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خائنین بە مسئله فلسطین 
چه کسانی هستند؟  

تیم ترور یا دیپلماسی؟
رژیم ایران 

مقصر هر حمله پیشگیرانه 
و پیش دستانه به ایران 

است

بیانیە سازمان عفو 
بین الملل در خصوص 

وضعیت دو زندانی سیاسی 
کورد محکوم بە اعدام

رضا  گذشته،  روزهای  طی 
پهلوی فرزند آخرین شاه ایران که 
انقالب ملت های  با  آنها  حکومت 
پیامی منتشر  ایران سرنگون شد، 
همه  می خواهد  گویا  که  کرد 
یک  زیر  را  سیاسی  نیروهای 
نوین گرد  پیمان  لوای  تحت  چتر 
رضا  که  پیام  آن  در  بیاورد.  هم 
شبیه  بیشتر  کرد  منتشر  پهلوی 
به مقاله ای عمومی  منتشره  در 
مجله یا وب سایتی می ماند که 
با واژه ها و جمله هایی آراسته  شده 
واقعی  سیاسی  پیامی  نه  باشد، 
مشکالت  و  مسائل  اصل  به  که 
اشاره داشته باشد و به  راه حل های 

واقی اشاره  داشته باشد. 
 در پیام های سیاسی این چنینی 
از  عبارتست  بخش  مهمترین 
نشان  آینده  از  که  چشم اندازی 
میدهی و مردم را بسوی این آینده 
سوق میدهی که همگامت باشند.  
در این پیام رضا پهلوی محتوای 
که  بخشی  آن  از  عبارتست  آن 
سیاسی  نیروهای  باید  می گوید 
اسالمی  جمهوری  و  خود  میان 
جمهوری  با  آیا  که  بکشند  خط 
ایران؟  یا طرفدار  اسالمی هستند 
باید  سیاسی  نیروهای  می گوید 

برای نجات ایران گرد هم بیایند.
و  لغت  در  شاید  ایران  نجات 
و  زرق  موضوعی  جمله بندی 
اگر  اما  بیاید،  چشم  به  برقدار 
بمانند پیامی سیاسی به جزئیات 
این شعار می نگریم، با سوال های 
متعددی روبرو می شویم. مهمترین 
چه  دیدگاه  از  است:  این  سوال 
می کنی؟  نگاه  ایران  به  کسانی 
شما  منظور  دیگر  معنایی  به  یا 

کدامین ایران است؟
میرپنج،  رضاخان  زمانی 
از  پهلوی  رضا  همین  پدربزرگ 
ممالک محروسه قاجاری، ایرانی 
بنیان نهاد که در آن همه ملت های 
قرار  حذف  مورد  ایران  مختلف 
گرفتند و با پوتین ارتش رضاخان 
همه جا را اشغال کردند و خواستند 
کنند  ایجاد  ملتی  یک  ایرانی 
که همه افراد ایرانی باشند و به 

فارسی سخن می گویند! 
سپس خمینی آمد و خواست ایران 
ایران  آن  به  وی  که  را  پهلوی 

کریم پرویزی
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کدامین 
ایران؟

ســـخـن  بازگشت قحطی زمان 
قاجار

پیام تسلیت »مصطفی هجری« بە مناسبت 
درگذشت روحانی آیینی ایزدی ها در کوردستان

روحانی  جامعە  رئیس  »بابا شیخ«  درگذشت  مناسبت  بە  ایران  کوردستان  دمکرات  حزب  اجرایی  هجری« مسئول  »مصطفی 
ایزدی  ها پیام تسلیتی را منتشر نمود.

متن پیام بدین شرح است:
جناب شیخ سمیر و عزیزان جامعە روحانی ایزدی 

بە مناسبت فوت بابا شیخ، پدر روحانی ایزدی ها و شخصیت نامی و میهنی کوردستان پیام تسلیت خویش و حزب دمکرات 
کوردستان ایران را بە شما دوستان گرامی و همە ایزدیان کوردستان عرض می نمایم.

حزب دمکرات کوردستان ایرانروح بابا شیخ شاد و نام و یاد ایشان جاویدان باد
مسئول اجرایی
مصطفی هجری

٢ اکتبر ٢٠٢٠ میالدی

در اواسط سال های ١٢٩٦ تا ١٢٩٨ 
خورشیدی یعنی در زمان حکومت 
قاجارها کە همزمان بود با جنگ 
ممالک  شدید  قحطی  اول  جهانی 
کە  دربرگرفت  را  قاجار  محروسە 

بە هولوکاست ایران معروف است.
از  آماری دقیق  تا کنون  هر چند 
و  سال  دو  این  کشتەهای  میزان 
قربانیان آن در دست نیست و تنها 
بر اساس روایت ها نزدیک به ٥٠٪ 
دست  از  را  خود  جان  ایران  مردم 
دادند. اما اینکە در تاریخ معاصر 
می شود  بحث  آن  مورد  در  ایران 
کە  شد  فاجعه  این  باعث  دالیلی 
جهانی،  "جنگ  از:  عبارتند 
بیماری های  خشکسالی،  قحطی، 
متفاوت در میان احشام و باغات، 
وبا، ماالریا، آنفوالنزای اسپانیایی، 

جنگ تریاک و از همە مهم تر بی 
لیاقتی حاکمانی کە توانایی ادارە 

کشور را نداشتند.
وضعیت  بە  تاریخی  زمینە  این  با 
کنونی ایران باز می گردیم. بعد از 
این  از  سال   ١٠٠ از  بیش  گذشت 
واقعه، امروزە می بینیم کە ایران و 
مردمان ساکن این جغرافیا بە همان 
بە  مردم  و  شدەاند  دچار  سرنوشت 

فردای خود امیدوار نیستند.
استناد  با  کرونا  شیوع  با  همزمان 
سخنگوی  ربیعی  علی  سخنان  بە 
یک  از  بیش  روحانی،  حکومت 
ایران  در  نفر  هزار   ٥٠٠ و  میلیون 
بیکار شدەاند. تورم، گرانی، فساد 
مالی، وضعیت نابسامان اقتصادی، 
تحریم  های  اقتصادی،  مشکالت 
اقتصادی آمریکا، ایران را بە رتبە 

دوم شاخص فالکت در جهان رساندە 
است.

 بر اساس شاخص جهانی فالکت، 
و  نخست  رتبە  ٧٩/٤ـ   با  ونزوئال 
ایران با ٦١/٦ـ  رتبە دوم را دارند. 
کشورهای  شاخص  این  اساس  بر 
در  آمریکا  و  آلمان  قطر،  ژاپن، 

بهترین وضعیت قرار دارند.
این نیز در حالیست کە ١٢ مهرماه 
حسن روحانی در سخنانی طنزآمیز 
در  ایران  وضعیت  کە  کرد  ادعا 
بسیار  آلمان  اقتصاد  با  مقایسە 
آنچە  اما  است.  توسعەیافتەتر 
مشهود است وضعیت نابسامان روز 

بە روز مردم است.
در حالیکە ایران در چنین شرایطی 
قرار دارد، مسئوالن رژیم ایران بجای 
منطقه  کشورهای  با  روابط  ایجاد 

خود  تهدیدهای  دنبال  به  جهان  و 
ویژە  نمایندە  آبرامز  الیوت  هستند. 
آخرین  ایران در  امور  برای  آمریکا 
گفتە   CNN با  خود  مصاحبە 
است: "آمریکا طی روز و هفتەهای 
را  خود  حداکثری  فشارهای  آیندە 
علیە تهران بیشتر خواهد کرد". وی 
است:  گفته  بیشتر  شفافیت  برای 
انجام  ایران  علیە  کنون  تا  "آنچە 
فشارهای  با  مقایسە  در  دادەایم 

آیندە قابل درک نیستند".
گفتە  اسرائیل  دفاع  وزیر  همچنین 
دشمن  اسالمی  "جمهوری  است: 
همە  و  ما  مشترک  و  اصلی 
این  در  و  است  عربی  کشورهای 
روابط  عادی سازی  از  بعد  رابطە 
با کشورهای عربی جبهەای  خود 
متحد علیە ایران ایجاد می کنیم".

این دو نمونە از فشارهای خارجی 
مردم  نارضایتی های  با  زمانیکە 
کنار هم قرار دادە می شوند این را 
نشان می دهد کە عمر رژیم ایران رو 

بە پایان است.
نابسامان  وضعیت  بە  نگاهی  با 
اقتصادی در داخل ایران و افزایش 
فقر  و  ضروری  کاالهای  نرخ 
دیگر  سویی  از  و  مردم  روزافزون 
افزایش نرخ فقر و بیکاری و تورم، 

نشان از عقب گرد ایران است.
بە عصر قاجارها و  ایران  بازگشت 
موجی جدید از قحطی در آیندەای 
نزیک و نبود برنامە برای روبروشدن 
با مشکالت از سوی تهران چنین 
گمان می رود کە کسی نمی تواند 
و   ١٢٩٨ سال های  میان  تفاوتی 

١٣٩٩ قائل شود. 
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دستور تخلیه شش روستای مرزی سردشت از سوی
 شورای عالی امنیت رژیم

شورای عالی امنیت رژیم ایران به 
روستای  شش  گرفتن  قرار  بهانه 
بردان،  گاکی،  هرزنه،  »نوکان، 
در  سفلی«  تیت  و  شیر  گوره 
مجاورت نوار مرزی دستور تخلیه 
این روستاها را صادر نموده است.

شهرستان  در  رژیم  مرزی  هنگ 
روستاها  این  اهالی  به  سردشت 
مصوبه  بر  بنا  که  کرده   اعالم 
رژیم  امنیت  عالی  شورای 
تخلیه  برای  سریع تر  هرچه  باید 

روستاهای خود اقدام نمایند.
شهرستان  تأمین  اداره  همچنین 
شورای  اعضای  نیز  سردشت 
روستای »بردان« را احضار و بنا 
امنیت  عالی  شورای  مصوبه  بر 

رژیم نسبت به تخلیه فوری روستا 
هشداری داده اند.

این شش روستا بدلیل قرار گرفتن 
در مجاورت نوار مرزی از هرگونه 
راه های  و  برق  رفاهی،  امکانات 

ارتباطی بی بهره هستند.
مصوبه شورای عالی امنیت رژیم 
مبنی بر تخلیه این شش روستا با 
خشم مردم این منطقه همراه شده و 
اعالم کرده اند که حاضر به ترک 

محل زندگی خود نمی باشند.
در همین راستا »کمال حسین پور« 
و  سردشت  شهرستان های  نماینده 
پرانشهر در مجلس فرمایشی رژیم 
طی نامه ای به »علی شمخانی« 
امنیت  عالی  شورای  رئیس 

نسبت  خود  اعتراض  مراتب  رژیم 
ابراز  را  روستاها  این  تخلیه  به 
ذیربط  نهاد  از  تاکنون  اما  داشته 
هیچگونه پاسخی داده نشده است.
رژیم ایران در حالی دستور تخلیه 
این شش روستا را بدلیل مجاورت 
که  نموده  صادر  مرزی  نوار  در 
روستاها  این  اهالی  اصلی  شغل 
بوده  دامداری  و  کشاورزی  اغلب 
و رژیم بدون درنظر گرفتن محلی 
این  اهالی  اسکان  برای  مناسب 
ترک  به  مجبور  را  آنان  روستاها 

محل زندگی خود می نماید.
سردشت  مرزی  روستای  این شش 
دارای بیش از ٦٠ خانوار و بیش از 

٢٠٠ نفر جمعیت دارند.

