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پیام مسئول اجرایی حزب دمکرات بە مناسبت 
روز جهانی کارگر

"مصطفی هجری" مسئول اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران، بە مناسبت یکم می روز جهانی 
کارگر پیامی را منتشر کرد.
متن پیام بە شرح زیر است:

روز کارگر مبارک باد
ظالم  رژیم  باد.  مبارک  کورد  ستم دیدە  کارگران  ویژە  بە  و  کارگران  تمام  بر  کارگر  روز جهانی 
جمهوری اسالمی با سیاست فاسد و افراطگرایانه  خود هم کشور را در تنگنا و روبە تاریکی قرار دادە 
و هم ثروت و سامان کشور را هدر دادە و زندگی را برای کارگران کوردستان و ایران تلخ کردە 

است و منابع کوردستان را بە تاراج بردە و غارت می کند.
نابودی این رژیم ظالم و تامین عدالت اجتماعی امیدی است کە مبارزات تمام اقشار جامعە را بە 

هم گرە می زند.
مستدام باد ارتباط مبارزاتی تمام اقشار جامعە کوردستان و همکاری ملل ایران.

روز کارگر بر کارگران و قشر زحمتکش مبارک باد.
حزب دمکرات کوردستان ایران

مسئول اجرایی

از  لبریز  حاکمیت  روزها  این  در 
عدالت و رفاە و خیر و برکت! در 
کە  کرد  اعالم  شدە،  ویران  ایران 
دیگر حکومت هیچ یارانەای برای 
آرد و نان نمی دهد و از پس نان و 
آرد در بازارها بە صورت آزاد خرید 

و فروش خواهد شد.
این حکم حکومتی قیمت آرد، نان، 
و  ماکارونی  و  کیک  شیرینی، 
شود  مربوط  آرد  بە  کە  چی  هر 
برابر  سە  روز  شبانە  یک  طی  را 
کرد و کسی کە روز دوشنبە برای 
ماکارونی،  غذایی  وعدە  یک 
هزینە می کرد،  تومان  هزار  بیست 
در روز سەشنبە می بایستی شصت 
در  یعنی  کند!  هزینە  تومان  هزار 
هزینە  ساعت   ٢٤ از  کمتر  مدت 
غذایی  وعدە  یک  برای  مصرفی 

٣٠٠ درصد افزایش یافتە است!
هفتەای پیشتر در مرز شهر نوسود 
سرکوبگر  نیروهای  کوردستان،  در 
کولونیالیست،  جماران  رژیم 
از کولبران  بە گروهی  کورکورانە 
و  را کشتە  نفر  چندین  و  شلیک 
زخمی و همچنین دهها خانوادە را 
خانوادەهایی  کردند؛  داغدار  نیز 
تامین  برای  پولی  روز  آن  تا  کە 
یک وعدە ماکارونی کە هزینە آن 
بیست هزار تومان بود را نداشتند، 
ماکارونی  کە  وقتی  بعد  هفتە 
شدند،  گرانتر  درصد   ٣٠٠ نان  و 
نان آور خانوادەشان زندە نبود تا بلکە 
بتواند یک سوم هزینە یک وعدە 

غذایی شان را تامین کند!
در  حملە،  این  از  قبل  هفتەای 
کە  تهران  صنعت  و  علم  دانشگاە 
است  ایران  دانشسرای  قدیمی ترین 
و  شد  تبدیل  دانشگاە  بە  بعدها  و 
قرار بود مکانی باشد تا بە فرزندان 
مردم علم مدرن بیاموزد، نیروهای 
حراست آن بە دانشجویان اجازە ورود 
بە فضای دانشگاە را ندادند چراکە 
موهایشان  و  دست  پوست  اندکی 

بیرون بود!
از  نمونەهای  کوچکترین  این ها 
رژیم  ویرانگر  و  فاسد  سیاست 
کە  هستند  خامنەای  و  خمینی 

بی نان و آزادی

نگاهی آماری بە 
مسائل و...

بحران در سیاست 
خارجی ...

خرد جمعی عامل...

دشمنی کە امیدش
 بە زندان است

اردیبهشت   ١١ مورخ  یکشنبە  روز 
شهرهای  اکثر  در   ،١٤٠١
کوردستان و ایران، معلمان مدارس 
اسفبار  وضعیت  بە  اعتراض  در 
بر  حاکم  جو  همچنین  و  معیشتی 
فضای مدارس بە خیابان ها آمدە و 
در مقابل ساختمان مدارس شهرهای 
و  آموزش  ادارە  مقابل  در  یا  خود 
برگزار  اعتراضی  تجمع  پرورش 
کردند و ضمن سر دادن شعارهای 
و  ظلم  مقابل  در  طلبانە،  حق 
کردند  ایستادگی  رژیم  ستم های 
از  دیگری  تامل  قابل  نمونەای  و 
مقاومت شهر را بە نمایش گذاشتند 
نقطە  همچون  آن  از  می توان  کە 
عطفی در تاریخ جنبش حق طلبانە 

و آزادیخواهانە یاد کرد.
تامین  خواستار  مدارس  معلمان 
ایران  رژیم  کە  هستند  خود  حقوق 
حقوقی  است؛  کردە  سلب  را  آن ها 
بغرنج  وضعیت  بهبود  همچون 
خصوصی  سیستم  حذف  آموزش، 
از  جلوگیری  عدم  آموزش،  سازی 
ملت  های  مادری  زبان  بە  آموزش 
غیر فارس و از بین بردن دهها پدیدە 
آموزش  سیستم  در  کە  دیگر  شوم 

کە  دواندند؛  ریشە  ایران  پرورش  و 
فقط  معلمین  مطالبات  طور  این 
تنها  نیست کە  خواستی  مجموعە 
بە قشر معلمان مربوط باشد بلکە 
اجرای مفادی کە اشارە شد تاثیر 
مستقیم را بر وضعیت دانش آموزان و 
خانوادەهایشان را نیز خواهد داشت، 
کە این طور مطالباتی کە معلمان 
همە  خواست  هستند،  خواستارش 

مردم ایران است.
مجموعە  معترض  معلمین 
شعارهای را سر دادند کە شامل: 
گردد"،  باید  آزاد  زندانی  "معلم 
و  ظلم  همە  این  از  فریاد  "فریاد 
ستم"، "معلم فریاد بزن و حقوق خود 

را طلب کن".
از  یکی  معلمی  شک  بدون 
مقدس ترین، مهم ترین و حساس ترین 
معلمین  است.  جهان  در  حرفەها 
حامل پیامی سترگ و مبارک و 
سرنوشت ساز هستند، آن ها با نهایت 
گذشتگی  خود  از  و  دلسوزی 
خدمت می کنند، بدون هیچ چشم 
سر  پشت  را  ما  نسل  های  داشتی 
معلمان  این  می دهند.  آموزش  هم 
پیشرفت  و  تمدن  بنیاد  هستند کە 

و خالقیت و تحول را پایە گذاری 
می کنند. 

را  تاثیرگذار  و  مهم  نقش  معلمان 
تاریخ هر ملتی و همچنین در  در 
برعهدە  را  افراد  شخصیت  ساختن 
دانشمندان  بە  ملت ها  اگر  و  دارند 
و عالمان و فرزانەگان خود افتخار 
می کنند باید این واقعیت را بدانند 
نتیجە  در  این ها  همە  کە  کە 
بودە  معلمان  تالش  و  فداکاری 

است.
حقیقت  در  و  معلمان  از  حمایت 
است،  انسانیت  بە  دادن  اهمیت 
ایران  رژیم  سایە  در  متاسفانه  اما 
یکی از با اهمیت ترین بخش ها کە 
آموزش  شدە،  انداختە  گوش  پس 
آن  رژیم  چراکە  است؛  پرورش  و 
کە  نمی خواهد  و  کردە  قربانی  را 
جامعەای هشیار و آگاە داشتە باشد 

و رژیم را بە چالش بکشد.
معضالت  از  برخی  بە  جا  این  در 
سیستم آموزش و پرورش رژیم ایران 

اشارە می کنیم:
زبان  بە  خواندن  ممنوعیت   –  ١
مادری برای ملت های غیر فارس

٢ – نبود مکان مناسب و استاندارد 

برای آموزش
بودجە کافی  ٣ – عدم تخصیص 

برای مدارس
متخصص  معلمان  برکناری   –  ٤
و  افراد مطیع  و گماشتن  ماهر  و 

وابستە بە نهادهای امنیتی
مدیریتی  پست های  اشغال   –  ٥
و  سواد  بی  افراد  توسط  مدارس 

حکومتی
جنسیتی  کلیشە  تحمیل   –  ٦
برسر  ایدئولوژیک  افکار  و 

دانش آموزان
٧ – بە تعویق انداختن یا پرداخت 

نکردن حقوق معلمان
دیگروجود  نمونە  دهها  همچنین  و 
مشکالت  این  مواقع  اکثر  و  دارد 
دانش آموزان  تحصیل  ترک  موجب 
شدە کە این هم می تواند ضربەای 
و  کودکان  این  آیندە  بە  کاری 

همچنین جامعە وارد کند.
سیستم  بە  توجە  عدم  وجود  با   
رژیم  سوی  از  پرورش  و  آموزش 
ایران، هر سالە بسیاری از معلمان 
زندانی  و  بازداشت  نیز  دلسوز 
می شوند بە این جرم کە برای بهبود 
از  انتقادی  ایران  آموزش  وضعیت 

رژیم گرفتند. 
اعتراضات  نیز  جاری  سال  در 
فرهنگیان بیشتر شدە و تقریبا همە 
شهرهای کوردستان و ایران را در بر 
گرفتە و رژیم نیز درخواست معلمان 
را با ضرب و شتم، بازداشت و تهدید 

پاسخ می دهد.
از  بسیاری  اخیر  اعتراضات  طی 
معلمان بازداشت و زندانی شدند کە 
در این جا بە نام آن  ها اشارە خواهیم 

کرد:
نیکخواە،  مسعود  لطفی،  اسکندر 
شریفە،  غالمرضا  سرخی،  صالح 
طاهر  عنایت،  لیال  رضوی،  آوات 
آمانج  قادرزادە،  طاهر  حامدی، 
امینی، عزیز مرزی، احمد قادری، 

خالد عبدالهی و سلیمان عبدی.
نامقبول  و  تحمیلی  وضعیت  این 
حال  در  کە  است  کردە  کاری 
انتظار  کە  همچنان  معلمان  حاضر 
با افتخار در اعتراضات  می رفت، 
بدون هیچ ترسی از رژیم سرکوبگر 
حضور یابند و شعار: " خاک بر سر 
آن دشمنی کە امیدش بە زندان و 

زندانی کردن است" سر دادند.



