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عنوان  بە  خامنەای  کە  روزی  از 
کلونیالیستی  سیستم  فقیە  ولی 
هیچ  شد،  مستقر  تروریستی   –
هفتە و ماهی نبودە کە در اظهار 
دشمن  تهاجم  بە  نسبت  نظراتش 
بیمار  موجود  این  ندهد.  هشداری 
بال  ایرانی  میلیون ها  سرنوشت  کە 
دیدە را بە بازی گرفتە، مدام تکرار 
می کند کە دشمن در حال شبیخون 
است! و دشمنان درصدد هستند تا با 
حملە بە ملت، آن ها را از بین ببرند! 
یا ملت را از راە بە در کنند! در 
و  آنچە کە در ذهن مفلوک  کل 
لحظە  می گذرد،  خامنەای  مرتجع 
بە لحظە جنگی روانی، اقتصادی، 
امنیتی، نظامی، دینی و فرهنگی 
است کە میان ملت و دشمن در حال 

وقوع است!
منظور  کە  است  آشکار  و  روشن 
انسان هایی  آن  ملت،  از  خامنەای 
ایران  جغرافیای  درون  کە  نیستند 
خوانشی  در  می کنند.  زندگی 
درست و منطقی و انسان محورانە  
یک  در  ساکن  انسان های  بە 
کشور ملت و مردم گفتە می شود! 
این  از  نفر  روزانە صدها  خامنەای 
و  می کند  شکنجە  را  انسان ها 
دستور کشتارشان را می دهد و طبق 
آمارهای رسمی بر اثر ویروس کرونا 
هشتصد هزار نفر از این انسان ها بە 
علت انجماد مغزی خامنەای جان 
خود را از دست دادند. بدینسان، از 
منظر خامنەای و در نگاه او مردم  

خود خامنەای است و بس.
نیز  دشمن  خامنەای  فلسفە  در 
مخالف  کە  هستند  کسانی  همە 
موجودی بە اسم خامنەای هستند. 
ذهن  در  کە  جنگی  است  روشن 
خامنەای جریان دارد، جنگ میان 
خامنەای و همە کسانی است کە 

علیە این درندەخو هستند.
واقعی  چهرە  شناخت  برای 
است  الزم  خامنەای  دشمن های 
منطقە  رویدادهای  بە  نگاهی  نیم 
بە  ایران  مردم  وقتی کە  بیندازیم. 
خامنەای  علیە  و  آمدە  خیابان ها 
بە  خامنەای  می دهند،  سر  شعار 
لرزە می افتد. وقتی کە مردم عراق 

آتشفشان خشم

اخیرا ابراهیم رئیسی رییس جمهور 
سفری  طی  ایران،  رژیم  گماشتە 
اعالم نشدە وارد استان اورمیە شد 
"خوش   کە  شد  مدعی  آنجا  در  و 
رو  ما  کشور.  آیندە  بە  است  بین 
خط هستیم و در میدانی کە "مردم" 
و  ایستادە  داریم،  حضور  "ما"  و 

کارهایمان را پیش می بریم!."
از  بخشی  بە  رئیسی  سفر  این 
کوردستان، آن هم در شرایطی کە 
عمیق  تغییراتی  مجموعە  با  ایران 
مواجە است بە خودی خود سوال بر 
انگیز است! در وضعیتی کە قیمت 
رسمی آرد و چندین قلم از مایحتاج 
همچنان  و  است  شدە  اعالم  مردم 
را  اقتصادشان  گفتند  خودشان  کە 
مردم  آن  پی  در  و  کردند  جراحی 
اردیبهشت  تاکە  آمدە  خیابان ها  بە 
١٤٠١، را نیز بە تاریخ مبارزاتیشان 

بیفزایند.
گرانی  بهانە  بە  بار  این  مردم 

از  بخشی  نبود  و  گسیختە  افسار 
کوچکتر  و  خود  روزمرە  مایحتاج 
شدن سفرەهایشان در منطقە االحواز 
بە  را  خود  صدای  و  کردند  قیام 
بویراحمد و  لرستان و کهگیلویە و 
و  رساندند  بختیاری  و  چهارمحال 
در ادامە نیز چندین شهر و استان بە 
اعتراضات پیوستند و از این فرصت 
"مرگ  شعار  و  کردند  استفادە 
دادند"؛  سر  اسالمی"  جمهوری  بر 
می شد  بینی  پیش  کە  همچنان 
مطالبات  برای  حاکمیت  جواب 
و  سرکوب  گذشتە  همچون  مردم 
ایجاد فضای رعب و وحشت و قطع 
کردن اینترنت و بازداشت شماری از 
کە  بینی ای  پیش  بود.  معترضان 
حقوق  دیدەبان  بین المللی  سازمان 
بشر را رو خط آورد و اعالم کرد: 
"جمهوری اسالمی ایران با استفادە 
از ابزارهای سرکوب و سالح کشندە 
تقال می کند اعتراضات مردم ایران 

را سرکوب کند." 
چە در اعتراضات پیشین و چە حال 
دارد  وجود  مهم   نکتەای  حاضر، 
کە جمهوری اسالمی از آن غافل 
است؛ آن هم این واقعیت است کە 
گرسنگی  نمی توانند  دیگر  مردم 
فرزندانشان را تحمل کنند و حتی 
سیر  برای  را  خود  جان  حاضرند 
کردن شکم فرزندانشان نیز قربانی 
معترضان  کە  همچنان  کنند. 
چیزی  "هیچ  می گویند:  خودشان 

را برای از دست دادن نداریم."
بە  رئیسی  سفر  مورد  در  اما 
مهاباد  بە  مشخصا  و  کوردستان 
توجه   واقعیت  این  بە  بایستی 
سفر،  این  از  او  هدف  کە  كنیم 
برای  تالش  می گویند  آنکە  نە 
مردم  خواست  شنیدن  و  آبادانی 
سیاسی  تماما  سفری  بلکە  است 
هر  از  قبل  است.  امنیتی   –
استراتیژك  شهری  مهاباد  چیزی 

است   ایران  کوردستان  تاریخی  و 
و  سیاسی  رخداد  مجموعەای  کە 
کە  افتادند  اتفاق  آن  در  تاریخی 
هرکدام از این رخدادها تاثیراتی هم 
نقاط  دیگر  بر  هم  و  بر کوردستان 
نیز  واقعیات  همین  داشتند.  ایران 
موجب با اهمیت بودن این شهر شدە 

است.
رئیسی در سفر خود بە کوردستان 
این پیام را داد کە در شرایط بحرانی 
ایران مردم بە  کە در اقصی نقاط 
خیابان ها آمدند و کوردستان نیز بە 
سنگر مقاومت شهرت دارد، بە این 
از  واهمەای  و  ترس  و  آمدە  دیار 
امن  برایش  جا  همە  و  ندارد  کس 

است! 
تامل  جای  کە  دیگری  مسئلە 
کە  است  جغرافیایی  بحث  دارد، 
آن ها  در  فارس  غیر  ملت های 
کە  همچنان  می کنند،  زندگی 
دارای  سرزمین ها  این  است  روشن 

و  زیرزمینی  منابع  گستردە  ذخایر 
رژیم  کە  هستند  انسانی  نیروی 
اشغالگر تهران آن را بە تاراج بردە و 
مردمان این مناطق بیشتر از دیگر 
نقاط ایران در فقر و فالکت بە سر 
می برند. برای سران رژیم نیز روشن 
است کە مطالبات مردم کوردستان 
و دیگر ملت های غیر فارس فقط 
آب و نان نیست، بلکە برای تحقق 
و  دموکراتیک   – ملی  حقوق 

آزادیشان مبارزە می کنند. 
معترضان  شعار  از  کە  همچنان 
پیدا است تنها راە تحقق مطالبات 
و حقوق همە، سرنگونی رژیم ایران 
است کە  نوین  سیستیمی  ایجاد  و 
بتوانند همە تنوعات ملی و آیینی 
جامعە ایران را نمایندگی بکند و 
سهیم   و  شریک  همە  حقیقت  در 

واقعی در آن باشند.

دخالت های رژیم جمهوری اسالمی در لبنان بە مانند دخالت هایش در دیگر 
کشورها مشکالتی را برای این کشور ایجاد کردە کە چاره  اندیشی برای 
لبنان فعال دور از انتظار است. با این وجود نتیجە انتخابات اخیر لبنان 

قدمی ابتدایی اما مهم بر ضد نقش رژیم ایران در لبنان می باشد.
"مصطفی هجری" افزود، جریان بی اعتمادی مردم نسبت بە رژیم جمهوری 

اسالمی ایران در داخل و خارج از کشور روبە افزایش است.
جریان  این  از  "ما  کە  است،  کردە  اعالم  دمکرات  اجرایی حزب  مسئول 

پشتیبانی می کنیم". 

مسئول اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران 
در یک پیام تویتری:
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سپاە تروریست پاسداران ارتفاعات "بربزین" در اقلیم 
کوردستان را بمباران می کند

بە گزارش خبرنگار وب سایت "کوردستان میدیا" صبح روز چهارشنبە ٢١ 
اردیبهشت ١٤٠١، سپاە تروریست پاسداران بمباران  ارتفاعات "بربزین" در 

اقلیم کوردستان را شروع کردە است.
بر اساس گزارش رسیدە بە "کوردستان میدیا" ساعت ٨:٣٠ بە وقت "هولیر" 
سپاە تروریست پاسداران بە بهانە حضور پیشمرگان کوردستان دوبارە دست 

بە بمباران مناطق کوهستانی کوردستان کردە است.
از  استفادە  با  ایران  اشغالگر  رژیم  کە  است  آن  از  حاکی  رسیدە  اخبار 
"کاتیوشا" و "توپ" ارتفاعات کوردستان را در منطقە "سیدکان" بمباران 

می کند.
رژیم اشغالگر ایران در ادامە حمالت امروز خود بە کوهستان های کوردستان 

از پهپاد استفادە می کند.
بە گزارش خبرنگار وب سایت "کوردستان میدیا"، سپاە تروریست پاسداران 
رژیم اشغالگر ایران در ادامە حمالت خود بە کوهستان های کوردستان از 

"پهپاد" استفادە می کند.
بر اساس خبر رسیدە بە "کوردستان میدیا"، رژیم ایران با استفادە از چند 

پهپاد مناطقی در "سمیالن" اقلیم کوردستان را هدف قرار دادە است.

