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ارگان حزب دمکرات کردستان ایران

تـأمین حقوق ملی خلق کرد در چهارچوب ایرانی دمـکراتیک و فـــدرال

٦ ٤٧ ٥

پیشمرگه ی کوردستان 

نماد و معلم استقامت و ثابت 

قدمی 

در برابر هیاهوها و معامالت

سپاه پاسداران انقالب اسالمی و 

تروریسم زیست محیطی 

ایران تالش های خود برای 

دستیابی به سالح هسته ای 

را متوقف نکرده است
نقش افراد در تدوین سیاست 

خارجی آمریکا

٣ ٣ 2

پیام تبریک مسئول 

اجرائی حزب دمکرات 

به مناسبت فرا رسیدن 

عید سعید فطر

دستگاه امنیتی آلمان: 

رژیم ایران 

در پی دستیابی به سالح 

کشتارجمعی است

لودر خورشیدی 

»هیـزی کوردستان«  

توسط دو مخترع 

سنندجی ساخته شد

هراس در  دیکتاتور 

 ١٣٦٨ خرداد  چهارده ام  روز 
امتحانات  با  همزمان  شمسی، 
راهی  که  زود  صبح  خردادماه، 
بلندگوی  از  بودیم  مدرسه 
نزدیکی های  در  که  حسینیه ای 
ناله های  و  قرار داشت زجه   آن 
این  اثنای  در  شنیدیم.  بلندی 
که  کرد  اعالم  نیز  ناله  و  زجه 
و  شده  اعالم  عمومی  عزای 
تعطیل  ادارات  و  مدارس  تمام 
می باشند. من و چند رفیق دیگر 
که عازم مدرسه و آماده امتحان 
خبر  این  شنیدن  با  بودیم  دادن 
بی خود  خود  از  خوشحالی  از 
شدیم. در مسیر برگشت متوجه 
شدم که مردمان حاضر در کوچه 
شاد  و  لب  به  لبخند  خیابان  و 

هستند!
رژیم  حکایت  این  واقع  در   
دل  در  آن  حقیقی  جایگاه  و 
است!  خیابان  و  کوچه  مردمان 
از سویی بلندگوها و تریبون های 
حکومتی آوای عزا و سوگواری 
سوی  از  و  می کردند  پخش  را 
خیابان  و  کوچه  مردمان  دیگر 
خوشحال و شاد بودند! آن روز، 

روز مرگ خمینی بود.
که  نبود  روزی  چنین  در  تنها 
رژیم اسالمی ایران با احساسات 
متضاد  و  متناقض  رفتارهای  و 
روبرو  مردم  سوی  از  خود  با 
سر  قصه،  این  بلکه  می شد. 
شئونات  تمام  در  و  دارد  دراز 
زندگی و ابعاد زندگی روزمره از 
سیاست و اداره و مسجد گرفته 
احساسات  و  رفتارها  آخر،  تا 
جدا  هم  از  حکومت  و  مردم 
جبهه  دو  در  و  است  متضاد  و 

متقابل قرار داشته و دارد.
تلویزیونی  برنامه ای  رژیم  اگر 
خواهان  مردم  می کند،  تبلیغ  را 
اگر  هستند،  دیگر  برنامه ای 
مردم به گشت و گذار در پارک 
ممنوع  آنرا  عالقمندند حکومت 

می کند.

سخن

کریم پرویزی

شادی ملت،
 عزای رژیم

ادامه در صفحه ی ٢

سی امین  در  خامنه ای  علی 
قرن،  دیکتاتور  مرگ  سالگرد 
طی  امسال  خرداد   ١٤ در 
مناسبت  همین  به  که  سخنانی 
ایراد  خمینی،  دفن  مکان  در 
کرد به وضعیت ایران و آخرین 
سخنان و مواضع دولت آمریکا 
به  اینکه  بر  عالوه  و  پرداخت 
داد  هشدار  رژیم اش  مسئولین 
به  آمریکائی ها  نباید  که  گفت 

آنان نزدیک شوند.
دست  گاهی  دشمن  گفت:  او   
به تهدید می زند و گاهی اوقات 
نیز از حربه تطمیع بهره می برد. 
ما  فریب  برای  تالشی ست  این 
و  آگاه  باید  خاطر  همین  به 

هشیار باشیم.
دیگری  بخش  در  خامنه ای 
به  خطاب  خود  سخنان  از 
گفت:  مراسم  در  حاضرین 
تنها  است  واجب  ما  بر  آنچکه 
هزینه  چه  اگر  است!  مقاومت 
آن نیز زیاد باشد اما باید به این 

اصل پایبند بود!
همزمان  و  اخیر  هفته های  طی 
و  ایران  میان  تنش  افزایش  با 

آمریکا، مساله مذاکره میان دو 
طرف نیز برجسته تر شده است. 
ژاپن  به  که  سفری  طی  ترامپ 
داشت به این مساله اشاره کرد 
رژیم  تغییر  قصد  او  دولت  که 
چارچوب  همین  در  ندارد.  را 
تداوم  به  خامنه ای  که  بود  نیز 
بر  که  چرا  کرد  اشاره  مقاومت 
پیش  در  با  که  است  باور  این 
جمهوری  سیاست،  این  گرفتن 
اسالمی می تواند دشمن را وادار 
همین  به  کند.  عقب نشینی  به 
خاطر او مدعی شد که »آن ها 
-آمریکا- قصد دارند که رشد 
توان نظامی ما را متوقف و آنرا 
از بین ببرند اما اگر ما مقاومت 
کنیم بی شک، شکست خواهند 

خورد«.
هشتم  در  خامنه ای  نیز  پیشتر 
برنامه ی  درباره  خردادماه 
هسته ای و موشکی رژیم گفته 
ناموسی ست  این مساله ای  بود: 
ناموسی  مسائل  درباره  ما  و 

هیچ مذاکره ای نخواهیم کرد.
آن  به  خامنه ای  که  مقاومتی 
هزینه  احتماال  و  می کند  اشاره 

سرسپردگانش  برای  نیز  آن 
و  نباشد  آنچنانی  مساله ای 
تاثیر چندانی بر زندگی خود و 
خانواده شان نداشته باشد، چنان 
تمام  گران  ایران  مردم  برای 
شده که موجب فروپاشی نظام 
و  سیاسی  اخالقی،  اقتصادی، 
فرهنگی این کشور شده است.

پیشتر مایک پومپئو، ١٢ شرط 
با  مذاکره  و  نشست  برای  را 
کرده  اعالم  و  مشخص  تهران 
شروط  این  از  یکی  که  بود 
متوقف کردن برنامه ی موشکی 
که  بود  اسالمی  جمهوری 
و  مسئولین  سوی  از  مستمرا 
مقامات حکوتی رد شده است. 
آخرین  در  پومپئو  همزمان 
اظهاراتش اعالم کرد: عالوه بر 
برنامه »فشار حداکثری«  آنکه 
داشت  خواهد  تداوم  ایران  بر 
اما حاضریم بدون قید و شرط 
داشته  نشست  ایران  رژیم  با 
این  مقامات  متقابال،  باشیم. 
باید  که:  شدند  متذکر  رژیم 
رفتار و تعامل آمریکا در مقابل 

ایران تغییر کند!.

ترامپ  دونالد  دیگر  سوی  از 
طی  بریتانیا  به  خود  سفر  در 
کنفرانس خبری که با ترزا می، 
نخست وزیر این کشور داشت، 
گفت: آمریکا اجاه نخواهد داد 
اتمی  به سالح  تهران  رژیم  که 
قرمز  خط  این  و  یابد  دست 
ماست. این مساله  نیز از سوی 
نخست وزیر بریتانیا مورد تائید 
همچنین  گرفت.  قرار  تاکید  و 
طی  آمریکا  رئیس جمهوری 
کانال  با  تلویزیونی  مصاحبه ای 
داشت:  اظهار  وی  تی  آی 
مایل  وجه  هیچ  به  چه  اگر 
اما  نیستم  ایران  با  جنگ  به 
جنگ  وقوع  احتمال  همیشه 
وجود دارد. من دوست دارم که 

مشکالت با گفتگو حل شوند.
مراسم  در  همچنین  خامنه ای 
روز  که  فطر  عید  نماز  اقامه 
عالوه  شد،  برگزار  خرداد   ١٥
کشورهای  نامیدن  خائن  بر 
بخشی  در  عربستان،  و  بحرین 
طرح  گفت:  خود  سخنان  از 
قرن،  معامله  به  معروف  صلح 
که  است  خائنانه  توطئه ای 

بحرین و عربستان جاده صاف 
کن آن هستند.

قرار بر آن است که طی روزهای 
میالدی  جاری  ماه   ٢٦ و   ٢٥
محوریت  با  بین المللی  نشستی 
دولت  پیشنهادی  طرح  بررسی 
ترامپ در رابطه با پروسه صلح 
اسرائیل و فلسطین برگزار شود 
برای  امکانی  طریق  این  از  تا 
پایان دادن به بیش از ٧٠ سال 
اسرائیل  میان  جنگ  و  جدل 
این  که  شود،  پیدا  فلسطین  و 
جمهوری  تند  واکنش  مساله 
اسالمی ایران را در پی داشت.

خامنه ای  نظر  اظهار  نوع  این 
که مشابه سخنان او در مراسم 
بود،  خمینی  مرگ  سالگرد 
که:  است  واقعیت  این  بیانگر 
مشکالت  حل  از  دیکتاتور 
محدود  و  منطقه  معضالت  و 
رژیم  دخالت های  امکان  شدن 
کشورهای  امور  در  اسالمی 
منطقه و در نهایت نیز، ممانعت 
در  ایران  آشوبگری های  از 
به  شدت  به  اسرائیل،  مرزهای 

هراس افتاده است.
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آخوند  که  مسجدی  به  مردم 
کرده،  تعین  حکومت  آنرا 
نماز  آن  در  و  نمی روند 
آخوندی  آن  و  نمی خوانند! 
احترام  مردم  نزد  در  که  هم 
دارد از سوی حکومت تبعید 
فرستاده  دیگری  مکان  به  و 

می شود!
است  آن  خواهان  رژیم 
عزاداری های  در  مردم  که 
و  غمگین  حکومتی 
اما  باشند،  مصیبت دیده 
جوانان تنها برای وقت گذرانی 
و شادی و دیدن همدیگر به 

این مراسمات می روند!
با  مردم  شادمانی  نیز  امسال 
رژیم  سرکوب  و  مخالفت 
و  شادی  تنها  نه  شد.  روبرو 
سرور در مدارس و پارک ها 
جشن  روزهای  تعین  بلکه 
با آنچه مردم می خواهند  نیز 

هماهنگ نیست.
چهارده  روز  در  نیز  امسال 
حکومتی  مسئولین  خرداد، 
حال  در  همیشه،  روال  به 
برگزاری  برای  سازی  آماده 
و  سوگواری  مراسمات 
عزاداری به مناسبت سالگرد 
مرگ جالد جماران بودند، از 
سوی دیگر چنین روزی نیز 

با عید فطر، همزمان شد.

ادامه ی سخن

پیام تبریک مسئول اجرائی حزب دمکرات 
به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر

مسئول اجرائی حزب دمکرات 
پیامی،  طی  ایران  کوردستان 
فطر  سعید  عید  رسیدن  فرا 
تمام مسلمانان جهان و  به  را 

ملت کورد، تبریک گفت.

متن کامل پیام:
عید سعید فطر مبارک باد.