بهروز بوچانی: 
مرکزگرایی و سیستم تک ساختی 
علیه حقوق ملیت های ایران است

و  نویسنده  بوچانی"  "بهروز 
صفحه  در  کورد  روزنامه نگار 
"هر  نوشت:  خود  توئیتر  ضخصی 
سیاسی  آینده  برای  اتحادی  نوع 
حقوق  نگرفتن  درنظر  بدون  ایران 
همین  از  ایران  ساکن  ملیت های 

حاال محکوم به شکست است".
در توئیتر "بوچانی" آمده که: "هر 
نوع اتحادی برای آینده ی سیاسی 
بدون اعالم شفاف و روشن موضعتان 
ساکن  ملیت های  حقوق  به  نسبت 
به  محکوم  حاال  همین  از  ایران 
شکست است. مشخصا اعالم کنید 
که حقوق اساسی ملت کرد و یا 
دیگران در حکومت بعدی چگونه 

ملیت های  موضع  بود؟  خواهد 
"عدم  است،  روشن  ایران  ساکن 
تحمل مرکزگرایی و سیستم تک 

ساختی".
و  نویسنده  بوچانی"  "بهروز 
روزنامه نگار اهل شهرستان "ایالم"، 

چندین سال قبل کوردستان ایران را 
کشور  ساکن  در  اینک  و  ترک 

"نیوزیلند" می باشد.
"هیچ  کتاب  نویسنده  نامبرده 
نیز  کوهستان"  جز  به  دوستی 

می باشد.

"نت فلیکس"
"فصل  فیلم  جهانی  پخش  حق   

کرگدن" را خریداری نمود
فلیکس"  "نت  جهانی  سایت  وب 
وب سایت های  معتبرترین  از  یکی 
حق  قراردادی  انعقاد  با  آمریکا 
"فصل  فیلم  پخش  انحصاری 
قبادی"  "بهمن  اثر  کرگدن" 
را  کوردستان  نامی  کارگردان 

خریداری نمود.
 Rhino( کرگدن  فصل 
season( روایتگر یک داستان 
سیاسی  تحوالت  از  بعد  عاشقانه 
پس از انقالب ملیت های ایران است 
و در سال ٢٠١٢ در کشور ترکیه 

ساخته شده است.
در این فیلم بازیگران نامدار ایرانی 
مونیکا  وثوقی،  "بهروز  همچون 
چندین  و  لباف"  آرش  بلوچی، 
ایفای نقش  بازیگر مشهور ترکیه 
کرده  و مدیریت فیلمبرداری آن را 
نیز "تورج اصالنی" فیلمبردار نامی 

کوردستان برعهده داشته است.
محصول  پنجمین  کرگدن"  "فصل 
سوی  از  که  بوده  قبادی"  "بهمن 
بانچ"  "وایلد  بین المللی  کمپانیای 
سطح  در   )Wild Bunch(

جهانی منتشر شده است.
 ١٠ از  بیش  در  تاکنون  فیلم  این 
شرکت  فیلم  بین المللی  جشنواره 
نموده و توانسته چندین جایزه نیز در 
جشنواره ها  این  مختلف  بخش های 

را به خود اختصاص دهد.
این  در  شرکت  با  کرگدن"  "فصل 
رخدادهای سینمایی توانست جوایز 
فیلمبرداری  برترین  بخش های 
جشنواره بین المللی "سن سباستین" 
اسپانیا و "آسیا پسیفیک" استرالیا، 
برترین  نقره ای"  "قورباغه  جایزه 
بین المللی  جشنواره  فیلمبرداری 
 Plus( کامیریمیج"  "پالس 

و  لهستان   )Camerimage
برترین  فیلمبرداری،  برترین  جوایز 
محصول هنری و برترین جلوه های 
ویژه در جشنواره ساالنه "سینمایی 
را  آسیا" در کشور هنگ کنگ 

به خود اختصاص دهد.
را  خود  فیلم  این  قبادی"  "بهمن 
به "صانع ژاله" و "فرزاد کمانگر" 

تقدیم نموده است.
٤٧ کشور اروپایی

را  ایران  در  نقض حقوق  بشر   
محکوم کردند

ملل  سازمان  کشورعضو  ده ها 
بیانه ای  انتشار  و  تنظیم  با  متحد 
ایران  در  بشر  نقض گسترده حقوق 

را محکوم کردند.
روز جمعه ۴ مهر ماه، ٤٧  کشور 
عضو سازمان ملل متحد بیانیه ای 
مبنی بر محکومیت رژیم ایران در 
رابطه با نقض حقوق بشر در جلسه 
شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه 

دادند.

در این بیانیه به گزارش های معتبر 
خودسرانه،  بازداشت های  درباره 
دادگاه های ناعادالنه، اعتراف های 
اجباری و شکنجه و بدرفتاری با 
اخیر  اعتراض های  بازداشت شدگان 

اشاره شده است.
حقوق  نهادهای  اکثر  اخیرا 
بشری  از سرکوب مدافعان حقوق 
عقیده،  و  بیان  آزادی  نقض  بشر، 
محرومیت از حق دادرسی عادالنه 

در ایران ابراز نگرانی کرده اند.
 در همین رابطه کشورهای فرانسه، 
بریتانیا و آلمان سفیران رژیم ایران 
را در کشورهای خود احضار کرده 
و نسبت به نقض گسترده حقوق بشر 

در ایران هشدار داده بودند.
کشورهای امضا کننده این بیانیه 
قبرس،  »اسلوونی،  از:  عبارت اند 
دانمارک، اسپانیا، استونی، فنالند، 
اوکراین،  سوئیس،  سوئد،  فرانسه، 
ایسلند،  مجارستان،  انگلستان، 
کرواسی، جزایر مارشال، مولداوی، 
مقدونیه  نیوزیلند،  هلند،  موناکو، 
لهستان،  پاالئو،  نروژ،  شمالی، 
ایتالیا،  اسرائیل،  ایرلند،  پرتغال، 
لیتوانی،  اشتاین،  لیختن  لتونی، 
آلبانی، استرالیا، اتریش، بلژیک، 
کاستاریکا، لوکزامبورگ، مالت، 
اسلواکی،  صربستان،  رومانی، 
برزیل، بلغارستان، کانادا، جمهوری 
و  هندوراس  یونان،  آلمان،  چک، 

موناکو«.

بلوچستان را  ایران خاک  رژیم 
کشورهای  به  دالر   ٨ کامیونی 

حوزه خلیج می فروشد
محیط  حفاظت  سازمان  مشاور 
زیست رژیم گفت که هر کامیون 
خاک منطقه "نوبندیان" در استان 
 ٨ قیمت  به  بلوچستان  و  سیستان 
به  به کشورهای حوزه خلیج  دالر 

فروش می رسد.
سازمان  مشاور  کهروم"  اسماعیل 
در  که  افزود  رژیم  زیست  محیط 
نزدیکی  در  "نوبندیان"  منطقه 
شهرستان چابهار ٧ ایستگاه ساخته 
شده که خاک ها را جمع و سپس با 
کامیون و کشتی به "دبی" امارات 

می برند.
"کهرم" گفت که منطقه "نوبندیان" 
دارای خاک حاصلخیز و مناسب 
می توان  و  می باشد  کشاورزی 

در  کشاورزی  خاک  این  بوسیله 
منطقه را رونق داد.

نامبرده افزود که در صورت ادامه 
فروش خاک، امکان کشاورزی در 
آینده وجود نخواهد داشت و خسارات 
فراوانی نیز به رودخانه های چابهار 

و منطقه وارد خواهد آمد.

در ١٠ سال گذشته چندین مرتبه 
از  ایران  خاک  فروش  مسئله 
مطرح  ایران  رژیم  مسئوالن  سوی 
گردید، اما رژیم ایران این موضوع 
را تکذیب نموده، اما اینک خود 
را  مسئله  این  رژیم  مسئوالن 
آشکارا و جزئیات مطرح می کنند.
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به  كند  تبدیل  طاغوتی می گفت 
ایران اسالمی که در آن ولی فقیه 
واحده  امت  همه  و  می كند  امر 
اسالمی ایران گوش به فرمان وی 

می باشند.
سخن  خیالی  ایرانی  از  نمیتوان 
را  ایران  داخلی  واقعیت  و  گفت 
نادیده گرفت و کورد و ترک و 
عرب و بلوچ و ترکمن را حاشیه 
با  نمی توان   قلمداد کرد.  فارس 
اصیل دانستن فارسی و در حاشیە 
عنوان  تحت  ملیت ها  قراردادن 
)اقوام و قبایل!(؛ ایرانی را بنیان 
با  نهاد که همه دست هم پیمانی 
شده  سرنگون  شاه  فرزند  آخرین 

ایران را بفشارند!
 مبارزه علیه رژیم اسالمی ایران 
منتظر  ایران  در  ملت ها  میان  در 
اگر  نیست که  پهلوی  رضا  پیام 
گوش به فرمان وی نباشیم دیگر 
مبارزه تمام می شود و به اهداف 
این  بلکه  رسید.  نخواهیم  خود 
دیگر و دیگرانی هستند که باید 
که  کنند  روشن  را  خود  موضع 
ایران را منظور دارند تا  کدامین 
ما نیز بدانیم خود را در این رویا 
ایرانی  نه؟  یا  کرد  خواهیم  پیدا 
شهروندی  حقوق  با  ملتی  یک 
نهاده شده  بنیان  ایرانی  یا  ناچیز 
از خواسته های همه ملت ها؟ باید 
تا  کنند  مشخص  را  خود  خط 
برایمان روشن شود در کدام طرف 
یا  شونیسم  تداوم  دارند  قرار  خط 
التزام به  برابری و یکسانی ملت ها 

در ایران؟

رژیم ایران رتبه دوم »شاخص فالکت« در جهان را دارد
شاخص  جهانی  رتبه بندی  در 
کشور   ٩٠ میان  از  فالکت، 
جهان، ایران جایگاه دوم را به خود 
ونزوئال  از  پس  و  داده  اختصاص 

بدترین شرایط را دارد.
ایران در  این آمار، رژیم  بر اساس 
جهان  فالکت زدگی  دوم  سکوی 
و  آمار  تمام  و  است  گرفته  قرار 
مسئولین  که  واقعی  غیر  ارقام 
برمال  رژیم سرهم بندی می کردند، 

شد.
نرخ  احتساب  با  فالکت  شاخص 
می آید  دست  به  تورم  و  بیکاری 
این  که  می دهد  نشان  آمارها  و 
سال های  طی  ایران  در  شاخص 
و  است  داشته  اخیر رشد مداومی 
از ٢٢.١ درصد در سال ١٣٩٤ تا 
کنون به ٦١.۶ درصد رسیده است.
نیز  رژیم  آمار  اعالم مرکز  بر  بنا 
 ١٣٧٦ سال  از  فالکت  شاخص 
فقر  تشدید  از  حاکی   ١٣٩٨ تا 

سخن ادامه 

می باشد،  گذشته  سال های  طی 
رو  فالکت  شاخص  که  به طوری 
نشان دهنده  و  گذاشته  فزونی  به 
عملکرد سیاست فسادزای اقتصاد 

رژیم می باشد.
در این میان شاخص ها و آمارهای 
دیگر نیز گویای آن است که مردم 
اقتصادی  تنگنای شدید  ایران در 

به سرمی برند.
شاخص  رشد  عامل  مهم ترین 
فالکت در ایران تورم می باشد که 
فاصله  با  ایران  است  شده  باعث 
رتبه  دیگر،  کشورهای  از  بسیار 
اختصاص  خود  به  را  جهانی  دوم 
بدهد به طوری که رتبه سوم جهانی 
با  صربستان  به  فالکت  شاخص 
۴۴.٨ درصد تعلق دارد که ١٦.٨ 

درصد کمتر از ایران است.
در این جدول پس از ونزوئال، ایران 
کشورهای  ترتیب  به  صربستان  و 
مصر،  جامائیکا،  آرژانتین، 

برزیل  جنوبی،  آفریقای  اسپانیا، 
و یونان قرار دارند که در جایگاه 
جهانی  رتبه بندی  دهم  تا  چهارم 

قرار گرفته اند.
بندی  رتبه  از  که  گزارشی  در 
شاخص فالکت در جهان تهیه شده 
است، تنها ونزوئال شرایط بدتری به 
نسبت ایران دارد و با ٧٩.۴ درصد 

در رأس جدول قرار گرفته است.
مرکز  از  شده  منتشر  آمار  طبق 
آمار رژیم نرخ بیکاری در تابستان 
 ٤٢.٧ تورم  نرخ  و   ١٠.۵ پارسال 
و مجموع این اعداد ٥٣.٢ درصد 
که شاخص فالکت در تابستان ٩٨ 

بود.
دوم  چهارشنبه  روز  که  حالی  در 
ایران  رژیم  آمار  مرکز  ماه  مهر 
در  تورم  شاخص  کرد   اعالم 
شهریور ماه نسبت به سال گذشته 
است،  یافته  افزایش  درصد   ٣٤.٤
همچنین نسبت به مرداد ماه سال 

جاری  چهار درصد افزایش یافته 
است.

