
راستینه: 
 حق نداریم برای حضور مسئوالن 

در جام جهانی قطر ریالی هزینه کنیم
احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه حق نداریم برای 
حضور مسئوالن در جام جهانی ریالی هزینه کنیم، 
به ایسنا گفت: در این زمینه در ابتدا باید یک لیست 
روشن و شفاف داشته باشــیم. ما اعالم کرده ایم که 
هرکسی که می خواهد برای جام جهانی به قطر سفر 
کند، این سفر باید با هزینه شخصی انجام شود؛ این را 
به مسئوالن متذکر شدیم و به طور جدی هم پیگیری 
می کنیم. اگر مدیری خارج از وظایفش و بدون هیچ 
دلیل منطقی در قطر حضور یابد، مسئوالن ذیربط 

باید حتماً پاسخگو باشند.
    

مهدی نصیری:
زلنسکی، قهرمان بود نه »دلقک«!

مهدی نصیری، در کانال تلگرامی خود با اشــاره 
به عقب نشینی ارتش روسیه از منطقه استراتژیک 
خرسون، نوشــت: این تغییر موازنه مهم در میدان 
جنگ در حالی است که رسانه های نزدیک به جریان 
اصولگرایی و ارتش مجازی شان در روزهای اول شروع 
جنگ در حالی که تیترهای خــود را برای پیروزی 
پوتین آماده کرده بودند بارها زلنسکی، را »دلقک 
و ضعیف« خطاب کردند. او با بیان اینکه زلنســکی 
فرار نکرد و تسلیم نشد، افزود: »در این گوشه  عالم و 
در کشورمان آدم های ابلهی بودند که با تحلیل های 
بچه گانه با توهم »زمســتان ســرد اروپا« فرصت 
تاریخی توافق هسته ای و احیای برجام و کم شدن 

فشار اقتصادی از دوش مردم را گرفتند.«
    

اتحادیه اروپا ۳۲ شخص 
و نهاد ایرانی را تحریم کرد

اتحادیه اروپا و انگلیس در ارتباط با مسائل حقوق 
بشری تحریم های جدیدی را علیه ایران وضع کردند.

 به گزارش ایرنا، وزرای امور خارجه ۲۷ کشــور 
اروپایی در جلسه ای که دیروز در بروکسل برگزار شد 
بسته تحریمی جدیدی را که ۲۹ شخصیت و ۳ نهاد 
ایرانی را هدف قرار می دهند تصویب کردند. بر اساس 
گزارش تارنمای اتحادیه اروپــا دارایی های افراد و 
نهادهای تحریم شده مسدود و شرکت ها و شهروندان 

اتحادیه اروپا از مراوده مالی با آنان ممنوع شدند. 
    

رئیس کل دادگستری استان البرز:
»مهدی حضرتی« با اصابت گلوله 

به پیشانی کشته شده است
رئیس کل دادگستری اســتان البرز گفت نحوه 
مرگ مهدی حضرتی -نوجوانی که در ناآرامی های 
۱۲ آبان در کرج کشــته شد- در حال بررسی است. 
حســین فاضلی هریکندی در رابطه با فیلم منتشر 
شــده در فضای مجازی بیان کرد: مهدی حضرتی 
روز ۱۲ آبان ماه در جریان اغتشاشــات کرج به طرز 
مشکوکی کشته شده است. علت فوت این فرد اصابت 
گلوله به پیشانی وی اســت. رئیس کل دادگستری 
اســتان البرز افزود: در روز حادثه ماموران انتظامی 
حاضر در صحنه هیچ اســلحه گرمــی در اختیار 

نداشتند و ماهیت موضوع در دست بررسی است.
    