را  فطر  سعید  عید  فرارسیدن 
به تمام مسلمین جهان و ملت 
ایران  کوردهای  بویژه  کورد، 

تبریک می گویم.
خانواده  یاد  ایامی،  چنین  در 
زندانیان  و  شهیدان  سربلند 
روز  هر  از  بیش  سیاسی 
می شود.  برجسته  دیگری 

و  عزیزان  این  بر  درود 
فرارسیدن این عید خجسته را 

به آنان تبریک می گویم.
بر این باوریم که مردم مبارز و 
برای  کوردستان  مهین دوست 
خانواده ها  این  به  دین  ادای 
و زندانیان سیاسی، باید حس 
همدردی و حمایت خود را از 
آنان به هر طریق ممکن نشان 

دهند.
تمام روزهای عمرتان سرشار 

از شادی و سرور باشد

مسئول اجرائی حزب 
دمکرات کوردستان ایران

مصطفی هجری

پیام تبریک مسئول اجرائی 
حزب دمکرات 

به رئیس اقلیم کوردستان

به  پیامی،  طی  ایران  کوردستان  دمکرات  حزب  اجرائی  مسئول 
تبریک  عراق  کوردستان  اقلیم  منتخب  رئیس  بارزانی،  نچیروان 

گفت.
متن پیام بدینگونه است:
جناب نچیروان بارزانی

با سالم
به  دستیابی  جهت  بخش ها  تمامی  در  کورد  مبارزه ی  که  اکنون 
انتخاب  است،  مراحل حساسی در حال گذر  از  حقوق مشروع 
کوردستان،  اقلیم  رئیس  عنوان  به  پارلمان  سوی  از  جنابعالی 
با  شما  که  هستیم  معتقد  ما  اما  است،  وظیفه ی خطیری  تفویض 
در  گذشته  سال های  طی  که  توجهی  قابل  تجارب  از  استفاده 
جایگاه ریاست انجمن وزیران حکومت اقلیم کسب نموده اید، با 
احساس مسئولیتی مهم و تاریخی  به طور کلی در راستای جنبش 

کورد تمام توانایی خود را به کار خواهید برد.
ما نیز از این انتخاب شایسته ی پارلمان اقلیم کوردستان خوشحال 
تمامی رهبریت حزب  و  از سوی خود  مناسبت  بدین  و  هستیم 
دمکرات کوردستان ایران، عمیقا به شما تبریک می گوییم و برای 

شما آرزوی موفقیت داریم.
با احترام

حزب دمکرات کوردستان ایران 
مسئول اجرائی

هشتم خرداد ماه ١٣٩٨ شمسی

پیام تبریک مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران 
به رئیس اقلیم کوردستان

احزاب  همکاری  مرکز 
پیامی،  طی  ایران  کوردستان 
رئیس  بارزانی،  نچیروان  به 
منتخب اقلیم کوردستان عراق 

تبریک گفت.

متن پیام بدینگونه است:
جناب نچیروان بارزانی رئیس 

اقلیم کوردستان
جنابعالی  انتخاب  مناسبت  به 
اقلیم  ریاست  عنوان  به 

تمامی  سوی  از  کوردستان 
مرکز  در  عضو  احزاب 
کوردستان  احزاب  همکاری 
ایران، صمیمانه به شما تبریک 

می گوییم.

با توجه به تجربه و شایستگی  
و  حکومت  اداره ی  در  شما 
و  ملت  برابر  در  دلسوزیتان 
میهن، امیدواریم با تالش های 
در  مردم  زندگی  سطح  شما 
جنوب کوردستان ارتقا یابد و 
تمامی  همیشه حامی  همچون 
بخش  چهار  هر  در  کوردها 

کوردستان باشید.
جنابعالی  انتخاب  مجددا 
پیروزی  و  گفته  تبریک  را 
همچنین  و  شما  موفقیت  و 
حق طلبانه ی  جنبش 

کوردستان را آرزومندیم.

مرکز همکاری احزاب 
کوردستان ایران

هشتم خرداد ماه ١٣٩٨ 
خورشیدی

بیست و نهم مه ٢٠١٩ 
میالدی

اهانت دانشجویان بسیجی 
به فرهنگ و لباس کوردی

آمیز  اهانت  سخنان  پی  در 
دانشجویی  بسیج  مسئول 
کوردستان،  دانشگاه 
دانشگاه  این  دانشجویان 
لباس  با  حضور  علیرغم 
کوردی در کالس های درس، 

بیانیه ای نیز منتشر کردند.
بنابر خبر رسیده به وب سایت 
دانشجویان  میدیا،  کوردستان 
سنندج،  کوردستان  دانشگاه 
رابطه  در  بیانیه ای  انتشار  با 
تمامی  به  احترام  لزوم  با 
زبان ها  و  ملیت ها  فرهنگ ها، 

دانشجویان دانشگاه کوردستان، 
بیانیه ای منتشر کردند

دانشجویان  حمایت  خواستار 
پاسخگویی  و  بیانیه  این  از 
مسئوالن دانشگاه در جلسات 

پیش رو با آن ها شدند.
آمده  بیانیه  این  از  بخشی  در 
است: ما دانشجویان دانشگاه 
احترام  خواستار  کوردستان، 
و  فرهنگ ها  ملت،  تمامی  به 
زبان های دنیا بوده و به عنوان 
انسانی مان  و  اخالقی  رسالت 
گروهی  و  شخص  هیچ  به 
نخواهیم  اجازه  تمامیت طلب 
انسانی را  داد که حقوق هیچ 

لگدمال کنند. 
در  که  بدهیم  اجازه  نباید  ما 
خیال  بی  مخاطرات  دره ی 
که  بدانید  را  این  و  بمانیم 
اکنون ما در کوله بار زندگیمان 
در کنار مشکالت امروز، امید 
به فردا را حمل خواهیم کرد.

از  دیگر  بخشی  در  همچنین 
همه ی  است:  آمده  بیانیه  این 
که  داریم  را  آن  رویای  ما 
که  کنیم  زندگی  کشوری  در 
با  بلکه  ملیتشان  با  نه  مردم 

شخصیتشان قضاوت شوند.

شهر  در  واقع  کوردستان  دانشگاه  دانشجویان  بسیج  مسئول 
سنندج، به پوشش کوردی دانشجویان کورد این دانشگاه اهانت 

کرده است.
دانشگاه   دانشجویی  بسیج  مسئول  جویباری،  عنایت  سید 
کوردستان با اتکا به نیروهای اطالعاتی رژیم، دانشجویان کورد 
را تهدید کرد که نباید با لباس کوردی وارد محیط دانشگاه شوند، 

چرا که این لباس ها مخصوص احزاب مخالف رژیم هستند.
نیروهای  و  اطالعات  وزارت  از  دانشجویی،  بسیج  مسئول  این 
بود که در صورت ورود هر دانشجوی  سرکوبگر رژیم خواسته 
کورد با پوشش کوردی به محیط دانشگاه، فورا آن ها را دستگیر 

کنند.
همچنین در بخشی از بیانیه ای که با مضمون توهین به ملت کورد 
منتشر شده آمده است که، ملت کورد یکی از اقوام ایرانی است  
تاکید  و  می آید  شمار  به  ایرانی  فرهنگ  از  کوچکی  قسمت  که 
به  فعالیت هایشان در راستای خدمت  بایستی همه  ی  کرده اند که 

زبان فارسی و ملت فارس باشد.
دانشگاه  دانشجویی  بسیج  مسئول  برخورد  نحوه  ی  و  بیانیه  این 

کوردستان، خشم و تنفر دانشجویان کورد را در پی داشت.
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لودر خورشیدی »هیـزی کوردستان«  توسط دو مخترع سنندجی ساخته شد
و  ساله   ٢٧ صمدی،  حمید 
امید زندی ٣٦ ساله دو جوان 
کورد هستند که با وجود اینکه 
ندارند  آکادمیک  تحصیالت 
اختراع  چندین  توانسته اند  اما 
حتی  که  برسانند  ثبت  به  را 
ندارد.  خارجی  مشابه  نمونه 
»هیزی  خورشیدی  لودر 
بلندکردن  توانایی  کوردستان«، 
تن  و ٢  دارد  را  تن وزن  یک 
می تواند  یعنی  می زند  زور  هم 
برای بلندکردن یک تن کاال و 
همچنین کشیدن و جابجا کردن 
سطح  روی  در  کاال  تن  دو 
لودر  این  شود.  استفاده  زمین 
می کند  کار  خورشید  انرژی  با 
برفی  و  بارانی  روزهای  در  و 
و یا در مکان های سربسته که 
می توان  ندارد  وجود  خورشید 

برق  طریق  از  آن  شارژ  با 
خانگی از آن استفاده کنیم. 

خورشید  انرژی  با  لودر  این 
هیچ  تنها  نه  می کند  کار 
بلکه  نمی کند  تولید  آالینده ای 
کار  حین  در  هم  صدایی  هیچ 
برای  بنابراین  ندارد  کردن 

استفاده در گاوداری ها، باغات 
برای  همچنین  و  مزارع  و 
خاکبرداری معابر و کوچه های 
دارد.  کاربرد  تنگ  و  باریک 
با  رابطه  در  صمدی،  حمید 
اختراع  از  دولتی  حمایت های 
قدرت  با  است:  گفته  آن ها 

می گویم تا امروز هیچ حمایت 
صادقانه ای از ما نشده است و 
و  سازمان  ارگان  هر  منتظریم 
اداره ای که شعارش حمایت از 
با ما تماس  تولید داخل است 
بگیرد، ایده ما را ببینند، بررسی 
کنند اگر بازار فروش داشت از 

پخش فراورد  ه  های درمانی 
خطرناک از سوی رژیم ایران

و  بیمارستان  داروخانه،  در 
درمانگاه های دولتی شهرستان 
اعتبار  فاقد  درمان های  سقز 
به  را  مردم  سالمتی  پزشکی 

مخاطره انداخته است. 
به  رسیده  گزارش  طبق 
میدیا،  کوردستان  وب سایت 
نوع  طی سه روز گذشته یک 
پنی سیلین ٦.٣.٣ تولید شرکت 
استان  »دانا«  داروسازی 
آذربایجان شرقی در داروخانه، 
درمانگاه های  و  بیمارستان 
دولتی در شهرستان سقز پخش 

شده است. 
این پنی سیلین به سبب تقلبی 
را  بیماران  آن،  تزریق  و  بودن 

مردم روستای »خواشت« آب لوله کشی ندارند

از  »خواشت«  روستای  مردم 
توابع بخش کالترزان شهرستان 
اولیه  امکانات  از  سنندج 
زندگی محرومند به طوری که 
حتی آب لوله کشی هم ندارند.

توابع  از  روستایی  »خواشت« 
فاصله  در  و  کالترزان  بخش 
شهرستان  کیلومتری    ٨٠
مردمان  گرفته،  قرار  سنندج 
با  روستا  این  سختکوش 
و  دست  عدیده ای  مشکالت 
که  هنوز  و  می کنند  نرم  پنجه 
آب  لوله کشی  از  است  هنوز 
برای  مجبورند  و  محرومند 
شستشو  برای  آب  از  استفاده 
آب  از  دیگری  چیز  هر  و 
گرچه  کنند.  استفاده  چشمه 
اجرای  اخیر  سال  چند  در 
روستایی  هادی  عمرانی  طرح 

مشکالت  رفع  هدف  با 
از  جلوگیری  و  روستا  مردم 
ایجاد  و  روستاییان  مهاجرت 
شهرها  در  حاشیه نشینی 
اجرا  روستاها  از  برخی  در 
محل  اهالی  گفته  به  اما  شده 
روستای  در  طرح  این  هنوز 
است.  نشده  اجرا  »خواشت« 
روستای  جوانان  از  یکی 
امکانات  نبود  از  که  خواشت 
آموزشی  و  تفریحی  ورزشی، 
اعالم  بوده،  نگران  روستا  در 
کرده: مدیران استانی تنها یک 
شب فرزندانشان را به روستای 
خوابیدن  برای  و  بیاورند  ما 
و  کاه  خانه های  میهمان  شب 
از  بودن  محروم  باشند.  گلی 
آب لوله کشی و هرگونه مکان 
آموزشی،  فضای  و  تفریحی 

و  هنری  درمانی،  فرهنگی، 
مردم  کام  به  را  زندگی  گاز 
روستای »خواشت« تلخ کرده 
مختلف  بازیدهای  علی رغم  و 
مسئوالن،  فراوان  وعده های  و 
تاکنون اقدامی عملی برای حل 
روستانشینان  این  مشکالت 
دلیل  همین  به  و  نشده  انجام 
یافته  کاهش  روستا  جمعیت 
و اکثر اهالی محل به شهرهای 
مهاجرت  مریوان  و  سنندج 
اهالی  از  یکی  کرده اند. 
روستای »خواشت« در گفتگو 
تسنیم  با خبرگزاری حکومتی 
گفته که: امروزه آب لوله کشی 
ضروریات  از  یکی  گاز  و 
اما  می رود  شمار  به  زندگی 
از  »خواشت«  مردم  متأسفانه 
آن محرومند و آب آشامیدنی 

اطراف  از چشمه های  را  خود 
طرح  هنوز  می کنند؛  تأمین 
هادی در این روستا اجرا نشده 
مناسبی  وضعیت  هم  جاده  و 
مسئوالن  توجهی  بی  ندارد.  
رژیم ایران به وضعیت زندگی 
به  و  ایران  شهرهای  در  مردم 
را  زندگی  کوردستان،  ویژه 
روستاها  و  شهر  ساکنان  برای 
کرده  روبه رو  دشواری  با 
روستاهای  از  بسیاری  است؛ 
شرایط   خاطر  به  کوردستان 
جوی و آب و هوایی نمی توانند 
بدل  توریستی  قطب های  به 
که  است  حالی  در  این  شوند 
نیز  رفاهی  امکانات  کمترین 
از  مردم  زندگی  گذران  برای 
آن  مسئوالن  و  رژیم  سوی 

تامین نمی شود.