آمارهای اقتصادی نشان می دهند 
کنار  در  قیمت ها  روزافزون  رشد 
کاهش شدید تولید ناخالص داخلی 
فساد  گذشته،  سال های  طی 

سیستماتیک و تحمیل هزینه های 
موجب  مردم،  زندگی  بر  گزاف 
گرفتاری عمیق جامعه در فقر و 
دستیابی  برای  اقتصادی  فالکت 
به حداقل های معیشتی مردم شده 
شاخص  سیاسی  اقتصاد  در  است. 

اهمیت  از  لحاظ  بدین  فالکت 
وضعیت  که  است  برخودار  باالیی 
اقتصادی و اجتماعی یک جامعه 

را نشان می دهد.

عربستان یک شبکه تروریستی 
فرستاده شده از سوی رژیم 

ایران را منهدم کرد
تروریستی که توسط  یک گروه 
در  و  پاسداران  تروریست  سپاه 
دیده  آموزش  سپاه  پادگان های 
نیروهای امنیتی  بودند از سوی 
عربستان سعودی دستگیر شدند.

مهرماه  هفتم  دوشنبه،  روز 
کرد  اعالم  سعودی  عربستان 
که  را  تروریستی  گروه  یک 
درمقرهای  را  خود  آموزش های 
سپاه پاسداران رژیم ایران گذرانده 

بودند را دستگیر کرده اند.
شده  اعالم  خبرهای   اساس  بر 
این  اعضای  عربستان  سوی  از 

سال  پایانی  درهفته های  گروه 
٢٠١٧  در مقرهای سپاه آموزش 
دیده اند، از جمله روش های ساخت 
بمب را در مقرهای سپاه پاسداران 

در ایران گذرانده اند.
امنیتی  دستگاه  سخنگوی 
یک  گفت  باره  این  در  عربستان 
اعضایش  که  تروریستی  شبکه 
آموزش های نظامی و میدانی در 
سایت های متعلق به سپاه پاسداران 

دیده بودند را منهدم کردند.
دستگیر  نفر   ١٠ جریان  این  در 
شده اند و مقداری اسلحه و مواد 

مکان  دو  در  شده  پنهان  منفجره 
متعلق به این هسته کشف وضبط 

شد.
سیاست رژیم اسالمی ایران مبتنی 
بر مذهب شیعه است و رژیم ایران 
از دیرباز سعی در گسترش "هالل 
شیعه" داشته است. از سوی دیگر 
مهم  مرکز  عنوان  به  عربستان 
مسلمانان و ادیان سنی از دیرباز 
با این رژیم در مجادله و درگیری 
نقش  یمن  جنگ  جمله  از  است 
و ناامنی هایی که رژیم ایران در 

خاورمیانه  ایجاد کرده است.

خط فقر در ایران
 به ١٠میلیون تومان رسید

خبرگزاری "تسنيم" وابسته به رژیم 
ایران در خبری انتشار کردە است 
میلیون   ١٠ به  ایران  در  فقر  خط 

تومان رسیده است.
"حمیدرضا امام قلی تبار"، بازرس 
کارگران  نمایندگان  عالی  مجمع 
رژیم ایران اعالم کرده است در ایران 
خط فقر برای یک خانواده چهار 
نفری به ١٠ میلیون تومان رسیده 
است و کارگران توان خرید گوشی 
موبایل برای تحصیل فرزندانشان را 
ندارند. این مسئول رژیم همچنین 
گفته است که قشر کارگران که 

بینانه ترین  خوش  در  درآمدشان 
تومان  میلیون   ٣ حدود  در  حالت 
است در فقر مطلق به سر می برند.
حقوق دریافتی  کارگران زیر خط 
نمی توانند  خانواده ها  و  است  فقر 
که  حقوقی  با  را  خود  نیازهای 

می گیرند، تأمین کنند.
های  خانواده  اساس،  همین  بر 
کارگران که حداقل دستمزدها را 
بدون هیچ حمایت بیمه ای دریافت 
می کنند، بیش از نیمی از جمعیت 
ایران را تشکیل می دهند. به این 
ترتیب بالغ بر٧٠ درصد از جمعیت 

رانده  ایران به زیر خط فقر مطلق 
رزاقی،  ابراهیم  پیشتر  می شوند. 
حال  در  بود   گفته  اقتصاددان 
حاضر ٣٠ میلیون بیکار در ایران 
نفر  میلیون   ٦٠ و  دارد   وجود 
دارند.کارگران  قرار  فقر  خط  زیر 
از  همواره  کوردستان  و  ایران  در 
سوی رژیم ایران  به سوی تبعیض 
بیشتر، فقر و فاصله طبقاتی سوق 
داده می شوند و در این  شرایط 
تمامی  ایران،  اقتصادی  سخت 
فقر سقوط  زیر خط  به  کارگران، 

کرده اند.

عنوان  به  آخوند  استخدام 
دبیر تاریخ و علوم اجتماعی

تحریف  روند  جریان  در  ایران  رژیم 
همچنین  و  ایران  ملیت های  تاریخ 
و  فکر  طرز  با  کودکان  پرورش 
به  مخصوص  رادیکال  اندیشه 
و  تاریخ  کتب  تدریس  برای  خود، 
استخدام  به  اقدام  اجتماعی  علوم 
اعتراض  با  که  کرده  آخوند 
علوم  تخصصی  انجمن های  شدید 
اجتماعی و تاریخ همراه بوده است.
وزارت آموزش پرورش رژیم ایران در 
خامنه ای"  "علی  سخنان  راستای 
بر آموزش  ایران مبنی  رهبر رژیم 
دانشگاه ها  در  اسالمی  علوم 

بجای علوم تخصصی، در اقدامی 
برای  اصولی  غیر  و  نسنجیده 
و  اجتماعی  علوم  کتب  تدریس 
تاریخ از آخوند بهره خواهد گرفت.

این اقدام وزارت آموزش و پرورش 
انجمن   ٧ شدید  اعتراض  با  رژیم 
تاریخ  تخصصی علوم اجتماعی و 
همراه شده و در نامه ای اعتراضی 
و  بی احترامی  را  اقدام  این 
و  تخصص  و  دانش  به  بی توجهی 

نقش مهم معلم دانستند.
امضا کنندگان این نامه استخدام 
نشان دهنده  را  معلم  بجای  آخوند 

عدم اهمیت به تخصص برای تصدی 
مدیریتی  نظام  در  مسئولیت ها 
فرصت های  رفتن  بین  از  کالن، 
و  فارغ التحصیالن  برای  شغلی 
تعارضات  ایجاد  و  دانشجویان 
غیراصولی بین نظام دانشگاهی و 

حوزه ها برشمردند.
چندی پیش نیز رژیم ایران اقدام به 
استخدام آخوند برای تدریس کتاب 
بود  کرده  فارسی  ادبیات  و  زبان 
زبان  انجمن  شدید  اعتراض  با  که 

و ادبیات فارسی همراه شده بود.
با  تا  است  درصدد  ایران  رژیم 
تدریس علوم  برای  آخوند  استخدام 
را  جوانان  سو  یک  از  تخصصی 
حوزه های  در  تحصیل  ادامه  برای 
سوی  از  و  نماید  ترغیب  علمیه 
ملیت های  تاریخ  تحریف  با  دیگر 
اسالمی  تاریخ  صرفا  ایران، 
تاریخ  بعنوان  را  رژیم  خودساختە 
نماید  معرفی  ایران  ملیت های  به 
و هم کودکان نسل آینده را با طرز 
تفکر و اندیشه رادیکال مخصوص 

به خود پرورش نماید.

رژیم ایران درصدد 
در  بسیج  ایجاد 

ونزوئال است

رژیم ایران پس از تشکیل گروه های تروریسیتی مسلح در خاورمیانه و ایحاد 
ناامنی و به آشوب کشیدن کشورهای منطقه، درصدد است تا با تشکیل 
بسیج درونزوئال، این کشور را نیز به یکی از مراکز دشمنی و خصومت 

خود با آمریکا مبدل سازد.
رژیم  به  کمک  از  ایران  رژیم  رهبر  خامنه ای"  "علی  نظامی  مشاور 

"نیکوالس مادورو" و تشکیل بسیج در ونزوئال خبر داد.
"رحیم صفوی" مشاور نظامی رهبر رژیم ایران هدف از این اقدام را انتقال 
تجربه رژیم و کمک به کشورهای مخالف و دشمن آمریکا عنوان کرده 

است.
نامبرده همچنین اذعان کرد که رژیم ایران کمک های نرم افزاری به رژیم 
حاکم ونزوئال ارائه داده تا حمالت سایبری را علیه مخالفان خود صورت 

داده و همچنین در برابر حمالت سایبری از خود دفاع کنند.
"صفوی" همچنین اعالم کرد که در ازای کمک به ونزوئال از این کشور 
شمش طال دریافت نموده و آن را از طریق هواپیما به ایران منتقل کرده اند.
پیش از این نیز ایاالت متحده آمریکا اعالم کرده بود که رژیم مادورو در 
ازای بنزین، ٩ تن شمش طال طال به رژیم ایران پرداخت نموده و این معامله 
را شراکت بزرگ ترین دزدهای جهان با بزرگ ترین رژیم حامی تروریسم 

عنوان کرده بود.



شامرە 784 - ١5 مهر 4١٣٩٩

مصطفی هجری

خائنین بە مسئله فلسطین چه کسانی هستند؟  

جنگ اسرائیل و کشورهای عربی 
به  که   )١٩٦٧ ژوئیە   ١٠ تا   ٥(
به  است،  مشهور  روزه   ٦ جنگ 
از  بخشی  درآمدن  حاکمیت  تحت 
از سوی  خاک کشورهای عربی 
اسرائیل منجر گردید. بعد از این 
عربی  کشورهای  تمام  واقعه، 
دشمن  بعنوان  آشکارا  را  اسرائیل 
خود قلمداد نموده و عادی سازی 
مرتبط  ذيل  شروط  به  را  روابط 

دانستند: 
فرمان  از  اسرائیل  تبعیت  نخست، 
که  فرمانی   ، امنیت  شورای 
نیروهای  نشینی  عقب  خواستار 
این کشور از مناطقی بود که در 
درآمده  تصرف  به  روزه   ٦ جنگ 

بودند.
مستقل  حکومت  تشکیل  دوم، 
فلسطین در کنار کشور اسرائیل.