سفیر آلمان به وزارت امور خارجه 
احضار شد

بــه گــزارش ایلنــا، هانــس ادو موتســل، 
ســفیر جمهوری فــدرال آلمان در پــی اظهارات 
مداخله جویانه و غیرمسئوالنه صدراعظم این کشور 
در قبال جمهوری اسالمی ایران، امروز به وزارت امور 

خارجه احضار شد. 
مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه در این 
مالقات ضمن محکوم کردن اظهارات غیرمسئوالنه 
مقام آلمانی، مسئولیت پیامدهای ناشی از تداوم این 
گونه اظهارات و اقدامات غیرسازنده بر آینده روابط 
دو کشــور را متوجه طرف آلمانی دانست و گفت: 
جمهوری اســالمی ایران مبتنی بر عــزت و اقتدار 
و بر اســاس منافع و مصالح ملی، مواضع و اقدامات 
طرف های مقابل را رصد کرده و پاســخ متناسب را 

خواهد داد.
    

برگزاری نشست اضطراری شورای 
حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران 

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعالم کرد 
که این شورا یک نشست اضطراری درباره وضعیت 

ایران برگزار می کند.
این نشســت ویژه در روز پنج شنبه سوم آذرماه 
به  آنچه »وخامت وضعیت حقوق بشری« در ایران 

خوانده شده؛ اختصاص خواهد داشت.
تصمیــم برای برگــزاری این نشســت، پس از 
درخواست شامگاه جمعه سفیران آلمان و ایسلند 

در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو اتخاذ شده است.
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اقلیــم کردســتان به عنــوان 
منطقــه ای خودمختار در شــمال 
عراق، از شــرق با کردستان ایران، از 
شمال با کردســتان ترکیه و از غرب 
با کردستان ســوریه هم مرز است. از 
میان این سه بیشترین سخت گیری 
 را ترکیه نســبت به ُکرد هــا اعمال 

کرده است. 
در سوریه، حکومت اسد به دلیل 
شرایط جنگی، ناگزیر دست کردها 
را باز گذاشــت تا به عنــوان نیروی 
بازدارنده در برابر داعش عمل کنند. 
در ایران نیز گرچه گروهی از ُکردها 
همواره نســبت به تضییــع حقوق 
این قوم از ســوی حاکمیت معترض 
بوده اند اما به هر حال در ادبیات رسمی 
دولت ها و حاکمیت بر وحدت و احترام 
به اقوام تاکید شده و سعی در پرهیز از 

تنش بوده است. 
در ترکیه اما اردوغان مواضع بسیار 
سرسختانه ای نسبت به ُکردها دارد. 
درگیری این کشور با حزب کارگران 
کردستان یا همان پ ک ک  به اوایل 
دهه 80 میالدی بازمی گردد. ترکیه 
این گــروه را ُکردهای تروریســت 
می خواند و بارها نیــز به مواضع آنها 
در شمال سوریه و عراق حمله کرده 

است. 

اردوغان، رئیــس جمهور ترکیه 
همزمان که به دنبال کسب محبوبیت 
در میان جمعیت بــزرگ کردهای 
ترکیه و جلب آرای آنها در رقابت های 
سیاســی و انتخاباتی اســت، تعداد 
زیادی از ُکردها را به اتهام همدستی 
با پ ک ک تحت فشــار قرار داده و از 

خاک ترکیه رانده است. 
ایران در تمام این ســال ها اما به 
دلیل حساسیت برانگیز بودن موضوع 
اقوام، هرگز خود را وارد پرونده  ترکیه 
و ُکردها نکرده اســت؛ به ویژه آنکه 
جمعیت قابل توجهــی از کرد های 
منطقــه در خاک ایران ســکونت و 
نسبت به کردهای بیرون از مرزهای 

ایران نیز تعلق قومی دارند. 
ایــران نه تنهــا خــود را درگیر 
مخاصمات ترکیــه و ُکردها   نکرده، 
بلکه به باور بســیاری از کارشناسان 
در مواردی نیز از مسئله ُکردها برای 
تحت فشار قرار دادن ترکیه استفاده 

کرده است. 