سرانه ی مطالعه ی ایرانیان  ۵ دقیقه در شبانه روز است
فرهنگی  انقالب  عالی  شورای 
مطالعه ی  سرانه ی  ایران  رژیم 
 ٥ را  شبانه روز  در  ایرانیان 

دقیقه اعالم کرده است.
بنابر گزارشی که توسط شورای 
رژیم  فرهنگی  انقالب  عالی 
"رصد  عنوان  تحت  ایران، 
فرهنگ رفتاری خانواده ایرانی 
در سال ١٣٩٦"  منتشر شده،  
ایران  مردم  درصد   ٥٨ فقط 
و  دارند  غیردرسی  مطالعه ی 
بخش  این  مطالعه ی  میزان 
 ٧ میانگین  طور  به  جامعه  از 
ماه  در  دقیقه   ٤١ و  ساعت 
است که ٣ ساعت و ٧ دقیقه ی 
قرآن  خواندن  صرف  آن 
اشعری  اکبر  علی  می شود. 
ملی  کتابخانه ی  پیشین  رئیس 
ایران اعالم کرده بود که سرانه 
مطالعه هر ایرانی در شبانه روز 

فقط دو دقیقه است. 
را  خواندن  درس  زمان  اگر 
کنیم،  اضافه  رقم  این  به  هم 

دستگاه امنیتی آلمان: 
رژیم ایران 

در پی دستیابی به سالح 
کشتارجمعی است

ایران در  امنیتی آلمان در گزارشی از مصمم بودن رژیم  دستگاه 
دستیابی به سالح اتمی خبر داده است. روز سه شنبه، هفتم خرداد 
با  رابطه  در  صفحه ای   ٣٣٥ گزارشی  آلمان  امنیتی  دستگاه  ماه، 
جمعی  کشتار  سالح  به  دستیابی  بر  اصرار  و  ایران  رژیم  تالش 
منتشر کرده و در این گزارش به خطرات تالش های این رژیم اشاره 
ایران می خواهد  کرده است. در این گزارش آمده است که رژیم 
به سالح کشتارجمعی همچون سالح اتمی، بیولوژیک و شیمیایی 
دست یابد. در همین رابطه، سال گذشته، بنیامین نتانیاهو نخست 
رژیم  تالش های  با  رابطه  در  را  اسنادی  مجموعه  اسرائیل  وزیر 
ایران در دستیابی به سالح اتمی منتشر کرد. رژیم اسالمی ایران، 
به طور مداوم از صلح آمیز بودن برنامه ی اتمی سخن می گوید اما 
فعالیت های  با  رابطه  منتشر شده در  اخبار و گزارش های  اسناد، 
رژیم ایران به طور کلی عکس سخن مسئوالن رژیم ایران را ثابت 
می کنند و کشورهای غربی و منطقه نیز بیم آن را دارند که رژیم 

اسالمی ایران به سالح اتمی دست یابد.

اکثر  امروز  کنند.  حمایت  ما 
حمایت مسئوالن در دادن وام 
با بهره باال خالصه می شود در 
 ١٤ سود  با  وام  دادن  حالیکه 
درصد و باالتر یعنی نابودکردن 
البته  نه حمایت،  ایده پرداز  من 
دادن وام با مبلغ کم ١٠ میلیون 

و ٢٠ میلیون نیز دردی از من 
دوا نمی کند. 

امید زندی نیز در همین رابطه 
بخش  نه  که:  کرده  اعالم 
دولتی  بخش  نه  و  خصوصی 
نکرده اند  ما  از  حمایتی  هیچ 
نمونه  خودمان  هزینه  با  کال 
اولیه را ساختیم در واقع لودر 
ازدواجم  وام  با  را  خورشیدی 

ساختیم. 
هیچ  ایران  رژیم  مسئوالن 
از  معنوی  و  مادی  حمایت 
ایران  شهرهای  در  مخترعان 
به  کوردستان  ویژه  به  و 
نتیجه  در  که  نمی آورد  عمل 
به  مجبور  یا  آن ها  از  بسیاری 
استعدادهای  با  خداحافظی 
از  خارج  به  یا  می شوند  خود 

ایران مهاجرت می کنند.

ایرانی  هر  مطالعه ی  سرانه 
حالی   در   دقیقه.   ٦ می شود 
آمریکایی ها  مطالعه  سرانه  که 
 ٥٥ انگلیسی ها  دقیقه،   ٢٠
دقیقه   ٩٠ ژاپنی ها  و  دقیقه 
عادت  و  گرایش  است. 
ادبیات  به  ایرانیان  تاریخی 
سانسور  شفاهی،  فرهنگ  و 
دولتی  سیستماتیک  و  گسترده 

اینترنت  نفوذ  حکومتی،  و 
از  روزافزون  استفاده  و 
ضعف  هوشمند،  گوشی های 
افزایش  مدارس،  در  آموزش 
قیمت کتاب در کنار نابسامانی 
کاهش  و  اقتصادی  اوضاع 
جمله  از  مردم  خرید  قدرت 
در  همواره  که  است  عواملی 
بحث پایین بودن میزان مطالعه 

ایرانی ها مطرح می شود. 
آمارهای منتشر شده در رابطه 
ایران  در  مطالعه  سرانه ی  با 
سرانه ی  که  می دهد  نشان 
مطالعه ی ایرانیان در مقایسه با 
کشورهای توسعه یافته و حتی 
و  ترکیه  همچون  کشورهایی 

مالزی بسیار پایین است.

مختلف،  حساسیت های  دچار 
دیگر  بیماری  و  قلبی  سکته 
هیچ  تاکنون  است.    کرده 
نهادهای  و  مراجع  از  کدام 
ذیربط رژیم در شهرستان سقز 
پنی  این  به جمع آوری  نبست 
سیلین ها اقدامی انجام نداد ه اند.  
تحریم  های  علت  به  این  در 
پزشکی  فراوردهای  اقتصادی 
استاندارد  و  کیفیت  با  این  در 
نمی شود.  تولید  معتبر  پزشکی 
که  کسانی  گزارش  این  طبق 
پنی  این  از  سقز  شهرستان  در 
سیلین ها استفاده کرده اند دچار 
تحت  و  شده  حاد  مشکالت 
مراقبت  های پزشکی می باشند.
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کوردستان  پیشمرگه ی 
قدمی  ثابت  و  استقامت  معلم  و  نماد 

معامالت و  هیاهوها  برابر  در 
جاقل

بحث غالب این روزهای جامعه 
ایران و تودهه های مردم، بحث 
مایحتاج  روزافزون  گرانی های 
بیکارتر  و  بیکاری  و  زندگی 
عظیمی  بخش  مستمر  شدن 
کمبود  و  جامعه  کار  نیروی  از 
زندگی ست.  ادامه  برای  درآمد 
اقتصادی  ملتهب  فضای  در 
اکثر  برای  که  آنچه  امروز 
را  اول  موضوعیت  ایرانیان 
هر  است.  معیشت  بحث  دارد 
وخیم تر  بر  دال  خبرهایی  روز 
ایران  اقتصادی  اوضاع  شدن 
مجازی  فضای  و  رسانه ها  در 
واقعیت های  که  می یابد  انتشار 

اجتماع  درون 
شیوه های  به  را 
بیان  مختلف 

می کند.
و  بی کفایت  رژیم 
به  آخوندی  فاسد 
مختلف  شیوه های 
مخفی  در  سعی 
عمق  داشتن  نگاه 
بحرآن ها  این 
بحرآن های  و 
را  آن  از  منبعث 
از  اگر  و  دارد 
ناچاری  روی 
به  مجبور  گاهًا 
از  بعضی  تایید 
گرفتاری های  این 
ی  د قتصا ا
مردم  اجتماعی 
بهانه های  به  باشد 
متوسل  گوناگون 
ریشه  تا  می شود 
مشکالت  این 
بیرون  در  را 
مرزهای  از 
معرفی  ایران 
روش های  کند. 
رژیم  همیشگی 
با  مواجه  در 
دروغ  بحرآن ها، 
پردازی، فرافکنی، 

ایجاد رعب و وحشت در میان 
خفقان  جو  تشدید  و  مردم 
میان  این  در  است.  غیره  و 
باقی  خود  قوت  به  مشکالت 
به  ناگزیر  مردم  و  می مانند 
ادامه زندگی در چنین وضعیتی 
باید  هرچیز  از  قبل  هستند. 
مشکالت  این  ریشه  که  بدانیم 
و مشکالت دیگر در حوزه های 
و  توتالیتر  رژیم  مختلف، 
دیکتاتور و ایدئولوژی آخوندی 
براساس  که  رژیمی  است. 
محوریت  با  و  دینی  تفکرات 
مرکزگرایانه و مستبد سعی در 
ضدانسانی  اندیشه های  صدور 
خود به منطقه و سراسر جهان 
را دارد و از سرمایه های مالی 
و جانی داخل کشور و فرد فرد 
نامیمون  کار  این  برای  ایرانیان 
سال های  در  می کند.  هزینه 
اخیر و با تداوم تنش زایی های 
رژیم ایران در منطقه و جهان، 
شاهد میزان بیشتری از واکنش 
اعمال  به  جهان  کشورهای 
ایران  غیرطبیعی  و  تروریستی 
و  اروپایی  کشورهای  هستیم. 
چارچوب های  در  آمریکایی 
مشخص خود که ضامن تامین 
منافع آن ها و تا حدودی تامین 
به  باشد  کشورها  آن  امنیت 

متوسل  سیاسی  فشارهای 
شده اند .

تحریم  با  همراه  فشارها  این 
از  ایران  بازداشتن  منظور  به 
منع  و  تروریستی  کارهای 
اتم  بمب  به  دستیابی  از  ایران 
صعودی  روند  یک  در  تاکنون 
ادامه دارد. اوج این تحریم ها و 
تهدیدها در سال های گذشته به 
قرارداد موسوم به برجام منتهی 
و  برجام  انعقاد  زمان  تا  شد. 
هیچگونه  آن  از  پس  ماه های 
تغییر چشمگیری در اوضاع و 
احوال اقتصادی مردم ایران رخ 
نداد. مردم همچنان با مشکالت 
گریبان  به  دست  اقتصادی 
و  بیکاری  هستند.  و  بودند 
طول  در  بازار  رکود  و  گرانی 
مختلف  انحاء  به  سال ها  این 
یافته  تداوم  و  شده  تکرار 

است. همزمان رژیم از وضعیت 
بر  و  کرده  سواستفاده  موجود 
خود  برجامی  تعهدات  خالف 
اروپایی  کشورهای  مقابل  در 
رژیم  کرده.  عمل  آمریکا  و 
در  را  مملکت  سرمایه های 
دینی  ایدئولوژی  صدور  راه 
از  بیرون  در  تهران  حاکمیت 
مرزهای ایران صرف کرد و در 
منطقه  در  تنش  به  زدن  دامن 
و  مردم  شدن  فقیرتر  قیمت  به 
کوچکتر شدن سفره آن ها نقش 
مخرب همیشگی خود را ادامه 
داد . علی رغم غنی بودن کشور 
به  طبیعی،  منابع  نظر  از  ایران 
ایران  نابهنجار  علت رفتارهای 
جهان  و  منطقه  کشورهای  با 
و  فقر  در  ایران  مردم  امروزه 
می برند.  سر  به  مفرط  فالکت 
اختیار  در  کشور  مدیریت 
فاسدی  مسئولین  و  مدیران 
ارزشی  هیچگونه  که  می باشد 
مردم  معیشت  و  زندگی  برای 

قائل نیستند. 
سازمانی  فساد  یک  در  آن ها 
دارد  ساله  چهل  ریشه ای  که 
حقوق های  و  هستند  مشغول 
نجومی می گیرند. در سال های 
کار  روی  با  همزمان  و  اخیر 
در  ترامپ  دونالد  دولت  آمدن 

از  آمریکا  خروج  و  آمریکا 
برجام، جامعه شاهد گفتگوها و 
تحلیل ها و گاها پیش بینی های 
مردم از آینده ایران و حاکمیت 
تحلیل ها  این  است .  آخوندی 
بافت های  بحث های سیاسی  و 
مشغول  خود  به  را  اجتماع 
را  کسی  کمتر  و  است  کرده 
از  که  یافت  ایران  در  می توان 
لحاظ سیاسی در مسائل ایران 
و آمریکا خود را  صاحب نظر 
نداند . سیاست زده گی به معنای 
گفتاری  و  ذهنی  شدن  درگیر 
و  اجتماعی  طبقه  هر  از  مردم 
در  سیاسی  مسائل  با  فکری 
امروز ایران به یک روند مداوم 

تبدیل شده است .
بی گمان این از حقوق اولیه هر 
انسانی است که در مسائلی که 
مربوط به زندگی و آینده خود 

است حق صحبت و اظهار نظر 
داشته باشد . 

