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روز جهانی آگاهی از 
خطرات مین

بحران فروپاشی رژیم ...حقوق بشر در ایران 

صدمین روز مقاومت 
"زارا" در برابر ستم 

ملی

قدرت و مشروعیت

در  ترکیە  ارتش  اخیر  روزهای  در 
خود  قبلی  عملیات های  ادامە 
علیە خاک اقلیم کوردستان و ضد 
نیروهای حزب کارگران کوردستان، 
مرحله ای دیگر از عملیات  های خود 
را با نام "چنگ قفل" آغاز کرد. در 
رابطە با این تهاجم تازە، نهادهای 
اطالعاتی و همچنین خبرگزاری ها 
جمهوری  بە  وابستە  رسانەهای  و 
خواهان  و  افتادە  تقال  بە  اسالمی 
تامین منافع شوم خود از این آب 
گل آلود هستند. یکی از مواضعی 
کە منتشرە کردند این بود کە در 
فعلی،  جنگی  و  متشنج  شرایط 
حکومت  و  اقلیم  حکومت  باید 
عراق بە نیروهای غیرقانونی فعال 
آن ها  و  آوردە  فشار  منطقە  این  در 
این  چراکە  کنند؛  سالح  خلع  را 
نیروها کە از آن ها بە عنوان تجزیە 
و  منطقە  امنیت  بردە،  نام  طلب 
ایران  غربی  شمال  امنیت  همچنین 
را نیز تهدید می کنند! در بسیاری 
اقدام های  و  اعمال  پی  در  مواقع 
دنیا جایگاە  در  نظامی  و  سیاسی 
می شود  عوض  قربانی  و  مجرم 
و  شدە  جرمی  مرتکب  کە  آن  و 
پیشانی  بر  ننگ  لکەای  همچون 
بە  مظلوم  سیمای  ماندە،  تاریخ 
خود گرفتە و طرف قربانی نیز بە 
می کشد!  تصویر  بە  مجرم  عنوان 
دنیا  همە  چشم  جلو  و  تازگی  بە 
می بینیم  را  نمونەها  این  از  یکی 
بردە،  اوکراین هجوم  بە  کە روسیە 
اما ادعا میكند كه  برای دفاع از 
روی  ویژە  عملیات های  به   خود 
بر  حاکم  کە  زمانی  است!  آوردە 
اساس منطق قدرت تعامل می کند، 
این طور می پندارد کە در هر جایی 
کە موشکی بزرگتر یا اگر قدرت 
آتش سالحش بیشتر بود، حق بە او 
خود  مطلوب  روایت  است می تواند 
را از رویدادها داشتە باشد. بر پایه  
و  واقعی  داستان  منطقی،  چنین 
حقیقی نزد طرف دارای سالح است 
و قدرت اسلحە نە تنها منتهی بە 
پیروزی خواهد شد بلکە حقیقت را 
نیز دستکاری کردە و پیروز حقیقت 

نیز خواهد بود!

سراب رفاە!

رژیم  رهبر  خامنەای،  علی 
همچون  اخیرا  اسالمی  جمهوری 
مردم  گرفتن  سخرە  بە  با  گذشتە 
اعالم کرد، "اقتصاد ایران با وجود 
تحریم ها شکست نخوردە و برعکس 
مفلس  ایران  بیگانگان،  پیشبینی 
کە  شدە  موجب  نیز  این  و  نشدە 
قرض  کسی  از  اسالمی  جمهوری 
کە  است  نمونەای  و  باشد  نکردە 

دیگران آرزوی آن را دارند"! 

اگر  گفتە،  همچنین  خامنەای 
نمی توانستیم  نمی شدیم  تحریم 

واکسن کرونا تولید کنیم!.

ادعاهای خامنەای در حالی است 
کە بر اساس آمار بانک مرکزی 
بدهی  ایران ٨ میلیارد دالر  رژیم، 
خارجی و ٢٧٧ میلیارد دالر بدهی 
داخلی دارد و دولت نیز ١٦٥ هزار 
میلیارد تومان بە بانک مرکزی و 
٥٨٧ هزار میلیارد تومان بە دیگر 
است!  بدهکار  ایران  بانک های 

دیگر ادعاهای خامنەای کە گفتە 
را  اقتصاد ما شکست نخوردە  بود 
ایران  رژیم  خود  کارشناسان  برای 
و درصدر آن ها موسی میرجهانمرد، 
کە  بوشهر  کارگران  خانە  رییس 
از  درصد   ٧٠ از  بیش  بود،  گفتە 
جامعە ایران قادر بە تامین مایحتاج 
روزانە خود را ندارند! دیگر مسئلە 
کرونا و واکسنی کە خامنەای بە 
آن افتخار می کند بماند کە نە تنها 
کنند  کنترل  را  ویروس  نتوانست 
بلکە بە عامل اصلی مرگ و میر 

در ایران شد!
جمهوری  بودجە  و  برنامە  سازمان 
خود  اخیر  گزارش  در  اسالمی 
ساختار  اگر  کە  دادە  هشداری 
اقتصادی ایران بازسازی و بر اساس 
برنامەریزی درست و علمی نو نشود 
مرز  بە  ایران  رژیم   ١٤٠٣ سال  تا 
ادامە  با  و  می رسد  ورشکستگی 
تحریم ها هم بهای دالر در بازارهای 
ایران تا سال ١٤٠٦ دە برابر افزایش 
خواهد یافت! واضح است کە گران 

شدن  گرانتر  با  مساوی  دالر  شدن 
مایحتاج زندگی مردم.

همچنین در آخرین گزارش تحقیقی 
افزایش  ایران آمدە،  بازرگانی  اتاق 
قیمت کاالها و کاهش قابل توجە 
میزان  کە  شدە  موجب  نقدینگی، 
بە  مردم  روزانە  مایحتاج  خرید 
ماە   ٧ بە  نسبت  خود  حد  کمترین 

گذشتە برسد.
کار  وزارت  از  منتشرە  آمارهای 
هستند  واقعیت  این  گویای  نیز 
 ٨٣ از  بیش  قیمت  میانگین  کە 
درصد از کاالهای خوراکی از مرز 
بحران نیز گذشتند و مردم قادر بە 

تامین شان نیستند.
ابراهیم  همچون  کسی  اگر  حاال 
رئیسی نیز گفتە باشد حاضر است 
برای رفورم عمیق اقتصادی آبروی 

نداشتە خود را گرو بگذارد! 
اگر  کە  است  روشن  همگان  بر 
و  مردم  بە فکر  دولتش  و  رئیسی 
آیندە آن ها بودند در جواب اعتراضات 
و خواستەهایشان با سرکوب جواب 

تنها  رئیسی  گفتەهای  نمی دادند. 
فقط  هدف  و  نیست  بیش  ادعای 
هیچ  عمال  و  مردم  دان  بازی 
برنامەای برای بهبود معیشت مردم 

ندارند!
خامنەای در یکی از جلساتی کە 
گفت،  کرد  برگزار  رژیم  سران  با 
فاکتورها  از  یکی  تنها  اقتصاد 
است و باید افتخار کنیم کە دارای 
امنیت و همچنین در حال گسترش 
هستیم.  خود  استراتژی  قدرت 
خامنەای گسترش نفوذ معنوی را 
یکی از این فاکتورها خواندە کە 
موجب ایجاد جایگاهی ویژە برای 
ایران شدە است.  جمهوری اسالمی 
گسترش  منظور  کە  است  روشن 
خامنەای،  دید  از  معنوی  نفوذ 
صدور انقالب و حمایت از گروەهای 
تروریستی در یمن، عراق، لبنان و 
سوریە و ... است کە با هدر دادن 
ثروت و سامان ایران، برای گسترش 
دیگر  امور  در  دخالت  و  تروریسم 
موجب  و  می کند  هزینە  کشورها 

نفر  میلیون ها  شدن  آوارە  و  جنگ 
شدە است. 

داخلی،   ایجاد جنگ  دخالت،  اگر 
کردن  بی ثبات  و  ناامنی  و  تفرقە 
نفوذ  حوزە  گسترش  معنای  بە 
در  کە  آن هایی  پس  باشد،  معنی 
خیابان های بغداد و بصرە و جنوب 
ایران  پرچم  و  اعتراض کردە  عراق 
و  بە سفارت  و  آتش کشیدە  بە  را 
حملە  بردند  آن ها  کنسولگری های 

را باید چە نامید؟
بە  واقعیات  این  داشتن  نظر  در  با 
را  آنچە  کە،  می رسیم  نتیجە  این 
می کند  تبلیغ  آن  برای  تهران  کە 
واقعیت  با  سنخیتی  هیچ  تنها  نە 
شعاری  و  دروغ  فقط  بلکە  ندارد 

برای فریب دادن مردم است! 
بحرانی معیشت در  ادامە وضعیت 
مردم  زندگی  ابعاد  دیگر  بر  ایران 
زندگی  نهایتا  و  گذاشتە  تاثیر 
دست  از  را  خود  واقعی  معنای 

می دهد.
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از  آوریل٢٠٢٢، ٢٥ سال  با ١٠  برابر  امروز یکشنبە مورخ ٢١ فروردین 
حکم تاریخی و ستودنی دادگاە مستقل "میکونوس" می گذرد کە در آن 
سران رژیم ایران محکوم بە دست داشتن در ترور رهبران ملت کورد شدند.

ترور دکتر "صادق شرفکندی" دبیرکل وقت حزب دمکرات کوردستان ایران، 
اردالن"،  "همایون  و  اروپا  در  وقت حزب دمکرات  نمایندە  "فتاح عبدلی" 
نمایندە وقت حزب دمکرات در آلمان و همچنین "نوری دهکوردی" فعال 
سیاسی کە در رستورانی بە نام "میکونوس" در شهر "برلن" آلمان از سوی 

دیپلمات تروریست ها و با فرمان سران رژیم ایران انجام شد.

دادگاە،  دەها جلسە  برگزاری  و  پلیس، شهادت شاهدان  تحقیقات  از  بعد 
نهایتا سران رژیم ایران محکوم بە "تروریسم دولتی" شدند.

در مورخ ١٠ آوریل ١٩٩٧، دادگاە میکونوس، حکم تاریخی خود را صادر 
کرد کە در آن "علی خامنەای، اکبر هاشمی رفسنجانی و علی فالحیان" 

بە عنوان عاملین و آمرین ترور "میکونوس" شناختە شدند.

