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ارگان حزب دمکرات کردستان ایران

تـأمین حقوق ملی خلق کرد در چهارچوب ایرانی دمـکراتیک و فـــدرال

٦ ٤٧ ٥

سخنان روحانی در مورد خرید 
آتش سپاه بر پیکر جنگل های ابعاد سیاسی و نقش سرنوشتبه پایش هم نمی رسدتسلیحاتی....

کوردستان

پانزدهم مرداد ماه بر اساس شمارش 
می شود  تلقی  ماه  نیمه  تقویمی، 
اساس ستاره شناسی کوردی،  بر  و 
زمانگاه طلوع ستاره  مرداد است که 
گرمای تابستان در اوج است و بعد 

از آن به افول می گراید.
گرمای طبیعت، در تاریخ سیاست 
کورد برعکس گرمای سیاست بوده 
تصویر  گوییم  آنکه  سان  به  است، 
کوه  کنار  دریای  در  بلند  کوهی 
آب،  در  کوه  قله ی  باشد،  افتاده 
از کوه  نقطه و سقوط  ترین  عمیق 
است، پژواک آن در داخل آب اوج 

گرفتن به باالست!
در سال ١٣٢٤ خورشیدی در زمان 
سیاست  تابستان،  گرمای  افول 
 ٢٥ در  گرفت،   اوج  کوردستان 
»حزب  کورد  پیشوای  ماه  مرداد 
بنیان  را  کوردستان«  دمکرات 
به  طبیعت  گرمای  هرچه  و  نهاد 
افولی می گرایید، گرمای سیاست 
اوج  بیشتر  و  بیشتر  کوردستان 
می گرفت، فعالیت حزب دمکرات 
بیشتر شده و بعد از چند ماه »نیروی 
پیشمرگ« را تاسیس کرد و آخرین 
را  در مهاباد  نظامی  قدرت  اثرات 
از بین برد. دقیق بعد از ١٥٩ روز 
 ٦ و  دمکرات  حزب  تاسیس  از 
تابستان،  گرمای  اوج  از  بعد  ماه 
گرمای  طبیعت،  سرمای  اوج  در 
رسید  اوج  به  کوردستان  سیاست 
تاسیس  کوردستان«  »جمهوری  و 

گردید.
در سال ١٣٩٨ خورشیدی هستیم!! 
و پانزدهم مردادماه رسید و گرمای 
طبیعت به اوج رسیده و از اینجا به 

بعد به افول می گراید.
عالئم و نشانه های سیاست در ایران 
و کوردستان به ما می گویند که 
طبیعت،  گرمای  جریان  برعکس 
اوج  قله  به سمت  گرمای سیاست 

می رود.
حذف  درصدد  اسالمی  جمهوری 
نشان  که  است  خود  پول  از  صفر 
دهنده  بحران عمیق اقتصادی است 
آن  انفجار  امکان  لحظه  هر  که 
وجود دارد. هم در منطقه و هم در 
جمهوری  جهان، کم کم مشکالت 
اسالمی بیشتر و بیشتر می شود و 
فشار  تحت  نیز  نظامی  لحاظ  از 
لحاظ سیاسی  از  و  قرار می گیرد 
و دیپلوماسی نیز نشست و جلسات 
سیاسی فراوانی برای اتحاد بر ضد 

کریم پرویزی
اوج گرمـا

ادامه در صفحه ی ٢

ســـخـن جماران سرافکنده عقب نشینی می کند

پانزدهم مردادماه، رئیس  سه شنبه 
در  نشستی  در  رژیم  جمهوری 
ساختمان وزارت خارجه درباره ی چند 
مسئله ی مربوط به ایران از قبیل؛ 
آبهای  امنیت  آمریکا،  تحریمهای 
خلیج، ورود ناوگان دریایی آمریکا 
سخن  برجام  مسئله ی  و  خلیج  به 
سخنانش  از  بخشی  در  که  گفت 
سرافکنده ی  بازگشت  از  کنایه  با 
رژیم در آینده ای نزدیک خبر داد.

کرد  ادعا  همچنین  روحانی  حسن 
که توانسته اند از راه دیپلوماسی!، 
جهانی  سیاست  سطح  در  دوبار 
آمریکا را به حاشیه بکشانند و این 

را  دستاوردی بزرگ تلقی کرد، 
کردن  تهدید  ضمن  اشاره  زبان  با 
آمریکا و هم پیمانانش اعالم کرد: 
صلح  همه ی  مادر  ایران  با  "صلح 
همه ی  مادر  ایران  با  و جنگ  ها 

جنگ هاست!".
هم  و  آمریکا  تهدید  با  نامبرده 
پیمانانش گفت: " به چالش کشیدن 
چالش  به  معنای  به  ایران  امنیت 
با  است"؛  خودشان  امنیت  کشیدن 
خطاب قرار دادن آمریکا نیز گفت: 
ما  امنیت  به  نمی توانید  "شما 
خدشه وارد کنید اما مراقب امنیت 
سربازهای خود باشید! صلح دربرابر 

نفت  جنگ،  دربرابر  جنگ  صلح، 
دربرابر نفت، امنیت دربرابر امنیت".
همزمان با این گفتمان که با زبان 
نتوانست  نامبرده  بود،  همراه  تهدید 
ترس نظام والیت فقیه را از آینده ی 
و  دارد  نگاه  مخفی  خود  نامعلوم 
آمریکا  اگر  "حتی  کرد:  اعالم 
توافقنامه ی  به  برگشت  به  حاضر 
اتمی نباشد، ما بدون هیچ شرطی 

آماده ی مذاکره هستیم".
نشینی  عقب  معنای  به  نیز  این 
سرفکنده ی رژیم در مقابل عکس 
العملهایی است که تا قبل از تحریم 

ظریف نشان می دادند!