خفقان  فضای  در  متاسفانه  اما 
و  احزاب  و  آزادی  نبود  و 
این  ایران  در  آزاد  رسانه های 
و  آرزو  شبیه  بیشتر  بحث ها 
بیان  احساسات  روی  از  غالبا 
تناسخی  کمتر  که  می شود. 
از  دارد.  سیاسی  واقعیت  با 
محاسن این بحث ها شاید بتوان 
به روشنتر شدن افکار عمومی 
سیستماتیک  فساد  نسبت  به 
که  آنرو  از  کرد.  اشاره  رژیم 
ایران  در  انسانی  خواسته های 
کم  کم  می شوند  گرفته  نادیده 
صورت های  به  خواسته ها  این 
می دهند  شکل  تغییر  گوناگون 
پیدا  نمود  دیگر  فرم های  در  و 
و  بحث ها  این  بیشتر  می کنند. 
تحلیل های گوناگون که روزانه 
می گیرد  انجام  مردم  میان  در 
می باشد.  نان  دغدغه  از  ناشی 
گرسنه  احساس  وقت ها  اغلب 
بیشتر  ماندن از خود گرسنگی 
ایجاد تنش می کند. همه طبقات 
مقوله  در  نتوانند  شاید  جامعه 
گرسنگی برابر باشند اما امروزه 
در احساس گرسنه ماندن و از 
به  خود  اندوخته  دادن  دست 
و  دارند  فکری  اشتراک  نوعی 

شاید بتوان گفت که برابرند. بر 
همین اساس بیشتر مردم مقوله 
نان و آزادی خود را به دعوای 
سخت تر  و  آمریکا  و  ایران 
تحریم های  برداشتن  یا  شدن 
کشورهای غربی بر روی ایران 
با  آن ها  از  برخی  زده اند.  گره 
تعقیب روزانه اخبار و اتفاقات 
ایران و منطقه و جهان به دنبال 
سایر  تا  هستند  امیدی  روزنه 
دیکتاتور  حکومت  کشورها 
برای  و  کند  سرنگون  را  فعلی 
عدالت  و  نان  آزادی،  آن ها 
بیاورد!  ارمغان  به  اجتماعی 
اول  وهله  در  تفکر  نوع  این 
و  می کند  اختیار  سلب  فرد  از 
امنیت فردی و اراده را از بین 
می برد. دغدغه صیانت نفس و 
ادامه حیات تحت هر شرایطی 
بر ذهن اکثر این اشخاص حاکم 

از  را  کنشگری  توان  و  است 
آن ها سلب کرده است .

این در حالیست که مبارز بودن 
آزادی  راه  در  کردن  مبارزه  و 
و  انسانی  حقوق  احقاق  برای 
رسیدن به برابری مستلزم یک 
فرد  که  درونیست  خواست 
وهله  در  آن  به  رسیدن  برای 
متکی  خود  نهاد  به  باید  اول 
باشد. بخش زیادی از تفسیرها 
مردم  از طرف  اخبار  تعقیب  و 
در این روزها از همین خواست 
نشات می گیرد. اما برای عملی 
به  بخشیدن  تحقق  و  کردن 
میل ها و آرزوها حتما باید فرد 
و  شود  مبارزاتی  کارزار  وارد 
بهای رسیدن به نان و آزادی را 
روزها  این  در  نماید.  پرداخت 
جریانات  و  احزاب  نبود  با  و 
سراسری،  آزادیخواه  و  پویا 
علی الخصوص در کالن شهرها 
که  شده  موجب  پایتخت،  و 
دوش  بر  سنگین تری  هزینه 
مصاف  در  مناطق  این  مردم 
تحمیل  اسالمی  جمهوری  با 
همه  با  مجازی  فضای  شود. 
محاسن خود برای فراخوآن ها 
و تجمیع مردم و مشخص کردن 
مسیرهای اجتماع و اتحاد نسبی 
در بیان درخواست های بحق و 

از  دارد.  هم  معایبی  مشروع، 
معایب عادت کردن  این  جمله 
در  خود  کردن  محسور  و  فرد 
دلخوش  و  بسته  محیط  یک 
مجادله  و  مناقشه  به  کردن 
تضاد  گاها  و  فرسایشی  های 
صورتیکه  در  است.  برانگیز 
فضای  در  فعالیت  با  همزمان 
که  است  الزم  بسیار  مجازی 
تک تک افراد جامعه با حضور 
از  اجتماعات  و  خیابآن ها  در 
حقوق خود دفاع کرده و برای 
هیچ  از  اهداف  این  به  رسیدن 

کوششی کوتاهی نکنند .
میدان  در  اینچنین  که  مردمی 
کمتر  شوند،  حاضر  مبارزه 
کشورهای  فشارهای  به  متکی 
ناروای  حاکمیت  بر  بزرگ 
تهران می شوند. آن ها با اراده و 
عزم پوالدین در برابر دژخیمان 

و  می کنند  گی  ایستاده  رژیم 
جهان نوین و مورد پسند خود 
این  آنگاه  می کنند.  محقق  را 
امکانات  از  که  هستند  مردم 
مشروع  ابزار  بعنوان  موجود 
در  تاکنون  می کنند.  استفاده 
جغرافیای  از  بزرگی  بخش 
ایران و بعلت فقدان آلترناتیو و 
رهبری منسجم و شناخته شده 
براندازی رژیم در  با هدف  که 
از  بسیاری  باشد  مبارزه  میدان 
تالش ها و رشادت های مردمان 
این مناطق سرکوب شده است. 
در  بگوییم  اگر  نیست  اغراق 
اندیشیدن  ایران  کوردستان 
خواسته های  و  مطالبات  و 
ایران  بخش های  سایر  با  مردم 
جداست  حدودی  تا  تنها  نه 
تعقیب  باالتری  سطح  در  بلکه 
از  کوردستان  مردم  می شود. 
بدو استقرار حاکمیت آخوندی 
بوده  مبارزه  در  آن  با  همواره 
جریانات  و  احزاب  هستند.  و 
سیاسی همواره در بطن جامعه 
مخفی  شیوه  به  هم  کوردستان 
به  آشکارا  صورت  به  هم  و 

فعالیت خود ادامه داده اند.
و  احزاب  این  همیشه  مردم   
دمکرات  حزب  بخصوص 
کنار  در  را  ایران  کوردستان 

و  حمایت  از  و  داشته اند  خود 
پشتیبانی آن بهرمند بوده اند. از 
تجارب  براساس  و  جهت  این 
مبارزاتی هفتاد ساله و حضور 
مردم  میان  در  دمکرات  حزب 
از  که  روشنگری هایی  و  خود 
جانب پیشمرگه های کوردستان 
در  می شود،  مردم  آحاد  به 
هیاهوهای  به  کمتر  کوردستان 
کشورهای  معامالت  و  رژیم 
مردم  میشود.  توجه  بزرگ 
بنفس  اعتماد  با  کوردستان 
زورگویی های  برابر  در  باال 
رژیم استقامت می کنند و ثابت 
های  خواسته  تحقق  برای  قدم 
خود در مبارزات مدنی شرکت 

می کنند .
راهنمایی های  و  ها  آموزه 
پیشمرگه های حزب  و  رهبری 
ایران  کوردستان  دمکرات 
که  شده  موجب 
کوردستان  مردم 
مناطق  نسبت  به 
از  ایران  دیگر 
سیاسی  لحاظ 
و  منسجم تر 
را  رژیم  یکصداتر 
بکشند  چالش  به 
دایره  در  کمتر  و 
ی  مت ها خصو
و  پذیر  آشتی 
پذیر  معامله 
آمریکا  و  ایران 
شوند .  سرگردان 
کسانی  بیشتر 
فاقد  امروزه  که 
سیاسی  عمل 
به  تنها  و  هستند 
ی  کشمکش ها
آمریکا  و  ایران 
دوخته اند  چشم 
گرفتار  واقع  در 
دوگانگی  تکرار 
هستند  عواطفی 
که سال ها پیش و 
در زمان شوروی، 
افراد و به اصطالح 
جریان  نخبه های 
داخل  در  چپ 
ایران به آن چشم 
گرفتار  و  دوخته 
این  زمان  آن  البته  بودند.  آن 
تعصبات  به  فکری  رویکرد 
بود  شده  کشیده  هم  گوناگون 
مردانه  کتهای  آستین  پینه  که 
بود.  تعصب ها  این  از  نمونه ای 
حزب  که  پیش  سال  سه  در 
ایران  کوردستان  دمکرات 
روژهه الت«  »راسان  مبارزه  
ایران  دولت  کرد،  شروع  را 
سطح  باالترین  در  آمریکا  و 
طول  در  همکاری  و  دوستی 
چهل سال گذشته بودند. حزب 
دمکرات با اتکا به توانایی های 
اساسی  نقش  خود  مبارزاتی 
مردم  کردن  روشن  در  را 
طبیعی ست  و  دارد  کوردستان 
لحاظ  از  کوردستان  مردم  که 
مبارزه  و  خواست  و  فهم 
مناطق  سایر  مردم  با  سیاسی 

ایران فرق داشته باشند .
نه  آینده  در  امیدواریم  البته 
چندان دور سیاسیون و مبارزین 
شهرهای دیگر ایران به این مهم 
بیشتر توجه کنند و با فعالیت و 
هدر  از  رژیم  برابر  در  مبارزه 
رفتن و به بیراهه رفتن سرمایه 
های انسانی و مبارزاتی در آن 

مناطق جلوگیری کنند. 
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و  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
محیطی  زیست  تروریسم 

فراز فیروزی مندمی 
پژوهشگر حقوق بشر در 

دانشگاه هامبورگ

تحریم فلزات،
 دیواری فلزی 

برای انزاوی بیشتر

اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
به  اقدام  اخیر  های  ماه  طی 
برگزاری مانور نظامی در منطقه 
کوردستان  در  شاهو  کوهستان 
نموده است. ارتفاعات شاهو در 
بخشی  هورامان  شمالی  بخش 

از رشته کوه زاگرس است؛ در 
سال ١٣٨٨ و متعاقب تصویب 
زیست  محیط  عالی  شورای 
حفاظت  مناطق  لیست  وارد 

شده است. 

حسب ماده ٥ آیین نامه اجرایی 
بهسازی  و  حفاظت  قانون 
 ١٣٥٤ مصوب  زیست  محیط 
»منطقه  بعدی  اصالحات  با 
ای  محدوده  به  شده  حفاظت 
از  اعم  کشور  طبیعی  منابع  از 
و  آب  دشت،  مرتع،  جنگل، 
کوهستان اطالق می شود که از 
تکثیر  و  حفظ  لحاظ ضرورت 
نسل جانوران وحشی یا حفظ  
و احیای رستنیها و وضع طبیعی 
آن دارای اهمیت خاصی است 
و تحت حفاظت قرار می گیرد«. 
نامه مذکور هر  به داللت آیین 
تیراندازی  گونه حمل سالح و 
در مناطق حفاظت شده ممنوع 
می باشد. اهمیت این مناطق به 
به  ورود  حتی  که  است  حدی 
مصرح  محدویت های  تابع  آن 
ماده  الف  بند  العمل  دستور  در 
بهسازی  و  حفاظت  قانون   ٣
و  ورود  خصوص  در  محیط 
است.  مناطق  این  از  عبور 
العمل  این دستور  ماده ٥  وفق 
ورود به این مناطق صرفا برای 
بازدید و سیاحت آنهم مشروط 
حیات  آرامش  سلب  عدم  به 

وحش مجاز است.

