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جنگ روسیە و 
اوکراین ...

رسانە یا دستگاە 
تبلیغاتی در ایران

اتحاد و همبستگی

کریم پرویزی

ادامه در صفحه  3

ســـخـن

قدرت نظامی یا مردمی؟

خورشیدی   ١٣٥٧ اسفند   ١١ روز 
شماری  بازگشت  از  بعد  ماە  چند 
از اعضای رهبری حزب دموکرات 
کوردستان ایران بە کوردستان ایران 
تالش  و  مخفیانە  فعالیت های  و 
مختلف  اقشار  سازماندهی  برای 
جامعە کوردستان، بە دنبال پیروزی 
حاکمیت  بر  ایران  خلقهای  قیام 
یک  در  پادشاهی،  سرکوبگر 
آن  در  جمعیت کثیری  اجتماع کە 
کورد،  ملت  رهبر  داشتند؛  حضور 
تداوم  قاسملو مژدە  یاد دکتر  زندە 
مبارزە حق طلبانە ملت کورد برای 
تحقق حقوقشان را داد و اعالم کرد 
کە از این بە بعد این فداکاری   و 
انجام  آشکارا  صورت  بە  مبارزات 
می شود و این بود کە روز تاریخی 
میثاق  تجدید  روز  بە  اسفند   ١١
حزب دموکرات و مردم کورد برای 
بە  رسیدن  و  اشغالگران  از  رهایی 

بهار آزادی مبدل شد.
از  در یکی  نفر  هزار  ده ها  روز  آن 
میادین شهر مهاباد، همان مکانی 
کە جمهوری کوردستان در آن اعالم 
موجودیت کرد، دور هم جمع شدند. 
کە  پادشاهی  مستبد  حاکمیت 
زمانی مدعی بود کە ارتش آن در 
خاورمیانە ژاندارم و قدرت بالمنازع 
منطقە است و نظم و امنیت جعلی 
خود را بر منطقە تحمیل می کنند، 
دیدیم کە از هم فروپاشید و شاە نیز 
فرار کرد! از سویی دگر در مهاباد 
تجمع صدهزار نفری برای استقبال 
از رهروان راه   جمهوری کوردستان 

برگزار شد!
اخیرا ارتش روسیە با همە تجهیزات 
و  بالستیک  موشک  نظامی، 
جنگندە و هواپیمای بدون سرنشین و 
با همه  داشتە و نداشتەهای خود بە 
همسایە خود اوکراین حملە کرد! در 
این جنگ نابرابر روسیە کە دارای 
است،  جهان  بزرگ  ارتش  دومین 
این طور می پنداشت کە ظرف ٢٤ 
اشغال  را  اوکراین  پایتخت  ساعت 
می کنند، اما بیش از ١٠ روز است 
کە از دور نظارەگر پایتخت اوکراین 
با  را  خود  نفرت  و  خشم  و  است 
شهرهای  سر  بر  بمب  و  موشک 

بازندەای کە از هر دو طرف باخت

رییس  پوتین  والدیمیر  دستور  بە 
اسفند   ٥ سحرگاە  روسیە،  جمهور 
آغاز  اوکراین  بە  نظامی  حملە 
مرحلە کشمکش چندین  بە  و  شد 
پایان  غرب  و  روسیە  میان  سالە 
شدند.  نوین  مرحلەای  وارد  و  داد 
این  مربوطە  اطالعات  اساس  بر 
جنگندەهای  وسیلە  بە  حمالت 
روسی و با هدف قرار دادن چندین 
شهر در شرق و شمال شرق اوکراین 
و  موشک  شلیک  همچنین  و 
پیادەکردن نیروی زمینی در سواحل 
جنوبی اوکراین و حملە سایبری بە 
اداری  و  اقتصادی  زیرساخت های 

اوکراین شروع شد.
در نخستین واکنش ها اوالف شولتس 
صدراعظم آلمان این اقدام روسیە را 
محکوم کرد و بە عنوان نقض آشکار 
قوانین بین الملل نام برد و گفت: "این 
اروپا است!" همچنین  تاریکی  روز 
بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا 
اعالم  حملە  این  محکومیت  ضمن 
کرد پوتین با این تعرض بدون هیچ 
دلیلی راە را برای خونریزی و ویران 
کردن اوکراین برگزید و مطمئنا ما 
آن  بە  درخور  جوابی  همپیمانان  و 

خواهیم داد.
همزمان سفرای کشورهای عضو در 
پیمان آتالنتیک شمالی موسوم بە 
ناتو جلسەای فوری تشکیل دادند.
و  اسفند   ١١ مورخ  در  و  بعدها 
همزمان با هفتمین روز حملە روسیە 
بە اوکراین، مجمع عمومی سازمان 

نشستی  برگزاری  با  متحد  ملل 
کە  آراء  اکثریت  با  و  فوق العادە 
شامل ١٤١ رای موافق و ٥ رای 
روسیە،  کشورهای  از  مخالف 
و  اریترە  بالروس،  کرەشمالی، 
سوریە، این تعرض روسیە را محکوم 
کردند. در این میان نیز کشورهای 
ایران، چین و هندوستان و امارات 
متحدە عربی اعالم بی طرفی کردند 

و رای ممتنع دادند!
مشاهدە  تاکنون  آنچە  کل  در 
نوعی  گیری  شکل  می شود 
کشورهای  میان  است  جبهەبندی 
جهان از سوی کشورهای غربی و 
از سوی دیگر روسیە و دولت  های 
از  مفسرین  از  برخی  آن!  همپیمان 
آن بە عنوان جنگ دمکراسی یاد 
برای  اوکراین  آن  می کنند کە در 
این  در  اما  می جنگد.  دمکراسی 
میان چە بر سر ایران می آید و ما 
قرار  معادالت  کجای  در  کوردها 

داریم و باید چکار بکنیم؟
مطرحە،  سواالت  بە  پاسخ  از  قبل 
مدنظر  را  واقعیت  این  است  الزم 
داشتە باشیم سیستم حاکم بر روسیە 
از  دستە  آن  نمونە  حاضر  حال  در 
خود  زمانی  کە  است  حکومت ها 
یکی از ابر قدرت  ها بود و بعدها بە 
دالیل گوناگون تضعیف شد، حاال 
رویای بازگشت بە گذشتە پر شکوە 
می پروراند؛  سر  در  را  قدرتمند  و 
می خواهد  پوتین  دیگر  معنای  بە 
روسیە بە مرحلە حاکمیت شوروی 

نیز  آن  از  پیشتر  حتی  و  برگردد 
بە دوران روسیە تزاری و رویای آن 
ژئوپلیتیک را در سر دارد. بە ویژە 
در این مقطع کە با مجموعەای از 
و  اقتصادی  همچون  داخلی  بحران 

سیاسی و مشروعیت روبرو است.
جمهوری  است  روشن  کە  آنچە 
خود  همیشە  کە  ایران  اسالمی 
بە  نزدیک  همپیمان  و  شریک  را 
روسیە می داند، اگر چە بە صورت 
حمایت  پوتین  حملە  از  رسمی 
کردند  ثابت  عمال  اما  نکردند 
هم  را  مخالفتش  نمی توانند  کە 
سیاست  از  متود  این  کە  بکنند 
کدام  در  ایران  می گوید  ما  بە 
ویژە وقتی  بە  جبهە جای گرفتە! 
خامنەای  گفتەهای  و  موضع ها 
بود  گفتە  کە  می کنیم  تحلیل  را 
سیاست  های  نتیجە  در  جنگ  این 
اشتباە غرب و بە ویژە آمریکا بود، 
اگر  روشن می شود کە  بر همگان 
حتی بخواهند نمی توانند بە حقیقت 
را  روسیە  حمالت  و  کنند  اعتراف 
محکوم کنند؛ بە ویژە کە در حال 
حاضر جریان مذاکرات احیای برجام 
کە  نیست  منعطف  مسیری  بە 
خیلی  باید  و  می خواهد  اسرائیل 
محتاطانە جلو بروند بە طوری کە 
حمایت روسیە را از دست ندهند! با 
تهران  گذشتە  سیاست های  خوانش 
روشن  ما  برای  جهانی،  سطع  در 
گذشتە  همچون  ایران  کە  می شود 
ثابت  نیز  قبال  و  است  اشتباە  در 

کردە بود کە بازندەای است کە از 
هر دو طرف باختە است!

در این میان ١٠ نکتە اساسی در 
وجود  ایران  با  روسیە  روابط  مورد 

دارد کە جای تامل دارند:
ایران  وقت  هیچ  تاکنون  روسیە   ١
را همچون همپیمان استراتژی خود 

قلمداد نکردە است.
همچون  را  ایران  همیشە  روسیە   ٢
حل  برای  گرفتە  کار  بە  ابزاری 
و فصل مشکالت خود با آمریکا.

گاز  و  نفت  زمینە  در  روسیە   ٣
مخالف  و  ایران  سرسخت  رقیب 
است،  اروپا  بە  ایران  صادرات گاز 
چرا کە اروپا را بازار رسمی خود 

قلمداد می کند.
در  امنیت  شورای  در  روسیە   ٤
چندین مورد علیە برنامە هستەای 
ایران رای دادە برخی از عهدنامەها 
نیز با پیشنهاد روسیە وضع شدند.