هیئتی از حزب دمکرات با ریاست دانشگاه 
''کویه'' دیدار کردند

هیئتی از حزب دمکرات کوردستان 
ایران با سرپرستی '' ناصر صالحی 
کویه  روابط   مسئول   ''  اصل 
رئیس  محمود''  ''ولی  دکتر  با 

دانشگاه کویه دیدار کردند.
در این دیدار مسئول روابط کویه، 
عضو  هاشمی''  الدین  "نجم  سید 
کمیسیون اجتماعی حزب دمکرات 
ابتکار'' مسئول بخش  ''محبوبه  و 
اجتماعی  کمیسیون  آموزشی 

حضور داشتند.
و  تشکر  هدف  با  دیدار  این 
دانشگاه  ریاست  از  سپاسگزاری 

کویه بود.

طی یک ماه گذشته در استان ارومیە ٢٤ نفر 
بە علت سوانح جادەای جان خود را از دست 

دادەاند
بر مبنای آمارهای رژیم ایران در خصوص تصادفات جاده ای در اواخر اسفند ماه تا کنون ٧٠٧ سانحه ی تصادف 

روی داده است که در اثر این سوانح ٣٩١ نفر زخمی و ٢٤ مورد فوت کردەاند.
اکثر قربانیان این سوانح جوانان و نوجوانان بودەاند. جاده های اورمیه ـ مهاباد ، میاندواب ـ شاهین دژ ، جاده ی بند 

و زیوه بیشترین آمار تصادفات را داشتە است.
از ٢٥ اسفند تا ١٣ فروردین ٦٦٣ نفر به دلیل تصادفات جان خود را از دست دادەاند.

علی رغم از وضعیت نامناسب جاده ها و صنعت ماشین سازی در ایران هیچ استانداردی ندارند.
تولید ماشین پراید در ایران نارضایتی های شدیدی را در بر گرفته است ، و چند بار دستور داده شده است که  

از تولید این ماشین که به "ارابه ی مرگ" معروف است جلوگیری شود.

سوءمدیریت رژیم ایران موجب خشکاندن بسیاری 
از منابع آب استان ایالم شدە است

بر اساس گزارش رسیدە بە وب سایت "کوردستان میدیا"، سیاست های غیرکارشناسی و هدفمند سران رژیم موجب 
خشکیدن بسیاری از رودخانەها و در پی آن کاهش چشمگیر محصوالت کشاورزی استان ایالم و نهایتا گستردەتر 

شدن دامنە فقر در این استان و استان های همجوار شدە است.
در این گزارش آمدە است پروژە پمپاژ "ئەرەمێ")ارمی( بر رودخانە "سێمرە")سیمره( حدود ٢٠ سال است آغاز شدە 
و در این مدت چندین بار از سوی مسئوالن رژیم مانند وزیر جهاد کشاورزی، استاندار و دیگر مسئوالن رژیم 
با اینکە بە بهرەبرداری نرسیدە افتتاح شدە در حالی کە مردم تاکنون هیچ گونە پروژه آب رسانی این پمپاژ را 

مشاهدە نکردەاند.
از طرفی دتگر تمامی شبکەهای آبیاری در دشت های "ئەرەمێ و چەمێژاو" )ارم و چەمیژآب ( کە تحت پوشش 
این پمپاژ می باشند، نامطلوب بودە زیرا هم اکنون کە برخی از کشاورزان کە با موتورهای شخصی برای آبیاری 
مزارع خود از این شبکە استفادە می کنند نواقص شبکە کە بدون رعایت استانداردها ساختە شدە نمایان می شود.
بارش کم و از طرفی سوء مدیریت رژیم ایران در بهینە سازی مصرف آب و انتقال آب زاگروس بە شهرهای 
مرکزی ایران و عدم خدمات بە کشاورزان سبب خشکی کشت های دشت "ئەرەمێ")ارمی( در روزهای آغازین 

بهار شدە است.
شهر "دەڕەشار")درەشار( قطب کشاورزی استان ایالم و از دشت های حاصلخیز و پر آب این استان محسوب می شود 
کە سیاست های ضد زاگروسی رژیم ایران در زمینەهای مختلف بە ویژە کشاورزی مردم این دیار را متحمل 

خسارت های فراوانی کردە است.
تاکنون هفت هزار میلیارد تومان برای سایت گرمسیری هزینه شده و پنج هزار میلیارد دیگر نیز نیاز است.

در سال های گذشتە بیش از ١٨٠ هزار تن گندم در این استان برداشت می شد که بخشی عظیمی از آن مربوط 
به مناطق جنوبی استان است کە با وجود سوء مدیریت های رژیم این مقدار کمتر خواهد شد کە بە مراتب بە 

ضرر مردم این استان است.
در سال های اخیر سرایت فساد مالی سران این رژیم بە بدنە آن در شهرهای محروم مانند "دەڕەشار" )درەشار( 

آشکارتر شدە است.
برای نمونە پس از سیل ویرانگر سال ١٣٩٨ در لورستان و ایالم برای کشاورزانی کە کشت آنها از بین رفت و یا 
خسارت دید، بودجەای مشخص شد کە برخی مسئوالن ارشد جهاد کشاورزی شهرستان "دەڕەشار")درەشار( امام 
جمعە و مسئوالن دادگستری این شهر لیستی از کشاورزان خسارت دیدە تهیە کردە کە در این لیست اسامی 
کسانی کە چند سال از مرگشان گذشتە و کودکان خردسال بە چشم می آید کە هرکدام چندین هکتار زمین 

کشاورزی دارند کە در این سیل از بین رفتەاند.
با این وجود بودجەای کە باید بە کشاورزان خسارت دیدە می رسید بە نام افراد فوت شدە یا کودکان خردسال 
دریافت و میان خود تقسیم کردە بودند. مردم "دەڕەشار")درەشار( پس از افشای این فساد مالی نارضایتی خود 
را اعالم کردند اما تمامی مفسدان از مسئوالن ارشد قضایی و اجرایی رژیم در این شهر بودند و پروندە این فساد 

مالی را مختومە اعالم کردند.

ادبیات  در  قاسملو  ''دیدار  کتاب  از 
شفاهی'' رونمایی شد

علی"  "هوشمند  دکتر  قلم  بە  شفاهی"  ادبیات  در  قاسملو  "دیدار  کتاب 
دکترای تاریخ بە رشتە تحریر درآمد.

در  قاسملو  دیدار   '' کتاب  از  مراسمی  فروردین طی   ١٨ پنجشنبه  روز 
ادبیات شفاهی '' در کانون فرهنگی کویه به قلم دکتر ''هوشمند علی'' 

رونمایی شد.
در این مراسم چندین نویسنده، شخصیت برجسته و آکادمی حضور داشتند.
دکتر ''هوشمند علی'' بحث کوتاهی در مورد ویژگی های کتاب برای 

حضار ارائە نمود.
بیان  کتاب  این  تحریر  برای  قاسملو  دکتر  کتاب  انتخاب  مورد  در  وی 
داشت: "این کتاب تالشی است برای ثبت تاریخ زندگی و تالش سیاسی 

دکتر قاسملو".
در این کتاب با مجموعەای از شخصیت های سیاسی کورد و خارجی از جمله 
:''کریس کوچرا ، عبدالـله حسن زاده، روانشاد جلیل گادانی، صالح الدین 
مهتدی، هلن قاسملو، مصطفی هجری، دکتر عزت الدین مصطفی رسول'' 

و چندین شخصیت دیگر مصاحبە 
گردیدە است.

در پایان مراسم شرکت کنندگان 
پرسش و پیشنهادهای خود را بیان 
''علی  دکتر  توسط  که  کردند 

هوشمند '' پاسخ داده شد.

٢٥ سال پیش و در چنین روزی تروریسم دولتی 
رژیم ایران محکوم شد
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سخن ادامه 

تصویر آخوند بروجردی در میدان مرجعیت قم 
به آتش کشیده شد

دو روز پس از آتش زدن تندیس "روح اللـه خمینی" موسس رژیم ایران در قم، در حالی که مسیر اطراف آن برای 
از  یکی  بروجردی"  "آیت اللـه  بە  معروف  بروجردی"  طباطبائی  حسین  "سید  تصویر  بود،  شده  مسدود  بازسازی 

آخوندهای مرتجع رژیم ایران در میدان "مرجعیت" قم به آتش کشیده شد.
تندیس های  و  تصاویر  می داد  نشان  که  گذاشتند  اشتراک  به  ویدیوهایی  اجتماعی  شبکه های  کاربران  اخیرا 

روحانیان قم شبانه به آتش کشیده می شوند.
در همین رابطە یکی از مدرسین حوزه های علمیه و منتقد رژیم ایران، در گفتگو با "العربیه" علت این اقدامات را 
"نارضایتی و تنفرعمومی" دانست و افزود کە ریشە این تنفرناشی از تبعیضی است که مردم قم در زندگی خود 

با زندگی اشرافی روحانیان حکومتی شاهد آن هستند.
این مدرس منتقد سیاست های رژیم ایران همچنین با اشاره به فقر فزاینده و وضع نابسامان معیشت در میان مردم 
قم، گفته است: "ساکنان این شهر از یک طرف "کاخ های موسوم به مدارس علمیه" را می بینند و از طرف دیگر 

شاهد تبعیض رو به افزایش میان زندگی مرفه روحانیان حکومتی و مردم عادی هستند."

آماده باشی نیروهای رژیم ایران برای
 سرکوب کامیونداران

راننده کامیون های کوردستان و ایران به دلیل عدم اصالح قانون کار، بیمه و افزایش کارمزد اعتصاب کرده اند و 
خواستار رسیدگی به مشکالت خود شده اند.

رژیم ایران ١٥ فروردین از برای جلوگیری از گسترش اعتراض و اعتصاب کامیونداران، نیروی گارد ویژە را در 
خیابان های بوکان مستقر کردە بود تا کامیونداران را سرکوب کند.

در سال های گذشته کامیونداران کوردستان و ایران به دلیل عدم رسیدگی به مشکالتشان اعتراض کرده بودند.

طی روزهای گذشتە کامیونداران بوکان نسبت به گرانی بیمه  اجباری و حقوق کم دست به اعتصاب زده بودند.
مشکالت کامیونداران و عدم رسیدگی به خواستەهای آنان از سوی مسئوالن رژیم ایران باعث ایجاد مشکل در 

حمل و نقل شدە است.