 با وجود محدویت های موجود 
و ایضا جرم انگاری تلویحی در 
حفاظت  منطقه  جزایی  قوانین 
عمال  کوهساالن  و  شاهو  شده 
در اختیار سپاه پاسداران بوده و 

طی سالیان مبادرت به ساخت 
به  عملیاتی  و  آموزشی  پایگاه 
بهانه تقابل با احزاب اپوزسیون 
آنچه  است.  نموده  کوردی 
این  اعتناست  محل  بسیار 
برگزاری  و  نظامی  حضور 
مانورهای ویرانگر دقیقا منطبق 
زیست  تروریسم  مفهوم  با 
 )eco-terrorism(محیطی
اجماع  تاکنون  چند  هر  است، 
بین المللی در خصوص تعریف 
مصادیق آن شکل نگرفته است. 
استانداردهای  اساس  این  بر 
استفاده  گونه  هر  شده  ارائه 
منظور  به  طبیعت  عوامل  از 
مخاصمه و یا تغییرات عامدانه 
عرصه طبیعی مشمول تروریسم 
در  گردد.  می  محیطی  زیست 
کنوانسیون  الملل  بین  حقوق 
های متعددی برای حفاظت از 
که  شده  تدوین  زیست  محیط 
عمدتا ناظر بر زمان مخاصمات 
کنوانسیون  است.  مسلحانه 
و  نظامی  استفاده  ممنوعیت 
خصمانه  استفاده  هرگونه  یا 
تغییر  های  تکنیک  از  دیگر 
 ١٩٧٦ زیست  محیط  دهنده 
تنها  است،  متحد  ملل  سازمان 

قابلیت  که  است  کنوانسیونی 
وعلی  صلح  زمان  در  اعمال 
الخصوص در رابطه مانورهای 
با  ایران  دولت  است.  نظامی 
در  کنوانسیون  امضای  وجود 

کنون ملحق  تا  ١٨ می ١٩٧٧ 
نشده  مذکور  کنوانسیون  به 
است. به داللت این کنوانسیون 
جنبه  آن  عمده  مصادیقی  که 
عرفی بین المللی پیدا نموده هر 
گونه استفاده خصمانه از عرصه 
و منابع طبیعی ممنوع می باشد. 
با وجود تمامی ممنوعیت های 
داخلی  حقوق  در  هم  قانونی 
سپاه  الملل  بین  حقوق  هم  و 
این  در  سالهاست  پاسداران 
برگزاری  به  مبادرت  منطقه 
جمله  از  که  نظامی  مانورهای 
و  موشکی  آزمایشات  آن 
است.  متعارف  غیر  تسلیحات 
خصمانهاز  و  نظامی  استفاده 
آتش  به  منجر  منطقه   این 
بین  از  و  مداوم  های  سوزی 
نادر جانوری  رفتن گونه های 
و گیاهان بومی شده است. در 
چشمه  سازی  آلوده  این  کنار 
های شاهو که محل تامین آب 
شرب ساکنان آن منطقه است، 
از دیگر اعمال مجرمانه در این 
است  ذکر  شایان  است.  منطقه 
این  به  نسبت  سازی  آگاه  که 
مهمترین  زیستی  محیط  فجایع 
زیست  فعاالن  بازداشت  عامل 

ماههای  در  کوردستان  محیطی 
محیط  بر  باشد. حق  می  اخیر 
کرامت  بر  مبتنی  سالم  زیست 
ذاتی بشر بوده و در زمره نسل 
باشد.  می  بشر  حقوق  سوم 
موضوع  این  کنون  تا  متاسفانه 

اگر توافق غرب با ایران تحت عنوان برجام که پس از اعالم موضع 
تسلیمی رژیم در نرمشی قهرمانانه شکل گرفت، بالقوه می توانست 
تزریق خونی تازه در رگ های بسته شده اقتصادی ورشکسته و 
عمدتا  و  مبهم  ایدئولوژیک،  سیاستهای  از  برآمده  که  زوال  روبه 
متناقض رژیم میباشند، چنین فرصتی اساسا به علت ماهیت قرون 
وسطایی رژیم نه تنها به غنیمت شمرده نشد بلکه صاحبان اصلی 
این  و  السابق  کمافی   ، مطلقه  والیت  در  شدگان  ذوب  و  قدرت 
ایجاد  با  همراه  دوالر  میلیارد  صدها  آزادسازی  از  سرمست  بار 
مداخله  سیاست های  به  داخلی  اختناق  و  وحشت  و  رعب  جو 
گرایانه در امور داخلی کشورها ادامه دادند. گروههای تروریستی 
ادامه  خارجی  و  داخلی  ترورهای  به  و  تجهیزکردند  و  تطمیع  را 
دادند. باتولید،توسعه و شلیک  موشک های بالستیک عمال در راه 
نقض قطعنامه٢٢٣١ شورای امنیت سازمان ملل متحد گام برداشته 
و به طورکلی با رفتار و سیاست های نامتعارف که ویژگی مشترک 
و الینفک جمهوری اسالمی و سران اپورتونیست زالو صفت رژیم 

می باشد، به تهدیدی گسترده و فراگیر بدل گشت.
چنین کنش های ایدئولوژیک، تشنج زا، نامتعارف و غیرقابل قبول، 
چنانچه انتظارش می رفت واکنشآهای بین المللیو بویژه از طرف 
امریکا را بدنبال داشت. ایاالت متحده امریکا به رهبری ترامپ به 
یکجانبه  بطور  اسالمی  ازطرف جمهوری  برجام  نقض روح  دلیل 
از آن خارج و تحریم های تعلیقی را در چارچوب سیاست کمپین 
و  مذاکره  میز  پای  به  رژیم  برگرداندن  هدف  با  فشارحداکثری 

قبوالندن شروط دوازده گانه، برگرداند.
به  تعلیقی  تحریمهای  اینکه در دو مرحله  از  راستا جدا  این  در    
جای خود برگشتند، صدها شخصیت حقیقی و حقوقی تا به حال 
درلیست سیاه تحریم ها قرارگرفته، سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
امریکا  اضافه شد. تالش های  تروریستی  گروه های  لیست  به  هم 
در  و  داشته  ادامه  کماکان  نفت  صادرات  صفررساندن  به  برای 
ایران  نفت  فروش  معافیت های  برجام  از  امریکا  خروج  سالروز 

برای هشت کشور هم لغوگردید.
تحریم صنایع آهن، فوالد، آلومینیوم و مس ایران، با صدور فرمان 
توجه  با  که  است  فشارحداکثری  دیگرازکارزارهای  یکی  ترامپ 
به اهمیت چنین صنایعی چه در بعد صادرات و چه در تولیدات 

داخلی به انزوای بیشتر رژیم می انجامد.
اگرحصول درآمد پنجاه میلیارد دوالری برای فروش نفت با توجه 
به شواهد موجود در خصوص لغو معافیت ها و عزم راسخ امریکا 
است،  دستیابی  غیرقابل  عمال  آن  صادرات  رساندن  صفر  به  در 
دراقتصاد  موجود  ارزی  توانست خالء  می  فلزی  صنایع  صارات 
ایران را کمابیش پرکرده و باتوجه به افزایش گاها عامدانه نرخ ارز 
خارجی، التیامی اندک بر دردهای ناشی از کمبود بودجه درتمامی 
تئوریسن های  و  سیاستمداران  که  ای  مقوله  باشد.  آن  بخش های 
امریکایی با دانش به چنین کاربردی به ویژه سهم ده درصدی در 
فرض  ایران  اقتصاد  آشیل  پاشنه  آنرا  رژیم  صادراتی  درآمدهای 
افزودند،  تحریم ها  دیوار  به  فلزی  دیواری  آن،  تحریم  با  و  کرده 
تا یافتن روزنه های خروج از انزوای اقتصادی اگر نه غیرممکن، 

بلکه دشوار شود.
به طور  فلزات  کردن  الذکرعدم صادر  فوق  تاثیرات  اما علی رغم 
مستقیم باعث کاهش تولید در صنایع فلزی خواهد شد و این عامل 
هم به نوبه خود تعداد افراد بیشتری را به سیل بیکاران گسیل می 

دارد.
با توجه به گزارشات مرکز آمار ایران که عموما نادرست و هدفدار 
تنظیم می شوند بیش از ششصد کارگاه و کارخانه  صنعتی درایران 
یکصد  از  بیش  و  دارند  فعالیت  اساسی  فلزات  تولید  دسته  در 
با  این  بر  عالوه  بکارند،  مشغول  مکان هایی  چنین  در  نفر  هزار 
رکود صنایع بخش های دیگری که به طورغیرمستقیم در تولیدات 
مشارکت دارند از جمله نود هزار نفری که در معادن کار می کنند، 
برمیزان افراد بیکار درایران افزوده شده و در نتیجه شاهد افزایش 
نرخ بیکاری بیشتر از میزانی خواهیم بود که اینک با احتساب نرخ 
درصد   ٥٠ باالی  به  را  فالکت  شاخص  نرخ  تجمیع شان  و  تورم 

رسانده اند.

خالد درویژه

قطر، مراودات تجاری خود با ایران را کاهش داد
رژیم  بازرگانی  اتاق  رئیس 
ایران و قطر از کاهش صادرات 
محدودشدن  و  ایران  به  قطر 
صادرات به دارو و مواد غذایی 
از قطر به ایران خبر داده است.

رئیس  موسوی پور،  عدنان 
و  ایران  رژیم  بازرگانی  اتاق 
که  کرده  اعالم  قطر  گفته  قطر 
وزارت  دستور العمل  مطابق 
اقالم  فقط  آمریکا  خزانه داری 
بعد  به  این  از  دارو  و  غذایی 

می تواند به ایران صادر کند.
»از  کرده:  اعالم  موسوی پور 
سه چهار روز قبل، زمزمه هایی 
تحریم های  اجرای  بر  مبنی 
شنیده  قطر  سوی  از  آمریکا 
با  که  تماس هایی  در  و  بودیم 
داشتیم  قطر  بازرگانی  اتاق 
کرده  تکذیب  را  امر  این  آن ها 

بودند.«
صادرات قطر به ایران در حالی 
به اقالم غذایی و دارو محدود 

می گوید  موسوی پور  که  شده 
»ما خودمان تا چند وقت پیش 
تأمین کننده اقالم کشاورزی و 

غذایی آن ها بودیم«
 قطر در میان کشورهای عربی 
بیشتر  ایران  به  خلیج  منطقه 

نزدیک است.
امور  وزیر  ظریف  محمدجواد 
روز  ایران  رژیم  خارجه ی 
به منظور  ماه  اردیبهشت  دهم 
و  نشست همکاری  در  شرکت 
 )ACD( آسیایی  گفت وگوی 

آن  در  او  کرد.  سفر  قطر  به 
بر  کتبی  پیامی  در  تاریخ 
دو  روابط   توسعه ی  ضرورت 
جانبه میان قطر و ایران در تمام 

زمینه ها تأکید کرده بود.



شماره ٧٥١ - ١٥ خرداد 6١٣٩٨

ترجمه از انگلیسی: آرمان حسینی

ایران تالش های خود برای دستیابی به سالح هسته ای 
را متوقف نکرده است

بنیاد دفاع از دمکراسی

همچنان  اینکه  به  توجه  با 
می  ادعا  اروپای  های  قدرت 
رژیم  هسته ای  برنامه  که  کنند 
ایران مطابق با توافقنامه برجام 
است، اما در تازه ترین گزارش 
اطالعاتی آلمان آمده است که 
سالح  ساخت  دنبال  به  ایران 
های کشتار جمعی است. فاکس 
نیوز در ماه می ٢٠١٩ سندی 
باواریان  ایاالت  در  اطالعاتی 
آن  جزئیات  که  آورد  بدست 
نشان از فعالیت های مخربانهو 
سالح  ساخت  برنامه  ناسالم 
های ایران در جنوب کشور از 

سال گذشته را دارد.
قانون اساسی  از  دفتر حفاظت 
گزارش  در  باواریان  ایاالت 
که:  بود  نوشته  خود  اطالعاتی 
است  خطرناک  کشوری  ایران 
که در حال تغییر زرادخانه های 
معمول  های  سالح  ساخت 
سالح  ساخت  هدف  با  خود 

های کشتار جمعی است.
باواریان  اطالعاتی  آژانس 
 FBI بی آی  تقریبا معادل اف 
تفاوت  این  با  است  آمریکا 
کهقدرت دستگیری و بازداشت 
این  اساس  بر  ندارد.  را  افراد 
سالح  اطالعاتی،  گزارش 
های کشتار جمعی شامل انواع 
اتمی،  بمب  همچون،  مختلفی 
شود  می  شیمیایی  و  بیولوژی 
مورد  مختلف  اشکال  در  که 
استفاده نظامی قرار می گیرند.