تهران،  ادعای  برعکس  روسیە   ٥
اورانیوم  سریع  غنی سازی  مخالف 
از سوی ایران است و ایران هستەای 
را در راستای منافع خود نمی داند.
٦ در دوران جنگ ٨ سالە، شوروی 

سابق یکی از حامیان عراق بود.
کە  است  این  دنبال  بە  روسیە   ٧
وابستە  نظامی  لحاظ  از  ایران 
خودش باشد چرا کە سالح های را 
کە بە ایران می فروشد درآمد قابل 

توجەای برای این کشور دارند.
دشمن  مسکو  تهران،  برعکس   ٨
زمینە  این  در  و  نیست  اسرائیل 

نمی تواند هم سوی با تهران باشد.
٩ تاکنون روسیە حاضر نشدە است 
بفروشد  ایران  بە   ٤٠٠ S موشک
اما این نوع سالح را بە کشورهای 

ترکیە و هندوستان فروختە است.
دفاعی  پیشرفتە  سیستم های   ١٠
چند  این  طی  سوریە  در  روسیە 
و  ایران  مواضع  اسرائیل  کە  سال 
در  را  آن  بە  وابستە  گروە های 
فقط  دادە،  قرار  هدف  کشور  این 
و  است  بودە  نظارگر  ناظر  همچون 
منافح  راستای  در  اقدامی  هیچ 
تهران انجام ندادە است؛ حتی هیچ 
حمالت  محکومیت  بر  دال  سندی 
اسرائیل از سوی روسیە بە نیروهای 
از  ندارد!   وجود  سوریە  در  ایران 
این جنگ ها  دلیل  بە  سوی دیگر 
اقتصاد جهانی دچار تورم و افزایش 
افزایش  قیمت ها می شود و موجب 
فقر در ایران و کشورهای در حال 
نتیجە شاهد  در  و  توسعە می شود 
اعتراضات گستردە مردمی خواهیم 

بود.
اهمیت  کوردها  ما  برای  آنچە 
دارد و بایستی با دقت بە آن توجە 
کنیم این است کە خوانشی دقیق و 
واقعی از این رخدادها داشتە باشیم 
تا از فرصت های کە پیش می آیند 
پیش  و  کنیم  استفادە  درستی  بە 
و  اتحاد  آرمان هایمان  تحقق  شرط 
همبستگی است تا بلکە بتوانیم بە 
عاملی تاثیرگذار در معادالت قرار 

بگیریم.

روز جهانی ٨ مارس 

بر تمام زنان جهان بە 

زنان کوردستان  ویژە 

باد مبارک 
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یک جنگندە رژیم ایران 
سقوط کرد

نمایشگاه عکاسی تحت عنوان )مشق پرترە( از سوی چند عکاس 
پیشمرگه در جیژنیکان با سرپرستی )کیوان فاتحی( برگزار شد

''رومینا  سوی  از  نمایشگاه  این 
''لقمان  شهید  دختر  شیخانی'' 

شیخانی'' افتتاح گردید.

عکس های این نمایشگاه در قالب 
پرتره  ''سینگل شات '' برگزار شد.
ابراهیمی،  ستار  خادمی،  "ساحل 

توسلی،  وریا  قاسمی زاده،  سینا 
مام  کامبیز  شاکری،  آژوان 
هاوژین  و  عبیدی  اسعد  احمدی، 

نمایشگاه  این  عکاس های  سیفی" 
بودند.

نمایشگاه در مقر اصلی  این  قبال 

حزب دمکرات برگزار شده بود.
از  شاخه ای  "پرتره"  عکاسی 
عکاسی است که در آن از چهره 

انسان عکسبرداری می شود.
پرتره  در  زیبا  عکس های  برای 

خالقیت عکاس مهم است.

قهرمان پرورش اندام جهان، مدال 
طالی مسابقات جهانی خود را بە 

"آقا سید نصرالدین حیدری"، رهبر 
آیین یارسان تقدیم کردند

سید  "آقا  تبریک  پیام  دنبال  بە 
آیین  رهبر  حیدری"،  نصرالدین 
مقام  کسب  مناسبت  بە  یارسان 
"سامان  جهانی  مسابقات  نخست 
الفتی"، این قهرمان کورد با حضور 
مدال  یارسان،  آیین  رهبر  منزل  در 
پرورش  جهانی  مسابقات  طالی 
اندام خود بە ایشان را تقدیم کردند.
الفتی" متولد کرماشان و  "سامان 
دارای چندین مدال قهرمانی ایران 

و جهانی می باشد.

 شماری از پرسنل و بازنشستگان نیروهای مسلح و 

خانوادەهایشان در شهرهای مختلف ایران در اعتراض 

بە پایین بودن حقوق اقدام بە تجمع اعتراضی کردند

فضای  در  منتشرە  ویدیوهای 
اسفبار  وضعیت  گویای  مجازی 
طبقە امنیتی – نظامی و حافظ 
اساس  بر  و  می باشد  ایران  رژیم 
حتی  ایران  رژیم  معترضان  شعار 
قادر بە تامین خودی ها نیز نیست.
مقابل  در  تهران  در  معترضان 

مجلس رژیم و در مشهد و شهرکرد 
استانداری  ساختمان  مقابل  در 

تجمع کرده اند.
ایران  در  تاکنون  نظامیان  تجمع 
اعتراضات  این  و  بودە  کم سابقە 
و  رژیم  ورشکستگی  نشانگر 
عدم توان آن برای تامین معیشت 

خودی های درون نظام است.
کردە  پیشبینی  رژیم  سران  پیشتر 
بودند کە بە دلیل بحران اقتصادی 
نرخ  گسیختە  افسار  افزایش  و 
تورم، شاهد اعتراضات گستردە در 

همە سطوح باشند.

پایگاه هوایی "فکوری" رژیم ایران 
بروز  "در پی  اعالم کرد  تبریز  در 
پروازهای  از  یکی  در  فنی  نقص 
آموزشی این پایگاه، سرگرد خلبان 
و  خلبان(  )استاد  فالحی  صادق 
زاد  حنیفه  علیرضا  خلبان  سروان 

کشتە شدند".
مدیرعامل جمعیت هالل احمر تبریز 

این  سقوط  خبر  انتشار  دنبال  بە 
جنگندە اعالم کرد کە این هواپیما 
برخورد  مدرسه  یک  دیواره  به 
کرده است که خوشبختانه مدرسه 
تعطیل بوده است. دو خلبان و یک 
خود  اتومبیل شخصی  در  شهروند 

از فوتی ها این واقعە هستند.
رژیم ایران بە علت صدور تروریسم و 

دخالت در امور داخلی کشورهای 
تحریم های  شدیدترین  تحت  منطقە 
جامعە  و  آمریکا  و  المللی  بین 
جهانی قرار دارد و قادر بە تامین 
جنگندە   یدکی  لوازم  و  قطعات 
در  و  نیست  خود  هواپیماهای  و 
سقوط  شاهد  نیز  موارد  بسیاری 
آن ها طی چند سال گذشتە بودیم.
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سخن ادامه 
دیگر  سوی  از  می ریزد،  اوکراین 
ارتش اوکراین و مردم آن با کمترین 
امکانات و در بسیاری مواقع نیز 
با دست خالی در مقابل تانک های 

روسی ایستادگی می کنند.
در این جنگ نامتوازن ممکن است 
قدرت  از  استفادە  با  بتواند  روسیە 
نظامی وارد شهر کی یف شود، اما 
برای همیشە از دل و اندیشه  مردم 
اوکراین بیرون راندە شدە و بە دشمن 
همیشگی اوکراینی  ها تبدیل شد.

مقاومت  تقویت  موجب  کە  آنچە 
موشک  نە  می شود  اوکراینی  ها 
بالستیک و نە اتمی است، بلکە 
ارادە مقاومت این ملت است، همین 
دستی  زیر  از  رهایی  برای  ارادە 
و کلونی بودن، بود کە روسیە را 
تمام  حملە  این  بە  وادار  و  نگران 

عیار کرد.
فرهنگی  لحاظ  از  کە  اوکراینی 
و تاریخی با روسیە وجە مشترک 
بسیاری داشت، بە این نتیجە رسید 
و  یابد  رهایی  روسیە  یوغ  از  کە 
چە  اگر  را  خود  سیاسی  استقالل 
بسیار مشکل اما بە تحت قیومیت 
روسیە بودن را ترجیح دهند. گزار 
از تحت ستم بودن احتیاج بە ارادە 
در  مقاومت  و  داشت  ملی  قوی 
برابر دومین ارتش بزرگ جهان با 

چنین ارادەای در جریان است.
با اندک تاملی در این سرگذشت، 
دوبارە بە میدان تاریخی مهاباد و 
ملت  با  قاسملو  دکتر  میتینگ 
کورد بر می گردیم کە هم بە دنبال 
رهایی از تحت ستم بودن بودند و هم 
چند ماە بعد در برابر فرمان جهاد 
کردند.  تاریخی  مقاومت  خمینی 
کە  و می کند  کردە  اثبات  تاریخ 
حفظ  و  دفاع  برای  سالح  هرچند 
موجودیت خود الزم است اما آنچە 
کە نتیجە جنگ ها و فصول تارخ 
برای  ملی  ارادە  می زند،  رقم  را 
اثبات خود و دفاع از موجودیت و 

کرامت انسانی و ملی است. 

والدیمیر زلنسکی: با رهبران ٢٧ کشور اروپایی عضو ناتو 
صحبت کردم همە از روسیە می ترسند

رافائل گروسی: تصور این  که توافق برجام 

بدون حل شدن مسائل پادمانی قابل احیا 

خواهد بود، دشوار است

آژانس  "گروسی"  گفتە  بە 
رژیم  و  اتمی  انرژی  بین المللی 
ایران برای حل مسائل پادمانی و 
بازرسی در سه یا چهار ماه آینده 
با یکدیگر همکاری خواهند کرد.

بستن پرونده های باز رژیم ایران در 
آژانس یکی از سه شرط اکید اخیر 
تهران برای احیای برجام بوده است. 
نقاط مشکوکی که آژانس خواهان 

ایران  فعالیت  حقیقت  شدن  روشن 
در آن است، شامل "تورقوزآباد" در 
نزدیکی شهرری و "آباده" در استان 

فارس است.
پیشتر جوزپ بورل، مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا، در بروکسل 
گفته بود ممکن است ظرف شنبه 
مذاکرات  در  آینده  یکشنبه  یا 
آمریکا،  و  ایران  بین  غیرمستقیم 

برجام  احیای  سر  بر  نهایی  توافق 
حاصل شود.