شامرە ٨٢٢ - ١٥ اردیبهشت 2١٤٠١

سمیناری بە مناسبت ١٢ اردیبهشت ماە روز 
دانشجوی کورد برگزار شد

روز شنبە ١٠ اردیبهشت ماە ١٤٠١، اتحادیە دانشجویان دمکرات کوردستان 
سمیناری بە مناسبت ١٢ اردیبهشت روز دانشجوی کورد برگزار کرد.

این سمینار با سرود ملی "ئەی رقیب" آغاز شد.
و  پیشمرگە  کادر،  رهبری،  اعضای  از  شماری  حضور  با  سمینار  این 

مهمانان حزب دمکرات برگزار شد.
ایراد  بە  اسماعیل پوور"  "سالم  و  رحیمی"  "هژار  دکتر  مراسم  این  در 
موضوعاتی مرتبط با روز دانشجو و زندگی و نقش موثر شهید "اسماعیل 
شەریف زادە" بە عنوان نماد دانشجوی مبارز کورد و همچنین ارزش های 

انسانی و تاریخی پراختند. 
در این سمینار "اتحادیە ملی دانشجویان کورد" حضور داشتند.

در بخش دیگر شرکت کنندگان در این سمینار انتقاد، نکتە نظر و سواالت 
خود مطرح کردند.

فارغ  دانشگاه  از  کە  دانشجویانی  بە  جوایزی  مراسم  پایانی  بخش  در 
التحصیل شدە بودند یا در آزمون ورودی دانشگاەها قبول شدە بودند تقدیر 

شد.
"والی  بە  جایزە  عنوان  بە  "شریف زادە"  تندیس  سمینار  این  در  همچنین 
دروودی" زندانی سیاسی کورد و "زارا محمدی" مدرس زبان کوردی و 

"آکو جەلیلیان" نویسندە فرهنگ "کوردیکا" تقدیم شد.

دیدار حزب کارگران و رنجبران کوردستان با
 حزب دمکرات کوردستان ایران

رنجبران  و  کارگران  حزب  از  "هیاتی  فروردین ماە،   ٢٨ دوشنبە  روز 
از اعضای  این حزب و  دبیرکل  "باپیر کامەال"  با سرپرستی  کوردستان" 

پارلمان کوردستان با حزب دمکرات کوردستان ایران دیدار کردند. 
با سرپرستی "محمد نظیف قادری" معاون دوم  هیاتی از حزب دمکرات 
مسئول اجرایی حزب دمکرات و مسئول دستگاە روابط کل حزب دمکرات 

از هیات حزب کارگران و رنجبران کوردستان استقبال کرد.
قرار  بررسی  و  و منطقە مورد گفتگو  دیدار وضعیت کوردستان  این  در 
گرفت و دو طرف از موضع و دیدگاە سیاسی خود در مورد چگونگی 
از بخش  های  پیشرفت جنبش ملی دمکراتیک ملت کورد در هر کدام 

کوردستان تبادل نظر کردند.
در این دیدار هر دو طرف با نظر بە وضعیت و مشکالت سیاسی کشورهایی 
کە کوردستان بر آنها تقسیم شدە و وضعیت منطقە، وجود یک گفتمان و 

یک صدایی نیروها و احزاب سیاسی را ضرورتی مبرم دانستند.
در این دیدار دو طرف بر روابط با یکدیگر تاکید کردند.

اردیبهشت   ١ پنجشنبە  امروز 
کانون  فراخوان  پی  در   ،١٤٠١
صنفی فرهنگیان جمعیت کثیری 
منجملە  ایران،  در  معلمین  از 
و  آمدە  خیابان  ها  بە  کوردستان 

خواستار تحقق مطالباتشان شدند.
سایت  وب  به  رسیده  ویدیوهای 
می دهد  نشان  میدیا"  "کوردستان 
معلمان معترض همزمان با تجمعات 
ایران  نقاط  اقصی  در  فرهنگیان 
"معلم  شعارهای  دادن  سر  ضمن 
"معلم  و  گردد"  باید  آزاد  زندانی 
بپا خیز برای رفع تبعیض"، تاکید 
مطالباتشان  تحقق  زمان  تا  کردند 

خیابان ها را ترک نخواهند کرد.
فضای  در  منتشرە  ویدیوهای 
گستردگی  از  نشان  مجازی 
سراسر  در  فرهنگیان  اعتراضات 

ایران می باشد.
"محمد حبیبی"، سخنگوی کانون 
ماموران  گفت:  معلمان  صنفی 
در  تجمع  از  ممانعت  با  امنیتی 
معلمان  از  نفر   ٧٠ حدود  تهران 
نوشته  به  کرده اند.  بازداشت  را 

معلمین کوردستان: تا تحقق مطالباتمان در
 خیابان ها خواهیم ماند

از  نفر   ٤٠ ماموران  "حبیبی" 
معلمان زن را به بازداشتگاه "وزرا" 
به  را  مرد  معلمان  از  نفر   ٣٠ و 
"گیشا" بردند و هیچ یک از آن ها 
تاکنون آزاد نشده اند. رژیم ایران به 
علت اعالم تجمع اعتراضی معلمان 
از دیروز چهارشنبه ٣١ فروردین تا 
امروز پنجشنبه ١ اردیبهشت١٤٠١      
تلفن همراه برخی از فعالین صنفی 
در سراسر کشور مسدود شده است 

از  الزم  پیگیری های  از  پس  و 
پیام  مربوطه  اپراتورهای  طریق 
تهدیدآمیزی برای فعالین صنفی 
ارسال شده است. ادارە مخابرات با 
نهاد امنیتی در سرکوب معلمان 

نقش دارد.
هنوز  خبر  این  تنظیم  لحظە  تا 
آماری از بازداشتی های احتمالی 
ایران منتشر نشدە  در دیگر نقاط 

است.

شهر زیرزمینی بزرگی در استان "میردین" 
کوردستان تورکیە کشف شد

باستان شناسان در ترکیه از کشف 
در  عظیم  زیرزمینی  شهر  یک 
این  دادند.  خبر  "میردین"  استان 
تاکنون  شناسان  باستان  از  گروه 
را  شهر  این  از  درصد   ٣ فقط 
تاکنون  اما  اند،  کرده  کشف 
گذرگاه  راهرو،  اتاق،  تعدادی 
های مخفی و آثار تاریخی کشف 

شده است.
ممکن  معتقدند  شناسان  باستان 
شهر  ترین  عظیم  شهر  این  است 

زیرزمینی جهان باشد.
این شهر زیرزمینی که به آن "شهر 
غارها" می گویند، بطور اتفاقی 
در جریان پاکسازی و مرمت خانه 
در  تاریخی  های  خیابان  و  ها 

مدیات کشف شد.
پاکسازی  مشغول  کارگران 
غاری بودند که به یک گذرگاه 
این  در  کاوش  ادامه  برخوردند. 
مکان درنهایت به کشف تعدادی 
اتاق و راهروهای متصل به اتاق 
ها و نقاشی های دیواری منجر 
موزه  مدیر  تارکان"  شد."گانی 

"میردین" و رهبر کاوش های ماتیات 
گفته است این شهر زیرزمینی بدون 
مورد  سال   ١٩٠٠ مدت  به  وقفه 
و  است  می گرفته  قرار  استفاده 
یا  مخفی  مکان  یک  عنوان  به 
مکانی برای پنهان شدن در صورت 

ضرورت ساخته شده است. 

باستان شناسان تاکنون ٤٩ اتاق از 
جمله فضاهایی برای عبادت، چاه 
آب، انبار غله و چندین گذرگاه و 
می  تخمین  و  کرده  کشف  راهرو 
هزار   ٧٠ الی   ٦٠ کم  دست  زنند 
نفر در این شهر زیرزمینی زندگی 

می کردند.
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سخن ادامه 
مقام  بە  را  مردم  رساندن  شعار 
کە  نە  اما  می دادند!  سر  انسانی 
بە مقام انسانیت نرساندند، مقامی 
ارث  بە  پهلوی  رژیم  از  کە  را 
بردە بودند را بە دهها پلە پایین تر 

کشاندند.
دو  جهان  در  سیاسی  سیستم های 
ادعا دارند، برخی از آن ها مدعی اند 
نزدشان  انسان ها  آزادی فرد و  کە 
با اهمیت تر است و قوانین خود را 
بر اساس آزادی انسان پایەگذاری 
می کنند، در این نوع سیستم دیگر 
باید  خود  اما  آزادی  در  فرد  هر 
زندگی خود را تامین کند. برخی 
دیگر از سیستم های سیاسی وجود 
دارند کە مدعی عدالت اجتماعی 
و بر این باورند کە انسانی کە نان 
داشتە باشد آزادی را نیز بە دست 

خواهد آورد.
اما ایدئولوژی ضد انسانی والیت 
فقیه، خارج از این تقسیم بندی ها 
را می توان  آن  نمونە  و فقط  است 
پیدا  سومالی  و  شمالی  کرە  در 
گرسنە  را  مردم  هم  این ها  کرد. 
را  آزادیشان  هم  و  می دارند  نگە 
ثروت  همە  و  پایمال می کنند  نیز 
ساخت  برای  را  کشور  سامان  و 
می کنند  هزینە  موشک  خرید  و 
چراکە آزادی را از مردم گرفتە، 
کابوس  در  و  می ترسند  مردم  از 
طور  این  و  گرفتار  فروپاشی 
می پندارند کە هر چە سالح هایشان 
نیز  موجودیتشان  باشد،  سنگین تر 
تامین شدە است. برای همین است 
شلیک  مردم  بە  راحتی  بە  کە 
تا  می برند  نیز  را  نانشان  و  کردە 
بلکە بتوانند هزینە موشک هایشان 
را تامین کنند. در ایران ویران شدە، 

نە نانی وجود دارد و نە آزادی.

در پی گرد و غبار شدید در ایالم چندها
 تن روانە بیمارستان شدند

رسانەهای  از  یکی  گزارش  بە 
وابستە بە رژیم ایران در استان ایالم 
و بە نقل از رییس روابط عمومی 
روز  چند  طی  ایالم،  اورژانس 
گذشته گرد و غبار ٢٢٥ ایالمی 

را راهی بیمارستان کرده است.
روابط  رییس  زیدی"  "عباس 
اعالم  ایالم  اورژانس  عمومی 
باالی  غلظت  علت  بە  کە  کردە 
 ١٠ هوا،  آلودگی  و  ریزگردهای 
مراکز  به  تنفسی  و  قلبی  بیمار 
درمانی سطح استان منتقل شده و 
قلبی  وبیمار  تعداد ٢٢٥  همچنین 
بیمارستان های سطح  به  تنفسی  و 

استان مراجعه کرده اند. 