اطالعیە دستگاه فرماندهی نیروی پیشمرگ کوردستان در رابطە با 
توپباران کوهستان های کوردستان

اطالعیه ی شماره ٢  در  پیشمرگ کوردستان  نیروی  فرماندهی  دستگاه 
خود منتشر کرد، که رژیم جمهوری اسالمی ایران هر زمانی کە تحت 

فشارهای داخلی و خارجی باشد به کوردستان حمله می کند. 
متن بیانیه به شرح زیر است:

اطالعیه ی شماره ٢ دستگاه فرماندهی نیروی پیشمرگ کوردستان 
به اطالع مردم با عزت کوردستان می رسانیم که نیروهای تروریستی رژیم 
ایران بە صورت مداوم کوهستان های کوردستان را مورد هدف ده ها موشک 

و توپ قرار داده است. 
همچنین رژیم ایران در ظهر روز چهارشنبه ٢١ اردیبهشت ماه یکبار دیگر 

کوهستان های کوردستان را موشک باران کرد. 
که  می رسانیم،  کوردستان  عزت  با  مردم  استحظار  بە  رابطە  همین  در 
رژیم تروریستی جمهوری اسالمی ایران هر گاە در برابر فشارهای داخلی 
بر  موشکی  حمالت  با  را  خود  زهر شکست های  بماند  ناتوان  خارجی  و 

کوردستان می ریزد. 

دستگاە فرماندهی نیروی پیشمرگە کوردستان
٢١ اردیبهشت ماە ١٤٠١

ششمین کارخانه ی ''سیلکون متالی'' 
دنیا در لورستان تعطیل شد

''سیلکون  کارخانه ی  ششمین 
توابع   از  بروجرد  در  دنیا  متال'' 
استان لورستان به دلیل بی کفایتی 
و بی لیاقتی مسئولین رژیم ایران 

تعطیل شد.
در سال ١٣٨٨ در این شهر عملیات 
اجرایی کارخانه سیلیکون و تولید 

فرآورده های این ماده در پنج فاز و 
زمینی به وسعت ٨٠ هکتار آغاز 

شد. 
فاز نخست کارخانه سیلیکون متال 
بروجرد با ظرفیت تولید حدود ١٧ 
مدت  به  متال  سیلیکون  تن  هزار 
چهار سال فعال بود اما این پروژه 

به دلیل بی کفایتی مسئولین در 
از  بیش  و  تعطیل شد  سال ١٤٠٠ 

٢٠٠ کارگر بیکار شدند.
در  بیرجند  کارخانه ی  تعطیلی 
حالی است که ٨٠ درصد پیشرفت 

فیزیکی داشت.

آژانس اطالعات دفاعی آمریکا: 
ایران مامنی امن برای رهبران 

القاعدە است

آمریکا  دفاعی  اطالعات  آژانس 
در گزارش خود به کمیته خدمات 
رهبران  است  آوردە  "سنا"  مسلح 
ساکن  ایران  در  که  القاعده  ارشد 
هستند بر شبکه جهانی این گروه 
شاخه های  به  و  می کنند  نظارت 
و  استراتژی  زمینه  در  القاعده 

رسانه راهنمایی ارائه می دهند.
 ،  ١٣٩٩ ماه  آبان  در  پیش تر 

چهار  از  نقل  به  نیویورک  تایمز 
که  بود  داده  گزارش  آگاە  منبع 
 ١٧ در  اسرائیل  امنیتی  ماموران 
درخواستآمریکا  به  ماه  مرداد 
"ابومحمد المصری" فرد شماره دو 
که  دخترش  همراه  به  را  القاعده 
همسر "حمزه بن الدن" بود در یکی 
از خیابان های تهران کشته اند، اما 
وزارت امور خارجه ایران این خبر را 

تکذیب کرد.
دفاعی  اطالعات  آژانس  گزارش 
آمریکا به سنا همچنین خاطرنشان 
واکنش  از  ایران  مقام های  کرد 
خود به کشته شدن قاسم سلیمانی 
ناراضی هستند و ممکن است در 
مخفیانه"  "اقدامات  طراحی  حال 

علیه مقام های آمریکا باشند.



3 شامرە ٨٢٣ - ٢١می٢٠٢٢

سخن ادامه 

نیروهای سرکوبگر رژیم ایران 
جواب مطالبات مردم را با گلولە 

دادند

ایران با حملە بە تجمعات مردمی در شهرهای  شامگاە جمعە ٢٣ اردیبهشت ١٤٠١، نیروهای سرکوبگر رژیم 
کوردستان و ایران، پاسخ مطالبات بر حق آن ها را با گلولە و گاز اشک آور دادند.

نیز  جمعه  و شامگاه  بوده  نشین  "زاگروس"  در شهرهای  بیشتر  تاکنون  اعتراضات  اساس گزارش ها، گستره  بر 
شهروندان بروجرد و دورود در لرستان، جونقان و فارسان در استان چهارمحال بختیاری، و دهدشت در استان کهگیلویه 

و بویراحمد به برگزاری تجمعات اعتراضی اقدام کرده اند.
ایران همچنین در اکثر  نیروهای سرکوبگر رژیم  ویدیوهای منتشرە در فضای مجازی حاکی از آن است کە 
شهرهای استان های "لرستان، ایالم، کرماشان، سنە، اورمیە" اعتراضات مردمی را با استفادە از گاز اشک آور و 

گلولە بە خشونت کشاندند.
اعتراضات همچنین در استان های "سیستان و بلوچستان" و "احواز" نیز با دخالت نیروهای امنیتی، سرکوب و 

شماری نیز بازداشت شدند.

آلودگی شدید هوا موجب تعطیلی 
نە استان ایران شد

امروز سەشنبە ٢٧ اردیبهشت ١٤٠١،  بە دلیل بارش ریزگردها و آلودگی شدید هوا ادارات، مدارس و دانشگاه های 
نە استان ایران تعطیل اعالم شد.

داده های شرکت "آی کیو ایر" که اطالعات کیفیت هوا در جهان را منتشر می کند، گزارش دادە است کە "تهران" 
هم اکنون آلوده ترین کالنشهر جهان است.

رسیدن شاخص آلودگی هوای تهران به ٢٣٨ به معنی وضعیت "بسیار ناسالم" هوا در پایتخت و دیگر شهرهای 
این استان است.

بر اساس اعالم وزارت کشور ایران، ادارات و مدارس و دانشگاهای استان های "سنە، کرماشان، ارومیە، همدان، 
مرکزی، خوزستان، لرستان، البرز" نیز بە دلیل آلودگی شدید تعطیل خواهند بود.

همزمان گزارش ها حاکی از آن است کە در پی آلودگی شدید هوا، بسیاری از مردم ساکن استان ها نام بردە، روانە 
بیمارستان ها و مراکز درمانی شدند.

اواخر ماە جاری اسرائیل با حمایت آمریکا 
رزمایش حملە بە تاسیسات هستەای رژیم 

ایران را برگزار می کند

بە گزارش کانال ١٣ اسرائیل، جنگنده های نیروی هوایی اسرائیل به همراه هواپیماهای سوخت رسان آمریکا در 
آخر ماه جاری میالدی برای تمرین سناریوی حمله احتمالی به تاسیسات هسته ای رژیم ایران، رزمایشی برگزار 

خواهند کرد.
در گزارش آمدە کە در این رزمایش که "ارابه های مرگ" نامگذاری شده، تعداد زیادی از هواپیماهای جنگنده  

اسرائیل، ورود به ایران و انجام حمله های مداوم به تاسیسات هسته ای را تمرین خواهند کرد.
در همین حال، "مایکل کوریال"، فرمانده جدید ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، "سنتکام"، که بر همکاری های 

نظامی اسرائیل و آمریکا نظارت می کند، سه شنبه برای دیدار با مقام های اسرائیلی به این کشور سفر کرد.
از سوی دیگر، "بنی گنتس"، وزیر دفاع اسرائیل، نیز قصد دارد طی سفری به واشنگتن،  با همتای آمریکایی 

خود "لوید آستین" دیدار کند.

اعتراضات مردم بە ستوە آمدە ایران با وجود 
سرکوب های گستردە همچنان ادامە دارد

ویدیوهای رسیدە بە وب سایت "کوردستان میدیا" حاکی از آن است کە 
دوشنبە شب نیروهای سرکوبگر رژیم ایران، اعتراضات مردم "شهرکورد" و 

دیگر شهرها را با خشونت سرکوب و شماری را بازداشت کردند.
معترضان در استان "چهار محال و بختیاری"، شعارهایی از قبیل "مرگ 

بر دیکتاتور" و "بختیاری می میرد، ذلت نمی پذیرد" سر دادند.
همچنین در برخی ویدیوهای منتشرشده از شامگاه دوشنبه در شهرکورد، 
صدای تیراندازی شنیده می شود و ماموران اجازه تصویربرداری نمی دهند.
در  امنیتی  سنگین  جو  گویای  مجازی  فضای  در  منتشرە  ویدیوهای 
استان های "سنە، ایالم، کرماشان، اورمیە، تهران، زنجان، مشهد و شیراز" 
است و طی اعتراضات اخیر بسیاری از مردم بە ستوە آمدە از وضعیت 
زندان های  روانە  و  بازداشت  افسارگسیختە  گرانی  و  اقتصادی  اسفبار 

مخوف رژیم حاکم بر ایران شدند.
بازداشت شدگان  تعداد  درباره  گزارشی  هیچ  تاکنون  ایران  رژیم  سران 

اعتراضات اخیر ارائه نکردند.
امارات متحد عربی جبهە علیە  انتخاب رییس جدید  با 

رژیم ایران تقویت می شود

بە گزارش خبرگزاری امارات "وام"،  
شورای عالی اتحاد به ریاست شیخ 
نائب  مکتوم،  آل  راشد  بن  محمد 
رئیس دولت و نخست  وزیر امارات 
میان  جلسه  ای  در  دبی  حاکم  و 
اعضای خود "شیخ محمد بن زاید 
آل نهیان" را به عنوان رئیس دولت 