وزارت  مردادماه،  نهم  چهارشنبه 
صورت  به  آمریکا  داری  خزانه 
رسمی، "محمد جواد ظریف"، وزیر 
خارجه ی رژیم اسالمی ایران را به 
لیست تحریم خود اضافه کرد که 
سیاست  چهارچوب  در  اقدام  این 
از  هدف  با  و  حداکثری"  "فشار 
اصطالح  به  دستگاه  انداختن  کار 
دیپلوماسی رژیم جمهوری اسالمی 

صورت گرفت. 
آنچه که در اتفاقات چند هفته ی 
قبل ملموس است، عبارت است از 
مشغول  اسالمی  جمهوری  اینکه 
رژیم  است!،  ماهی"  کردن  "خفه 

بین  تحریمهای  تحت  اسالمی 
و  سیاسی  تحریم  بویژه  المللی، 
است  عیان  که  آمریکا  اقتصادی 
برای  توجهی  قابل  هزینه ی  که 
آمریکا ندارد، با فشاری غیر قابل 
تصوری روبروست که نفس رژیم را 
است  دلیل  این  به  است،  آورده  بند 
بقای  برای  خامنه ای  علی  که 
هر  انجام  به  قدرت حاضر  در  خود 
کاری است، حتی توافق با "شیطان 
بزرگ"! سخنان امروز روحانی نیز 

در این چهارچوب قرار می گیرد.

مخارج زندگی از مرز ٧.٥ میلیون تومان گذشت!
خبرگزاری  ماه  مرداد  پانزدهم  روز 
کمیته ی  رئیس  طرف  از  "ایلنا" 
باالی  کانون  به  وابسته  حقوق، 
شوراهای اسالمی کار اعالم کرد: 
سال  اسفندماه  در  زندگی  "مخارج 
قبل ٣ میلیون و ٧٥٩ هزار و ٢٦٢ 
فروردین  اواخر  در  که  بوده  تومان 
امسال٥٧٪ رشد کرده و در تیرماه 
نیز از مرز ٧ میلیون و ٥٣١ هزار و 

٥٣٧ تومان عبور کرد.

در  آمار،  و  گزارش  این  براساس 
ماه گذشته، کارگران به ٣ میلیون 
حقوق  اضافه  تومان  هزار   ٧٧٢ و 
محتاج بوده اند تا توانایی خرید  تا 
این  باشند،  داشته  را  سال  شروع 
کارگران  حقوق  که  است  درحالی 
در سال تازه تنها ٦٠٠ هزار تومان 

افزایش یافته است.
اطالعات  و  آمار  آخرین  همزمان 
آن  دهنده ی  نشان  مرکزی  بانک 

است که  فاصله ی طبقاتی امسال 
عبور  خود  ساله ی   ١٦ رکورد  از 
در سال ٩٧  کرده و ضریب جینی 
به میزان ٠.٤١٣٢ رسیده و در سال 
سقوط  جهان   ٧٥ رده ی  بە   ٢٠١٨

کرده است!
ناوەندی  دیکەشەوە  لەالیەکی 
هەندێک  نرخی  ڕێژیم  ئاماری 
کەلوپەلی مەسرەفی لە بازاڕەکانی 
بەهۆیەوە  کە  کردۆتەوە  باڵو  ئێران 

کەلوپەلەکانی  نرخی  دەرکەوتووە 
ڕۆن،  مریشک،  برنج،  وەک 
سەوزی  و  میوە  شیرەمەنییەکان، 
بەبەراورد  ئەمساڵ   پووشپەڕی  لە 
ڕابردوو،  ساڵی  پووشپەڕی  لەگەڵ 
 ٪٦٠ لە  زیاتر  نێونجی  بەشێوەی 

زیادیان کردووە.
رژیم  آمار  مرکز  دیگر  طرفی  از 
در  مصرفی  اقالم  از  برخی  قیمت 
بازارهای ایران را منتشر کرده که 

نشان می دهد قیمت اقالمی مانند: 
و  میوه  شیر،  روغن،  مرغ،  برنج، 
تیرماه سال  با  قیاس  در  سبزیجات 
قبل، به طور متوسط بیش از ٦٠٪ 

افزایش یافته است.
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رژیم تهران صورت می پذیرد. 
جمهوری  نیز،  کشور  داخل  در 
برای  بازارگرمی  اسالمی مشغول 
به اصطالح انتخابات مجلس است 
و تمامی مهره های خود را مامور 
کرده تا انتخاباتی قابل توجه انجام 
به  نامشروع  مشروعیتی  و  پذیرد 

دست آورند.
تنور  است  ممکن  بار  این  اما 
جمهوری  که  گونه  آن  انتخابات 
اسالمی مد نظرش است برایش گرم 
ممکن  آن  گرمای  بلکه  نگردد، 
است خیلی بیشتر از آن باشد که 

حتی تصورش را هم بکند.
از  چنان  ایران  مردم  است  ممکن 
این رژیم عصبانی باشند که حتی 
در این انتخابات هم شرکت نکنند، 
بلکه کارزار انتخاباتی به بهانه ای 
اعتراضات  دوباره ی  شروع  برای 
در سراسر ایران مبدل گردد، شاید 

اصال به انتخابات هم نکشد!
ها  بحران  آینده،  ماه  چند  این  در 
عمیق تر و فشارها بیشتر می شوند 
افول گرمای طبیعت،  با  و همراه 
سیاست در ایران به اوج گرمی خود 
طبیعت  سرمای  اوج  آیا  می رسد، 
جمهوری  همیشگی  گورستان  به 

اسالمی مبدل می گردد؟

ادامه سخن

قدردانی رئیس اقلیم کوردستان 
از مسئول اجرایی حزب دمکرات 

کوردستان ایران

اقلیم  رئیس  بارزانی"،  "نچیروان 
مسئول  از  نامه ای  در  کوردستان 
کوردستان  دمکرات  حزب  اجرایی 

ایران تشکر و قدردانی کرد.
متن نامه به این شرح است:
جناب آقای مصطفی هجری

دمکرات  حزب  اجرایی  مسئول 
کوردستان ایران

درود و احترام؛
نامه   که  می رسانم  استحضار  به 
مناسبت  به  جنابعالی  تبریک 
انتخاب بنده به سمت "رئیس اقلیم 

کوردستان" به محضر رسید.
ضمن تشکر از جنابعالی، امیدوارم 
درک  و  ثبات  برای  احزاب  همه  
همبستگی،  آشتی،  تفاهم، 

برای  سازش،  روحیە  و  همزیستی 
تالش  هم  کنار  در  روشن  آینده ای 

کنیم.