و  خصومت  جنگ،  این  از  بعد 
منازعات مصر و اردن با اسرائیل با 
امضای معاهده آشتی در سپتامبر 
١٩٧٩ و اکتبر ١٩٩٤ خاتمه یافت. 
از  بخشی  معاهده ها  این  براساس 
 ٦ جنگ  جریان  در  که  مناطقی 
درآمده  اسرائیل  تصرف  به  روزه 
بود، رفع تصرف شد و بخشی نیز 
باقی  اسرائیل  اختیار  در  همچنان 
فلسطین  بدین شکل خاک  ماند. 
اسرائیل  تصرف  و  تسلط  تحت 
از  نیز  معاهده  این  و  ماند  باقی 
سوی کشورهای عربی و برخی از 
کشورهای اسالمی به شدت مورد 
بعنوان  از آن  هجمه قرار گرفت و 
خیانت به اهداف مردم فلسطین یاد 

کردند.
بدین شکل دشمنی و خصومت بین 
کشورهای  و  عربی  کشورهای 
متحد با اسرائیل حداقل در ظاهر 
ادامه داشت و کمک ها نیز کم و 
داشت،  ادامه  فلسطینیان  به  بیش 
تحت  اسرائیل  که  امید  این  به 
و  فلسطین  مردم  مقاومت  تأثیر 
تصمیم سازمان ملل متحد از بخش 
نشینی  عقب  فلسطین  اشغالی 
حفظ  بر  اسرائیل  تاکنون  نماید. 

مرزهای جنگ ٦ روزه مصر اصرار 
مخالف  کشورهای  موضع  دارد، 
است  شده  نرمتر  اسرائیل   با  نیز 
و دو دولت مصر و اردن نیز دارای 
و  عرب  جهان  در  ویژه  جایگاهی 
که  معنا  بدان  می باشند.  اسالم 
دشمنی  بە  شعار  در  دولت ها  این 
علیه اسرائیل ادامە دادند و مصر و 
اردن نیز از همپیمانی با کشورهای 

عربی کنار گذاشته شدند. 
هنگامی  امسال  تابستان  در  اما 
که با میانجیگری دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا، عادی سازی 
کشورهای  و  اسرائیل  بین  روابط 
امارات  تنها  نه  شد،  اعالم  عربی 
کشورهای  همپیمانی  از  بحرین  و 
عربی کنار گذاشته نشدند، بلکه 
کشورهای  نمایندگان  از  برخی 
عرب،  اتحادیه  نشست  در  عربی 
که  قطعنامه ای  پیشنویس  علیه 
برای  فلسطینی  هیئت  سوی  از 
روابط  سازی  عادی  محکومیت 
اسرائیل  و  عربی  کشورهای 
و  گرفته  موضع  بود،  شده  آماده 
عربی  کشورهای  از  دیگر  برخی 
و  سیاست  این  ادامه  خواستار  نیز 
عادی سازی روابط بین اعراب و 

اسرائیل بودند. 
در کنار این عادی سازی، عربستان 
بار  نخستین  برای  نیز  سعودی 
اجازه پرواز هواپیماهای مسافربری 
را  خویش  آسمان  فراز  بر  اسرائیل 

صادر نمود.
از  برخی  بین  رقابتی  اکنون 
برای  اسالمی_عربی  کشورهای 
اسرائیل  با  روابط  سازی  عادی 
بوجود آمده و همانگونه که دونالد 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا به آن 
شمار  می رود  انتظار  کرد،  اشاره 
برای  کشورها  این  از  بیشتری 
اسرائیل  با  روابط  سازی  عادی 
پیش قدم شوند و اسرائیل نیز که 
دشمن اصلی این کشورها و نقطه 
حساب می آمد،  به  آنان  مشترک 
مبدل  آنان  همپیمان  و  دوست  به 
گردد. در صورت ادامه این جریان 
مخفیانه  روابط  گشتن  آشکار  و 
اسرائیل  با  این کشورها  از  برخی 
می توان  رسمی،  معاهده  انعقاد  و 
گفت که سیمایی تازه از یارگیری 

منطقه ای  همپیمانان  و  دوستان 
آمریکا به شکلی مستحکم تر علیه 

ایران بوجود خواهد آمد.
و  کشورها  از  برخی  مقابل،  در 
واقعه  این  نیز  اسالمی  جریانات 
این  از  یکی  کردند،  محکوم  را 
اسالمی  جمهوری  رژیم  کشورها 
رهبر  خامنه ای،  علی  بود. 
برنامه  ایران،  اسالمی  جمهوری 
با  ارتباط  در  عرب  امیرنشینان 
عادی سازی روابط با اسرائیل را 
و  عرب  و  اسالم  جهان  به  "خیانت 

فلسطین" نام برد.
این مطلب  نوشتن  از  اصلی  هدف 
این است که نشان دهیم در ارتباط 
با این وقایع چه کسی و چگونه 
و  منطقه  در  صلح  و  آشتی  به 
مسئله فلسطین خیانت کرده است.
برای  دقیق  جوابی  یافتن  برای 
ابتدا  در  است  الزم  سوال،  این 
تغییرات  این  اصلی  علل  یا  علت 
تازه  جریانی  که  برشمریم  را  مهم 
می آورد  بوجود  خاورمیانه  در  را 
و  اقتصادی  سیاسی،  معادالت  و 
نظامی منطقه را به سود اسرائیل 

و علیه ایران تغییر می  دهد.
بدو  از  اسالمی،  جمهوری  رژیم 
توطئەچینی  به  اقدام  حکومتش، 
نمود.  اسالمی  کشورهای  علیه 
اقلیت  حقوق  عنوان  تحت  ابتدا 
را  شیعه"  "کمربند  سیاست  شیعه 
اساس سیاست منطقه ای خود قرار 
تأسیس  با  تا  نمود  تالش  و  داد 
سنی،  و  شیعه  مسلح  گروه های 
را  اسالمی  کشورهای  امنیت 
و وضعیتی مطابق میل  زند  برهم 
مطلوب  شرایط  آورد.  بوجود  خود 
در  همواره  اسالمی  جمهوری 
نبوده  اقلیت شیعه  راستای منافع 
و در واقعیت این اقلیت اکثر مواقع 
خود قربانی جمهوری اسالمی بوده 

و هستند.
کمربند  سیاست  اصلی  هدف 
شیعه این بود که حکومت را در 
کشورهای اسالمی تضعیف نموده 
حکومت  ضعف،  این  نتیجه  در  و 
سرنگون  را  اسالمی  کشورهای 
کرده و رویای امپراطوری شیعه به 
تبدیل  واقعیت  به  را  ایران  رهبری 

نماید.

رویداد و وقایع جهانی و منطقەای 
و بحران های مختلف داخلی ایران، 
را  اسالمی  جمهوری  مسئوالن 
کمربند  سیاست  که  کرد  ناچار 
شیعه را به هالل شیعه تغییر داده و 
تأسیس امپراطوری شیعه به هدفی 
از  محافظت  و  شده  مبدل  فرعی 
جمهوری اسالمی به اساس اصلی 
در  که  شد  تبدیل  سیاست  این 
اسالمی  انقالب  صدور  چهارچوب 

ادامه یافت.
کشور  شیعه های  از  ایران  حمایت 
برابر حکومت مرکزی،  در  بحرین 
یمن  حوثی های  از  حمایت 
نمودنشان  مجهز  و  )انصارالله( 
تحت  )حوثی های  عربستان  علیه 
بر  مرگ  شعار  ایران  نظارت 
اسرائیل و آمریکا را بر سالح های 
براساس مصاحبه  و  نوشتەاند  خود 
متحد،  ملل  سازمان  مسئوالن 
مدارکی موجود هستند که برخی 
از  شده  شلیک  موشک های  از 
سوی حوثی ها به خاک عربستان، 
از  حمایت  هستند(،  ایران  ساخت 
علیه  عربستان سعودی  شیعه های 
از  حمایت  و  کشور  این  سیاست 
حزب الله لبنان و جریانات تندروی 
دیگر، نمونه های بارز این سیاست 

ایران می باشند.
رهبر  نصرالله،  حسن  گفته  به 
حزب الله لبنان، "سرنوشت حزب الله 
خورده  گره  اسالمی  جمهوری  به 
است"، لذا در هر نقطه ای که ایران 
بداند، در راستای منافع  ضروری 

خود از آنان بهره خواهد برد.
و  سازماندهی  با  عراق،  در  ایران 
این  میلیشیایی  گروه های  ایجاد 
شعبی  حشد  حمایت  تحت  کشور 
سال  از  بعد  عراق  بسیج  همان  یا 
سیاسی  نیرویی  عمل  در   ،٢٠١٤
سپاه  با  همسطح  سایه  مسلح  و 
عراق در راستای منافع خود ایجاد 
نمود. تمام این گروه های نیابتی به 
شاخه ی  بعنوان  قدس  سپاه  وسیله 
برون مرزی سپاه پاسداران در خارج 
می شوند  سازماندهی  مرزها،  از 
و  لجستیکی  مختلف  ابعاد  از  و 
نظامی،  مشاوره  شامل  آموزشی، 
بعد  از  نیز  و  تسلیحات  ارسال 
مالی، مورد حمایت قرار می دهد.

نقطە مشترک همه این گروه ها و 
برخی گروهک دیگر که همپیمان 
ایران در معادالت نظامی، سیاسی 
اسالمی  کشورهای  امنیتی  و 
هستند، این است که با ایجاد تنش، 
امنیتی و بی ثبات کردن،  شکاف 
سیاسی،  اهداف  هستند  درصدد 
را  خود  اقتصادی  و  ایدئولوژیک 
بر کرسی بنشانند. همزمان با این 
نیابتی  جنگ  گروهها  این  نیز،  
همپیمانان  و  آمریکا  منافع  علیه 
منطقه ای این کشور را آغاز نمودە 
که  هستند  گروه ها  همین  اند. 
مخالف استمرار نیروهای آمریکایی 
در عراق هستند و تاکنون چندین 
آمریکا  مقرهای  و  پایگاه  مرتبه 
و  دیپلماسی  مراکز  همچنین  و 
کمپانیاهای کشورهای خارجی در 
این کشور را موشکباران کرده اند.

روز به روز بر شدت سیاست خصمانه 
جمهوری اسالمی علیه کشورهای 
جهان  کشورهای  دیگر  و  منطقه 
و تهدیدات مستمرش علیه اسرائیل 
افزودە  نیابتی  گروه های  بوسیله 
بیش  می شود، سیاستی کە که 
دارد،  ادامه  است  سال  چهل  از 
اسالمی  جمهوری  تاکنون  و 
تغییری  کمترین  ایجاد  آماده 
؛  است  نبودە  سیاست   این  در 
)اسرائیل  مخالفان  که  سیاستی 
را  عربی_اسالمی(  کشورهای  و 
به هم نزدیک  کردە است. چنین 
بە  منطقی  همپیمانی  و  نزدیکی 
نظر می رسد ، چون اگر اسرائیل 
بخشی از خاک فلسطین را تصرف 
نموده، در این مدت رژیم جمهوری 
اسالمی با ایجاد آشوب علیه همه 
این حکومت ها هیچ حد و مرزی 
نداشته و در تالش برای اشغال و 
امنیتی  و  سیاسی  فضای  کنترل 
و نظامی این کشورها بوده است. 
کشورهای  اکنون  که  معنا  بدان 
عربی_اسالمی به جای حمایت از 
فلسطینیان باید به فکر محافظت 
خویش  حکومت های  و  کشور  از 
جمهوری  سوی  از  که  باشند 
روبرو  امنیتی  خطر  با  اسالمی 

شده اند.
غلط  سیاست  منفی  پیامد  اما 
سیاست  بە  اسالمی   جمهوری 

خارجه خالصە نشده است، بلکه در 
داخل نیز اگر در سالیان ابتدایی به 
روی کار آمدن این رژیم از سوی 
برخی مردم حمایت می شد ، اکنون 
به  روز  کلی  طور  بە  ایران  مردم 
بیشتر از حکومت اسالمی و  روز 
جمهوری اسالمی  فاصلە گرفته 

اند 
فضایی  که  خاورمیانه ای  در 
متشنج و بی ثبات و میدان درگیری 
منافع است، قدرت مانور رژیم در 
خارج از مرزها بدلیل آرمان گرایی 
اش  کە از آن بعنوان صدور انقالب 
محدودتر  روز  به  روز  می برد،  نام 
می شود. الزم بە یادآوری است کە 
کشورهای  روابط  سازی  عادی 
عربی دیگر با اسرائیل به دور از 

