزات با ارزش
آمریکایی را جهت کمک به
رژیم ایران در راستای ساخت

سالح کشتار جمعی در اختیار
رژیم ایران قرار دادهاند و
پیوسته این تجهیزات را به
ایران صادر کردهاند .همچنین
دو شرکت دیگر به تحویل دادن
وسایل و تجهیزات تکنولوژی
فناوری حساس ایاالت m
تحده به ایران و گروهی
وابسته به ارتش خلق چین
متهم شدهاند .در همین رابطه،
"ویلبر راس" وزیر بازرگانی
ایاالت متحدهی آمریکا ،در
بیاننامهای ضمن تائید این
خبر ،اعالم کرده :ما همهی
افراد و شرکتهای جهانی
را مطلع میسازیم که باید

در برابر تالشهایشان جهت
کمک به رژیم ایران و حمایت
از ساخت سالح کشتار جمعی
رژیم ایران پاسخگو باشند.
ایاالت متحدهی آمریکا ،طی
سالهای گذشته و بهویژه
یک دو سال گذشته ،به طور
مداوم اعالم کرده که ارسال آن
دسته از تجهیزات آمریکایی
که برای ساخت سالح کشتار
جمعی و روند سالح سازی
مورد استفاده قرار میگیرند به
ایران ممنوع است و هر فرد و
شرکتی که این قوانین را نقض
نماید بدون شک ،مجازات
خواهد شد.

"ایسنا" از رسانههای وابسته
به رژیم تروریستی رژیم ایران
ادعا کرده است ،طی این زلزله
 ٢٥٠٠نفر جان خود را از
دست دادند و بیش از  ٥٠هزار
نفر دیگر در جنگ جهانه اول،
شورش جیلولوق و سمکو
جان خود را از دست دادند.
بازنشر یک رویداد طبیعی
که طی آن مردمان بسیاری
قربانی شدند و همزمان اشاره
رسمی به یکی از رهبران کورد
که علیه دشمنان کوردستان
مبارزه کرده است به منظور
تخریب شخصیت این رهبر
واراسته است .سرکردگان
رژیم اسالمی ایران در حالی
از یک واقعهی طبیعی سخن
میرانند که  ٨٩سال از وقوع
آن سپری شده است و همزمان

به سمکو اهانت میکنند.
بازگو نمودن چنین اخباری
از سوی مسئوالن رژیم فقط
در راستای دشمنی با مردم
کوردستان بوده است .از سویی
دیگر جنگ جهانی اول جریان
تاریخی متفاوتی دارد و قیام
و مبارازت سمکوی شکاک در
راستای مبارزه برای آزادی
یک ملت بوده است .چندی
پیش نیز در ٣٢مین نمایشگاه
مسئوالن
تهران
کتاب
تروریستی رژیم ایران به شان
و منزلت دکتر قاسملوو اهانت
کردند .مسئوالن رژیم تهران
در سیاست و گفتار خود از
سخنان رکیک ابایی ندارند
و روزانه به وفور در سخنان
خود کلماتی به دور از عرف
سیاسی بکار میبرند.

 ١٢شرکت و فرد
به دلیل ارتباط تجاری با رژیم ایران مجازات شدند

رژیم ایران به شکوه سمکو
اهانت کرد

مسئوالن رژیم اسالمی ایران
کردن
لکهدارکردن
برای
جایگاه و مقام رهبران کورد
و ترور شخصیت آنها از
هیچ اقدامی دریغ نمیکنند.
خبرگزاریهای رژیم ایران
طی اقدامی دیگر به منظور

تخریب شخصیت رهبران
کورد در رسانههای خود به
اسماعیل آغا سمکو یورش
کرده و به آن اهانت کردند.
در سالروز زلزله شهرستان
سلماس ،که  ٨٩سال پیش
روی داده است ،خبرگزاری

آمریکا ،ایران را مسئول عملیات خرابکارانه
در آبهای امارات میداند

یک مقان بلندپایهی آمریکایی
اعالم کرده که حقیقات اولیه
نشان میدهد که ایران و یا
گروههای منطقهای وابسته به
آن مسئول عملیات خرابکاری
علیه کشتیهای تجاری در
آبهای اقتصادی امارات
هستند .پس از وقوع عملیات
خرابکارانه علیه چند کشتی
تجاری در نزدیکی آبهای
تجاری امارات که طی آن
امارات  ٢فروند از این
کشتیهای آسیب دیده متعلق

به سعودی ،یک فروند متعلق
به امارات و کشتی چهارم
نروژی است ،انگشت اتهام به
سوی رژیم ایران دراز شد.
یک تیم نظامی آمریکایی در
حال تحقیق در بارهی ماهیت

انفجار ،گفته که ارزیابی اولیه
آثار انفجار در بدنه کشتیها
نشان میدهد ،شکافهای
بوجود آمده در کشتیها
به احتمال زیاد ناشی از
بمبهای انفجاری است.

امارات متحدهی عربی از
جامعهی جهانی خواسته تا
به مسئولیت خود نسبت به
این رویکرد خطرناک عمل
کند؛ امارات متحده و ایاالت
متحده تحقیقات مشترکی را
آغاز کردند.
ایران پیشتر تهدید کرده بود،
چنانچه نفت ایران صادر نشود
این کشور نخواهد گذاشت که
نفت دیگر کشورهای منطقه از
تنگه هرمز عبور کند.
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از  ١٢میلیون معلول ایرانی تنها
 ٢/٧درصد از آنان مستمری
دریافت می کنند
بر اساس آخرین آمار منتشره از سوی کمپین حقوق بشر
ایران ٢/٧ ،درصد معلولین مستمری دریافت می کنند .از
دوازده میلیون معلولی که طبق آمارها در ایران زندگی می کنند
درصد بسیار کمی از آنان شامل مستمری حکومتی می شوند و
متاسفانه مسئولین رژیم نیز هیچ بودجهای برای حمایت از آنان
در بودجهبندی سال جاری در نظر نگرفتهاند.
شرایط دشوار اقتصادی و بی توجهی سران رژیم به معیشت
معلوالن که  ١٥درصد از جمعیت ایران را تشکیل می دهند
باعث نگرانی و اعتراض این قشر جامعه در  ١٢آذر ماه در تهران
نیز شده بود .این در حالی است که شعار امسال سازمان ملل
در روز جهانی معلولین « توانمندسازی افراد دارای معلولیت و
حصول اطمینان از فراگیرسازی و برابری» عنوان شده بود .با
توجه به بررسی های انجام شده و نظر کارشناسان همواره بین
فقر و معلولیت رابطه مستقیمی وجود دارد .به طوری که اکثر
معلولین خصوص ًا در مناطق محروم و روستاها زیر خط فقر
زندگی می کنند و هر ساله بر تعداد آنان اضافه می شود زندگی
افرادی که هم زیر خط فقر بوده و هم دارای معلولیت هستند
وروی به تکدیگری می آورند بسیار غم انگیز است.

حمله به دانشجویان از اقدامات
جدید مسئوالن رژیم است
تجمع دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به برخوردهای
اخیر حراست دانشگاه درباره نوع پوشش دانشجویان ،حملهی
لباس شخصیها به این تجمع را به دنبال داشت.
گزارشها حاکی از آنند که روز دوشنبه ،بیست و سوم اردیبهشت
ماه ،شماری از "بسیجیها" و "لباس شخصیها" با حمله به
تجمع دانشجویانی که به برخوردهای اخیر حراست دانشگاه
درباره نوع پوششان اعتراض کرده بودند ،مانع از ادامه آن تجمع
شدند و درگیریها در سالن آمفیتئاتر دانشکده هنرهای زیبا
نیز ادامه یافت.
تصاویر منتشر شده نشان میدهند که دانشجویان با حمل
نوشتههایی در اعتراض به محدودیتهای اخیر دربارهی
پوشش ،از جمله شعار میدادند" :پوشش انتخابی حق مسلم
ماست" و "آزادی انتخاب حق مسلم ماست".
در ویدئوهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی ،گروهی از
لباس شخصیها که در بین آنها چند نفر آخوند و افرادی در
سنین مختلف دیده میشود ،با سر دادن شعارهایی از قبیل
"اهلل اکبر" و "بیقانون حیا کن ،دانشگاه رو رها کن" تجمع
دانشجویان را برهم میزنند .با بر هم خوردن تجمع دانشجویان
در برابر پردیس دانشکدههای هنرهای زیبا و فنی ،آنها به سالن
آمفیتئاتر دانشکده هنرهای زیبا پناه بردند اما لباس شخصیها
نیز به آنجا هجوم بردند.
فشارهای وارده بر دانشجویان در جامعهی ایران به وفور رخ
میدهد ،دانشگاههای ایران با انتشار منشورهای اخالقی که بر
اساس موازین اسالمی تنظیم شدهاند ،بیش از پیش قصد دراند
با محدود نمودن دانشجویان ،اندیشههای ایئولوژیک حکومت
والیت فقیهی را در دانشگاهها پیاده نمایند ،اما هر بار این
فشارها با اعتراضات دانشجویان در دانشگاههای شهرهای
مختلف ایران روبهرو خواهند شد.