سالمتی شما آرزوی ماست.
موفق و مؤید باشید.
نچیروان بارزانی

قباد طالبانی از مسئول اجرایی 
حزب دمکرات تشکر و قدردانی کرد

اقلیم  وزیران  نخست  معاون 
کوردستان طی نامەای از مسئول 
کوردستان  دمکرات  حزب  اجرایی 

ایران تقدیر و تشکر کرد.
متن نامە بدین شرح است:

حزب  اجرایی  مسئول  جناب 
دمکرات کوردستان ایران 
سالمی گرم و صمیمانه...

تهنیت  و  تبریک  فراوان،  با درود 

شما را دریافت نمودم، ما نیز در این 
کابینە امیدواریم با حمایت مردم و 
خدمتگزای  فرایند  جریان ها،  همە 
هموطنان و رشد و بالندگی اقلیم 
پیشرفت  سمت  بە  را  کوردستان 
شایستە  حاکمیتی  و  بدهیم  سوق 
افتخار  مایە  کە  بگذاریم  بنیان 

عموم باشد.
با نهایت توان سعی بر آن خواهیم 

اتحاد  و  همبستگی  کە  داشت 
را  سیاسی  جریان های  همە  میان 
در راستای منافع اجتماعی مردم 
سپاس  با  کنیم.  حفظ  کوردستان 
شما  موفقیت  ما  آرزوی  دوبارە 

می باشد.
با سپاس

قباد طالبانی
معاون نخست وزیران

ارگان روابط عمومی حزب دمکرات 
انتخاب "میرحازم تحسین بگ" را 

تبریک گفت

حزب  عمومی  روابط  ارگان 
در  ایران،  کوردستان  دمکرات 
نامەای به "میرحازم تحسین بگ" 
امیر   عنوان  بە  را  ایشان  اتنخاب 

پیروان ایزدی تبریک گفت.
متن پیام به این شرح است:

درود و احترام فراوان؛
از طرف ارگان روابط عمومی حزب 
مراتب  ایران،  کوردستان  دمکرات 
تبریک ما را به مناسبت اعتماد 
جنابعالی  به  ایزدی  آیین  پیروان 

احساس  با  امیدواریم  باشید،  پذیرا 
برابر خواهران و  مسئولیت واال در 
برادران ایزدی در خاک اجدادیمان، 
به جنایات داعش و دیگر دشمنان 
و  بخشیده  پایان  مظلوممان  ملت 
نقشی  و  باشید  موفق  راه  این  در 

تاریخی ایفا بفرمایید.
تبریک دوباره ی ما را پذیرا باشید.

حزب دمکرات کوردستان ایران
ارگان روابط عمومی
محمد نظیف قادری

شرکت حزب دمکرات 
در مراسم جشن روز ملی فرانسه

هیئتی از حزب دمکرات کوردستان 
ایران، با دعوت رسمی کنسولگری 
روز  مراسم  در  اربیل،  در  فرانسه 

ملی این کشور شرکت کردند.
عصر روز یکشنبه، ٢٣ام تیرماه، با 
دعوت رسمی کنسولگری فرانسه 
در اربیل، هیئتی از حزب دمکرات 
کوردستان ایران با سرپرستی "حسن 
شرفی" جانشین اول مسئول اجرایی 

حزب دمکرات، در مراسم عصرانه 
کنسولگری فرانسه شرکت کردند 
فرانسه  روز ملی  به مناسبت  که 

ترتیب داده شده بود.
این مراسم با شرکت قابل توجهی 
نمایندگان  و  دیپلوماتکاران  از 
رئیس  خارجی،  کشورهای 
اقلیم  پارلمان  و  کوردستان  اقلیم 
نمایندگان  و  ریاست  کوردستان، 

بخشی از احزاب برگزار شد.
این  در  دمکرات  حزب  هیئت 
ملی  روز  تبریک  ضمن  مراسم 
ماس"،  "دومنیک  به  فرانسه 
سرکنسولگری فرانسه، با شماری 
شخصیت  های  و  دیپلوماتکاران  از 
سیاسی دیدار کرده و بر اتباط فی 

مابین تاکید ورزیدند.
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اطالعيه مرکز همکاری احزاب 
کردستان ایران درباره  گفتگو با 

جمهوری اسالمی ایران

کردستان  احزاب  همکاری  مرکز 
جمهوری  با  گفتگو  درباره   ایران 
را  اطالعیه ای  ایران  اسالمی 

منتشر نمود.
پی  در  عینا  اطالعیه  این  متن 

می آید:
احزاب  همکاری  مرکز  اطالعيه 
با  گفتگو  درباره   ایران  کردستان 

جمهوری اسالمی ایران
برای اطالع افکار عمومی و مردم 

کردستان اعالم می داریم که:
مرکز  دهنده  تشکيل  ١-احزاب 
حل  راه  به  هميشه  همکاری، 
صلح آميز و عادالنه از راه دیالوگ 

این  با  دارند.  و  داشته  اعتقاد 
اسالمی  جمهوری  متاسفانه  وجود 
ایران نه تنها اعتقادی به راه حل 
سياسی مساله کرد نداشته تجربه 
هرچه  نيز  گذشته  گفتگوهای 
بی اعتمادی  فضای  به  بيشتر 
واقعی رژیم دامن  نيات  به  نسبت 

