
www.kurdistanmedia.comwww.kurdistanmedia.comشامره شامره 799799 جمعە  جمعە 3١3١ اردیبهشت  اردیبهشت ١٤٠٠١٤٠٠،  ،  ٢١٢١  می    می  ٢٠٢١٢٠٢١

ارگان حزب دمکرات کردستان ایرانارگان حزب دمکرات کردستان ایران

تـأمین حقوق ملی خلق کرد در چهارچوب ایرانی دمـکراتیک و فـــدرالتـأمین حقوق ملی خلق کرد در چهارچوب ایرانی دمـکراتیک و فـــدرال

 

 

 
STATEMENT 

May 18, 2021  

 
 Whereas, 

We, members of the Cooperation Center endorse political transition in Iran to establish a federal, 
parliamentary democratic system. 

Federalism is the most effective system for power-sharing safeguarding equality/non-
discrimination and the protection/promotion of the unique identity of groups, establishing the 
basis for the rule of law.   

Power-sharing arrangements should be adapted to the specific requirements of each group, 
defining their relations to one another and to the State.  

Federal States: 

- Band together because their individual interests are enhanced through common action. 
- Have an existence and functions that cannot be unilaterally changed by the central 

government.  
- Can adopt symmetrical arrangements, allocating the same powers to all sub-national 

units, or asymmetrical arrangements whereby States differ in their power and status.  

Now, therefore, be it resolved that: 

The Cooperation Center supports federal power-sharing: 

- Establishing self-governing institutions -- a local executive, assembly, and judiciary, as 
well as police and security structures upholding the administration of justice and 
reflecting the communities that they serve.  

- Enshrining cultural rights in the form of education, language, media, cultural festivals, 
and cultural symbols. 

- Promoting economic development through control of natural resources, property and land 
management, and hiring preferences.  

Going Forward: 
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دولت ایران از میدان دوم 
می ترسد

شمارش معکوس برای جنگ 
اسرائیل با ایران

مرکز همکاری در دانشگاه 
کلمبیا

 مسئلە ملیت های ایران را 
بە اجرا می گذارد

اواخر  بە  منتهی  روزهای  در 
اردیبهشت ماه، خبری منتشر شد 
کە جنازەای تکە تکە شدە را در 
شهرک اکباتان، در تهران پایتخت 
تمدن پهلوی و ولی فقیهی، کشف 
شدە و بعدها مشخص شد این جسد 
بابک  بە  متعلق  شدە،  تکە  تکە 
بە  کە  فارس  کارگردان  خرمدین 

دست پدر و مادرش کشتە شدە.
بازنشستە،  سرهنگ  جناب 
مقابل  در  خرمدین،  سرهنگ 
دادگاه رژیم حاضر و اعتراف کرد 
کە با همکاری همسرش، پسرشان 

را کشتند.
شکلی  این  واقعە  از  این جا  تا 
جنایتی  کە  می شود  استنباط 
بیمار  افراد  ترسناک رخ داد کە 
مرتکب می شوند  روانی  و  روحی 
کە احتماال بە کرات در گوشە و 
کنار دنیا رخ دادە باشد و پدر و 
بیماری  بە  ابتال  علت  بە  مادری 
بکشند.  را  خود  فرزند  روانی، 
قبیل  این  از  بسیاری  نمونەهای 
دلیل  بە  والدین  کە  دارد  وجود 
مشکالت روانی دست بە اعمالی 
بسیار  و  باشند  زدە  چنینی  این 
داستان و فیلم نیز در همین رابطە 

نوشتە و ساختە شدند.
اما جنایتی کە جناب سرهنگ 
فقیهی  ولی  و  پادشاهی  سیستم 
بیماری  قالب  در  شدە،  مرتکب 
روانی نمی گنجد چرا کە قاضی 
جناب  کردە،  اعالم  رژیم  دادگاە 
سرهنگ در سالمت کامل جسمی 

و روانی بە سر می برد!
در این جنایت دو بحران عمیق کە 
کشور ایران را همچون باتالقی فرو 
روی  یکی  می شوند  نمایان  بردە، 
و  فرهنگی  پوسیدە  و  زدە  زنگ 
سیستماتیک ایران تحت حاکمیت 
و هژمونی پهلوی – خمینی، را 

نشان می دهد.
نە  همسرش،  و  سرهنگ  جناب 
کشتند  را  پسرشان  بابک  تنها 
نیز  را  خود  داماد  و  دختر  بلکە 
و  کردند  قربانی  پیش  سال های 
در  اعتراف کردند.  آن  بە  تازگی 

کریم پرویزی

ادامه در صفحه  3

مرگی فریاد 
می زند

ســـخـن

جمهوری اسالمی ایران
 زبان فرو بست

2

2

3

3

بهترین پاداش برای شهیدان تداوم راه آن ها است

پیشمرگەهای شار در بانە فعالیت سیاسی انجام دادند

استان های کوردستان ایران بیشترین میزان نرخ بیکاری را در سطح ایران دارند

مواد خوراکی در ایران نسبت بە ٨ سال پیش 4٠٠ تا 5٠٠ درصد گران شدند
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پیام تبریک مسئول اجرایی حزب دمکرات
 بە مناسبت عید فطر

بهترین پاداش برای شهیدان تداوم راه آن ها است

»مصطفی  فطر  عید  مناسبت  بە 
حزب  اجرایی  مسئول  هجری« 
طی  ایران  کوردستان  دمکرات 
تبریک  را  مناسبت  این  پیامی 

گفت.
متن پیام بدین شرح است:

مسئول  هجری،  مصطفی  پیام 
کوردستان  دمکرات  حزب  اجرایی 

ایران بە مناسبت عید فطر
از  کە  فطر  عید  مناسبت  بە 
اعیاد بزرگ مسلمین جهان است، 
عموم  به  را  عيد  این  پيشاپيش 

ملت  ویژە  بە  و  جهان  مسلمانان 
کورد در کوردستان ایران تبريک 

و تهنيت عرض مي كنم.
بی  مبارزه  راستای  در  امیدواریم 
وقفه ملتمان برای تحقق آزادی و 
والیت  استبداد  چنگال  از  رهایی 
فقیه، فضایی ایجاد گردد کە در 
آن جامعه کوردستان با هر اندیشە، 
آزادانە  دارند  کە  مذهبی  و  آیین 
اتحاد  همچنین  کنند؛  زندگی 
بنیان  زیربنای  را  همبستگی  و 
جامعەای آزاد و دمکراتیک قرار 

بدهند.
باید  وضعیت  این  بە  رسیدن  برای 
را  خود  تالش  و  مبارزە  صفوف 
برای آیندەای درخشان مستحکمتر 

سازیم.
عیدتان مبارک

حزب دمکرات کوردستان ایران
مسئول اجرایی
مصطفی هجری

22ام اردیبهشت ماه ١4٠٠ خورشیدی
١2 می 2٠2١ی میالدی

پیشمرگەهای شار در بانە 
فعالیت سیاسی انجام 

دادند

مسئول اجرایی حزب 
دمکرات با پرستاران 

بیمارستان حزب دمکرات 
دیدار کرد

 ١٤٠٠ اردیبهشت ماه  اواخر 
نیروهای  از  شماری  خورشیدی، 
بە  وابستە  کوردستان  پیشمرگە 
فعالیت  طی  شار  پیشمرگەهای 
سیاسی ـ تشکیالتی در بانە برای 
حزب  فعالیت های  مورد  در  مردم 

جلسات متعددی برگزار کردند.
فعالیت ها  و  کار  این  ادامە  در 

پرستار  جهانی  روز  مناسبت  بە 
»مصطفی هجری« مسئول اجرایی 
با  ایران  حزب دمکرات کوردستان 
پرستاران و دکتران بیمارستان حزب 

دمکرات دیدار نمود.
مناسبت  بە  دیدار  این  در  ایشان 
با  رابطە  در  پرستار  جهانی  روز 

تیمی از پیشمرگەهای کوردستان 
در منطقه بانە در چندین روستا و 
انجام  همچنین داخل شهر فعالیت 
سرور  و  شادی  موجب  کە  دادە 

مردم گردید.
شهرهای  داخل  در  فعالیت ها  این 
کوردستان انجام گرفته کە عالوه 
مردم  بە  راسان،  دوبارە  پیام  بر 

پزشکی  بخشی  مشکالت  و  کار 
بیمارستان بە گفتگو پرداختند.

دیدار  این  در  پرستاران  همچنین 
پیشبرد  برای  را  خواستەهای خود 

کار پزشکی بیان کردند.
همین  در  هجری«   »مصطفی 
رابطه از زحمات و تالش پرستاران 

اطمینان بخشیدند کە تا رسیدن بە 
و  حامی  کوردستان  مردم  اهداف 

پشتیبان مردم خواهند ماند.
این فعالیت پیشمرگەهای شار در 
مردم  و  گرفته  انجام  مردم  میان 
همیشگی  استقبال  با  نیز  شهر 
شکوهمند از پیشمرگەها از مبارزه 

آنان حمایت کردەاند.