رژیم ایران مخفیانه به اقلیم
کوردستان کاال صادر میکند
سپاه تروریست پاسداران برای کسب ارز ،این بار به صورت
مخفیانه احشام و سایر اقالم خوراکی را به اقلیم کوردستان
صادر میکند.
در پی تحریمها و فشارهای شدید اقتصادی بر رژیم ایران،
سپاه تروریستی پاسداران به صورت مخفیانه با ماشینهای
باری و تریلی احشام و اقالم خوراکی را به اقلیم کوردستان
صادر میکند.
بر اساس ویدئوهایی که به وبسایت کوردستان میدیا رسیده،
سازمان تروریستی سپاه پاسداران جهت تأمین دالر ،بعد از
صادرات پیاز ،گوجه فرنگی را هم به صورت مخفیانه به اقلیم
کوردستان صادر میکند.
به دلیل اینکه منابع درآمدی سپاه تروریست پاسداران با
مشکل جدی اقتصادی روبرو شده است ،این سازمان مافیایی
با صادرات مواد خوراکی به اقلیم کوردستان میخواهد کسب
درآمد کند.
تحریم های اعمال شده بر رژیم ایران به عنوان یک رژیم حامی
و پشتیبان تروریسم ،این رژیم را با بحران بزرگ اقتصادی
روبرو کرده است.
رژیم ایران جهت کسب ارز خارجی از طریق صادرات این
نوع کاالها به صورت مخفیانه تالش میکند .این اقدامات رژیم
ایران بازارهای داخلی را با بحران و آشفتگی مواجه ساخته
است  ،چناچه طی مدت اخیر نرخ پیاز و گوجهفرنگی و سایر
اقالم دیگر به طور سرسام آوری افزایش یافته است.
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بازگشت آمریکا؟

آرش صالح

روزنامه نیوریوک تایمز در
روز سیزدهم می ،گزارش
داده که روز پنجشنبه گذشته
جلسهای با حضور مشاوران
ارشد کاخ سفید برگذار شده که
در آن طرحهای جنگی وزارت
دفاع برای تقابل با ایران مورد
بررسی قرار گرفتهاند .در این
گزارش آمده که در این طرحها
از فرستادن  ١٢٠هزار سرباز
جدید آمریکایی به منطقه
صحبت به میان آمده.
با
همچنین
به
توجه
تو صیه ها ی
فد ر یکا
موگورینی به
آ مر یکا ییها
بر
مبنی
خو یشتند ا ر ی
در قبال ایران
به نظر میرسد
که اروپاییها
نیز خطر یک
ر و یا ر و یی
را
نظامی
تلقی
جدی
می کنند .
سوال
اما
اینجاست که
در شرایطی که
آمریکا و علی
الخصوص رئیس جمهور آن،
چنان عالقهای به بازگرداندن
نیروهای خود از سوریه ،عراق
و افغانستان دارند این تحوالت
چگونه در چارچوب کلی
سیاستهای خارجی آمریکا
معنا پیدا میکنند.
پس از روی کار آمدن ترامپ
و باتوجه به نوع مباحثی که
در دوران کمپین انتخاباتی
خویش مطرح کرده بود عمده
تحلیلگران روابط بینالملل بر
این باور بودند که نوع نگاه
ترامپ به سیاست بینالملل
و نقشی که امریکا قرار است
که در جامعه بینالمللی بازی
کند تفاوت چندانی با نوع نگاه
اوباما ندارد.
در واقع هردوی آنها در نهایت
به کم کردن حضور نظامی
آمریکا و پایین آوردن نقش
این کشور در حفظ نظم جهانی
باور داشتند.
در
بارها
نیز
نگارنده
تحلیلهایی که دراین صفحه
منتشر شده به این مساله اشاره
کرده و شباهتهای این دو
نگاه را مورد بحث و بررسی
قرار دادهاست.
اگرچه خواستگاه این دو
نگاه با هم تفاوت اساسی و
بنیادین دارد اما در نهایت
ترامپ همانگونه نقش آمریکا
در روابط بینالمل را مشاهده
میکند که اوباما یعنی فاصله

گرفتن از پلیس جهانی بودن.
نگاه ترامپ به این قضیه بیشتر
به ایزولیشنیسم تاریخی آمریکا
ارتباط دارد و به یک نوع
گرایش عام موجود در جامعه
برمیگردد که توجه به مسائل
داخلی آمریکا را در اولیت
میبیند.
قدرت
و
شدن
مطرح
گرفتن دوباره این رویکرد
در جامعه آمریکا ناشی از
عکسالعملهایی است که روند
جهانی شدن در جامعه آمریکا
به وجود آورده اما نگاه اوباما
به این مقوله بیشتر زاده تفکراتی
است که در مفاهیم مانند مفهوم
قدرت نرم soft power
جوزف نای Joseph
 Nyeریشه دارند.
اوباما با مطرح کردن مفهوم
رهبری از پشت leading
 from behindسعی
در کاربردی کردن این نظریات
را داشت و نگاه غالب این بود
که آمریکا میتواند بدون درگیر
شدن مستقیم و با تکیه بیشتر
بر نهادهای بین المللی به مثابه
یک الگو حرکت نماید.
نگارنده این سطور پس از
روی کار آمدن پومپئو به
عنوان وزیر خارجه ایاالت

اتکا برای عملی کردن تغییراتی
میباشد به رویکرد مذبور در
تالش است ایجاد نماید.
اگر این تحلیل را به عنوان
یک پیش فرض قبول نماییم
و تحلیلهای بعدی را مبتنی
بر آن نماییم به نظر میرسد
که مساله ایران باید بتواند به
یک مسالهای جدی و نسبتا
طوالنی تبدیل شود برای آنکه
رئیسجمهور بعدی را هرکسی
که باشد ناچار به قائل شدن
به ادامه حضور نظامی در
خاورمیانه نماید.
به عنوان مثال اگر چه ترامپ
عالقه زیادی به خروج از
سوریه دارد ،اما علی رغم
اینکه دوبار علنا اعالم کرده
که از سوریه خارج میشود
اما در نهایت به خاطر مساله
دخالتها و تهدیدهای ایران
ناچار نظر خود را تعدیل کرده
و از اقدام خود پا پس بکشد.
این به این معناست که تعمیق
این مساله میتواند که رئیس
جمهور بعدی را نیز که به
احتمال زیاد کمتر از ترامپ
نیز عالقهمند به عقب نشینی
از خاورمیانه میباشد ،ناچار به
قبول افزایش حضور نظامی در
منطقه خواهد کرد.

متحده اما در یادداشت دیگری
با توجه به نظریات و عقبه
فکری و تشکیالتی وی اشاره
نمود که این میتواند روند
ایاالت
سیاستگذاریهای
متحده را در زمینه روابط
خارجی دچار تحول اساسی و
بنیادین نماید.
پومپئو و بولتون هر دو
برخواسته از جریانی هستند
که هنوز معتقد به نقش رهبری
جهانی آمریکا هستند و بر
این باور هستند که هژمونی
آمریکا مسالهای حیاتی برای
نظم جهانی لیبرال است .این
نگاه البته اگرچه نگاه غالب
درمیان کسانی است که به طور
حرفهایتری سیاست و روابط
بین الملل را دنبال میکنند اما
در جامعه امریکا و در میان
عامه مردم خریدار چندانی
ندارد.
این نگاه حتی در میان بخش
زیادی از کارکنان وزارت
خارجه آمریکا نیز دارای
جایگاه خاصی نیست.
اما باتوجه به تحوالت اخیر
چنین به نظر میرسد به این نگاه
توانسته عمال در سیاستگذاری
خارجی نقش ایفا کرده و
کارهایی به پیش ببرد .مساله
ایران اگربه مسالهای بسیار مهم
است اما این بیش از آنکه به
تنهایی دلیلی برای این تغیرها
باشد یکی از پایههای مورد

باید به این مقوله اشاره کرد که
تا کنون آنچه که در آمریکا،
در تینک تنکها و در نشریات
مخصوص روابط بینالملل و
سیاست خارجی منتشر شده
موید این نکته بوده است که
آمریکا در حال عقب نشستن
از خاورمیانه است.
اگرچه بارها پومپئو در
مالقاتهای خود با سران
کشورهای خاورمیانه تکرار
کرده که آمریکا جریان موجود
را تغییر داده و حضور بیشتری
در منطقه خواهد داشت و نقش
بیشتری در امنیت جهانی بازی
خواهد کرد ،اما این قولها
نتوانسته بود که نگاه تحلیلگران
را به این سو ببرد که در نگاه
عام خود به مساله تجدید نظر
نمایند و درواقع این سوال
هیچگاه مطرح نشد که آیا این
سخنها به راستی به معنای تغییر
جریان خواهد بود یا خیر.
حضور هواپیماهای بی  ٥٢در
خاورمیانه پس از  ٣٠سال از
آخرین حضور آنها و اعزام پر
سروصدای دو ناو آمریکایی به
این منطقه اما میتواند نشانی از
یک نوع تغییر و چرخش عمده
در رویکرد سیاست خارجی
آمریکا باشد .این چرخش اگر
واقعی باشد از اردوی مشترک
پومپئو و بولتون سرچشمه
گرفته و خواهان حضور بیشتر
آمریکا در منطقه به منظور