انتظار نیست.
فلسطین،  مسئله  که  است  عیان 
عربی  کشورهای  امنیت  از  بعد 
که با تهدید ایران مواجه هستند، 
دیگر اولویت نخست و نقطه اجماع 
مسئله  این  نیست.  کشورها  این 
قربانی سیاست منطقه ای جمهوری 
اولویت  به هر حال  است.  اسالمی 
بدلیل  عربی  کشورهای  اغلب 
جغرافیای  خطوط  مجدد  ترسیم 
آمدن  بوجود  و  منطقه  سیاسی 
معادالت تازه اقتصادی، سیاسی، 
تغییر  حال  در  نظامی،  و  امنیتی 

است.
و  واقعیت  این  گرفتن  نظر  در  با 
سطور  این  در  که  شواهد  دیگر 
، مشخص می گردد  نمی گنجند 
و  برنامەریزی  هزینه،  باوجود  که 
تبلیغات رژیم در ٤١ سال گذشته، 
این  که  است  گشته  ثابت  اکنون 
رهبرش  و  اسالمی  جمهوری  رژیم 
اسالم،  جهان  به  خائن  که  هستند 
فلسطین  مسئله  و  عرب  جهان 
از  رژیم  هدف  کە  چرا   ، هستند 
قلمدادنمودن  فلسطین،  از  حمایت 
خود بعنوان قطب و رهبر مسلمانان 
و تنها حامی فلسطینیان و رسیدن 
به اهداف خود در منطقه به بهانه 
باقی  با  و  فلسطین  مسئله  وجود 
گذاشتن آن بعنوان مسئله ای معلق  
حال  در  که  هدفی   ، است  بودە 
بقای حکومتش  حفظ  حول  حاضر 

می چرخد .
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رژیم ایران در لفافە دیپلماسی بیشتر ساختار تروریسم خود را بسط و گسترش دادە 
است و بە معنای واقعی تعریف این موضوع نقش دیپلماسی رژیم ایران آمیختەای از 

ترور و دیپلماسی بودە است. 

روانشناسی مسئوالن رژیم ایران نشان دهندە این است کە تیم های دیپلماسی آنان در 
سطح پایین و ارشد فاقد منطق توافق بودە و تنها حذف را در نظر دارند.

تیم ترور یا دیپلماسی؟

جمال رسول دنخە

آن موضوعی کە امروزە کشورهای 
غرب  بە ویژه ایاالت متحدە آمریکا 
سخن از آن بە میان می آورند این 
ایران  اسالمی  جمهوری  کە  است 
خطرناک  و  نامتعارف  رژیمی 
است؛ بیشتر از همە ملت کورد بر 
اسالمی  رژیم  کە  بودە  واقف  این 
ایران از بیخ و بن نظامی تروریستی 
اهداف  بە  نیل  برای  می باشد کە 

خود کمر بە ترور بستە است.
دیپلماسی  لفافە  در  ایران  رژیم 
بیشتر ساختار تروریسم خود را بسط 
و گسترش دادە است و بە معنای 
نقش  موضوع  این  تعریف  واقعی 
دیپلماسی رژیم ایران آمیختەای از 

ترور و دیپلماسی بودە است. 
بە  موضوع  این  شدن  روشن  برای 
بیندازیم.  نگاه  تاریخی  واقعەای 
زمانیکە چنگیزخان مغول بر چین 
مستولی گردید وی در صدد بود 
کە راه بازرگانی با خوارزمشاهیان 
نشد.  اما چنین  شود  باز  و چین 
مغولی  بازرگان   ٤٥٠ زمانیکە 
بە ایران آمدند در پی بی درایتی 
محمد خوارزمشاه قتل عام شدند. 

است  این  دیگر  مهم  نکتە 
این  شدن  روشن  برای  چنگیزخان 
فرستاد  ویژەای  نمایندە  موضوع 
اما آن هم از سوی خوارزمشاهیان 

کشتە شد. 
برای  تاریخی  مدرک  این  بیان 
نگاهی بە اوضاع سیاسی و درایت 
در  ایران  اسالمی  رژیم  کارگزاران 
قبال سیاست خارجی و داخلی است 
و از هم مهمتر ادعای صلح است 

کە از آن دم می زنند.
مستندات  مجموعە  میان  از 
تاریخی بە داستان اتمی ایران اشارە 

خواهیم کرد.
از زمانیکە افشای وجود تأسیسات 
پرده   ١٣٨١ سال  در  ایران  اتمی 
و  داخلی  سیاست  شد،  برداشتە 
این  از  فارغ  ایران  رژیم  خارجی 
سالیان  طی  است.  نبودە  پرونده 
گذشتە هیئت  های رژیم ایران برای 
راەحلی  برای  دستیابی  و  مذاکرە 
داشتەاند؛  هدف  دو  آمیز  مسالمت 
نخست: خرید زمان برای دستیابی 

پشتیبانی  دوم:  اتمی.  سالح  بە 
از گروه های نیابتی و تجهیز آنان 

برای تروریسم.
ماراتن  طول  در  غربی  کشورهای 
همیشە  ایران  رژیم  با  مذاکرات 
راه حلی  بە  کە  بودەاند  آن  پی  در 
برسند اما خود آنان نیز گاەگاهی 
اعتراف می کردند حسن نیت ایران 
در مذاکرات مشهود نیست و هدف 

آنان خرید زمان است.
بعد از روی کار آمدن دولت حسن 
اوباما  باراک  ایران و  روحانی در 

در آمریکا پروندە اتمی ایران شانس 
هیئت های  و  یافت  برای  بیشتری 
را  فرصت  نیز  ایران  رژیم  سیاسی 

مغتنمتر. 
دولت اوباما این مجال را بە ایران 
داد کە بتوانند در چهارچوب برجام 
دیپلماسی  تیم  و  برسند  توافق  بە 
پیروزی  عنوان  بە  را  آن  ایران 
بزرگ قلمداد کنند. البتە توافقی 
کە بعدها محتوای آن فاقد اعتبار 

گردید و این اذعان خود سران رژیم 
ایران و کشورهای غربی است.

در  ایران  رژیم  دیپلماسی  تیم 
مانند  بە  نیز  مذاکرە  سالیان  این 
فاقد  رژیم  همیشگی  محتوای 
در  نیز  آنان  و  بودەاند  نیت  حسن 
مشغول  خود  گفتگوهای  البەالی 
تروریستی  های  فعالیت  انجام 
بودند. نمونە آن ترور در فرانسە و 

سوئد بوده است.
بە تاریخ رژیم اسالمی ایران رجوع 
خواهیم  را  بسیاری  موارد  کنیم 
یافت کە هیئت و تیم های مذاکرە 
بر  را  خون  فقط  رژیم  این  کنندە 

میزها ریختەاند.
مثال بارز این نمونەهای دیپلماسی 

دمکرات  حزب  رهبران  ترور  ترور، 
کوردستان ایران در دو کشور آلمان 

و اتریش است.
بگذریم؛  سیاست  مجاری  از  اگر 
این رژیم از طریق بورسیە شدگان 
ترور  بە  دست  خارج  در  نیز  خود 
زده است و پروندەهای آن در طی 
تحقیق راه بە جایی بردە است کە 
سفارتخانەهای رژیم اسالمی ایران 

مرجع دایرە ترور بودەاست.
نمونە آشکارای آن ترور سادق زرزا 
عضو سابق رهبری حزب دمکرات 

است کە از سوی یکی از بورسیە 
شدگان رژیم در هلند مورد حملە 

قرار گرفت.
اتمی  سالە  چند  پروندە  بە  اکنون 
محصول  دید  خواهیم  کنیم  رجوع 
بودە  چە  ایران  با  اتمی  مذاکرات 
مالی  منابع   بە  دستیابی  است؟ 
از  تروریسم؛  از  حمایت  برای 
گروه های نیابتی گرفتە تا ارسال 

تسلیحات بە کشورهای منطقه.

سران  اداره  و  ایران  رژیم  مدیریت 
این رژیم تا اکنون دشمنی و دشمن 

تراشی با جهان بودە است.
غرب  کشورهای  متأسفانە  البتە 
نیز در فعال بودن رژیم ایران برای 
کم  تروریستی  اقدامات  انجام 
بر  حتی گاهی  و  کردەاند  کاری 

این اقدامات سرپوش گذاشتەاند.
اکنون کە غرب و بە ویژه آمریکا 
بە  سخن  ایران  رژیم  تروریسم  از 
میان می آورند و اظهار می کنند 
ایران یاغی است و باید  کە رژیم 
کرد،  کنترل  را  آخوندها  تروریسم 
بدون شک منافع آن در منطقه بە 
کە  گفت  باید  است.  افتادە  خطر 
ماهیت رژیم ایران فقط طی ٥ یا 

١٠ سال گذشته برای آنان آشکار 
آخوندها  امروزه  بلکە  است  نشدە 
مجهز بە موشک برای ترور شدە 

هستند.
آمریکا و اروپا در جریان مذاکرات 
شد،  برجام  بە  منجر  کە  اتمی 
موفق  کە  بودند  آن  بە  مسرور 
ایران را کنترل کنند  شدەاند رژیم 
ایران  اعتراف کردند کە  اما خود 

در برجام عوام فریبی کرد.
ایران  رژیم  مسئوالن  روانشناسی 
نشان دهندە این است کە تیم های 

و  پایین  سطح  در  آنان  دیپلماسی 
ارشد فاقد منطق توافق بودە و تنها 

حذف را در نظر دارند.
طی آخرین دیدار پاسدار "امیرعلی 
با  ایران  رژیم  دفاع  وزیر  حاتمی'' 
کشور  این  در  روسیە  مسئوالن 
تحریم ها  اگر  کرد  اعالم  صراحتا 
اسلحه  جهان  همە  به  شود  رفع 

صادر خواهیم کرد.
سرچشمە  کجا  از  تصمیم  این 

و  اقتدار  از  نشان  این  می گیرد؟ 
درایت وی نیست بلکە درک آن از 
نظامی  نیت های  برای  دیپلماسی 

خود است.
چندی پیش نیز رژیم اسالمی ایران 
سخن از مذاکرە با احزاب مخالف 
کوردستان ایران کرد کە برای حل 
چگونه؟  اما  کرد؛  کورد  مسألە 
از  کدام  هر  با  کە  شرط  این  با 
احزاب به صورت جداگانە مذاکرە 
خواهد کرد. این سوال پیش می آید 
چرا؟ جواب این است مشخص بود 
نه برای حسن نیت بلکە برای ترور 
است. این ادعا نیست بلکە دلیلی 
رژیم  سابقه  کە  است  محکمی 
ایران در مذاکرات برای کورد فقط 

خونریزی بە دنبال داشتە است.
رابطه  در  تهران"  "مصور  روزنامە 
با  "قاسملو"  دکتر  مذاکرات  با 
در ساختمان   " خمینی می نویسد: 
دیدار  بە  کردستان  دمکرات  حزب 
می رویم.  "بلوریان"  و  "قاسملو" 
"محمد"  قاضی  شدە  قاب  عکس 
از  تازە  "قاسملو"  است.  دیوار  بر 
تهران رسیدە و خستگی از چهرەاش 
می بارد. دربارە برنامە رادیو صحبت 
می گوید  "قاسملو"  و  می کنند 
می زنند،  تحریف  بە  دست  عمال 

درگیری  بە  را  ما  می خواهند 
بکشانند. سخن را بە خودمختاری 
می کشانم، می گوید مسئلە را گاە 
انگار  طوری مطرح می کنند کە 
یک  یا  و  روستا  یک  برای  ما 
ما  خودمختاری می خواهیم.  شهر 
کورد  خلق  برای  را  خودمختاری 
و  می خواهیم  کوردستان  مردم  و 
بە  مربوط  تنها  خودمختاری  این 
ادارە امور آموزشی، امور بهداری 

و فرهنگی نیست. بلکە قبل از هر 
چیز خودمختاری یعنی اینکە خلق 
هم وطن  دیگر  کند  احساس  کورد 

درجە دوم نیست".
باید  مصاحبە  این  به  استناد  با 
برای  مذاکرە  ایران  رژیم  گفت 
ندارد  را  و صلح  توافق  به  رسیدن 
برای جنگ  آمادگی  در صدد  و 
سران  نیز  اکنون  است.  افروزی 
کشورهای غرب، آمریکا و منطقه 
کە  می کنند  تکرار  را  سخن  این 
رژیم ایران خواهان آن است منطقه 

را بە درگیری بکشاند. 
افغانستان  و  طالبان  در گفتگوی 
اختالفات  گذاشتن  کنار  برای 
خارجه  امور  سطح  در  ایران  رژیم 

را  آمریکایی  مذاکرە  کرد  اعالم 
نمونە  بارزترین  در  ندارد.  قبول 
برای اثبات این گفتەها کە رژیم 
ایران طرفدار مذاکرە نیست و خوی 
خونریزی دارد مورد عادی سازی 
امارات  و  اسرائیل  کشور  دو  بین 
متحدە عربی است کە در نخستین 
صراحتا  ایران  رژیم  واکنش ها 
تاوان  کە  کرد  تهدید  را  امارات 
نتیجه این مذاکرە را خواهد داد. 