در  کە  کرد  قدردانی  بیمارستان 
همە شرایط سخت با دلسوزی تمام 

وظایف خود را انجام دادەاند.
وی از همە پرستاران تقدیر کرد در 
زمان شیوع ویروس کرونا با جدیت 
تمام بە کار و فعالیت پرداختەاند.

نیروی  فرماندهی  دستگاە 
پیشمرگە کوردستان در اطالعیەای 
درگیری  نتیجە  در  کرد  اعالم 
کوردستان  پیشمرگ  نیروی  میان 
اشغالگر  رژیم  نظامی  نیروهای  و 
پیشمرگه  دو  ایران  اسالمی 
جانانە  مقاومت  از  بعد  کوردستان 

شهید شدند.

متن اطالعیه این چنین است:
فرماندهی  دستگاە  اطالعیه 

نیروی پیشمرگه کوردستان
از  دستەای  اخیر  روزهای  در 
هدف  با  شاخ  و  شار  پیشمرگان 
با مردم شهرهای »بوکان  ارتباط 
و مهاباد« در منطقە »شاروێران« 

حضور پیدا کردند.
روز  بامداد   ١:٣٠ ساعت 
اردیبهشت   ٣٠ مورخ  پنجشنبە 
سە  در  رژیم  نیروهای   ،١٤٠٠
بین  ما  کە  »بورهان«  راهی 

زگدڕاو  بەردەمێش،   « روستاهای 
و قەرەباڵغ« واقع شدە کمین کردە 
مورد  را  کوردستان  پیشمرگان  و 
هدف گلولە قرار دادە و پیشمرگان 
نیز قهرمانانە از خود دفاع و کمین 
درگیری  این  در  می شکنند.  را 
تعدادی از نیروهای رژیم اشغالگر 

کشتە و زخمی می شوند.
درگیری  این  نتیجە  در  متاسفانە 
نصیری  »انور  شاخ  پیشمرگه 
»سمکۆ  بە  معروف  چیانە« 
شار  پیشمرگه  و  مەحمەل« 
معروف  خدیری پور«  »سهراب 
شهر  اهالی  از  »شاخەوان«  بە 

»مهاباد« شهید شدند.
دیگر قهرمانان دمکرات از کمین 
اشغالگران رد و محل درگیری را 

ترک کردند.
نیروی  فرماندهی  دستگاە 

پیشمرگه کوردستان
3١ اردیبهشت ماه ١4٠٠ خورشیدی
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سخن ادامه 

خشکسالی بە کشاورزی سنه 
خسارت وارد کردە است

استان های کوردستان ایران 
بیشترین میزان نرخ بیکاری 

را در سطح ایران دارند

کارگران مرز پرویز خان 
حداقل میزان دست مزد 
خود را نیز از دست دادند

مواد خوراکی 
در ایران نسبت 
بە ٨ سال پیش 

٤٠٠ تا٥٠٠درصد 
گران شدند

کاراتەکای ایالمی مدال 
طالی جهان را کسب کرد

سلفی ها درمریوان 
بە مردم حملە کردند

کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
رژیم ایران در استان »سنە« گفتە 
میلیارد  هزار   ٢ از  بیش  است، 
تومان خسارت بە علت خشکسالی 
و بی آبی بە کشاورزی استان وارد 

شدە است.
این مسئول رژیم در »سنە« اعالم 
کرد، ١ هزار و ٤٠٠ میلیارد تومان 
نیز بە باغات انگور دیم، بادام دیم، 

توسط   منتشرە  آمارهای  براساس 
استان های  ایران،  آمار  مرکز 
کوردستان ایران رکورددار بیشترین 
نرخ بیکاری در سطح ایران هستند.
از  منتشرە  آمارهای  تازەترین 
مرکز آمار رژیم حاکی از آن است 
استان  از  بیکاری در ٣  نرخ  کە، 

وب  بە  کە  گزارشی  اساس  بر 
سایت »کوردستان میدیا« رسیدە، 
کارگران مرز پرویز خان کرماشان 
بە دلیل عدم حمل و نقل کامیون 
و ماشین های باری، حداقل میزان 
دستمزدی را کە در نتیجە تخلیە 
بار این ماشین ها بە دست می آوردند 

را از دست دادند.

را  آنها  بە شهروندان  با حملە  درمحلە »داسەیران« شهر مریوان سلفی ها 
تهدید بە کشتن کردەاند.

براساس گزارشات در این یورش سلفی ها بر مردم شهر مریوان دو نفر از 
شهروندان زخمی شدەاند و در بیمارستان این شهر تحت مراقبت های پزشکی 

می باشند.
بعد از این حملە نیروهای سپاە پاسداران رژیم ایران بە محلە »داسەیران« 

آمدە و ممنوعیت رفت و آمد ایجاد کردەاند.
سلفی ها پیش از ترک محل شهروندان را تهدید کردەاند کە برای حملە 

مجدد با نیروی بیشتری برمی گردند.

در طول ٨ سال گذشتە در ایران بیست قلم از اقالم اصلی مصرفی خانوارها 
بە طور میانگین ٤٠٠ درصد افزایش قیمت داشتەاند.

بر اساس گزارش خبرگزاری »نود اقتصادی« وابستە بە رژیم ایران، در 
را  قیمت  افزایش  باالترین  درصد   ٥٨٨ با  خارجی  چای  اقالم  این  میان 

داشتە است.
 بە ترتیب قند با ٥١٧ درصد در رتبە دوم، شکر با ٤٨٨ درصد در رتبە 
سوم، تن ماهی با ٤٨٦ درصد و ماهی قزل آال با ٤٥٦ درصد در رتبە چهارم 

و پنجم بیشترین افزایش قیمت ها را بە خود اختصاص دادند.
درمیان ٢٠ قلم از اقالم مصرفی خانوار قیمت ١١ قلم بین ٤٠٠ تا ٥٥٨ 
درصد بودە و قیمت ٩ قلم دیگر نیز بین ٢٥٨ تا ٤٠٠ درصد رشد داشتە 
است. رژیم ایران مقصر این بحران را دولت روحانی اعالم می کند و توسط 
خبرگزاری های وابستە بە خود در تالش فریب مردم ایران برای مبرا نشان 
کە  است  درحالی  این  هستند،  ایران  اسالمی  جمهوری  رژیم  اصل  دادن 
سیاست های کالن رژیم ایران نسبت بە منطقە و جهان و دشمن تراشی ها و 
پشتیبانی از تروریسم مسبب اصلی این بحران ها می باشد کە گریبان مردم 

را گرفتە است.

کاراتەکای  پورشیب«  »ذبیح الە 
فینال  بە  صعود  بعد  ایالمی 
»وان  جهانی  لیگ  مسابقات 
لیسبون« در کشور پرتغال قهرمان 

جهان شد.
وزن  کاراتەکای  »پورشیب« 
فینال  در  کیلوگرم  منفی٨٤ 
»ریتارو  مقابل  در  مسابقات  این 
کە  قرارگرفت  ژاپنی  آراگا« 
دلیل مصدومیت  بە  ورزشکار  این 

خسارت  دارویی  گیاهان  و  سماق 
وارد شدە است.

است،  گفتە  ادامە  در  نامبردە 
بارندگی امسال در این استان نسبت 
بە سال گذشتە حدود ٣٩.٥درصد 
٢٨درصد  مدت  بلند  بە  نسبت  و 

کاهش داشتە است.
تن  میلیون  ازیک  بیش  ساالنە 
تولید  »سنە«  استان  در  گندم 

در  بیکاری  نرخ  ایران،  کوردستان 
زمستان ٩٩ نسبت بە زمستان ٩٨ 

افزایش داشتە است.
درصد   ١٨.٨ با  »سنە«  استان 
بیشترین میزان نرخ بیکاری را در 

بین همە استان های ایران دارد.
ورمێ«  و  »کرماشان  استان های 

بر اساس گزارش رسیدە، قبال روزانە 
نزدیک بە ١٤٠٠ تا ١٥٠٠ ماشین 
باری بار خود را بە مرز پرویز خان 
رساندە و کارگرانی نیز کە در این 
مرز مشغول بە کار بودند آن ها را 
تخلیە و بارگیری می کردند، اما 
روزانە  حاال  موثق  منبع  گفتە  بە 
نزدیک بە ٥٠ بار بە مرز می آید.