همە  کە  اخیر  غبار  و  گرد 
گرفت،  بر  در  را  ایران  کوردستان 
میزان مراجعە کنندەگان بە مراکز 
بە  و همچنین  افزایش  را  درمانی 

کشاورزی،  کارشناسان  گفتە 
خسارات زیادی نیز بە کشاورزی 
وارد  کوردستان  زیست  محیط  و 

آمدە است.

شعار مرگ بر خامنەای این بار بر روی 
دیوار ساختمان اطالعات ارومیە حک شد

مخالفین  از  و  ناشناس  افراد 
در  اشغالگر  فقیە  والیت  رژیم 
منطقە  بە  ورود  با  کوردستان، 
شهرستان  اطالعات  شدە  حفاظت 
ارومیە بر روی ساختمان  این نهاد 
امنیتی رژیم با وجود جو امنیتی 
خامنەای"  بر  شعار"مرگ  شدید 
نوشتند. این مخالفین ضمن نوشتن 
شعار "مرگ بر خامنەای" یکی 
ادارە  کارمندان  ماشین های  از 
اطالعات را نیز بە آتش کشیدند.

کارشناسان  از  یکی  گفتە  بە 
ساختمان  اطالعاتی،  مسائل 
تحت  ارومیە  شهرستان  اطالعات 
شدیدترین تدابیرامنیتی قرار دارد 

بە  تبلیغاتی  این چنین فعالیت  و 
معنای رخنە مخالفین بە قلب دشمن 
اشغالگر است. با وجود میلیتاریزە 
ایران  رژیم  کوردستان  کامل  بودن 
هیچ وقت در این سرزمین اشغالی 

امنیت و پایگاهی نداشتە است و 
تبلیغاتی  فعالیت های  چنین  این 
نیز مهر تاییدی بر عدم مشروعیت 

این رژیم در کوردستان است.

شورای امنیت اقلیم کوردستان: گروەهای وابستە 
بە رژیم ایران عامل حملە موشکی یکشنبە شب بە 

شرکت کار گروە هستند
موشک  شش  اصابت  از  پس 
به  نینوا  استان  از  شده  شلیک 
گروه"  "کار  شرکت  پاالیشگاه 
"هولیر"،  شمال  در  آن  اطراف  و 
کوردستان  اقلیم  امنیت  شورای 
گروه  کم سابقه  اقدامی  در  عراق 
 ٣٠ "تیپ  و  حق"  اهل  "عصائب 
شبه نظامیان  از  حشدالشعبی"، 
وابستە بە رژیم ایران، را تروریست 
حمالت  مسئول  را  آن ها  و  خواند 

یکشنبه شب اعالم کرد.
در اطالعیە سازمان ضد تروریسم 
آمدە  عراق  کوردستان  اقلیم 
شب  یکشنبه  اولیه  ساعات  در 
سوی  به  موشک  شش  دست کم 
هولیر  استان  در  خبات  شهرک 

شلیک شد.
در اطالعیە منتشرە تاکید شدە که 
از  که  موشکی  حمله  این  هدف 
استان "نینوا" انجام شد پاالیشگاه 

نفت "کورگوسک" بوده است.
اربیل  استاندار  خوشناو"،  "امید 
وقوع  محل  در  حضور  از  پس 
حمالت  "این  گفت:  انفجارها 
با موشک  و  توسط شبه نظامیان 

راکت".  نه  و  است  گرفته  انجام 
خارجه  وزیر  زیباری"  "هوشیار 
حمله  عامالن  عراق،  پیشین 
مسلح  گروه های  شب  یکشنبە 
هدف  و گفت:  خواند  قانون شکن 
نفتی  پاالیشگاه  یک  آن ها  حمله 
در بخش خبات در هولیر بوده که 
داشته  دنبال  به  نیز  خسارت هایی 
است. خبرگزاری رویترز به نقل از 
نیروهای امنیتی عراق گزارش داد 
که در حمله موشکی یکشنبه شب 
اصلی  مخازن  از  یکی  هولیر،  به 
پاالیشگاه نفت کورگوسک دچار 
آتش سوزی شد. شرکت "کار گروه" 
فعالیت  گاز  و  نفت  حوزه  در  که 
می کند متعلق "باز کریم برزنجی" 
سرمایه دار کورد، است که پیشتر 
اسفند   ٢٢ یکشنبه  بامداد  در 

مشاور پیشین وزارت خارجە آمریکا: کنگرە علت ارائە 
ویزای آمریکا بە "پرویز پرستویی" حامی تروریست قاسم 

سلیمانی را بررسی کند

ویژه  مشاور  نورونها"  "گابریل 
در  آمریکا  خارجه  وزارت  پیشین 
حضور  به  اشاره  با  ایران،  امور 
از  آمریکا  در  پرستویی"  "پرویز 
از  ویزا  ارائه  روند  خواست  کنگره 
سوی وزارت خارجه ایاالت  متحده 

را بررسی کند.
"نورونها" با مطرح کردن این پرسش 
به  آمریکا  وزارت خارجه  که چرا 
حامیان  از  یکی  پرستویی"  "پروز 

توجیه گر  و  سلیمانی"  "قاسم 
است،  داده  ویزا  ایران  تروریست 
فرایند  شدیدا  باید  "کنگره  گفت: 
وزارت  و  خارجه  وزارت  بازرسی 

امنیت آمریکا را بررسی کند".
رژیم  مخالف  فعال  رجبی"  "سام 
خود  مواجهه  از  ویدیویی  ایران، 
را  آمریکا  در  پرستویی"  "پرویز  با 
منتشر کرده که نشان می دهد این 
درباره  به سوالی  پاسخ  در  بازیگر 

رابطه  وی با "قاسم سلیمانی"، با 
عصبانیت روی مچ دست رجبی 
به  را  او  تلفن  گوشی  و  می زند 

زمین پرت می کند.
جوان"  "روزنامه  دیگر  سوی  از 
تروریست  سپاه  به  وابسته 
از  عکسی  انتشار  با  پاسداران، 
"قاسم  کنار  در  پرستویی"  "پرویز 
سلیمانی"،این بازیگر را "بادیگارد 

با غیرت" خواند.

دومین اعتراضات گستردە معلمین کوردستان و سراسر 
ایران با خشونت نیروهای سرکوبگر برگزار شد

اردیبهشت   ١١ یکشنبە  امروز 
١٤٠١، تجمع اعتراضی فرهنگیان 
و  مناطق  دیگر  و  کوردستان  در 
کە  گردید  برگزار  ایران  شهرهای 
سرکوبگر  نیروهای  دخالت  با 
معلمین  از  بسیاری  انتظامی 
بازداشت و شماری هم مورد ضرب 

و شتم قرار گرفتند.
اردیبهشت  اعتراضات  دور  دومین 
درخواست  با  معلمین  ماە 
رتبه بندی،  قانون  کامل  اجرای 
همسان سازی حقوق  بازنشستگان و 

آزادی معلمان زندانی در شهرهایی 
مریوان،  شیراز،  "اردبیل،  چون 
بوشهر،  اراک،  کرج،  اصفهان، 
سقز،  فارس،  استان  در  نورآباد 
خمینی شهر،  الیگودرز،  کرماشان، 
و  ایران  دیگر  شهرهای  و  سنە" 
دخالت  با  همزمان  کوردستان 
شورش  ضد  و  امنیتی  نیروهای 

برگزار شد.
نیروهای ضد شورش و مسلح، در 
مقابل اداره کل آموزش و پرورش 
"مریوان" و  "سنە" به طور گسترده 

حضور یافتند.
"صالح  عکس  "سقز"  در  معلمان 
این  صنفی  انجمن  عضو  سرخی" 
شهر که روز شنبه بازداشت شده را 
در دست داشتند و سرود کوردی 

خواندند.
به  اعتراض  در  تجمعات  این 
رتبه بندی،  ناقص  آیین نامه 
حقوق  همسان سازی  نشدن  اجرا 
مستمر  سرکوب  و  بازنشستگان 
صنفی  فعاالن  سیستماتیک  و 

برگزار شد.

باب منندز: عدم توافق با رژیم 
ایران بهترین کاری است کە بایدن 

می تواند انجام دهد

"باب منندز"، سناتور دموکرات و 
رییس کمیته روابط  خارجی سنای 
آمریکا در گفتگو با "فاکس نیوز 
ساندی" گفته است الزم است مانع 
سالح  به  ایران  رژیم  دستیابی  از 
هسته ای شویم و دولت بایدن باید 
بداند که عدم توافق با رژیم ایران 
بهتر از رسیدن به یک توافق بد 
است و نام سپاه پاسداران نیز باید 
در فهرست سازمان های تروریستی 

باقی بماند.
است:  افزوده  همچنین  "منندز" 
دولت  هسته ای  توافق  با  "من 
مخالف  نیز  ایران  رژیم  با  اوباما 

بودم چون آن توافق به اندازه کافی 
محکم نبود".

رییس کمیته روابط  خارجی سنای 
کرده  تاکید  همچنین  آمریکا 
به  نمی توان  که  موافقیم  ما  همه 
تا سالح هسته ای  داد  اجازه  ایران 
داشته باشد زیرا ماهیت منطقه را 
تغییر خواهد یافت و یک مسابقه 
منطقه  در  هسته ای  تسلیحات 
ایجاد خواهد شد و برای متحد ما، 
دولت اسرائیل، یک تهدید وجودی 
را  آن  نمی توانیم  که  بود  خواهد 

تحمل کنیم.

پاسداران  تروریست  سپاه  نیز  ماه 
از  بالستیک  موشک  شلیک  با 
داخل خاک ایران ویالی او را در 

اربیل هدف قرار داده بود.
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 نگاهی آماری به حوادث و مسائل کارگری
 در کردستان

کردپا به مناسبت ١ مە، روز 
گزارش  در یک  کارگر  جهانی 
حوادث  آماری-تفکیکی، 
کارگری  جامعه  مسائل  و 
مه   ١ از  را  ایران  کردستان 
ارائه   ٢٠٢٢ مه   ١ تا   ٢٠٢١

می دهد.

این گزارش در چهار بخش به 
فعالین  حکومتی  سرکوب 
کولبران،  کشتار  کارگری، 
حوادث کارگری و اعتراض و 
کردستان  در  کارگران  اخراج 

پرداخته است:

و  احضار  بازداشت،  موارد 
فعالین  زندان  به  محکومیت 

کارگری: ٤١ مورد
موارد کشته و زخمی شدن کولبران: 

٢٥١ مورد
مصدومیت  و  جانباختن  موارد 

کارگران: ١٣٧ مورد
تجمعات  و  اعتراض  موارد 
پرداخت  عدم  و  اخراج  کارگری، 

حقوق: ٢١٤ مورد
بازنمود سرکوب حکومتی فعالین 

کارگری

بازداشت:

مجموع ١٨ فعال کارگری در این 
مدت بازداشت شده اند.  