آن  از  حاکی  اخبارها  نیز  اکنون 
در  کە  سوئیس  دولت  کە  است 
گذشتە نیز کانال میانیجی ایران و 
آمریکا بودە است حال در صدد است 
گفتگوهای آمریکایی و ایرانی را 
ترتیب دهد. اگرچە وزارت خارجە 
رژیم ایران آن را تکذیب کردە است 
است  کشوری  همان  سوئیس  اما 
در  ایران  برای  مالی  کانال  کە 
دوران تحریم های آمریکا علیه ایران 

بر عهدە دارد.
آنچە دیروز و امروز نشان می دهد 
آهنین  قالب  ایران  اسالمی  رژیم 
خود قرار گرفتە است کە هر گونە 
تفاوت و تازەگرایی را پس می زند 
خود  برای  را  هویتی  اکنون  و 
ساختە است کە نە تنها خود رژیم 
جغرافیای  داخل  ملت های  بلکە 

ایران قربانی آن شدەاند.
تازەترین گزارش سازمان اتمی  در 
سازمان ملل متحد آمدە است کە 
مجاز  حد  برابر   ١٠ ایران  رژیم 
اورانیوم ذخیرە کردە است کە نقض 
مذکور  سازمان  بە  رژیم  تعهدات 
کارشناسان  دیگر  سوی  از  است. 
اتمی بر این باور هستند کە ظرف 
اتمی  سالح  به  ایران  آیندە  ماه   ٥
دست می باید اما آمریکا می گوید 
سالح  به  ایران  داد  نخواهیم  اجازه 
بارها  اسرائیل  و  یابد  دست  اتمی 
اعالم کردە است ایران اتمی را به 
تنە  ندارم و یک  هیچ وجه قبول 

مقابلە خواهم کرد.
 با در نظر گرفتن داستان مذاکرات 
ایران،  رژیم  سران  رفتار  اتمی، 
دیپلماسی آمریکا برای مهار رژیم 
ایران، فعالیت های مخرب ایران در 
رژیم  داخلی  بحران های  و  منطقه 
برای  آیندەای خوب  قاعدتا  ایران؛ 
ایران متصور نمی شود و دیپلماسی 
ترور  از  فارغ  چیزی  ایران  رژیم 

نیست.
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رژیم ایران 
مقصر هر حمله پیشگیرانه و پیش دستانه به ایران است

مختار نقشبندی

برنامه های  افشای  از  پس 
اسرائیل  ایران  هسته ای  مخفیانه 
بارها در مورد حمله پیشگیرانه و 
داد  هشدار  ایران  به  دستانه  پیش 
از  قبل  اسرائیل  تهدیدات  اوج  و 
اکنون  هم  اما  بود،  برجام  توافق 
اسرائیل  دوباره  سال  چند  از  پس 
و  گرفته  سر  از  را  تهدیدات  این 
نخست وزیر اسرائیل چند روز پیش 
در سخنرانی به مناسبت  سال روز 
جنگ یوم الکیپور بازهم این مسئله 

را بیان کرد.
را  موضوع  این  مقاله  این  در 
از  اسرائیل  که  می کنیم  برسی 
این  آیا  و  است  نگران  چه چیزی 
تنها یک تهدید است یا واقعا در 
صورت لزوم حمله خواهد کرد؟ آیا 
دارد؟  را  حمله ای  چنین  توانایی 
این  آیا عربستان و امارات هم در 
حمله شرکت خواهند کرد؟ واکنش 
جامعه جهانی و افکار عمومی به 

این حمله چه خواهد بود؟
کشور  حمله  کشوری  که  گاهی 
قریب الوقوع  و  قطعی  را  دیگری 
اینکه دچار ضربات  برای  دانسته 
شدیدی از حمله اولیه نشوند اقدام 
و  کرده اند  دستانه  پیش  حمله  به 
از  كشورها  بعضی  هم  گاهی 
حمله پیش گیرانه استفاده کرده اند 
که  رسیده اند  نتیجه  این  به  چون 
برنامه ریزی  طرف مقابل در حال 
یا  حمله  برای  توانایی  افزایش  و 
ضربه زدن به آنان است، از جنگ 
شش روزه اسرائیل علیه کشورهای 
قاسم  کشتن  تا  گرفته  عربی 
تروریستی  سپاه  فرمانده  سلیمانی 
چوب  چهار  در  همگی  قدس 
حمالت پیش دستانه و پیش گیرانه 
بعضی  چند  هر  می گیرند،  قرار 
از این حمالت از نظر سازمان های 
توجیه  عمومی  افکار  و  جهانی 
بعضی  واقع  در  اما  نیستند  پذیر 
سرنوشت  جنگ ها  گونه  این  از 
کشوری را تغییر داده است برای 
نمونه اگر اسرائیل در سال ١٩٦٧ به 
کشورهای همسایه حمله نمی کرد 
در صورت حمله آنان اسرائیل بطور 
کشورهای  می شد،  نابود  کامل 
و  هواپیما   ٩٥٠ حدود  عربی 

داشتند  اختیار  در  تانک   ٢٥٠٠
اما اسرائیل حدود ٣٥٠ هواپیما و 
٨٥٠ تانک که از نظر تکنولوژی 
به  الزم  و  بودند  سطح  هم  تقریبا 
تنهایی  به  مصر  که  است  ذکر 

و   داشت  اختیار  در  هواپیما   ٤٥٠
قدرتمندتر  اسرائیل  از  تنهایی  به 
بود و رسانه ها و ساستمداران مصر 
مدام اسرائیل را تهدید به نابودی 
کوچکی  به  توجه  با  می کردند، 
حمله  مصر  اگر  اسرائیل  کشور 
حمله  در  قطعا  کرد  می  آغاز  را 
اولیه نیروی هوایی اسرائیل بیشتر 
هواپیما ها و تأسیسات و توانای اش 
را از دست می داد و نیروی زمینی 

عربی  کشورهای  دیگر  و  مصر 
راحتی  به  هوایی  پشتیبانی  با 
نیروی زمینی کوچک اسرائیل را 
نابود می کردند و حتی آمریکا و 
اروپائی ها هم فرصت ارسال نیرو و 
دفاع از اسرائیل را پیدا نمی کردند، 
و  رهبران  شرایطی  چنین  در 
فرماندهان اسرائیل تنها راه نجات 
را حمله پیش دستانه می دیدند و با 

آغاز حمله هوایی گسترده و غافل 
هوایی  نیروی  بیشتر  گیری مصر 
مصر را نابود کردند و در شش روز 
صحرای سینا و بلندی ها جوالن و 
بخشی از اردن را تصرف کردند و 
سختی  شکست  عربی  کشورهای 
در  و  بعد  سال  پنج  اما  خوردند، 
جنگ یوم الکیپور هر چند اسرائیل 
و  مصر  به  نسبت  نظامی  نظر  از 
بود و سرزمینی  سوریه قدرتمندتر 

٣ برابر قبل از جنگ شش روز در 
اختیار داشت اما چون مورد حمله 
قرار  سوریه  و  مصر  غافلگیرانه 
و  تلفات  و  دچار صدمات  گرفت 
خسارات زیادی شد و نخست وزیر 

همین  به  پیش  روز  چند  اسرائیل 
این  او  و منظور  اشاره کرد  نکته 
 ١٩٦٧ سال  همچون  اگر  که  بود 
اقدام به حمله پیش دستانه و پیش 
گیرانه می کردند دچار آن صدمات 
نمی شدند و اکنون نمی خواهند این 
فرصت را به رژیم ایران و گروه های 
که  بدهند  همپیمانش  تروریستی 
اسرائیل را مورد حمله قرار بدهند 
و در صوورت لزوم اسرائیل آغازگر 

به  توجه  با  بود.  خواهد  جنگ 
اینکه رهبران سیاسی و فرماندهان 
که  است  سال  ده ها  ایران  رژیم 
نابودی  از  حرف  مداوم  طور  به 
اسرائیل می زنند قابل درک است 
برنامه  نگران  هم  اسرائیلی ها  که 
نگران  هم  و  باشند  ایران  هسته ای 
مرزهای  نزدیکی  در  ایران  حضور 
ایران  رژیم  رهبران  واقع  در  شان، 

با تهدیات آشکارا بر ضد اسرائیل 
حتی  و  گیرانه  پیش  حمله  زمینه 
فراهم  را  ایران  به  دستانه  پیش 
کرده اند، حمالت هوایی چند سال 
گذشته اسرائیل به نیروهای ایرانی 
در سوریه یک حمله پیش گیرانه 
افزایش  از  جلوگیری  برای  بوده 
نزدیکی  در  ایران  نظامی  قدرت 
نگرانی  و  ترس  اما  مرزهایشان 
اصلی اسرائیل از برنامه هسته ای 

اقدامات  به  توجه  با  و  ایران است 
اسرائیل در گذشته از جمله حمله 
در  عراق  هسته ای  تأسیسات  به 
سال ١٩٨١ در صورت احساس خطر 
ایران  هسته ای  تأسیسات  به  قطعا 

حمله خواهد کرد.
اینکه اسرائیل قطعا در صورت نیاز 
کرد  خواهد  حمله  خطر  احساس  و 
بخشی از مسئله است و بحث دیگر 
انهدام  توانایی  آیا  که  است  این 
را دارد؟  ایران  تأسیسات هسته ای 
مهمی  بخش  اینکه  به  توجه  با 
زیر  ایران  هسته ای  تأسیسات  از 
زمینی است و برای نابودی کامل 
با  شدید  بمباران  به  احتیاج  آنها 

است  بمب های سنگین  از  استفاده 
و با توجه به سیستم پدافند هوایی 
ایران و فاصله زیاد اسرائیل تا ایران 
هسته  تأ سیسات  به  اسرائیل  حمله 
ایران بسیار پر خطر و دشوار خواهد 
تأسیسات  همه  نمی تواند  و  بود 
هسته ای ایران را نابود کند و در 
وارده  صدمات  حالت  ترین  موفق 
برنامه هسته ای ایران را چند ماه 

اندازد  عقب  سال  یک  شاید  و 
و  مستقیم  واکنش  به  توجه  با  و 
بر  این مسئله  تأثیر  و  ایران  شدید 
نیست  اسرائیل  نفع  به  کل منطقه 
انجام  تنهایی  را  حمله ای  چنین 
دهد اما با توجه به خطرات یک 
ایران هسته ای اسرائیل راه دیگری 
به جز حمله پیش گیرانه ندارد، با 
توجه به اینکه فاکتورهای زیادی 
می گذارند  تأثیر  مسئله  این  بر 