زده است.
حلی  راه  ارائه  منظور  به   -٢
در  کرد  مساله  برای  صلح آميز 
کردستان ایران، بعضی از نهادهای 
احزاب  همکاری  مرکز  با  مستقل 
بوده اند.  تماس  در  ایران  کردستان 
منظور از این تماس ها همچنانکه 

گفته شد کمک برای پيدا کردن 
راه حلی سياسی و صلح آميز برای 

مساله کرد بوده است.
هروقت  است  بدیهی   -٣
جدی  مذاکره  پيش شرط های یک 
برای راه حل صلح آميز مساله کرد 
گردید  فراهم  ایران  کردستان  در 
همکاری  مرکز  خاطر  اطمینان  با 
افکار عمومی و مردم کردستان را 

از آن مطلع خواهد کرد.

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران
٢3م تیرماه ١3٩٨
١٤ جوالی ٢٠١٩

دیدار هیئت اتحادیه  میهنی کوردستان 
از حزب دمکرات کوردستان ایران

میهنی  اتحادیه   از  هیئتی 
مدیریت  شورای  با  کوردستان، 
دمکرات  جیژنیکان" حزب  "کمپ 

کوردستان ایران دیدار کرد.
مردادماه،  ششم  یکشنبه،  روز 
میهنی  اتحادیه   از  هیئتی 
"کمال  سرپرستی  با  کوردستان 
کمیته ی  مسئول  بحرکەای، 

اتحادیه  میهنی در ناحیه  بحرکه، 
با شورای مدیریت کمپ جیژنیکان 
ایران  کوردستان  دمکرات  حزب 

دیدارکردند.
حزب  هیئت  طرف  از  هیئت،  این 
"رحیم  سرپرستی  به  دمکرات 
سیاست  شورای  عضو  منگوری"، 
مورد  دمکرات  حزب  گذاری 

استقبال قرار گرفت.
مسئله   طرف،  دو  نشست،  این  در 
مورد  را  منطقه  وضعیت  و  کورد 
بررسی قرار دادند و همچنین بعنوان 
دو حزب ، بر منافع و دستاوردهای 
کوردستان اصرار و بر تحکیم کردن 

روابط فی مابین تاکید ورزیدند.

پلمپ مساجد توسط رژیم ایران

گسترده  فعالیت  انجام  از  بعد 
و  "نیه ر"  روستای  در  تبلیغاتی 
مسجد  در  حماسی  سرود  پخش 
این روستا، مزدوران رژیم اقدام به 

پلمپ مسجد این روستا کردند.
از  حماسی  سرود  پخش  از  بعد 
سوی  از  نیەر  روستای  مسجد 
مبارزین دمکرات در شامگاه ٢٢ام 
تیرماه، به مناسبت ٣٠امین سالگرد 
روز  یارانش  و  قاسملو  دکتر  ترور 

مسجد  این  تیرماه  ٢٤ام  دوشنبه، 
سپاه  پایگاه  مسئوالن  سوی  از 
و  شده  پلمپ  پاسداران  تروریستی 
تروریست ها زیر نظر  این  به توسط 

گرفته شده است.
اعالم  میدیا  کوردستاتن  خبرنگار 
به  مسجد  پلمپ  دلیل  به  داشت، 
دست سپاه تروریستی پاسداران، بین 
تروریستی  پایگاه  و  روستا  مردم 
سپاه پاسداران درگیری بوجود آمده 

است.
قابل ذکر است که بعد از برافراشتن 
در  کوردستان  پرچم  و  آبی  رنگ 
شب ٢٢ام تیرماه، به سان سال های 
تروریستی  پایگاه  نیروهای  پیش، 
در روستا با هدف پایین آوردن این 
پرچم ها به داخل روستا رفته و باز 
تالشهایشان بی نتیجه مانده است.

رژیم ایران
 تاریخ کوردهای خوراسان را تحریف می کند

چاپ کتابی در خراسان با موضوع 
خراسان"  ترکان  درباره  "کلیاتی 
نوشته شدە است کە نویسنده تاریخ 
کوردهای خوراسان را تحریف کردە 

است.
"محمد برزگر" یکی از نویسندگان 
"روح  سوی   از  که  زبان  ترک 
زبان  ترک  شهردار  براتیان"  الله 
می شود  حمایت  بجنورد  شهرستان 
نادیدە  بر  سعی  کتاب  این  در 
دارد  انگاشتن کوردها در خراسان 
افتخار  پر  تاریخ  می کوشد  و 
کوردهای خراسان را زیر سوال ببرد 

و بزرگانی همچون سرداران عیوض 
را  خان"  رشید  و  خان  ججو  خان، 

ترک معرفی می کند.
صورت  به  کتاب  این  در  وی 
هویت  دارد  سعی  شده  مدیریت 
کوردها در خراسان را انکار کند و 
سعی دارد خواننده را تحریک کند 
بزرگترین دشمن ترک ها در  که 
خراسان کوردهای کرمانج هستند 
و این باعث تفرقه افکنی بین کرد 
و ترک در خراسان می باشد، که 

رژیم در صدد تفرقەاندازی است.
سالی  چند  فارس  فاشیست  رژیم 

است که به صورت مداوم به شیوه 
آسمالسیون  همچون  مختلف  های 
و  ذوب فرهنگی سعی در نابودی 
خراسان  در  فارس  غیر  ملیت های 

دارد.
سیاست  این  ادامە  در  ایران  رژیم 
شاعر  بزرگداشت  همایش  خود، 
قلی  "جعفر  کورد  واالمقام 
حضور  با  ساله  هر  که  زنگالنی" 
کوردهای  از  زیادی  جمعیت 
قوچان  شهرستان  در  دنیا  مختلف 
بر مزار وی برگذار می شد، توسط 