می گوید  آمریکا  دیگر  سوی  از 
تحریم هایی را که به  دالیل حقوق 
بشری یا "حمایت ایران از تروریسم" 
وضع شده  نمی تواند لغو کند و تنها 
تحریم های هسته ای مغایر با برجام 

را لغو می کند

جمهور  رئیس  زلنسکی"  والدیمیر 
اوکراین بعد از تالش بسیار برای 
کشورهای  و  ناتو  حمایت  جلب 
 ٢٧ رهبران  "از  گفت:  اروپایی 
آیا  که  پرسیدم  اروپایی  کشور 
اوکراین در ناتو خواهد بود یا خیر، 
به صراحت پرسیدم و همه می ترسند 
جواب نمی دهند اما ما نمی ترسیم 

از هیچ چیز نمی ترسیم".
از  امید  قطع  از  بعد  "زلنسکی" 
کشورهای اروپایی و ناتو از مردم 
کشورش خواست تا مقابل نیروهای 

روسی بایستند و تسلیم نشوند.
 بر اساس آماری کە رییس جمهور 
اوکران اعالم کرد ١٣٧ اوکراینی 

شامل افراد نظامی و غیرنظامی، 
به  روسیه  حمالت  اول  روز  در 

اوکراین کشته شدەاند.
لحظات  جمهوراکنون  رئیس 
سرنوشت ساز اوکراین است و با آنکه 
روسیه می ترسند،  از  اروپا  رهبران 

ما اوکراینی ها ترسی نداریم.
است  افزوده  همچنین  "زلنسکی" 
کە من هدف اول روسیه و خانواده ام 
روسیه  و  هستند  دو  شماره  هدف 
رییس  بردن  بین  از  با  می خواهد 
نظر سیاسی  از  را  اوکراین  دولت، 

نابود کند

پوتین  و  بنت  "رویترز"  گزارش  به 
در دیدار سه ساعته خود همچنین 
به موضوع گفتوگوهای وین برای 
احیای برجام نیز اشاره کردند."بنت" 
با  تلفنی  "مسکو"  ترک  از  پیش 
"امانوئل مکرون"، رییس جمهوری 

فرانسه،نیز گفتوگو کرد.
دو  رهبران  الیزه  کاخ  اعالم  بنابر 
کشور به تماس های خود "با هدف 

دستیابی به آتش بس" ادامه خواهند 
صدر  شولتز"،  "اوالف  با  و  داد 
اعظم آلمان، نیز هماهنگی صورت 

می گیرد.
اوکراین  به  روسیه  حمله  اسرائیل 
ابراز  کی یف  با  و  محکوم  را 
تاکید کرده  اما  همبستگی کرده 
است تماس با مسکو را با امید به 

کاستن از بحران حفظ می کند

اوکراین بە مخالفت ناتو با 

منطقە پرواز ممنوع برای این 

کشور اعتراض کرد
"ولودیمیر زلنسکی"رییس  جمهوری 
را  "ناتو"  تصمیم  این  اوکراین 
برای  ممنوع  پرواز  منطقە  با  کە 
به  را  بود  کردە  مخالفت  اوکراین 
شدت محکوم کرد و گفت: "امروز 
و  شهرها  بیشتر  بمباران  به  ناتو 
روستاهای اوکراین چراغ سبز نشان 
داد و از ایجاد منطقه پرواز ممنوع 
بار  کرد"."زلنسکی"  خودداری 
دیگر از کشورهای اروپایی خواست 
تجاوز  اوکراین علیه  از مبارزه  تا 
به  خطاب  و  کنند  حمایت  روسیه 
آن ها گفت: "اگر ما سقوط کنیم، 
شما هم سقوط خواهید کرد"."ناتو" 
با اشاره به  اینکه نمی خواهد جنگ 

اروپا  دیگر  مناطق  به  اوکراین 
کشیده شود با ایجاد منطقه پرواز 
ممنوع بر فراز این کشور مخالفت 
کرد."ینس استولتنبرگ" دبیر کل 
ناتو پس از نشست این سازمان در 
بخشی  "ما  است:  گفته  بروکسل 
از این درگیری نیستیم. ما نسبت 
به متحدان خود در ناتو مسئولیت 
از  فراتر  به  جنگ  که  داریم 

اوکراین کشیده نشود".
خارجه  وزیر  بلینکن"  "آنتونی 
که  کرد  خاطرنشان  نیز  آمریکا 
در  ممنوع  پرواز  منطقه  ایجاد 
تمام  جنگ  به  می تواند  اوکراین 

عیار در اروپا منجر شود.

سخنگوی دفتر نخست  وزیری اسرائیل اعالم 
کردە است کە "بنت" بە درخواست رییس 
جمهور اوکراین اقدام بە میانجی گری در 
مناقشه میان روسیه و اوکراین کردە است
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پیشوا صالحی

اتحاد و همبستگی
برای شناخت عواملی کە موجبات 
را  انسانها  همبستگی  و  اتحاد 
فراهم می سازد باید سفری داشت 
بە تاریخ تکامل بشر، دەها هزاران 
انسانها  از  گونەای  پیش  سال 
اجداد  همان  کە  )هموساپینس( 
پی  در  هستند  امروزی  انسانهای 
در  تغییراتی  ژنتیکی  جهشی 
ساختار مغزشان پدید آمد،این جهش 
انسان  کە  شد  موجب  ژنتیکی 
گونەی همو ساپینس)اجداد انسان 
امروزی( بر خالف سایر انسانهای 
دیگری کە در جهان می زیستند 
و بە مرور زمان منقرض شدند بە 
بقای خود ادامە دهند و در جهان 
زمینە  این  در  بمانند،  ماندگار 
نکتەی مهم و قابل تاملی کە باید 
بدون شک  و  پرداختە شود  آن  بە 
باشد  می  برانگیز  پرسش  برایمان 
ژنتیکی  جهش  آن  کە  است  این 
شد  پدیدار  ساپینس  انسان  در  کە 
و  بقاء  برای  عاملی  بە  چگونە 

ماندگاریشان مبدل گردید!
پیش  سال  هزار  هفتاد  بە  قریب 
انسانهای  ساپینس ) اجداد انسانهای 
امروزی( برخالف دیگر گونەهای 
 ، لنسیس تا ر ند نئا همو ( نی نسا ا
همو  هموسلوانسیس،  هموارکتوس، 
دنیسووا، همو ارگاستر و ...( بە 
دلیل تغییرات ژنتیکی کە قبال بە 
آن اشارە شد ساختارهای پیچیدەای 
فرهنگ  کە  آوردند  وجود  بە  را 
نامیدە شد و تحول در ساختارهای 
موجب  نیز  شدە)فرهنگ(  خلق 

ایجاد تاریخ شد.
آن  بە  کە  بزرگ  رویداد  این 
شود  می  گفتە  شناختی  انقالب 
انسانی  گونەهای  سایر  خالف  بر 
برای انسان ساپینس رویدادی مهم 
بە  زمان  آن  از  زیرا  بود  و حیاتی 
اتحاد،  موجب  کە  عواملی  بعد 
در گروهایی  زیست  و  همبستگی 
آورند  می  پدید  را  باال  تعداد  با 
مبدل  انسان  زندگی  از  بخشی  بە 
شد  موجب  کە  عواملی  گشت، 
و  بیشتر  تعداد  در  ساپینس  انسان 
بدون آنکە یکدیگر را بشناسند در 
کنار هم زندگی کنند و در برابر 
خطرات احتمالی متحدانە مقابلە بە 

مثل کنند،
داشتە  مشترک  دشمن  و  دوست 

باشند.
انقالب  شد  بیان  کە  همانگونە 
شناختی زندگی انسان خردمند را 
پدیدار  موجب  و  ساخت  دگرگون 
شدن ادیان، قوانین، اسطورها، ملت 
بر  زمان  گذر  در  شد،  و...  ها 
تعداد عواملی کە بیان شد افزودە 
و باعث ایجاد اتحاد و همبستگی 
جمعیت  با  گروهایی  در  انسانها 

های بسیار بیشتری شد.
اگر بە جهان امروز نگاهی داشتە 
این  باشیم بە راحتی می توان بە 
دولت  ادیان،  کە  برد  پی  واقعیت 
ایدوئولوژی  قانون،  پول،  ملتها، 
را  انسان  میلیاردها  چگونە  و... 
بشناسند  را  یکدیگر  آنکە  بدون 
متحد ساختە است، این اتحادهای 
تواند  اینکە می  بزرگ بر خالف 
تضمینی برای ماندگاری و بقای 
بشر کمک کند بە همان اندازە نیز 

انقراض نسل بشر  برای  تواند  می 
نیز  زمین  کرەی  نابودی  حتی  و 

تاثیرگذار و خطرناک باشند. 
و  پیدایش  تاریخ  از  مختصری  بە 
در  تاثیرگذار  عوامل  از  مواردی 
انسان  همبستگی  و  اتحاد  ایجاد 
با  رابطە  در  حال  شد،  اشارە  ها 
و  کورد  ملت  اتحاد  مسئلەی 
می  رابطە  این  در  کە  عواملی 
باید  نیز  باشند  تاثیرگذار  توانند 

سخن بە میان آوردە شود.
مذاهب  و  ادیان  کوردستان  در 
مبدا  کە  دارند  وجود  متنوعی 
پیدایش آنها بە خارج از جغرافیای 
می  منتهی  کوردستان  خاک 
ساختن  متحد  دلیل  بدین  شوند 
ملت کورد بە وسیلەی ادیانی کە 
با  پیشینەای  هیچ  آنها  پیدایش 
تاریخ و فرهنگ ملت کورد ندارند 
محسوب  وارداتی  ادیان  جزء  و 