بسیار دشوار است که پیش بینی 
کرد چه اتفاقی رخ خواهد داد اما 
احتمال اینکه اسرائیل با عربستان 
و امارات هماهنگی الزم را برای 
شدید  و  سریع  جنگ  یک  آغاز 

انتظار  از  دور  دهد  انجام  ایران  با 
امارات  و  عربستان  چون  نیست 
نگران  بشدت  اسرائیل  همچون  هم 
برنامه هسته ای ایران هستند و این 
دو کشور کامال آگاه هستند که 
چه آمریکا به ایران حمله کند چه 
به  را  جنگ  ایران  رژیم  اسرائیل 
تنگه هرمز خواهد  و  خلیج فارس 
و  موشکی  حمالت  با  و  کشاند 
گذاری  مین  و  تندرو  قایق های 

را   عمان  دریای  و  فارس  خلیج 
برای چند ماه ناامن خواهد کرد و 
ضربات زیادی به اقتصاد و امنیت 
این كشورها وارد خواهد شد بنابراین 
احتمال اتحاد و حمله ای هماهنگ 
کشورها  این  سوی  از  گسترده  و 
از  گسترده  حمله  دارد،یک  وجود 
سوی عربستان و امارات می تواند 
بخش مهمی از توان نیروی دریایی 

شناورهای  کند،  نابود  را  ایران 
نیروی دریایی ایران کمتر از ٤٠٠ 
هستند  قایق  و  ناوچه  و  کشتی 
)اکثرا قایق های کوچک و تندرو 
هستند( و با توجه به اینکه عربستان 
و امارت حدود ٣٠٠ شکاری بمب 
افکن نسل چهار و چهار و نیم در 
با کمک  می توانند  دارند  اختیار 
در  اسرائیل  اطالعاتی  حمایت  و 
بخش  سریع  و  بزرگ  حمله  یک 

و  تأسیسات  و  شناورها  از  مهمی 
پایگاه های نیروی دریایی ایران را 
نابود کنند،مطمئنا ایران با شلیک 
و  زمین  به  زمین  موشک های 
خواهد  شدید  پاسخ  دریا  به  ساحل 
داد و صدمات زیادی به تأسیسات 
اقتصادی این كشورها وارد خواهد 
کرد اما ریسک و ضرر حمله پیش 
است  آن  از  ایران کمتر  به  گیرانه 
و  بگذارند  دست  روی  دست  که 

منتظر حمله ایران شوند! 
با توجه به تالش های آمریکا برای 
كشورهای  میان  بیشتر  هماهنگی 
بیشتر  نزدیکی  همچنین  و  عربی 
کشورهای خلیج فارس به اسرائیل 
احتمال اینکه آمریکا و اسرائیل و 
حمله  ایران  به  امارات  و  عربستان 
پیش گیرانه کنند بسیار زیاد است 
و روسیه و چین هم واکنش جدی 
به  وقتی  تا  و  داد  نخواهند  نشان 
دخالت  نشود  زمینی  حمله  ایران 

مستقیمی نخواهند کرد.
با توجه به اینکه رژیم ایران ده ها 
مرگ  شعار  آشکارا  است  سال 
آشکارا  و  سر می دهد  اسرائیل  بر 
حمایت  تروریستی  گروه های  از 
عمومی  افکار  نظر  از  می کند 
جهان و کشورهای منطقه و حتی 
خود مردم ایران حمله پیش گیرانه 
و پیش دستانه مشروع خواهد بود و 
ایران مقصر این حمله خواهد بود، 
شرارت ها و حمایت های رژیم ایران 
مستقیم  تروریستی  گروه های  از 
به  را  و غیرمستقیم هزینه زیادی 
کرده  تحمیل  امارات  و  عربستان 
آنان  برای  وضعیت  این  ادامه  و 
دشوار است و این مسئله در کنار 
برنامه های هسته ای ایران و خطرات 
یک ایران هستی امکان حمله پیش 
گیرانه را بشدت باال برده است، اما 
است  این  است  قطعی  که  چیزی 
که در صورت ادامه وضع کنونی 
حمله پیش گیرانه و پیش دستانه 
است چه  قطعی  ایران  به  اسرائیل 
و  عربستان  و  آمریکا  همراهی  با 
آنان  همراهی  بدون  چه  و  امارات 
برای  هسته ای  ایران  یک  چون 
موجودیت اسرائیل خطرناک است.
خسارات  جنگ  بروز  صورت  در 
زیادی به اقتصاد ایران وارد خواهد 
ایران نمی خواهند  شد و اگر مردم 
رژیم ایران با سیاست های اشتباهش 
تحمیل  آنان  بر  را  دیگری  جنگ 
کند باید متحدانه برای سرنگونی 

رژیم تالش کنند. 

 در صورت ادامه وضع کنونی حمله پیش گیرانه و پیش دستانه اسرائیل به ایران قطعی است چه 
با همراهی آمریکا و عربستان و امارات و چه بدون همراهی آنان، چون یک ایران هسته ای 

برای موجودیت اسرائیل خطرناک است.

با توجه به تالش های آمریکا برای هماهنگی بیشتر میان كشورهای عربی و همچنین نزدیکی 
بیشتر کشورهای خلیج فارس به اسرائیل احتمال اینکه آمریکا و اسرائیل و عربستان و امارات 
به ایران حمله پیش گیرانه کنند بسیار زیاد است و روسیه و چین هم واکنش جدی نشان 

نخواهند داد و تا وقتی به ایران حمله زمینی نشود دخالت مستقیمی نخواهند کرد.

حمالت هوایی چند سال گذشته اسرائیل به نیروهای ایرانی در سوریه یک حمله پیش گیرانه 
بوده برای جلوگیری از افزایش قدرت نظامی ایران در نزدیکی مرزهایشان اما ترس و 

نگرانی اصلی اسرائیل از برنامه هسته ای ایران است. 



7 شامرە 784 ـ 6 اکترب ٢٠٢٠

عفو بین الملل: مقامات حکومت ایران باید حکم اعدام 
محی الدین ابراهیمی را لغو کنند

سازمان عفو بین الملل خواستار لغو 
ابراهیمی،  محی الدین  اعدام  حکم 
زندانی سیاسی کورد اهل روستای 
"آلکاوی" از توابع اشنویه در زندان 

مرکزی ارومیه شد.
است:  کرده  اعالم  بین الملل  عفو 
اعدام  حکم  باید  ایرانی  مقامات 
محی الدین ابراهیمی را که پس از 
محاکمه های به شدت ناعادالنه به 
و  کرده  لغو  شده ،  محکوم  اعدام 
بدون  را،  عادالنه  دادرسی  فرصت 
او  به  اعدام  مجازات  به  توسل 

بدهند.
عنوان  بشری  حقوق  سازمان  این 
کرده است: محی الدین ابراهیمی از 
آبان ١٣٩٦ بازداشت شده و توسط 
ارومیه  انقالب  دادگاه  دوم  شعبه 
محکوم  اعدام  »بغی«  اتهام  به 
اتهام را مراحل  این  او  شده است. 

مختلف دادرسی رد کرده است.
حکم اعدام محی الدین ابراهیمی در 
در  کشور  عالی  دیوان   ١٩ شعبه 

تهران تأیید شده است.
دوم  در شعبه  زندانی سیاسی  این 
اتهام  به  ارومیه  انقالب  دادگاه 
"بغی و عضویت در یکی از احزاب 
کورد اپوزیسیون حکومت ایران" به 
اعدام محکوم و دیوان عالی کشور 

این حکم را عینا تأیید کرده است.
از  زندانی سیاسی پس  این  پرونده 
تأیید حکم در دیوان عالی کشور 
به دادگاه محل سکونت وی ارجاع 

داده شده است.
این زندانی سیاسی برای دومین بار 
از سوی شعبه دوم دادگاه انقالب 
روز  و  محکوم  اعدام  به  ارومیه 
 ٩٨ دی ماه  هشتم  و  بیست  شنبه 
به مددکاری  زندانی سیاسی  این 
زندان مرکزی ارومیه احضار و این 

حکم به وی ابالغ شده بود.
سیاسی  زندانی  این  اعدام  حکم 
اسفندماه سال ٩٧ در دیوان عالی 
جهت  وی  پرونده  و  نقض  کشور 
دوم  شعبه  به  مجدد  رسیدگی 
داده  ارجاع  ارومیه  انقالب  دادگاه 

شده بود.
این  پرونده  به  مجدد  رسیدگی 
دوم  شعبه  در  سیاسی  زندانی 
ریاست  به  ارومیه  انقالب  دادگاه 
به  وی  و  برگزار  "شیخلو"  قاضی 
یکی  در  عضویت  و  "بغی  اتهام 
از احزاب کورد اپوزیسیون حکومت 
اعدام محکوم  به  دیگر  بار  ایران" 

شد.
این زندانی سیاسی دوازدهم آبان ماه 
سال ٩٦ در پی تیراندازی نیروهای 

و  زخمی  ایران  حکومت  نظامی 
سپس بازداشت شده بود.

از  پس  سیاسی کورد  زندانی  این 
در  بیمارستانی  به  شدن  زخمی 
ارومیه منتقل و بدون تکمیل دوره 
اطالعات  بازداشتگاه  به  درمان 
و  منتقل  ارومیه  سیدالشهدا  سپاه 
در  "همکاری و عضویت  اتهام  به 
اپوزیسیون  کورد  احزاب  از  یکی 
و  بازجویی  مورد  ایران"  حکومت 

ضرب و شتم قرار گرفته بود.
بیست و نهم مردادماه سال ٩٧ جلسه 
ابراهیمی  محی الدین  محاکمه 
انقالب  دادگاه  دوم  شعبه  در 
ارومیه به ریاست قاضی "شیخلو" 
تعیینی  وکیل  به  دسترسی  بدون 
صدور  مهرماه  یکم  روز  و  برگزار 
و  "همکاری  اتهام  به  اعدام  حکم 
عضویت در یکی از احزاب کورد 
اپوزیسیون حکومت ایران" رسما به 

او ابالغ شده بود.
سال ٨٩ نیز این شهروند کورد به 
اتهام "همکاری با یکی از احزاب 
کورد اپوزیسیون" بازداشت و پس از 
گذراندن دوران محکومیت از زندان 

ارومیه آزاد شده بود.
همچنین سال ٩٦ برادر این زندانی 
"نورالدین  نام  به  کورد  سیاسی 

عفو بین الملل:
 حیدر قربانی در خطر اعدام است

اعالم  فراخوانی  در  بین الملل  عفو 
زندانی  قربانی،  حیدر  که  کرده 
سیاسی کورد محکوم به اعدام در 

خطر است و از رییس قوه قضاییه 
بی درنگ  باید  که  می خواهد 
را  وی  اعدام  حکم  اجرای  برنامه 

متوقف کنند.
حیدر  است:  آمده  فراخوان  این  در 
ساله،   ٤٧ کورد  زندانی  قربانی، 

مقامات  است.  اعدام  خطر  در 
قضایی  و  دادستانی  اطالعاتی، 
به  را  عادالنه  دادرسی  اصول 
شدت در پرونده ی او نقض کرده اند 
وجود  با  سنندج  انقالب  دادگاه  و 
اینکه در رای خود اعالم کرده که 
نبوده،  مسلح  هرگز  قربانی  حیدر 
مسلحانه  »قیام  اتهام  با  را  وی 
علیه اساس نظام« )بغی( به اعدام 

محکوم کرده است.
فراخوان  این  در  بین الملل  عفو 
خالف  بر  دادگاه  است:  افزوده 
استناد  »اعترافاتی«  به  قانون 
کرده است که تحت شکنجه، بدون 
حضور وکیل و در زمانی که حیدر 
ناپدیدسازی  جرم  قربانی  قربانی 
قهری شده بود، گرفته شده است.