وزارت اطالعات بسته شد.
رژیم منابع آبی کوردستان را غارت می کند

آبی  منابع  غارت  ادامه   در 
مسئول  چندین  ایران،  کوردستان 
و  "داریان  سدهای  از  رژیم  ارشد 
پاسدار  کردند  بازدید  هیروی" 
مشاور  صفوی"،  "رحیم  تروریست 
رژیم  رهبر  خامنەای"،  "علی 
ایران، همراه با فرماندهی قرارگاه 
همچنین  و  اشرف  نجف  عملیاتی 
بخش  در  رژیم  مسئول   چندین 

نظامی و امنیتی استان کرمانشاه 
هیروی"  و  "داریان  سدهای  از   ،

بازدید کردند.
در این دیدار، شماری از مسئولین 
آبخیزداری  منابع  مدیریت  بخش 
استان کرمانشاه نیز شرکت داشتند.
که  است  آن  از  حاکی  گزارش ها 
اهداف مسئوالن رژیم از این بازدید، 
انتقال آب این دو سد به شهرهای 

فارس نشین ایران است.
از  کوردستان  آب  انتقال  پروژه ی 
و  مرکز  شهرهای  به  رژیم  سوی 
فارس نشین چندین سال است ادامە 
به محیط زیست کوردستان  داردو 
خسارات جبران ناپذیری وارد کرده 

است.

مردم اعتمادی به رژیم ندارند
رژیم اسالمی ایران از وجهه ی مذهبی و اسالمی مردم ایران و کوردستان برای سودجویی و اعمال شوم خود سو 
استفاده می کند. رژیم اسالمی ایران با پخش "گونی" در بین کشاورزان، از طریق سازمان های وابسته به خود مانند 
شوراها و دهیاری ها، به بهانه  زکات از کشاورزان گندم و جو می گیرد و ادعا می کند که آن را بین نیازمندان 

پخش می کند.
این  درخواست رژیم در حالی است که، مردم کوردستان ایران، خود به مردم نیازمند و محتاج یاری می رسانند و 

در رسیدن زکات و کمک هایشان توسط رژیم به مردم، اعتماد ندارند.
همزمان در چند سال گذشته، بعد از مهرورزی و نوع دوستی مردم ایران، برای مردم حادثه دیده  بالیای طبیعی، 
که سراسر ایران و کوردستان را دربر گرفت، مردم نوع دوست ایران و کوردستان با همه  توان خود به یاری مردم 

حادثه دیده شتافتند.
مردم کوردستان و ایران براین باورند که هیچوقت کمک هایشان، به سان کمک های قبلی، از سوی رژیم به دست 

مردم حادثه دیده و نیازمند نمی رسد.
مردم کوردستان به این دلیل که هیچ اعتقاد و اعتمادی به رژیم ندارند، با وجود همه  مشکالت خود به صورت 

مستقل، به مردم نیازمند کمک می کنند.
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مختار نقشبندی  

سخنان روحانی در مورد خرید تسلیحاتی 
یک برنامه حساب شده است یا بازهم 

رویا و آرزو؟

چند روز پیش آقای روحانی گفتند 
برجام سال دیگر  قرارداد  که طبق 
محدودیت پنج ساله خرید و فروش 
و  می یابد  پایان  ایران  تسلیحاتی 
سالحی  هر  تواند  می  کشور  این 
روحانی  آقای  کند،  خریداری  را 
چنین سخنانی را در شرایطی بیان 
می کنند که با خروج آمریکا از 
برجام به علت حمایت رژیم ایران از 
تروریسم و تهدید منافع آمریکا عمال 
برجام به یک قرار داد یک طرفه 
تبدیل شده و هیچ نفع اقتصادی و 
حتی  و  ندارد  ایران  برای  سیاسی 
اگر وعده های کشورهای اروپائی 
هم اجرا شود تنها کمی از فشارها 
کاسته خواهد شد و هیچ دستاورد 
نخواهد  ایران  برای  امتیازی  و 
این سخنان آقای  داشت،  احتماال 
روحانی بیشتر جنبه سیاسی و رو 
خشم  کردن  کم  برای  و  داخل  به 
و عصبانیت اصولگرایان و دلخوش 
کردن آنان به برجام و دولت خودش 
است ، در این مقاله به برسی این 
موضوع خواهیم پرداخت که آیا  از 
می  ایران  آینده  سال  سیاسی  نظر 
خریداری  نظامی  تسلیحات  تواند 
کند؟ تاثیر این خریدهای احتمالی 
ایران  نظامی  قدرت  و  اقتصاد  بر 

چگونه خواهد بود؟

تسلیحات  فروش  و  خرید  بازار 
و  است  مهم  بازار  یک  جهان  در 
ساالنه ده ها میلیارد دالر از درآمد  
خرید  صرف  جهان  کشورهای 
با  و  شود  می  نظامی  تسلیحات 
توجه به ادامه مناقشات در جهان 
بازار تسلیحات همچنان رشد خواهد 
کرد، طبق گزارش موئسسه صلح 
استکهلم موسوم به سیپری از سال 
٢٠٠٩ تا کنون صادرات سالح به 
آن  دلیل  و  داشته  رشد  خاورمیانه 
و  منطقه  در  جنگ  و  ها  بحران 
به خصوص ادامه و افزایش جنگ 
سرد بین ایران و کشورهای عربی 
بوده است، کشورهای عرب حاشیه 
عربستان  بخصوص  فارس  خلیج 
ناخالص  تولید  از  مهمی  بخش 
مسائل  صرف  را  خود  داخلی 
ای  گونه  به  کنند  می  نظامی 
ناخالص  تولید  با  عربستان  که 
بودجه  دالر  میلیارد   ٧٨٢ داخلی 
دارد  دالری  میلیارد   ٧٠ نظامی 
 ٤٧ بودجه   با   مقایسه  در  که 
میلیارد دالری انگستان که عضو 
است  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
و تولید ناخالص داخلی بیش از ٣ 
بسیار  بودجه  دارد  عربستان  برابر 
علت  به  ایران  اما  هست،  زیادی 
سیاست های رژیم در چهل ساله 
گذشته و ضدیت و دشمنی آشکارا 
تسلیحات  خرید  امکان  غرب  با 
پیشرفته غربی را نداشته و حتی 
زیر فشار غرب به ویژه آمریکا با 
محدودیت شدید در خرید سالح از 