این کشور انتخاب کرد.
وزارت  سوی  از  که  بیانیه ای  در 
امور ریاستی دولت امارات متحده 
است که  آمده  شد،  منتشر  عربی 
بر اساس اصل ٥١ قانون اساسی، 
"شیخ محمد بن زاید آل نهیان" به 
دولت  رئیس  عنوان  به  آرا  اتفاق 
بن  خلیفه  شیخ  جانشین  و  امارات 

و بە ویژە مناطق شیعە نشین جنوب 
این کشور، بە وابستگان رژیم ایران 
رای نمی دهند و گروەهای وابستە 
بە رژیم ایران دچار شکست سیاسی 
وحشت زدە  خامنەای  میشوند، 
می شود. وقتی در لبنان هر گروە 
کە  شیعی  یا  سنی  یا  مسیحی 
بە خامنەای و رژیم ایران نزدیک 
یافته   کاهش  کرسی هایش  باشد، 
و تضعیف شود، خامنەای بە لرزە 

می افتد!
و  مواضع  و  واقعیات  این 
سیستم  و  خامنەای  نگرانی های 
این  گویای  اسالمی  جمهوری 
مسئلە هستند کە هرچند خامنەای 
و رژیمش از موشک بالستیک و 
اسرائیلی  و  آمریکایی  هواپیمای 
بە  کە  را  آنچە  اما  دارند،  هراس 
قلمداد  خود  اصلی  دشمن  عنوان 
می کنند، افزایش سطح آگاهی و 

هشیاری مردم است!
کلونیالیستی  سیستم  و  خامنەای 
و  جنگ  خواهان  ایران،  بر  حاکم 
در  کە  هستند،  کشتاری  و  نفاق 
ئشوب و در فضای مه آلود بە وقوع 
بپیوندد. این رژیم آگاهی مردم و 
شفافیت را دشمن خود پنداشتە و 
در  آن  از  برف  بهمن  آوار  همچون 

هراسند! 

زاید آل نهیان انتخاب شد.
شورای عالی اتحاد امارات از ٧ 
دبی،  "ابوظبی،  امارت های  حاکم 
شارجه، عجمان، فجیره، رأس الخیمه 

و ام القوین" متشکل شده است.
بن  محمد  "شیخ  تاثیر  دلیل  بە 
امارات  تصمیم  در  نهیان"  آل  زاید 
با  خود  روابط  عادی سازی  برای 
اقدامی در جهت  بە  اسرائیل، کە 
در  ایران  رژیم  نفوذ  کردن  محدود 
بسیاری  می شود،  ارزیابی  منطقه 
بە عنوان  را  او  انتخاب  ناظران  از 
رییس جدید امارات را بە معنای 
رژیم  علیە  و  غرب  جبهە  تقویت 

ایران مطرح کردند.

رییس  اوباما"  "باراک  نیز  پیشتر 
جمهور پیشین آمریکا در خاطرات 
خود آوردە بود کە "شیخ محمد بن 
بسیار  شخصیتی  نهیان"  آل  زاید 
دوست  و  منطقە  در  تاثیرگذار 

نزدیک آمریکا و غرب است.

اسرائیل مواضع گروەهای وابستە رژیم 
ایران را در سوریە موشکباران کرد

از  استفادە  با  اسرائیل  کە  آمدە  سوریە  بشر  حقوق  "دیدەبان  گزارش  در 
موشک های زمین بە زمین از سمت بلندی های گوالن، مراکز گروەهای 

وابستە بە رژیم ایران را در حومە دمشق مورد هدف قرار دادە است.
"دیدەبان حقوق بشر سوریە" اعالم کرد کە در پی حملە ارتش اسرائیل بە 
"الکسوە"  و  "جمرایا"  مناطق  در  ایران  رژیم  بە  وابستە  گروەهای  مواضع 
حومە دمشق، سە نفر کشتە و خسارات مادی زیادی نیز بە این مراکز 

وارد شدە است.
همچنین خبرگزاری رسمی سوریە "سانا" گزارش داد کە سامانە پدافند 
هوایی ارتش سوریه تعدادی از موشک های اسرائیل را در آسمان حومه 

جنوبی دمشق سرنگون کردە است.
پس از این حمله ویدیوهایی از آتش سوزی در "حرم سیده زینب" در دمشق 

در فضای مجازی منتشر شد.
رسانه های وابستە بە رژیم سوریه گزارش دادند این آتش سوزی در اثر سقوط 
بقایای موشک های اسرائیلی رخ داده که پدافند هوایی سوریه آن ها را 

منهدم کرده است.
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ایران در موقعیتی برای یک بریک آوت" 
هسته ای غافلگیرکننده است

آنرا  هویت  که  ایرانی،  مقام  یک  از  گزارشی  در  رویترز  خبرگزاری 
ما  هسته ای  "برنامه  نوشت:  و  کرد  منتشر  را  قولی  نقل  نکرد،  فاش 
رئیسی،  ابراهیم  ماست."  نفع  به  زمان  و  پیش می رود  برنامه ریزی  طبق 
رئیس جمهور ایران نیز طی اظهاراتی مدعی شده "فروش نفت دو برابر شده 
است. به طور خالصه، از زمان انتخاب جو بایدن، تهران نه تنها گام های 
چشمگیری به سمت توانایی سالح هسته ای برداشته است، بلکه بسیاری 
از آسیب های مالی ناشی از تحریم های ایاالت متحده را ترمیم کرده است."
توافق  مورد  در  مذاکره  برای  عجله ای  آخوندی  رژیم  که  است  واضح 
هسته ای بازنگری شده ندارد. وقتی هم صادرات نفت و هم ذخایر اورانیوم 
غنی شده در حال افزایش هستند، چه عجله ای داشته باشد؟ اما خطر جدی 
این است که مذاکرات طوالنی ممکن است پوششی برای یک شکست 
هسته ای باشد - یعنی تولید اورانیوم با درجه تسلیحات کافی برای یک 

یا چند بمب هسته ای.
چگونه بایدن اجازه داد این اتفاق بیفتد وقتی خبرنگاران از بایدن و سایر 
مقامات دولتش می پرسند چرا ایران اورانیوم را به سطوح باالتر و باالتر 
غنی می کند یا چرا به این کشور اجازه می دهید که سانتریفیوژهای 
پیشرفته تر را مستقر کند، تنها یک پاسخ استاندارد دارند، "همه اینها 
را  ایرانی ها  عملکرد  پاسخ هایشان  در  آن ها  است".  ترامپ  دونالد  تقصیر 
اینگونه توجیه می کنند که تحریکات تهران تنها پاسخی به خروج ترامپ 

از توافق هسته ای ٢٠١٥ است.
قبل  است.  توخالی  بهانه  یک  تنها  این  که  دهد  می  نشان  تاریخ  اما 
اقدامات  آخوندی  رژیم  شود،  پیروز   ٢٠٢٠ انتخابات  در  بایدن  اینکه  از 

افزایش  در  فزاینده ای  و  محتاطانه 
اما  داد  انجام  خود  هسته ای  توان 
همینکه متوجه شد که بایدن بشدت 
است  برجام  به  بازگشت  عالقه مند 
دست به آزمایش او زد. در واقع ایران 
تمام اقداماتی را انجام داد تا بایدن 
برنامه  توسعه  با  آیا  که  بسنجد  را 
هسته ای آمریکا همچنان پشت میز 
می ماند و به کاهش اجرای تحریم ها 

ادامه می دهد؟ متاسفانه بایدن در این آزمایش سربلند بیرون آمد.
ابزارهای  عنوان  به  هسته ای  برنامه  پیشرفت   و  توسعه  از  ایران  واقع  در 
می تواند  آن  طریق  از  که  می برد  بهره  مذاکرات  در  چانه زنی  نیرومند 
برای کسب امتیازات بیشتر منتفع شود. در کل باید معترف شد که این 
پیشرفت ها در کنار هم، ایران را در یک موقعیت "اعالم غافلگیرکننده 

هسته ای" قرار داده است.
در ژانویه ٢٠٢١، ایران سایت غنی سازی خود در فردو را مجددا فعال کرد 
و غنی سازی اورانیوم با خلوص ٢٠ درصد را آغاز کرد. در فوریه همان 
سال، به نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی )IAEA( در سایت های 
مرتبط با برخی زیرساخت های هسته ای را پایان داد. سپس تهران اعالم 
کرد که توانسته فلز اورانیوم را تولید کند، ماده ای حساس که به عنوان 

هسته بمب های اتمی استفاده می شود.
در آوریل ٢٠٢١، ایران با غنی سازی اورانیوم تا 6٠ درصد، خطوط قرمز 

غیررسمی غرب را زیر پا گذاشت - 
اورانیوم بسیار غنی شده که به گفته 
بین المللی،  امنیت  و  علوم  مؤسسه 
قابل استفاده در یک سالح هسته ای 
خام است. تهران همه این کارها را 
در  بین المللی  پادمان های  علی رغم 
نطنز  آزمایشی غنی سازی  کارخانه 
انجام داد - که اساسا این عمل یک 
و  خواست ها  به  آشکار  کجی  دهن 
ترتیبات  از  و  بود-  بین الملل  قوانین 

برای  عملی  مانند  کارشناسان  نظر  به  که  کرد  استفاده  سانتریفیوژی 
دستیابی به سالح هسته ای است.