شیث  امینی،  هوشنگ  سنندج؛ 
خبات  صادقی،  مریم  امانی، 
خبات  عبداللهی،  ریبوار  شکیبا، 
)ساکن  صیدی  مرتضی  دهدار، 

تهران(
محمود  اسماعیلی،  عثمان  سقز؛ 

صالحی
نیشتمان  عزتی،  حسن  بانه؛ 
پروین  محمدی،  سعید  رحمتی، 
عبدالله پور، عمر سلیمانی، افشین 

رحیمی، فاتح مجیدی

احضار به اداره اطالعات:

 ١٩ مجموع  مدت  این  در 
با  ارتباط  در  کارگری  فعال 
اطالعات  اداره  به  فعالیت هایشان 

احضار شده اند.

اقبال  صالح نیا،  مظفر  سنندج؛ 
رامین  سعیدی،  هاجر  شعبانی، 
عیسی  میرکی،  فردین  کریمی، 
جمال  حسینی،  غالب  مرادی، 
قدوس  عیوضی،  فردین  اسدی، 
توفیق  شریفه،  آرمان  شاکری، 
زاهد  امانی،  شیث  محمودی، 
عبدالله  نصراللهی،  دلیر  مرادیان، 

خیرآبادی
کاوه  اسماعیلی،  عثمان  سقز؛ 

حکیمی

محکومیت به زندان فعالین 
کارگری:

در این مدت ۴ فعال کارگری با 
احکام حکومتی روبرو بوده اند.

اتهام  به  صادقی  مریم  سنندج؛ 
»تبلیغ علیه نظام« محکوم به ١ 

سال زندان تعلیقی

محمود  اسماعیلی،  عثمان  سقز؛ 
علیه  »تبلیغ  اتهام  به  صالحی 
قانونی  غیر  تجمع  طریق  از  نظام 
گرفتن  و  کارگر  جهانی  روز  در 
عکس و انتشار تصاویر در فضای 
میلیون   ٦٠ به  مجازی« محکوم 

تومان جریمه نقدی
اتهام  به  قربانی  حیدر  کامیاران؛  
و  جمعیت  یا  دسته  در  »عضویت 
یا شعبه جمعیت هایی که در داخل 
امنیت  بر هم زدن  با هدف  کشور 
تبلیغ علیه  و  تشکیل شده  کشور 

نظام« محکوم به ١٠ سال زندان
بازنمود کشتار کولبران و جانباختن 

و مصدومیت کارگران

کشتار کولبران:

٢٥١ کولبر در این مدت کشته و 
زخمی شده اند. )٤٧ کشته، ٢٠٤ 

زخمی(
٣ تن از کولبران با نام های عالیشان 
احمدی )کشته(، فرهان مینایی  و 
و   ١٥ )زخمی(   باواجانی  رامین 

١٦ سال سن داشته اند.

زخمی شدن  و  کشته  نحوه 
کولبران:

نظامی  نیروهای  مستقیم  شلیک 
ایران: ١٤٧ مورد

ترکیه:  نظامی  نیروهای  شلیک 
٨ مورد

سقوط از ارتفاع: ٢١ مورد
انفجار مین: ١٠ مورد

نیروهای  توسط  شتم  و  ضرب 
نظامی: ١٠ مورد 

سرما زدگی و گرفتارشدن در برف 
و کوالک: ۴ مورد

سکته قلبی در حین کولبری: ۴ 
مورد

راه  در  رودخانه  در  شدن  غرق 
کولبری: ٢ مورد

 ٢ کولبری:  راه  در  گازگرفتگی 
مورد

ازسوی  ارتفاع  از  کردن  پرت 
نظامیان حکومتی: ١ مورد

کشته و زخمی شدن در پی سوانح 
رانندگی: ٤٢ مورد

جانباختن و مصدومیت کارگران:

١٣٧ کارگر در این مدت مصدوم 
جانباخته،   ٩٠( باخته اند.  جان  یا 

٤٧ مصدوم(
٢ تن از آنها کودک کار بوده اند.

و  جانباختن  دالیل 
مصدومین کارگران:

سقوط از ارتفاع: ٤٠ مورد
برق گرفتگی: ١٤ مورد
سقوط دستگاە: ٩ مورد
گازگرفتگی: ٩ مورد

سوانح کار با دستگاه: ٨ مورد 
فروریختن چاه: ٧ مورد 

ریزش دیوار و سنگ: ۴ مورد
سقوط به داخل چاه آب: ۴مورد

انفجار در تعمیرگاه
سکته قلبی ناشی از فشار کار: 

١ مورد 
حوادث رانندگی: ٢٥جمورد

دیگر حوادث کە عموما نامشخص 
بودەاند: ١٤ مورد

باید گفت:

جان  اقلیم کردستان  در  کارگر   ٨
باختەاند

٧ کارگر در  دیگر شهرهای ایران 
جان باخته اند.

تجمعات  و  اعتراض  موارد 
کارگری، بیکاری و اخراج و عدم 

پرداخت حقوق

اعتراض و تجمعات کارگری: ٢٢ 
مورد

تجمعات  و  اعتراض  عموما 

پرداخت  عدم  پی  در  کارگری 
به  رسیدگی  و  معوقات  و  حقوق 

مطالبات بوده است.
رانندگان  شهرداری،  کارگران 
شرکت های  کارگران  شهری، 
کرمانشاه،  نصر  ارومیه،  آذرکام 
سیم سازان  اسالم،  پتروشیمی 
کردستان، جهان پارس مهران، نفت 
معترضیت  ازجمله  ارومیه  صنایع 

بوده اند.
 ۶ کارگران:  حقوق  پرداخت  عدم 

مورد

کارگران  از  ۶مورد  مدت  این  در 
مریوان،  شهرهای  شهرداری 
بوکان،   سنندج،  ایالم،  پیرانشهر، 
از عدم پرداخت حقوق های  ٢ تا ٧ 

ماهه خود گزارش دادند. 
 ١٨٦ کارگران:  بیکاری  و  اخراج 

کارگر

واشرسازی  کارگر   ٨٠ جمله؛  از 
برادران کابله سوری، ١٠٠ کارگر 
۶کارگر  و  دره  آق  طالی  معدن 
در  ون(  سقزسازی)آدامس  شرکت 
سقز، خصوصا ۵ زن بدلیل » ازدحام 
کارگران زن و مرد در محوطه ی 
کارخانه و رعایت نکردن حجاب«.

وضعیت  به  آماری  نگاهی 
و  ایران  در  کارگران 

کردستان: 

ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی 
کار در میان کشورهای جهان رتبه 
١٠٢ را به خود اختصاص داده  که 

رتبه بسیار پایینی است.
بهداشت  متخصصین  انجمن  رئیس 
 ١٣ سالیانه  وقوع  از  حرفه ای 
در  کار  از  ناشی  حادثه  هزار 
وی،  گفته  به  داد.  خبر  ایران 
منجر  حوادث  این  از  مورد   ٨٠٠

و  مسائل  با  ایران  در  کارگران  عموم  مسله  از  جدا  ایران   در  کارگری  مسئله 
سیاسیت های پیچده ای گره خورده است، از جمله؛

را  آن  گذشته  سال   ٤١ طی  اسالمی  جمهوری  که  اقتصادی  عقب ماندگی  سیاست 
متوسط  و  بزرگ  کارخانجات  و  کارگاه ها  نبود  است.  کرده  اجرا  جدی  بصورت 
در کردستان. عدم سرمایه گذاری سرمایه گذران به دلیل عقب ماندگی اقتصادی و 
نبود رشد اقتصادی در کردستان. اجبار کولبری بر کردستان و برخورد نظامی با 
کولبران. برخورد امنیتی با هرگونه فعالیت کارگری و سندیکایی در کردستان. عدم 

گزینش کارفرمایان بومی در کردستان و واردکردن کارفرمای غیربومی و ...

ادامە در صفحە 6 



5 شامرە ٨٢٢   - ٥ می٢٠٢٢

ادامە در صفحە 6

بحران در سیاست خارجی جمهوری اسالمی 
ایران

رابطەهای  بە  خارجی  سیاست 
میان  دیپلماتیک  و  اقتصادی 

حکومت ها اشاره دارد.
زمان  در  ایران  خارجی  سیاست 
اسالمی  جمهوری  قدرت  تثبیت 
ایران بر رقبای داخلی و ایجاد نظام 
جمهوری اسالمی ایران، رویکردی 
متفاوت از سیاستگذاری و رفتار 
به  نرمال  حکوومت های  سیاسی 

خود گرفت.
سیاست  توان  می  کلی  طور  به 
خارجی ایران را به سه بازه زمانی 
قاجار، پهلوی و جمهوری اسالمی 
محمدرضا  کرد.  بندی  بخش 
پهلوی بر خالف سرکوب داخلی در 
سیاست خارجی اش به دنبال دوری 
از تنش بود و باوجود روابط نزدیک 
با امریکا، با اتحاد جماهیر شوروی 
نیز روابط مناسبی را ایجاد کرده 
ایران  زمان  آن  در  چه  اگر  بود. 
شاهد جوالن نیروهای متخاصم در 

جنگ جهانی دوم بود .
خارجی  سیاست  خصوصیات  اما  
ایران از بدو قدرت گیری جمهوری 
و  انقالب  صدور  پایه  بر  اسالمی 
به کشورهای  انقالب  موج  تقویت 
خواهان   رو  این  از  و  بود  منطقه 
ایران  انقالب  ایدئولوژی  گسترش 

فراتر از مرزهای ایران بود .
جو،  مخاصمه  طلبی،  نظر  تجدید 
و  مذهبی-شیعی  رادیکالیسم 
می  را  منطقه  در  افکنی  قدرت 
سیاست  بارز  خصوصیات  از  توان 
بیان  ایران  بر  حاکم  رژیم  خارجی 
ستیزی،  غرب  زمینه  در  کرد. 
جمهوری اسالمی از همان ابتدای 
های  رژیم  با  کرد  تالش  کار 
برقرار  نزدیک  روابط  کمونیستی 
کند. این رویکرد در بحبحه صف 
به  غرب  و  شرق  بلوک  ارایی 
کارتر  جیمز  دولت  اصلی  چالش 

تبدیل شد .
سال  از گذشت چهل  بیش  اکنون 
جمهوری  رژیم  گیری  قدرت  از 
همه  پشتیبانی  ایران،  اسالمی 
نیابتی  گروه های  از  ایران  جانبه 
به  برای  تالش  و  منطقه  در  خود 
قدرت رسیدن این گروه ها و تبدیل 
و  همسو  دولت های  به  شدنشان 
بیشتر  هرچه  را  منطقه  نیابتی، 
مسابقه  و  نظامی گری  سوی  به 

تسلیحاتی می برد.
و  هسته ای  برنامه  سو  یک  از 
ابر  به یک  تبدیل  ایران  موشکی 
بزرگ در سیاست خارجی  چالش 

رژیم شده است .
اسالمی  انقالب  صدور  سیاست 

ایران؛ 
راهبردی است کە اعتقاد بە صدور 
انقالب ١٣٥٧ایران دارد  آموزه های 
تا نمونە های مشابه آن در ممالک 
اسالمی  غیر  حتی  و  اسالمی 

محقق گردد .
بار  چندین  صراحتا  سیاست  این 
توسط روح الله خمینی، اولین رهبر 
جمهوری اسالمی اعالم شده است.
انتقال  انقالب،  صدور  از  هدف 
یک  عنوان  به  انقالب  مفاهیم 
فرهنگ، ایدئولوژی و یک جهان 
اتحاد  بتواند یک  بینی است که 
اسالمی، راهبردی و فراگیر ایجاد 

نماید .
سیاست  اساس  جدید  نظام  رهبر 
را  ایران  انقالب  هویت  و  خارجی 
غربی،  نه  شرقی  "نه  شعار  بر 
و  کرد  "استوار  اسالمی  جمهوری 
مقرر شد که همین تعریف مبنای 

سیاست خارجی قرار گیرد .