رژیم وابسته به روحانیون ایران 
که  بود  کرده  موافقت  پیشتر 
برنامه هسته ای خود را محدود 
امتیازات  از  آن  قبال  در  و 
اقتصادی که طبق توافق ٢٠١٥ 
به دست آمده بود استفادهکند.

سال  در  متحده  ایاالت  اما 
٢٠١٨به صورت یک جانبه از 
زیرا  شد  خارج  برجام  توافق 
که به گفته دولت دونالد ترامپ، 
را  برجام  توافق  ایران  رژیم 
به صورت  و  است  کرده  نقض 
های  سالح  ساخت  مخفیانه 

اتمی را ادامه داده است.
کشور  در  متحده  ایاالت  سفیر 

روز  گرنال،  ریچارد  آلمان، 
نیوز گفت:  فاکس  به  سه شنبه 
ایران  رژیم  که  دانیم  می  ما 
پول  به  یافتن  دست  بدنبال 
برای فعالیت های مخربانهخود 
که  است  الزم  بنابراین  است 
ما  اروپایی  متحدان  و  آمریکا 
و  رژیم  این  بدنبال سرمایه  که 
فعالیت های مخربانه آنرا انکار 
ما  کنیم.  کار  هم  با  کنند  می 

بایستی هشیار باشیم آن ها از 
طرح های مخفیانه و پول سیاه 
استفاده می کنند تا بتوانند پول 

نقد به دست آورند.
صفحه   ٣٣٥ گزارش  براساس 
به  امنیتی  تهدیدات  شامل  که 
پلیس  شود،  می  نیز  باواریا 
انتقال  از  مانع  آلمان  گمرک 
پرتو  جوشکاری  ماشین  یک 
این  شده.  ایران  به  الکترونی  
در  استفاده   قابلیت  ماشین 
انواع  اندازی  راه  و  ساخت 

موشک را دارد.
اطالعاتی  سند  این  اساس  بر 
یک شرکت نهایی درمالزی در 
تالش  ماشین  انتقال  با  ارتباط 
راستای  در  گسترده ای  های 

واقعی  مشتریان  ماندن  مخفی 
مدیر  است.  داده  انجام  ایرانی 
باواریا که قصد فروش  شرکت 
ایران  به  جوشکاری  دستگاه 
را داشت، متهم به نقض قانون 
کشورآلمان  صادرات  کنترل 

است.
آژانس اطالعاتی اعالم کرد که 
همچنان »برای نظارت بر اینکه 
در  و  پیوسته  طور  به  ایران 

شده  امضا  موافقتنامه  با  نتیجه 
موافقت   ٢٠١٥ ژوئیه  ماه  در 
کند«ادامه خواهد داشت. دولت 
را  ایران  رژیم  متحده  ایاالت 
بین  حامی  نخستین  عنوان  به 
بندی  طبقه  تروریسم  المللی 
زوروف،  ئفریم  دکتر  کند.  می 
بشر  حقوق  سازمان  مدیر 
و  اسرائیل  ویسنتال  سایمون 
فاکس  به  اروپای شرقی،  امور 
نیوز گفت: »اگر  مبنای واقعی 
اخیر  گزارش  های  یافته  برای 
داشته  وجود  بایرن  اطالعات 
برای  دلیلی  هیچ  من  باشد، 
یک  باید  این  ندارم،  تردید 
زنگ خطری برای دولت آلمان 
و تالش های مداوم خود برای 

هر  با  برجام  نامه  توافق  حفظ 
قیمتی هستند.«

منتشر  حالی  در  گزارش  این 
سازمان های  که  می شود 
سال  در  کشور  این  اطالعاتی 
ارائه  طی  نیز  میالدی   ٢٠١٦
گزارش مفصلی، بعد از گذشت 
قریب به یکسال از عقد برجام، 
رژیم  که  بودند  شده  مدعی 
بدنبال  هنوز  ایران  تروریستی 

است.  هسته ای  سالح  ساخت 
با  رابطه  این  در  وله  دویچه 
که  کرد  اعالم  خبری  انتشار 
آلمان  داخلی  امنیت  سازمان 
ادعا کرده که مدارکی در دست 
ایران  دهد  می  نشان  که  دارد 
به  یافتن  دست  برای  همچنان 
بمب  برای ساخت  که  وسایلی 
حامل  های  موشک  و  اتمی 
می  قرار  استفاده  مورد  آن 
این  در  کند.  می  تالش  گیرد، 
شده  ادعا  همچنین  گزارش 
است که شرکت های آلمانی که 
در این زمینه فعالیت می کنند، 
از جذابیت خاصی  ایران  برای 

برخوردار هستند.
این  از  دیگری  بخش  در 

نزدیک  که  است  آمده  گزارش 
به دو سوم تالش های صورت 
که  وسایل  خرید  برای  گرفته 
داخلی  امنیت  سازمان  توسط 
نوردراین وست  فالن شناسایی 
شده اند، در رابطه با برنامه های 
ایران بوده اند. به ادعای سازمان 
نورداین  ایالت  داخلی  امنیت 
مزبور  تالش های  وستفالن، 
فعالیت  مورد   ٩٠ بر  مشتمل 

به  دسترسی  برای  غیرقانونی 
در  که  بوده اند  فن آوری ای 
و  اتمی  سالح های  ساخت 
موشک های حامل پرتاب مورد 

بهره  برداری قرار می گیرند.
سازمان امنیت داخلی نوردراین 
وستفالن همچنین از کشورهایی 
نام  برد که ایران از طریق آنها و 
مواد  به  شرکت های جعلی شان 
تولید  کار  در  که  وسایلی  و 
می آید،  کار  به  اتمی  سالح 
بخصوص فن آوری اندازه گیری 
پیدا  دست  خأل،  فن آوری  و 
منتقل  ایران  به  را  آنها  و  کرده 

می کند. 
چین،  از  عبارتند  کشورها  این 

ترکیه و امارات متحده عربی.

نتانیاهو،  بنیامین  همچنین 
طی  اسرائیل،  نخست وزیر 
گزارشی تلویزیونی از دستیابی 
به هزاران سند محرمانه خبر داد 
که بخوبی تالش های جمهوری 
اسالمی ایران را برای دستیابی 
جمعی  کشتار  سالح های  به 
نشان می دهد. نتانیاهو، در یک 
در  تلویزیونی  خبری  نشست 
تآلویو بر یک نکته ساده تاکید 
کرد: »ایران دروغ گفته است.« 
در   ٢٠١٨ آوریل   ٣٠ روز  او 
ادعا  تلویزیونی  سخنرانی  یک 
کرده بود اسراییل به اطالعاتی 
می  نشان  که  کرده  پیدا  دست 
امضای  از  پس  ایران  دهد 
سال  در  ای  هسته  توافقنامه 
را  مربوط  اسناد  همه   ٢٠١٥
در  محرمانه  مرکز  یک  در 
مخفی  )شورآباد(  تهران  حومه 
کرده است. آقای نتانیاهو، با به 
زیادی  تعداد  گذاشتن  نمایش 
پوشه و سی دی گفت اسرائیل 
اطالعاتی  عملیات  یک  در 
صفحه  هزار   ٥٥ به  توانسته 
از  دیجیتال  فایل  هزار   ٥٥ و 
برنامه  به  مربوط  اطالعات 
هسته ای نظامی ایران در قالب 

١٨٣ سی دی دست پیدا کند.
تحلیالت  رابطه  این  در 
که  شده  منتشر  گسترده ای 
توجیهات  به  آن ها  از  برخی 
اختیار  در  که  مذهبی  ابزار  و 
دارد،  قرار  ایرانی  زمامداران 
اختیاراتی  می کند.  اشاره 
همچون تقیه که به آن ها اجازه 
بزرگتر  اهدافی  بخاطر  می دهد 

دروغ بگویند. 
کرد،  فاش  نتانیاهو  که  اسنادی 
میدهد  نشان  ضمنی  طور  به 
بمب  یک  ساخت  به  ایران  که 
بسیار  عملیاتی  هسته ای 
نزدیکتر از آن بوده که بسیاری 
امضای  از  قبل  کارشناسان  از 
حتی  میکردند؛  تصور  برجام 
کارشناسانی از جمله خود من 
درباره  ایران  انکارهای  به  که 
برنامهای هسته ای اش مشکوک 

بودند.

عفو بین الملل: 
قانون حجاب اجباری در ایران تبعیض علیه زنان است و بدن آن ها را کنترل می کند

سازمان عفو بین الملل، در رابطه 
بر  اجباری  تاثیرات حجاب  با 
منتشر  گزارشی  ایران  در  زنان 

کرد.
در  بین الملل  عفو  سازمان 
تازه ترین فعالیت خود، گزارشی 
فعاالن  وضعیت  با  رابطه  در 
حقوق زنان و تاثیرات حجاب 
کرده  منتشر  آن ها  بر  اجباری 
و به بحث در رابطه با جوانب 
منفی این قانون پرداخته  است.

است:  آمده  گزارش  این  در 
در  اجباری  حجاب  »قانون 
است  زنان  علیه  تبعیض  ایران 
می کند.  کنترل  را  آن ها  بدن  و 
آن چه  انتخاب  حق  باید  زنان 
را که می خواهند بپوشند داشته 
باشند، بدون اینکه با بازداشت، 

شکنجه و زندان مواجه شوند«.
در بخش دیگری از این گزارش 
آمده است: که  اگر می خواهید 
به  ایران  در  زن  عنوان یک  به 

دوستانتان  با  بروید،  دانشگاه 
و  مترو  سوار  یا  بروید،  بیرون 
اتوبوس شوید، »پیش از اینکه 
منزل  از  را  پای خود  بخواهید 

مکث  باید  بگذارید،  بیرون 
کرده و چک کنید که موهایتان 
با روسری پوشانده شده و بازو 
پوشیده  کامال  نیز  پاهایتان  و 

است«
در  بین الملل  عفو  سازمان 
و  تقابل  به  خود  گزارش 
برابر  در  زنان  مبارزه ی 

که  کرده  اشاره  قوانین و عرف 
آزادی ها را محدود می نماید که 
خود  روسری های  برداشتن  با 
در مکان های عمومی دست به 
بسیاری  در  و  زده اند  اعتراض 
نیروهای  سوی  از  نیز  موارد 
ارشاد  گشت های  و  نظامی 

بازداشت شده اند.
مردمی  اعتراضات  از  پس 
موجی   ،٩٦ سال  ماه  دی  در 
به  زنان  نارضایتی های  از 
شهرهای  در  اجباری  حجاب 
در  زنان  که  شد  آغاز  ایران 
برداشتن  با  عمومی  مکان های 
اعتراض  خود  روسری های 
را  ایران  رژیم  قوانین  به  خود 

ابراز می کردند.
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آمریکا،  سیاست خارجی  تدوین  در  افراد  نقش 
شوند؟ تفسیر  باید  چگونه  واشنگتن  از  متفاوت  سیگنال های 

آرش صالح

ترین  طوالنی  از  یکی  شاید 
تحلیل  که در عرصه  جدلهایی 
مختلف  های  گونه  به  سیاسی 
حل  هیچگاه  و  داشته  وجود 

تقابل  مساله  نشده 
ساختارها  و  فرد 
بر  یکی  تقدم  و 
شکل  بر  دیگری 
سیاستها  دهی 
باشد.  رفتار  و 
در  مساله  این 
دیگر  حوزه های 
حقوق،  منجمله 
و  روانشناسی 
جامعه  ویژه  به 
نیز  شناسی 
سابقه  به  مسبوق 
یکی  شاید  است. 
این  که  داللیی  از 
هیچگاه  مساله 
یک  به  نتوانسته 
نتیجه خاص برسد 
در  که  باشد  این 
مختلف  برهه های 
دو  از  یکی  زمانی 
را  خود  توانسته 
دهد  نشان  بیشتر 
برهه هایی  در  و 
یک  به  هردو  نیز 
اندازه در تحوالت 
داشته اند.  حضور 
امروز  مساله  این 

در  هم  با  ایران  و  آمریکا  که 
تقابل قرار گرفته اند و پیامهای 
سیاستمداران  از  مختلفی 
خورد  می  چشم  به  آمریکایی 