تا دسامبر ٢٠٢١، رژیم برای اولین بار از صدها سانتریفیوژ IR-6 خود در 
فردو استفاده کرد، مدلی که احتماال برای رسیدن به سالح های هسته ای 
انتخاب می شود. ایران اکنون دارای بیش از ٢٢٠٠ سانتریفیوژ پیشرفته 
است، در مقایسه با حدود ١٢٠٠ دستگاه در سال ٢٠١٥ که حداقل ٥٠٠ 

دستگاه از آنها مدل های IR-6 پربازده بودند.
ایران همچنین پس از ادعای خرابکاری خارجی دست به اقداماتی جهت 
تقویت زنجیره تامین غنی سازی خود انجام داد و دو تأسیسات ساخت و 
نیز  و  نطنز  غنی سازی  نیروگاه های  نزدیکی  در  را  سانتریفیوژ  مونتاژ 
مجتمع تونلی در اصفهان، جایی که در برابر حمالت نظامی آسیب ناپذیر 

هستند، ایجاد کرد.
از فوریه ٢٠٢١، بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی قادر به نظارت بر 

تعداد سانتریفیوژهای پیشرفته ای که تهران ساخته است، نیستند - به این 
معنی که رژیم می تواند مقادیر ناگفته ای را در یک مکان مخفی نکه 
دارد. حفظ چنین ذخایری بسیار مهم است، زیرا ایران با استفاده از ذخایر 
اورانیوم غنی شده موجود، تنها به 6٥٠ دستگاه IR-6 در یک تأسیسات 
مخفی برای غنی سازی اورانیوم تا ٩٠ درصد، یعنی سطح خلوص ایده آل 

برای سالح های هسته ای، نیاز دارد.
بنابراین، همه عناصر الزم برای حرکت جمهوری اسالمی به سمت تولید 
قابل  بهبود  بین المللی،  نظارت  شده اند: کاهش  مهیا  سالح های هسته ای 
مالحظه توان دفاعی اتمی که به طور فزاینده ای در برابر حمالت هوایی 

امن تر شده اند، فقدان مجازات های بین المللی و سرازیر شدن دالرهای نفت. 
کمک های چین، روسیه، امارات متحده عربی و دیگران، که به خرید 
را  رژیم  است  تخفیف، ممکن  با  ادامه می دهند، هرچند  نفت  و  کاالها 
برابر  متقاعد کند که می تواند تحریم های غیرقابل اجتناب غرب را در 

شکست ها تحمل کند.

چگونه بریک آوت )دست یابی به سالح هسته ای پیش از متوقف شدن 
بر اثر فشارهای بین المللی( می تواند اتفاق بیفتد تهران به عنوان بخشی 
از برنامه تسلیحات هسته ای قبل از سال ٢٠٠٣، معروف به طرح آماد، به 
دنبال ساخت پنج سالح هسته ای اولیه و توسعه توانایی انجام یک آزمایش 
نمایشی زیرزمینی بود. در حالی که بعید به نظر می رسد که ایران یک 
به  را  درصد   6٠ شده  اورانیوم غنی  از  شده  ساخته  خام  هسته ای  سالح 
نمایش بگذارد، اما از نظر فنی به اندازه کافی از این مواد برای ساخت 

یک بمب اتمی در اختیار دارد. به طور کلی، رژیم ممکن است به اندازه 
کافی اورانیوم با غنای پایین و با غنای باال داشته باشد که در صورت 
غنی سازی بیشتر، مواد کافی برای ساخت بیش از پنج سالح اتمی بدست 
است  تهران ممکن  آمریکا،  نظامی  از مداخله  ترس  بدون  واقع  در  آورد. 

تصمیم بگیرد که از آستانه هسته ای عبور کند.
بزند، احتماال غنی سازی  ایران دست به ساخت تسلیحات هسته ای  اگر 
تسلیحاتی را در یک تأسیسات پنهان یا در تأسیسات شناخته شده و به 
شدت غنی شده دنبال خواهد کرد. این می تواند مانع دسترسی آژانس بین 
المللی انرژی اتمی به تاسیسات اعالم شده خود در نطنز ویا فردو شود و 
ذخایر اورانیوم غنی شده موجود را از یک یا هر دو به یک سایت نامعلوم 
منتقل کند. یک کارخانه غنی سازی مخفی ممکن است در یک سایت 
هوایی  احتماال حمالت  و  برابر ماهواره های کنجکاو  در  و  باشد  نظامی 

بسیار مستحکم باشد.

ایران همچنین می تواند اورانیوم غنی شده خود را در فردو متمرکز کند، 
جایی که رژیم در حال غنی سازی اورانیوم تا ٢٠ درصد در آبشارهایی است 
که می تواند به سرعت برای ساخت مواد با کاربرد نظامی، آماده شود. 
فردو در برابر تمام بمب های به اصطالح "بمب های ویرانگر" که فقط ایاالت 
متحده در اختیار دارد، تقویت شده است. در حالی که آژانس بین المللی 
انرژی اتمی فعالیت فردو را گزارش می کند، اما با وجود گزینه فشار 
نظامی به عنوان یکی از معدود گزینه ها برای جلوگیری از دست یابی 
ایران به سالح هسته ای، ممکن است واشنگتن "بریک آوت" را به عنوان 

یک واقعیت موجود بپذیرد.
در چنین شرایطی تال ش های جامعه 
بین الملل بدلیل حمایت آشکار چین و 
روسیه از برنامه های هسته ای ایران 
با شکست روبرو خواهد شد و آمریکا 
دو راه بیشتر در پیش روی نخواهد 
داشت یا با همکاری اسرائیل دست 
ایران  علیه  جانبه  همه  حمله ای  به 

بزند یا ایران هسته ای، را بپذیرد.
مسیر رو به جلو اما پیش از آنکه 
بریک آوت روی دهد پرزیدنت بایدن می تواند با اعالم پایان مذاکرات 
هسته ای گامی جدی را برای مهار رژیم تروریستی ایران بردارد. برجام 
هرگز کاری جز به تعویق انداختن محاسبه اجتناب ناپذیر انجام نداد. این 
توافق محدودیت های غنی سازی ایران را از سال ٢٠٢٤ کاهش می دهد که 

تنها خطر شکست را افزایش می دهد.
تحریم  برای  صفر"  "تحمل  کارزار  به  دست  باید  بایدن  دولت  آن  از  بعد 
خریداران دولتی و خصوصی نفت ایران بزند. دولت بایدن باید به صنعت 
کشتیرانی هشدار دهد که حمل نفت ایران بار دیگر مشمول مجازات های 

سریع خواهد شد.
در مرحله بعد، قدرت های غربی باید قطعنامه های قبلی تحریم های سازمان 
ملل علیه ایران را که توسط برجام لغو شده بود، بازگردانند و از آنها به 
عنوان مبنایی برای مجازات کمک چین و روسیه به برنامه های هسته ای، 
موشکی و نظامی ایران استفاده کنند. هرچه ایران بیشتر پیشرفت کند، 
بیشتر  را  اقتصادی  فشارهای  باید 
ایران  اقتصاد  خوشبختانه،  کنند. 
با وجود فروش نفت، در برابر فشار 

مجدد آسیب پذیر است.
بین المللی  آژانس  حکام  شورای  در 
ژوئن  ماه  در  که  اتمی  انرژی 
تشکیل جلسه می دهد، واشنگتن و 
متحدان اروپایی اش باید قطعنامه ای 
پیشرفت های  که  کنند  رهبری  را 
کند.  محکوم  را  ایران  هسته ای 
مدیرکل آژانس همچنین قرار است گزارش دهد که ایران با تحقیقات چهار 
ساله آژانس در مورد فعالیت غیرقانونی هسته ای تهران همکاری نکرده 
است. دو سوم آرای هیئت مدیره برای تصویب نکوهش مورد نیاز است، 

بنابراین لحظه ای برای باخت در آراء متقابل وجود ندارد.
واشنگتن همچنین باید ایران را تهدید کند که در صورت هرگونه اقدامی 
ویرانگر  بمب های  از  هسته ای،  ذخایر  و مخفی کردن  آوت  بریک  برای 

نفوذپذیر عمیق بهره خواهد برد.
و  توسعه طلبی  تهاجم،  اسالمی  جمهوری  بین المللی  خصلت  و  منش 
مداخله گری می باشد پس با چنین دولتی تنها می توان با زبان زور، فشار، 
مهار و بازدارندگی صحبت کرد. زمان آن فرا رسیده است که دولت بایدن 
بپذیرد که سیاست هایش جواب نداده است. رئیس جمهور باید قبل از اینکه 

ایران بیش از حد پیش برود، جدول را برگرداند.

منش و خصلت بین المللی جمهوری اسالمی تهاجم، توسعه طلبی و 
مداخله گری می باشد پس با چنین دولتی تنها می توان با زبان زور، 
فشار، مهار و بازدارندگی صحبت کرد. زمان آن فرا رسیده است 

که دولت بایدن بپذیرد که سیاست هایش جواب نداده است. 

از زمان انتخاب جو بایدن، تهران نه تنها گام های چشمگیری به سمت 
توانایی سالح هسته ای برداشته است، بلکه بسیاری از آسیب های مالی 

ناشی از تحریم های ایاالت متحده را ترمیم کرده است.

آندریا استریکر
ترجمه از انگلیسی: 

شهرام میرزائی
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سناریوسازی امنیتی علیه فعاالن صنفی 
معلمان در کردستان توسط جمهوری اسالمی 

در آخرین سناریوسازی های امنیتی جمهوری اسالمی علیه فعالین مدنی 
در کردستان، این بار دستگاه سرکوب از سناریوی امنیتی جدیدی علیه 

فعالین صنفی معلمین کردستان پرده برداری کرده است. 
سناریوی که نشان می دهد دستگاه سرکوب برای جنبش پویای معلمان 
مصمم تر  مشروعش  خواسته های  به  دستیابی  برای  گذشته  سال  از  که 
شده ، برنامه ریزی کرده. طرحی که شامگاه دوشنبه ٢6 اردیبهشت ماه در 
خبرگزاری صدا و سیما کلیات آن پخش شد. آنهم با بازداشت دو شهروند 
فرانسوی توسط وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ایران و متهم کردن آنها 
به »ارتباط گیری« با فعاالن صنفی معلمان و کارگران برای »شکل دهی 

به اعتراضات صنفی و انحراف« به 
قصد ایجاد »ناامنی وآشوب«. 

و  صدا  در  شده  منتشر  ویدیوی  در 
سیما، سه فعال صنفی اهل مریوان، 
مسعود  لطفی،  اسکندر  نام های  به 
از  محمدی  شعبان  و  نیکخواه 

اعضای هیات مدیره انجمن صنفی معلمان کردستان – مریوان و همچنین 
رسول بداغی در دیدار با دو شهروند فرانسوی دیده می شوند.