تضمین برتری جهانی آمریکا
میباشد.
از سوی دیگر یکی دیگر از
مقولههایی که آمریکا در این
چرخش سیاست خارجی
خود به دنبال آن است مساله
به نتیجه رساندن صلح اسرائیل
و اعراب یا همان معامله قرن
است که بی تردید با کمتر
شدن حضور و نقش آمریکا
در منطقه امکانپذیری آن کمتر
میشود.
نقطه تالقی دیگر این دو مقوله
مساله ایران است.
ایران و دشمنی تاریخی آن با
اعراب و آشوبهایی که این
کشور اخیرا در جوامع عربی
به راه انداخته این امکان را به
سیاستمداران و حاکمان عربی
داده که با خطر کمتری از
جانب جوامع خود به اسرائیل
نزدیک شوند.
به نظر میرسد سیاستمداران
عرب نیز بر این باور هستند
که تداوم دشمنی با اسرائیل
و مساله فلسطین هزینههای
بیشتری از منافعی که برایشان
دارد به آنها تحمیل میکند به
همین دلیل عالقمند به حل
این مساله به هرطریقی هستند
و ایران و خطری که از جانب
ایران آنها را
تهدید میکند
این فرصت
را به آنها
بخشیده که
بتوانند افکار
عمومی خود
را آسوده تر
اسرائیل
به
نز د یک
نمایند.
به هرترتیب
و
ایران
با
مقابله
سیا ستها ی
آتش افروزانه
امروزه
آن
می تو ا ند
در راستای
هر دو پایه
بنیادین سیاست خارجی
کنونی آمریکا علی الخصوص
در منطقه خاورمیانه باشد .اما
سوال اینجاست این رویارویی
تا کجا پیش میرود و تاکجا باید
پیش رود که تاثیرات منفی
ناخواسته به همراه نیاورد؟
از سوی دیگر این رویارویی
تا کجا باید پیش رود که به
گونهای به امنیت خارجی گره
بخورد که برای دولت بعدی
غیر قابل بازگشت باشد؟
جواب این سوالها حدود و
صغور رویارویی آمریکا با
ایران را مشخص خواهد کارد.
با نگاه کردن به نشانههای
موجود به نظر میرسد که
تاحدودی میتوان خوانش
سیاستگذاران فعلی را از این
حدود و صغور مشاهده نمود.
به نظر میرسد که این رویارویی
همچنان که پیشتر بارها اشارهشده -اگرچهتغییری غیرقابل
بازگشت درروابط ایران و
جهان بوجود خواهد آورد اما
منجر به تغییری ماهوی در
درون ایران نخواهد بود.
اما به هر حال این رویارویی
رژیم ایران را از قبل در
سراشیبی سقوط قرار داده
است و در صورت تسلیم شدن
در برابر غرب تنها این سقوط
سرعت بیشتری خواهد گرفت.

تهدیدات ایران
و امنیت خلیج

بنیاد دفاع از دمکراسی
ترجمه از انگلیسی :آرمان حسینی
به دنبال هشدارهای دولت ترامپ در مورد احتمال حمله به ایران،
چهار کشتی تجاری اواخر هفته گذشته در خلیج آسیب دیدند .در
حالی که آثار به جای مانده مبهم و گنگ بوده و این پیشرفتها
نشان میدهد که چگونه تهران و گروههای نیابتی آن از وضعیت
آسیب پذیری دریایی منطقه بهرهبرداری می کنند.
تهران سابقه هدف قراردادن کشتی های غیرنظامی در خلیج را
داراست و همچنین چندین بار تهدید به بستن تنگه هرمز کرده
است که از این مسیر تقریبا یک پنجم نفت تولید جهان عبور می
کند .در مدت دو سال آخر جنگ ایران – عراق ،ایران  ١٤٣مورد
حمله به کشتی ها را در خلیج مرتکب شده است .ماه گذشته،
فرمانده نیروی دریایی سپاه تروریست پاسداران" ،علیرضا
تنگسیری" تهدید کرد که تنگه هرمز را خواهد بست.
در ماه جاری تنش ها هنگامی افزایش یافت که ایاالت متحده
اطالعاتی را دریافت کرد که ایران در میان مراحل دیگر قرار دادن
موشک ها در قایق های کوچک در خلیج فارس بود  -ترس های
سوخت رسانی که ممکن است سپاه تروریستی پاسداران آنها را
برای حمله به کشتی های تجاری یا کشتی های نیروی دریایی
ایاالت متحده استفاده کند.
تهران برای جلوگیری از محکومیت بین المللی و مقابله مستقیم با
ارتش ایاالت متحده ممکن است از اپراتورهای مخفی برای انجام
حمالت استفاده کند .این می تواند شامل استفاده از غواصان یا
اعضای خدمه برای خرابکاری کشتی ها باشد .چنین رویکردی با
استفاده از گروههای نیابتی و حمالت تروریستی نامتقارن سازگار
خواهد بود.چنین تاکتیک های تهران را قادر می سازد تا با حداقل
هزینه به اهداف خود برسد و از نسبت دادن آن به خود و همچنین
تحمل عواقب آن سرباز زند.
در مقایسه با عملیات خرابکاری ،تالش برای بستن تنگه هرمز یا
به شدت مانع عبور از آن ،به احتمال زیاد نیاز به استفاده قوی و
آشکار از دو نیروی دریایی مشخص تهران دارد :نیروی دریایی
سپاه تروریست پاسداران و همچنی نیروی دریایی رژیم ایران.
بر اساس گزارش دفتر اطالعاتی نیروی دریایی ایاالت متحده
( ،)ONIنیروی دریایی سپاه تروریستی پاسداران "سیستم های
کوچکتر و سریع تر مجهز به سالح های پیشرفته ای را طراحی
کرده است که به طور مطلوب برای دکترین نامتقارن مناسب
است" .اولویت های آنان برای خرید شامل "کشتی های سرعتی
ویژه حمله ،قایق های کوچک ،موشک های کروز ضد کشتی و
معادن" است.
سالهاست که نیروی دریایی سپاه تروریستی پاسداران از این کشتی
های سریع و قایق های کوچک برای ترساندن کشتی های نیروی
دریایی ایاالت متحده استفاده می کند .نیروی دریایی آمریکا
تخمین می زند که نیروی دریایی سپاه تروریست پاسداران ایران
می تواند با استفاده از سالح و سیستم های خود در آب های
خلیج محدودیت ایجاد کند در استفاده از روش های غیر منتظره
برای رسیدن به تاکتیک های خود با استفاده از به اصطالح هجوم
با قایق های کوچک و موشک های ضد کشتی که میتواند عواقب
تاکتیکی برای نیروی دریایی ایاالت متحده داشته باشد.
ایران در عین حال ،یک دکترین متعارف را به کار می گیرد .بر
اساس گزارش  ،ONIرژیم تهران "یک برنامه بازسازی بزرگ
را به منظور جایگزینی ناوگان سطح پایدار خود و افزایش نیروی
زیردریایی آن به انجام رسانده است" .در یک درگیری بالقوه
در تنگه ،می توان از جمهوری اسالمی انتظار داشت که کشتی
های سطحی ،چاههای نفت ،کروز دفاعی ساحلی موشک ها و
دارایی های هواپیمایی را مورد هدف قرار دهد .سپاه نیز احتماال
از زیردریایی های هجومی خود استفاده خواهد کرد که اکثر آنها از
روسیه و کره شمالی تهیه شده است .ناوگان زیردریایی جمهوری
اسالمی ایران می تواند به کشتی ها ،با اژدر ها و به چاههای نفتی
حمله کند و به عنوان سیستم عامل های عملیاتی ویژه عمل کند.
با توجه به تاریخ چهل ساله رژیم ایران در مورد تروریسم و
تعرضات بیشمار آن در خلیج و همچنین تهدیدهای اخیر رژیم و
تمرینات نظامی ،ایران می تواند حمالت ترافیکی دریایی در خلیج
و تنگه هرمز را تشدید کند.
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نقش کوردستان
در گذار به دموکراسی در ایران
آ .سالمت  -آ .مهرنو

در این مقاله مروری کوتاه بر
علل اهمیت کوردستان ،در
مرحله ی گذار به دموکراسی
در ایران داریم.
کوردستان ایران در دوره ی
معاصر و همزمان با پیدایش و
زایش مدرنیته و در عصر گذار
در ایران ،نقش بی بدیلی را در
سپهر تحوالت سیاسی ایران
داشته است.
قرابت های معنایی میان عناصر
سازنده علم سیاست عصر
مدرن مانند سکوالریسم و...
با بدنه ی سیاسی و اجتماعی
جامعه ی کوردستان ،عوامل
تاریخی و جامعه شناختی
جنبش های سیاسی و مبارزات
رهایی بخش معاصر از جمله
مهمترین عوامل پیشتازی
کوردستان ایران و جامعه ی
مدنی آن در گذار به دموکراسی
در ایران است.
کوردستان و حقوق زنان
اگر چه زمینه های فرهنگی
در میان کوردها که حتی
عامل مذهب
سرکوب
در
ناتوان
آنها
بوده است در
شکل گیری
های
ریشه
سکو ال ر یسم
در کوردستان
ایران بی تاثیر
نیست وملت
کورد در طول
تاریخ و با
الهام از طبیعت
محیط
و
زیست خود
در غیاب عامل
ایدوئولوژیک
به
مذهب
ویژه در نهاد
خانواده و در روابط زن و
مرد و همچنین نقش زن در
محیط کار و اجتماع ،نوعی
سکوالریسم فرهنگی تاریخی
داشته است.
اما عمده تاثیرات در برجسته
نمودن مولفه های گذار به
دموکراسی و عوامل کارکردی
سیاست کوردستان ایران متاثر
از چند دهه مبارزه و فعالیت
حزب دموکرات کوردستان
ایران در تاریخ معاصر جنبش
های کوردی بوده است.
باال بردن سطح و بینش سیاسی
کردها در سایه خفقان رژیم
کوردستان نسبت به دیگر
مناطق در ایران در عصر
دولت -ملت ،تحت ستم بوده
است و این ستم زمینه ی
اصلی پیدایش و بروز مطالبه
گری و تولد جنبش های
سیاسی احزاب و مبارزات
رهایی بخش مدرن و سکوالر
بوده است .در انقالب مردم
ایران در سال  ،۱۳۵۷اگر
در تهران ،مشهد ،قم و دیگر
والیات ایران مذهبیون توده
های مردم را علیه رژیم شاه
رهبری می کردند ،این مهم را
در کوردستان حزب دموکرات