و  نکرد  شرکت  فینال  مبارزە  در 
فینال  برگزاری  بدون  »پورشیب« 
مدال طالی این مسابقات را کسب 

کرد.
دور  این  در  ایالمی  ورزشکار  این 
از مسابقات با شکست بر حریفانی 
و  اکراین  رومانی،  کشورهای  از 
توانست  ژاپن  فینال  در  و  فرانسە 
خود  بە  را  جهان  طالی  مدال 

اختصاص دهد.

می شود کە با وجود این بی آبی 
با  گندم  تولید  پیش بینی می شود 
کاهش٢٧٠ هزار تنی روبرو شود.

اجرای  عدم  با  ایران  رژیم 
طرح های زیرساختی صحیح منابع 
کشاورزی و طبیعت کوردستان را 
و  سازی  سد  مانند  پروژەهایی  با 
مرکزی  شهرهای  بە  آب  انتقال 

ایران بە نابودی کشاندە است.

نیز بە ترتیب در جایگاە دوم و سوم 
قرار دارند.

و  رژیم  سیستماتیک  تبعیض 
شرکت های  سرمایەگذاری  عدم 
کوردستان  در  و خصوصی  دولتی 
آور  سرسام  افزایش  همچنین  و 
نرخ تورم از دالیلی می باشند کە 
این چنین روزی  بە  کوردستان را 
بە  نسبت  ایران  رژیم  انداختەاند. 
کە  مناطقی  سایر  و  کوردستان 
ساکن  فارس  غیر  ملیت های 
را  اشغالگرایانە  سیاستی  هستند، 
ثروت  کە  طوری  بە  کردە  پیرو 
بە مرکز  را  مناطق  این  و سامان 
بە  را  مناطق  این  عمال  و  منتقل 
سرزمین سوختە تبدیل کردە است.

مرز پرویزخان بیش از ٢٥٠٠ کارگر 
باری   ٥٠ این  از  و  داشتە  مرزی 
هیچی  می رسد  مرز  این  بە  کە 
بە کارگران نرسیدە و فقط محدود 
نفراتی این شانس را خواهند داشت 

و بقیە نیز عمال بیکار شدند.
حکومت در قبال تخلیە هر کامیون 
سنگین ٧ هزار تومان و برای هر 
هزار   ٥ نیز  کوچک  کامیون 
تومان در نظر گرفتە کە با توجە 
تورم،  نرخ  افزون  روز  افزایش  بە 
کار  شانس  کە  نیز  کارگرانی 
خرید حتی  قدرت  هم  دارند  کردن 
نان خشک سفرەهای خالی خود را 

نخواهند داشت.

پرتغال  لیسبون  وان  مسابقات  در 
٧٦٩ ورزشکار از ٨٧ کشور جهان 
کسب  برای  و  داشتند  شرکت 
هم  مصاف  بە  المپیک  سهمیە 

رفتند.
کنون  تا  پورشیب«  »ذبیح الە 
توانستە چندین مدال در مسابقات 
را  المپیک  و  جهانی  آسیایی، 

کسب کند.

این جنایات دو قاتل، نە بە دلیل 
خاطر  بە  بلکە  روانی،  بیماری 
زیادە خواهی و بزرگ بینی فکر 
باور  این  بر  وحشیانە شوینیستی، 
بودند کە پسر، دختر و دامادشان 
مایە شرمساری و خجالتند برای 
خون و فرهنگ پدرشان کە معتقد 
بە »مام میهن« دارد و همچون 
نیروهای  در  حضورش  سال های 
میهن«  »مام  اسم  بە  نظامی 
انسان ها را می کشت، حاال هم بە 
خاطر »خون پاک«! فرزندان خود 
را تکە تکە می کند! این یکی از 
ابعاد این تفکر و فرهنگ پوسیدە 
انسانیت را  و فاسد می باشد کە 
تمدن  توهم  و  پاک  اذهانشان  از 
کهن و دروغین را جایگزین کردە 
و حتی یک ذرە ترحم نیز نسبت 

بە فرزند خود ندارد!
است  این  جنایت  این  دیگر  بعد 
حکم  اسالمی  جمهوری  اگر  کە 
قاتلین را بە علت کشتن فرزندشان 
صادر کند، طبق قانون حکم پدر 
مادر  حکم  و  زندان  سال   ٣ فقط 
نیز بە جرم همکاری قتل، ١٥ سال 

خواهد بود!!
طبق  را  خود  پسر  می تواند  پدر 
قانون ولی فقیهی بکشد چرا کە 
است و فقط ٣ سال  »ولی دم« 
مقتول  مادر  شد!  خواهد  زندانی 
نیز چون زن است، با وجود اینکە 
و  می باشد  همکاری  هم  جرمش 
و  سنگین تری  حکم  است،  کمتر 

٥ برابر پدر شاملش خواهد شد.
فقط مرگی این چنین می تواند 
از  را  آرامش  و  بزند  فریاد  بلند 
بزرگ بینی  خود  هژمونی  باتالق 
والیت فقیهی بستاند و بوی تعفن 
آن همە دنیا را در بر گیرد، وگرنە 
زیر  را  خود  سال  دەها  برای  چرا 
رنگین  سایە کلمات و شعارهای 
برای  نیز  انسانیت  و  کردە  پنهان 
دەها سال دیگر در ایران بال دیدە، 

آزار و اذیت بکشد.
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جمهوری اسالمی ایران زبان فرو بست

اصل  بە  راست  یک  بگذارید 
جمهوری  کە  بپردازیم  موضوع 
صالح  بە  را  آنچە  ایران  اسالمی 
واقعیتی  اگر  حتی  نبیند  خود 
خواهد  پردەپوش  آنرا  باشد،  آشكار 
ملت  مبارزە  کە  باز  دیر  از  كرد. 
کرد علیە رژیم های اشغالگر ادامە 
حكومتی  مسئوالن  است  داشتە 
ملت  این  مبارزاتی  حرکت  هر 
بە  خود  تعریفی  قالب  های  در  را 
مردم عرضە کردەاند. گفته اند كه  
یاغی  هستند،  طلب  تجزیە  آنان 
هستند،  مردمانی کوهی  هستند، 
آشوبگر هستند، مهرەهای استکبار 
جهانی هستند و تعاریف دیگر. این 
تعاریف چیست و برای چه چیزی 
است ،پرسشی درخور توجه  است!!

کە  خورشیدی  ١٣٩٤ی  سال  از 
ایران،  کوردستان  دمکرات  حزب 
خود مبارزات خود را از حالت ركود 
حداقل  آورد؛  در  فعال  حالت  بە 
جمهوری  با  حزب  این  محاسبات 

اسالمی ایران طوری دیگر است.
در  همیشە  یکدیگر  با  طرف  دو 
امروزه  و  بودەاند  سخت  جدالی 

بخشی از این مبارزە در شبکەهای 
اجتماعی، بیانە و اطالعیەهای دو 

سویە مشهود است.
بین  درگیری  کە  بار  نخستین 
نیروهای پیشمرگە و سپاه پاسداران 
در شهرستان شنو روی داد مسئوالن 
قرار حمزە در ورمی بالفاصلە طی 
بر  عالوە  شدیدالحن  اطالعیەای 
کوردستان  دمکرات  حزب  تهدید 
ایران آن را موفقیت بزرگی قلمداد 

کردند.
رژیم  رسانەهای  کە  نپاید  دیری 
اشکال  در  را  درگیری  این  ایران 
از  کردند.  نشر  باز  گوناگون 
مستند و فیلمسازی تا پوسترهای 
و  شهرستانی  سطوح  در  تبلیغاتی 

استانی.
کۆسااڵن  در  دیگر  درگیری  در 
رژیم  شکست  ابعاد  هنوز  اگرچە 
ایران بر همگان روشن نشد اما بە 
از  برخی  و  محلی  منابع  گفته 
اعضای تشکیالتی حزب دمکرات 
وسیع  بسیار  رژیم  جانی  تلفات 
یک  در  نمونە  برای  است.  بودە 
ایران در استان  مراسمی کە رژیم 
سنه برای کشتەهای خود برگزار 
کرد ٨٠ شمع را بە یاد ٨٠ قربانی 
البتە کە  کردند؛  روشن  خود  تازە 
برای  است  اشاره ای  تنها  نیز  این 
کشتە شدگان رژیم در این جنگ 

با پیشمرگەهای کوردستان.