اولین اقدام وزیر خارجه دولت موقت 
)موازنه  یزدی  ابراهیم  ریاست  به 

ایران  که  معنا  بدان  بود  منفی( 
از پیمان "سنتو" خارج و به پیمان 

جنبش غیر متعهد وارد شد .
تهران  در  آمریکا  سفارت  --اشغال 

سیاست  چالش  اولین  می توان  را 
خارجی ایران به شمار آورد .

بر  چپ  جریان  تاثیر  همینطور 
ایران  انقالب  شدن  آمریکایی  ضد 
یکی دیگر از چالش های سیاست 

خارجی آن زمان بشمار می رود.
از  پس  ایران  خارجی  سیاست  اما 
دهە اول انقالب و پایان جنگ ایران 
و عراق، بیشتر بر روابط منطقه ای 
و استفاده از فضای پس از جنگ 

متمرکز بود .
تالش  رفسنجانی  هاشمی  دولت 
از  عملی  استفاده  با  می کرد 
مزایای  از  زدایی  تنش  سیاست 
روابط  گسترش  در  اقتصادی 

دیپلماتیک بهره ببرد.
زدایی،  تنش  سیاست  با  همزمان 

رهبران  ترور  به  اقدام  ایران  نظام 
مخالف خود در کشورهای اروپایی 

وجود  به  باعث  خود  این  و  نمود 
بین المللی  حقوقی  چالش  آمدن 
برای ایران شد که رژیم این چالش 
با  اقتصادی  روابط  البالی  در  را 

کشورهای اروپایی پنهان نمود.
با  رابطه  و  شوروی  ---فروپاشی 

آمریکا؛
آذر   ٣٠ در  شوروی  فروپاشی  با 
ماه ١٣٧٠ یک تحول مهم جهانی 
رخ داد کە نەتنها محیط پیرامونی 
را  بین الملل  نظام  کل  بلکه  ایران 
تحت تاثیر قرار داد. با از بین رفتن 
نظام دو قطبی و ایجاد نظام تک 
قطبی به رهبری آمریکا، ایران هم 

و  شد  آمریکا  با  مذاکراتی  وارد 
طی توافقی با آمریکا بر سرتالش 
ایران برای آزاد سازی گروگان های 
عوض  در  و  لبنان  در  آمریکایی 
دارایی های  از  بخشی  هم  آمریکا 

مسدود شد ایران را آزاد نمود .
"ماستریخت"  توافق  طی  همچنین 

و  نفت  صنعت  در  گسترده  روابط 
اروپایی  کشورهای  با  ایران  گاز 

شکل گرفت.
---دوره چهارم، محمد خاتمی  و 
زدایی  تنش  سیاست  از  استفاده 

هاشمی رفسنجانی؛

تدوین سیاست گفتگوی تمدن های 
زدایی  تنش  برای  خاتمی  محمد 
سال  نامگذاری  و  بیشتر  هرچه 
"گفتگوی  سال  عنوان  بە   ٢٠٠١
ملل  سازمان  طرف  از  تمدن ها" 

انجامید.
خرداد  دوم  در  که  خاتمی  محمد 
برنده  قاطع  پیروزی  با   ١٣٧٦
شده  جمهوری  ریاست  انتخابات 
انعکاس  عنوان  به  را  خود  بود، 

صدایی تازه در سپهر سیاسی ایران 
معرفی نمود.

عنوان  به  خاتمی  محمد  آمدن  با 
نظر  به  طلب  اصالح  چهره ای 
و  ایران  روابط  که  می رسید 
زدایی  تنش  سوی  به  آمریکا 

در   " بوش  "جرج  اما  بردارد.  گام 

سخنرانی  در   "٢٠٠٢ ژانویە   ٢٩
ساالنە خود کە پس از حمالت ١١ 

کنگرە  در  بود،  دادە  رخ  سپتامبر 
ایران، عراق و  آمریکا، سە کشور 
کرە شمالی را محور شرارت نامید 
و این موضوع روابط ایران و آمریکا 

را در مقطع جدیدی از تهدید قرار 
داد.

تنش  سیاست  رسد  می  نظر  به 
زدایی در دولت های رفسنجانی و 
محمد خاتمی، جدای از درآمد های 
برای  را  مهم  هدف  دو  اقتصادی 

رژیم ایران در پی داشت.
فیزیکی  حذف  و  ترور  اینکه  اول 
از  خارج  در  رژیم  مخالف  رهبران 

کشور.

هسته ای  ظرفیت  باالبردن  دوم؛ 
هسته ای  سمت  به  حرکت  و  ایران 

شدن ایران.
ابتدای  از سال های  آن هم  از  بعد 
موضوع  شمسی،  هشاد  دهە 
در  همیشه  هسته ای  مذاکرات 
هم  ایران  داخلی  سیاسی  فضای 
نقش داشته است. در زمان ریاست 
کە  بود  خاتمی  محمد  جمهوری 
همزمان با طرح گفتگوی تمدن ها 
از  تن  چندین  جهانیان،  اخفال  و 
در  اندیش  دگر  مطرح  چهرهای 
داخل ایران ترور شدند که به پرونده 

قتل های زنجیره ای مشهور شد.
محموود  جمهوری  ریاست  دوران 
احمدی نژاد را می توان آغاز بحران 

در سیاست خارجی ایران نامید.
در این دوران بود که ایران ادعای 
رهبری کشورهای در حال توسعه 
را داشت و از روش های پوپولیستی 
در  خود  قدرت  دادن  نشان  برای 
مقابله با استکبار جهانی استفاده 

می نمود.
ناکارآمدی سازمان ملل  از اعالم 
یهودیان  کشتار  انکار  تا  گرفته 
به دست آلمان نازی، در سخنرانی 

مجمع ساالنه سازمان ملل.
کشورهای  با  روابط  افزایش 
کوبا،  جمله  از  التین  آمریکای 
از  بردن  سود  و  ونزوئال  بولیوی، 
جمعیت ٥ ملیون نفری از مهاجران 
که  گانه،  سه  منطقه  در  لبنانی 
ناحیه ای است در امتداد مرزهای 
ایران  برزیل.  و  آرژانتین  پاراگوئه، 
از طریق حزب الله لبنان در میان 
از  آنان  اغلب  که  مهاجران  این 
جنگجوهای حزب الله بودند، نفوذ 
کند و با توسعه روابط محلی در 
این منطقه، عملیات های خود را 
پول  مخدر،  مواد  قاچاق  از  اعم 
تروریسم  مالی  تامین  و  شوویی 

تامین کند.
کشورهای  با  روابط  مدیریت 
شاخه  عهده  به  التین  آمریکای 

قدس سپاه پاسداران است.
در دوران احمدی نژاد بود که سپاه 
قدس اقدام به سازماندهی و تجهیز 

مو      نا

بر  ایران  تثبیت قدرت جمهوری اسالمی  ایران در زمان  سیاست خارجی 
رقبای داخلی و ایجاد نظام جمهوری اسالمی ایران، رویکردی متفاوت از 

سیاستگذاری و رفتار سیاسی حکومت های نرمال به خود گرفت.

در  خود  مخالف  رهبران  ترور  به  اقدام  ایران  نظام  زدایی،  تنش  سیاست  با  همزمان 
کشورهای اروپایی نمود و این خود باعث به وجود آمدن چالش حقوقی بین المللی برای 
ایران شد که رژیم این چالش را در البالی روابط اقتصادی با کشورهای اروپایی پنهان 

نمود.

سیاست تنش زدایی در دولت های رفسنجانی و محمد خاتمی، جدای از درآمد های اقتصادی 
دو هدف مهم را برای رژیم ایران در پی داشت:

اول، ترور و حذف فیزیکی رهبران مخالف رژیم در خارج از کشور.
دوم، باالبردن ظرفیت هسته ای و حرکت به سمت هسته ای شدن ایران.
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ادامە صفحە 5
تروریستی  گروه های  بیشتر  هرچه 

در هر جای ممکن بود.
همینطور گمانه زنی هایی در مورد 
موشک های  استقرار  و  ایجاد 
شهاب ٣ در کشور ونزوئال و اجارە 
برخی مراکز و پادگان های نظامی 
در همین  دارد.  وجود  ایران  توسط 
از  اورانیوم  خرید  که  بود  هنگام 
آمریکا  متحدان  و  بولیوی  کشور 

افزود.
ریاست  ساله  هشت  دوران  در 
سیاست  نژاد،  احمدی  جمهوری 
خارجی ایران بر اساس تجدید نظر 
منطقه ای  امنیتی  نظم  در  طلبی 
چیده شده بود. از اظهار نظرهای 
پوپولیستی گرفته تا ایجاد روابط 
در  شمار  بی  ولخرجی های  و 
کشورهای دوردست آن هم از سهم 
 ١٢٠ بشکه ای  باالی  نفت  فروش 

دالر.
افزایش  مردم  سهم  میان  این  در 
تورم و حرکت بە سمت فالکت بود.

دورە حسن روحانی؛
حسن روحانی دولت خود را دولت 
تدبیر و امید معرفی کرد و باشعار 
الئوسط"  من  المور  "خیر  و  تعادل 
بهبود  و  تحریم ها  برداشتن  وعدە 
کار  به  شروع  معیشت،  وضعیت 

کرد. 
روحانی،  خارجی  سیاست  ادعای 
گشودن درهای دیپلماسی رژیم با 

جهان آزاد بود.
او  توافق هسته ای وعده داده شده 

سرابی بیش نبود
.