روسیه و چین هم مواجه بوده است 
و  هنگام  دیر  تحویل  نمونه  برای 
با تاخیر چندین ساله سیستم دفاع 
شده  خریداری   ٣٠٠ اس  هوایی 
گذشته  دهه  چند  در  روسیه،  از 
ایران  به  را  هایی  سالح  روسیه 
تکنولوژی  نظر  از  که  فروخته 
فروخته  های  از سالح  نسل  یک 
ای  منطقه  رقبای  به  غرب  شده 
ایران عقب تر بوده و یا اینکه در 
تعداد محدود فروخته شده است . 
حتی تکنولوژی ساخت تسلیحات 
نظامی که رژیم ایران از راههای 
ها  شرکت  و  کشورها  از  مختلف 
با قیمت های باال خریداری کرده 
تکنولوژی روز دنیا نیست و اکثرا 
مربوط به تسلیحات دهه ١٩٧٠ و 
١٩٨٠ شوروی است، از نظر قانونی 
و در چهارچوب توافق برجام ایران 
و  خرید  تواند  می  آینده  سال  از 
انجام  را  نظامی  تسلیحات  فروش 
به نظر می رسد  بعید  بدهد اما  
که هیچ کشوری حاضر به فروش 
سالح به ایران باشد، هم اکنون در 
چهار چوب برجام خرید نفت ایران 
قانونی  دیگر  مسائل  بسیاری  و 
از  همه کشورها  اما  است  آزاد  و 
ترس تحریم های آمریکا عمال ایران 
اند حتی چین هم  را تحریم کرده 
مخالف  تحریم ها  با  ظاهر  در  که 
خرید  قدم  به  قدم  عمل  در  است 
نفت ایران را کاهش داده است حال 
کشورهایی  دارد  امکان  چگونه 
به  حاضر  آمریکا  فشار  زیر  که 

اقتصادی  کاالی  فروش  و  خرید 
نظامی  تسلیحات  نیستند  ایران  با 
به  را  پیشرفته  تسلحات  هم  آن  و 
ایران بفروشند ؟! البته تنها فشار 
و مخالفت آمریکا نیست و اسرائیل 
هرگونه  فروش  با  شدت  به  هم 
تسلیحات پیشرفته به ایران مخالف 
است و کشورهای عرب منطقه از 
خواهند  سعی  هم  عربستان  جمله 
که از راه قرار دادهای اقتصادی 
از روسیه و  نظامی  و حتی خرید 
چین مانع فروش تسلیحات نظامی 
همین  به  بشوند  ایران  به  پیشرفته 
دلیل بعید است که هم روسیه و هم 
چین معامالت بزرگ با عربستان 
معامالت  فدای  را  سعودی 
چون  بکنند  ایران  با  کوچک 
مشکالت  و  رکود  علت  به  ایران 
شدید اقتصادی قادر به خریدهای 
کالن نخواهد بود. از طرفی سپاه 
کارهای  علت  به  ایران  پاسدارن 
گروهای  لیست  در  تروریستی 
و  دارد  قرار  آمریکا  تروریستی 
ایران  به  نظامی  تسلیحات  فروش 
این خطر را برای فروشنده دارد که 
این سالح ها توسط سپاه بر علیه 
بشود  استفاده  آمریکائی  نیروهای 
به  از سوی آمریکا  این مسئله  و 
معنای همکاری با تروریسم است 
و مطمئنا کشور و شرکت فروشنده 
سالح مورد تحریم آمریکا و پیگرد 

قانونی قرار خواهد گرفت.
     

در  رژیم  تبلیغات  خالف  بر 

ایران  نظامی  قدرت  بزرگنمایی 
بخش مهمی از تسلیحات نیروهای 
مسلح به ویژه نیروی هوایی فرسوده 
و  تسلیحات  کردن  روز  به  و  شده 
تجهیزات نظامی ده ها میلیارد دالر 
فرض  حال  داشت،  خواهد  هزینه 
چین  و  روسیه  کشورهای  کنیم 
حاضر به فروش تسلیحات نظامی 
کدام  با  ایران  اما  بشوند  ایران  به 
کرد؟  خواهد  خریداری  سالح  پول 
تامین  برای  ایران  هم اکنون رژیم 
مشکل  با  دولت  مخارج  و  بودجه 
و  تحریم ها  ادامه  و  شده  مواجه 
تورم  افزایش  و  اقتصادی  رکود 
مالیاتی  درامدهای  کاهش  باعث 
سال  و  شد  خواهد  آینده  سال  در 
مشکالت  با  ایران  رژیم  آینده  
بیشتری  مراتب  به  اقتصادی 
نسبت به امسال مواجه خواهد شد 
نظامی  کالن  خریدهای  امکان  و 
از  ایران  همچنین  نیست،  عملی 
ادامه  توانایی  اقتصادی  نظر 
ندارد  را  عربستان  با  سرد  جنگ 
و افزایش تنش ها و افزایش جنگ 
خواهد  ضربه  ایران  به  بیشتر  سرد 
ضد تا عربستان و متحدانش ، طبق 
آمار بانک جهانی در سال ٢٠١٨ 
عربستان  داخلی  ناخالص  تولید 
ایران  و  بوده  دالر  میلیارد   ٧٨٢
حدودا  ٤٥٤ میلیارد دالر و بانک 
جهانی و دیگر موئسسات جهانی 
آینده  سال  کنند  می  بینی  پیش 
اقتصاد عربستان بازهم رشد خواهد 
کرد اما بیشتر کارشناسان معتقد 