است  توجە  قابل  امروز  در  آنچە 
و  امنیتی  کارگزاران  واکنش 
نظامی این رژیم است. مورد دیگر 
شهادت شهیدان »یعوب مرادی و 
شهید  کە  روزی  آن  بود،  هێمن« 
از  »ایسنا«  خبرگزاری  شدند 
با  حكومتی  وابسته   رسانەهای 
طی  را  آنان  خبر  فراون  شتاب 
طوری  کرد.  منتشر  اطالعیەای 
دیگر  ذیربط  نهادهای  حتی  کە 
رژیم از آن شوکە شدە بودند. چرا 
در  تهدیدها  و  اطالعیە  روزها  آن 
و  رنگ  ایران  رژیم  رسانەهای 
صدایی دیگر داشت اما امروزه نه؟ 

این یک سوال است چرا؟
ایران در آستانە  جمهوری اسالمی 
و  جمهوری  ریاست  انتخابات 
شوراهای شهر و روستا است، پس 
نقطه  مباحث  این  از  گفتن  سخن 
رژیم  برای  است  شدیدی  ضعفی 

ایران.
کردستان  کنون  تا  ابتدا  از 
رژیم  کە  است  بودە  جغرافیایی 
برای  جدی  تهدیدی  را  آن  ایران 
خود می داند. این به این دلیل است 
کە کردستان همیشە سنگر آزادی 
علیە رژیم های مستبد بودە است. 
در دهەی ٥٠ و ٦٠ خورشیدی این 
کردستان رنگین کمانی از احزاب 

مخالف رژیم بودە است.
در روزهای منتهی بە انتخابات در 

ایران کە خردادماه برگزار می گردد 
فعالیت نیروی پیشمرگە کردستان 
در کوردستان ایران نیز اوج گرفتە 
است. شروع بسیار مقتدرانە فعالیت 
باز  نوروز همین سال  بە  پیشمرگە 
می گردد زمانیکە کە پیشمرگەها 
در شهرهای شنۆ، بانە و روستای 
نییەر آتش نوروزی را مردم روشن 

کردند.
توجە کنید دقیقا دو ماه قبل یعنی 
زمانیکە  خورشیدی   ١٤٠٠/١/١
شب  در  کردستان  پیشمرگەهای 
ایران  کردستان  مردم  با  نوروز 
جشن نوروز را تبریک گفتند، آن 
مسئوالن  حتی  ایران  رژیم  روزها 
را  نظامی خود  و  امنیتی  مرتبط 
مورد عتاب قرار می داد کە چرا 
پیشمرگەها در شهر بودەاند اما با 
و  نشدە است  قاطعانە  برخورد  آنان 

باید جوابگوی اعمال خود شوند.
دقیقش  تعریف  قاطعانه،  برخورد 
اینست کە باید مردم را به  رگبار 

میبستند!
پاسخگویی مسئوالن رژیم در برابر 
سکوت مقابل فعالیت پیشمرگەها 
نیز بدان معناست کە ما در مقابل 
احزاب مخالف قدرت با هیچ جریان 

و کسی شوخی نداریم.
از  تن  دو  کە  اکنون  اما 
جادە  در  کوردستان  پیشمرگەهای 
در  بوکان  و  مەهاباد  بین  ما 

درگیری با نیروهای نظامی رژیم 
هیچ  رسیدەاند  شهادت  به  ایران 
از  دقیق  خبری  حتی  اطالعیەای 

آن منتشر نشدە است.
پاسخ ساده  آن چیست؟

با همە توضیحات جزئی کە الزم 
بود بە این نتیجە خواهیم رسید رژیم 
اسالمی ایران بە موضوعاتی دست 
نخواهد برد کە  بحران مشروعیتش 

را دو چندان کند.
مجلس  انتخابات  نمایش  در 
شورای اسالمی ایران کە زمستان 
آمار  گردید  برگزار   ١٣٩٩ سال 
مشارکت مردم در ایران و به ویژه 
کردستان تا حدی اندک بود کە 
رژیم خود بارها به آن اعتراف نمود.
این  در  مردم  مشارکت  آمار 
انتخابات کمتر از ٢٠ درصد بود. 
در  را  نظام ولی فقیه  آماری کە 

بحرانی عمیقتر فرو برد.
این  از  ایران  رژیم  کە  اکنون 
نیروهای  از  شماری  درگیری کە 
پاسدارش بە هالکت رسیدەاند هنوز 
خبری منتشر نمی کند و سكوت را 

بر فضا حاكم میكند.
در  هم  آن  خبری  چنین  انتشار 
کردستان بدون شک نفرت از این 
رژیم را بیشتر خواهد کرد و بر عدم 
انتخابات تاثیر  مشارکت مردم در 

می گذارد.
رژیم ایران از ترفند سکوت شکست 

جنایات  نمی تواند  و  است  خوردە 
خود در کردستان را پردە بگذارد.

 ، کردی  رسانەهای  وجود  با 
خبرهایی از این قبیل و سایر اخبار 
مهم از دید این رسانە پنهان نخواهد 
در  ماند. چرا کە حزب دمکرات 
تاریخ خود با صراحت پیروزی و یا 
عدم موفقیت نیروهایش را بە اطالع 
مردم کردستان و ایران رساندە است.
نصیری  »انور  شهیدان  شهادت 
چیانە« و »سهراب خدیری پور« 
ترفندهای  بر  بیشتری  بطالن  مهر 

جمهوری اسالمی ایران میزند.
رژیمی کە از ابتدا مردم کردستان 
محال  دادەاند  »نە«  رای  آن  بە 
است کە امروز با پردە پوش کردن 
جنایتی از این قبیل بتواند مردم را 

فریب دهد. 
شهدای  خون  با  کردستان  مردم 
کردستان بە ویژە شهیدان »انور و 
می کنند  میثاق  تجدید  سهراب« 
و باز هم در این انتخابات شرکت 

نخواهند کرد.
رژیم ایران دیگر چنان در  بحرانهان 
هر  كه   است  رفته   فر  میعدد 
در  مردم  تحریک  برای  برنامەای 
انتخابات محکوم بە شکست است؛ 
حتی سینە چاک  های رژیم ایران 
نظام  از  باید  کردەاند  درک  خود 
آن  تاریخ مصرف  گذشت چرا کە 

گذشته است. 

نویسندە:
مینامینا



5 شامرە 799 ـ ٢١ می ٢٠٢١

دولت ایران از میدان دوم می ترسد

محرومیت اجتماعی فرایندی است 
که در آن افراد از حقوق، فرصت 
به طور  منابع مختلفی که  و  ها 
گروه  اعضای  اختیار  در  معمول 
اساسی  از  و  دارد  قرار  دیگری 
اجتماعی  )پیوستن(  ادغام  برای 
گروه  آن  در  بشر  حقوق  رعایت  و 
خاص وجود دارد. مانند: مسکن، 
استخدامی، مراقبت های بهداشتی، 
مشارکت  و  مدنی  مشارکت 

دموکراتیک.
این  اجتماعی  محرومیت  نتیجه 
آسیب  جوامع  یا  افراد  که  است 
دیده از مشارکت کامل در زندگی 
سیاسی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
زندگی می  آن  در  جامعه ای که 

کنند، جلوگیری می شود.
ایران این باعث به وجود آمدن  در 
گسترش  است،  شده  فاجعه  یک 
این امر مستقیما به افزایش قیمت 
در  اجاره  و  مسکن)خانه(  زمین، 

کشور ارتباط دارد.
دلیل  به  ایران  در  نشینی  حاشیه 
در  تعادل  نداشتن(  عدم)وجود 
کرده  رشد  بسیار  شهری  مناطق 
است. عدم تعادل در مناطق شهری 
شهرها  شدن  قطبی  دو  به  منجر 
افزایش  که  هنگامی  میشود. 
و  مستغالت  و  امالک  در  قیمت 
سایر وسایل ضروری زندگی اتفاق 

توانایی  دلیل  به  مردم  افتد،  می 
مالی به نقاط حاشیه ای شهرهای 
تا  کنند  می  مکان  نقل  بزرگ 
فرصت زندگی برای این افراد از 
ایران  بین نرود. حاشیه نشینی در 
با کمترین خدمات و زیر ساخت ها 

روبه رو است.
شهرها  کالن  در  نشینی  حاشیه 
بسیار رایج است و جمعیت حاشیه 

نشین در ایران بسیار زیاد است .
در  زندگی  آب،  منابع  کمبود 
ها،خشکسالی  رودخانه  حاشیه 
های پی در پی، بالیای طبیعی، 
ها،  خانه  تخریب  زلزله،  و  سیل 
کمبود امنیت به ویژه در شهرهای 
شهر  به  مهاجرت  دالیل  از  مرزی 

های پر رونق است.
فساد،  دالیل  مهمترین  اما 
دولت  مدیریت  نبود  و  سوءاستفاده 
در کشور است که بیش از نیمی 
از جمعیت را زیر خط فقر قرار داده 
در حومه  زندگی  امکانات  است. 
ایران بسیار کمیاب و در وضعیت 