بحران های اقتصادی و فساد مالی 

به مرگ کارگران می شود. بنا 
توسط مجموعه  اطالعاتی که  بر 
شده،  گردآوری  بشر  حقوق  فعاالن 
در  گذشته،  سال  چهار  طی 
اقتصادی  شرایط  وخامت  بحبوحه 
در  کارگری  اعتراضات  ایران، 
است.  یافته  افزایش  کشور  این 
کرده اند  تالش  ایرانی  مقامات 
کارگری  سازمان های  فعاالن  تا 
که  را  کارگری  اتحادیه های  و 
اعتراضات علیه دستمزدهای پایین 
و کاهش استانداردهای زندگی را 
رهبری کرده اند، سرکوب و ساکت 
قابل  تعداد  این،  بر  عالوه  کنند. 
توجهی از حوادث ایمنی مرتبط با 
کار گزارش شده و موارد دستمزد 
شرایط  دهنده  نشان  نشده،  پرداخت 
تحلیل   میان  در  کار  خطرناک 
در  کار  نیروی  از  حفاظت  رفتن 
سال  چند  در  است.  ایران  اقتصاد 
گذشته، اعتراضات سازمان یافته 

به  واکنش  در  ایران  در  کارگری 
کاهش سطح کیفیت زندگی، تاخیر 
در دستمزدها و کاهش حمایت های 
بیمه ای افزایش یافته است. برخی 
از این اعتراضات توسط کارگران 
کارگران  هفتاپه،  نیشکر  شرکت 
معلمان  صنفی  کانون  آهن،  راه 
پوشش  تحت  بازنشستگان  و  ایران 

تامین  بازنشستگی  صندوق های 
اجتماعی رهبری شده است.

 ٩ حدود  ایران  در  بیکاری  نرخ 
آمارهای  اساس  بر  و  است  درصد 
دو  تقریبا  زنان  بیکاری  رسمی، 
برابر مردان است. داده ها همچنین 
همه  طول  در  که  دهد  می  نشان 
از  بیش  کووید-١٩،  گیری 
ترک  را  کار  بازار  زن   ١٧٧٠٠٠

عالی  شورای  نماینده  اند.  کرده 
اسالمی کار، در ٢ فوریه ٢٠٢١ 
ایران  دانشجویان  خبرگزاری  به 
درصد   ٩٧ از  بیش  که  گفت 
کارگران با قرارداد موقت مشغول 

به کار هستند.
در   ٢٠١٨ سال  از  ایران  اقتصاد 
داشته  رکود  مختلف  بخش های 

تورم  رسمی  آمار  بنابر  است، 
درصدی،   ٤٠ حدود  سرسام آور 
را در  استاندارد زندگی خانواده ها 
منفی  تأثیر  تحت  کشور  سراسر 
قرار داده است. بر اساس اطالعات 
آمار  مرکز  سوی  از  شده  منتشر 
ایران در ژانویه ٢٠٢٢ ، قیمت اقالم 
خوراکی، آشامیدنی و دخانیات در 
سبد خرید خانواده ها نسبت به سال 

داشته  افزایش  درصد   ٤٢.۵ قبل 
ایجاد  حق  ایران  کار  قانون  است. 
اتحادیه های کارگری مستقل از 
گروه های وابسته به دولت مانند 
شورای اسالمی کار را به رسمیت 
نمی شناسد. با این وجود کارگران، 
اتحادیه های بزرگ و مستقلی از 
شرکت  کارگران  سندیکای  جمله 

حومه،  و  تهران  اتوبوسرانی  واحد 
هفت  نیشکر  کارگران  سندیکای 
تپه و اتحادیه کارگران آزاد ایران را 
تشکیل داده اند. ماده ٢٢ میثاق 
بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 
و ماده ٨ میثاق بین المللی حقوق 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از 
حق تشکیل و عضویت در اتحادیه 
های کارگری حمایت می کند. 

ایران هر دو معاهده  را امضا کرده و 
همچنین عضو سازمان بین المللی 
عضو  همچنین  ایران  است.  کار 
 )ILO( کار  بین المللی  سازمان 
است اما تاکنون از امضای میثاق 
٨٧ سازمان بین المللی کار )پیمان 
نامه آزادی تشکل و حمایت از حق 
سازماندهی( و میثاق ٩٨ سازمان 

بین المللی کار )پیمان  نامه حق 
دست  زنی  چانه  و  سازماندهی 
است.  کرده  خودداری  جمعی( 
ایران   در  کارگری  مسئله  چراکه 
در  کارگران  عموم  مسله  از  جدا 
سیاسیت های  و  مسائل  با  ایران 
از  است،  خورده  گره  پیچده ای 
عقب ماندگی  سیاست  جمله؛ 
اسالمی  جمهوری  که  اقتصادی 

را  آن  گذشته  سال   ٤١ طی 
است.  کرده  اجرا  جدی  بصورت 
کارخانجات  و  کارگاه ها  نبود 
کردستان  در  متوسط  و  بزرگ 
سرمایه گذران  سرمایه گذاری  عدم 
به دلیل عقب ماندگی اقتصادی و 

نبود رشد اقتصادی در کردستان
و  کردستان  بر  کولبری  اجبار 
برخورد نظامی با کولبران برخورد 
فعالیت  هرگونه  با  امنیتی 
کارگری و سندیکایی در کردستان 
عدم گزینش کارفرمایان بومی در 
کارفرمای  واردکردن  و  کردستان 

غیربومی و ...
در آخر باید گفت مسئله کارگری 
موضوعی  کارگر  حقوق  نقض  و 
در  پیچده  و  گسترده  بسیار 
با زندگی  تنیده  ایران و  کردستان 
جامعه کردستان است و در اینجا 
و  شده  رسانه ای  آمار  به   فقط 
کارگران  جانباختن  آمار  بیشتر 

اشاره شده است.

اقتصاد ایران از سال ٢٠١٨ در بخش های مختلف رکود داشته است، بنابر آمار 
رسمی تورم سرسام آور حدود ٤٠ درصدی، استاندارد زندگی خانواده ها را در 

سراسر کشور تحت تأثیر منفی قرار داده است.

ادامە صفحە ٤  

گسترده موجب افزایش نامیدی و 
نارضایتی هرچه بیشتر جامعه شد.
با کشورهای  اوج رسیدن تنش  به 
مراکز  در  خرابکاری  منطقه، 
چهره های  حذف  ایران،  هسته ای 
نظامی و هسته ای ایران، همچنین 
هواپیمای  عمدی  نمودن  ساقط 
پاسداران که  اکراینی توسط سپاه 
موجب انزجار بیش از پیش مردم از 
نظام و به میان آمدن یک چالش 
بزرگ حقوقی و امنیتی در سطح 

بین المللی برای ایران بود.
خرابکاری در مراکز حساس مانند 
حمله های  و  هسته ای  پتروشیمی، 
ارگان های  به  سایبری  موفق 
دولتی  و سرقت مدارک  بزرگ 
از  ایران  هسته ای  محرمانه  فوق 
از  بزرگ  اسرائیل، چالشی  طرف 
منظر سیاست بین الملل برای ایران 

به حساب می آید.
و  گسترده  اعتراضات  تبعات 

سراسری آبان ماه ٩٨؛
جهش سە برابری یک شبە قیمت 
بە  برای  قوی  محرکی  بنزین، 
خیابان آمدن مردم و اعتراض نسبت 
به بی عدالتی و فساد ساختاری 
که  اعتراضاتی  بود.  رژیم  در 
سرکوب  و  برخورد  با  زود  خیلی 
وحشیانه نیروهای سرکوبگر مواجه 
اصل  اعتراضات  آن  از  پس  و  شد 
نظام و ولی فقیه را نشانه گرفت 
و کشتار بی رحمانه مردم به دست 
رژیم چهره واقعی نظام تحت سلطه 
سپاه پاسداران را بیش از پیش برای 
حقوق  و  بین المللی  سازمان های 
بشری برمال ساخت  و رژیم ایران 
رابا چالش مشروعیت داخلی روبرو 
بی  بر  مهمی  تاثیر  که  ساخت 

در  رژیم  بیشتر  چه  هر  اعتباری 
نظام بین الملل و دنیای آزاد داشت.

تنش با عربستان؛ 
جمهوری  آمدن  کار  روی  از  پس 
و  ایران  روابط  در  تنش  اسالمی 
داشته  فرود هایی  و  فراز  عربستان 
است که در دوران حسن روحانی به 

نقطه اوج رسید.
از  ایران  جانبه  همه  ---حمایت 
باران  حوثی های یمن و موشک 
با  عربستان  مهم  پاالیشگاه های 

موشک های ایرانی.
در  ایرانی  زائرین  شدن  ---کشته 

منا 
ایران در منطقه  ---قدرت افکنی 

و  خود  نفوذ  حوزه  توسعه  برای 
عربستان  برای  تهدید جدی  ایجاد 

سعودی
و  شیعه  گروه های  از  پشتیبانی 
حکومت  به  معترض  چهره های 

ال سعود در خاک عربستان .
موشکی  و  هسته ای  ---برنامه 
دور  موشک های  ساخت  و  ایران 

برد و مین برد از طرف ایران.
پس  عربستان  سفارت  به  ---حمله 
شیعیان  رهبر  نمر"  "شیخ  اعدام  از 
روابط  قطع  و  سعودی  معترض 
دیپلماتیک هر دو کشور پس از ان 
را می توان از چالش های مهم در 
روابط ایران و عربستان بشمار آورد.

هستەای  بحران  هستەای؛  بحران 
خود یک ابر چالش بزرگ برای 
رژیم ایران است کە عواقب دوسویە 
آن تاثیر سریعی بر اقتصاد داخلی 

و بازار ایران دارد.
تا  گرفته  نفت  جهانی  بازار  از 

قیمت ارز و طال.
توان  را می  ایران  بحران هستەای 
نقطه گرانیکای قدرت طلبی ایران 
در منطقه به شمار آورد. پرونده ای 
گروه های  و  موشکی  مسئله  که 
خود  ضمیمه  در  را  ایران  نیابتی 
رسمیت  به  در  سعی  رژیم  و  دارد 
به عنوان یک  شناخته شدن خود 
قدرت منطقه ای و جهانی از طرف 

تصویری  البته  دارد.  را  رقبایش 
می  نمایش  خود  از  ایران  که 
و  منطقه  مطلوب کشورهای  دهد 
رژیم  اینکه  تصور  و  نیست  جهان 
اختیار  در  با  ایران  و   نرمال  غیر 
داشتن چندین گروه نیابتی و مجهز 
انواع  و  پیشرفته  موشک های  به 
یابد  دست  هم  اتم  بمب  به  پهباد 

برای جهان کابووس خواهد بود.
هم  ایران  که  است  حالی  در  این 
فتوای خامنه ای در خصوص حرام 
دانستن بمب اتم را دارد. هم دستور 
برای  ملی  امنیت  عالی  شورای 
غنی سازی اورانیوم در حد ساختن 

بمب اتم.