باید اذعان داشت؛ 
فدراسیون  عضو  آشکارا  بصورت  فرانسوی  شهروند  دو  این  که  آنجا  از 
خود  کارنامه  در  و  هستند  فرانسه  کار  سندیکای  فرهنگ  و  آموزش 

تشکل های  از  بسیاری  از  بازدید 
کشورها  در  کارگری  و  آموزشی 
ارتباط  که  آنجا  از  و  داشته اند.  را 
اعضای سندیکا های مردم نهاد در 
مرسوم  و   پذیرفته شده  امری  جهان 
است، این ارتباط به هیچ وجه عملی 

غیرمنطقی نیست. 
از آنجا که در ماده ٢١ و ٢٢ میثاق 

ایران آن را امضا کرده،  بین المللی حقوق سیاسی و مدنی که حکومت 
حق اجتماع آزادانه با دیگران از جمله حق تشکیل سندیکا )اتحادیه های 
صنفی ( و الحاق به آن برای حمایت از منافع خود و حق تشکیل مجامع 
مسالمت آمیز به رسمیت شناخته شده، از نظر حقوقی نیز این سناریوسازی 

فاقد اعتبار است. 
طویل  کارنامه  به  اذعان  با 
نقض  در  اسالمی  جمهوری 
بشر،  حقوق  و  آزادی  نظامند 
سرکوب فعالین و گروگانگیری 
اتباع خارجی و همچنین باتوجه 
به اینکه خود شورای هماهنگی 
تشکل های صنفی فرهنگیان در 

ایران، این پروژه »معلم ستیز« را در ارتباط با سه هدف؛ »نخست، از 
میدان به درکردن دلسوزترین و فداکارترین کنشگران صنفی شناخته شده 
طی دو دهه و صدور احکام سنگین علیه آنها. دوم، زیرسوال بردن شورای 
هماهنگی که به مرجع بی بدیل اعتراضات معلمان تبدیل شده و با این 
از حضور در فراخوان های شورا و  را  سناریوسازی ها می خواهند معلمان 
پیامدهایش بترسانند. سوم، باجگیری از دولت فرانسه به وقت لزوم( تعریف 
تجمعات  سرکوب  را  اسالمی  جمهوری  هدف  تمام  می توان  است،  کرده 
مسالمت آمیز معلمان و فعالین آن دانست که خصوصا در سال های اخیر 
به جنبشی تاثیرگذار در کنار دیگر جنبش ها در جامعه تبدیل شده است.

صنفی  فعاالن  علیه  امنیتی  سناریوسازی  این  قویا  آنکه  ضمن  کردپا 

را  در کردستان  و سرکوب جنبش مدنی معلمین  آنها  بازداشت  معلمان، 
محکوم می کند، از تمامی نهادها و سازمان های حقوق بشری می خواهد 
هزینه این سرکوب طراحی شده برای جمهوری اسالمی را باال ببرند و آن 

را محکوم کند. 
کردپا معتقد است، از آنجایی که بازداشت این فعالین در تضاد با حق 
آزادی های اساسی و فعالیت های مشروع آنها طبق اصول میثاق بین المللی 
حقوق سیاسی و مدنی است که حکومت ایران آن را امضا کرده، بازداشت 
خودسرانه آنها را محکوم و خواهان آزادی بدون قید و شرط این فعالین 

صنفی معلمین کردستان است. 

هدف  با  پرونده سازی  و  زندان  سرکوب،  تهدید،  سیاست  کردپا،  همچنین 
صدور احکام سنگین علیه این فعالین و جلوگیری از فعالیت های صنفی 
جمهوری  هدف  است  معتقد  و  محکوم می کند  را  کردستان  در  معلمان 
اسالمی با توجه به رویکرد »امنیتی« همیشگی به کردستان، سرکوب 
جنبش برحق معلمان، جلوگیری از اتحاد عمل این جنبش با دیگر اقشار 

و طبقات جامعه که خصوصا امسال در روز جهانی کارگر نمایان تر شد و 
بطور کل سرکوب جنبش معلمان سراسر ایران است و مانند رویه سنتی، 
سرکوب را از جایی مانند کردستان آغاز می کند که هزینه حقوق بشری 

کمتری در سطح داخلی و بین المللی برایش دارد.  
نگاهی مختصر به جنبش معلمان در ایران و کردستان: 

جنبش معلمین خصوصا در چند سال گذشته همانطور که نشان داده با 
پیوند خواسته های اساسی خود با عدالت اجتماعی و آزادی برای همگان 
اقشارو طبقات، در مسیر خود موثرتر  تمام  بین  اتحاد عمل  بر  و تاکید 
و کامل تر شده و این مهم در فراخوان امسال تجمع سراسری معلمان به 
مناسبت هفته معلم به روشنی دیده شد: »از آنجایی که این روز مصادف 
با روز جهانی  کارگر است و اکثریت والدین دانش آموزان ما کارگران و 
زحمتکشان هستند و مطالبات معلمان مانند آموزش رایگان و باکیفیت، 
افزایش حقوق باالی خط فقر، حق تجمع و تشکل یابی و حق فعالیت آزادانه 
است.  مشترک  کارگری  اقشار  سایر  با  کارگران  و  معلمان  آزادی  و 
خواستار اتحاد فرهنگیان و سایر اقشار اجتماعی است تا در سایه اتحاد 

عمل، زمینه همبستگی بیشتر بین تمام اقشار جامعه برای تحقق حاکمیت 
مردم، دموکراسی، آزادی، برابری، رفاه و شادی فراهم گردد.«

در کردستان نیز معلمین همسان سازی حقوق همه مشاغل دولتی و برقراری 
عدالت اجتماعی را بعنوان خواسته اصلی معلمان مطرح و در این راه بر 
مکانیسم های  و  روش ها  از  استفاده  خشونت،  نفی  گفتمان  از  بهره گیری 
کامال مدنی در جنبش اعتراضی معلمان برای دستیابی به خواسته های 
خود تاکید کردند. همچنین با اشاره بر حق زبان مادری در آموزش، فضای 

دمکراتیک فرهنگی در اعتراضات را عمق بخشیدند. 
با مرکزیت سه  در کردستان  و منسجم معلمان  فراگیر  همچنین تحصن 
اتحاد  در  خصوصا  و  اخیر  سال  چند  در  مریوان  و  سنندج  سقز،  شهر 
عملی که با دیگر اقشار و طبقات، 
خصوصا کارگران از خود نشان داده؛ 
آنگونه که پیداست دستگاه سرکوب 
جمهوری اسالمی را بر آن داشته به 
سرکوب طراحی شده در این خصوص 
اقدام کند که شمار بازداشت، احضار 
و پرونده سازی برای فعالین این حوزه در چند هفته اخیر حاکی از این 
واقعیت است.نگاهی آماری به سرکوب معلمین درجریان آخرین تحصن و 

اعتراضات: 
کردستان از تجمعات ١١ اردیبهشت ماه به مناسبت روز معلم تا سه روز 
پس از آن شاهد موجی از بازداشت 
صنفی  فعالین  گسترده  احضار  و 

معلمین بود. 
•طبق آمار مستند شده توسطکردپا ، 
در این مدت ٧ فعال صنفی معلمان 
اسکندر  سرخی،  صالح  نام های  به 
مسعود  محمدی،  شعبان  لطفی، 
نیکخواه، آرام قادری، جبار دوستی 

و  مهدی تفسیری بازداشت شده اند. 
که  نیکخواه  مسعود  محمدی،  شعبان  لطفی،  اسکندر  بین  این  •در 
سناریوسازی امنیتی جمهوری اسالمی آنان را مشخصا هدف قرار گرفته 
است به بازداشتگاه امنیتی سنندج منتقل و از »حق مالقات و تماس با 

خانواده« و همچنین »حق دسترسی به وکیل« محروم هستند.
زمانی  بازه  این  در  •همچنین 
به  دیگر  صنفی  فعال   ١٩
مجید  سرخی،  صالح  نام های 
زندکریمی،  فاطمه  کریمی، 
مرادی،  رضا  اسدی،  مختار 
عنایت زاده،  لیال  رضوی،  آوات 
قادرزاده،  طاهر  حامدی،  طاهر 
آمانج امینی، عزیز مرزی، احمد قادری، خالد عبداللهی، سلیمان عبدی، 
صالح حاجی میرزایی، مجید کریمی، محمدرضا مرادی، کورش عزت 
امینی، نسرین کریمی نیز به اداره اطالعات احضار و مورد بازجویی قرار 

گرفته اند. 
•در این بین برای ٩ تن از این فعالین صنفی به نام های آوات رضوی، 
لیال عنایت زاده، طاهر حامدی، طاهر قادرزاده، آمانج امینی، عزیز مرزی، 
احمد قادری، خالد عبداللهی، سلیمان عبدی پس از شرکت در تجمعات 
اعتراضی معلمان در مقابل اداره آموزش و پرورش سقز پرونده تشکیل و به 

دادسرای عمومی و انقالب این شهرستان ارجاع داده شده است. 

کردپا بر این باور است، کە هدف جمهوری اسالمی با توجه به رویکرد »امنیتی« همیشگی به کردستان، سرکوب 
جنبش برحق معلمان، جلوگیری از اتحاد عمل این جنبش با دیگر اقشار و طبقات جامعه که خصوصا امسال در روز 
جهانی کارگر نمایان تر شد و بطور کل سرکوب جنبش معلمان سراسر ایران است و مانند رویه سنتی، سرکوب را 

از جایی مانند کردستان آغاز می کند که هزینه حقوق بشری کمتری در سطح داخلی و بین المللی برایش دارد.

سە هدف حکومت ایرا ن از این پروژه »معلم ستیز«؛ »نخست، از میدان به درکردن دلسوزترین و فداکارترین کنشگران صنفی 
شناخته شده طی دو دهه و صدور احکام سنگین علیه آنها. دوم، زیرسوال بردن شورای هماهنگی که به مرجع بی بدیل اعتراضات 
معلمان تبدیل شده و با این سناریوسازی ها می خواهند معلمان را از حضور در فراخوان های شورا و پیامدهایش بترسانند. سوم، 
باجگیری از دولت فرانسه به وقت لزوم( تعریف کرده است، می توان تمام هدف جمهوری اسالمی را سرکوب تجمعات مسالمت آمیز 
معلمان و فعالین آن دانست که خصوصا در سال های اخیر به جنبشی تاثیرگذار در کنار دیگر جنبش ها در جامعه تبدیل شده است.

از آنجا که در ماده ٢١ و ٢٢ میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی که حکومت ایران آن را امضا کرده، حق اجتماع 
آزادانه با دیگران از جمله حق تشکیل سندیکا )اتحادیه های صنفی ( و الحاق به آن برای حمایت از منافع خود و حق 

تشکیل مجامع مسالمت آمیز به رسمیت شناخته شده، از نظر حقوقی نیز این سناریوسازی فاقد اعتبار است. 
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ادامە در صفحە ٧  

بنیادگرایی اسالمی

تروریستی  حمالت  از  پس 
در آمریکا و اروپا، رویارویی 
جهان اسالم - عرب و غرب 
ابعاد جدیدی به خود گرفته 
است. در واقع جهان عرب-
تبدیل  بسیاری  برای  اسالم 

به دشمن شده.