اسفناکی قرار دارد.
توسط  شده  منتشر  مصاحبه  در 
وب سایت دولتی)فراز نیوز( مدیر 
و  خدمات  رفاه،  سازمان  عامل 
مشارکت های اجتماعی شهرداری 
و  تهران  اوضاع  درباره ی  تهران 
»ریشه  گفت:  تهران  اطراف 
اجتماعی  های  آسیب  از  بسیاری 
به  بزرگ  شهرهای  به  مهاجرت 

ویژه تهران است.«
رئیس  نایب  اسماعیلی،  ولی 
در  مجلس  اجتماعی  کمیسیون 
کمبود  »قطعا  گفت:  مقاله  این 

توسعه  و  رشد  عدم  و  امکانات 
رفتن  حاشیه  به  منجر  نامتوازن 
تهران  ویژه  به  ها  استان  مراکز 
شده است و سیاست فعلی نمیتواند 
حاشیه  مسائل  این  باشد،  جوابگو 
نشینی نتیجه خوبی ندارد و نتیجه 
حاشیه نشینی مشکالتی است که 
های  آسیب  عنوان  به  آنها  از  ما 

اجتماعی یاد میکنیم«.
مدیرعامل  حسینی،  ملک  سید 
سازمان رفاه، خدمات و مشارکت 
تهران  شهرداری  اجتماعی  های 
فقط  شده  ایجاد  »شکاف  گفت: 
در این شهر نیست و باید بدانیم که 
بین مرکز و حاشیه در سایر استان 
شهرهای  و  استان  مرکز  بین  ها 
این  اما   ، دارد  وجود  نیز  اطراف 
تفاوت به دلیل عدم تعادل جمعیت 
تهران با اندازه منطقه برای زندگی 
همچنین  او  است«.  بیشتر  بسیار 
پنج  که  اینجاست  »جالب  گفت: 
در  تهران  مسکونی  منطقه  درصد 
یک بافت فرسوده قرار دارد و در 
این پنج درصد بیش از ١٥ درصد 
از جمعیت آن در آنجا زندگی می 
کنند، یعنی بیش از یک میلیون و 
٢٠٠ هزار نفر و امکانات به خوبی 
مطمئنا  ما  و  است  نشده  توزیع 
اجتماعی  های  آسیب  زمینه  در 

مشکالت خاصی داریم«. 
شهرداری  بودجه  درباره  حسینی 
گفت که هیچ بودجه ای از دولت 
دریافت نمی کنند و گفت: »ما 
یک چالش جدی قانونی داریم که 
قانونگذاران  و  گیرندگان  تصمیم 

باید آن را برطرف کنند.«

سرانجام ، او به دولت هشدار داد: 
»اگر مشکل مهاجرت حل نشود، 
آماده  ما  که  رسد  می  نظر  به 
یک  با  را  شکسته  سد  هستیم 
که  کنیم،  مهار  دست  در  سطل 
پاسخی نیست.« )فراز نیوز( ، ٢ 

مه ٢٠٢١
حیدری  علی  توسط  شده  نوشته 
هیئت  رئیس  نایب  و  عضو   ،
مقاله  در   Shoma News
دیگری که توسط وب سایت دولتی 
اجتماعی،  تأمین  سازمان  مدیره 
نوار  پیرامون  وقایع  آخرین  درباره 
صوتی تازه منتشر شده محمدجواد 
ظریف وزیر امور خارجه ایران، او با 
هدف و صحبت در مورد دو عبارت 
در  استراتژیک  )اقدام  »زمینه« 
»دیپلماسی«  و  کشور(  از  خارج 
هشدار  دولت  به  خارجه(  )امور 
نیست  نگرانی  تنها  این  که  داد 
و نگرانی جدی تر و نگران کننده 
»زمینه  او  که  دارد  وجود  تری 
افزود:  و  نامید  )جامعه(  دوم« 
»بسیار واضح است که فقر )غذا، 
غیره(  و  مسکن  بیمه،  آموزش، 
آنها،  احساس  حتی  یا  نابرابری  و 
اجتماعی،  های  آسیب  بیکاری، 
کمبود حداقل زندگی، ناتوانی در 
کاهش  اساسی،  نیازهای  تأمین 
شدید قدرت خرید و غیره می تواند 
نقش و عملکرد دولت و دیپلماسی 
و زمینه را تحت تأثیر قرار دهد. 
با این وجود وقتی نیروهای اجرایی 
جمعی  روسای  و  مجریه  )قوه 
نظامی  نیروهای  و  دیپلماسی( 
)میدانی( در خارج از مرزها روبرو 

می شوند و می جنگند، باید از 
پشت و پشت جبهه در امان باشند.
»عدم وجود یک سیستم متمرکز 
تأمین  از  الیه  چند  و  جامع 
نیازهای  تأمین  عدم  و  اجتماعی 
اساسی مردم به طور کلی و گروه 
به  به ویژه و  های هدف و اقشار 
ویژه عدم اطمینان در مورد آینده و 
سرنوشت معیشت، بهداشت و غیره 
از خانواده و افراد تحت تعلیم خود، 
جذب  برای  را  زمینه  تواند  می 
در  دشمنان  گاه  به  گاه  و  خاص 
داخل کشور ایجاد کند، که منجر 
نشت  خرابکاری،  جاسوسی،  به 
های امنیتی و غیره می شود و در 
سطح عمومی تر، می تواند منجر 
به استخدام عمومی شود و توسط 
دشمنان و کاهش سرمایه اجتماعی 
به  منجر  یا  اجتماعی  اعتماد  و 
های  ناآرامی  و  آشوب  اعتراض، 

اجتماعی می شود«.
افتاده  اتفاق  عمل  در  »آنچه 
که  واقعیت  این  وجود  با  است، 
مختلف  های  دولت  گذشته،  در 
وظیفه  این  انجام  در  اند  نتوانسته 
به  قانونی  مأموریت  و  ذاتی 
و  یابند  دست  کامل  موفقیت 
نابرابری،  فقر،  مشکل  متأسفانه 
ناهنجاری  اجتماعی،  های  آسیب 
فقر  بیکاری،  اجتماعی،  های 
آموزشی )محرومیت از تحصیل(، 
فقر مسکونی )کمبود امالک و 
مستغالت مناسب یا مسکن اجاره 
تغذیه،  سوء  و  غذایی  فقر  ای(، 
بیمه  اولیه  بیمه )عدم پوشش  فقر 
غیره(  و  بیکاری  و  بازنشستگی 

است  نشده  کن  ریشه  کشور  در 
و  آشکار  فقر  با  اوقات  گاهی  و 

سنگینی روبرو هستیم«. 
مناطق  مورد  در  هشدار  با  وی 
در  یابی  عیب  و  نشین  حاشیه 
گفته  به  که  شهرهایی  اطراف 
در   ٢٠٢٠ سالهای  حدود  در  وی 
»این ضعف  افزود:  هستند،  ایران 
کردن  کن  ریشه  معنی  به  که 
فقر، نابرابری، محرومیت و آسیب 
های  محله  در  اجتماعی  های 
مناطقی  و  شهرستانها  از  خاصی 
از  و  مختلف  های  دوره  در  که 
و  نیست  مختلف  های  دیدگاه 
بدنه  از  دیدگاه  این  به  توجه  با 
تحت  گزارش  آماده  که  اجرایی 
عناوینی  مختلف  شناخته  رسمیت 
مانند زاغه نشین، سکونتگاه های 
غیررسمی،  نشین،  حاشیه  محروم، 
خارج  پرخطر،  پذیر،  آسیب  منطقه 
از محدوده، بافت فرسوده، منطقه 
تاریخی و غیره که در هر صورت 
وقوع  ها  محله  این  بارز  ویژگی 
آنها  و  آسیب  و  فقر  شدید  ارقام 
دیده  آسیب  مردم  برای  منبعی 
افراد  اجتماع  متأسفانه،  و  هستند 
به  مستضعف،  و  فقیر  و  توانمند 
چنین  در  که  دیده  آسیب  مردم 
هستند،  پراکنده  هایی  محله 
بسیاری از ساکنان بیش از آن در 
و  اند  شده  گرفتار  آسیب  و  فقر 
به طرز غم انگیزتر، فقر و آسیب 
در این خانواده ها نسلی و چرخه 
چرخه  یک  ما  و  شود  می  ای 
بازگشت به سطح پایین تر را تجربه 

می کنیم«.