بە  تواند  نمی  تنها  نە  شوند  می 
اتحاد  ایجاد  برای  عاملی  عنوان 
راستای شکوفایی و موفقیت  در 
موثر  و  تاثیرگذار  کورد  ملت 
آنها  بکارگیری  بلکە  شوند  واقع 
و  اتحاد  برای  عاملی  عنوان  بە 
های  زیان  تواند  می  همبستگی 
جبران ناپذیری را پدید آورد، یکی 
می  کە  کنندەای  قانع  دالیل  از 
جایگزین شدن  اشارە کرد  بە  توان 
زبان، فرهنگ، تاریخ و اسطورهای 
وارداتی  ادیان  آفرینندەی  ملتهای 
ملت  تمدن  و  تاریخ  فرهنگ،  با 
این  در  اگر  و  باشد  می  کورد 
گیرد  صورت  هم  اتحادی  رابطە 
تقویت  برای  اتحادی  اتحاد،  آن 
ادیان  با  کە  باشد  می  ملتهایی 
و  تاریخی  پیشینەای  نظر  مورد 
فرهنگی دارند و در اصل آن ادیان 
در جغرافیای آن ملل پدیدار گشتە 

است.
عواملی کە می توانند راهگشا و 
موثر قائل شوند در رابطە با اتحاد و 
همبستگی ملت کورد، گام نهادن 
ملت  ساختن  متحد  راستای  در 
بزرگ کورد بە وسیلەی فرهنگ، 
گفتمانی  و  اسطورەها  تاریخ، 
با  همسو  رابطەای  کە  باشد  می 
پیشینەی فرهنگی، تاریخی و... 
ملت کورد دارند، در واقع عوامل 
بسیاری وجود دارند کە می توانند 
موجب اتحاد شوند اما ملت کورد 
برای ماندگاری و کسب موفقیت 
باید بە گونەای بە اتحاد دستیابی 
پیدا کند کە خدمت در راە موفقیت 
و شکوفایی کوردستان بە اولویت 
هدف  این  گردد،  مبدل  مردم  اول 
با تالش و کوشش بی  مهم فقط 
تشویق  و  تفهیم  راستای  در  وقفە 
مردم کوردستان بە ایجاد اتحاد و 

فرهنگ،  وسیلەی  بە  همبستگی 
بە  مختص  اسطورهای  و   تاریخ 
شد،  خواهد  میسر  کورد  ملت 
احزابی  کلیەی  وظیفەی  امروزە 
کە در راستای احقاق حقوق ملی و 
اجتماعی ملت کورد فعالیت دارند 
کاری  هر  از  پیش  کە  است  این 
و  حزبی  درون  اتحاد  ایجاد  در 
همچنین روابط دوستانە و فعالیت 
کوردستانی  احزاب  با  مشترک 
ملت  ساختن  متحد  منظور  بە 
کە  عواملی  وسیلەی  بە  کورد 
موفقیت  و  باشند  کوشا  شد  بیان 
ملت  و  کوردستان  شکوفایی  و 
کورد برایشان بر هر منافع دیگری 
برتری داشتە باشد و صادقانە برای 
محقق ساختن این هدف مهم وارد 

عمل شوند.

 علی خامنه ای: الگوی جمهوری اسالمی برای مردم جهان جذاب است.
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بخش قابل توجهی از کار دستگاه تبلیغاتی حکومت و انتقال محتوای مورد نظر آن را ورزشکاران و هنرمندانی انجام می دهند 
که رانت خوار رژیم بوده و برای دستگاه های تبلیغاتی رژیم )رادیو و تلویزیون دولتی و سینمایی که دولتی است( کار می کنند 
مثل بهنوش بختیاری، بهاره رهنما ،پرویز پرستویی ، داریوش ارجمند ، رامبد جوان ، مهران مدیری  ، مهدی ترابی ،  علی 
پروین  و...و در مقابل آن فردی همچون وریا غفوری ورزشکاری که به دفاع از مادر ستار بهشتی  و انتقاد در مقابل جواد 

ظریف که گفت ما افتخار می کنیم برای کمک به مردم فلسطین و جبهه مقاومت تحت فشار هستیم. 

فواد محمودی

ادامە  در صفحە ٦

رسانه یا دستگاه تبلیغاتی در 
ایران 

جمهوری  حاکمیت  تحت  ایران  در 
معنای  به  رسانه  آیا    اسالمی 
پاسخ   دارد؟  وجود  کلمه  دقیق 

منفی می باشد 
واقعی  معنای  به  رسانه  ایران  در 
که  وظیفه اصلی آن اطالع رسانی 
و گزارش دهی باشد وجود خارجی 

ندارد. 
آنچه در ایران وجود دارد دستگاه ها 
که  است  تبلیغاتی  بوق های  یا 
برخی از آنها صد در صد تبلیغات 
حاکم  نظام  تثبیت  و  تائید  برای 
طلبی  انحصاری  افکار  ترویج  و 
 . باشد  می  فقیه  والیت  نظام 
سرگرمی،  و  تفریح  اطالع رسانی، 
آموزش، رسالت رسانه ها این  سه 

کارکرد عمده می باشد .
آنچه به عنوان رسانه در ایران هست، 
را   کارکردها  این  از  هیچ یک 
انجام نمی دهند و تنها چهره هایی 
از آنها را به نمایش می گذارند تا 
بتوانند در یک نظام  دیکتاتوری 

به حیات خود ادامه دهند.
و  تلویزیون  و  رادیو  نشریات،   
برای  اصوال  اینترنتی  سایت های 
پرداخت  با  و  نمی کنند  مردم کار 

مردم امورات آنها نمی گذرد.
ضعیف  آنقدر  فوق  کارکرد  سه 
مخاطبی  که  هستند  کمرنگ  و 
ندارند.  را  خود  به  عالقمند 
رسانه های داخلی اخبار و اطالعات 
مخاطب   تحویل  را  شده  گزینش 
بازجو  نقش  حتی  می دهند،  

مختلف  بخشهای  در  خبرنگارها 
در   ٢٠.٣٠ خبر  جمله،  از  خبری 
شبکه دوم و....به وفور می توان 

دید.
ساعتی  چند  است  ممکن  بعضا 
مثل  کنند   سرگرم  را  مخاطب 
برنامه ای به ظاهر طنز ) خندوانه 
، و سریالهای بی محتوا و سرتاسر 
توهین به فرهنگ و ادب و زبان 
ملت های مختلف از جمله نون خ ،  
خاتون , وارش و .. که باز اهداف 
سیاسی و مذهبی مورد تایید نظام 

می باشد .
 در حوزه  آموزش  که در راستای 

اهداف نظام باشد و آموزش ناچیزی 
اما   ، که در موارد درسی هست 
اهداف  با   آنچنان  کارکردها  این 
هستند  مواجه  مذهبی  و  سیاسی 
دست  از  را  خود  اصلی  وجه  که 

می دهند.
فیلمی  تلویزیون   مثال  عنوان  به 
تاریخی  اسم  که  می کند  پخش 
گذارد  می  آن  روی  مذهبی   و 
نامه  مختار   ، علی  امام  مثل 
های  مجموعه  شاه   معمای   ،
تاریخ  تحریف سرتاسر  پرهزینه که 
قدیم و معاصر را دارد . در سریال  
راستای  در  " که  ابدی  "روزهای 
تحریف تاریخ  معاصر اول  انقالب 
می باشد، حمله به نهضت آزادی ، 

فدایان خلق،  مجاهدین خلق ایران 
و  ملی  کوردستان  مبارزین     ،
مذهبی ، توهین و تحریف مبارزات 
خلق ترکمن  در  قسمت ٢٤و ٢٥ 
کورد  ملت  مبارزات  با  رابطه  در 

از جمله 
 جنگ سنندج ، پیاده روی مردم 
مریوان به المانه ودرگیری مریوان 
، در  قسمت ٢٥ این سریال فردی 
پاسدارها  به  اسم شبلی خطاب  به 
کنار     " قرآن  مکتب   " که   
پیشمرگه  نیروهای  بر علیه   شما 
شده  تحریف  روایتی  بود.  خواهند 
از درگیری مریوان میان  کومله 

به  را  طرطوسی  عبدالله  افراد  با 
مکتب قرآن نسبت داده اند، که با 
اشاره به نوار کاست  مصاحبه با 
پیشمرگان مسلمان  " احمد مفتی 
زاده " نسبت دادن این افراد را به 
خود دروغ محض می دانند  که 
حق  ایشان  افراد  از  کس  هیچ 
مسلحانه  درگیری  و  سالح  حمل 

را ندارند. 

در قسمت های قبلی چهره "صدیق 
که   دهد  می  نشان  را  کمانگر"، 
تنها هدفش  آدمی بی منطق که 
دمکرات  حزب  علیه  فعالیت 

کردستان ایران بوده و بس... 
چندین بار اسم "دکتر قاسملو" را 

آورده  در حال برنامه ریزی برای 
کمکی  پول   ( کومله  از  دزدی 
آمریکا که دالر تقلبی هم هست(  
و اشاره به "کاک فواد مصطفی 
سلطانی " و مالقات ایشان با دکتر 
این فیلم  چیزی  قاسملو ، هدف 
جز بذرپاشی کینه و نفاق در بین 

ملت کورد نبست .
از  پوشالی  و  خیالی  سریالهای   
خانه    ، دو  و  یک  گاندو  جمله 
امن  تا ترسی را در دل ملت ایجاد 
کنند که در هیچ جا شما امنیت 
نداری و همیشه در رصد نیروهای 

امنیتی خواهید بود !