»دستگیری اعضای کومله و 
حزب دموکرات در اغتشاشات« 
علی رغم این پیشــینه اما آنچه 
دیروز و طی دو ماه اخیر اتفاق افتاده، 
نشانه ای از ورود ایران به یک فاز جدید 
از مواجهه با مسئله ُکردهاست. سپاه 
پاســداران ایران روز گذشته پس از 
گذشت دو ماه از ناآرامی و التهاب در 
ایران در پی درگذشت یک دختر ُکرد، 
اعالم کرد که برای دومین بار به مواضع 
احزاب ُکرد در اقلیم کردستان عراق 
حمله موشکی و پهپادی کرده است. 

روابط عمومی ســپاه پاسداران 
ایران بــا صدور اطالعیــه ای عنوان 
کرد: »با توجه به شــرایط و اشــراف 
اطالعاتی  و برنامه ریزی عملیاتی از 
صبح امروز )دوشنبه( مقرها، مراکز و 
همچنین معابر حمل و انتقال سالح 
و مهمات تروریست ها به ایران مورد 
اصابت عملیات موشــکی و پهپادی 

رزمندگان اسالم قرار گرفت.«

ایران احزاب تجزیه طلب و مشخصا 
احزاب تجزیه طلب ُکــرد را یکی از 
اصلی ترین عوامل آنچه از اعتراض و 
اغتشاش در هفته های اخیر در ایران 
رخ داده معرفــی می کند. گذشــته 
از حمله ســپاه به اقلیم کردستان، 
ســردار محمدتقی اوصانلو، فرمانده 
قرارگاه حمزه سیدالشهدا )ع( نیروی 
زمینی ســپاه دیروز خبر داد که »در 
اغتشاشــات اخیر بیش از ۱00 نفر 
از اعضای گروه هــای ضدانقالب از 
جمله دموکرات و کومله را دستگیر 

کردیم.«
او همچنیــن عنوان کــرد که در 
طول یک ماه گذشــته مقــدار قابل 
توجهی سالح و مهمات از گروه هایی 
که به گفته وی به دنبال انتقال سالح 
به داخل کشــور بودند را دســتگیر 
و تجهیزاتــی که می خواســتند به 
شهر های عمقی بفرستند را توقیف 

کرده اند. 

حمالت هماهنگ
یا همزمانی اتفاقی؟

همزمان ترکیه نیز دیروز از بمباران 
مواضع پ ک ک در شمال سوریه خبر 
داد. بهانه این حمله، انفجار تروریستی 
دو روز پیــش در میدان اســتقالل 
اســتانبول بود. ترکیه اعــالم کرده 
زنی که عامل این اقدام تروریســتی 
بوده، سوری اســت و از پ ک ک در 
کوبانی )شهری با اکثریت ُکردنشین 
در شمال سوریه( دستور گرفته است. 
این اولین همزمانی ترکیه و ایران 
در حمله به مواضع ُکردها نیست. اوایل 
ماه گذشته نیز وقتی سپاه پاسداران 
ایران حدود دو هفته پس از اعتراضات 
به مرگ مهســا امینــی پایگاه های 
احزاب ُکرد در اقلیم کردستان عراق 
را بــا پهپاد و موشــک های زمین به 
زمین مورد حمله قرار داد، ترکیه یک 
روز قبل ترش بــه پایگاه های احزاب 
کرد در حومه الحسکه سوریه حمله 

کرده بود. 

احزاب کرد ادعــا کردند که این 
همزمانــی به معنــای »هماهنگی 
پیشــین« ایران و ترکیه برای اقدام 
علیه ُکردها بوده است. ترکیه دو هفته 
قبل از حمله به حومه الحســکه، در 
شهریور به اقلیم کردستان حمله کرده 
بود و به طور کلی ترکیــه به دفعات 
دســت به اقدام نظامی علیه کردها 
می زند؛ از این رو شاید بتوان همزمانی 
حمالت آن با ایران را اتفاقی دانست. 