منبع: ایران فوکوس
مترجم: 

رومینا سلیمانی
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شمارش معکوس برای جنگ اسرائیل با ایران

ارشد  مقامات  از  کوچکی  ارتش 
امنیت ملی اسرائیل هفته گذشته 
با  حضوری  مشاوره  اولین  برای 
دولت بایدن در مورد قصد بازگشت 
به  ایران  ای  هسته  توافق  به 
واشنگتن آمد. اسرائیل قاطعانه با 
این توافق مخالف است و استدالل 
در  ازای مکث  در  که  کند  می 
برنامه هسته ای تهران ، در واقع 
می  ایران  که  کند  می  تضمین 
در  قرارداد  انقضا  زمان  تا  تواند 
سال ٢٠٣٠ به یک کشور آستانه 
در  شود،  تبدیل  ای  هسته  سالح 
حالی که بالفاصله میلیاردها دالر 
را  خود  فکر  كه   انقالبی  رژیم  به 
تروریسم  و  تجاوز  کاشت  به  فقط 
در خاورمیانه بلکه به نابودی خود 

دولت یهود متمرکز کرده  است. 
این خطری نیست که اسرائیلی ها 
آماده غفلت از آن باشند، همانطور 
که بارها و بارها آن را روشن کرده 
اند.  اگر استراتژی واشنگتن در 
پی آن باشد تا اسرائیل را متقاعد 
جنگیدن  بین  انتخاب  با  که  کند 
شده  ضعیف  بسیار  ایران  یک  با 
در حال حاضر یا یک ایران بسیار 
قوی تر در مسیر دستیابی به سالح 
 ، بعد  سال  چند  ای  هسته  های 
هیچ کس تعجب نخواهد کرد اگر 
اسرائیل مورد اول را انتخاب کند. 
گذشته  هفته  مذاکرات  اگرچه 
متحده  ایاالت  مطبوعات  در 
نگرفت  قرار  توجه  مورد  تقریبا 
آشنا  افراد  از  من  برداشت  اما   ،
است که ممکن  این  بحث  این  به 
است لحظه شمارش معکوس برای 

یک جنگ جدید در خاورمیانه را 
شامل  اسرائیلی  هیئت  بزنند.  رقم 
 ، نتانیاهو  بنیامین  وزیر  نخست 
بن  مایر   ، ملی  امنیت  مشاور 
شبات بود. رئیس موساد ، یوسی 
کوهن ؛ ژنرال تامیر هیمن ، افسر 
دفاعی  نیروهای  اطالعات  ارشد 
نیروی  اسرائیل )IDF(. و ژنرال 
ایران در  استراتژی  هوایی مسئول 
هم  با  آنها  کلمان.  تل   ، اسرائیل 
با  و به طور جداگانه جلساتی را 
مشاور امنیت ملی ایاالت متحده 
خارجه  امور  وزیر   ، سالیوان  جیك 
 ، سیا  رئیس   ، بلینكن  آنتونی 
برنز ، و دیگر مقامات ارشد  بیل 
رئیس  كردند.  برگزار  آمریكایی 
جمهور جو بایدن خود را در جلسه 
یک  برای  سفید  کاخ  در  کوهن 

بحث یک ساعته کنار گذاشت.
مأموریت اصلی اسرائیلی ها روشن 
بود: در واقع نگاه بدتر به همتایان 
و  بسنجند  را  خود  آمریکایی 
ارزیابی کنند که آیا واقعا بدترین 
ترس آنها از برنامه های واشنگتن 
به  واقعا  بایدن  آیا  است.  درست 
هسته  توافق  به  مستقیم  بازگشت 
رئیس   ، اوباما  باراک  که  ای 
جمهور وقت در سال ٢٠١٥ مذاکره 
کرده بود ، متعهد بود؟ آیا دولت 
دالر  میلیاردها  بود  مصمم  واقعا 
تخفیف در برابر تحریم ها به رژیم 
ابتدا  اینکه  بدون  اعطا کند  ایران 
تغییرات اساسی در معایب اصلی 
توافق هسته ای را تأمین کند - 
بندهای  از  ای  از جمله مجموعه 
موسوم به  غروب که شروع به رفع 
موشک  برنامه  های  محدودیت 
 ٢٠٢٣ سال  در  ایران  بالستیک 
آن  پیشرفته  سانتریفیوژ  برنامه  و 
و    ،٢٠٢٤ سال  در  کند   می 

انسدای  رژیم  وجود  عدم  همچنین 
و سختگیر؟ آیا مقامات بایدن در 
برابر هشدار اسرائیل مبنی بر اینکه 
بازگشت به توافق نامه تهدیدی را 
افزایش می  اسرائیل  امنیت  برای 

دهد ، غیرقابل نفوذ بودند؟
پاسخی که اسرائیلی ها گرفتند؟ 
ها  اسرائیلی  بله.  و   ، بله   ، بله 
درباره  خود  اطالعات  اساس  بر 
مذاکرات غیرمستقیم در وین برای 
ایران  و  متحده  ایاالت  بازگرداندن 
به توافق هسته ای ، با انتظارات 
این  شدند.  واشنگتن  وارد  کمی 
ارزیابی غم  برآورده شد.  انتظارات 
انگیز اسرائیل در مورد عزم دولت 
بدون  ایران  توافق  احیای  برای 
کامل  طور  به  اساسی  اصالحات 

تأیید شد
جین   ، بایدن  مطبوعاتی  دبیر 
ساکی ، حتی قبل از ورود هیئت 
نیز همین پیام را ارسال کرده بود. 
این سوال که  به  ساکی در پاسخ 

آیا اسرائیلی ها می توانند موضع 
دولت در بازگشت به معامله ایران 
را تغییر دهند ، صریح بود: »نه« 
در حالی که تیم بایدن در جلسات 
خود دیپلماتیک تر بود ، به گفته 
 ، مذاکرات  مورد  در  آگاه  افراد 

حرف آخر آنها کمرنگ نبود.
اسرائیلی ها نسبت به تضمین های 
توافق  بازگرداندن  بر  مبنی  دولت 
٢٠١٥ تنها اولین قدم هستند که به 
سرعت دنبال می شود و مذاکرات 
بعدی برای بهبود توافقنامه - با 
تمدید و تقویت محدودیت های آن 
در  و  ایران  ای  هسته  برنامه  در 
هایی  محدودیت  اعمال  حال  عین 
فعالیت  ایران  خطرناکترین  برای 
جمله  از   ، ای  هسته  غیر  های 
زرادخانه موشک بالستیک آن و 
پشتیبانی از شبه نظامیان منطقه 
دولت  ادعای  ها  اسرائیلی   . ای 
مبنی  كنند  می  تحقیر  را  بایدن 
متحده  ایاالت  وقتی  اینكه  بر 

را  خود  های  تحریم  قدرتمندترین 
ایران  مالی  معامالت  مورد  در 
صرف   ، برداشته  نفت  صادرات  و 
تهدید به كارگیری مجدد آنها به 
نوعی اهرم کافی برای وادار كردن 
تهران به امتیازات اضافی در آینده 

خواهد بود.
همچنین اسرائیلی ها این پیشنهاد 
را که بایدن در صورت امتناع از 
بعدی  نامه  توافق  برای  مذاکره 
آماده است ، برای مقابله با تحریم 
های ایران معتبر نمی دانند. پس از 
ترمیم توافق هسته ای ، اسرائیلی 
ایرانیان  انتظار دارند كه  ها كامال 
شرایط آن را رعایت كنند ، با صبر 
كه  مانند  می  منتظر  حوصله  و 
بند دیگر مربوط به  غروب منقضی 
های  محدودیت  مهمترین  و  شود 
نامه  توافق  این  در  مانده  باقی 
رود  می  بین  از   ٢٠٣٠ سال  در 
با درجه  اورانیوم  ترتیب  این  به  تا 
که  همانطور  شود.  ذخیره  سالح 

آنها می خواهند. در شرایطی که 
ایران با دقت تمام محدودیت های 
توافق نامه را مشاهده می کند ، 
اسرائیلی ها می پرسند که چقدر 
استناد  با  بایدن  که  دارد  احتمال 
به ضربه محکم و ناگهانی آماده 
 ، حال  هر  به  باشد؟  رونق  کاهش 
آنها خاطرنشان كردند ، آیا هر مقام 
ارشد دولت از بایدن در سال ٢٠١٨ 
دونالد ترامپ ، رئیس جمهور وقت 
مجدد  اعمال  دلیل  به  را  آمریكا 
تحریم ها در زمانی كه ایران توسط 
بازرسان بین المللی مورد قضاوت 
قرار گرفت كه ایران به طور كامل 
از توافق پیروی می كند ، استعفا 
نداد؟ آیا واقعا اسرائیلی ها اکنون 
باید این ایده را جدی بگیرند که 
مسیر  در  تا  است  آماده  بایدن 
بین  بحران  و  بردارد  گام  ترامپ 
های  گزارش  برابر  در  را  المللی 
به  ایران  پایبندی  بر  مبنی  منظم 

تعهدات خود ایجاد کند؟

منبع: فارن پالسی
ترجمه: کوردستان

سیاست جنگ طلبی رژیم 
ایران فلسطینی ها را وادار 
بە ادامە جنگ با اسرائیل 

می کند

جورج دبلیو بوش:
 وجود رژیم ایران برای ثبات 
خاورمیانە و جهان خطرناک 

است

"علی اکبر والیتی"، مشاور علی 
خامنەای رهبر رژیم ایران در امور 
تلفنی  گفتگویی  طی  بین الملل 
دفتر  رئیس  هنیە"،  "اسماعیل  با 
بی دریغ  حمایت  حماس،  سیاسی 
ایران از حماس و جهاد اسالمی را 

تا پیروزی بر اسرائیل وعدە داد.
کە  است   کرده  تاکید  "والیتی" 
"خمینی"  همچون  ایران  رهبر 
مسئلە  بە  جدیت"  و  "صالبت  با 

»جورج دبلیو بوش«، رئیس جمهور 
با  مصاحبەای  طی  آمریکا  سابق 
است  کردە  اعالم  نیوز«  »فاکس 
پیمان  شکست  پی  در  ایران  رژیم 

فلسطین بە عنوان مهمترین مسئلە 
جهان اسالم می نگرد و حامی آن ها 
خواهد بود تا پیروزی بر اسرائیل.