اسالم گرایی چیست؟
و  اسالمی  محقق  لودرز،  ومایکل 
کارشناس مسائل عربی می گوید: 
نخواهیم،  چه  و  بخواهیم  »چه 
سیاست  برای  چالش  بزرگترین 
آینده  سال  بیست  تا  ده  در  غرب 
جهان عربی-اسالمی خواهد بود«. 
نمی  جامعه  و  سیاست  "ظاهرا، 
دشمن،  از  تصویری  بدون  توانند 
به ویژه در زمان جنگ، از جمله 
جنگ ضد تروریسم  سر کنند. در 
تصورعمومی بخش بزرگی از مردم 
است  چیزی  همان  اسالم  غرب، 
»یک  بود:  قبال  کمونیسم  که 
پیش  غیرقابل  خطرناک،  دشمن 
جهان«.  بر  تسلط  با هدف  بینی، 
است:  مسلم  چیز  یک  واقع  در 
نیستند.  تروریست  مسلمانان  "همه 
تروریست  اعظم  بخش  تقریبا  اما 
این نقل قول  ها مسلمان هستند." 
که در سال ٢٠٠٤ در مجله استرن 
منتشر شد، از عبدالرحمن الرشید، 
العربیه  تلویزیونی  شبکه  مدیر 
وضوح  به  قول  نقل  این  است. 
تصویر واقعیتی را که جهان غرب 
پس از حمالت تروریستی در آغاز 
قرن بیست و یکم با آن مواجه شد، 
توصیف می کند. البته مهم است 
که بین اسالم و اسالم گرایی تمایز 

قائل شویم. 

ساله   ١٤٠٠ وحیانی  دین  اسالم 
اسالم  دیگر،  سوی  از  است. 
سیاسی،  ایدئولوژی  یک  گرایی 
رادیکال  و  سیاسی  تنگنای  یک 
این  طرفداران  است.  اسالمی 
اسالمی(،  ایدئولوژی)بنیادگرایان 

آزادی  و  انسانی  اساسی،  حقوق 
آنها  نادیده می گیرند.  را  مذهب 

مخالف جدایی دولت از دین هستند 
و خود را مخالف دموکراسی می 
خود  قدرت  گرایان  اسالم  دانند. 
ارجاع  قرآن  ناپذیری  نقض  بە  را 

معناست  بدین  این  و  می دهند، 
کە تفسیرشان از قرآن خدشه ناپذیر 
بنیادگرایان  دلیل  اینکه  به  است. 
اسالمی هرگونه انحراف از تفسیر 
ایمان  از  انحراف  را  قرآن  از  خود 
دیگر  بنابراین  دانند،  می  صحیح 

گرایی  اسالم  مواضع  توان  نمی 
بهتر  عبارتی  برد)بە  سوال  زیر  را 
باید  یعنی  است،  انتقاد  غیرقابل 
واقع  در  بود(.  منقاد  و  مطیع 
بنیادگرایان  هرکس مخالف عقاید 
اسالمی باشد، منتقد نیست، بلکه 

کافر، دشمن و خیانت کننده به خدا 
محسوب می شود. منتقدان اغلب 

مرعوب  دارند،  خطرناکی  زندگی 
و تهدید می شوند. قتل وحشیانه 
تئو ون گوگ فیلمساز هلندی در 
نوامبر ٢٠٠٤ نشان داد که افراط 

گرایی اسالمی تبدیل به بخشی از 
واقعیت سیاسی در اروپا شده است. 

به دنبال  گرایی  اسالم 
چیست؟

دیگر:  عبارت  به  یا  اسالم گرایان، 
ابتدا  در  اسالمی  بنیادگرایان 
»غرب  با  را  جهان  می خواهند 
زدایی« مجددا سازمان دهی کنند؛ 
آن ها تالش می کنند جهانی سازی 
غربی- اروپایی را معکوس کنند. 

این نه تنها به معنای جایگزینی 
هژمونی )سلطه( غرب با هژمونی 

اسالم است، بلکه و باالتر از آنها 
جایگزینی هنجارها و ارزش های 
هنجارهای  جای  به  اسالمی 
استاد  تیبی،  بسام  است.  غربی 

بولتن  در  بین الملل،  روابط  مشهور 
دیاسپورا«  اسالم گرایان  »بولتن 
در لندن می گوید، کەاسالم گرایان 
می خواهند »سلطه جهانی اسالم« 
به  آنها  بنابراین:  کنند.  ایجاد  را 
دنبال کثرت گرایی نیستند.  دفتر 

اهداف  اساسی  قانون  از  صیانت 
بنیادگرایی  رادیکال  های  جنبش 
توصیف  گونه  این  را  اسالمی 
تکیه  با  گرایان  اسالم  می کند: 
خواهان  هفتم  قرن  اصیل  اسالم  بر 
عنوان  به  اسالمی«  »احیای نظام 

که  هستند،  مشروع  شکل  تنها 
سیستم  سایر  جایگزینی  برای 

های وضع شدە در نظر گرفته شده 
اسالمی«،  »نظام  این  در  است. 
به  باید  زندگی  عرصه های  همه 
به طور  که  شود  طراحی  گونه ای 

الزام آور توسط خداوند از طریق قرآن 
اولیه  جامعه  و  پیامبر  الگوی  و 

)سنت( تجویز شده باشد.
اسالم گرایان ستیزه جو بر این باورند 
که حق دارند »نظم اسالمی« را 
این  انجام  در  کنند.  اجرا  زور  با 

»جهاد«  به  دعوت  با  آنها  کار، 
تالش،  واقع:  )در  قرآن  در  مندرج 
مبارزه درونی، همچنین: »جنگ 
آنها -  اشاره می کنند،  مقدس«( 
را  آن   - مسلمانان  سایر  خالف  بر 
وظیفه مقدسی برای جنگ مداوم 

در  اسالم  »دشمنان«  همه  علیه 
کشورهای مسلمان و غیر اسالمی 

می بینند. 

برخورد فرهنگ ها؟
اصطالح »برخورد فرهنگ ها« از 

کتاب »برخورد تمدن ها« نوشته 
دانشمند  هانتینگتون،  ساموئل 
گرفته  آمریکایی،  سیاسی  علوم 

را  بنیادگرایی اسالمی  رادیکال  اهداف جنبش های  اساسی  قانون  از   دفتر صیانت 
با تکیه بر اسالم اصیل قرن هفتم خواهان  این گونه توصیف می کند: اسالم گرایان 
»احیای نظام اسالمی« به عنوان تنها شکل مشروع هستند، که برای جایگزینی سایر 

سیستم های وضع شدە در نظر گرفته شده است. 

 اسالم گرایی یک ایدئولوژی سیاسی، یک تنگنای سیاسی و رادیکال اسالمی است. 

آزادی  و  انسانی  اساسی،  حقوق  اسالمی(،  ایدئولوژی)بنیادگرایان  این  طرفداران 
مذهب را نادیده می گیرند. آنها مخالف جدایی دولت از دین هستند و خود را 

مخالف دموکراسی می دانند.

گریگور دیلوکس دفنە
 ترجمە از آلمانی: 

شاهو حسینی
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هومن سمیتکو

افزایش اعدام در ایران در سال گذشته 

از آنجا که ایران معروف به قاتل 
سیاسی   اعدام زندانیان  و  زندانیان 
مدنی و صنفی به شمار  می رود، 
سازمان حقوق بشر گزارش می کند 
اعدام  صدی  در  صد  افرایش  که 
در ایران در سال گذشته  نشانه از 
توجه هر چه بیشتری ريس جمهور 
جدید ایران به این موضوع  است. 
اش  گذشته  اعمال  و  او  کارنامه 
او را به سمت ریاست قوه قضاییه 
مصطفی  رئیسی،  ابراهیم  درآورد. 
اشراقی  و  نیری  پورمحمدی، 
قتل  مرگ«  »هیئت  اعضای 
عقیدتی  و  سیاسی  زندانیان  عام 
آنها  بودند.   ١٣6٧ تابستان  در 
مرگ  اصلی  تصمیم گیرندگان 
در  و  بودند،  زندانی ها  زندگی  و 
دوران ریاست قوه قضائیه هم اعدام 
زندانیان سیاسی به اوج خود رسیده 
هر چه بیشتر و  اقتدار  با  امروز  بود. 
بدون توجه به  گزارشات حقوق بشر 
و امور و مسائل حقیقی و حقوقی 
بین المللی به اعدام زندانیان ادامه 
زندانیان  سیاسی،  اعدام  می دهد. 
افرادی  نظام،  سیاست  ضد  افراد 
حزبهای  و  سازمان  عضو  که 
مخالف رژیم  هستند. که کوردها 
در رده و صف اول اعدامیان رژیم  
قرار دارند. نبود حقوق مشترک و 

ملی،  و  نژادی  تبعیض  مساوی، 
نبود  دولتی،  مسوالن  ناکارآمدی 
اجتماعی  و  سیاسی  برنامه های 

برای بررسی مشکالت، حل و رفاه 
اجتماعی از جمله نشانه ضعف هر 
چه بیشتر این رژيم برای چندمین 
خود  ساله  چند  کارنامه  در  بار 

دارد. 
اعمال ريس جمهور ایران باعث شده 
که غرب او را مشمول تحریم های 

جنایت  همیشه  نقش  و  است  شده 
کارانه را در سرتاسر دنیا به تصویر 

کشیده اند.
تبعه  یک  نیر  اخیر  روز  در چند  
شده  بازداشت  ایران  در  سوئدی 
شواهد  و  دالیل  بدون  ایران  است. 
را  گناه  بی  انسان های  کافی 
در  جاسوسی  جرم  به  و  دستگیر 
محکوم  زندان  و  اعدام  به  ایران 

می کند. 
کشورهای آمریکا و بریتانیا، در حال 
حاضر، بیشترین زندانی دوتابعیتی 
را در ایران دارند. سیامک نمازی، 
عماد شرقی، مراد طاهباز، انوشه 
مهران  و  زاغری  نازنین  آشوری، 
هستند.  افراد  این  جمله  از  رئوف 
سوئد نیز در رده بعدی قرار دارد. 
لفظی  درگیری  و   کشمکش 
رسیده  جایی  به  سوئد  و  بین ایران 
خواسته  ایران  از  سوئد  دولت  که 
چون  نکنند.  سفر  کشور  این  به 
احتمال دستگیر و زندانی شدن آنان 
افراد  این  از  بسیاری  است.  زیاد 
همکاری  جاسوسی،  به  تاکنون 
و  خارجی  امنیتی  نهادهای  با 
شده اند.  متهم  نظام  علیه  اقدام  یا 
بدین نتیجه می رسیم که این روش 
یک درآمدزایی برای ایرن محسوب 
به در برخی  می شود. و یا سعی 
با  بازداشت شدگان  هم  موارد 
زندانیان ایرانی در کشورهای دیگر 

مبادله شده اند.