حملە تروریستی بە مرکز تل آویو دو کشتە و ٨ نفر 
زخمی برجای گذاشت

آویو"  "تل  در مرکز شهر  ناشناس  فرد  پنجشنبە شب  تیراندازی  پی  در 
اسرائیل، دو نفر کشتە و هشت نفر نیز زخمی شدند.

این تیراندازی یک شلوارک و پیراهن  به گفته پلیس اسرائیل، عامل 
مشکی پوشیده بود و یک تفنگ دستی و کوله پشتی آبی به همراه 
داشت. فرد مهاجم پس از تیراندازی از محل فرار کرد و نیروهای امنیتی 

و پلیس اسرائیل در جستجوی این فرد مسلح هستند.
پلیس اسرائیل از مردم خواست تا زمانی که فرد مسلح دستگیر نشده 
نیایند. حمله پنجشنبە شب  به خیابان  بمانند و  است در خانه های خود 
در "تل آویو"، جدیدترین مورد از موج حمالت مرگباری است که از ماه 
گذشته تاکنون در "بئر شبه، حادرا و بنی  براک" رخ داده و ١١ اسرائیلی 

در این حمالت کشته شده اند.
به نوشته "جروزالم پست"، در واکنش 
تروریستی"  "حمالت  افزایش  به 
ارتش  و  امنیتی  نیروهای  اخیر، 
اسرائیل در کرانه باختری به حالت 
همچنین  درآمده اند.  آماده باش 
حدود هزار سرباز از نیروهای ویژه 
برای کمک به پلیس اسرائیل به 

شهرهای بزرگ اعزام شده اند.

کامیونداران  از  راهزنی  باعث  مردم  فقر 
شده است

بر اساس گزارش رسیده به وبسایت 
میدیا'' کامیوندارانی  ''کوردستان 
به  کوردستان  شهرهای  از  که 
ایران  مرکز  و  جنوب  شهرهای 
بارگیری می کنند در بین جاده ها 

با راهزن ها روبرو می شوند.
در  بوکان  کامیونداران  از  یکی 
 '' میدیا  ''کوردستان  با  گفتگو 
گفته است  در بین جاده ها خطرات 

زیادی از قبیل راهزنی و دزدی ما 
را تهدید می کند و ما نمی توانیم 

کاری را انجام دهیم.
بر اساس گزارشات این کامیوندار 
از  راهزنی ها  و  دزدی  این  اکثر 

سوی مردم فقیر انجام می گیرد.
بین  در  ناامنی  باعث  کار  این 
زایدی  خطر  و  است  شده  جاده ها 

کامیونداران را تهدید می کند.

اسماعیل قاآنی : با هدف نابودی 
این  دشمنان  همە  از  اسرائیل 

کشور حمایت می کنیم

"اسماعیل قاآنی"، فرماندە سپاە تروریست قدس خطاب بە اسرائیل گفته 
کند،  مبارزه  دنیا  در  اسرائیل  علیه  که  گروه  هر  از  ایران  رژیم  است 
پشتیبانی می کند و این پشتیبانی همچنان تا نابودی این کشور ادامە 

خواهد داشت.
مختلف  مناطق  بە  فلسطینیان  اخیر  حمالت  ادامە  در  "قاآنی"  تهدیدات 
اسرائیل می باشد و هشدار داد کە بە نابودی این کشور سرعت دادە شدە 

است.
سران رژیم ایران بارها اسرائیل را به "محو شدن از روی کرە زمین" تهدید 
کرده اند و در راس آن ها "علی خامنه ای" نیز وعدە محو و نابودی اسرائیل 

را تا ٢٥ سال آینده دادە بود.
با این حال "محمدجواد ظریف" وزیر خارجه پیشین ایران کە بە "مالەکش 
اعظم" شهرت یافتە در سال ٩٧ گفته بود "ما چه موقع گفتیم که اسرائیل 
را نابود می کنیم؟ فقط یک نفر را پیدا کنید و به ما نشان دهید که 

این حرف را زده باشد".

کارگاە  مخفیانە  و  غیرقانونی  ایران  رژیم 
راەاندازی  را  سانتریفیوژ  ساخت  جدید 

کردە است
اتمی سازمان ملل متحد در گزارش  انرژی  المللی  بین   آژانس  مدیرکل 
محرمانە بە شورای حکام اعالم کردە است که رژیم ایران تمام دستگاه های 
ساخت قطعات سانتریفوژ خود را از کارگاه مربوطه در کرج به سایتی 

بزرگ تر در نظنز منتقل کرده است.

شرکت تکنولوژی سانتریفوژ ایران )تسا( واقع در کرج که اوایل تیرماه 
سال گذشته هدف حمله پهپادی قرار گرفت و رژیم ایران حمله به آن را به 
اسرائيل نسبت داد، با طراحی و تولید ماشین  های سانتریفیوژ نسل جدید 
که با سرعت بسیار باالتری غنی سازی اورانیوم را انجام می دهند نقش 

مهمی در پیشبرد برنامه هسته ای رژیم ایران داشت.

راه اندازی کارگاه ساخت سانتریفیوژهای پیشرفته که قادر به غنی سازی 
سریع تر اورانیوم هستند در حالی رخ می دهد که بر اساس توافق هسته ای 

سال ٢٠١٥ ، رژیم ایران تنها مجاز 
 ٣.٦٧ اورانیوم  محدود  ذخیره  به 

درصد غنی سازی شده  است.

از این بگذریم کە طبق این منطق 
حقیقت های  مطیع  باید  خامنەای 
گفتە شدە آمریکا و اسرائیل باشد 
تهران  نیرومندترند!  آن ها  چراکە 
خمینی  جهاد  فرمان  با  متجاوز 
هجوم  کورد  ملت  و  خاک  بە 
آوردە و آن را مستعمره  کردە است 
کە  پاسداران  تروریست  سپاە  و 
کولونیالیستی  و  اشغالگر  نیرویی 
می باشد، با زور و سرکوب خود را 
تحمیل و بر مردم حاکم شدە است، 
کسانی  می گویند  وجود  این  با 
کە مطیع و تابع این ستم نباشند، 
برای  تهدیدی  و  بودە  تروریست 
و  حقانیت  هستند!  ایران  امنیت 
مشروعیت با سالح و موشک های 
جمهوری اسالمی نیست، تا کە بە 
بلکە  بنویسند،  را  آن  خود  دلخواە 
مشروعیت از آن قدرت مردم است. 
بانگ  جماران  از  کە  تهران  این 
ادعای  و  می دهد  سر  حاکمیت 
ابر قدرتی منطقە را دارد، از ترس 
حضور نیروی پیشمرگ کوردستان 
امنیتش تهدید شدە! همان تهرانیست 
کە چندی پیش الف منحلە بودن 
نیروهای اپوزیسیون و بە گفتە خود 
تجزیە طلب ها را می زد و مدعی 
خود  برای  کامل  امنیت  برقراری 
ملت،  راسان  بود!  کوردستان  در 
خیزش و قیام ارادە ملت کورد است 
و در حقیقت اقدامی علیە امنیت 
بلکە، هشیاری ملتی  نبودە  مردم 
است کە خواب خوش را از چشمان 

دیکتاتورهای تهران می زداید.
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رژیم ایران عامل اساسی عدم ثبات و 
صلح در جهان

طی هفته های اخیر خاورمیانه 
رویدادهای  شاهد  جهان  و 
شده ای  پیش بینی  اما  آنی 
بود. حمله روسیه به اوکراین 
تروریستی  حمالت  تداوم  و 
ایران  موشک پراکنی های  و 
کشورهای  و  کوردستان  به 
منطقه از جمله این رویدادها 
بودند که جهان امروز را بطور 
قرار  تاثیر  تحت  مستقیم 
بشری  حیات  آینده  و  داده 
قرار  ابهام  از  هاله ای  در  را 
موشکی  حمالت  داده اند. 
سپاه پاسداران به هولیر، در 
حمله  و  کوردستان  جنوب 
تروریست های  موشکی 
حوثی، به مراکز نفتی آرامکو 
جدیدترین  عربستان،  در 
تحرکات آشوبگرانه جمهوری 
اسالمی در خاورمینه می باشد 
این  شهروند  هر  ذهن  که 
منطقه را متوجه این سئوال 
اساسی می کند که تابه کی 
بهای  خاورمیانه  مردم  باید 
زیاده خواهی ها و  برنامه های 
بدهد  را  ایران  تروریستی 
نقطه  جایی  در  نباید  آیا  و 
پایانی بر عمر این سیاست 
بی شک  گذاشت.  ضدبشری 
به  قریب  که  کورد  ملت 
اصلی  قربانی  صده  یک 
فاشیستی  سیاست های 
شبه مدرن  حکومت های 
دوران  در  بویژه  و  ایران 
ایران  جمهوری  زمامداری 
به  را  زیان  بیشترین  بوده، 
خود دیده است و نمایندگان 
این ملت همیشه در تمام 
و  منطقه ای  نشست های 
تا  کرده اند  اعالم  جهانی 
و  فاشیستی  سیاست های 
داخل  در  ایران  ضدبشری 
ادامه  کشور  این  خارج  و 
ملت  تنها  نه  باشد  داشته 
کورد و خاورمیانه بلکه تمام 
صلحی  به  نمی تواند  جهان 
پایدار برسد و در این میان 
جمهوری اسالمی ایران عامل 
اساسی عدم ثبات و صلح در 
جهان ما می باشد. در همین 
اختصاصی  مصاحبه ای  رابطه 
اسماعیل نژاد،  آگری  با 
سیاسی  امور  کارشناس 
داشته ام  ایران و کوردستان 
پی  در  آن  کامل  متن  که 

می  آید.