 نگاهی آماری به حوادث و مسائل کارگری
 در کردستان

بحران در سیاست خارجی جمهوری اسالمی 
ایران
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خرد جمعی عامل موفقیت های 
پایدار

وقتی  علمی  مطالعه  یک  بنابر 
حل  برای  آن  از  بیش  یا  نفر  سه 
وارد  هم  با  پیچیده  مشکل  یک 
بهتری  عملکرد  می شوند،  عمل 
نسبت به تعداد مشابهی از افرادی 
که به طور مستقل کار می کنند، 
جالب تر  نکته  اما  داشت.  خواهند 
حتی  که  است  این  یافته ها  این 
مسائل  حل  در  نفره  دو  گروه های 
به  که  افرادی  از  بهتر  پیچیده 
تنهایی و مستقل کار می کردند، 
نتایج  همچنین  نکردند.  عمل 
که  داد  نشان  علمی  مطالعه  این 
عملکرد هر گروه بهتر از عملکرد 
بهترین فرد در گروه می باشد که 
به تنهایی و مستقل عمل می کرد. 
در این تحقیق بخوبی مشخص شد 
که اعضای گروه بهترین منابع و 
توانایی های خود را برای دستیابی 
به نتیجه مطلوب با هم ترکیب می 

کنند.
بی شک کسانی که این مقاله را 
می خوانند به سهولت می توانند این 
نتایج مهم را تنها به نوع خاصی 
از مشکل و مسائل یعنی مسائل 
فکری محدود کنند اما در واقع 
تحقیق مذکور درهای متعددی را 
که  می گشاید  امکان  این  بروی 
مسائل  و  مشکالت  دیگر  انواع 
خرد  طریق  از  است  ممکن  نیز 
و  آسان تر  گروهی  کار  و  جمعی 
انجام  به  و  حتی سریع تر حل شده 
برسند. مطمئنا ما می توانیم در 
بر  متعددی  شواهد  خود  اطراف 
همکاری  تصاعدی  قدرت  صحت 
با  ببینیم،  را  یکدیگر  با  افراد 
دریافت  می توان  ابتدائی  نگاهی 
که چیزهای کمی در جامعه ما 
وجود دارند که خارج از همکاری 
گروه هایی از افراد با زمینه های 
آمده  وجود  به  تخصصی  مختلف 

باشند.
برانگیز  چالش  سوال  همه  این  با 
بیش  گروه ها  آیا  که  است  این 
به  دستیابی  به  تمایلی  افراد  از 
حقیقت دارند؟ آیا اگر یک گروه 
رابطه  در  در معرض تصمیم گیری 
یا هر چیز  و  با شخص، موقعیت 
داده های  و  گیرند  قرار  دیگری 
در  گیری  تصمیم  برای  کافی 
می توان  هم  باز  باشد  دسترس 
انتظار داشت که نتیجه بدست آمده 
بطور  افراد  تصمیم گیری  از  بهتر 
گیری  تصمیم  آیا  باشد؟  مستقل 
تصمیم گیری  به  نسبت  گروهی 
شرایطی  هر  در  می تواند  فردی 
دقیق تر، فراگیرتر و به طور مداوم 

برتر باشد؟

در نگاه اول بسیاری از مشاهدات 
از این فرضیه حمایت نمی کنند، 
نگاهی دقیق در هر مورد ممکن 
است خالف این را نشان دهد. برای 
مثال، مخالفان تعمیم نتایج تحقیق 
زندگی،  شئونات  تمام  به  باال 
اشاره  تاریخی  تلخ  تجربه  این  به 
می کنند که چگونه در طول تاریخ 
این  به  مردم  از  بزرگی  گروه های 
نتیجه رسیدند که انواع خاصی از 
افراد جامعه به مانند "یهودیان و 
کولی ها" حق حیات ندارند و برای 
بشری  فجایع  نتیجه   این  تحقق 
در  اما  کردند.  خلق  را  بزرگی 
گروه های  که  گفت  باید  مقابل 
بزرگتر دیگری نیز به مخالفت با 

این نتیجه گیری برخاستند.

یک  به  اشاره  با  نمی توان  البته 
این  نتایج  تاریخی  واقعه  چند  یا 
برپایه  برد.  سئوال  زیر  را  مطالعه 
اساسا  علمی  مطالعه  این  نتایج 

حل  توانایی  نتیجه  در  و  خالقیت 
مسئله زمانی افزایش می یابد که 
بتواند با دیگران گفت وگو  شخص 
کند، یک ایده خوب اغلب توسط 
دیگری ایجاد می شود و مسیرهای 

اشتباه زمانی که افراد به صورت 
به  می کنند،  کار  هم  با  گروهی 
سرعت شناسایی و رها می شوند. 
از سوی دیگر هنگامی که افراد 
همفکری  به  دست  گروهی  بطور 
تعصبات  حذف  احتمال  می زنند 
مساله  حل  و  تصمیم گیری  در 
شد  یادآور  باید  می یابد.  افزایش 

که سوگیری هایی که افراد را از 
حقیقت  یک  به  رسیدن  یا  درک 
خاص باز می دارد به طور طبیعی 
متفاوت  دیگر  فرد  به  فردی  از 
موجب  واقعیت  همین  و  است 
کاهش دخالت سوگیری و تعصب 
گروهی  کار  نهایی  نتیجه  در 

سوگیری ها  این  اگر  می شود. 
گروه  یک  در  کافی  اندازه  به 
متفاوت باشد به طوری که هیچ 
سوگیری خاصی به اکثریت پایبند 

نباشد، تأثیر هر سوگیری متناسب 
یابد.  می  کاهش  گروه  اندازه  با 
می توان  کوتاه  شرح  این  با  حال 
نسل کشی های  بدترین  تشریح  به 
گروه های  پرداخت.  بشریت  تاریخ 
همسویی که افراد عضو آن دارای 

بوده اند  سوگیری  تفاوت  کمترین 
به نتایج هولناکی دست یافته اند، 
بر  را  تاثیر  کمترین  که  افکاری 

تصمیم گیری اشتباه داشته اند.
باشد  دیگری  توضیح  این  شاید   
افراد  باال،  مطالعه  در  چرا  که 
از  کارآمدتر  می توانند  متوسط 
مسائل  حل  در  گروه  برتر  افراد 

افراد  شاید  کنند.  عمل  گروهی 
بر یک نظر  معمولی گروه عالوه 
مفید برای بهترین  گزینه، به افراد 
برتر گروه کمک کنند تا خود را 
تأثیر سوگیری های منفی شان،  از 
کنند.  رها  موقت  بطور  حداقل 
می توانند  مخالفان  همه  این  با 

دیگری  مهم  مشاهدات  ارائه  به 
تمام  به  نتایج  این  برای رد تعمیم 
شئونات زندگی بپردازند. به عنوان 
مثال تمصمیم گیری قریب به ٦٠ 

درصد مردم ایران در رای دادن به 
 ،٥٨ سال  در  اسالمی  جمهوری 
می تواند یک نماد بارز این مساله 
باشد. در این میان خواننده شاید به 
یک فرضیه میانه دست یابد که 
برخی از گروه ها در مورد برخی از 

افراد  از  عاقالنه تر  و  بهتر  چیزها 
مستقل تصمیم می گیرند!؟

تمام  با  و  کنونی  دنیای  در  اما 
پیشرفت هایی که ما بدست آورده ایم 
های  شبکه  قدرت  وجود  با  و 
اختیار  در  اکنون  که  اجتماعی 
ماست، باز هم گردآوردن گروه های 
بزرگی از متخصصان برای مطرح 

کردن سؤاالت یا مشکالت خاص، 
نظر  به  اکثر ما  توانایی  از  فراتر 

می رسد.
از  بردن  بهره  کاربرد  بهترین  اما 
از  استفاده  و  جمعی  تصمیم گیری 
خرد جمعی برای هر کدام از ما، 
با توجه به تعصبات و منیتی که 

درون ما را فرا گرفته، به حاشیه 
منیت ها  و  تعصبات  این  راندن 
زدن  ضربه  موجب  که  می باشد 
گیری  تصمیم  پروسه  هرگونه  به 

می شود. خرد جمعی به ما کمک 
توان  که  ببینیم  را  آنچه  می کند 
دیدن آنرا نداریم. دوستان و خانواده 
چیزهای  توانند  می  اغلب  ما 
مهمی را در مورد ما ببینند که 
نابینا  کامال  آنها  به  نسبت  ما 

خرد  از  ما  که  هنگامی  هستیم. 
جمعی بهره می بریم، بینشی نسبت 
به فرآیندهای فکری و سوگیری 
های خودمان کسب می کنیم که 
ما از آن آگاه نیستیم. فرآیندهای 
فکری و سوگیری هایی که اغلب 
منفی  تأثیر  ما،  تصمیم گیری  بر 
می گذارند اما کنترلی روی آنها 

نداریم زیرا به سادگی از آنها آگاه 
نیستیم.

خرد  از  بردن  بهره  هنگام  در  اگر 
جمعی، به دقت به پاسخ هایی که 
از جمع و گروه هایی که به درستی 
انتخاب کرده ایم گوش دهیم، اغلب 
مضامین مهمی را دریافت خواهیم 

هستند،  ظهور  حال  در  که  کرد 
پیام هایی که اغلب کلید پیشرفت 
شخصی ما هستند. البته، دوستان 
نزدیک و خانواده ما ممکن است 

هنگام اظهار نظر و ارائه بینشی به 
ما نسبت به خودمان، تحت فشار 
قرار گیرند و احساس راحتی نکنند 
دقت  افراد  انتخاب  در  اگر  اما 
قضاوتشان  به  که  افرادی  کنیم، 
آنرا  شجاعت  باید  داریم،  اعتماد 

کمک  آنها  به  که  باشیم  داشته 
کنیم تا نظرات صادقانه شان را به 
آنها حقیقت  اگر  زیرا  بگویند،  ما 
را به ما بگویند و ما نیز شهامت 
داشته  را  دفاع  بدون  دادن  گوش 
خرد جمعی  از  اصل،  در   - باشیم 

بهره برده ایم.