حائز اهمیت بیشتری است. 
سیاسی  ساختارهای  اگرچه 
اجتماعی در آمریکا بسیار قوی 
و نسبتا دیرپا هستند اما تاریخ 
آمریکا مملو از کسانی است که 
اجتماعی  سیاسی  تحوالت  در 
داشته اند.  کننده  تعیین  نقشی 

در  توانست  لینکلن  آبراهام 
موجود  ساختارهای  مقابل 
کردهو  مقاومت  خویش  زمان 
تحوالت  در  عظیم  تحولی 
آورد.  وجود  به  خودش  زمان 
مانند  کسانی  نقش  همچنین 
کیسینجر و برژنسکی در شکل 
دهی به سایت خارجی آمریکا 
زمان  بینالمللی  نظم  حتی  و 

خود غیر قابل انکار است. 
در چند روز گذشته اما با توجه 
از  که  متفاوتی  سیگنال های  به 
سوی سیاستمداران و دولتمردان 
آمریکایی در خصوص سیاست 
ایران شنیده می شود این سوال 
که  کرده  پیدا  اهمیت  دوباره 
در  افراد  این  از  هرکدام  نقش 
در  آمریکا  مشی  خط  تعیین 
قبال ایران تا چه حد است و در 
نهایت این تناقضها به چه سمت 
و سویی تمایل پیدا میکنند. به 
و  ترامپ  آیا  دیگر  عبارت 

میتواند  طلبیش  انزوا  سیاست 
یا  و  باشد  داشته  را  باال  دست 
دولت  در  دیگری  کسان  اینکه 
پومپئو  و  بولتون  منجمله  وی 
سیاست  توانست  خواهند 
به  آمریکا  دوباره  بازگشت 
صحنه امنیت جهانی و منطقه ای 

را پیش ببرند.
در  سازی  تصمیم  روند  در 
نهادهای  و  موسسات  آمریکا، 
و  مستقیم  صورت  به  مختلفی 
قبل  دارند.  دخالت  غیرمستقیم 

نظر  در  را  این  باید  هرچیز  از 
داشت که در مورد سیاست های 
آمریکا  در  خارجی  و  داخلی 
مانند  معموال  جمهور  رئس 
در  می کند.  عمل  قاضی  یک 
طرحهای  شنیدن  از  پس  واقع 
مختلفی از سوی مراجع و افراد 
خاص  موضوع  یک  به  ذیربط 
تصمیم  موضوع  آن  مورد  در 
نهایی را اتخاذ می کند. در میان 
خود دولت طرفهای مختلفی به 
موضوع  هر  در  مرجع  عنوان 

شناخته می شوند. 
اصلی  سوال  به  اکنون  اگر  اما 
متفاوت  سیگنال های  یعنی 
در  آمریکایی  سیاستمداران 
باید  برگردیم  ایرا  خصوص 
بهاین  زاویه  دو  از  باید  گفت 
از  قبل  اول و  نگاه کرد.  مقوله 
تقابل  قدیمی  مساله  هرچیز 
افراد و ساختار در شیوه تصمیم 
سازی در آمریکا و دوم تفاوت 

که  سیاست هایی  بین  طبیعی 
اعالم  سیاستمداران  سوی  از 
می شود با آن سیاست هایی که 

در عمل دنبال میکنند.
در  جمهور  رئیس  اگرچه 
بسیار  قدرت  دارای  آمریکا 
به  قدرت  این  اما  است  باالیی 
شیوه های مختلفی محدود شده 
و بر روی آن تاثیرگذاشته می 
شود. برخی از این محدودیت ها 
اساس  بر  یعنی  قانونی هستند، 

رئیس  قدرت  اساسی  قانون 
کندد  می  محدود  را  جمهور 
اما برخی دیگر ناشی از عرف، 
مفصل بندی نهادهای سیاسی و 
آنچه  میباشند.  اجتماعی  نظام 
جمهور  رئیس  مورد  در  که 
بازخوانی  و  تفسیر  در  و  فعلی 
صحبت هایش باید مد نظر قرار 
ترامپ  اوال  که  است  این  دارد 
چفت  سیستم  یک  دارای 
سیاست  زمینه  دار  بست  و 
فردی  که  وی  نیست.  خارجی 
است،  تجارت  زمینه  در  موفق 
اگرچه دارای یک سری احکام 
آمریکا  نقش  زمینه  در  قوی 
احکام  این  و  است  جهان  در 
خود  کمپین  زمان  در  مرتبا  را 
بیان  جمهوری  ریاست  برای 
کرده اما این به این معنا نیست 
که نتواند تصمیم هایی در تضاد 
واقع  در  بگیرد.  احکام  این  با 
نگاهی صرفا  ترامپ یک  نگاه 

کهو تالشی  پراگماتیستی است 
مورد  در  برای خوانشی علمی 
نظم جهانی و مسائل مربوط به 
صرفا  رویکرد  این  ندارد.   آن 
پراگماتیستی باعث می شود که 
رویکرد ترامپ نظاممند به نظر 

نرسد.
از سوی دیگر اما، ترامپ که به 
خاطر مسائل مربوط به روسیه 
انتخابات  در  آن  دخالت  و 
به  است،  فشار  تحت  آمریکا 

جمهوری  قد  تمام  حمایت 
دارد  نیاز  کنگره  در  خواهان 
برای  سازی  بحران  جلوی  که 
را  خود  جمهوری  ریاست 
می  باعث  مقوله  این  بگیرد. 
دارد  احتمال  اگرچه  که  شود 
شدیدی  عالقه  ترامپ  خود 
سیاست  در  گرایی  انزوا  به 
خارجی آمریکا داشته باشد اما 
زیادی  حد  تا  که  است  ناچار 
رهبران  و  خواهان  جمهوری 
متفاوت  نگاهی  که  را  آنها 
دارند راضی نگه دارد. از سوی 
دیگر همین جمهوری خواهان 
در  ترامپ  محبوبیت  دلیل  به 
و  خواهان  جمهوری  میان 
اهمیت حمایت وی از آنها در 
انتخابات های محلی شان ناچار 
هستند با ترامپ به یک نوع بده 
اساس  همین  بر  برسند.  بستان 
نه  که  گرفت  نتیجه  می توان 
ترامپ و نه جمهوری خواهان 

یکجانبه  که  دارند  را  آن  توان 
سیاستگذاری  ایران  موترد  در 

کنند. 
اما از سوی دیگر باید به مقوله 
تفاوت سیاست های اعالم شده 
از  شده  اعمال  سیاست های  و 
و  کرد  اشاره  مدارها  سیاست 
نقش این پدیده را تناقضهای به 
سیاستها  اعالم  در  آمده  وجود 
اشاره کرد. در واقع، دولت فعلی 
آمریکا هم در داخل آمریکا و 

هم در اروپا نیاز به آرام کردن 
رقبا، همکاران و حتی دوستان 

خود دارد. 
زیادی  بخش  مثال،  عنوان  به 
آمریکا  دیپلماسی  دستگاه  از 
تمام  همکاری  به  قائل  هنوز 
قد با سیاست های خارجی این 
خارجه  وزارت  نیست.  کشور 
آمریکا  دیپلماسی  دستگاه  و 
به  گذشته  سال  چند  طی  در 
صورتی در آمده که گرایشات 
ضد ترامپ یا حداقل دمکرات 
در آن دارای دست باال هستند 
و کارمندان میانی و پایینی این 
کنونی  سیاست های  با  دستگاه 
همچنین  هستند.  تصاد  در  آن 
اروپایی ها به خاطر مالحضات 
خوردن  هم  به  مقوله  از  خود 
و  خاورمیانه  امنیت  بیشتر 
برای  تالش  هرگونه  همچنین 
ترس  ایران   در  رژیم  تغییر 
دارند.  باالیی  بسیار 
تفسیر  در  باید  لذا 
ترامپ  صحبت های 
نظر  را در  این مساله 
تفاوت  که  داشت 
اعالمی  سیاست های 
میتواند  اعمالی  و 
زیادی  بسیار  نقش 

ایفا می کند.
در نتیجه میتوان گفت 
که اوال اگرچه رئیس 
فردی  هر  یا  جمهور 
خواهان  آمریکا  در 
سیاست  یک  تداوم 
یک  یا  خاص 
در  ویژه  رتوریک 
مسائل  از  یکی  مورد 
خارجی  سیاست 
این  اما  باشد  آمریکا 
به این معنا نیست که 
که  را  آنچه  متواند 
میتوانند  میکنند،  بیان 
همچنین  دهند.  انجام 
سیاست  یک  اعالم 
این  معنای  به  الزاما 
میخواهند  که  نیست 
در  را  سیاست  آن 
اما  بگیرند.  پیش 
چارچوب های  این  از  هرکدام 
مشکالت  دارای  نیز  تفسیر 
عنوان  به  هستند  خود  خاص 
که  نیست  پیدا  نهات  در  مثال 
را  خود  میتواند  ساختار  آیا 
کند  تحمیل  جمهور  رئیس  بر 
اعالمی  سیاست های  آیا  یا  و 
در نهایت تبدیل بهیک واقعیت 

خود محدود کننده نشوند.

فیسبوک و توئیتر شماری از حساب کاربری های جعلی مرتبط با ایران را حذف کردند
شبکه های اجتماعی فیسبوک و 
توئیتر از مسدود کردن شماری 
جعلی  کاربری  حساب های  از 

مرتبط با ایران خبر دادند.
شده  منتشر  خبرهای  بنابر 
شرکت فیسبوک پس از دریافت 
گزارش امنیت سایبری شرکت 
»فایر آی« اعالم کرده که ٥١ 
و  کاربری، ٣٦ صفحه  حساب 
آن  فعالیت های  که  گروه  هفت 
مسدود  را  بود  مرتبط  ایران  با 

کرده است. 
سه حساب کاربری اینستاگرام 
هم در همین راستا مسدود شد.

روث،  یوئل  رابطه،  همین  در 

توییتر  اصالت  بخش  رئیس 
از  خرداد  هفتم  شنبه  سه  روز 
دو هزار و ٨٠٠  مسدود شدن 

حساب کاربری جعلی با منشا 
ایران خبر داده است.

سخنگویان توییتر و فیس بوک 

کاربری  حساب های  وجود 
جعلی در شبکه اجتماعی خود 

را تایید کرده اند.

گفته می شود که این حساب ها 
انگلیسی  و  عربی  زبان های  به 
حوزه  در  و  بوده  فعال 

سیاست  مورد  در  بحث هایی 
انگلیس،اسالم،  و  آمریکا 
اقلیت های عرب و تاثیر و نفوذ 
تولید  محتوا  سعودی  عربستان 

می کردند. 
محافظه کارانه  دیدگاه  دو  هر 
دیده  پست ها  این  در  لیبرال  و 

شده است.
گذشته  سال  ارتباط  همین  در 
نیز شبکه ی اجتماعی توئیتردر 
گزارشی از شناسایی و مسدود 
کاربری  حساب   ٧٧٠ کردن 
مرتبط با رژیم ایران خبر داده 

بود.
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عدم اعطای مرخصی 
به زندانیان امنیتی و سیاسی در زندان ارومیه

مسئوالن  فطر،  عید  آستانه  در 
با اعطای  زندان مرکزی ارومیه 
و  امنیتی  زندانیان  به  مرخصی 

سیاسی مخالفت کردند.
ارومیه  مرکزی  زندان  مسئوالن 
اعطای  از  فطر  عید  آستانه  در 
و  امنیتی  زندانیان  به  مرخصی 

سیاسی خودداری کردند.
زندان  از  آگاه  منبع  یک 
رابطه  این  در  ارومیه  مرکزی 
در  همیشه  داشت:  اظهار 
مختلف  مناسبت های  آستانه  
دستگاه  از سوی  بخشنامه هایی 
زندان  مسئوالن  برای  قضایی 
مرخصی  اعطای  از  که  ارسال 
جاسوسی  به  متهم  زندانیان  به 
کورد  احزاب  با  همکاری  و 
ایران  حکومت  اپوزیسیون 

جلوگیری شود.
این منبع آگاه افزود: در آستانه 

عید فطر نیز بار دیگر زندانیان 
حق  از  سیاسی  و  امنیتی 

مرخصی محروم شدند.
به گفته این منبع آگاه، زندانیان 
بار  چندین  سیاسی  و  امنیتی 
محرومیت  به  اعتراض  در 
مناسبت های  به  مرخصی  از 
مختلف به دادگاه انقالب ارومیه 
و دیوان عالی کشور نامه نگاری 

کردند، اما پاسخی به این نامه ها 
داده نشده است.