چرا ایران چنین زمانی را 
از  آرامکو  به  حمله  برای 
طریق نیروهای تروریستی-
کرده  انتخاب  خود  نیابتی 

است؟
سیاست جمهوری اسالمی در زمینه 
کاربرد سیاسی امنیت انرژی یک 

سیاست قرن بیستمی است، به این 
قرن  نگاه  با  ایرانی ها  که  معنی 
انرژی  امنیت  مسئله  به  بیستمی 
آن  سبب  مسئله  این  و  می نگرند 
ایجاد  با  در هر شرایطی  شده که 

تالش  انرژی،  امنیت  در  اخالل 
کنند خواست خود در سطح منطقه 
یا بین المللی را تامین کنند، حمله 
به آرامکو در حال و در ٢٠١٩ در 
سیاست  این  آیا  بود،  راستا  همین 
باشد؟!، در  می تواند موفقیت آمیز 
انرژی  جهان  در  دیدگاه من چون 
انرژی  انواع  و  سیاسی  بازیگران 
سیاست  این  است،  شکل گرفته 
و  باشد  آمیز  موفقیت  نمی تواند، 
نتوانسته  هم  حال  تا  اینکه  کما 
خواست  به  را  اسالمی  جمهوری 

خود حتی نزدیک کند.
معادالت  کجای  در  ایران 
جنگ روسیه-اکراین است؟
جمهوری  است،  شفاف  بسیار 
خارجی  سیاست  آینده  اسالمی 
خود را در تداوم رابطه با روسیه و 
چین تعریف کرده است، در جنگ 
در  اسالمی  جمهوری  هم  روسیه 
کنار روسیه است. حتی در مسئله 
جمهوری  روسیه،  تحریم  های 
اسالمی آنرا به عنوان یک فرصت 
قبال  در  بتواند  کە  می كند  تلقی 

کمک به روسیه، سیاست چرخش 
به شرق خود را مستحکم کند و از 
روسیه تسلیحات دلخواه را خریداری 
اسالمی  جمهوری  خصوصا  کند. 
از بحران نداشتن نیروی هوایی رنج 

می برد و تالش می کند، از طریق 
روسیه و چین برای این بحران خود 
واقعیت  اما  کند.  پیدا  راهکاری 
است  این  ایران   و  روسیه  رابطه 
حمله  از  قبل  تا  رابطه  این  که 
بدین  بود،  طرفه  یک  اکراین  به 
معنی که ایران تالش می کرد با 

برقرار  استراتژیک  ارتباط  روسیه 
کند، اما روسیه رابطه با ایران را 
محسوب  استراتژیک  رابطه  یک 
عنوان  به  را  آن  بلکه  و  نمی کرد 
خود  اهداف  برای  کارت  یک 
می دید، اما با حمله به اکراین و 

ایزوله شدن روسیه قطعا ایران تالش 
طرفه  یک  سیاست  رویه  می كند 
را تغییر دهد و این امید را دارد 
که رابطه اش با روسیه برای دولت 
مسکو به یک رابطه استراتژیک 
تبدیل شود. باتوجه به سطح ایزوله 
است  باال  احتمال  این  روسیه  بودن 
که ایران بتواند به این هدف دست 

یابد.
به  خود  نوشته های  در  شما 
شرایط  از  ایران  بهره برداری 
موجود جهت جنگ افروزی بیشتر 
سیاست های  به  زدن  دامن  و 
آشوبگرانه ایران در منطقه اشاره 
کرده اید، بر اساس چه فکت هایی 

به چنین نتیجه گیری رسیده اید؟
ببینید جمهوری اسالمی  در ٤٣ 
بکارگیری  سیاست  گذشته  سال 
راستای  در  شبه نظامی  گروه های 
آن  نمونه  داشته،  را  خود  منافع 
ترور  در  الله  حزب  بکارگیری 
سیاست  این  است،  خود  مخالفین 
وارد   ٢٠٠١ سپتامبر   ١١ از  بعد 
یک فاز جدید شد. ایران با تقویت 
و  سنی  اسالم  تروریستی  گروه ها 

گروه های  توسعه  و  تشکیل  با 
کرد  تالش  شیعه  تروریستی 
جنگ علیه آمریکا در خاورمیانه 
موفقیت  سیاست  این  بندازد  راه 
در  را  طالبان  ایران  بود.  هم  آمیز 
عراق  در  کرد،  تقویت  افغانستان 

از  و  داد  تشکیل  را  حشدالشعبی 
طریق آنها علیه منافع آمریکا در 
این دو کشور عمل کرد اما باید 
مساله  این  هم  فاکت های  گفت 
که  روزی  ببینید  هستند،  بسیار 
جمهوری اسالمی به پایگاه االسد 
در عراق حمله می کند آنرا "انتقام 
کنفرانس  پرس  در  نامید،  سخت" 
فرمانده  حاجی زاده"،  علی  "امیر 
پرچم  پاسداران،  سپاه  هوافضای 

به  وابسته  تروریستی  گروه های 
شده  گذاشته  اسالمی  جمهوری 
 ١٠ در  اسالمی  جمهوری  و  بود 
سال گذشته ابایی از آن نداشته که 

حمایت خود از گروه های تروریستی 
همین  در  و  کند.  اعالم  را  شیعه 
راستا نه تنها گروه های شبه نظامی 
نهاد  ده ها  بلکه  کرده  ایجاد  را 
کرده  احداث  فکری  و  رسانه ای 
است و تمام و کمال از آن گروه ها 

حمایت می کند.
ایران  که  هست  امکان  این  آیا 
سرکوب  برای  موجود  شرایط  از 

بیشتر ملت کورد بهره ببرد؟
که  سال هاست  اسالمی  جمهوری 
ابزاری  و  فکری  زیرساخت  های 
مهیا  را  کورد  ملت  سرکوب 
نیازی به  بر همین اساس  کرده و 
آن  بوسلیه  تا  ندارد  دیگری  بهانه  
بزند.  کوردها  سرکورب  به  دست 

اما آنچه حاال از اهمیت برخوردار 
داخلی   اختالفات  مسئله  است 
با  تشیع  جهان  است.  شیعه  جهان 
اختالفات اساسی روبرو شده است، 
این اختالفات سد اساسی در برابر 
تحقق سیاست هالل شیعه محسوب 
به  مختص  اختالفات  می شوند. 
بلکه  نیست،  هم  نخبه  قشره  یک 
تشیع  جامعه  سطح  در  اختالفات 
وجمهوری  است.  شکل گرفته  هم 
اسالمی در شرایط کنونی در تالش 
است که از دو طریق، جنگ بین 
شیعه و کورد یا جنگ داخلی بین 
درون  اختالفات  توسعه  از  کورد، 
مسئله  این  بکاهد.  تشیع  جهان 
احزاب  و  است  اهمیت  حائز  بسیار 
احزاب  کلیه  و  کوردستان  اقلیم 
مسئله  این  برابر  در  کوردستانی 
نوعی  به  باید  و  هستند  مسئول 
عمل کنند که جامعه کوردستان 
را از این شرایط بحرانی بگذرانند.

سیاست جمهوری اسالمی در زمینه کاربرد 
قرن  سیاست  یک  انرژی  امنیت  سیاسی 
بیستمی است، به این معنی که ایرانی ها با 
انرژی  امنیت  مسئله  به  بیستمی  قرن  نگاه 
که  شده  آن  سبب  مسئله  این  و  می نگرند 
امنیت  ایجاد اخالل در  با  در هر شرایطی 
انرژی، تالش کنند خواست خود در سطح 

منطقه یا بین المللی را تامین کنند.

 با حمله به اکراین و ایزوله شدن روسیه 
سیاست  رویه  می كند  تالش  ایران  قطعا 
را  امید  این  و  دهد  تغییر  را  طرفه  یک 
دارد که رابطه اش با روسیه برای دولت 
تبدیل  استراتژیک  رابطه  یک  به  مسکو 

شود.

جمهوری اسالمی در شرایط کنونی در تالش است که از دو 
طریق، جنگ بین شیعه و کورد یا جنگ داخلی بین کورد، از 
توسعه اختالفات درون جهان تشیع بکاهد. این مسئله بسیار حائز 
اهمیت است و احزاب اقلیم کوردستان و کلیه احزاب کوردستانی 
در برابر این مسئله مسئول هستند و باید به نوعی عمل کنند که 

جامعه کوردستان را از این شرایط بحرانی بگذرانند.
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روز جهانی آگاهی از خطرات مین
از  مین  قربانی گرفتن  ادامه 
مین  میادین  وجود  غیرنظامیان، 
تعریف  رهاشده،  پایگاه های  و 
عنوان  به   مردم  زندگی  محل 
جمهوری  توسط  نظامی  مناطق 
میادین  پاکسازیی  عدم  اسالمی، 
بخش  توقف  مین،  کاشت  و  مین 
مین،  مخاطرات  از  آگهی رسانی 
پرونده های  تعلیق  و  حمایت  عدم 
و  واهی  دالیل  با  مین  قربانیان 
از  حکومت  سیاسی  بهره برداری 
وجود مین از جمله معضالت مین 

در کردستان است.

در این گزارش، ضمن اشاره به آمار 
قربانیان مین طی ١٠ سال گذشته 
کردستان  در   )١٤٠٠  -  ١٣٩١(
عیسی  با  گفت وگو  در  ایران، 
بازیار، فعال حقوق بشر در زمینه 
به معضالت  قربانیان مین  و  مین 
اشاره شده مین در کردستان خواهیم 

پرداخت.  

بازنمود کلی آمار؛

از ابتدای سال ١٣٩١ تا پایان سال 
غیرنظامی   ٤٠٢ مجموع   ١٤٠٠
قربانی انفجار مین و ادوات جنگی 
 ٢٩٩ و  کشته   ١٠٣( بوده اند 

زخمی(.
و  کشته  غیرنظامیان  از  تن   ۴۶
 ١٨ تا   ۵ کودکان  شده  زخمی 

ساله بوده اند.
مدنی  شهروندان  این  از  تن   ٧٨
کشته و زخمی شده کولبر بوده اند.
٣٣ تن از شهروندان مدنی کشته و 

زخمی شده زن بوده اند.
همچنین:

٥٩ مین روب و کادر خنثی سازی 
و  مین  انفجار  قربانی  مین 
موج گرفتگی بوده اند )١١ کشته، 

٤٨ زخمی(.
براثر  طبیعی  منابع  نیروی   ۴

انفجار مین زخمی شده اند.
براثر  سرباز  و  نظامی  کادر   ٢٧
انفجار مین کشته و زخمی شده اند 

)١٢ کشته، ١٧ زخمی(.
مین  به  آلوده  کشور  دومین  ایران 

در دنیا است.

مربع  کیلومتر   ٤٢٠٠٠ حدود  در 
از اراضی ایران آلوده به مین های 
جنگ  نکرده  عمل  به جامانده  و 
کشور  این  و  است  عراق  و  ایران 

بزرگ ترین قربانی است.