کوردستان بر عهده داشت.
کوردستان در دوران
حکومت انقالب اسالمی
ایران
با پیروزی انقالب ،ستم بر مردم
کوردستان نه تنها تقلیل نیافت،
بلکه مضاعف و عالوه بر ستم
ملی ،ملت کورد در کوردستان
ایران تحت ستم مذهبی نیز
قرار گرفت و این عامل باعث
نهادینه شدن بیشتر مطالبات
و متعاقبأ رشد بن مایه های
فلسفی سیاسی مدرن در بین
احزاب کوردستان ایران گردید.
به همان اندازه که جمهوری
نوپای اسالمی ایران و انقالب
اسالمی آن از نظر مبانی
ایدئولوژیک و فلسفی ،با بنیان
های عصر مدرن و فلسفه ی
سیاسی غرب فاصله میگرفت،
بیشتر از آن احزاب اپوزیسیون
کرد با گرایشهای ناسیونالیستی
به آموزه های مدرنیته مانند
انسان گرایی و سکوالریسم
نزدیک می شدند و نخبه
های کورد در این دوره بیشتر
از آنکه ،آموزه های مذهبی
حکومت دینی ایران ،آنان
را مهیا برای پردازش عمل
سیاسی و تشکیل جامعه ی

مدنی در قالب احزاب سیاسی
و فردی بنماید ،با خمیر مایه
فلسفه و مدرن احزاب کوردی
به عمل سیاسی و تولید فکر و
اندیشه مبادرت ورزیدند.
فکرو اندیشه ای که جامعه
ی کوردستان و انسان کورد
را به سطحی فراتر از بینش
و کردار سیاسی دموکراتیک
نسبت به دیگر ایرانیان سوق
داد و همه ی اینها باعث شد
تا در طول کمتر از چهار
دهه از عمر حکومت دینی
ایران ،ملزومات یک جامعه
ی دموکراتیک مانند احزاب
و تشکل های سیاسی ،صنفی
مانند ،سندیکاهای معلمان،
کارگران ،زنان و دگر اندیشان
در کوردستان نسبت به دیگر
نقاط ایران رشد چشم گیری
داشته باشد و کوردستان ایران
در سازماندهی نارضایتی های
عمومی از حکومت ،قهر مدنی
و هماهنگی در شکل گیری
اعتصابات سراسری در ایام و
مناسبتهای مختلف ،نقش اول
را در میان دیگر نقاط ایران
داشته باشد و به هدفی اساسی
برای نهادهای امنیتی و دستگاه
سرکوب جمهوری اسالمی

تبدیل گردد.
در تطور جامعه ی مدنی
کوردستان ایران و رهبری آن
در فعالیت های معطوف به
گذار به دموکراسی ،عالوه بر
موارد فوق الذکر ،می توان به
تاثیر و تاثر بیشتر کوردستان از
تحوالت روابط بین الملل هم
اشاره کرد.
نگاهی به عامل کوردی و
تاثیر آن در دیگر قسمت
های کوردستان
کوردستان به عنوان جغرافیایی
واحد توسط چهار کشور اشغال
گردیده است و از آنجایی که
هر یک از این کشورها به
انضمام بخش کوردستان
داخل آن ،دارای روابط بین
الملل خاص خود در نظم
موجود جهانی می باشد و
از طرفی چون از نظر جامعه
شناسی سیاسی هر چهار بخش
کوردستان شدیدا به هم وابسته
و از نظر سیاسی ،مسأله کورد
برای هر فرد کورد در هر بخش
کوردستان ،مساله ی ملی تلقی
شده و یک کلیت می باشد ،این
مهم باعث میشود که هر یک
از بخشهای کوردستان در تنور
روابط پیچیده ی بین المللی،

منطقه ای و فرا منطقه ای و نیز
در بستر مبارزات آزادیخواهانه
ی داخلی ،آبدیده گردیده و
کوردستان را به کاتالیزوری
قوی در گذار به دموکراسی در
ایران تبدیل نماید.
کاتالیزوری که بی شک بر
مبارزات ضد استبدادی ملل
دیگر ایران به ویژه اعراب،
بلوچ ها و آذری ها تاثیری
شگرف داشته و آنرا کانون
توجه دغدغه مندان دموکراسی
در ایران قرار داده است.
کوردهای سیاسی در
زندان های رژیم آخوندی
کوردستان،عالوه بر نقش
اساسی گذار به دموکراسی در
ایران ،بیشترین هزینه را نیز
برای نیل به دموکراتیزاسیون
جامعه ی ایران داده است.
زندانیان سیاسی و زندانیان
عقیدتی کورد ،بیشترین میزان
زندانیان سیاسی را در ایران
تشکیل می دهند.
بیشترین تعداد اعدام های
عقیدتی که رژیم از آن به
عنوان زندانیهای امنیتی یاد
میبرد متعلق به کوردستان می
باشد.

همه ی اینها می رساند که
هر طرحی برای گذار به
دموکراسی در ایران ،بدون
عامل کردی ناموفق خواهد
بود .دموکراتیزاسیون جهان،
نتیجه ی مبارزه ی دلسوزانه
بشر در قرون گذشته به ویژه
عصر روشنگری در اروپاست و
هر گذاری به دموکراسی بدون
مبارزه دست نیافتنی است.
کردها نیز در هر چهار بخش
کوردستان ،بیشترین هزینه
را برای گذار به دموکراسی
کشورهایی که در آن زیسته
اند ،داده اند و هر جا فرصتی
برای بازی دموکراتیک بوده
عاملیت عامل کوردی نقش
اساسی را داشته است.
کوردها در هر چهار
بخش کوردستان
در عراق با فروپاشی رژیم
بعث هزینه های بی شمار
کوردهای عراق مانند انفال،
بمباران شیمیایی ،نقش مهمی
را در بنا نهادن عراق جدید و
دموکراتیک داشت.
در ترکیه ،عامل کوردی ،در
تمام طول سالهای جمهوری
نوین ترکیه ،محک اصلی
دموکراسی در
ترکیه بوده است
و فاکتور اصلی
در چند صدایی
و پلورالیسم در
جامعه ی ترکیه
داشته است و
هر جا این عامل
فرصت بازی در
ترکیه نوین را
داشته ،نمودار
دموکراسی به
طرز معناداری
رو به فزونی
نهاده است و
بر عکس در
غیاب کردها،
دموکراسی این
کشور رو به
افول نهاده است.
در سوریه نیز با ظهور
نارضایتی های عمومی کوردها
ایجاب نقش اساسی را در در
تحوالت این کشور داشتند.
بیشترین مبارزه علیه تروریزم
و کمترین کشتار و آوارگی در
منطقه مدیون بازیگری به نام
عامل کوردی بوده است.
سخن آخر
بی شک در ایران و در گذار
به دموکراسی در این کشور،
نقش کوردستان هم به لحاظ
تجربه ی تاریخی معاصر و
هم از نظرهزینه هایی که برای
دموکراتیزاسیون ایران داده اند
و هم مبارزات رهایی بخش
که برای آزادی نموده اند نقش
اساسی خواهد بود و هر طرحی
برای گذار به دموکراسی در
ایران بدون کوردستان و عامل
کردی منجر به شکست خواهد
شد.
در مقاالت آینده به تشریح
بیشتر در مورد کورد و
کوردستان خواهیم پرداخت.
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برایان هوک:
جمهوری اسالمی تنها زبان
فشار را میفهمد

نماینده ویژه وزارت خارجهی آمریکا در امور ایران در مصاحبهای
اختصاصی با صدای آمریکا  ۳۶۵به تبیین سیاست خارجهی دولت
ترامپ در قبال رژیم ایران پرداخت و گفت اگر مشکل با رژیم
ایران از طریق گفتگو حل میشد آن را مدتها پیش حل کرده بودیم
اما جمهوری اسالمی تنها زبان فشار را میفهمد.
برایان هوک ،نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران
همچنین تاکید کرد که رژیم ایران یک نظام دزدساالر و یک مافیای
مذهبی فاسد است که مردم خود را دچار فقر کرده است.
هوک در رابطه با کاهش معافیتها از  ١٨٠روز به  ٩٠روز ،گفته
است :رقراری یک معافیت به این خاطر است که اجازه داده شود
فعالیتهای محدودکننده برنامه هستهای ایران ادامه یابند .حاال ما
دوره آنها را کوتاه کردهایم .آنها در دوره قبل  ۱۸۰روزه بودند .این
بار من فکر میکنم گزارشهایی درباره تهدید ایران مبنی بر خروج
از برجام و نیز خروج از پیمان منع گسترش منتشر شده است .بنا
بر این ،ما در واکنش به برخی از این تهدیدهای تازه ایران ،مدت
این معافیتها را کوتاهتر کردهایم.
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز چهارشنبه  ۱۸اردیبهشت
اعالم کرد که ایاالت متحده بدنبال مذاکره با ایران برای توافق
جدید هستهای است و تا زمانی که ایران رفتار خود را تغییر ندهد،
آمریکا به سیاست فشار حداکثری خود ادامه میدهد و به هرگونه
حملهی ایران به نیروهای آمریکایی یا متحدین آن ،شدیدا پاسخ
داده خواهد شد.