او   شود.  آمریکا  و  اروپا  اتحادیه 
در سال ١٣6٧ عضو هیاتی چهار 
نفره بود که درباره اعدام زندانیان 

سیاسی تصمیم می گرفت. ضعف 
رژیم   به انتقاد مردم و حزبهای ضد 
و  مسوالن   ناکارآمدی  به  رژیم 
بی گناه چه  مردم  کشت کشتار 
در تظاهرات و چه زندانیانی مدنی 
دامنه  به  روز  با  روز  سیاسی،  و 

انتقادات می افزاید. 

دستگیر و اعدام ایرانیان دو تابعیتی 
ایران در سال های اخیر اعالم داشته 
که  ایرانیان دوتابیعتی  میتوانند 

بدون هیچ مشکلی  به ایران سفر 
که   است  حالی  در  این  کنند. 
در  تابعیتیها  دو  از  زیادی  تعداد 
به  کردن  سفر  با  اخیر   سال های 
محاکمه  و  دستگیر  ایران  داخل 
و  زندانی  سالها  بعضی ها  شده اند. 
با  بعضی ها  و  اعدام  حکم  حتی 

بازگردانده   هنگفتی  پول  پرداخت 
به  این  می شوند.   مبادله  یا  و 
سیاست  که  می دهد  نشان  وضوح 

قبال  در  باج  گرفتن  برای  ايران 
برای  سیاست  یک  دوتابعیتیها 
اجرای  برای  هنگفت  پول  گرفتن 
کارهای از پیش تعیین شده است. 
و دیگر اینکه درآمدی برای جبران 
رژیم  هویت  است.  بودجه  کمبود 
ثابت  دنیا  کشورهای  برای  ایران 

شده. هانتینگتون از این نظریه دفاع 
می کند که در قرن بیست و یکم 
دیگر ملت ها و دولت ها به عنوان 
بازیگران سیاسی ظاهر نمی شوند، 
بلکه فضاهای فرهنگی متفاوتی 
سال  اوایل  در  گیرند.  می  شکل 
١٩٩٨، هانتینگتون درگیری های 

خشونت آمیز بین مسلمانان و غیر 
جهانی  چارچوب  در  را  مسلمانان 
واقع،  در  کرد.  بینی  پیش  شدن 
منطقه  در  همچنین  و  غرب  در 
اسالمی - عربی، مخالفت متقابل 
به  نسبت  تعصب  در  پافشاری  و 
کسانی که دشمن تلقی می شوند 

وجود دارد. جامعه غربی از جهان 
خوانشی  از  برآمده  قهقرایی  بینی 
وسطی  قرون  در  که  اسالمی  از 
ارادە  دارد.  هراس  گرفته  شکل 
باالی  زندگی، سطح  برای  فردی 
آزادی  زنان،  رهایی  تحصیالت، 
)جدایی  سکوالریزاسیون  جنسی، 
قانونی  امنیت  دین(،  از  دولت 
و  پارلمانی  دموکراسی  طریق  از 

ارزش های  از  پیشرفت  به  اعتقاد 
که  می شوند  محسوب  غربی 
روشنگری  مانند  دورە هایی  در 
دست  به  سختی  بە  مدرنیته  و 
آمده اند. در مقابل برای بسیاری از 
مسلمانان، جهان غرب یا به عنوان 
ایدەهای  انتظار   از  دور  دنیایی 
مصرف  جهان  و  نیافتنی  دست 
کنندە  بەنظر می رسد، یا جهان بینی 

تهدیدی  را  غرب  آزدایخواهانە 
می دانند که پایه های ایمان آنها را 
زیر سؤال می برد. آنها از انحطاط 
جهان غرب )بە زعم خودشان(ایراد 
مصرف  و  ماتریالیسم  می گیرند، 
گرایی، تنهایی و آشفتگی درونی، 
سایر  و  خانواده  در  انسجام  فقدان 

شبکه های اجتماعی، فردگرایی 
اغراق آمیز، نگرش های بی روح، 
را  زندگی  به  آهانت بار  الحادی 

محکوم می کنند. 
کارشناس  لودرز،  مایکل 
توجهی  کم   به  نسبت  خاورمیانه، 
بیش از حد در استفاده از الگوی 
"برخورد تمدن ها" هشدار می دهد. 
در عوض، لودرز بنیادگرایان را در 

فرهنگی  و  سیاسی  اردوگاه های 
بین  تضاد  رو  این  »از  می بیند: 
مدرنیست ها و بنیادگرایان درگیری 
بر سر آرمان های سبک زندگی و 

اصول نظم اجتماعی است. 
و  یهودی  بنیادگرایی  اگرچه 
در  دارد، مثال  نیز وجود  مسیحی 
نشینان  شهرک  جنبش  صفوف 
آزاد  کلیساهای  یا  اسرائیلی 
پروتستان در ایاالت متحده آمریکا، 

غرب  جهان  در  بنیادگرایی  اما 
عموما به عنوان یک پدیده کامال 
اسالمی تلقی می شود. البته که 
اسالم  گنجد:  می  هم  تصور  در 
جالب  وحشت.  با  است  مساوی 
اینجاست که بنیادگرایان اسالمی 
تمدن ها«  »برخورد  تز  پیروان  و 

ساموئل هانتینگتون ادعا می کنند 
یکسان  اسالم  با  اسالم گرایی  که 
قرآن و  بین  تفاوتی  بنابراین  است، 

دفاع مقدس وجود ندارد. 

چرا اسالم گرایی در حال 
رونق است؟

در  ها  ارزش  روزافزون  کاهش 
ایجاد  ارزشی  خأل  غربی  جوامع 
می کند. مسلمانانی که به دنبال 
جهت گیری هستند، می خواهند با 
سنت های خود با این از دست دادن 
بنابراین،  کنند.  مقابله  ارزش ها 
تفسیر منحصر از دین نیز امروزه در 
از  متاثر  سکوالر  مسلمانان  میان 
بسیاری  است.  گرفته  رونق  غرب 
از گروه های مسلمان با حسرت به 

دوران میان قرن های هفتم و هفدهم 
فرهنگ  که  زمانی  می نگرند، 
داشت  هژمونیک  قدرت  اسالمی 
و غرب را تحت تأثیر قرار می داد. 
شکاف عمیقی از تردید در جوامع 
عصر  دارد.  جریان  اسالمی-عربی 
کنونی تمدن اسالمی عقب مانده، 

آشفته و فروتر از توانایی فرهنگی 
مایکل  شود:  می  تلقی  غرب 
می کند:  تحلیل  اینگونه  لودرز 
سیاسی  ناتوانی  احساس  کە   «
با  و فقدان دیدگاه مستقل، همراه 
اتهامات دروغگویی و ریاکاری به 
غرب: بستری است که بنیادگرایی 
اسالمی و ترور جهادی در آن رشد 

می کند«. 
خود  اغلب  مسلمانان  و  اعراب 
غرب  و  شدن  جهانی  قربانی  را 
بازیچه  عنوان  به  می دانند، 
را  آن  می توانند  نه  که  تحوالتی 
درست  را  آن  نه  و  کنند  کنترل 
باشکوه،  گذشتەای  می فهمند. 
یک  مسلمانان  که  زمانی 
امپراتوری جهانی را تأسیس کردند 
و  هنر  علم،  در  را  معیارهایی  و 

طور  به  کردند،  تعیین  فرهنگ 
رسیده  پایان  به  برگشتی  غیرقابل 
بازندگان  به  تعلق  احساس  است. 
شدن  جهانی  همچنین  و  تاریخ 
این تمایل را در میان بسیاری از 
اعراب و مسلمانان تقویت می کند 
که به عنوان یک قربانی سرگشته 

سرنوشت خویش متاسف باشند و در 
نتیجه این روند توجیه کننده یک 
مبارزه نامحدود و حتی تروریستی 
از  گرا  اسالم  بینی  جهان  است. 
این عدم قطعیت مکرر در جوامع 
اسالمی استفاده می کند و تزهای 

زیر را تبلیغ می کند:
ناتوانی اساسی در انتقاد از خود

غرب  گرایانه،  اسالم  قرائت  در 
تنها  و  است  شیطانی  شخصیتی 
عربی-اسالمی  مشکالت  عامل 
است، که تنها به تضعیف و سقوط 
مند  عالقه  اسالمی  فرهنگ 
گوشت  در  خار  را  اسراییل  است. 
می دانند، دلیلی بر دنائت و خطری 

که از غرب برمی خیزد
مامنی در گذشته

در واقع تداعی کننده دوران هایی 

بر  اسالمی  فرهنگ  که  است 
فرهنگ غربی برتری داشت.

مغالطه در عقب ماندگی
چرا جوامع اسالمی بد عمل می 
خداوند  نظر  از  آنان  زیرا  کنند؟ 
چکار  آن  درباره  شدند.  منفور 
میتوان کرد؟ برای آشتی مطلق با 

خدا از طریق تسلیم بی قید و شرط 
و بدون انتقاد )اسالم( در برابر اراده 
او و دستورات قرآن )که در قرائت 
مستقیم آن جامعه بادیه نشینی از 
گرفته  هدف  را  پیش  سال   ١٤٠٠

است( تالش باید کرد.

ادامە صفحە ٦  

کشورهای آمریکا و بریتانیا، در حال حاضر، بیشترین زندانی دوتابعیتی را در ایران دارند. 
نیز در رده بعدی قرار دارد. کشمکش و  درگیری لفظی بین ایران و سوئد به جایی  سوئد 

رسیده که دولت سوئد از ایران خواسته به این کشور سفر نکنند.