درباره  بازیار،  عیسی 
مین  بە  آلودە  میدان های 
نزدیک  مناطق  در  خصوصا 
سکونت و رفت و آمدهای 
مردم می گوید:  »از پنج استان 
غربی،  آذربایجان  مین،  به  آلوده 
و  ایالم  کرمانشاه،  کردستان، 
نزدیک  مین  میادین  خوزستان، 
و  کردستان  استان  در  خانه ها  به 
است.  بیشتر  غربی  آذربایجان 
میادین مین پایگاهی، پایگاه های 
رهاشده از زمان جنگ، پایگاه های 
مین  »میادین  بنام  ارتش  و  سپاه 
قربانی  بیشتر  آنجا  خودی« 
خانه  در  عمال  که  می گیرند 
در  مردم،  خانه  حیاط  در  مردم، 

محل رفت و آمد مردم قرار دارند و 
متاسفانه این پایگاه ها هر ساله و 

هر هفته قربانی می گیرند«.

در  بشر  حقوق  فعال  این 
قربانیان  و  مین  زمینه 
شدن  قربانی   دالیل  مین 
در  مین  با  غیرنظامیان 
بر  اینگونه  را  کردستان 
دالیل  از  »یکی  می شمارد:  
مین  بیشتر  گرفتن  قربانی  اصلی 

برمی گردد  کوردنشین  مناطق  در 
صرفه  نداشتن  بحث  همان  به 
و  پاکسازی  برای  اقتصادی 
پاکسازی  برای  جدی  همت  نبود 
دیگر  دلیل  مناطق.  این  در  مین 
که  هست  جدید  مین  میادین  هم 
حفاظت  کار  اسالمی  جمهوری 

کاشت  را  مرزهایش  از  فیزکی 
مین می داند و متاسفانه سازوکار 
کاشت مین را هنوز یک حرکت 
دفاعی می داند، باوجود اینکه در 
تمام دنیا این کار دیگر صورت 
نمی گیرد ولی جمهوری اسالمی 

آن را انجام می دهد«.
روز جهانی آگهی رسانی از خطرات 
توسط جمهوری اسالمی در سکوت 
مطلق پشت سر گذاشته می شود، 

یا  و  آموزش  هیچگونه  همچنین 
مدونی  و  مشخص  عالمت گذاری 
ایران  مین  ملی  نهاد  طرف  از 

مردم  برای  زدایی(،  مین  )مرکز 
اخیر  سالیان  طی  آلوده  مناطق 

انجام نگرفته است.
استانداردهای  آموزش  بخش  در 
آیمس   به  که  مین  پاکسازی 
)IMAS(معروف است، در مورد 
به  آلوده  مناطق  ساکنین  آموزش 

شفاف  طور  به  بخش هایی  مین 
وظیفه ی نهاد ملی مین هر کشور 
افراد  به  رسانی  آگهی  مورد  در 
در معرض خطر در مناطق آلوده را 
بیان کرده است. در بخش ارزیابی 
نیازها و آموزش، ارائه ی اطالعات 
فعالین  و  آموزشی  مربیان  به 

این  تبصره ها،  در  و  ان.جی.اوها 
قانون مسئول بودن نهاد ملی مین 
در قبال شهروندان را شرح می دهد. 

درباره   بازیار  عیسی 
از خطرات مین  اطالع رسانی 
از  »یکی  می گوید:   ایران  در 
نهاد  پاکسازی  مهم  بخش های 
از  آگهی رسانی  کار  مین،  ملی 
حتما  باید  که  است  مین  خطرات 

انجام دهد، کمااینکه در همه نقاط 
اصلی ترین  از  یکی  دنیا  در  آلوده 
دستی  پاکسازیی  فقط  نه  کارها 

بلکه  هست،  مین  مکانیزه  و 
است  مین  خطرات  از  اطالع رسانی 
جهانی  استانداردهای  در  که 
هم  زمانی  آن  ولی  شده،  تعریف 
اوج  در  مین زدایی  مرکز  که 
فعالیت هایش بود به این بخش مهم 
روی  بیشتر  و  نمی کرد  توجهی 

در  بود.  متمرکز  پاکسازیی  کار 
 NGO چند  آگهی رسانی  کار 
همان  االن  ولی  داشت  وجود  قبال 
سال ها  طی  در  هم  NGO ها 
آگهی  کار  دیگر  و  شدند  بیکار 
 رسانی نمی کنند و فعال می توانم 
دارم  که  هستم  من  فقط  بگویم 

می کنم،  کار  موضوع  این  روی 
ورکشاپ  می کنم،  چاپ  کتاب 
برگزار می کنم و تمام این کارها 
با حمایت مالی خودم هستم، ولی 
خب این معضل را به وظیفه خودم 

می دانم«.
به  تاکید  با  بازیار  عیسی 
کار  سال ها  این  در  اینکه 
در  مین زدایی  مرکز  اصلی 
مناطق  پاکسازیی  ایران 

می گوید:   هست  نفت خیز 
»مرکز مین زدایی عمال از ۵سال 
گذشته تا به امروز بیشتر تمرکزش 

پاکسازی  و  نفتی  مناطق  روی 
مناطق که نفت دارند هست، مثل 
و  خوزستان  شمال  و  ایران  جنوب 
نیزارهای هوراهور، هویزه و شلمچه 
فروش  از  درآمد سرشار  که محل 
است،  جدید  نفتی  و چاهای  نفت 
در  می کنند.  کار  بیشتر  آنجا 

استان کرمانشاه باز همین وضعیت 
میادین  که  جاهایی  در  هست 
پاکسازیی  کار  هستند  نفتی 
عمال  دیگر  جاهای  در  و  هست 
ندارد.  وجود  پاکسازیی  تیم  هیچ 
مین زدایی  مرکز  وقت ها  بعضی 
غربی  آذربایجان  کردستان،  در 

ایالم و کرمانشاه  از  و بخش هایی 
گروه های  بصورت  توک  تک و 
می کنند  کار  کوچک  خیلی 
سال   ۵ از  عمده ای  کار  عمال  و 
نگرفته  انجام  تاکنون  گذشته 

است«.
اورژانس  رایگان  پزشکی  خدمات 
بهداشتی،  مراقبت های  ادامه ی  و 
حمایت  فیزیکی،  توانبخشی 
تضمین  اجتماعی،  و  روانی 

آسیب  فرد  اقتصادی  فعالیت های 
آموزش  داده ها،  جمع آوری  دیده، 
رکن  شش  خطر،  از  پیشگیری  و 
اساسی کمک به مصدومان مین 
جهانی  استانداردهای  براساس 

است.
در  بشر  حقوق  فعال  این 
زمینه مین و قربانیان مین 
پرونده های  با  ارتباط  در 
کردستان  در  مین  قربانیان 
به  سیاسی  دالیل  به  که 
و  درآمده اند  تعلیق  حالت 
از هیچگونه حمایت حقوقی 
و قانونی برخوردارند نیستند، 
می دهد:   شرح  اینگونه 
قربانیان  غیرنظامی  »بخش های 
در  پرونده هایشان  سال هاست  مین 
هست،  معلق   ٢ ماده  کمیسیون 
از مرز، کولبری و  به دالیل خروج 
ورود به مناطق نظامی؛ درحالیکه 
که ورود به مناطق غیرنظامی عمال 
تعریف نشده و در هر منطقه ای از 
افراد  زراعی  زمین  که  کردستان 
نظامی  مناطق  هم  را  آنجا  هست 
اعالم کرده اند و این با هیچ منطقی 
خانه  در  وقتی  نیست،  سازگار 
مردم مناطق نظامی اعالم می شود 
می کنند  زندگی  آنجا  مردم  ولی 
و  سیاسی  حرکت  از  غیر  این  و 
بهره برداری سیاسی متاسفانه چیز 
وضعیت  باشد.  نمی تواند  دیگری 
قربانیان مین هم به همین شکل 
آنها  از  کسی  متاسفانه  است 
یک  هم  ما  نمی کند،  حمایت 
نفر هستیم و نه سازمان و چیزی 
داریم. سالهاست رنج قربانیان مین 
معضالت  بزرگترین  از  یکی  شده 
کمک  نمی توانم  و  من  زندگی 
گاها  و  دهم  انجام  درست حسابی 
و  تویتر  در  که  فراخوان های  با 
شبکه های اجتماعی برای کمک 
می کنم؛  اقدام  کولبر  یک  به 
مردم  از  می توانیم  چقدر  ولی 
می توانیم  چقدر  و  بگیرم  کمک 
چقدر  بگذاریم،  مایه  خودمان  از 
وکال  دامن  به  دست  می توانیم 
برای پیشبرد پرونده ها و افراد خیر 
برای کمک به پروتز و مشکالت 

ادامه قربانی گرفتن مین از غیرنظامیان، وجود میادین مین و پایگاه های رهاشده، تعریف محل زندگی 
مردم به  عنوان مناطق نظامی توسط جمهوری اسالمی، عدم پاکسازیی میادین مین و کاشت مین، توقف 
بخش آگهی رسانی از مخاطرات مین، عدم حمایت و تعلیق پرونده های قربانیان مین با دالیل واهی و 

بهره برداری سیاسی حکومت از وجود مین از جمله معضالت مین در کردستان است.

مجموع ٤٠٢ غیرنظامی قربانی انفجار مین و ادوات جنگی بوده اند )١٠٣ کشته و ٢٩٩ زخمی(.
٤٦ تن از غیرنظامیان کشته و زخمی شده کودکان ۵ تا ١٨ ساله بوده اند.

٧٨ تن از این شهروندان مدنی کشته و زخمی شده کولبر بوده اند.
٣٣ تن از شهروندان مدنی کشته و زخمی شده زن بوده اند.

از پنج استان آلوده به مین »آذربایجان غربی، کردستان، 
کرمانشاه، ایالم و خوزستان، میادین مین نزدیک به خانه ها 

در استان کردستان و آذربایجان غربی« بیشتر است.

ادامە در صفحە ٦
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هومن سمیتکو

پزشکی شویم و این کار کار دولت 
هست ولی متاسفانه دولت این کار 

را انجام نمی دهد«.
وضعیت  به  رسیدگی  مرجع  تنها 
 ٢ ماده  کمیسیون  مین  قربانیان 
است که در فرمانداری ها با هشت 
عضو از جمله نمایندگان ارگان های 
نظامی و امنیتی و بنیاد شهید و 

جانبازان تشکیل می شود.
شخص  طرف  از  نماینده ای  اما 
شرکت  کمیسیون  این  در  قربانی 

نمی کند.