انجمن حمایت از حقوق
کودکان به اظهارات وزیر
آموزش و پرورش رژیم
اعتراض کرد

انجمن حمایت از حقوق کودکان ایران به اظهارات وزیر آموزش و
پرورش رژیم ایران ،مبنی بر "آمادگی  ۱۴میلیون دانشآموز برای
حضور در عرصه جنگ" اعتراض کرد.
طی روزهای گذشته ،محمد بطحایی ،وزیر آموزش و پرورش
رژیم ایران در یک سخنرانی در نیشابور اعالم کرد" :اکنون ۱۴
میلیون دانشآموز داریم که بهرغم همه هجمههای فرهنگی ،اگر
الزم باشد همانند دوران دفاع مقدس در صحنه خواهند بود و
جانفشانی خواهند کرد".
اظهارات این مسئول رژیم ،واکنشهای زیادی را در شبکههای
اجتماعی به دنبال داشت.
"انجمن حمایت از حقوق کودکان" ،مستقر در تهران ،طی نامهای
سرگشاده به وزیر آموزش و پرورش رژیم از این اظهارات انتقاد
کرد.
در نامه این انجمن ،عالوه بر انتقاد از رویکرد وزیر آموزش و
پرورش رژیم در قبال "پخش کلیپهایی از شادی کودکان در
مدارس" و درخواست وزیر از پلیس فتا و قوه قضائیهی رژیم
برای شناسایی سازندگان ،از گفتههای او درباره "حضور ۱۴
میلیون دانشآموز ایرانی در میدان دفاع یا جنگ" انتقاد کرده
است.
در بخشی از این نامه آمده است :این گفتهها "حتی اگر به واسطه
پیام فرستادن به جنگطلبان داخلی و خارجی باشد ،نه تنها سودی
برای وضعیت امروز کشور و آموزش و پرورش ندارد ،بلکه باعث
تزریق افکار غیر مرتبط با مسائل نظام تعلیم و تربیت میشود".
انجمن حمایت از حقوق کودکان تأکید کرده است که وزارت
آموزش و پرورش و شخص وزیر "نمیتواند به نمایندگی از ۱۴
میلیون انسان و دانشآموز  ...اعالم آمادگی یا عدم آمادگی کند".
طی روزهای گذشته شمار زیادی از کاربران شبکههای اجتماعی،
به ویژه در توئیتر ،به سخنان وزیر آموزش و پرورش رژیم ایران
اعتراض کردند ،برخی از آنها به ممنوعیت "کودکسربازی"
اشاره کردند ،شماری از آنان از اعزام نوجوانان به جبههها در
طول جنگ ایران و عراق نام بردند و عدهای نیز به فرزند وزیر و
فرزندان سایر مسئوالن اشاره کردند.

6

شماره  ٣١ - ٧٥٠اردیبهشت ١٣٩٨

محاصره تروریستها
بخش دوم و پایانی :سپاه چه راهکارهایی را برای مقابله با آمریکا
در پیش خواهد گرفت؟

آگری اسماعیل نژاد
در بخش اول این مقاله دالیل
اضافه شدن سپاه پاسداران به
لیست ترور آمریکا را بررسی
کردم ،در این بخش تالش
میكنم به این سوال مشخص
جواب بدهم:
سپاه چه راهکارهای را برای
مقابله با آمریکا در پیش
خواهد گرفت؟
همچنان که در بخش قبل
شرح آن رفت کارکرد سپاه
در جمهوری اسالمی حفظ
ساختار ایدئولوژیکی این رژیم
توتالیتر است ،در واقع سپاه
همان هستهای سخت ساختار
توتالیتر جمهوری اسالمی است
و بر همین اساس ماندگاری
جمهوری اسالمی در قالب
کنونی خود مستلزم حفظ این
هسته سخت است.
در شرایط کنونی جمهوری
اسالمی برای حفظ هسته
سخت خود باتوجه به اتفاقات
اخیر دو دسته راهکارهای زیر
را در نظر گرفته است.
یک :راهکارهای داخلی
آ :راهکارهای درون سپاهی
علی خامنهایی با تغییر
سپاه
ارشد
فرماندهان
پاسداران یک طیف به ظاهر
ایدئولوژیکتر از افراد دیگر
را به مسئولیت انتخاب کرده
است؛ از مشخصات اصلی
این طیف از فرماندهان که
تقریبا تمامی آنها قبال نیز
در پستهای حساس سپاه
بودند ،وابستگی تام به خانواده
خامنهای و رادیکال بودن آنها
در سطح گفته است و خامنهایی
همزمان بخشهای از سپاه را
در بخشهای دیگر ادغام کرده
است این دو رفتار خامنهایی
در واقع آمادهکاری برای
حفظ ساختار ایدئولوژیکی
سپاه و کوچک کردن ساختار
بروکراتیک است برای افزایش
سرعت عمل سپاه پاسداران
است.
از آنجا که برای هیچ
کارشناسی معلوم نیست،
گستردگی تحریمهای آمریکا
علیه سپاه تا کجا خواهد بود،
خامنهای در صدد است که
ساختار ایدئولوژیکی سپاه
را حفظ کند ،تا از این طریق
حتی در صورت محدود شدن
سپاه بخش ایدئولوژیکی آن

همچنان از انسجام برخوردار
باشد.
ب :راهکار درون رژیمی
هشتمین روز ماه رمضان
 ١٣٩٨خامنهای در یک جلسه
تحت عنوان "دیدار با مسئولین
نظام" بعضی از مسئولین سابق
جمهوری اسالمی (که وابسته
به اصالحطلبها بودند) را
دعوت کرده بود؛ هدف اصلی
از دعوت این طیف از مسئولین
در این نشست و همچنین
هدف اصلی از نشست حسن
روحانی با فعالین سیاسی با
توجه به افرادی که دعوت شده
بودند .کسب مشروعیت برای
سپاه از این افراد بود.
به نوعی میزبانان این دو
نشست به دنبال بهبود چهره
سپاه پاسداران در بین بخشی
از این افراد بودند ،چون با
نگاهی به عکسهای میتوان
متوجه شد که بخش زیادی از
کسانی که به این نشستهای
دعوت شده بودند؛ یا توسط
سپاه زندانی شدهاند و یا توسط
ماشین پروپاگاندای سپاه به
عنوان خائیین به جمهوری
اسالمی معرفی شدهاند.

برابر مردم و خواستههایشان
سران
میشود.
شناخته
جمهوری اسالمی یکی از
راهکارهای که در این مدت
برای کاهش تاثیر تحریمهای
آمریکا و همچنین کاهش فشار
بر سپاه اخذ کردند ،تالش برای
ترمیم چهره سپاه پاسداران در
بین مردم ایران است .این سه
راهکار فوق در قالب "انسجام
ملی" و "جنگ نرم" در حال
اجرائی شدن هستند.
دو :راهکارهای منطقهای
کارتهای فشار جمهوری
اسالمی در سطح منطقه
علیرغم تبلیغ زیاد در این
زمینه بسیار محدود است.
در موضوعات خاورمیانه
و
منطقهای
قدرتهای
فرامنطقهای تاثیر گذار هستند،
برای بررسی رفتارهای سپاه در
برابر آمریکا باید رفتارهای این
سازمان تروریستی و جمهوری
اسالمی را براساس همین
تقسیم بندی بررسی کنیم.
رفتار سپاه با قدرتهای
منطقهای
سپاه پاسداران در خاورمیانه
شبکههای وسیع تروریستی را

ایران خواهد شد ،نه نقد از
دولت ناتانیاهو؛ به دو دلیل:
یک :مردم اسرائیل در  ٧٠سال
گذشته تحت فشار و تهدید
همسایگان خود بوده و همیشه
امنیت اسرائیل برای دولت و
مردمش باالتر از هر منافعی
است.
دو :بیاد داشته باشیم که دولت
ناتانیاهو در دو سال گذشته
توانسته است؛ هم آمریکا قانع
کند که اورشلیم را به عنوان
پایتخت اسرائیل به رسمی
بشناسد و هم آمریکا بلندهای
گوالن را به عنوان بخشی
از خاک اسرائیل به رسمی
شناخته است.
سپاه در برابر پادشاهی سعودی
امکان دارد از دو کارت استفاده
کند:
یک :تهدید امنیت انرژی
دو :تقویت مخالفین شیعه
در زمینه تهدید امنیت انرژی
باید اذعان کرد ،این گزینه
عمال ضربهای به اقتصاد
سعودی وارد نخواهد کرد،
چون افزایش قیمت نفت در
وهله اول به نفع سعودی است
به عنوان یک صادرکننده

و وضعیت این کشورهای تاثیر
میگذارد را میتوان به سه
دسته تقسیم نمود:
یک :قدرتهای اروپای
جمهوری اسالمی از طریق
فشار بر کشورهای اروپای در
پی کسب دو هدف مشخص
خواهد بود:
یک :فشار اروپای بر آمریکا
جهت محدودکردن دامنه
تحریـمهای آمریکا علیه سپاه
و جمهوری اسالمی
دو :کسب منافع اقتصادی
به امید گذر از دولت کنونی
آمریکا
هرچند فشار بر قدرتهای
اروپای به عنوان وظیفه رسمی
دولت معرفی میشود و در
قالب این وظیفه جمهوری
اسالمی در عرف دیپلماتیک
مساله خروج از برجام را پیش
کشیده است ،اما همچنان که از
سخنان عباس عراقچی ،معاون
وزیر خارجه جمهوری اسالمی
در برنامه گفتگو ویژه خبری
و همچنن در اشارات مکرر
حسن روحانی نمایان است،
جمهوری اسالمی سه کارت
تروریسم اسالمی ،پناهنده و

پس یکی از اهداف دو نشستی
که در فوق بحث آن رفت بهبود
چهره سپاه در داخل ساختار
رژیم جمهوری اسالمی است.
دلیل این مساله آماده کاری
داخلی برای رفتارها سپاه در
سطح منطقهای است.
ج :تالش برای ترمیم چهره
سپاه در بین مردم ایران
شبکههای میدیای داخلی و
خارجی وابسته به جمهوری
اسالمی در تالشند "چهرهای
ملی" و "مدافع ایران" را از
سپاه به مردم معرفی کنند که
هدف این کار هم ترمیم پایگاه
اجتماعی سپاه است  ،سپاه در
 ٤٠سال گذشته در سرکوب
و کشتار مردم دست داشته
و در فساد درون حکومتی و
بحرانهای موجود اقتصادی
نقش اصلی را بازی میکند؛ بر
این اساس عمال نه تنها سپاه در
بین مردم از محبوبیتی برخوردار
نیست ،بلکه به عنوان سدی در