ایران  اقتصادی  رکود  که  هستند 
همچنان ادامه خواهد داشت، درست 
ایران و  بین  است که جنگ سرد 
زیادی  فشار  شده  باعث  عربستان 
به اقتصاد عربستان وارد شود اما 
به هر حال اقتصاد عربستان هرچند 
حال  در  سال  به  سال  اما  اندک 
شکوفایی و پیشرفت است و  خرید 
افزایش جنگ  و  ایران  تسلیحاتی 
سریعتر  نابودی  باعث  عمال  سرد 

اقتصاد ایران خواهد شد.
 در شرایطی که مردم ایران برای 
تامین غذای مورد نیاز فرزندانشان 
هستند  مواجه  جدی  مشکل  با 
بیکاران  تعداد  به  روز  به  روز  و 
اضافه می شود متاسفانه رهبران 
رژیم ایران همچنان در فکر صدور 
گروهای  به  و کمک  ایدئولوژی 
تروریستی و افزایش تنش در منطقه 
و ادامه دشمنی با آمریکا هستند 
و سخنان اخیر آقای روحانی بازهم 
ایران  ثابت می کند که در رژیم 
فرقی میان جناح ها وجود ندارد و 
در عمل هدف همه آنان یکی است 
و زندگی مردم در اولویت اول آنان 
گذشته  سال  چهل  تجربه  نیست، 
نشان داده است که این رژیم قابل 
اصالح نیست و تنها راه نجات مردم 
ایران از این شرایط سرنگونی رژیم 

است.
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خالد درویژهشاهو الیاسی

جان در گرو  نان

پردردسرترین  از  یکی  کولبری 
در  مشاغل  ترین  پرمخاطره  و 
مردم  که  است  ایران  کوردستان 
برای امرار معاش و درآمدی ناچیز 
در  گرما،  و  سرما  در  روزه،  همه 
باد و باران و طوفان از کوهستان 
های صعب العبور به حمل اجناس 
در بین مرزها مبادرت می ورزند و 
در زیر لب آهنگ "ژیانی ئەوڕۆم 
دەفرۆشم بۆ کڕینی نانی سبەی" را 
زمزمه می   کنند، قاطعانه می توان 
گفت که کولبری و مشاغلی از 
تبعیض حکومت  بدلیل  این قبیل، 
دیکتاتور  و  مرکزگرا  و  توتالیتر 
ملتهب  و  ناامن  فضای  در  و 
اقتصادی بوجود می آید، حکومت 
روی   بر  زمان  از  ایران  اسالمی 
کار آمدن تا بحال،  کوردستان را 
این  و  نگریسته  امنیتی  چشم  به 
و  امنیت  برای  خطری  را  منطقه 
بقای قدرت پوشالی خود پنداشته 
است، از این رو تمام توان خود را 
عقب  و  داشتن  نگه  محتاج  برای 
مانده نگه داشتن کوردستان بکار 
پدید  آن  گرفته است که ماحصل 
کولبری  قبیل  از  مشاغلی  آمدن 

بوده است.
میان  به  سخن  کولبری  از  وقتی 
می آید چندین پرسش و چرا ذهن 
را درگیر خود میکند!؛ آیا مطابق 
قانون اساسی ایران، امکانات کار و 
اشتغال برای ملت کورد فراهم شده 
است؟ آیا در برخورداری از اشتغال 
مورد حمایت دولت هستند؟ آیا از 

با  برابر  و  شرایط کاری منصفانه 
دیگر مناطق ایران برخوردارند؟ آیا 
کوردستان نیز مانند دیگر مناطق 
به سمت صنعتی شدن سوق  ایران 
داده شده است؟ آیا امکان انتخاب 
از روی  یا مردم  دارد  شغل وجود 
اجبار به کولبری روی آورده اند؟! 
که  اینست  است،  مسلم  آنچه 
کولبری یک انتخاب نیست بلکه 
حکومت،  آمار  طبق  است،  اجبار 
کورد  استانهای  در  بیکاری  نرخ 
نشین نسبت به مناطق دیگر ایران 
مقایسه ی شاخص  و  است  بیشتر 
کوردستان  اقتصادی  توسعه  های 
وجود  از  ایران  دیگر  مناطق  با 
نابرابری و عدم توجه دولت به این 

منطقه حکایت دارد.
حکومت  تصمیمات  و  برخورد 
کولبران،  قبال  در  دولتمردان  و 
و  حق  عکس  بر  کامال  تصمیمی 
است،  انسانی  و  شهروندی  حقوق 
تصویب  با   ،١٣٩٥ زمستان  در 
دهی  سازمان  دوفوریتی  طرح 
بنظر میرسید  کولبران در مجلس، 
به  کولبران  و صدای  خواست  که 
رسیده  حکومت  مسئوالن  گوش 
است، ولی نه تنها اقدامی صورت 
آنها  بلکه صدای معصوم  نگرفت 
وحشیانه تر از قبل با صدای مهیب 
مرزی  ماموران  جانب  از  گلوله 
حکومت ساکت شد و هر روز هم 

ساکت میشود.
معاون  ذوالفقاری"،  "حسین   
رژیم   وزارت  انتظامی  و  امنیتی  
در جواب سوالی در مورد کولبران 
کولبری  واژه ی  "نمی دانم  گفت: 
از کجا اختراع شده است، هرکس 
از مرز عبور کند قاچاقچی است 

می گیرد"،  قرار  مرزبانان  هدف  و 
تمام  آیینه ی  دقیقا  سخنان  این 
برابر  در  ایران  حکوت  سیاست  قد 
مواجهه با پدیده ی کولبری است، 
بوجود  اصلی  عامل  که  پدیده ای 
به  مستقیم  می توان  را  آن  آمدن 
سیاستهای نابخردانه و دشمنانه ی 
کورد  ملت  قبال  در  حکومت 