پخش  فوتبال  مسابقه  آنها   
آن  روی  بر  مدام  اما  می کنند؛ 
تفاسیر مهمل می گذارند و تصاویر 
می کنند   سانسور  را  تماشاگران 
آموزش در این  رسانه  یا آموزش 
خودشان   تایید  مورد  ایدئولوژیک 
است یا به شدت با ایدئولوژی اسالم 
تشیع والیت فقیه  درآمیخته است. 
رسانه ها  این  دقایق  اسالمگرایان 
بدون  و  میدانند  خود  آن  از  را 
آموزشگران  دست  به  طمعی  هیچ 

نمی دهند.
غرب ستیزی، که در این قلمرو به 
چیزی  آن  هر  سیاه نمایی  معنای 
است که در مورد کشورهای غربی 
گزارش می شود.  سفیدنمایی هر 

بنابراین  آنچه در داخل می گذرد؛ 
جمهوری اسالمی بهشت برین است 
و همه در آن راضی اند حتی کسانی 
بازداشتگاهها  و  زندانها  در  که 
توسط مأموران امنیتی و سپاهی 
و انتظامی شکنجه می شوند مثل 
خبری.٢٠.٣٠  بخش  برنامه ای 
خبرنگار   بازجو  خانمهای  و  آقایان 
،پشتیبانی  قربانیان  با  مصاحبه 
ایدئولوژیک  و  نظامی  نفوذ  از 
منطقه.  در  اسالمی  جمهوری 
مقاومت  محور   نمونه  عنوان  به 
خود   فرمان  تخت  تروریست های 
رژیم  از  پشتیبانی  و  شیعه  هالل 

های کمونیست چین و کشورهای 
ونزوئال  و   روسیه  دیکتاتوری 
هرگونه  ارائه  از  پرهیز  و...و  
توجیه  این  با  اطالعات  و  اخبار 
که مورد سوءاستفاده مخالفان قرار 

می گیرد.

سانسور و  ممنوع التصویربودن، که 
حتی به خودی های نظام هم رحم 
نمی کنند کسانی که زمانی فرد 
دوم این نظام بودن اما حال ممنوع 
تصویر  هستند مثل محمد خاتمی 
و  رادیو   ، نژاد  احمدی  و محمود 
دولتی  کامال  ایران  در  تلویزیون  
است. در حوزه کتاب و نشریات نیز 
عمل  آزادی  خصوصی   بخش  در 

چندانی وجود ندارد.  
 نشریات قبل از شروع انتشار باید 
فهرست همکاران خود را به وزارت 
در  فردی  اگر  و  بدهند  اطالعات 
فهرست سیاه باشد، حذف می شود. 
و  نظامی  انتظامی،  نهادهای 
افرادی  مدام  قضایی  و  امنیتی 
را  کار می کنند  رسانه ها  در  که 

احضار می کنند. 
همانطور که مخالفان جامعه بسته 
و نظام اقتدارگرا در داخل و خارج 
رسانه های  از   استفاده  با  ایران 
سوشیال میدیا در تالش هستند تا 
صدا  دم  و  شاخ  بی  غول  این  بر 
حکومت  اما  شوند  پیروز  سیما  و 
را  فنی  ابزارهای  انحصارگرا  
برای سانسور و فیلترینگ را اجرا 
کرده و تاسیس شبکه های رادیویی 
زبان های  به  متعدد  تلویزیونی  و 
سایت های  راه اندازی  مختلف، 
ظاهرا  و  هویت  بدون  اینترنتی 
مدنی  نهادهای  تاسیس  مستقل، 
قالبی و دولتی،  و سرمایه گذاری 
اجزای  و  مذهبی  مراسم  روی  بر 
عموم  برای  آن  توجه  مورد 

)مداحی( از این جمله اند.

در  تولیدشده  محتوای  به  وقتی 
و  حکومتی  تبلیغاتی  دستگاه 
شبکه های  هماهنگ  نسبتا  عمل 
سایت های  تلویزیونی،  و  رادیویی 
دست  خبرگزاری ها،  اینترنتی، 
شده  دنبال  سیاست های  از  های 
می کنیم.  مشاهده  آنها  در  را 
در  اسالمی  جمهوری  هواداران 
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نسخه هایی  از  دقیقا  کشور  خارج 
داخل  در  که  می کنند  پیروی 

تنظیم می شوند. 
مثل  زبان  فارسی  شبکه های  در 
بی بی سی و چند شبکه دیگه 
حلقه  و  اعتماد  مورد  افرادی 
بگوش به عنوان کارشناس مسایل 
مختلف امثال نجاح محمد علی  ، 

الهه هیکس ...،
کار  از  توجهی  قابل  بخش   
دستگاه تبلیغاتی حکومت و انتقال 
محتوای مورد نظر آن را ورزشکاران 
که  می دهند  انجام  هنرمندانی  و 
رانت خوار رژیم بوده و برای دستگاه 
و  )رادیو  رژیم  تبلیغاتی  های 
که  سینمایی  و  دولتی  تلویزیون 
مثل  می کنند  کار  است(  دولتی 
رهنما  بهاره  بختیاری،  بهنوش 
،پرویز پرستویی ، داریوش ارجمند 
، رامبد جوان ، مهران مدیری  ، 
مهدی ترابی ،  علی پروین  و...و 
وریا  همچون  فردی  آن  مقابل  در 
دفاع  به  که  ورزشکاری  غفوری 
انتقاد  و  بهشتی   ستار  مادر  از 
گفت  که  ظریف  جواد  مقابل  در 
ما افتخار می کنیم برای کمک 
به مردم فلسطین و جبهه مقاومت 

تحت فشار هستیم .
قدرت  منافذ  همه  که  رژیمی    
و  اقتدارگرایانه  نحو  به  را 
و  دارد  اختیار  در  تمامیت خواهانه 
بدون  را  فرآیندی  و  رویداد  هیچ 
نتیجه مطمئن برای خود نمی خواهد، 
خود را  صادر کننده انقالب می 
داند  تبلیغات حکومتی ساری و 
جاری است »انقالب« )همان نظام 
مستقر( اقتضائات خودش را دارد 
را می توان  هر چیزی  آن  برای  و 

قربانی کرد؛
جلب توجه ناراضیان شیعه: بسیارند 
گروه ها و جریان هایی در منطقه 
خاورمیانه که از لحاظ فرقه ای و 
ایدئولوژیک با جمهوری اسالمی 
هماهنگی و هم اعتقادی دارند و از 
ناراضی اند.  خود  موجود  وضعیت 
تبلیغاتی رژیم در پی آن  دستگاه 
است که با معرفی خود به عنوان 
ضد وضعیت موجود منطقه ای و 
جهانی، رژیم را به عنوان نماینده 
همین  با  کند؛امروز  معرفی  آنها 
شیعیان  از  برخی  که  است  نگاه 

به  عراقی  و  افغانی  پاکستانی، 
استخدام سپاه قدس در آمده اند؛

انقالبی  غربی  چپ  با  اتحاد 

و  غرب  و  شرق  دیکتاتورهای  و 
 ، پوتین  خامنه ای،  بودن  انقالبی 
لوکاشنکو، مادورو و کیم جونگ 
تبلیغاتی  دستگاه  اینچنین  و  اون 
انقالبی گری  ادعای  این  رژیم 
)آنارشیسم هنجاری، نظام سرکوب 
و سوءاستفاده حاکمان از قدرت( را 
عین عقالنیت و خردورزی معرفی 

می کند.
نظرسنجی  موسسه  هیچ  ایران  در 
مستقلی وجود ندارد و موسساتی 
که هستند معموال توسط سپاهیان و 

نیروهای امنیتی تاسیس شده و به 
سفارش نهادهای امنیتی و نظامی 
کار می کنند. کار این نهادها آن 
به  همیشه  را  وضعیت  که  است 
می خواهند،  حاکمان  که  طریقی 
حکومت  کنند.  دستکاری 
نظرسنجی های مخالف نظر خود را 
و  می کند  معرفی  »نظرسازی« 
این دقیقا کاری است که موسسات 
و سفارش دهندگان کار  نظرسنجی 
می دهند.  انجام  ایران  در  آنها  به 
البته آنها اینقدر خام نیستند که در 
نظرسنجی خود محبوبیت خامنه ای 

را  ٩٩درصد اعالم کنند؛ اما در 
اینگونه محدوده ها نتایج نظرسنجی 
اگر  و  نمی کنند  منتشر  را  خود 

چنین کنند به ارقامی مثل  ٧٥تا  
٨٥ درصد رضایت می دهند.

اسالمی  جمهوری  طلبی  گسترش 
دفاع از حرم شیعه 

نظامی  مداخله های  موضوع  در   
با  حکومت  اسالمی  جمهوری 
عنوان  به  مداخله ها  این  نمایاندن 
از  بسیاری  عظمت طلبی  تجدید 
سودای  که  را  ملی  نیروهای 
دارند،  ایران  امپراطوری  احیای 
با خود همراه کرده است. تبلیغات 

حکومتی در این زمینه آنقدر شدید 
کسی  کمتر  که  است  گسترده  و 
از میان منتقدان جرئت مخالفت با 
دارد.  را  گسترش طلبی حکومت 
به  نیروهای  حتی  و  اصالح طلبان 
اصطالح اپوزیسیون خارج از کشور 

هم  در این زمینه زبان بسته اند.

جمهوری  تبلیغاتی  دستگاه   
حتی  می کند  تالش  اسالمی 
نگرش های  با  هماهنگی  المقدور 
را  آمریکایی  و  اروپایی  چپ 
خارجی  عرصه  در  تا  کند  حفظ 

و نیز در میان نیروهای اپوزیسیون 
چپ و اسالمگرا، که گرایش های 
ضدامپریالیستی  و  ضدآمریکایی 

بر  کند.  پیدا  همراهانی  دارند، 
یک  مقابله  ادعاهای  عکس 
برابر امپریالیسم، جمهوری  تنه در 
تنفر  تبلیغ  اسالمی نمی خواهد در 
دموکراسی،  )بخوانید  غرب  از 
دین  جدایی  مدارا،  بشر،  حقوق 
سخنان  به  باشد.  تنها  دولت(  از 
مقامات وزارت خارجه مثل ظریف 
چپ های  همانند  او  کنید.  نگاه 
آمریکا  دولت  از  سندرز  طرفدار 
نمونه  عنوان  به  می کند.  انتقاد 
تبلیغاتی  استراتژیست های 

می دانند  چون  اسالمی  جمهوری 
جریان چپ غربی از ترامپ متنفر 
»بی تجربه«  را  ترامپ  است، 
هم  تا  می نامند؛  »تازه کار«  و 
ناکارآمدی  برچسب  ترامپ  به 
و  آمریکایی  چپ های  )و  بدهند 
اروپایی را خوشحال سازند و با خود 
در  سخنانشان  و  کنند  هماهنگ 
رسانه های چپ بازتاب پیدا کند( 
و هم از این طریق دموکراسی را 
دموکراسی  سازند؛ چون  نامشروع 
یا  کم تجربه  افراد  انتخاب  امکان 
بی تجربه را به عنوان رهبر سیاسی 

فراهم می کند. برای دستیابی به 
همراهی چپ است که دخالت در 
سوریه »مقاومت« نام گرفته است

در حمله روسیه به اوکراین ، خامنه 
از روسیه می  بردن  بدون اسم  ای 
آمریکا  نتیجه کارهای  این  گوید 

در اوکراین هست 
رو  دنباله  اوکراین  دولت  اگر 
آمریکا نبود چنین جنگی نبود .