تبعات حقوق بشری و سیاسی 
برای ایران

اما به هر حــال فــارغ از ارزیابی 
صحت و سقم ادعای احزاب کرد در 
هماهنگی تهران و آنکار علیه ُکردها، 
آنچه روشــن به نظر می رسد، تغییر 
رویه ایران و عزم آن برای استفاده از 
گزینه نظامی برای دفع خطر از سوی 
مرزهای مشترک با ُکردهاست؛ عزمی 
که گرچه مقامات نظامی و امنیتی آن 
را برای حفظ امنیــت مرزهای ایران 
اجتناب ناپذیر عنوان می کنند اما به 
هر ترتیب تبعات سیاســی نیز برای 

ایران خواهد داشت. 
بخشــی از این تبعات مربوط به 
فشارهای حقوق بشری خواهد بود 
که پیوســته متوجه ایران می شوند 
و حمالت نظامــی ایران بــه اقلیم 
کردستان، دســت نهادهای حقوق 

بشری برای این فشارها را بازتر خواهد 
کرد. 

در پی حمالت ششــم مهر ایران 
به اقلیم کردستان عراق، احزاب کرد 
مدعی شدند که بر اثر این حمالت ۱8 
تن کشته و 6۲ نفر زخمی شدند که در 
میان کشته شدگان یک زن باردار نیز 

بوده است. 
محمد پاکپــور، فرمانده نیروی 
زمینی ارتــش دیروز پــس از اعالم 
عملیات حمله به اقلیم کردســتان 
عراق، در همین ارتباط با بیان اینکه 
»ما بنــا نداریم حتــی خانواده های 
تروریست دچار آسیب شوند«، گفت 
»در برخی مناطق شــاهد هستیم 
که تیم های تــرور این گروهک ها در 
خانه های سازمانی مستقر هستند و 
ما به طور دقیق از جزئیات آن ها مطلع 
هستیم و اینکه در چه منطقه ای قرار 
دارند. اما، به لحــاظ مالحظه ای که 
درباره افراد بی گناه و خانواده ها داریم 
از منهدم کردن آن ها پرهیز داریم. اما 
بعداً نمی دانیم که این ها اطرافشان 
خانواده هست یا نیست و حتماً مورد 

هدف قرار خواهیم داد.« 
اظهارات او تلویحا احتمال آسیب 
به غیرنظامیان را تایید می کند. سردار 
پاکپور بــا تکیه بر این مســئله ابراز 
امیدواری کرده کــه »مردم منطقه، 
دولت مرکزی عــراق و دولت اقلیم 
شمال عراق نسبت به این موضوعات 
حساسیت نشــان دهند و اقداماتی 
که در جهت امنیت مردم خودشان 
است را انجام بدهند که اخراج و خلع 
سالح این گروهک های تجزیه طلب 
و تروریســتی از اقلیم شــمال عراق 

است.«

دستاویزی تازه 
برای ریاض و واشنگتن

گذشته از مباحث حقوق بشری، 
اقدام نظامی ایران علیه کردســتان 
عــراق، دســت کشــورهایی چون 
عربستان و آمریکا برای تخریب هرچه 
بیشتر وجهه سیاسی ایران را نیز بازتر 

خواهد کرد. 
پس از حمله ماه گذشــته سپاه 
به اقلیم کردســتان، وزارت خارجه 
عربســتان ضمــن محکومیت این 
حمالت تصریح کرد که اقدامات ایران 
در تضاد با قوانین و عرف بین المللی 
اســت و جامعه بین المللی باید با آن 

مقابله کند. 
ودانت پاتل، معاون ســخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا پس از حمله 6 
مهر ایران به کردستان عراق، مدعی 
شد یک شــهروند آمریکایی نیز در 
میــان کشته شــدگان این حمالت 
هست.  او در کنفرانسی خبری هشدار 
داد که آمریکا ابزارها و خط مشی هایی 
برای پاســخگو کردن ایــران بابت 
اقدامات ثبات زدایش در منطقه پیش 

روی دارد. 
روز گذشــته نیــز در واکنش به 
حمالت صبح دوشنبه سپاه به اقلیم 
کردستان، نمایندگی سازمان ملل 
در بغداد آن را نقض حاکمیت عراق 
خواند و اعــالم کرد: عــراق نباید به 
میدان تسویه حســاب تبدیل شود 
و باید به ســالمت اراضی آن احترام 

گذاشت.

مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم 
کردســتان عراق، نیز آن را تعرض به 
حاکمیت اقلیم عنوان کرده و پس از 
محکومیت این حمله، تصریح کرد: 
»اقلیم کردستان روابط خوبی با تمام 
همسایگان دارد اما دولت عراق باید به 

این تخلفات پایان دهد.«
چنیــن اظهاراتــی شــرایط و 
موقعیت سیاسی در منطقه را برای 
ایران بیش از پیش ســخت خواهد 
کرد. از سوی دیگر مقامات در ایران 
اذعان می کنند که نمی توان در برابر 
اقدامات تحریک آمیز تجزیه طلبان 

سکوت کرد. 

تداوم حمالت 
در پی ناکامی دیپلماسی

در گرفتاری میان دوراهی اقدام 
نظامی و تحمل تبعات آن و سکوت 
هزینه ســاز در برابر آنچه »تحرکات 
تجزیه طلبانــه« نامیده می شــود؛ 
بســیاری تاکید می کنند که ایران 
باید راهکار دیپلماتیک را جایگزین 
اقدامات نظامی در مواجهه با کردهای 
تجزیه طلب در کشورهای همسایه 
کند. اما آنچه از کالم مقامات نظامی 
و امنیتــی برمی آید این اســت که 
راهکارهــای دیپلکاتیک بی نتیجه 

بوده است. 
فرمانده نیروی زمینی سپاه دیروز 
در توضیحــات خود دربــاره حمله 
صبح دوشــنبه به اقلیم کردستان، 
گفت که پــس از عملیات ششــم 
مهر، به طور مرتــب با دولت مرکزی 
عراق و مسئوالن اقلیم شمال عراق 
ارتباط داشتیم. مســئوالن وزارت 
امور خارجه نیز جلسات و مذاکراتی 
جهت خلع سالح و اخراج گروه های 
تروریست از شــمال عراق با مقامات 
عراقی برگزار کردند. آنها قول دادند 
 که در این جهت گام های اساســی 

بردارند. 
آنطور که ســردار پاکپــور گفته 
مقامــات در عراق قــول داده اند که 
مقرهای احزاب کــرد در مرز ایران 
و مقرهــای عمقــی آنهــا در ۱۲0 
کیلومتری خاک عراق جمع شوند. 
او ادامه داد که با گذشــت 50 روز از 
آن مذاکرات، هیچ اقدام عملی در این 

راستا صورت نگرفته است. 
اطالعیه سپاه پاسداران نیز دیروز 
در متن خود تاکیــد کرده که حمله 
اخیــر »در پی تــداوم بی عملی ها و 
برخی غفلت هــای آشــکار و بعضاً 
تعمدی مقامات اقلیم شمال عراق در 
برخورد با فعالیت های گروهک های 
تروریســتی ضد انقالب و ضد ایرانی 

تجزیه طلب« صورت گرفته است. 
با این تفاسیر از ناکامی دیپلماسی 
در مســئله ُکردها، این سوال پیش 
می آید که آیــا ایــران در مواجهه با 
احزاب ُکرد قصــد دارد راه ترکیه را 
در پیش بگیرد و اساسا این حمالت 
و اقدامات نظامی تا کجا ادامه خواهد 

داشت؟
پاســخی که ســپاه به این سوال 
می دهــد ایــن اســت: »حمالت 
موشــکی ســپاه به اقلیم کردستان 
عراق تا نابــودی کامل گروهک های 
تروریســتی در این منطقــه ادامه 

خواهد داشت.«

 شمال عراق دیروز بار دیگر هدف پهپاد و موشک های سپاه قرار گرفت؛

حمالت ادامه دار به اقلیم کردستان و تبعات آن
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محبوبه ولی

روی موج کوتاه

فرمانده نیروی زمینی ارتش: 
در برخی مناطق شاهد 

هستیم که تیم های ترور 
این گروهک ها در خانه های 
سازمانی مستقر هستند. به 
لحاظ مالحظه ای که درباره 