مشاور امور بین الملل خامنەای دو 
جهاد  و  فلسطینی حماس  سازمان 
اسالمی را بە ادامە جنگ طلبی 
تشویق و از آن ها بەعنوان مصداق 
بارز جهاد در عصر حاضر نام برد.

قاآنی"،  "اسماعیل  نیز  پیشتر 
فرمانده نیروی قدس سپاه تروریست 

ابراهیم است و وجود چنین رژیمی 
بسیار  جهان  و  منطقە  ثبات  برای 

خطرناک می باشد.
بحران  خود  اظهارات  در  »بوش« 

پاسداران، در گفتگوی های تلفنی 
حماس  سازمان های  رهبران  با 
رژیم  حمایت  اسالمی  جهاد  و 
کنونی  نبرد  از  را  ایران  اسالمی 
این دو سازمان علیه اسرائیل اعالم 

کرده بود.
جریان  در  اسرائيل می گوید  دولت 
این حمالت تاکنون ١٠ نفر از جمله 

٢ کودک کشته شده اند.
اعالم  نیز  فلسطینی  مقام های 
حمالت  جریان  در  که  کرده اند 
غزه  مختلف  مناطق  به  اسرائیل 
 ٤١ جمله  از  نفر   ١٥٠ تاکنون 

کودک کشته شده اند.
و  جهان  کشورهای  سران  اکثر 
ملل  سازمان  دبیرکل  همچنین 
طرفین  فوری  بس  آتش  خواستار 
و  گفتگو  برای  فضایی  ایجاد  و 
و  اسرائیل  جنگ  بە  دادن  پایان 
سران  اما  می باشند  فلسطینی ها 
جنگ  ادامە  دنبال  بە  ایران  رژیم 
منطقە  همە  بە  آن  اشاعە  و حتی 

هستند.

جاری در »غزە« را نمود دشمنی 
و  دانست  اسرائیل  با  ایران  رژیم 
هشدار داد که رژیم ایران در تالش 
که  منطقه ای  اتحادهای  تا  است 
دونالد  جمهوری  ریاست   دوران  در 
بین  از  را  گرفته  شکل  ترامپ 

ببرد.
کردە  تاکید  همچنین  »بوش« 
گروه های  حامی  ایران  رژیم  که 
معتقد  و  بودە  منطقە  در  افراطی 
رژیم  درباره  رویکرد  بهترین  است: 
ایران این است که بفهمیم نفوذ آن ها 
برای صلح جهانی خطرناک است.
شدیدا  ایران  رژیم  بوش  گفتە  بە 
درگیر گروه های افراطی در لبنان 
و سوریه و یمن است و قصد دارند 

نفوذ خود را گسترش دهد.
جورج بوش در مورد مذاکرات وین 
قراردادی  هر گونە  نیز گفته که 
غیر  بستە شود  ایران  رژیم  با  کە 
از مسئلە هستەای رژیم باید نفوذ 
نیز  را  خاورمیانه  در  ایران  رژیم 

مورد توجه قرار دهد.
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مرکز همکاری در دانشگاه کلمبیا
 مسئلە ملیت های ایران را بە اجرا می گذارد

کودستان  احزاب  همکاری  مرکز 
حقوق  برنامە  همکاری  با  ایران 
موسسە  در  صلح  بنیان  و  بشر 
دانشگاه  بشر  حقوق  مطالعات 
انستیتوی  همکاری  با  و  کلمبیا 
مسئلە  بر  واشنگتون  در  کرد 
ملیت  های ایران بە صورت نظام مند 

و دیپلماتیک کار خواهد کرد.
متن بیانیە بدین شرح است:

بیانیە
مرکز  اعضای  ما  اینکە  بە  نظر 
همکاری احزاب کردستان ایران بر 
سوی  بە  ایران  در  سیاسی  گذار 
دموکراتیک  فدرال  نظام  یک 
پارلمانتاریستی صحە می گذاریم: 
تقسیم  سیستم  موثرترین  فدرالیسم 

برابری  می تواند  کە  است  قدرت 
نمودە،  تضمین  را  تبعیض  عدم  و 
از هویت مستقل گروه های مختلف 
را  رشد  امکان  و  کردە  حمایت 
همچنین  و  آورد  فراهم  آنها  برای 

حکومت قانون را بنیان بگذارد.
نیازهای  با  باید  قدرت  تقسیم 
بە فرد هر گروه مطابقت  منحصر 
مناسبات  همچنین  و  باشد  داشتە 
فی  مابین این گروه ها و رابطە هر 
دولت صریحا مشخص  با  را  یک 

نماید.
اوال،  فدرال،  نظام  یک  لذا 
گروه های مختلفی را بە گونەای 
بە هم مرتبط می نماید کە بتوانند 
منافع  مشترک  عمل  طریق  از 

منفرد خود را ارتقا ببخشند.
نمی تواند  مرکزی  دولت  دوما، 
بە  را  آن  عملکرد  و  موجودیت 

صورت یک جانبە تغییر دهد.
می تواند  فدرال  سیستم  سوما، 
آن  در  کە  متقارن  صورت  بە  هم 
دارای قدرتی  واحدهای جزء  همە 
هم  و  شود  تاسیس  باشند  مشابە 
در  کە  غیرمتقارن  گونەای  بە 
و  قدرت  میزان  در  سیستم ها  آن 

موقعیت خود متفاوت باشند.
احزاب  همکاری  مرکز  این؛  بنابر 
کردستان ایران پشتیبانی خود را از 
تقسیم قدرت بە شیوە فدرال اعالم 
نهادهای  آن،  طی  کە  می دارد 
مستقل حاکمیت تاسیس می شوند. 

مجریە  مقننە،  قوەهای  تاسیس 
از  مستقل  و  محلی  قضاییەی  و 
تاسیس  و همچنین  دولت مرکزی 
پلیس و نهادهای امنیتی مستقل 
ادارە  کنندە  تضمین  کە  محلی 
همچنین  و  باشند  مناطق  نظم  و 
منعکس کنندە جوامعی باشند کە 

در آن خدمت می کنند. 
قالب  در  فرهنگی  حقوق  تضمین 
حقوق  مادری،  زبان  بە  آموزش 
فستیوال های  میدیا،  زبانی، 
فرهنگی و سمبول ها. ترویج توسعە 
داشتن  کنترل  طریق  از  اقتصادی 
و  خود  طبیعی  منابع  بر  جوامع 
ادارە اموال و زمین ها و استقالل در 

استخدامات در مناطق خود.

این  شد،  خواهد  انجام  کە  آنچە 
ملیت های  کنگرە  تقدیم  بیانیە 

ایران فدرال خواهد شد.
و  افراد  با  گفتگو  و  مشاورە 
افزایش  هدف  بە  مختلف  جریانات 
میزان مشارکت گروه های مختلف 
بە  کە  آنهایی  ویژە  بە  و  آن  در 
سیستم  از  بخشی  تاریخی  صورت 
و  احزاب  مانند  بودەاند  موجود 
گروه های فارس شروع خواهد شد.

کردستان  احزاب  همکاری  مرکز 
ایران یافتەها و پیشنهادات بە دست 
آمدە در این زمینە را بە جهت های 
توسعە  در  ذی نفع  بین المللی 
خواهد  ارائە  ایران  در  دمکراسی 

برنامە  همکاری  با  امر  این  داد. 
حقوق بشر و بنیان صلح در موسسە 
دانشگاه  بشر  حقوق  مطالعات 
کلمبیا با همکاری انستیتوی کرد 

در واشنگتون انجام می پذیرد.