چون چپ غربی با هرگونه دخالت 
روسیه (  نفع  به  )مگر  خارجی 
صدها  اگر  حتی  است،  مخالف 
هزار نفر در رواندا و سوریه قربانی 
اسالمگرا،  و  چپ  جریان  شوند. 
که با برخی سیاستهای خامنه ای 

)و نه رژیم( مخالف است و هنوز 
سرمایه داری  آزاد  نظام  به  را  آن 
بلندی  صدای  با  می دهد،  ترجیح 
فارسی زبان  رسانه های  در  که 
خارج کشور دارد با هرگونه تحریم 
توسط  اسالمی  جمهوری  تهدید  و 
همین  است.  مخالف  غربی  دول 
دستگاه  همراهان  به  را  آنها  امر 
است.  کرده  تبدیل  رژیم  تبلیغاتی 
اصوال  ضدآمریکایی  چپ  جریان 
جمهوری  امنیتی  خطر  به  معتقد 
اسالمی برای منطقه و دنیا نیست 
مداخالت  با  مشکلی  هیچ  و 
خارجی آن ندارد؛ در حالی که با 
در  آمریکایی  سرباز  یک  حضور 
است.  کرده  مخالفت  خاورمیانه 
کنار  در  اسالمگرایان  قرارگرفتن 
ضدآمریکایی  چپ  های  جریان 
غالب شدن  )با  آمریکا  و  اروپا  در 
چپ  میان  در  هویت گرا  سیاست 
و به حاشیه رفتن موضوعاتی مثل 
حقوق زنان و حقوق بشر در مواضع 
را  سیاست  این  پیگیری  چپ( 

تسهیل کرده است.
و  آزاد  خبرنگاران  جامعه  وظیفه 
مقابل  در  مدیا   سوشیال  فعالین 
رسانه های  دوم  شاخ  بی  غول  این 
وابسته  داخلی و خارجی جمهوری 
به  قوا  تمام  با  است  این  اسالمی 
میدان آمده و صدای  این مردم به 
گروگان گرفته در  زندان بزرگ 

به اسم ایران  باشیم. 
باشد که روزی در این دیار بوی 

خوش دمکراسی استشمام شود. 

دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسالمی تالش می کند حتی المقدور هماهنگی با نگرش های چپ اروپایی و آمریکایی را 
حفظ کند تا در عرصه خارجی و نیز در میان نیروهای اپوزیسیون چپ و اسالمگرا، که گرایش های ضدآمریکایی 
و ضدامپریالیستی دارند، همراهانی پیدا کند. بر عکس ادعاهای مقابله یک تنه در برابر امپریالیسم، جمهوری 
اسالمی نمی خواهد در تبلیغ تنفر از غرب )بخوانید دموکراسی، حقوق بشر، مدارا، جدایی دین از دولت( تنها باشد.

 رژیمی که همه منافذ قدرت را به نحو اقتدارگرایانه و تمامیت خواهانه در اختیار دارد و هیچ رویداد و فرآیندی 
را بدون نتیجه مطمئن برای خود نمی خواهد، خود را  صادر کننده انقالب می داند  تبلیغات حکومتی ساری و جاری 

است »انقالب« )همان نظام مستقر( اقتضائات خودش را دارد و برای آن هر چیزی را می توان قربانی کرد؛



٧ شامرە ٨١٨ ـ ٦ مارس ٢٠٢٢

هومن سیمتکو

جنگ روسیه و اکراین و تاثیر بحران 
آن بر سیاست و اقتصاد جهانی

داشته  نظر  مد  میخواهم  ابتدا  در 
مثل  جهانی  اقتصاد  که  باشیم 
و  است  پیوسته  هم  به  زنجیر  یك 
کمبود و یا نابود کردن یک حلقه 
اقتصاد  بر  و مهمی  زیاد  تاثیرات 
روسیه  داشت.  خواهد  دنیا  کل  
قدرت  با  کشور  یک  عنوان  به 
نظامی، سیاسی  و اقتصادی در 
دنیا شناخته شده  است و  نبود این 
کشور یا حذف معامالت بانکی و 
چرخش و جریان سرمایه و انرژی 
بر  زیادی  تاثیرات  کشور  این 
چند  شرکت های  و  کشورها  همه 
هم  به  حلقه  یه  مثل  که  ملیتی 
به  داشت.   خواهد  هستند  متصل 
که  اروپا  کشورهای  به  خصوص 
گاز  و  انرژی  کامل  به  نیاز  که 
مشکالت  به  دارند  را  روسیه  از 
البته  خورد.  برخواهند  زیادی 
براقتصاد  تاثیر  بی  چیزی  چنین 
بحران  بود و یک  نخواهد  جهانی 
پی خواهد  در  جهانی  اقتصادی 
داشت. روسیه قبل از اینکه به این 
مرحله برسد و جنگ علیه اکراین 
را آغاز کند، به  انتقادات سياسی 
و تحریم های علیه روسیه آگاه بود . 
با توجه به این نگاه سياسی روسیه 
زد.   را  اکراین  به  حمله  به  دست 
نخواهیم  چه  بخواهیم  چه  امروز 
اقتصادی  سياسی  در بن بست  دنیا 
متاسفانه  و  دارد.  قرار  بزرگی 
حذف  حتی  و  کلی  تغییرات  باید 
یا  و  کشورها  مرزهای  بعضی 

جهانی  نقشه  از  کشورها  حذف 
باشیم.  داشته  در نظر  و  قبول  را 
تا ١٠  دنیا  اینجاست که  واقعیت 
سال آینده با بحران های زیادی اعم 
بحران ها  محیطی،  یا  طبیعی  از 
روبروخواهد  سياسی  بن بستهای  و 
درمد  باید  را  واقعیت  این  و  بود 

دنیا  اقتصاد  باشیم .  داشته  نظر 
و  شرایط  بدترین  لحاظ  هر  از 
می کند.  تجربه  را  خود  موقعیت 
واقتصادی  سياسی  وضعیت  البته 

تغییراتی  و  ماند  نخواهند  چنین 
اساسی در کل دنیا در سالهای آتی 
به چشم خواهند خورد. اروپا برای 

جایگزینی و جبران انرژی احتمال 
جای  به  را  ایران  به  کلی  نگاه 
خود  خارجی  سیاست  در  روسیه 
جای خواهد داد. البته اگر بحران 
ایران با سازمان  نیروی هسته ای 
اتمی و کشورهای   انرژی  جهانی 
شرکت کننده در این مذاکرات به 

نتیجه مثبت و قابل قبولی برسد. 
و  پادرمیانی  با  شرایط  این  اما 
خواهد  نتیجه  به  روسیه  همکاری 
رسید. چون روسیه در این مذاکرات 
و  ایران  بین  گری  میانجی  نقش 

روسیه  بدون  داراست.  را  غرب 
چنین چیزی نتیجه بخش نخواهد 
اقتصادی خیلی زود  بود و بحران 

گریبانگیر اروپا و اقتصاد جهانی 
افزایش  بحران  شاهد  شد .  خواهد 
نرخ و قیمت کاالهای اولیه و تاثیر 
و  سرمایه  و  مالی  گردش  بر  آن 
حتی انرژی و تکنولوژی در جهان 

خواهیم بود. 
سوال اینجاست چرا غرب در حمله 

ترکیه به کوردها در سوریه هیچ 
نداشت.؟  این عملیات  به  انتقادی 
و  است  ناتو  غصو  ترکیه  چون 
ارزش  که  این  دوم  نیست.  روسیه 

انسانهای در سوریه نسبت به غرب 
دوم  سوال  نیستند.   اهمیت  حائز 
آمریکا  چرا  اینجاست که  مهم  و 

لهستان فرستاد  به  را  نیروی خود 
عضو  که  دیگری  کشوری  به  و 
لهستان  زیرا  نفرستاد؟  است  ناتو 

موقعیتی ویژه  دارد.
شرایط بالفعل جنگ به نفع هیچ 
جهانی  جامعه  حتی  و  کشور 
جنگ  در مرحله  دنیا  نیست.  

ناتو  سرد قرار گرفته و کشورهای 
تغدیه  و  نظامی  کمک های  با 
کردن  وانمود  در  سعی  درمانی  و 
هستند،  اکراین  در کنار  اینکه  به 

وقتی  که  است  این  واقعیت  اما 
دونالد  آمریکا  قبلی  رئیس جمهور 
به  اکراین  جذب  پیشنهاد  ترامپ 

ناتو را داد این کشور با عالقه هر 
چه بیشتر قدم  برای وارد شدن به 
روسیه  اما  گذاشت.  سازمان  این 
از پیش حتی از دهه ١٩٩٠ آغاز 
كرده بود  اعالم  نیز  سرد  جنگ 
های  کشور  با  مرزی  هم  كه  
کرد.  نخواهد  قبول  را  ناتو  عضو 
روسیه قبل از حمله به اکراین از 
بر  كنترل  بر  سعی  پیش  سال   ٨
هستند  تبار  روس  که  شهرهایی 
خواستند  کشور کمک  این  از  و 
بر  سعی  و  داشته  خود  برنامه  را 
اکراین  حکومت  با  چه  مذاکره 
کار  دست  در  را  اروپا  اتحادیه  و 
داشت اما میخواست آن مناطق را 
از  یا  دراورد  خود  قیمومیت  تحت 
اوكراین جدا ساخته  و مانع تقویت 
نظامی اكراین شود. حمله نظامی 
خالف  کشوری  هر  به   ٢١ در قرن 
قانون و حقوق بین المللی  میباشد 
باید  جهان  اما  است.  محکوم  و 
تجربه جدیدی در دست کار برای 
برنامه ها و استراتژی های آینده 

در مرحله اجرا بگذارد. 
روسیه  ناتو را دشمن خود میداند و 
به  هر شیوه ای میخواهد كه  ناتو از 
مرزهایش دور بماند، حال اگر از راه 
نظامی  یورش  با  نشد،  دیپلماتیك 
دیگر  كشوری  در  ویرانگری  و 
بپوشد  عمل  جامه   بدان  میخواهد 
به   را  جهنا  روسیه   رفتار  این  كه  
سویی خطرناك سوق میدهد و آینده  

چندان روشن نخواهد بود.