وکیل  مزین،  عثمان 
گفتگو  در  پیشتر  دادگستری 
بود:  کرده  اذعان  کوردپا  با 
ایران تمایزی  »در قوانین قضایی 
میان قربانیان مین در بین کودکان 

و بزرگساالن وجود ندارد.

آسیب دیدگان انفجار مین به نوعی 
می شوند،  تلقی  جنگ  قربانیان 

اما با این حال عموما از خدمات 
مصدومان  به  که  امکاناتی  و 
خانواده های  و  )جانبازان( 

داده  جنگ  )شهدا(  کشته شد گان 
می شود، محروم اند.در ایران قوانین 
حمایت  و  درمان  برای  واضحی 
مین  قربانیان  از  درمانی  رایگان 
ایران  حکومت  ندارد«.  وجود 

همچنان به تولید و کاشت مین های 
برخالف  و  می دهد  ادامه  ضدنفر 
مقاوله نامه های بین المللی، معتقد 
است استفاده از این مین ها تنها راه 

مؤثر برای تأمین امنیت مرزهای 
طوالنی این کشور است. بر همین 
اساس بخش هایی از مرزهای ایران 

عراق  و  پاکستان  افغانستان،  با 
جریان  در  است؛  شده  مین گذاری 
در   ١٣٦٠ دهه  درگیری های 
اراضی  از  بسیاری  هم  کردستان 
این منطقه مین گذاری شدند. طی 

سالیان اخیر نیز، سپاه پاسداران از 
مرز "ساوجی و باشماق" در مریوان 
در کردستان  "پنجوین"  نزدیک  تا 
پدالی  نوع  مین های  با  را  عراق 

)NO٤( مین گذاری کرده است.

بر  تاکید  با  بازیار  عیسی 

دالیل کامال سیاسی حکومت 
برای عدم پاکسازیی میادین 
می گوید:  اینباره  در  مین 
مناطق  در  مین  پاکسازی   »عدم 
هست.  سیاسی  کامال  کوردنشین 

دالیل  با  کوردنشین  مناطق  در 
واهی مثل کولبری، خروج از مرز 
تعلیق  مین  قربانیان  پرونده های 
می شود و جمهوری اسالمی از این 

موضوع بهره بردای سیاسی می کند 
و متاسفانه خوشحال هست از عدم 

پاکسازی و کاشت مین« .

غربی،  آذربایجان  استان  پنج 
و  ایالم  کرمانشاه،  کردستان، 
مین  به  آلوده  ایران  در  خوزستان 

هستند.
درمیان  که  ذکراست  به  الزم 

 ٣٦ جزء  ایران  جهان،  کشورهای 
پیمان  تاکنون  که  است  کشوری 
زمینی  مین های  بکارگیری  منع 
همچنین  است،  نکرده  امضاء  را 

طبق آمارهای موجود بالغ بر ١٦ 
نشده  خنثی  مین  قبضه  میلیون 
در  عراق  و  ایران  جنگ  دوران 
مرزهای کشور بویژه در استان های 
غربی وجود دارد که دولت تاکنون 
برخنثی  مبنی  جدی  اقدام  هیچ 

کردن آن دردست اقدام ندارد.
عمومی  مجمع   ٢٠٠٥ دسامبر 
را  آوریل   ۴ متحد،  ملل  سازمان 
از  "آگاهی سازی  روز  عنوان  به 
خطرات مین و کمک به اقدامات 

علیه مین" نامگذاری کرد.
روزی برای اطالع رسانی از خطرات 
مین برای مردم ساکن در مناطق 
گلوله های  به  آلوده  و  مین زده 
اقدامات  )UXOو  نکرده)  عمل 
برنامه های  ایجاد  برای  اساسی 
ملی مبارزه با مین در کشورهایی 
جنگی،  ادوات  سایر  و  مین  که 
خطری جدی برای امنیت، سالمت 
یا  کرده،  ایجاد  مردم  زندگی  و 
توسعه اقتصادی و اجتماعی را در 
سطح محلی و منطقه ای با مشکل 

مواجه می کند.

 عدم پاکسازی مین در مناطق کوردنشین کامال سیاسی هست. در مناطق کوردنشین 
با دالیل واهی مثل کولبری، خروج از مرز پرونده های قربانیان مین تعلیق می شود.

دسامبر ٢٠٠٥ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۴ آوریل را به عنوان روز 
"آگاهی سازی از خطرات مین و کمک به اقدامات علیه مین" نامگذاری کرد.

ادامە صفحە 5

حقوق بشر در ایران 

بان  دیده  طبق گزارشات  سازمان 
حقوق بشر در سال ٢٠٢١ ایران در

 اقسا نقاط کشور به بی عدالتی، 
شهروندان  کشت  تعرض  و  فشار 
ایران پرداخته است. این گزارشات 
در حالی است که ایران در شرایط 
قرار  اقتصادی   سیاسی  بحرانی 
دارد و روز به روز از قدرت سیاسی 
کشورهای  در  آن  فعال  چهره  و 

منطقه کم و بی رنگ می شود.
 

دیگر میلی برای رژیم  باقی نمانده 
است. و تنها گریبان گیر و تحت 
فشار قرار دادن  شهروندان ایرانی  
و   ملی  ها  اقلیت  خصوص  به 
مذهبی  در  مناطق توسعه نیافته 

کشور افتاده است.

نبود  خاطر  به  خوزستان  بحران  در 
و  کشته  نفر   ١٠ آشامیدنی  آب 

زخمی شدند.
این در حالی اتفاق می افتد که ایران 
منتقل  عراق  به  را  آشامیدنی  آب 
آنها  رفاه  و  عراقی  و  میکند . 
می داند.  ایرانی  خود  از  بهتر  را 
در  اعدام  سردمدار  همچنان  ایران 

باالست،  ایران  همیشه  پرچم  جهان 
لحاظ  از  گور  این  بدین معناکه 
تروریستی،  عملیات  مالی،  فساد 
حرکات نظامی و عملیات نظامی 
جدول  سطر  در  همیشه  منطقه  در 
اعدام  زندانیانیی  دارد.  قرار 
هر نحوی،  به  اعتراضی  در  که 
خصوص   به  زندانیان سیاسی  اعدام 
اعدام  نظام،  مخالف  کوردها 
بدون  ملیتی  دو  و  خارج  اشخاص 
دلیل و اثبات هیچ گونه اسنادی. 
از  ایران  رژیم  ترس   نشانه  این 

مخالفان رژیم است.

نابودی  معنی  به  لرزش  چون 
به  دادن  باج  با  این رژیم است. 

گورهای مثل روسیه و چین سعی 
آنها  حمایت  و  آنها  توجه  جلب  بر 
بین المللی  و امور  در سطح  ایران  از 

را خواستار است. اما این کشورهای 
فقط به فکر منفعت خودشان هستند 
و هر روز ایران را در صحنه سیاسی 
و بین المللی  تنها می گذارند. به 
ایران  بشر،  حقوق  دیده بان  گزارش 
از  یکی  همچنان   ٢٠٢١ سال  در 
بوده  جهان  کشورهای  پراعدام ترین 
است. تا نوامبر سال گذشته حداقل 

٢٥٤ نفر در ایران اعدام شده اند. 

دستگیری فعاالن مدنی و صنفی 
بازداشت ودستگیر تعداد زیادی از 
بحران  کنندگان  حمایت  و  فعاالن 

فعال  محمدی  نرگس  خوزستان. 
وکیل  کیسخروی  آرش  مدنی، 
سیاسی،  فعال  و  دادگستری 
صنفی  فعال  عظیم زاده  جعفر 
فعال  بداقی  رسول  کارگران، 
ناظمی  پوران  آموزگاران،  صنفی 
مردانی  الله  روح  مدنی،  فعال 

فعال مدنی و صنفی آموزگاران و 
آرش صادقی فعال مدنی از جمله 

از  بیش  هستند.  بازداشت شدگان 
٣٠ تن از فعاالن مدنی و صنفی 
بعد از ظهر سه شنبه ٢٩ تیر ١٤٠٠ 

از اعتراضات مردم در  در حمایت 
کشور  وزارت  مقابل  به  خوزستان 
رفتند. همچنین عالیه مطلب زاده، 
جعفری  نوشین  و  صمیمی  کیوان 
مدنی  فعاالن  دیگر  جمله  از  نیز 
هستند که در سال گذشته میالدی 

زندان  به  احکامشان  اجرای  برای 
رفتند. 

عالیه مطلب زاده و نوشین جعفری 
به قرچک ورامین منتقل شدند.

و  صنفی  فعاالن  این  بازداشت 

سیاسی  بحرانی  شرایط  در  ایران 
به روز  روز  و  دارد  قرار  اقتصادی  
آن  فعال  چهره  و  سیاسی  قدرت  از 
رنگ  بی  و  کم  منطقه  کشورهای  در 

می شود. 
مدنی و سیاسی با ضرب و جرح و 
خشونت مأموران امنیتی همراه بوده 
است. این افراد پس از بازداشت به 

مکانی نامعلوم منتقل شدند. 
بزگترین  اینترنت  کردن  محدود 
مدیا  سوسیال  امروزه  ایران  دشمن 
تلویزیون  چون  شمار می رود.  به 

وجه  هیچ  به  ایران  کنالهای  و 
را  داخلی  اعتراضات  و  مشکالت 

بازگو و بررسی نمی کند. و سوسیال 
کانلها  این  برعکس  درست  مدیا 

عملکرد می کند. 

در خشونت خوزستان با آپلود  گردن 
هزارن عکس و ویدئو  در وب سایت ها 
بازتاب گسترده  و محیط مجازی 
در قبال  جهان  کشورهای  از  ای 
و  است  داشته  را  خشونت ها  این 
این عملیات و خشونت را محکوم 

کرده اند.
 

با انتشار بیانیه، عکس و ویدئو در 
مجازی  سایتهای  وب  و  صفحات 
بردن  بیشتر   هر چه  را  طناب دار 
تنها  و  نزدیکتر می کند.  این رژیم 
بدها  انجام  می تواند  که  چیزی 
همین محدود و با قطع کلی اینترنت 
میباشد. اما مردم آگاهند و عکس 
ویدئو های خودشان ظبط و بعد از  
این که به اینترنت دسترسی داشته 

باشند آنها را آپلود می کنند.