امضا
اجرایی  مسئول  هجری،  مصطفی 

حزب دمکرات کردستان ایران
حزب  دبیرکل  مهتدی،  عبداللە 

کوملە کردستان ایران
حزب  دبیرکل  عزیزی،  خالد 

دمکرات کردستان
عمر ایلخانی زادە، دبیر کل حزب 

کوملە کردستان
١٨ می 2٠2١ میالدی

 

 

 
STATEMENT 

May 18, 2021  

 
 Whereas, 

We, members of the Cooperation Center endorse political transition in Iran to establish a federal, 
parliamentary democratic system. 

Federalism is the most effective system for power-sharing safeguarding equality/non-
discrimination and the protection/promotion of the unique identity of groups, establishing the 
basis for the rule of law.   

Power-sharing arrangements should be adapted to the specific requirements of each group, 
defining their relations to one another and to the State.  

Federal States: 

- Band together because their individual interests are enhanced through common action. 
- Have an existence and functions that cannot be unilaterally changed by the central 

government.  
- Can adopt symmetrical arrangements, allocating the same powers to all sub-national 

units, or asymmetrical arrangements whereby States differ in their power and status.  

Now, therefore, be it resolved that: 

The Cooperation Center supports federal power-sharing: 

- Establishing self-governing institutions -- a local executive, assembly, and judiciary, as 
well as police and security structures upholding the administration of justice and 
reflecting the communities that they serve.  

- Enshrining cultural rights in the form of education, language, media, cultural festivals, 
and cultural symbols. 

- Promoting economic development through control of natural resources, property and land 
management, and hiring preferences.  

Going Forward: 
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نمایی از پایمال کردن حقوق بشر در کوردستان ایران
در طی دو هفتە دوم اردیبهشت ماه با استناد بە 

آژانس خبررسانی کردستان، )کردپا(

بازداشت شهروندان

جانباختن زندانیان 
در زندان

انفجار مین

انتقال شهروندان بە 
زندان

احضار شهروندان بە 
مراکز اطالعاتی

کشتە و مجروح شدن 
کولبران و کاسبکاران

اعدام و محکوم کردن 
شهروندان بە اعدام

نامعلوم بودن 
سرنوشت شهروندان

شلیک نظامیان 
حکومتی بە 
شهروندان

روز پنج شنبه شانزدهم اردیبهشت ماه، دو شهروند کورد به نام های "داریوش 
خالدیان" ٢٢ ساله فرزند هوشنگ و "محسن سعیدی" ٢١ ساله فرزند حسین 

اهل شهرستان قروه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
مدیریت  رشته  دانشجوی  محمدی،  ویان  اردیبهشت ماه،  دهم  جمعه  روز 
بازرگانی اهل شهرستان مریوان توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت 

شده است.
نام "علی  به  اردیبهشت ماه، یک فعال مدنی  شامگاه روز شنبه هجدهم 

الله ویسی" اهل سنندج از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.
نام های  به  مدنی  فعال  پنج  اردیبهشت ماه،  هشتم  و  بیست  سه شنبه  روز 
و  خاطری"  "قانع  رضایی"،  "رضا  الیاسی"،  "کیوان  محمدی"،  "مرتضی 
"محسن حسین پناهی" اهل سنندج از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
روز سه شنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه، یک شهروند کورد به نام "ابراهیم 
افتاده" ٤٣ ساله ساکن روستای "زیوه" از توابع پیرانشهر پس از احضار به 

اطالعات سپاه بازداشت شده است.

روز سه شنبه بیست و یکم اردیبهشت ماه، محمود صالحی، فعال کارگری 
اهل سقز به شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب این شهرستان 

احضار شد.
اسالم آبادغرب  فرهنگی  فعال  دو  مرادی،  داریوش  و  جعفری مهر  آنیسا 

)شاباد( به دادگاه انقالب این شهرستان احضار شدند.
انقالب  دادگاه  به  نظام«  علیه  »تبلیغ  اتهام  به  فرهنگی  فعال  دو  این 
اسالم آبادغرب احضار و باید روز شنبه هشتم خردادماه سال جاری در دادگاه 

مذکور حاضر شوند.

»پرویز  نام  به  کورد  شهروند  یک  اردیبهشت ماه،  نوزدهم  یکشنبه  روز 
توابع  از  روستای »منصورآباد«  اهل  عبدالله  فرزند  ساله   ٣١ جباری« 
منطقه مرگور ارومیه در پی تعقیب و گریز نظامیان حکومتی به داخل 

رودخانه »بنار« سقوط و غرق شد.

نام  به  کورد  شهروند  یک  اردیبهشت ماه،  دوم  و  بیست  چهارشنبه  روز 
»عبدالله سرافراز« ٢٣ ساله اهل روستای »توه« از توابع سردشت بر اثر 

انفجار مین به شدت زخمی شد.
طی روزهای گذشته، دو کولبر به نام های »کوسار و اکرم  رستم نژاد« 
فرزند احمد اهل روستای »شمشیر« از توابع پاوه بر اثر شلیک نیروهای 

نظامی حکومت ایران و سقوط از ارتفاع در مرز نوسود زخمی شدند.
یک کشاورز ٤٥ ساله در زمین  های کشاورزی روستای »حسن آباد« از 

توابع شهرستان اسالم  آبادغرب بر اثر انفجار مین زخمی شد.

از سرنوشت دو شهروند کورد به نام های »داریوش خالدیان« ٢٢ ساله فرزند 
هوشنگ و »محسن سعیدی« ٢١ ساله فرزند حسین اهل شهرستان قروه 

اطالع دقیقی در دسترس نیست.
نام های »آرام مرادیان«  به  علیرغم گذشت دو هفته، سه شهروند کورد 
فرزند  احمدی«  »آرش  و  جمیل  فرزند  رضایی«  »امیر  عثمان،  فرزند 
ناصر اهل روستای »تنگیسر« از توابع منطقه ژاورود سنندج کماکان در 
بازداشت و بی خبری به سر می برند و از سرنوشت آنان اطالعی در دست 

نیست.

روز یکشنبە نوزدهم اردیبهشت ماە، یک کولبر بە نام »ایوب« ٢٧ ساله 
اهل سقز در پی شلیک نظامیان حکومتی در مرز بانە زخمی شد.

روز دوشنبه بیستم اردیبهشت ماه، یک کولبر کورد به نام »آکو قادری« 
اهل روستای »ماشکان« از توابع شهرستان پیرانشهر بر اثر شلیک نظامیان 

حکومتی زخمی شد.
نام »فرهاد فاتحی« ساکن  به  اخیر، یک شهروند کورد  روزهای  طی 
اثر شلیک نظامیان حکومتی در شهر خرم آباد از  بر  شهرستان کامیاران 

توابع لرستان زخمی شده است.
شامگاه روز شنبه بیست و پنجم اردیبهشت ماه، یک کولبر کورد به نام 
»ضابط آلخانی« ٤٦ ساله فرزند عزیز اهل روستای »آغ برزه« از توابع 
بخش کوهسار سلماس بر اثر شلیک مستقیم نظامیان حکومتی جان خود 

را از دست داد.
روز دوشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه، یک کولبر به نام »عبدالله« 
بر اثر شلیک مستقیم نظامیان حکومتی در مرز »زله« شهرستان بانه 

زخمی شد.
»یوسف  نام  به  کولبر  یک  اردیبهشت ماه،  هفتم  و  بیست  دوشنبه  روز 
نظامیان  شلیک  اثر  بر  بانه  توابع  از  »ننور«  روستای  اهل  امینی« 

حکومتی در مرز »برویشکانی« این شهرستان زخمی شد.

عثمان اسماعیلی و محمود صالحی، پس از بازداشت از سوی شعبه سوم 
بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب سقز و صدور قرار وثیقه برای آزادی 

موقت به زندان این شهرستان منتقل شدند.
نام  به  کورد  شهروند  یک  اردیبهشت ماه،  هشتم  و  بیست  سه شنبه  روز 
»سلیمان کریم پور« اهل روستای »خور خوره« از توابع مهاباد جهت اجرای 

حکم به زندان این شهرستان منتقل شد.

ششم  و  بیست  یکشنبە  امروز  سحرگاە  هرانا،  خبرگزاری  گزارش  بە 
اردیبهشت ماە، حکم اعدام یک زندانی به نام »جمال محمدی« به اتهام 

»قتل« در زندان ایالم بە اجرا درآمدە است.

شامگاه روز دوشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه، یک زندانی به نام »امیر 
رضایی« ٣٥ ساله اهل ارومیه در پی ضرب و شتم مأموران زندان مرکزی 

ارومیه جان خود را از دست داد.