سوال اینجاست چرا غرب در حمله ترکیه به کوردها در سوریه هیچ انتقادی به 
این عملیات نداشت.؟ چون ترکیه غصو ناتو است و روسیه نیست. دوم این که 

ارزش انسانهای در سوریه نسبت به غرب حائز اهمیت نیستند.  سوال دوم و مهم 
اینجاست که چرا آمریکا نیروی خود را به لهستان فرستاد و به کشوری دیگری که 

عضو ناتو است نفرستاد؟ زیرا لهستان موقعیتی ویژه  دارد.

روسیه  ناتو را دشمن خود میداند و به  هر شیوه ای میخواهد كه  ناتو از مرزهایش 
دور بماند، حال اگر از راه دیپلماتیك نشد، با یورش نظامی و ویرانگری در 
كشوری دیگر میخواهد بدان جامه  عمل بپوشد كه  این رفتار روسیه  جهنا را به  

سویی خطرناك سوق میدهد و آینده  چندان روشن نخواهد بود.
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گزارش سازمان حقوق بشر کوردپا در آستانە روز ٨ مارس 
از وضعیت سرکوب زنان در کوردستان از سوی رژیم ایران

 ٨ مارس ٢٠٢٢؛ ٤٧ مورد سرکوب 
حکومتی زنان در کردستان + آمار 

٨ مارس ٢٠٢٢؛ ٩٢ مورد خودکشی 
زنان در کردستان + آمار 

به  کوردپا  بشری  حقوق  سازمان 
جهانی  روز  مارس   ٨ مناسبت 
آماری  گزارشاتی  رشته  طی  زن، 
زنان  بشر  حقوق  نقض  موارد  به 
آسیب های  و  ایران  کردستان  در 
اجتماعی )خودکشی و قتل زنان( 
مارس   ٨ تا   ٢٠٢١ مارس   ٨ از 

٢٠٢٢ می پردازد. 

در گزارش اول به موارد بازداشت، 
کشته  و  احکام،  صدور  احضار، 
و  مین  انفجار  اثر  بر  زخمی شدن 
زن  سیاسی  زندانیان  حقوق  نقض 
که  می پردازیم  زندان ها  در  کورد 
مختصری از آنها به شرح زیر است؛

•بازداشت؛ ٢٤ مورد 
•صدور احکام قضایی؛ ۶ مورد 

•احضار به اداره اطالعات؛ ۴ مورد 
•کشته  و زخمی شدن بر اثر انفجار 

مین؛ ۴ مورد 
سیاسی  زندانی  زنان  •نقض  حقوق 
بازداشتگاه های  و  زندان   در  کورد 

امنیتی؛ ٩ مورد 
به  آمار  به  استناد  با  گزارش  این 
که   " "کوردپا  توسط  رسیده  ثبت 
شده،  بررسی  آنها  سقم  و  صحت 

منتشر می گردد. 

زنان  حقوق  نقض  موارد  بازنمود 
کورد از سوی حاکمیت 

بازداشت: ٢٤ مورد 
•در این مدت ٢١ زن در کردستان 
بازداشت،  قرار  حکم  با  ایران 

دستگیر شدند. 

پیشتر  که  کورد  زن   ٣ •همچنین 
جهت  بودند  شده  محکوم  حبس  به 
محکومیت  دوران  کردن  سپری 
بازداشت و به زندان منتقل شدند. 
حوزه فعالیت زنان بازداشت شده: 

•۵ فعال مدنی و فرهنگی 
•١ دانشجو 

•٢ فعال محیط زیست 
•٢ فعال حقوق زنان 
•١ فعال کارگری 

نهادهای  عاملی  و  مستقیم  نقش 
در  زنان  بازداشت  در  حکومتی 

کوردستان ایران:
نهادهای  از سوی  زنان  این  •تمام 

امنیتی بازداشت شدند. 
•سرنوشت ١٧ تن و مکان بازداشت 
١٣ تن از این زنان بعد از بازداشت 

نامعلوم بوده است.  
مورد  زنان  این  از  تن   ۶ •منزل 

یورش قرار گرفته است.  
• همچنین وسایل شخصی ٢ تن از 
بازداشت مورد  به هنگام  زنان  این 

توقیف قرار گرفته است. 
باید گفت اتهام دقیق بازداشت شدگان 
مشخص نیست، اما در بسیاری از 
اتهامات  با  بازداشت شدگان  موارد 
»امنیتی« و مشخصا »همکاری 
با احزاب کوردی« متهم می شوند. 

جزییات بیشتر؛ 

از  مرادی  گالله  میان  این  •در 
از  خدیرزاده  سعدا  و  فرودین ماه 
و  بازداشت  در  جاری  سال  مهرماه 
سعدا  و  می برند  بسر  بالتکلیفی 

خدیرزاده باردار هست.
ازجمله  مقدم،  حسنی  •ژینا 
بازداشت شدگانی بوده که ١٦ سال 

سن داشته است. 
•ژینا حسنی مقدم و فاطمه کریمی 
احزاب  از  یکی  عضو  پیشتر 
اپوزیسیون کورد بوده اند که بعد از 
دریافت امان نامه به ایران بازگشته 

و بازداشت شدند. 

شده؛  بازداشت  زنان  •اسامی 
مامش پور،  صفیه  مرادی،  گالله 
مرضیه غالم ویسی )فعال مدنی(، 
شببو  )دانشجو(،  محمدی  ویان 
محیط   زیست(،  منصوری)فعال 
ثریا حقدوست )فعال مدنی(، ژینا 
حسنی مقدم، فاطمه کریمی، ناهید 
سیاسی(،  زندانی  )دختر  کمانگر 
عظیمه ناصری، چرو احمدی)فعال 
سعدا  مهدی پور،  خدیجه  مدنی(، 
)فعال  صادقی  مریم  خدیرزاده، 
چینی  زنان(،  حقوق  و  کارگری 
نصری  کژال  بوکانی،  شریفی 
مریم  زیست(،  محیط  )فعال 
لطیفی  آرزو  زیویه،  زمانه  حقگو، 
)خواهر فعال مدنی بازداشت شده(، 
مدنی(،  )فعال  محمدنژاد  واران 
زندانی  )مادر  حاجی زاده  گوزل 
سیاسی(، فرانک جمشیدی )فعال 
زهرا  احمدی،  شنه  محیط زیست(، 
محمدی )فعال مدنی و مدرس زبان 

کوردی(.

محکومیت به زندان و دیگر احکام: 
۶ مورد  

•١٧ سال و ٨  ماه و ١ روز حبس  
•۴ سال و ٣٠ ماه زندان تعلیقی 

تبلیغ  احزاب کوردی،  عضویت در 
علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی 

از مجموعه اتهامات بوده اند. 
و  زیست  محیط  فعال  جاللی  رویا 
و  زنان  حقوق  فعال  صادقی  مریم 

کارگری بوده اند. 

اسامی؛ سنور طاراما،سمیه کارگر، 
رویا جاللی، فاطمه کریمی، مریم 

صادقی، اژین رحمانی
احضار به اداره اطالعات : ۴ مورد 
قادرنژاد  شلیر  نام های  به  تن   ٢•
اتهام  به  نژاد،  قادر  مهتاب  و 
همکاری با احزاب کوردی به اداره 
مورد  و  احضار  اشنویه  اطالعات 

بازجویی قرار گرفتند. 
کارگری  فعال  سعیدی،  •هاجر 
فعالیت هایش  به دلیل  سنندج  اهل 
به اداره اطالعات سنندج احضار و 
در بازجویی ها سعی در متهم کردن 
وی به عضویت در احزاب کوردی 

بودند. 
کیومرث  )خواهران(  •خانواده 

بازداشت شده  فعال مدنی  لطیفی، 
به اداره اطالعات سنندج احضار و 
مورد بازجویی قرار گرفته بودند. 

انفجار  براثر  زخمی شدن  و  کشته 
مین؛ ۴ مورد 

•در سال جاری ۴ زن، دو زن عشایر 
ایالم  اهل  زن   ٢ و  کرمانشاه  اهل 
مین  انفجار  اثر  بر  کشته(  )یکی 

کشته و زخمی شدند. 