در خشونت خوزستان با آپلود  گردن هزارن عکس و ویدئو  در وب سایت ها 
این  در قبال  جهان  کشورهای  از  گسترده ای  بازتاب  مجازی  محیط  و 

خشونت ها را داشته است و این عملیات و خشونت را
 محکوم کرده اند.

بزگترین دشمن ایران امروزه سوسیال مدیا به شمار می رود 
و  مشکالت  هیچ وجه  به  ایران  کنال های  و  تلویزیون  چون 

اعتراضات داخلی را بازگو و بررسی نمی کند. 
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اسالمی  جمهوری  رژیم  فروپاشی  بحران 
ایران

نامۆ

را  ایران  اسالمی  جمهوری  رژیم 
"یا  بنی  "دو  رژیمی  توان  می 

دوگانە سوز معرفی کرد. 
ظاهر  بە  نمادهای  از  ای  آمیزە 
اقتدار  نهادهای  و  دموکراتیک 

گرا و فرا قانونی.
اینکه رژیم ایران به معنای واقعی 
کلمه دموکراسی را دور میزند یا 
برای  دموکراسی  انگاره های  از 
بین  مجامع  در  خود  وجه  نمایش 
هیچ  بر  می کند  استفاده  المللی 
ظاهر  .به  نیست  پوشده  کس 
آن  در  که  است  دموکراسی 
اولیگارشی  از  بسته ای  حلقه های 
با  قدرت  جابه جایی  برای  دولتی 
هم رقابت می کنند و از انتخابات 
و نهادهای دموکراتیک، همچون 
مشروعیت  کسب  برای  ابزاری 
رقابت  گرچه  می گیرند.  بهره 
روند  ولی  است  جدی  اولیگارشی 
و فرایند انتخابات را به هیچ  وجه 
خواند.  آزاد  و  عادالنه  نمی توان 
"بیت رهبری" بر نوک هرم قدرت 

مسلط شده  است.
رهبری مرجع اعالی قانونگذاری، 
ناظر بر اجرای آن و بنابه مصلحت، 
تدابیر  است.  آن  نقض  توان  دارای 
حکومتی  حکم  و  اضطراری  ویژه 
می تواند هر موقعیتی را به شرایط 
استثنایی تبدیل کند و قانون را هم 
رژیم های  درآورد.  تعلیق  حالت  به 

انعطاف  از  ایدئولوژیک  بنی  دو 
عین  در  و  برخوردارند  پذیری  
ترویج بد بینی به فرهنگ غرب، 

از  غربی  ابزارهای  از  استفاده   در 
دیگران پیشی می گیرند.

مطالعاتی  موسسه  براساس 

جمهوری  وضعیت  صلح"  "صندوق 
اسالمی ایران در فهرست رژیم های 
در  )faild stat(و  ورشکسته 
و  شکننده  کشورهای  شاخص 
 index Fragile( آسیب پذیر

state( مابین نارنجی و

 قرمز قرار دارد و در پیش بینی 
موقعیت سال آیندە آن بحران افزایش 
بە  زمان  هر  از  و  می کند   پیدا 

بازگشت  قابل  غیر  موقعیت 
نزدیک تر است.

بخش  چهار  در  مطالعات  این 

صورت گرفته است:
انسجام و ثبات عمومی

نمودار های اقتصادی
نمودارهای سیاسی

نمودارهای اجتماعی
در  "سیاسی-شیعی"  اسالم 
نسبتا  ایدئولوژی  انقالب،  اوایل 
فراگیری بود که توانست در دهه 
اول انقالب دربسیج بخش عمده ای 

از جامعه برای مشروعیت سازی و 
ایجاد بستر شکل گیری گفتمانی 
حکومت  تداوم  توجیه  در  مسلط 

ایفا کند.  جمهوری اسالمی نقش 
اما مدیریت چهل ساله رژیم ایران 
به عنوان یک رژیم دیکتاتور تنها 

بر حفظ قدرت و بقای نظام تمرکز 
سرکوب  از  استفاده  با  آنهم  دارد، 
جامعه. پس  در  آفرینی  و وحشت 
 ٧٨ تیرماە  در  دانشجویان  قیام  از 

بود کە چهرە واقعی نظام جمهوری 
اسالمی برای مرکز نشینان هم رو 
رابا  تکلیفشان  البته کوردها  شد. 
در همه  و عدم شرکت  ایران  نظام 
پرسی اول انقالب روشن ساختند و 

مورد غضب  و  گفتند  "نه"  آن  به 
مافیای قدرت قرار گرفتند. موج 
خرداد  دوم  در  اعتراضات   دوم 

اعتراضات  سوم  موج  بود.   ٨٨
مرداد   ،٩٦ دی ماه  در  سراسری 
نشان   ٩٨ خونین  آبان  و   ٩٧ ماە 

داد کە جمهوری اسالمی گرفتار 
مرحله   به  مشروعیت،  بحران  در 
عمیق تری از بحران گام نهاده و آن 
مشروعیت  است.  فروپاشی  بحران 

رژیم های دیکتاتوری  رگ حیات 
جامعه  به  آن  طریق  از  که  است 
رابطه  تعریف  می کند.  حکومت 
"مردم " و "حکومت" این است که 
قرارداد اجتماعی  مردم طی یک 

حاکمان  به  امانت  به  را  "قدرت" 
رابطه  این  در  می کنند.  واگذار 
مردم "محق" و حاکمان "مکلف" به 

خیر عمومی اند.  و  تامین رضایت 
ایران  رژیم  حاکمان  که  امری 
دارند.  آن  از  ای  وارونه  تعریف 

نظام  و  قدر شناس  "مردم  را  مردم 
را موهبت الهی برای مردم تعریف 
نمایندگان  را  خود  و  میکنند" 
و  معرفی می کنند  الله  حکومت 

از این طریق ولی فقیه را که رهبر 
می دهند.  جلوه  مقدس  است  رژیم 
این در حالی است که اعتراضات 
قشرهای  و  اصناف  و  سراسری 
مختلف جامعه حاکی از شکستن 

رژیم های دو بنی ایدئولوژیک از انعطاف پذیری  برخوردارند و در عین ترویج بد 
بینی به فرهنگ غرب، در استفاده  از ابزارهای غربی از دیگران پیشی می گیرند.

شده  تقدیس  نمادهای  و  تابوها 
رژیم است. همانطور که در دیگر 
حکومت های استبدادی و توتالیتر 
دیده شده است، زمانی که فرایند 
نظام  می گیرد،  سرعت  فروپاشی 
نوع  از  ویژه  به  های دیکتاتوری، 
می کنند  سعی  آن،  ایدئولوژیک 
قدرت،  هسته  کردن  کوچکتر  با 
امنیتی تر، خشن تر و سرکوبگرانه 
تر رفتار کنند. اما این دو مکانیزم 
یعنی کوچکتر کردن هسته قدرت 
سرکوب  به  اتکا  حال  عین  در  و 
هم  بر ضد  نقطه ای  در  خشونت  و 
و عوامل سرکوب  عمل می کنند 
خود  سالح  یا  می شوند   مجبور 
را به سوی هسته قدرت برگردانند 
این  به  بپیوندند.  مردم  به  یا  و 
حکومت"  مدنی  "محاصره  حالت 
حکومت  فروپاشی  می گویند. 
تدریجی،  تغیرات  شامل  غالبا 
بین نسلی است. در  نامحسوس و 
این وضع فقط شجاع ها توانایی بیان 
حقیقت را دارند و اکثریت همرنگ 
خارجی  دربعد  می شوند.  جماعت 
جنگ  غالبا  فروپاشی  از  پیش 
اعتراضات  درداخل  و  می دهد  رخ 
می دهد.  رخ  سرکوب  و  گسترده 
بر  بریتانیایی  مورخ  کندی"  "پل 
این باور است که کشورهایی که 
هزینه  هستند،  فروپاشی  در شرف 
خرج  امنیت  برای  را  بیشتری 
می کنند و در نتیجه وضع خود را 

بغرنج تر می سازند. 
در مورد انقالب ها وضعیت بحرانی 
رژیم  که  می دهد  رخ  زمانی 
توانایی بسیج نیروهایش را از دست 
معنای  به  می تواند  این  و  بدهد، 
وسطایی  قرون  حکوومتی  پایان 

باشد.

کشورهایی که در شرف فروپاشی هستند، هزینه بیشتری را برای امنیت 
خرج می کنند و در نتیجه وضع خود را بغرنج تر می سازند.

رژیم جمهوری اسالمی ایران رژیمی "دو بنی "یا دوگانە سوز وآمیزەای 
از نمادهای بە ظاهر دموکراتیک و نهادهای اقتدار گرا و فرا قانونی.
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از  وثیقه  قرار  تودیع  با  آزادی سه شهروند 
اداره اطالعات اشنویه

طی روزهای اخیر، سه شهروند به نام های "احمد پیغامی"، "هادی حسین زاده" و "محمد آذرخش" اهل شهر "نالوس" 
اشنویه با تودیع قرار وثیقه از اداره اطالعات آزاد شدند. به گفته یک منبع مطلع، این سه شهروند طی روزهای 
اخیر از طریق تماس تلفنی به اداره اطالعات اشنویه احضار شده بودند. این منبع مطلع افزود: نیروهای امنیتی 
این سه شهروند را به دلیل شرکت در مراسمات نوروزی احضار کرده بودند. این سه شهروند پس از چند ساعت 

بازجویی با تودیع قرار وثیقه از اداره اطالعات اشنویه آزاد شدند.