مدیریت و هدایت میکند و در
شرایط کنونی همپیمان آمریکا
علیه سپاه و جمهوری اسالمی
در منطقه سه کشور اسرائیل،
امارات و پادشاهی سعودی
است.
سپاه مشخصا علیه اسرائیل
امکان دارد این اقدامات را
انجام دهد ،از طریق شبکههای
تروریستی فلسطینی میتواند
ترس و وحشت را در جامعه
اسرائیل پخش کند و از این
طریق افکار عمومی اسرائیل را
علیه دولت راستگرایی ناتانیاهو
بشوراند ،این رفتار تنها از
طریق گروههای فلسطینی
امکان آن هست و در صورتی
که ایجاد ترس و وحشت
در بین مردم اسرئیل توسط
گروههای غیر فلسطینی مانند
حزب اهلل  ،حشدالشعبی و...
انجام شود ،بازی برمیگردد
و این ترس و وحشت مسبب
ایجاد اتحاد مردم اسرائیل علیه

نفت !،اما میتوند عاملی باشد،
برای ایجاد فشار بینالمللی بر
همپیمانی آمریکا_اسرائیل_
عرب که علیه رفتار منطقهای
جمهوری اسالمی شکل گرفته
است.
سپاه در برابر امارات متحده
عربی از دو کارت تهدید امنیت
انرژی و تهدید سرمایهگذاری
خارجی استفاده خواهد کرد.
در واقع عملیات خرابکارانه
بندر فجیره نیز در راستای
همین دو نوع تهدید بود.
تهدید سرمایهگذاری خارجی
برای امارات به مراتب از تهدید
امنیت انرژی خطرناکتر است .و
امکان آن میرود سپاه در این
زمینه بیشتر تاکید کند.
رفتار سپاه در قبال قدرتهای
فرامنطقهای
قدرتهای فرامنطقهای جدا
از آمریکا که بر معادالت
خاورمیانه تاثیر دارند و یا
اتفاقات خاورمیانه بر اقتصاد

مواد مخدر را میخواهد علیه
اروپا در راستای تحقق اهداف
خود بکار بگیرد.
مشخص است جدا از این سه
نوع تهدید ،مساله تهدید امنیت
انرژی و گران شدن نرخ انژری
خود نوعی تهدید علیه اروپا
نیز تقلی میشود.
دو :قدرتهای اقتصادی وارد
کننده نفت
جمهوری اسالمی برای ایجاد
نوعی فشار علیه آمریکا توسط

قدرتهای واردکننده نفت در
تالش است ،از سیاست تهدید
امنیت انرژی در خاورمیانه
پیروی کند.
مشخص است که نوک پیکان
این سیاست علیه قدرتهای
آسیای است.
در این میان جمهوری اسالمی
در تالش است که اختالفات
بین چین و آمریکا را نیز
به فرصتی برای ایجاد فشار
بر آمریکا تبدیل کند ،البته
اختالف چین و آمریکا در
زمینه بحران خاورمیانه از
اهمیت زیادی برخوردار نیست
و قطعا نتیجه ملموسی برای
جمهوری اسالمی به همراه
نخواهد داشت.
سه :روسیه
روسیه تنها قدرت فرامنطقهای
است که در اختالفات بین
آمریکا و ایران برنده است،
چون جمهوری اسالمی هیچ
عمل خرابکارانهی را علیه
این کشور انجام نخواهد داد و
در ضمن کلیه خرابکاریهای
جمهوری اسالمی به عنوان
راهکار برای خروج از فشار
کنونی در پیش دارد ،به نوعی
در راستای اهداف و منافع
روسیه خواهد بود.
سپاه پاسداران و جمهوری
اسالمی برای خروج از وضعیت
موجود ،امنیت خاورمیانه را
نشانه خواهند رفت ،دو نوع
تهدید مشخص در شرایط
کنونی علیه سپاه به عنوان
هستهای سخت و ساختار رژیم
وجود دارد :
یک :تحریمهای اقتصادی
آمریکا
دو :عدم مشروعیت داخلی و
وحشت از خیزش مردم
جمهوری اسالمی همزمان
با تهدید امنیت منطقه علیه
اسرائیل ،آمریکا ،سعودی و
امارات در داخل دست به
سرکوب وسیع خواهد زد،
البته این امکان هم وجود دارد؛
برای سرکوب بیشتر در داخل
ایران سپاه پاسداران در تالش
باشد که یک جنگ محدود در
جغرافیای ایران بهراه بهاندزد،
اما بر اساس شواهد و قرائن
تنها گزینه در دست سپاه
برای مقابله با شرایط کنونی
تهدید امنیتی در خاورمیانه
است و این نوع تهدید میتواند
خاورمیانه را به ورطه یک
جنگ بزرگ بکشاند.

http://farsi.khamenei.ir/speech42512=content?id
109625/http://www.president.ir/fa
https://www.radiofarda.com/a/iran-foreigndeputy-threat-against-afghan-residentshtml.29930258/eu
46493905-http://www.bbc.com/persian/iran

شماره  ٢١ -٧٥٠مه 2019

7

نظریهی بینامتنیت در پرتو تأویلی نو
(باختین از روزنهی نگاه پوپر)
بخش اول
ترجمه (از کوردی) :سامال احمدی
تقدیم به شیخ شعر و نقد :محمدصالح سوزنی
نظریهی بینامتنیت از معدود
نظریههایی است که در میان
اکثر مکاتب نقد ادبی ،با وجود
تنوع و تناقضهایی زیادی که
دارند ،باز نوعی توافق نسبی
در مورد آن به چشم میخورد.
منتقد ساختارگرا از این نظریه
خوانش ویژهی خود را دارد،
و منتقد ساختارشکن نیز درک
ویژهای از آن دارد .اندیشمند
مدرن از آن به نیکی یاد میکند،
و نویسندهی پستمدرن نیز آن
را میپسندد .اغلب منتقدانی که
توافق آنها در مورد بسیاری از
اصول نقد ادبی دشوار است ــ
حداقل در مورد اصول کلی این
نظریه ــ میتوانند به توافقی
نسبی دست پیدا کنند .همین
توافق نسبی به همراه دالیلی
دیگر ایجاب کرده است که
بینامتنیت ،نه فقط به عنوان یک
نظریهی ساد ه در زمینهی نقد
و نظریهی ادبی به همراه دیگر
نظریههای فراوان در این زمینه،
بلکه به عنوان قالبی مشترک،
و نیز به عنوان منطق نقد و
نظریهی ادبی نگریسته شود.
ریشهی مفهوم بینامتنیت به
تئوریهای میخائیل باختین،
اندیشمند روسی ،برمیگردد.
بنمایهی پروژهی باختین بر
دیالوگیسم یا منطق گفتگویی
تکیه دارد .اما کلمهی بینامتنیت
و پراکیتزه کردن دیالوگیسم
ابداع خانم ژولیا کریستوا،
اندیشمند معروف بلغاری است.
برای فهم معنا و بنمایهی
بینامتنیت میتوانیم از این
پرسش شروع کنیم که آیا
معنای یک متن ادبی فقط در
چهارچوب همان متن جا گرفته
است یا بلعکس ،چهارچوب
هیچ متنی آنقدر بسته و محکم
نیست که بتواند از جریان آزاد
معنا در جهان وسیع متون ادبی
جلوگیری کند؟ و آیا معنای
هر متنی به همان اندازه که
در میان خود آن متن متعارف
است ،شاخههایش را به بیرون
از مرزهای صوری خود نیز
گسترش میدهد؟ اگر بر این
باور باشیم که هر متن ادبی
از لحاظ معنا خودکفاست و
درک معنای یک متن هیچ

ربطی به فهم معنای یک متن
دیگر ندارد ،به این معناست که
بینامتنیت را مردود دانستهایم.
اما اگر بر این باور باشیم که هر
متنی به مثابهی شبکهایست
که جویباری از معنا از نقطه به
نقطهی آن شبکه عبور میکند ،و
طوری نیست که از هر زاویهی
آن شبکه چشمهی معنایی
ویژهی آن زاویه بجوشد ،بدین
معناست که بینامتنیت را اثبات
کردهایم.
میان
از
نظر یه ها ی
فو ق ا لذ کر ،
نظریهی نخست
که با نظریهی
در
بینامتنیت
است،
تضاد
مدتی
برای
به
طوالنی
یک
عنوان
نظر یه ی
غیرقابل انکار
نگریسته شده
است .همچنین
بر درک معمولی
خوانندگان و منتقدین تکیه
داشته است .اما از سالهای
آغازین قرن بیستم به تدریج
اصول نظریهی دوم بیشتر
به سوی پایداری حرکت
کرد .گراهام آلن در کتاب
''بینامتنیت'' در این باره
مینویسد:
"این ایده که ما به هنگام
خواندن یک اثر ادبی در پی
یافتن معنایی هستیم که در
درون اثر جای دارد ،اکنون
ایدهای کامال متعارف به نظر
میرسد .متون ادبی خود
واجد معناییاند؛ و خوانندگان
این معنا را از آن متون اخذ
میکنند .ما این فرآیند اخذ معنا
از متون را خوانش ،یا تأویل
مینامیم .اما چنین ایدههایی ،به
رغم بدیهی بودن ظاهریشان،
در نظریهی ادبی و فرهنگی
معاصر اساسا به چالش کشیده
شدهاند ]...[ .نظریهپردازان
مدرن متون ،خواه متون ادبی
و خواه متون غیرادبی ،را
فاقد هر گونه معنای مستقل
میدانند .متون در واقع متشکل

از همان چیژی هستند که
نظریهپردازان اکنون آن را امر
بینامتنی مینامند .نظریهپردازان
مدعی آناند که عمل خوانش
ما را به شبکهای از روابط متنی
وارد میکند .تأویل کردن یک
متن ،کشف کردن معنا یا معانی
آن ،در واقع ردیابی همان
روابط است .بنابراین ،خوانش
به صورت یک فرآیند حرکت
میان متون در میآید .معنا
نیز به چیزی بدل میشود ،که