نخواست  که  آگاه  منبع  این 
نامش فاش شود، اظهار داشت: 
در  سیاسی  و  امنیتی  زندانیان 
به شدت  ارومیه  مرکزی  زندان 
از  و  می باشند  فشار  تحت 
هرگونه امکانات رفاهی محروم 

هستند.

بازداشت یک شهروند کورد در سنندج
نیروهای اطالعاتی یک شهروند 
را  سنندج  شهر  اهل  کورد 
یکشنبه  روز  کردند.  بازداشت 
یک  خردادماه،  دوازدهم 
»پوریا  نام  به  کورد  شهروند 
توسط  سنندج  اهل  ویسی« 
بازداشت  اطالعاتی  نیروهای 

به  اطالعاتی  نیروهای  گردید. 
یورش  شهروند  این  کار  محل 
برده و بدون ارائه مجوز قانونی 
نهاد  کرده اند.  بازداشت  را  وی 
شهروند  این  بازداشت کننده 
سنندج  اطالعات  اداره  کورد 
وی  سرنوشت  از  و  می باشد 

اطالعی در دسترس نیست.
نیز  پیشتر  کورد  شهروند  این 
سابقه بازداشت داشته است و تا 
دلیل  از  این خبر،  انتشار  لحظه 
اطالع  وی  بازداشت  دالیل  یا 

دقیقی در دسترس نمی باشد.

بازداشت یک شهروند روانسری توسط اطالعات

شهر  اهل  کورد  شهروند  یک 
نیروهای  سوی  از  روانسر 

اطالعاتی بازداشت گردید.
خردادماه،  یازدهم  شنبه  روز 
نام  به  کورد  شهروند  یک 
فرزند  ساله   ٢٨ فیضی«  »پیام 
روانسر  شهر  اهل  عبدالقادر 

اطالعاتی  نیروهای  توسط 
نامعلومی  مکان  به  و  بازداشت 

منتقل شده است.
نیروهای اطالعاتی این شهروند 
»همکاری  اتهام  به  را  کورد 
کورد  احزاب  از  یکی  با 
ایران«  حکومت  اپوزیسیون 

بازداشت کرده اند.
این شهروند کورد سال ٩٥ نیز 
به همین اتهام بازداشت و مورد 

بازجویی قرار گرفته بود.
روز  نیز،  رابطه  همین  در 
یک  خردادماه،  یازدهم  شنبه 
»سید  نام  به  کورد  شهروند 
ادریس کسروی« اهل روستای 
شهرستان  ساکن  و  »نمنجی« 
نیروهای  توسط  پیرانشهر 
سپس  و  بازداشت  اطالعاتی 
به اداره اطالعات ارومیه انتقال 

یافته است.
تا کنون نیروهای اطالعاتی دلیل 
مشخصی را برای بازداشت این 

شهروند کورد اعالم نکرده اند.

اطالعات پیرانشهر یک شهروند کورد را 
بازداشت کرد

اهل  کورد  شهروند  یک 
توسط  پیرانشهر  شهرستان 
بازداشت  اطالعاتی  نیروهای 

گردید.
خردادماه،  یازدهم  شنبه  روز 
یک شهروند کورد به نام »سید 
ادریس کسروی« اهل روستای 
شهرستان  ساکن  و  »نمنجی« 
نیروهای  توسط  پیرانشهر 

اطالعاتی بازداشت شده است.
این  آگاه،  منبع  یک  گفته  به 

نیروهای  توسط  کورد  شهروند 
اداره  به  وابسته  اطالعاتی 
و  بازداشت  پیرانشهر  اطالعات 
سپس به اداره اطالعات ارومیه 

انتقال یافته است.
این منبع افزود: تا کنون نیروهای 
را  مشخصی  دلیل  اطالعاتی 
شهروند  این  بازداشت  برای 

کورد اعالم نکرده اند.
و  متأهل  کورد  شهروند  این 
و  می باشد  فرزند  دو  دارای 

عضوگیری سپاه پاسداران برای مقابله با احزاب کورد
مقابله  برای  نودشه  شهر  سپاه 
کورد  احزاب  فعالیت های  با 
به  را  تحصیلکرده  جوانان 
سازمان  این  در  عضویت 

فراخواند.
به  رسیده  گزارش  براساس 
کوردپا،  خبررسانی  آژانس 
با  نودشه  شهر  پاسداران  سپاه 
مقابله  برای  اطالعیه ای  انتشار 
کورد  احزاب  نیروهای  با 
از  ایران  حکومت  اپوزیسیون 
خواسته  تحصیلکرده  جوانان 
این  عضویت  به  که  است 

سازمان دربیایند.
سپاه  آگاه،  منبع  یک  گفته  به 

نیروی  کمبود  دلیل  به  نودشه 
چنین  انتشار  به  اقدام  انسانی 

اطالعیه ای کرده است.
سپاه  افزود:  آگاه  منبع  این 

برای  می خواهد  پاسداران 
مقابله با نیروهای احزاب کورد 

از ساکنین بومی نودشه استفاده 
کند.

این منبع آگاه اظهار داشت: این 
عدم  با  نودشه  سپاه  اطالعیه 
شده  روبه رو  جوانان  استقبال 
نوزدهم  دوشنبه  روز  است. 
ترامپ،  دونالد  فروردین ماه، 
در  آمریکا  جمهور  رئیس 
پاسداران  سپاه  رسما  بیانیه ای 
فهرست  در  را  اسالمی  انقالب 
قرار  تروریستی  سازمان های 
کردستان  دمکرات  حزب  داد. 
آمریکا  دولت  تصمیم  از  ایران 
پاسداران  قرار دادن سپاه  برای 
»سازمان های  فهرست  در 
استقبال  خارجی«  تروریستی 

کرده است.

از  خبر،  این  انتشار  لحظه  تا 
سرنوشت وی اطالع دقیقی در 

دسترس نمی باشد.
در همین رابطه نیز، روز یکشنبه 
دوازدهم خردادماه، یک شهروند 
کورد به نام »پوریا ویسی« اهل 
سنندج بدون ارائه مجوز قانونی 
در محل کارش توسط نیروهای 

اطالعاتی بازداشت گردید.

یک شهروند اشنویه ای 
به یکسال زندان محکوم شد

حکومت  قضایی  دستگاه 
اهل  کورد  شهروند  یک  ایران 
یکسال  به  را  اشنویه  شهرستان 
حبس محکوم کرد. طی روزهای 
اخیر، یک شهروند کورد به نام 
اسماعیل  خلیفه«فرزند  »صابر 
شعبه  سوی  از  اشنویه  اهل 
١٠١ دادگاه کیفری ٢ اشنویه به 
محکوم  تعزیری  یکسال حبس 

نزدیکان  از  یکی  گفته  به  شد. 
وی  دادگاه  کورد،  شهروند  این 
را به همکاری با یکی از احزاب 
کورد اپوزیسیون حکومت ایران 

متهم کرده است.
این منبع افزود: صابر خلیفه به 
حکم صادره اعتراض و پرونده 
دادگاه  به  بررسی  جهت  وی 
داده  ارجاع  ارومیه  تجدیدنظر 

کورد  شهروند  این  است.  شده 
تیرماه  سیزدهم  چهارشنبه  روز 
اطالعاتی  نیروهای  توسط   ٩٧

بازداشت شده بود.
دلیل  اطالعاتی  نیروهای 
کورد  شهروند  این  بازداشت 
کورد  احزاب  با  »همکاری  را 
ایران«  حکومت  اپوزیسیون 

اعالم کرده  بودند.

کمپینی برای حمایت از زهرا محمدی راه اندازی شد
برای  کردستان  مدنی  فعاالن 
محمدی،  زهرا  از  حمایت 
انجمن  شده  بازداشت  عضو 
»نوژین«  اجتماعی   - فرهنگی 
کردند.  راه اندازی  را  کمپینی 
به  رسیده  گزارش  براساس 
ُکردپا،  خبررسانی  آژانس 
فعاالن مدنی کردستان با انتشار 
کمپینی  راه اندازی  از  بیانیه ای 
برای حمایت از زهرا محمدی، 
انجمن  شده  بازداشت  عضو 
»نوژین«  اجتماعی   - فرهنگی 
آمده  بیانیه  این  در  دادند.  خبر 
است: در ادامه بازداشت فعاالن 
مدنی، چند روز قبل، سه تن از 
بازداشت  سنندج  شهر  فعاالن 
که دو تن از آنان به شیوه موقت 
آزاد شدند و تا کنون سرنوشت 
این  از  یکی  محمدی،  زهرا 

بازداشت شدگان نامعلوم است.
در  کردستان  مدنی  فعاالن 

به  ما  کردند:  اعالم  بیانیه  این 
کردستان  مدنی  فعاالن  عنوان 
برای  کمپینی  راه اندازی  با 
به  مدنی  فعاالن  از  حمایت 
به  اقدام  محمدی  زهرا  ویژه 
جمع آوری امضا کردیم. فعاالن 
مدنی کردستان جمع آوری امضا 
محمدی  زهرا  از  حمایت  برای 
عنوان  کمپین  این  اول  گام  را 
در  که  نمودند  تأکید  و  کردند 
عضو  این  آزادی  عدم  صورت 
اجتماعی   - فرهنگی  انجمن 
»نوژین« مواضع خود را اعالم 
دوشنبه  روز  کرد.  خواهند 
اعضای  خردادماه،  ششم 
اجتماعی   - فرهنگی  انجمن 
دادگستری  مقابل  »نوژین«در 
را  اعتراضی  تجمع  سنندج 
آزادی  خواستار  و  برگزار 
بی قید و شرط »زهرا  و  فوری 
محمدی«، عضو بازداشت شده 

نیروهای  شدند.  انجمن  این 
پاسخی  دادن  از  اطالعاتی 
با سرنوشت  مشخص در رابطه 
زهرا  نگهداری  محل  و 
شده  بازداشت  عضو  محمدی، 
اجتماعی   - فرهنگی  انجمن 
می کنند.  خودداری  »نوژین« 
خردادماه،  پنجم  یکشنبه  روز 
انجمن  بازداشت شده  دو عضو 
»نوژین«  اجتماعی   - فرهنگی 
و  منبری  »ادریس  نام های  به 
سنندج  اهل  منبری«  ریبوار 
دیگر  محمدی«  »زهرا  و  آزاد 
عضو بازداشت شده این انجمن 
سر  به  بازداشت  در  همچنان 
دوم  پنج شنبه  روز  می برد. 
مدنی  فعال  سه  این  خردادماه، 
قانونی  مجوز  ارائه  بدون  ُکرد 
اطالعاتی  نیروهای  سوی  از 

بازداشت شدند.

خودروی یک کاسبکار کورد در پی شلیک مستقیم 
نظامیان حکومتی واژگون شد

کورد  کاسبکار  یک  خودروی 
بر  پیرانشهر  شهرستان  اهل 
نظامیان  مستقیم  شلیک  اثر 

حکومتی واژگون گردید.
یازدهم  شنبه  روز  شامگاه 
یک  خودروی  خردادماه، 
کاسبکار کورد اهل پیرانشهر در 
کمین  در  کانی«  »پیره  راه  سه 
در  و  افتاده  حکومتی  نظامیان 
حکومتی  نظامیان  شلیک  پی 

واژگون شده است.

آگاه،  منبع  یک  گفته  به 
کورد  کاسبکار  این  خودروی 
بوده  کاسبکاران  اجناس  حامل 
افزود:  آگاه  منبع  این  است. 
نیروهای نظامی حکومت ایران 
مستقر در پاسگاه سیلوه پس از 
این حادثه، این کاسبکار کورد و 
خودروی او را به پاسگاه برده 
و از سرنوشت وی اطالعی در 
سال های  طی  نیست.  دسترس 
نظامی-انتظامی  نیروهای  اخیر 

در  ایران  اسالمی  حکومت 
جاده های مواصالتی کوردستان 
به  را  خودروها  سرنشین  ایران 
قاچاق  کاالی  حمل  بهانه ی 
قرار  تیراندازی  و  تعرض  مورد 
نیز  مواردی  در  که  می دهند 
کورد  شهروندان  مرگ  موجب 
نهاد  میان هیچ  این  شده که در 
پاسخگوی  رسمی  و  حقوقی 
اقدام غیرقانونی مأموران نیست.