افراد بی گناه و خانواده ها 
داریم از منهدم کردن 

آن ها پرهیز داریم. اما بعدا 
نمی دانیم که این ها اطرافشان 

خانواده هست یا نیست

این اولین همزمانی ترکیه 
و ایران در حمله به مواضع 

ُکردها نیست. اوایل ماه 
گذشته نیز وقتی سپاه 

پاسداران احزاب ُکرد در 
اقلیم کردستان عراق 
را مورد حمله قرار داد، 

ترکیه یک روز قبل ترش 
به پایگاه های احزاب کرد 
در حومه الحسکه سوریه 

حمله کرده بود

ســیدمحمد خاتمی گفت: براندازی نه ممکن اســت نه مطلــوب، ولی ادامه 
وضع کنونی زمینه های فروپاشی اجتماعی را بیشــتر می کند و کم هزینه ترین و 

پرفایده ترین راهکار خوداصالحی نظام است.
به گزارش ایســنا، رئیس دولت اصالحات در دیدار با جمعی از عالقه مندان به 
مسائل سیستان و بلوچستان با اشاره به وضعیت امروز سیستان و بلوچستان، تاکید 
کرد: در حوادث اخیر بر این استان و به خصوص بخش بلوچ آن ستم و جفای مضاعف 
رفت که الزم است هرچه زودتر مردم منطقه که هم رنج محرومیت و هم ستم اشرار 
را بیش از دیگران احساس و تحمل کرده اند مورد استمالت قرار گیرند و نیز آسیبی 
که به خصوص به لحاظ روحی و حیثیتی به این مردم رسیده است تا آنجا که ممکن 

است جبران شود.
وی با بیان اینکه ندیدن یــا انکار وضع بدی که به نــام زندگی بر مردم تحمیل 
می شــود نارضایتی را از بین نمی برد، تصریح کرد: اگر چشم اندازی به سوی بهبود 

اوضاع نباشــد نارضایتی همراه با یأس و احیاناً به آشــوب علیه آنچه هست مبّدل 
می شود. اولین گام اصالح نه  تنها به رسمیت شناختن حق اعتراض بلکه استقبال 
از آن است. اینکه هر اعتراضی، اغتشاش معرفی شود و برخورد خشن و سخت با آن 
توجیه گردد مشکل را بیشتر می کند. خاتمی ادامه داد: در یک کالم، کم هزینه ترین 
و پرفایده ترین راه کار که نتیجه آن ثبات و پیشرفت و بازسازی اعتماد از دست رفته 
بخش مهمی از جامعه از حکومت است، خود اصالحی نظام است، هم در ساختار، هم 
رویکرد و هم رفتار؛ امری که همواره از سوی خیرخواهان گفته و پیشنهاد شده است.

وی یادآور شد: اعتراض گرچه با مرگ ناگوار خانم مهسا امینی دختر خانم کرد 
سنی آغاز شد، ولی خوشبختانه در اثر هوشیاری مردم و برغم تالش مذبوحانه ای 
که به خصوص از خارج هدایت می شد، رنگ و بوی قومی و مذهبی نگرفت و صدای 
تجزیه طلبی که مورد خواست دشمنان است شنیده نشد. ولی بپذیریم که محرومیت 
که همه جا هست در نواحی مرزی که بیشتر سکونت گاه اقوام مختلف است و نیز برای 

زنان و جوانان بیشتر است و از اولویت های حکمرانی خوب تالش مضاعف برای رفع 
این محرومیت های مضاعف است.

خاتمی گفت: نســل جدید که جهان ویژه خود را دارد ســرمایه بزرگ امروز و 
فردای ما است. اگر نمی خواهیم یا نمی توانیم تقاضا های او را برآورده کنیم دست کم 

ذهنیت، امید و اعتراض او را بفهمیم. 

محمد خاتمی:

براندازی نه ممکن است نه مطلوب

خبر