 در قرن بیست و یکم دیگر ملت ها و دولت ها به عنوان بازیگران سیاسی ظاهر 
نمی شوند، بلکه فضاهای فرهنگی متفاوتی شکل می گیرند.

کاهش روزافزون ارزش ها در جوامع غربی خأل ارزشی ایجاد می کند. مسلمانانی 
از دست  این  با  با سنت های خود  به دنبال جهت گیری هستند، می خواهند  که 

دادن ارزش ها مقابله کنند.
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سعدا خدیرزاده، زن  باردار بازداشت 
شده به اعتصابش پایان داد

سعدا خدیر زاده، زن  باردار بازداشت 
شده اهل شهرستان پیرانشهر پس از 
١٢ روز اعتصاب دارو و غذا با قول 
به  ارومیه  زندان  مسئوالن  مساعد 

اعتصاب خود پایان داده است.
به  شهروند  این  نزدیکان  از  یکی 
کردپا اعالم کرد: خانم خدیرزاده با 
قول مساعد مسئوالن زندان ارومیه 
مبنی بر آزادی موقت با تودیع قرار 
وثیقه به اعتصابش پایان داده است.
این منبع مطلع افزود: تیم پزشکی 
تأیید  با  باردار  زن  این  مراقب 
اینکه تحمل حبس برای وی سخت 
این  در  خود  گزارشات  می باشد، 
رابطه را به پزشکی قانونی ارسال 

کردند.
هفته  طی  گفت:  مطلع  منبع  این 
این شهروند مورد معاینه  گذشته، 
پزشکی قرار گرفته و زمان زایمان 

وی نزدیک است.
اردیبهشت ماه،  ششم  سه شنبه  روز 
به  اعتراض  در  خدیر زاده  سعدا 
زندان  نسوان  بند  در  بالتکلیفی اش 
و  غذا  اعتصاب  به  دست  ارومیه 

دارو زده بود.
به  واکنش  در  بین الملل  عفو 
باردار اعالم کرده  این زن  وضعیت 
بود: بازداشت وی مغایر معیارهای 
از  و  است  منصفانه  دادرسی 

خودسرانه  بین المللی  قوانین  نظر 
محسوب می شود.

پیشتر، این شهروند طی دو نامه از 
تبدیل  درخواست  پیرانشهر  دادستان 
قرار بازداشت موقت به قرار وثیقه 
بازپرس  و  دادستان  اما  بود،  کرده 
مخالفت  وی  درخواست  با  پرونده 

کرده بودند.
سعدا خدیرزاده در درخواستش اعالم 
در  حاضر  حال  در  که  بود  کرده 
شرایط نامساعدی در زندان به سر 
فشار  بارداری،  دلیل  به  و  می برد 
دیسک  و  کلیوی  ناراحتی  خون، 
عصبی  و  قلبی  ناراحتی  و  کمر 
تحمل حبس برای وی سخت است.

روز دوشنبه هفدهم آبان ماه ١٤٠٠، 

بازداشتگاه  از  باردار  زن  این 
مرکزی  زندان  به  سپاه  اطالعات 

ارومیه منتقل شد.
این شهروند طی مدت بازداشت از 
"مالقات با خانواده" و "دسترسی به 

وکیل" محروم بوده است.
بیست و دوم مهرماه  پنج شنبه  روز 
این  امنیتی  نیروهای   ،١٤٠٠
شهروند را بدون ارائه حکم قضایی 

بازداشت کرده بودند.
سعدا خدیرزاده متأهل و دارای دو 

فرزند است.
تاکنون از دلیل بازداشت و اتهامات 
اطالع  شهروند  این  علیه  مطروحه 

دقیقی به دست نیامده است.

احضار صالح آزادی، فعال صنفی معلمان 
به دادگاه انقالب مریوان

صالح آزادی، عضو انجمن صنفی 
به  مریوان   - کردستان  معلمان 

دادگاه انقالب مریوان احضار شد.
این فعال صنفی معلمان به اتهامات 
"تبلیغ علیه نظام جمهوری اسالمی، 
تشویش اذهان عمومی، هواداری از 
بارگذاری  طریق  از  کردپا  احزاب 
انقالب  دادگاه  به  تصاویر"  و  فیلم 
مریوان احضار و براساس ابالغیه ای 

باید ساعت  که دریافت کرده وی 
١٠ صبح روز یازدهم خردادماه در 

دادگاه حاضر شود.
روز شنبه بیست و هفتم فروردین ماه 
از  دفاع  برای  آزادی  صالح  نیز، 
یک  شعبه  در  انتسابی  اتهامات 
مریوان  انقالب  دادگاه  بازپرسی 
حضور و در پایان بازپرسی با تودیع 
جلسه  برگزاری  تا  کفالت  قرار 

دادگاه آزاد شده بود.
فروردین ماه،  هجدهم  پنج شنبه  روز 
مریوان  فتا  پلیس  به  آزادی  آقای 
بازجویی گوشی  از  پس  و  احضار 
تلفن همراه وی ضبط و پرونده وی 
دادگاه  بازپرسی  یک  شعبه  به 
انقالب مریوان ارجاع داده شده بود.

فرانت الین دیفندرز خواستار آزادی 
فوری شعبان محمدی، اسکندر لطفی و 

مسعود نیکخواه شد

فرانت الین دیفندرز با ابراز نگرانی نسبت به بازداشت خودسرانه شعبان محمدی، اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه 
از اعضای هیات مدیره انجمن صنفی معلمان کردستان – مریوان خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط آنان شد.
این سازمان مدافع حقوق بشر مقامات ایرانی را فرامی خواند تا اطمینان حاصل کند که تمام مراحل برخورد با این 
سه فعال صنفی معلمان بر اساس قطعنامه ١٧٣/٤٣ مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر "مجموعه اصول برای 

حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکلی از بازداشت" باشد که در ١٨ آذر ١٣6٧ تصویب شده است.
فرانت الین دیفندرز از مقامات ایرانی می خواهد اطمینان حاصل کند که این اعضای هیات مدیره انجمن صنفی 

معلمان کردستان – مریوان در زمان بازداشت امکان دسترسی به وکیل را دارند.
همچنین این سازمان حقوق بشری از مقامات حکومت ایران می خواهد که به اصول میثاق بین المللی حقوق سیاسی 
و مدنی پایبند و هدف قرار دادن مدافعان حقوق بشر در ایران را متوقف کنند و به آنها اجازه انجام فعالیت های 

مشروع حقوق بشری را بدون هیچ شرطی و بدون هراس از انتقام جویی و فشار و تعقیب قضایی بدهند.
پس از بازداشت اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه در پی فراخوان انجمن صنفی معلمان کوردستان – مریوان، 
معلمان مریوان در حمایت از این دو فعال صنفی معلمان و اعتراض به هتک حرمت معلمان در روزهای یکشنبه 
و دوشنبه هجدهم و نوزدهم اردیبهشت ماه، دست به تحصن در مدارس و تجمع در مقابل اداره آموزش و پرورش این 

شهر زدند و خواستار آزادی معلمان زندانی شدند.
یازدهم  یکشنبه  روز  از بامداد  نیکخواه  اردیبهشت ماه، اسکندر لطفی، شعبان محمدی و مسعود 
صنفی  انجمن  مدیره  هیات  معلمان کردستان – مریوان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بعد از اعضای 

ظهر همان روز شعبان محمدی آزاد شده بود.
اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه پس از بازداشت توسط اطالعات سپاه جهت بازجویی به بازداشتگاه این نهاد 

امنیتی در سنندج منتقل شده بودند.
مسعود نیکخواه روز چهارشنبه بیست و یکم اردیبهشت ماه با تودیع قرار کفالت از زندان مریوان آزاد و بامداد روز 

پنج شنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه دوباره از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.
شعبان محمدی روز چهارشنبه بیست و یکم اردیبهشت ماه هنگام خروج از منزل و در میدان "باوه ره شی" مریوان 

توسط نیروهای امنیتی بازداشت و تاکنون تماس تلفنی را با خانواده اش نداشته است.
همچنین روز یکشنبه دهم بهمن ماه ١٤٠٠،  آقای محمدی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و روز پنج شنبه پنجم 
اسفندماه همان سال با تودیع قرار وثیقه ٥٠٠ میلیون تومانی به شیوه موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان 

مریوان آزاد شده بود.
این سه فعال صنفی معلمان جهت بازجویی در بازداشتگاه های امنیتی در سنندج به سر می بردند و از "دسترسی 

به وکیل" و "مالقات با خانواده" محروم می باشند.
تاکنون از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این سه فعال صنفی معلمان اطالع دقیقی به دست نیامده است.

جنازه بارزان مهینی، کولبر مفقودی در 
برف و کوالک پس از ١١٤ روز در خاک 

ترکیه پیدا شد

امروز شنبه هفدهم اردیبهشت ماه، جنازه "بارزان مهینی" فرزند شوکت، یکی از سه کولبر روستای "باوان" از توابع 
منطقه مرگور ارومیه که روز پنج شنبه بیست و سوم دی ماه ١٤٠٠ در ارتفاعات مرزی میان ارومیه و ترکیه در 

برف و کوالک ناپدید شده بودند، در روستای "گلشم" در خاک ترکیه پیدا شد.
جنازه بارزان مهینی به محض کشف توسط نیروهای نظامی ترکیه به شمزینان انتقال داده شده است و تالش 
نیروهای مردمی برای یافتن جنازه بهلول سیدانی فرد و اسعد سیدانی، دو کولبر دیگر که در برف و کوالک 

ناپدید شده بودند، ادامه دارد.
بارش سنگین برف و شرایط نامناسب جوی در زمستان سال گذشته جستجوها برای یافتن این سه کولبر را با 

مشکل روبه رو کرده بود.
روز پنج شنبه بیست و سوم دی ماه، این سه کولبر در ارتفاعات مرزی میان ارومیه و ترکیه در برف و کوالک 

ناپدید شده بودند.
بهلول سیدانی فرد و اسعد سیدانی فرد متأهل و دارای فرزند هستند و بارزان مهینی مجرد است.

نمایی از نقص حقوق بشر در کوردستان با استناد بر آژانس 

خبررسانی کوردستان )کردپا(