بازداشت شش شهروند توسط نیروهای امنیتی 
در اشنویه

یکم  و  بیست  یکشنبه  روز 
فروردین ماه، نیروهای امنیتی شش 
"رضا  نام های  به  کورد  شهروند 
رسول زاده"،  "سامان  اسالم دوست"، 
"دیاکو خلیلی"، "اشکان شکاک"، 
"صنعان رسول زاده" و "سینا آقازاده" 
را  اشنویه  "نالوس"  شهر  اهل 

بازداشت کردند.
مطلع،  منبع  یک  گفته  به 
حکم  ارائه  بدون  امنیتی  نیروهای 
این  خانوادگی  منازل  به  قضایی 
شش شهروند یورش بردند و آنان را 
مطلع  منبع  این  کردند.  بازداشت 
جهت  شهروند  شش  این  افزود: 
بازجویی به اداره اطالعات اشنویه 

از  کوردی  زبان  مدرس  لطیفی،  کیومرث 
شهر  این  اطالعات  اداره  به  سنندج  زندان 

منتقل شد
یکم  و  بیست  یکشنبه  روز 
فروردین ماه، کیومرث لطیفی، فعال 
از  کوردی  زبان  مدرس  و  مدنی 
اداره  بازداشتگاه  به  سنندج  زندان 

اطالعات این شهر منتقل شد.
به گفته یک منبع مطلع، از دلیل 
انتقال این فعال مدنی به بازداشتگاه 
اداره اطالعات سنندج اطالعی در 

دسترس نیست.
پنجم  و  بیست  چهارشنبه  روز 
لطیفی  اسفندماه ١٤٠٠، کیومرث 
اطالعات  اداره  بازداشتگاه  از 
شهر  این  مرکزی  زندان  به  سنندج 

منتقل شده بود.
آقای لطیفی طی مدت بازداشت از 
"دسترسی به وکیل" و "مالقات با 

خانواده" محروم بوده است.
خانواده  امنیتی  نیروهای  پیشتر، 
کرده  تهدید  را  مدنی  فعال  این 
خبر  کردن  رسانه ای  از  که  بودند 

بازداشت او خودداری کنند.
روز سه شنبه سوم اسفندماه ١٤٠٠، 
فعال  لطیفی،  کیومرث  خانواده 
مدنی اهل سنندج به اداره اطالعات 
بازجویی  مورد  و  احضار  شهر  این 

قرار گرفتند.
 ،١٤٠٠ بهمن ماه  سی ام  شنبه  روز 

در  امنیتی  نیروهای 

٣٧٦ مورد اعدام از جمله اعدام ٣٥ زندانی 
کورد در ایران طی سال ١٤٠٠

حقوق  سازمان  آمار  مرکز 
رشته  یک  در  کوردپا  بشری 
گزارش تفکیکی - آماری به 
بارزترین موارد نقض حقوق 
در  ایران  کردستان  در  بشر 

سال ١٤٠٠ می پردازد.
موارد  گزارش  پنجمین  در 
کردستان  و  ایران  در  اعدام 
ارائه  گذشته  سال  طی 

می گردد.
این آمار با استناد به موارد 
آمار  مرکز  در  شده  ثبت 
سازمان حقوق بشری کوردپا 
چه  بسا  و  می شود  منتشر 

آمار واقعی می تواند از این 
بیشتر باشد.

بازنمود کلی:
٣٧٦ مورد مجازات اعدام در سال 
اسالمی  جمهوری  توسط   ١٤٠٠

اجرا شده است.
از این میان ٧٦ شهروند بلوچ، ٣٥ 
تن   ١ و  افغان   ٩ کورد،  شهروند 

آذری بوده  است.
٣ تن از اعدام شدگان زیر ١٨ سال 
سن داشته اند. )بها الدین قاسم زاده 
چاالبه  سنجری  سجاد  )کورد(، 

)کورد(، آرمان عبدالعالی(.
شد گان  اعدام  میان  در  زن   ١٥

هستند.
شهروند   ٣٥ ازای  به  همچنین 
کورد اعدامی، اعدام ٨ نفر دیگر 
در زندان ارومیه و ١ تن در زندان 
میاندوآب به اجرا درآمده  است که 
به علت مشخص نبودن دقیق ملیت 
بصورت جداگانه در این گزارش به 

آنها اشاره شده است.
اعدام  مورد   ۴۴ حساب  این  با 
که  گرفته  صورت  کردستان  در 
آنان  از  تن  کوردپا مشخصا، ٣٥ 
را شهروندان کورد تایید می کند.

حیدر  سیاسی:  زندانی   ٢ اعدام 
عبدالباسط  و  )کورد(  قربانی 

ریگی )بلوچ(
زندانیان  اعدام  به  محکومیت 

خانواده  پیگیری های  به  واکنش 
اطالع  جهت  لطیفی  کیومرث 
آرزو  او،  خواهر  وی،  سرنوشت  از 
بازداشت و پس از چند  لطیفی را 
ساعت بازجویی وی را آزاد کردند.
آرزو لطیفی پس از بازداشت کوتاه 
نامناسب  وضعیت  دلیل  به  مدت 
توسط  شتم  و  ضرب  و  جسمانی 
بیمارستان  به  امنیتی  نیروهای 

توحید سنندج منتقل شده بود.
روز سه شنبه بیست و ششم بهمن ماه 
١٤٠٠، کیومرث لطیفی بدون ارائه 
حکم قضایی و به اتهام "همکاری 

با یکی از احزاب کورد اپوزیسیون 
حکومت ایران" از سوی نیروهای 

امنیتی بازداشت شد.
و  مدنی  فعال  لطیفی،  کیومرث 
مدرس زبان کوردی بودە و پیشتر 
بوده  سنندج  مولوی  انجمن  عضو 

است.
آقای لطیفی شهریورماه ٩٨ نیز به 
اتهام "همکاری با یکی از احزاب 
ایران"  اپوزیسیون حکومت  کو رد 
بازداشت و پنجم دی ماه همان سال 
بازداشت  از  وثیقه  قرار  تودیع  با 

آزاد شده بود.

سیاسی کورد: ٣  زندانی سیاسی 
اوزدمیر  حاتم  و  موسی لو  )فیروز 
)شهروند کورد تبعه ترکیه(، متین 

خضری(
سیاسی  زندانی  اعدام  حکم  تایید 
 ١ کشور:  عالی  دیوان  در  کورد 
سیاسی  زندانی  بهروز،  )شاکر 

کورد(
اتهام وارده به اعدام شدگان:

قتل: ٢١٤ مورد
جرائم مربوط به مواد مخدر: ١٤٢ 

مورد
تجاوز به عنف: ۴ مورد
لواط به عنف: ۴ مورد

محاربه و اخالل در امنیت جامعه: 
٣ مورد

محاربه و قتل عمد : ٢ مورد
محاربه: ٢ مورد

بغی: ١ مورد
از  یکی  با  همکاری  و  عمد  قتل 

نیروهای مخالف نظام: ١ مورد
قتل عمد و جرائم مربوط به مواد 

مخدر: ١ مورد
محاربه از طریق درگیری مسلحانه 

با نیروهای نظامی: ١ مورد
نامعلوم: ١ مورد

اعدام  مکان  و  زندان 
زندانیان:

رجایی شهر: ٤٨ مورد
شیراز: ٤٧ مورد
اصفهان:٣٦ مورد
زاهدان: ٣٢ مورد
ارومیه: ٢٣ مورد
مشهد: ٢٠ مورد
قزوین: ١٥ مورد
کرمان: ١٢ مورد

بیرجند و زنجان: هرکدام ١١ مورد
یزد:١٠ مورد

دیزل آباد: ٩ مورد
تربت جام و قم: هرکدام ٨ مورد

تایباد، رشت و خرم آباد: هرکدام ۶ 
مورد

اردبیل:  ایالم، قائن، کرج، یاسوج، 
هرکدام ۵ مورد

مراغه و زابل: هرکدام ۴ مورد
هرکدام  نامعلوم:  مکان  و  سبزوار 

٣ مورد
بابل، شیروان، جیرفت، آمل، اهواز، 

سنندج: هرکدام ٢ مورد
گنبدکاوس، سلماس، تبریز، مهاباد، 
اسفراین، ایران شهر، بروجرد، سراوان، 
گرگان،  مشکین شهر،  نیشابور، 
دهدشت، الیگودرز، کاشان، دزفول، 
خاش و میاندوآب: هرکدام ١ مورد

سال١٤٠٠، ٤٤ غیرنظامی در کردستان قربانی 
انفجار مین شدند

بشری  حقوق  سازمان  آمار  مرکز 
گزارش  رشته  یک  در  کوردپا 
بارزترین  به  آماری   - تفکیکی 
موارد نقض حقوق بشر در کردستان 

ایران در سال ١٤٠٠ می پردازد.
آمار  گزارش،  چهارمین  در 
انفجار مین در کردستان  قربانیان 

ارائه می شود.
این آمار با استناد به موارد ثبت 
شده در مرکز آمار سازمان حقوق 

و  می شود  منتشر  کوردپا  بشری 
از  می تواند  واقعی  آمار  چه  بسا 

این بیشتر باشد.
در این مدت ۴۴ غیرنظامی بر اثر 
انفجار مین در شهرهای کردستان 
کشته و زخمی شده اند )٩ کشته و 

٣٥ زخمی(.
غیرنظامیان  بیشتر  بازنمود 

قربانی انفجار مین:
۴ تن از این افراد زن بوده اند.

 ١٨ زیر  و  کودک  آنان  از  تن   ٧
و  کشته   ١( داشته اند.  سن  سال 
و  سال   ۵ آنها  کمترین  زخمی(   ۶
بیشترین ١٥ سال سن داشته است.

تن   ١٠ عشایر،  آنها  از  تن   ١٢
کولبر، ٩ تن چوپان، ١ تن کارگر 

و ١ تن دیگر کشاورز بوده است.
دهلران  )خصوصا  ایالم  در  نفر   ١٥
کرمانشاه  در  نفر   ١٢ مهران(،  و 
)خصوصا قصرشیرین و مرز نوسود(، 
١١ نفر در کردستان )خصوصا مرز 
ارومیه )خصوصا  در  نفر  بانه(، ۵ 

سردشت(، ١ نفر در عجب شیر
همچنین:

٣ کارمند مین روب دیگر در منطقه 
شرهانی دهلران بر اثر انفجار مین  
کشته و زخمی شده اند )١ کشته و 

٢ زخمی(.
٢نظامی، در منطقه مرزی بانه و 

نوسود زخمی شدند.

منتقل شدند. این منبع مطلع اظهار 
چند  از  پس  آقازاده  سینا  داشت: 
ساعت بازجویی با تودیع قرار وثیقه 
دهم  است.روز چهارشنبه  شده  آزاد 

فروردین ماه، این شهروندان به دلیل 
به  نوروزی  مراسمات  در  شرکت 
و  احضار  اشنویه  اطالعات  اداره 
مورد بازجویی قرار گرفته بودند.