شهرام  میرزایی

حذف  احتمال  می زنند  همفکری  به  دست  گروهی  بطور  افراد  که  هنگامی 
تعصبات در تصمیم گیری و حل مساله افزایش می یابد

مخالفان می توانند به ارائه مشاهدات مهم دیگری برای رد تعمیم این نتایج به تمام شئونات 
زندگی بپردازند. به عنوان مثال تمصمیم گیری قریب به ٦٠ درصد مردم ایران در رای 

دادن به جمهوری اسالمی در سال ٥٨، می تواند یک نماد بارز این مساله باشد

بهترین کاربرد بهره بردن از تصمیم گیری جمعی و استفاده از خرد جمعی برای هر کدام 
از ما، با توجه به تعصبات و منیتی که درون ما را فرا گرفته، به حاشیه راندن این تعصبات 

و منیت ها می باشد که موجب ضربه زدن به هرگونه پروسه تصمیم گیری می شود
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عفو بین الملل: مقامات ایران جان و سالمتی 
سعدا خدیرزاده را به بازی گرفته اند

عفو بین الملل در واکنش به وضعیت سعدا خدیرزاده، زن باردار بازداشت شده در زندان ارومیه که در اعتراض به 
بالتکلیفی اش دست به اعتصاب غذا و دارو زده، اعالم کرد: بازداشت وی مغایر معیارهای دادرسی منصفانه است 

و از نظر قوانین بین المللی خودسرانه محسوب می شود.
این سازمان حقوق بشری عنوان کرده است: مقامات ایران در اقدامی بیرحمانه جان و سالمت یک زن زندانی باردار 
به نام سعدا خدیرزاده را به بازی گرفته اند. این زندانی کرد که به شکل خودسرانه در بند زنان زندان ارومیه در 
استان آذربایجان غربی بازداشت شده است، در هشتمین ماه بارداری است و از بیمارهای های قلبی و کلیوی رنج 
می برد. با این حال، مسئوالن او را از دسترسی به مراقبت های پزشکی تخصصی که نیازمند اعزام به یک مرکز 

درمانی خارج از زندان است محروم کرده اند.
عفو بین الملل افزوده است: سعدا خدیرزاده از روز ۶ اردیبهشت ١٤٠١ در اعتراض به هفت ماه بازداشت، بدون اعالم 
عناوین اتهامی یا ارائه هرگونه اطالعات به وی از سوی مقامات و همچنین محرومیت از مراقبت های پزشکی 
تخصصی که وضعیت سالمتی بسیار بدی را برای او به همراه داشته، دست به اعتصاب غذا و دارو زده است. 
در اوایل دی ماه ١٤٠٠، پزشکان زندان توصیه کردند که او به مراقبت های پزشکی تخصصی در خارج از زندان 
نیاز دارد، اما مقامات دادستانی در همدستی با ماموران وزارت اطالعات او را از چنین مراقبت های پزشکی 

محروم کرده اند.
عفو بین الملل می گوید: سعدا خدیرزاده در ٢٢ مهر ١٤٠٠ از سوی ماموران وزارت اطالعات در پیرانشهر، استان 
آذربایجان غربی دستگیر شد. در پیام صوتی که از داخل زندان به بیرون درز کرده، او گفته است که در پی 
دستگیری اش، به مدت ١٢ روز در بازداشتگاه وزارت اطالعات در پیرانشهر نگهداری و تحت بازجویی های شدید 
قرار گرفته است. او پس از حدود سه هفته به بند زنان زندان ارومیه منتقل شده و از آن زمان در آن جا محبوس 
است.  به گفته یک منبع آگاه، سعدا خدیرزاده از زمان بازداشت هرگز اجازه دسترسی به وکیل را نداشته است. 
بازداشت وی مغایر معیارهای دادرسی منصفانه است و از نظر قوانین بین المللی خودسرانه محسوب می شود زیرا 
وی بدون اطالع از دالیل بازداشت برای مدت طوالنی تحت بازداشت موقت قرار گرفته و از دسترسی به وکیل 

محروم شده است.
سعدا خدیر زاده که از روز سه شنبه ششم اردیبهشت ماه در بند نسوان زندان ارومیه دست به اعتصاب غذا و دارو زده، 

همچنان در اعتصاب به سر می برد.
یکی از هم بندی های این شهروند به کردپا گفت: پس از اعتصاب غذا و داروی سعدا خدیرزاده، رئیس زندان وی 

را احضار و او را تحت فشار گذاشته بود که به اعتصابش پایان دهد.
این منبع مطلع افزود: مسئوالن زندان نسبت به وضعیت این زن باردار بی توجه هستند و آماده پاسخگویی به 

خواسته های این شهروند نمی باشند.
این منبع مطلع اظهار داشت: اعتصاب این زن باردار نگرانی خانواده وی را در پی داشته و طی دو روز گذشته 

خانم خدیرزاده تماس تلفنی را با خانواده اش نداشته است.
روز شنبه دهم اردیبهشت ماه، رئیس زندان ارومیه با این شهروند اعتصابی دیدار و از وی خواسته که به اعتصابش 

پایان دهد، اما او این درخواست رئیس زندان را رد کرده بود.
روز شنبه دهم اردیبهشت ماه، یکی از نزدیکان سعدا خدیرزاده به کردپا اعالم کرد: تاکنون نهادهای امنیتی و 
نظامی مانع آزادی موقت خانم خدیرزاده با تودیع قرار وثیقه شده اند و نیروهای امنیتی وی را به گروگان گرفته اند.
پیشتر، این شهروند طی دو نامه از دادستان پیرانشهر درخواست تبدیل قرار بازداشت موقت به قرار وثیقه کرده بود، 

اما دادستان و بازپرس پرونده با درخواست وی مخالفت کرده بودند.
سعدا خدیرزاده در درخواستش اعالم کرده بود که در حال حاضر در شرایط نامساعدی در زندان به سر می برد و 
به دلیل بارداری، فشار خون، ناراحتی کلیوی و دیسک کمر و ناراحتی قلبی و عصبی تحمل حبس برای وی 

سخت است.
روز دوشنبه هفدهم آبان ماه ١٤٠٠، این زن باردار از بازداشتگاه اطالعات سپاه به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.

این شهروند طی مدت بازداشت از "مالقات با خانواده" و "دسترسی به وکیل" محروم بوده است.
روز پنج شنبه بیست و دوم مهرماه ١٤٠٠، نیروهای امنیتی این شهروند را بدون ارائه حکم قضایی بازداشت کرده 

بودند.
سعدا خدیرزاده متأهل و دارای دو فرزند است.

تاکنون واز دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطالع دقیقی به دست نیامده است.

با تودیع قرار وثیقه  سنندج؛ رحمت الله صالحیان یازی بالغی 
آزاد شد

"رحمت الله  نام  به  کرد  شهروند  اردیبهشت ماه، یک  دوازدهم  دوشنبه  روز 
صالحیان یازی بالغی" ٣٥ ساله فرزند محمد اهل روستای "یازی بالغی" 
از توابع سقز پس از ١٤٥ روز بازداشت موقت با تودیع قرار وثیقه از زندان 

سنندج آزاد شد.
این شهروند با تودیع قرار وثیقه به شیوه موقت تا پایان مراحل دادرسی از 

زندان سنندج آزاد شده است.
آقای صالحیان طی مدت بازداشت از "دسترسی به وکیل" و "مالقات با 

خانواده" محروم بوده است.
روز چهارشنبه بیست و هفتم بهمن ماه ١٤٠٠، این شهروند از بازداشتگاه 

اداره اطالعات سنندج به زندان مرکزی این شهر منتقل شد.
روز یکشنبه چهاردهم آذرماه ١٤٠٠، رحمت الله صالحیان یازی بالغی بدون 
ارائه حکم قضایی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجویی به 

بازداشتگاه اداره اطالعات سنندج منتقل شده بود.

تاکنون از دلیل بازداشت و اتهامات 
کرد  شهروند  این  علیه  مطروحه 
نیامده  دست  به  دقیقی  اطالعی 

است.

اعتصاب غذای اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه 
معلمان  انجمن صنفی  مدیره  هیات  اعضای  از 

کردستان - مریوان

اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه از اعضای هیات مدیره انجمن صنفی معلمان کردستان – مریوان از لحظه 
بازداشت اعتصاب غذا کردند.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران با تأیید این خبر، اعالم کرده است: امیدواریم که نهادهای 
بازداشت کننده، با عقالنیت با این موضوع برخورد کرده و شرایط آزادی این عزیزان را فراهم کنند.

بامداد روز یکشنبه یازدهم اردیبهشت ماه، اسکندر لطفی، شعبان محمدی و مسعود نیکخواه از اعضای هیات 
مدیره انجمن صنفی معلمان کردستان – مریوان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بعد از ظهر همان روز شعبان 

محمدی آزاد شد.

ارجاع پرونده دو فعال صنفی معلمان به شعبه ٤ 
بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب کرمانشاه

پرونده علی صادقی و خان عزیز اسماعیلی، از اعضای انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه به 
شعبه ٤ بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب این شهر ارجاع داده شد.

براساس احضاریه ای که روز شنبه دهم اردیبهشت ماه برای این دو فعال صنفی معلمان ارسال شده است، آنها باید 
پس از پنج روز جهت دفاع از اتهام انتسابی در شعبه ٤ بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب کرمانشاه حاضر شوند.
در همین رابطه نیز، پرونده ٩ نفر از اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان )سقز و زیویه( به نام های "آوات رضوی، 
لیال عنایت زاده، طاهر حامدی، طاهر قادرزاده، آمانج امینی، عزیز مرزی، احمد قادری، خالد عبداللهی و سلیمان 

عبدی" به دادسرای عمومی و انقالب سقز ارجاع داده شد.
پرونده این ٩ فعال صنفی معلمان پس از شرکت در تجمعات اعتراضی معلمان در مقابل اداره آموزش و پرورش 

سقز به دادسرای عمومی و انقالب این شهرستان ارجاع داده شده است.

سقز؛ صالح سرخی با تودیع قرار وثیقه 
آزاد شد

امروز دوشنبه دوازدهم اردیبهشت ماه، صالح سرخی، عضو انجمن صنفی معلمان کردستان )سقز و زیویه( با تودیع 
قرار وثیقه آزاد شد.

این فعال صنفی معلمان با تودیع قرار وثیقه به شیوه موقت تا پایان مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شده است. 
وی روز شنبه دهم اردیبهشت ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

نیروهای امنیتی پس از تفتیش منزل شخصی این معلم، وسایل شخصی وی از جمله یک تلفن همراه، هارد، سیم 
کارت و اسناد شخصی او را ضبط و با خود برده  بودند.

همچنین صبح روز شنبه دهم اردیبهشت ماه، آقای سرخی به پلیس امنیت شهرستان سقز احضار شده بود و پس 
از مراجعه و بازجویی مقدماتی به بازپرسی فرستاده شد و سپس با همراهی گروهی از فرهنگیان شهرستان سقز 

آزاد شد.
تاکنون از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه صالح سرخی اطالع دقیقی به دست نیامده است.