بستگی دارد.
نخستین مؤلفهی هستیشناسانه
(آنتولوژیک) :متن واحد هستی
مستقل ندارد.
دومین مؤلفهی هستیشناسانه:
جهانی مستقل وجود دارد
که از مجموعهی متون شکل
میگیرد.
اکنون میتوانیم دو پرسش
بسیار مهم را مطرح کنیم ،و
بخش نخست این مقاله را به
پاسخ گفتن به آن دو پرسش

میان یک متن و همهی دیگر
متون مورد اشاره و مرتبط با
آن متن موجودیت مییابد؛ و
این برونرفت از متن مستقل
و ورود به شبکهیی از روابط
متنی است :متن به بینامتن بدل
میشود".
با توجه به موضوعاتی که تا
اینجا مطرح شدند ،میتوانیم
به این نتیجه برسیم که
نظریهی بینامتنیت از چندین
مؤلفهی تئوریک کوچکتر
شکل میگیرد .برای تعریف
دقیقتر این نظریه میتوانیم از
مؤلفههای زیر استفاده کنیم:
معناشناسانه
مؤلفهی
شکلگیری
(سیمانتیک):
معنای هیچ متنی به صورت
مستقل ممکن نمیشود و
شکلگیری معنای متن در
ارتباط با شکلگیری معنای
مجموعهای از دیگر متون و در
فرآیندی درهم تنیده و مستمر
رخ میدهد.
معرفتشناسانه
مؤلفهی
(اپیستمولوژیک) :درک یک
متن به فهم متونی مرتبط

اختصاص دهیم .میتوانیم
پرسش اول را اینگونه مطرح
کنیم:
 )١جهان مستقلی که از
مجموعهی متون به وجود
میآید ،یک جهان فرضی و
خیالی است یا یک جهان عینی
و واقعی؟
و طرح پرسش دوم به این
صورت است:
 )٢آیا هیچ استداللی برای
این ادعا وجود دارد که درک
معنای یک متن به درک
معنای مجموعهای از دیگر
متون بستگی دارد یا این
ادعا مانند یک اصل اساسی
( )Axiomبدون هیچ
استداللی پذیرفته میشود؟
ما برای پاسخ به هر دو
پرسش فوق از فلسفهی کارل
پوپر ،فیلسوف نامدار معاصر،
استمداد میطلبیم و سعی
میکنیم نظریهی بینامتنیت را به
شیوهای نو و در پرتو عقلگرایی
(critical
انتقادی
 )rationalismمورد
مطالعه قرار دهیم .عقلگرایی

انتقادی اصطالحی برای معرفی
نظام فکری پوپر و همفکرانش
است.
جهان  ٣پوپر ،پاسخی برای
پرسش اول
نگرش هستیشناسانهی پوپر
شامل ابداعی است که به آسانی
بسیاری از گرههای پیشتر باز
نشدهی تئوری را باز میکند و
پرده از روی بسیاری از حقایق
پنهان برمیدارد .از منظر
عقلگرایی انتقادی سه جهان
مستقل وجود دارد
که به شیوهای ویژه
با هم در گفتگو
تأثیرگذاشتن
و
بر روی همدیگر
این
هستند.
جهانها عبارتند
از:
جهان  :١جهان
تمام اشیاء فیزیکی
درخت،
مانند:
قلم،
سنگ،
بدن
کامپیوتر،
انسان و چیژهایی
از این دست.
جهان  :٢جهان فرآیندهایی
که در ذهن یک انسان
مشخص روی میدهند؛ یعنی
فرآیندهایی که ذهنی هستند.
جهان  :٣جهان همهی آن آثار
فکری و هنریای که انسان آنها
را خلق میکند.
برای توضیح تقسیمات فوق
میتوانیم از یک نمونه کمک
بگیریم :کتاب هملت شکسپیر
را در نظر بگیرید .جلد و
صفحات این کتاب به جهان
 ١مربوط هستند .هنگامی که
شکسپیر به عنوان نویسندهی
این اثر به جوانب متفاوت این
اثر فکر کرده است ،این تفکر
در جهان  ٢رخ داده است.
محتوای نمایشنامهی هملت و
مجموع تفسیرها و تأویلهایی
که در مورد این نمایشنامه ابراز
و نوشته شدهاند ،و مورد بحث
و گفتگو قرار گرفتهاند ،بخشی
از جهان  ٣هستند.
میتوانیم نمونههای متفاوت

دیگری را مورد بحث قرار
بدهیم ،اما بیش از این به این
موضوع نمیپردازیم .موضوع
مهم در بارهی آن طبقهبندی این
است که جهان  ٣مانند جهان ١
عینی و واقعی است .اگرچه
این که عینیت و واقعیت این
هستومندهایی ()entity
که در جهان  ٣هستند با عینیت
اشیائی که در جهان  ١هستند
اندکی تفاوت دارد .اما اگر به
این حقیقت توجه داشته باشیم
که از منظر عقلگرایی انتقادی
قیاس واقعی بودن عبارت است
از توانایی تأثیرگذاری و قیاس
عینی بودن نیز عبارت است از
توانایی تأویلبرداری بیناذهنی
و نقدپذیری هستی دیدگاه
یا تئوری یا متن .اگر از این
منظر به موضوع مورد بحث
نگاه کنیم ،میبینیم موجودات
مربوط به جهان  ٣واقعی
هستند ،زیرا تاریخ گواهی
میدهد که تئوریهای بسیاری
همچون نظریهی مارکس
توانستهاند جهان  ١را زیرورو
کنند .و استدالل واقعی بودن
از این عینیتر نخواهد بود.
چه چیزی واقعیتر از آن چیز
است که بتواند تغییری عمیق
ــ و حتی سطحی ــ در جهان
وسیع یا کوچک ایجاد کند؟ در
بارهی عینی بودن نیز میتوانیم
بگوییم که از گوتلب فرگه به
بعد این دیدگاه در فلسفهی
تحلیلی به اثبات رسیده
است که جملهای/دیدگاهی/
نظریهای /متنی دارای محتوای
عینی است؛ محتوایی که قابل
بیان باشد ،بتوان آن را درک
کرد و در موردش به تبادل
نظر پرداخت ،و نیز آن را نقد
کرد .وجود این ویژگیها برای
اثبات عینی بودن چیزی که
ی
دارای ویژگی است ،کاف 
هستند .جهان  ٣به پادرمیانی
جهان  ٢و از راه این جهان بر
جهان  ١تأثیر میگذارد .یعنی
ذهن انسان نظریهای را درک
میکند و سپس آن را در عمل
به کار میبرد.
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فعالیتهای جاشها در کوردستان فاز جدیدی به خود گرفته است

رژیم اسالمی ایران جهت
جاسوسی و کنترل فعالیتهای
روزمره مردم کوردستان،
درتوطئهای دیگر مزدوران
خود را برای جاسوسی سازمان
داده است.
بر اساس اخبار رسیده به
وبسایت کوردستان میدیا؛
در شهر پاوه مزدوران و
جاشهای رژیم ایران با فورم
و پوشش نیروهای پیشمهرگه
در کوههای منطقه اقدام به
گشت زنی میکنند ،تا بدین

صورت مردم را فریب داده و
مکانهایی را که پیشمهرگه در

آن حضور دارند آشکار سازند.
که
جاشهایی
همچنین،

میخواهند از همکاری با رژیم
دست بردارند ،توسط حفاظت

اطالعات سپاه تروریست
پاسداران مورد تهدید واقع
شدهاند.
در این رابطه ،از روز شنبه،
اردیبهشت
بیستوهشتم
ماه ،نیروهای سرکوبگر سپاه
تروریست پاسداران همراه با
مزدوران خود درروستاها و
مناطق شهر سروآباد در حال
احداث جاده به طرف کوه
کوساالن هستند ،که مخالفت و
اعتراض مردم این منطقه را به
دنبال داشته است.

سپاه تروریست پاسداران رژیم
ایران ،از ترس حضور نیروی
پیشمهرگ ه کوردستان درداخل
و به منظور پیشگیری از
فعالیتهای نیروی پیشمهرگه
به احداث جاده اقدام کرده
است تا از این طریق آسانتر
بتواند تجهیزات جنگی را جهت
مقابله با نیروی پیشمهرگه
کوردستان به این مناطق انتقال
دهد.

روزنامهى «كوردستان» و وب سايتهاى حزب دمكرات كردستان ايران،
در شبكه جهانى اينترنت:
http:www.pdki.org
pdkiran@club-internet.fr

www.kurdistanmedia.com
info@kurdistanmedia.com
telegram.me/PDKImedia
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سپاه پاسداران محیط زیست کردستان را به آتش میکشاند

نیروهای سپاه پاسداران در مرز
نوسود از توابع شهرستان پاوه
مراتع جنگلی را آتش میزنند.
براساس گزارش رسیده به
ُکردپا،
آژانس خبررسانی
روز پنجشنبه بیست و ششم
اردیبهشتماه ،سپاه پاسداران
اقدام به اعزام نیرو به ارتفاعات
مرز نوسود از توابع شهرستان
پاوه کرده و این نیروها مراتع
جنگلی این منطقه را به آتش
میکشانند.
به گفته یک منبع آگاه ،نیروهای
سپاه پاسداران با این اقدام

خسارت چشمگیری را به
محیط زیست منطقه نوسود
وارد کردهاند.

این منبع آگاه افزود :نیروهای
سپاه پاسداران عالوه بر تخریب
محیط زیست منطقه نوسود

در نقاط مرزی اقدام به کمین
در مسیر کولبران میکنند .در
همین رابطه نیز ،چند روز قبل،
نیروهای سپاه پاسداران مجهز
به سالحهای سنگین و نیمه
سنگین در مرزهای سردشت
مستقر و اقدام به نوسازی و
ایجاد پایگاههای نظامی کردند.
سپاه پاسداران در ارتفاعات
سردشت
"جاسوسان"
سالحهای سنگین نظامی را
مستقر کرده است.