سیاسی  زندانی  زنان  نقض حقوق 
بازداشتگاه های  و  زندان   در  کورد 

امنیتی؛ ٩ مورد 
این  در  غذا؛  اعتصاب  مورد   ۵
تمدید  بدلیل  محمدی  ویان  مدت 
مرادی  گالله  و  بازداشت  قرار 
در  بالتکلیف  وضعیت  بدلیل 
دست  امنیتی  بازداشتگاه های 
همچنین  زدند.  غذا  اعتصاب  به 
به  اعتراض  در  کاوسی  مژگان 
اعطای  در  سلیقه ای  برخورد 
در  پروانه  سکینه  مرخصی، 
اعتراض به محرومیت از دسترسی 
به خدمات پزشکی و ادامه تبعید 
در زندان مرکزی مشهد، و سهیال 
فشارهای  به  اعتراض  در  حجاب 
و  سیاسی  زندانیان  بر  امنیتی 
پرونده های  در  بازجو  نفوذ  اعمال 
زندانیان سیاسی دست به اعتصاب 

غذا زدند. 
در  مالقات؛  از  ممانعت  مورد   ١
زندانی  حجاب،  سهیال  جاری  سال 
زندان  مقام های  توسط  سیاسی 

ممنوع المالقات شده بود. 
رسیدگی  از  محرومیت  مورد   ٢
و  کاوسی  مژگان  پزشکی؛ 
با  مدت  این  در  مهدی پور  خدیجه 
محرومیت از رسیدگی پزشکی در 

زندان مواجه شدند. 
زندانی  شتم  ضرب  و  مورد   ١
سیاسی؛ خدیجه مهدی پور، زندانی 
سیاسی با تحریک مسئولین زندان 
زندانیان عادی مورد ضرب  توسط 

و شتم قرار گرفته بود. 

اسامی زنان زندانی سیاسی کورد 
اسالمی  جمهوری  زندان های  در 

ایران؛
حبس  به  محکوم  جاللیان،  •زینب 

ابد 
 ۵ به  محکوم  پروانه،  •سکینه 
از  ممنوعیت  سال   ٢ و  زندان  سال 

عضویت در گروه و دستجات 
•سهیال حجاب، محکوم به ٧ سال 

و ۶ ماه زندان 
ترکیه(،  )تبعه  طاراما  •سنور 
روز  یک  و  سال   ١٠ به  محکوم 

زندان 
•زهرا محمدی، محکوم به ۵ سال 

زندان 
 ٨ به  محکوم  مهدی پور  •خدیجه 

سال و یک ماه زندان 
ماه   ۶ به  محکوم  احمدی،  •شنه 

زندان 

به  کوردپا  بشری  حقوق  سازمان 
جهانی  روز  مارس   ٨ مناسبت 
آماری  گزارشاتی  رشته  طی  زن، 
زنان  بشر  حقوق  نقض  موارد  به 
آسیب های  و  ایران  کردستان  در 
اجتماعی )خودکشی و قتل زنان( 
مارس   ٨ تا   ٢٠٢١ مارس   ٨ از 

٢٠٢٢ می پردازد. 
در گزارش دوم به موارد خودکشی 
زنان در کردستان ایران می پردازیم. 
به  آمار  به  استناد  با  گزارش  این 
که  "کوردپا"  توسط  رسیده  ثبت 
شده،  بررسی  آنها  سقم  و  صحت 
آمار  بسا  چه  و  می گردد  منتشر 
واقعی بسیار بیشتر از این می تواند 
باشد. چراکه براساس آمار کوردپا 
و  کردستان  استان  در  خودکشی 
اما  است،  صدر  در  ارومیه  سپس 
ایران  در کل  که  است  آن  واقعیت 
صدر  در  ایالم  و  کرمانشاه  استان 
جدول خودکشی استان ها قرار دارند. 

در  زنان  قتل  و  خودکشی  آمار 
کردستان ایران، از ٨ مارس ٢٠٢١ 

تا ٨ مارس٢٠٢٢:
•تعداد کل خودکشی ها: ٩٢ مورد 

•خودکشی موفق، ٨٣ مورد 
•خودکشی ترنس؛ ١ مورد 

•خودکشی ناموفق: ٩ مورد  
خودکشی  آمار  جزئی تر  تفکیک 

زنان: 
•١٨ نفر از این زنان زیر ١٨ سال 
 ٩ آنان  کمترین  که  داشته اند  سن 

سال بوده است. 
تن که وضعیت  •از مجموع ٦٣  
تأهل و تجرد آنها مشخص بوده ٣٨ 
تن متاهل  و ٢٥ تن مجرد بوده اند.
•۶ تن از آنان دانش آموز بوده اند.

عمومی  مکان های  در  تن   ٧•
خودکشی کرده اند )باالی ساختمان، 

روی پل و..(.
روش  خودکشی زنانی که مشخص 

بوده است: 
•حلق آویز: ٣٣ مورد

•خودسوزی: ١٢ مورد 
•خود را از بلندی پرت کردن: ۶ 

مورد
•خوردن قرص: ٩ مورد 

•خودکشی با اسلحه: ٣ مورد 
•خود را به داخل رودخانه انداختن: 

١ مورد 
•زدن رگ: ١ مورد 
•نامعلوم: ٤٠ مورد 

علل  خودکشی زنانی که مشخص 
است )٥٠ مورد مشخص(: 

•اختالفات خانوادگی: ٣٤ مورد  
•فقر: ٩ مورد 

•ازدواج اجباری: ٢ مورد  
•ممانعت از ازدواج: ٢ مورد 

•ممانعت از ادامه تحصیل: ١مورد 
•افسردگی: ١ مورد 

•فشار زندگی: ١ مورد 
بودن:  ترنس  بدلیل  جامعه  •فشار 

١مورد 
زنان  خودکشی  موارد  تفکیک 

برحسب استان ها: 
•کردستان: ٢٣ مورد  

•ارومیه: ٥٠ مورد 
•کرمانشاه: ١٦ مورد  

•ایالم: ٣ مورد  
٣١ تن از این زنان ساکن روستا و 

٦١ تن ساکن شهرها بوده اند. 

گزارش  این  در  اینکه  وجود  •با 
آمار خودکشی در ارومیه و سپس 
استان های  دیگر  از  کردستان 
کوردی بیشتر است، اما باید گفت 
آمار خودکشی در استان کرمانشاه 
جدول  صدر  در  همواره  ایالم  و 
رسانه ای  عدم  نشانگر  این  و  است 
و  ایران  در  خودکشی  اخبار  شدن 
کردستان است. البته که حکومت 
ایران از انتشار آمار دقیق خودکشی 
ساالنه  و  کرده  خودداری  همواره 
تنها به افزایش یا کاهش درصدی 

آن اشاره می کند. 
اجتماعی  امور  معاون  •به گفته 
معموال   « بهزیستی،  سازمان 
منجر  خودکشی های  تعداد  اگر 
بکنید،   ٣٠ ضربدر  را  مرگ  به 
دست  به  خودکشی  به  اقدام  آمار 

می آید«.
سومین  خودکشی  حاضر  •درحال 
عامل مرگ جوانان در ایران است. 
وزارت  اعالم  براساس  •همچنین 
نتایج   « پرورش:   و  آموزش 
ارزیابی های صورت گرفته مبتنی 
و  پایش  "سامانه  داده های  بر 
آسیب های اجتماعی دانش آموزان" 
دهنده  نشان  گذشته  سال  شش  در 
میزان خطر  برابری  رشد حدود ١٠ 
پذیری دانش آموزان )با رشد ساالنه 
حدود ۵/١ درصد( است و در طی 
سه سال گذشته، »خشونت« رتبه 
اول را بین خطرپذیری دانش آموزان 
یکی  همواره  نیز  »خودکشی«  و 
از سه خطر اول تهدید کننده دانش 
آموزان در زمینه رفتارهای پرخطر 

بوده است.
معاون  گزارش  آخرین  •براساس 

سازمان  آزمایشگاهی  و  پزشکی 
در  خودکشی  قانونی،  پزشکی 
سال  با  درمقایسه   ١٣٩٨ سال 
است  داشته   ٠.٨ افزایش   ١٣٩٧
و  کرمانشاه  ایالم،  استان های  که 
کهکیلویه و بویراحمد بیشترین آمار 

را به خود اختصاص داده اند.
قانونی  پزشکی  آمارهای  به  •بنا 
و وزارت بهداشت ایران، در سال ٩٧ 
ایران  میزان خودکشی نوجوانان در 
٢٠ درصد بوده است. همچنین سهم 
نوجوانان ایرانی از خودکشی های 
پزشکی  سازمان  سوی  از  ساالنه 
قانونی بیش از ٧ درصد اعالم شده 

است
رئیس  به گفته  ارتباط  همین  •در 
ایران،  اجتماعی  مددکاری  انجمن 
در  خودکشی  واقعی  آمار  معموال 
ایران سه برابر آمار رسمی اعالم شده 
می باشد و بیشترین آمار مربوط به 
ایالم  استان های  در  نیز  خودکشی 
عمدتا  که  شده  ثبت  کرماشان  و 
مالی  بیکاری،مشکالت  دلیل  به 
و اقتصادی، مشکالت اجتماعی و 

هویتی می باشد.

مناطق  به  تا  ایران  در  خودکشی 
می رسد  محروم  و  افتاده  عقب 
ارقامش باال و باالتر می رود. فقر 
و نابرابرهای اقتصادی و اجتماعی 
مشکالت  عوامل  مهمترین 
خشونت  تولید  باز  و  خانودگی 
خود  علیه  خشونت  حتی  هستند، 
آماری  کورد  زنان  )خودکشی(، 
خود  به  خشونت  این  از  را  باالیی 

اختصاص داده اند.

زنانی که نه جامعه سنتی از آنان 
حمایت می کند و نه قانون و مرکز 
وسیله  به  تا  دارد  وجود  نهادی  و 
دیگر  از  کنند؛  حمایت  ازخود  آن 
و  توسعه  نیافتگی  پیامدهای  سو 
اقتصادی  و  اجتماعی  بی توجهی 
بست  بن  به  را  آنان  کردستان 
که  زمانه ای  در  آنهم  می رساند، 
مدرن  ارزش های  بر  حدی  تا  زنان 
و فردگرایی آگاهند، زنانی که به 
تنهایی توانایی انجام تغییر را ندارند 
ناتوانی و درماندگی و  و احساس 
ناامیدی بر آنها غلبه می کنند پس 
می بیند.  خود  نابودی  در  را  راه 
تنها  به  که  خود  علیه  خشونتی 
تبیعض ها  تمامی  به  اعتراض  راه 
و خشونت ها و محرومیت ها دانسته 

می شود.