در  بشری  حقوق  سازمان  این 
رییس  است:  کرده  عنوان  ادامه 
قوه قضاییه باید بی درنگ برنامه 
قربانی  حیدر  اعدام  حکم  اجرای 
را متوقف کرده و ضمن لغو حکم 
یک  به  وی  دسترسی  اعدام، 
محاکمه مجدد عادالنه را تضمین 

کند.
شهریورماه سال جاری، دیوان عالی 
کشور اعاده دادرسی حیدر قربانی، 
اعدام  به  محکوم  سیاسی  زندانی 
محبوس در زندان مرکزی سنندج 

را رد کرد.
مردادماه،  پانزدهم  چهارشنبه  روز 
زندانی  این  اعدام  حکم  تأیید 
سیاسی کورد محکوم به اعدام در 
شعبه ٢٧ دیوان عالی کشور در قم 

ابالغ شد.
حیدر  اعدام  حکم  تأیید  از  پس 
کشور،  عالی  دیوان  در  قربانی 

اعاده  تجویز  درخواست  وکیل وی 
دادرسی در شعبه هم عرض دادگاه 

انقالب سنندج را کرد.
مسئوالن زندان مرکزی سنندج در 
خبر  گسترده  بازتاب  به  واکنش 
تأیید حکم اعدام حیدر قربانی در 
دیوان عالی کشور در رسانه  ها، او 

را ممنوع المالقات کردند.
اول  شعبه  در  سیاسی  زندانی  این 
اتهام  به  سنندج  انقالب  دادگاه 
»بغی« به اعدام محکوم و دیوان 
عینا  را  حکم  این  کشور  عالی 

تأیید کرده است.
سیاسی  زندانی  قربانی،  حیدر 
اهل  اعدام  به  محکوم  کورد 
 ٩٥ سال  مهرماه  اواخر  کامیاران 
وی  امنیتی  نیروهای  و  بازداشت 
را به دست داشتن در »ترور« چند 
تن از عوامل حکومتی متهم کرده 

بودند.
تلویزیون  سال  همان  اسفندماه 
انگلیسی زبان »پرس تی وی« با 
نشان دادن مستندی بە نام »رانندە 
مرگ« اقدام بە پخش بخشی از 
تلویزیونی  اجباری  فیلم اعترافات 

این زندانی سیاسی کورد نمود.
چهاردهم  سیاسی  زندانی  این 
»ایراد  اتهام های  به   ٩٨ مهرماه 
اسلحه،  با  صدمه  و  جراحات 
و  تالش  عمدی،  قتل  در  معاونت 
تعقیب  از  خالصی  جهت  کمک 
معاونت  مجازات،  و  محاکمه  و 
پالک  الصاق  عمدی،  قتل  در 
اتومبیل به اتومبیل دیگر، شروع به 
آدم ربایی و تحصیل مال مسروقه« 
یک  کیفری  دادگاه   ١ شعبه  در 

سنندج محاکمه شده بود.

 ١ شعبه  در  سیاسی  زندانی  این 
به  سنندج  یک  کیفری  دادگاه 
هر  تعزیری  حبس  فقره  سه  تحمل 
کدام به مدت ٣٠ سال از بابت سه 
فقره بزه معاونت در »قتل عمد« 
احزاب  از  یکی  با  »همکاری  و 
ایران«  حکومت  اپوزیسیون  کورد 
)با اعمال فراز دوم از ماده ١٣٤ 
از قانون مجازات اسالمی( محکوم 

شده بود.
کیفری  دادگاه   ١ شعبه  همچنین 
سیاسی  زندانی  این  سنندج  یک 
کورد را به دو فقره شالق تعزیری 
هر کدام به تعداد یکصد ضربه از 
بابت دو فقره تحصیل دو دستگاه 
تحمل  به   ،  ٤٠٥ پژوی  خودروی 
دو فقره حبس تعزیری هر کدام به 
فقره  دو  بابت  از  ماه  پانزده  مدت 
بزه الصاق پالک خودرو، به تحمل 
شش سال حبس تعزیری از بابت بزه 
شروع آدم ربایی، به تحمل سه فقره 
حبس هر کدام به مدت چهار سال 
از بابت سه فقره بزه مبنی بر تالش 
و مساعدت جهت خالصی متهمین 
)با اعمال فراز دوم از ماده ١٣٤ 
از قانون مجازات اسالمی( محکوم 

کرده بود.
حیدر قربانی در شعبه اول دادگاه 
انقالب سنندج نیز به اتهام »بغی« 
هشتم  سه شنبه  روز  و  محاکمه 
به  اعدام  رسما حکم  بهمن ماه ٩٨ 
همین اتهام به این زندانی سیاسی 

در زندان سنندج ابالغ شده بود.
تحقیقات درباره پرونده این زندانی 
سیاسی از سوی شعبه اول بازپرسی 
دادسرای کامیاران، پلیس آگاهی 
و اداره اطالعات کامیاران صورت 

مستقیم  شلیک  اثر  بر  ابراهیمی" 
حین  در  حکومتی  نظامیان 

از دست  را  خود  جان  کاسبکاری 
کورد  سیاسی  زندانی  این  داد. 

 ١٢ بند  در  اکنون  هم  و  متأهل 
زندان مرکزی ارومیه به سرمی برد.
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نمایی از پایمال کردن حقوق بشر در کوردستان ایران
در طی دو هفتە اول مهرماه با استناد بە آژانس 

خبررسانی کردستان، )کردپا(

بە  شهروندان  انتقال 
زندان

شدن  مجروح  و  کشتە 
کولبران و کاسبکاران

بازداشت شهروندان

محکوم کردن شهروندان 
بە حبس

احمد صبری"  "سید  نام  به  کورد  شهروند  مهرماه، یک  پنجم  شنبه  روز 
فرزند سید مصطفی اهل پسوه پیرانشهر پس از اتمام بازجویی از بازداشتگاه 

المهدی اطالعات سپاه در ارومیه به زندان نقده منتقل شد.
از  ارومیه پس  "ارکان علیزاده" ٢٢ ساله اهل  نام  به  یک شهروند کورد 
اتمام بازجویی از بازداشتگاه اداره اطالعات به زندان مرکزی ارومیه منتقل 

شده است.

روز شنبه دوازدهم مهرماه، یک شهروند زن به نام "خدیجه مهدی پور" ٣٣ 
ساله اهل شهر ایالم از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

روز شنبه دوازدهم مهرماه، دو درویش گنابادی به نام های "امین علیزاده 
٣١ ساله و تقی مرادی ٣٦ ساله" ساکن شهرستان آبدانان از سوی نیروهای 

امنیتی بازداشت و به زندان ایالم منتقل شدند.
طی روزهای گذشته، یک شهروند کورد به نام "رستم ابراهیمی" ٤٠ ساله 
فرزند علی اهل روستای "تخت زنگی" از توابع کامیاران توسط نیروهای 

امنیتی بازداشت شده است.
طی روزهای گذشته، دو شهروند کورد به نام های "کیهان شیرینی" فرزند 
اداک و "بهرام قاسمی" فرزند صالح اهل روستای "میراو" از توابع منطقه 

ژاورود سنندج از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
طی روزهای گذشته، یک شهروند کورد به نام "شهریار پورعلی" فرزند 
اسفندیار اهل دیزج مرگور ارومیه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده 

است.
روز سه شنبه یکم مهرماه، یک شهروند کورد به نام "عبدل پرتو" فرزند 
امنیتی  نیروهای  سوی  از  مریوان  توابع  از  "نی"  روستای  اهل  ظهراب 

بازداشت شده است.
روز یکشنبه سیزدهم مهرماه، یک روحانی کورد به نام "ماموستا رسول 
حمزه پور" اهل روستای "خراپه" پیرانشهر و امام جماعت روستای "اندیزه" از 

توابع بخش الجان پیرانشهر از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.

هوشمند علی پور، زندانی سیاسی کورد محبوس در زندان مرکزی سنندج 
پس از نقض حکم اعدام در دیوان عالی کشور و محاکمه مجدد به ٣٨ 

ماه زندان محکوم شد.

شامگاه روز جمعه یازدهم مهرماه، یک کولبر کورد به نام "مهدی زارعی" 
نظامیان  شلیک  پی  در  سردشت  توابع  از  سفلی"  "کولسه  روستای  اهل 

حکومتی در مرز بانه جان خود را از دست داد.
روز چهارشنبه نهم مهرماه، یک کولبر کورد به نام "ادریس بارزان" ٤٥ 
ساله اهل پیرانشهر بر اثر شلیک نظامیان حکومتی در مرز بانه به شدت 

زخمی شد.
شامگاه روز سه شنبه هشتم مهرماه، یک کاسبکار کورد به نام "مهدی 
رسول زاده" اهل روستای "بوبانه" از توابع سردشت بر اثر شلیک نظامیان 

حکومتی در مرز "نوکان" این شهرستان زخمی شد.
اهل  فردوسی"  "صهیب  نام  به  کورد  کولبر  یک  گذشته،  روزهای  طی 
روستای "دزآور" از توابع نوسود در پی شلیک نظامیان حکومتی در مرز 

این شهر زخمی شد.
شامگاه روز یکشنبه ششم شهریورماه، یک کولبر کورد به نام "ابراهیم 
رسولیان" اهل روستای "گرویس" از توابع سردشت بر اثر شلیک نظامیان 

حکومتی در مرز این شهرستان به شدت زخمی شد.
در همین رابطه نیز، روز دوشنبه هفتم مهرماه، یک کولبر دیگر به نام 
"رحیم ایرجی" اهل روستای "قوره دره" از توابع سقز در پی شلیک نظامیان 

حکومتی در مرز "هنگه ژال" بانه به شدت زخمی گردید.
روز چهارشنبه دوم مهرماه، یک جوان کورد به نام "کیوان قادرپور" فرزند 
مجید اهل روستای "مالته" از توابع بانه در پی شلیک نظامیان حکومتی 

در روستای "چومان" به شدت زخمی شد.

بە  شهروندان  احضار 
مراکز اطالعاتی

روز یکشنبه سیزدهم مهرماه، یک روحانی کورد به نام "ماموستا شیخ 
محمد ابراهیمی" اهل مریوان به اداره اطالعات سپاه در این شهرستان احضار 

و مورد بازجویی قرار گرفت.
روز سه شنبه هشتم مهرماه، آرام فتحی، فعال مدنی اهل مریوان از طریق 

ابالغیه ای به پلیس فتا این شهرستان احضار شد.

اعتصاب زندانیان

 یکشنبه سیزدهم مهرماه، یک زندانی سیاسی کورد به نام "عادل مکرم" 
اهل ارومیه با دوختن لب هایش در اعتراض به بالتکلیفی خود در زندان این 

شهر دست به اعتصاب زد.

بازداشت و انتقال شهروندان 
بە مکانی نامعلوم

سرنوشت سه فعال مذهبی اهل سنت به نام های "امیر زکاالب، امام جمعه 
از  کهریز  روستای  اهل  حیدرپور  عبدالعزیز  بوکان،  بالغ  ارمنی  روستای 
توابع منطقه انزل ارومیه و حامد علی مشکوه اهل ارومیه" در هاله ای از 

ابهام قرار دارد.
روز یکشنبه سی ام شهریورماه، یک جوان کورد به نام "سردار مینه پور" 
فرزند حسین ٢٥ ساله اهل پیرانشهر از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و 

به مکان نامعلومی منتقل شده است.
روز چهارشنبه بیست و ششم شهریورماه، دو شهروند کورد به نام های "ساالر 
و سامان غزالی" اهل روستای "بیرم" از توابع بخش خلیفان مهاباد توسط 

نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده اند.

مصدوم  و  جانباختن 
شدن کارگران

روز یکشنبه سیزدهم مهرماه، یک کارگر کورد به نام "شاخوان فتاحی" 
اهل روستای "گالل" از توابع بخش مرکزی شهرستان پاوه بر اثر سقوط از 

ارتفاع در تهران جان خود را از دست داد.