بیانیه انجمن زیست محیطی «گهالی ههورامان»
در رابطه با جادهکشی به کوساالن

انجمن زیست محیطی "گهالی
ههورامان" هرگونه جادهکشی و
تخریب محیط زیست کوساالن
را محکوم کرد.
انجمن زیست محیطی "گهالی
بیانیهای
در
ههورامان"
جادهکشی و تخریب محیط
زیست کوساالن را متضاد و
متعارض با فلسفه وجودی
منطقه حفاظت شده کوساالن
میداند.
ً
متن این بیانیه عینا در پی
میآید:
کوساالن ،بستر و مصدر
شکلگیری تمدن هورامان
منطقه حفاظت شده کوساالن
به عنوان بزرگترین ذخیرهگاه
ژنتیکی و تنها اکوسیستم جنگلی
و مرتعی استان کردستان ،به

دلیل ویژگیهای اکولوژیکی،
زونهای متفاوت جغرافیایی،
شرایط خاص اقلیمی ،بارندگی
زیاد و خاک غنی ،با دارا بودن
بیش از  ١٠٠٠گونه گیاهی،
بیش از  ٢٥گونه انحصاری در
دنیا و صدها گونهی جانوری

یکی از دانشجویان دانشگاه
پیامنور مریوان توسط نیروهای
اطالعاتی بازداشت گردید.
روز شنبه بیست و هشتم
اردیبهشتماه" ،کژوان آزادیان"
دانشجوی دانشگاه پیامنور
مریوان و فعال محیط زیست
از سوی نیروهای اطالعاتی
بازداشت شد.
یک منبع آگاه ضمن تأیید
این خبر به آژانس کوردپا

اعالم کرد :نیروهای اطالعاتی

کمیاب و نادر ،به عنوان یکی از
مهمترین کانونهای گونه زایی،
پناهگاههای زیستی گیاهی،
جانوری و همچنین با توجه
به اینکه بخش اعظم حوضه
آبخیز و آبریز رودخانه سیروان
(شاهرگ حیاتی هورامان) را

تشکیل میدهد توانسته است
بستر و مصدر شکلگیری تمدن
و حیات فرهنگی_اجتماعی
مردمان هورامان باشد.
لذا انجمن زیست محیطی
گهالی ههورامان هر گونه
جادهکشی و تخریب زیست
محیطی در این منطقه را شدیدا ً
محکوم و متضاد و متعارض با
فلسفه وجودی منطقه حفاظت
شده کوساالن میداند .و
خواستار توقف هر چه سریعتر
جاده سروآباد به کوساالن
است و سکوت و بیتفاوتی
ارگانهای مربوطه ،ادارههای
کل منابع طبیعی و محیط زیست
را خیانت در امانت میداند.

دانشجوی کورد را بازداشت
کردهاند .این منبع افزود :طی
یکماه اخیر این برای دومین
بار است که این دانشجوی
کورد توسط نیروهای اطالعاتی
بازداشت میگردد.
تا لحظه انتشار این خبر ،از
دلیل یا دالیل بازداشت این
دانشجوی کورد اطالعی در
دسترس نیست.

اطالعات یک شهروند مریوانی را بازداشت کرد
یک شهروند کورد اهل
شهرستان مریوان از سوی
نیروهای اطالعاتی بازداشت
گردید.
روز شنبه بیست و هشتم
اردیبهشتماه ،یک شهروند
کورد به نام "نادر عبداهللزاده"
 ٣٦ساله فرزند خالد اهل
توسط
مریوان
شهرستان
نیروهای اطالعاتی بازداشت

شد.
این شهروند کورد در دهستان

زریوار از سوی نیروهای
اطالعاتی بازداشت و به مکان

نامعلومی منتقل شده است.
این شهروند کورد بدون ارائه
مجوز قانونی به اتهام "همکاری
با یکی از احزاب کورد
اپوزیسیون حکومت ایران"
بازداشت شده است.
تا لحظه انتشار این خبر ،از
سرنوشت و محل نگهداری
این شهروند کورد اطالعی در
دسترس نمیباشد.

یک کولبر کورد در پی شلیک مستقیم نظامیان حکومتی
در مرز بانه جان سپرد

یک کولبر کورد اهل شهرستان
بانه بر اثر شلیک مستقیم
نظامیان حکومتی جان خود را
از دست داد.
شامگاه روز شنبه بیست و
هشتم اردیبهشتماه ،یک کولبر
کورد به نام "محمد رسول
عزیزی" فرزند محمدرشید
اهل روستای "کانی سیف" از
توابع بانه بر اثر شلیک مستقیم
نظامیان حکومتی جان باخت.
این کولبر کورد بههمراه گروهی

از کولبران بدون اخطار قبلی
هدف شلیک مستقیم نظامیان
حکومتی قرار گرفت ه است.

نظامیان حکومتی به ظن حمل
کاالی قاچاق این گروه از
کولبران کورد را مورد تیراندازی

برگزاری تجمع در اعتراض به
قتلهای ناموسی در سنندج
فعاالن حقوق زنان در اعتراض
به قتلهای ناموسی و خودکشی
زنان در سنندج تجمع اعتراضی
را برگزار کردند.
براساس گزارش رسیده به
ُکردپا،
آژانس خبررسانی
روز دوشنبه بیست و سوم
اردیبهشتماه ،در پی فراخوان
جمعی از زنان شهر سنندج
تجمعی در جهت محکوم کردن
قتلهای ناموسی و خودکشی
زنان در کردستان بر سر مزار
دو خواهر نایسری به نام پریا
(شایسته) و اسرا امینی برگزار
شد .خبرنگار ُکردپا در سنندج
گزارش داد :مأموران نیروی
انتظامی به محل تجمع زنان
یورش بردند که با درگیری
لفظی همراه بوده است.
یکی از تجمعکنندگان به

خبرنگار ُکردپا گفت :این
تجمع با یک دقیقه سکوت به
یاد قربانیان خشونت آغاز و
مأموران انتظامی مانع قرائت
اطالعیه در این تجمع شدند.
به گفته این منبع آگاه ،پس از
پراکنده کردن تجمعکنندگان،
مأموران انتظامی اعالم کردهاند
اگر بگذاریم اینجا تجمع کنید
تا ساعتی دیگر یک لشکر
میشوید .این مراسم با قرائت
اطالعیه در گوشهای دیگر
از بهشت محمدی سنندج به
پایان رسیده است .روز هجدهم
اردیبهشتماه ،شایسته و اسرا
امینی ساکن محله "نایسر" در
شهر سنندج توسط نزدیکان
خود به قتل رسیدند .از دالیل
قتل این دو خواهر اطالع دقیقی
در دسترس نمیباشد.

تعقیب و گریز نظامیان حکومتی
منجر به
مرگ یک کاسبکار ُکرد شد

انجمن گهالی ههورامان

بازداشت یک دانشجوی کورد در مریوان

بدون ارائه مجوز قانونی این
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قرار دادهاند.
این کولبر کورد دارای چهار
فرزند میباشد.
در همین رابطه نیز ،شامگاه
روز پنجشنبه بیست و ششم
اردیبهشتماه ،خودروی یک
کاسبکار کورد به نام "حسام
محبی" فرزند منصور ساکن
پایین"
"بهارستان
محله
شهرستان سقز بر اثر تعقیب و
گریز نظامیان حکومتی واژگون
و منجر به مرگ وی شد.

خودروی یک کاسبکار ُکرد اهل شهرستان سقز در پی تعقیب و
گریز نظامیان حکومتی دچار حادثه شده و وی جان خود را از
دست داده است .براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی
ُکردپا ،شامگاه روز پنجشنبه بیست و ششم اردیبهشتماه ،خودروی
یک کاسبکار ُکرد به نام "حسام محبی" فرزند منصور ساکن محله
"بهارستان پایین" شهرستان سقز بر اثر تعقیب و گریز نظامیان
حکومتی واژگون و منجر به مرگ وی شده است .این کاسبکار
در حین تعقیب و گریز و سقوط به پرتگاه در جاده سقز – زنجان
دچار این حادثه شده و سرنشین دیگر آن به شدت مصدوم گردیده
است .در همین رابطه نیز ،شامگاه روز سهشنبه بیست و چهارم
اردیبهشتماه ،یک کاسبکار ُکرد به نام "آرام زرده شوانه" فرزند
واحد اهل روستای گوندویالی اشنویه در رودخانه گادر غرق و
جانخود را از دست داد .این کاسبکار  ١٧ساله حوالی پل "ئایشه
خان" سوار بر اسب قصد عبور از رودخانه گادر را داشته که به
دلیل شدت جریان آب به داخل رودخانه افتاده بود.

خودکشی یک زن در کرماشان

یک زن کورد اهل کرماشان با
خوردن قرص به زندگی خود
پایان داد .روز چهارشنبه بیست
و پنجم اردیبهشتماه ،یک زن
کورد به نام "زینت کریمی" ٢٦
ساله اهل کرماشان با اقدام به
خودکشی جان خود را از دست
داد .این زن به دلیل اختالفات
خانوادگی با خوردن قرص
اقدام به خودکشی کرده است.
در همین رابطه نیز ،روز
چهارشنبه بیست و پنجم

اردیبهشتماه ،یک زن کورد به
نام "پرشنگ صالحیه"  ٤٠ساله
اهل پیرانشهر که به دلیل فقر
اقدام به خودسوزی کرده بود،
جان خود را از دست داد.
همچنین شامگاه روز سهشنبه
بیست و چهارم اردیبهشتماه،
یک زن کورد به نام "الهام
مرادی" به دلیل اختالفات
خانوادگی از طریق حلق آویز
کردن به طناب دار به زندگی
خود پایان داد.