ارتباط داد.
براساس آمار سازمانهای حقوق بشر 
در کوردستان که درباره ی کشته 
و زخمی های کولبران منتشر شده 
است، در سه سال اخیر در مرزهای 
با شلیک  کوردستان ٢٠٣ کولبر 
مستقیم نیروهای مرزبانی حکومت 
زخمی  نفر   ٤٢٥ بر  بالغ  و  کشته 
اند،  شده  مفقوداالثر  نیز  نفر   ٣ و 
آماری که هر سال سیر صعودی 
چشمگیری داشته و نشان دهنده ی 
ایران  آن است که ماموران مرزی 
از ریختن خون کولبرانی که برای 
امرار معاشی ناچیز به کوهستانها 

روی آورده اند ابایی ندارند.
خود حکومت  آمارهایی که  طبق 
منتشر کرده است، کولبران سالیانه 
٣.۶ میلیارد دالر کاال وارد ایران 
تنها ٣٠  میزان  این  می کنند که 
وارداتی  کاالهای  کل  از  درصد 
می شود  شامل  را  گمرک  بدون 
و ٣٠ درصد کاالی وارداتی بدون 
بطور  و  ترانزیت  طریق  از  گمرک 
قاچاق و با همدستی مسئوالن رده 
باالی رژیم از دروازه های رسمی 
برخالف  و  می شوند  کشور  وارد 
کولبران هیچ عزمی برای برخورد 
ترانزیتی  قاچاقچیان  با  مبارزه  و 

وجود ندارد.

به پایش هم نمی رسد

با  توام  اظهارنظر  مدتها  از  پس 
درمورد  تناقضات  و  ابهامات 
ایران  پول  پایه  درواحد  اصالحات 
روز چهارشنبه نهم مرداد ماه ،علی 
ربیعی سخنگوی دولت از تصویب 
پول  کلیات حذف چهارصفرازواحد 
ایران در دولت دوازدهم خبرداد.طبق 
به  بایست  می  که  دولت  مصوبه 
تصویب مجلس شورای اسالمی و 
متعاقبا شورای نگهبان هم برسد، 
ایران  پول  پایه  واحد  جداازاینکه 
خواهد  تغییر  تومان  به  ریال  از 
یافت،چهارصفرآخرهم حذف خواهد 
ریال  هزار  ده  که  طوری  به  شد 
جدید  تومان  یک  معادل  فعلی 

خواهد بود.
اهداف  به  اشاره  با  ربیعی  علی 
اجرایی طرح که بە دنبال افزایش 
کارایی پول ملی هستیم خاطرنشان 
پول  واحد  چهارصفراز  حذف  کرد 
حیثیت  تا  میشود  باعث  ملی 
با  درمقایسه  ملی  پول  ظاهری 
سایر ارزهای بین المللی مراعات 
شود و مسکوکات که مدتی است 
حذف شده اند وارد چرخه میشوند، 
نیز  کاغذ  استهالک  همچنین 

کاهش می یابد.
نادرست  ازبرخوردهای  جدای 
وغیرلوژیکی دربرخورد و به فرض 
جامعه،اطاله  مشکالت  حل  محال 
حوزه  درتمامی  گذاری  سیاست 
درحوزه  ازجمله  مدیریتی  های 
ازویژگیهای  یکی  اقتصادی 
قرون  سیاستهای  ناپذیر  تفکیک 

وسطایی رژیم بوده و خواهد بود،به 
طوری که دراین مورد مشخص نه 
به عنوان  ریال  تنها سالهاست که 
واحد پول ملی از زبان جامعه رخت 
است  مدیدی  زمان  ،مدت  بربسته 
پیشگام تر از طرح رژیم ده میلیون 
خوانند  می  تومان  یک  را  ریال 
اینک بعدازمدتها مناقشه به زعم 
تنها  نو"نه  طرحی  رژیم"درانداختن 
دردی از کولبار مشکالت جامعه 
و  ظاهربینی  بلکه  کاهد  نمی 
دنباله روی رژیم را بیش از بیش 

نمایان می سازد.
حال اگربخواهیم به واکاوی اهداف 
ربیعی  سخنان  از  چنانچه  طرح 
بگوییم  باید  بپردازیم  آید  برمی 
خود  رنگ  رژیم  دیگرحنای 
فریب  جامعه  و  داده  دست  از  را 
را  رژیم  اپورتونیستی  سیاستهای 

نخواهد خورد.
پوشیده  دیگربرکسی  اینک 
امنیت  تامین  راه  تنها  که  نیست 
ردای  درآوردن  رشداقتصادی  و 
اقتصاد  ازتن  ایدئولوژیک  مبانی 
است مبانی ای که به مثابه وزنه 
مسبب  اقتصاد  برپای  سنگین 
تمامی  ای  ریشه  و  کلیدی 
وعلی  درجامعه  موجود  بحرانهای 

الخصوص بحران اقتصادی است.
که  گسیخته  لجام  تورم  کاهش 
این  از ساکنان  نفس کشیدن  نای 
را  گرفته  گروگان  به  سرزمین 
بیکاری  نرخ  کرده،کاهش  مسدود 
که همه روزه شاهد سیرصعودی آن 
اقتصادی که  هستیم،افزایش رشد 
رکود ممتد آن را نظاره گریم تنها 
و تنها ازطریق و در گرو استارت 
سرمایه  که  اقتصادی  چرخه 

که  شود  می  زده  است  گزاری 
با  مهمی  چنین  به  رسیدن  البته 
از  دور  عمال  رژیمی  چنین  وجود 

دسترس و  امکانپذیر نیست.
اساسی  قانون  هشادویکم  اصل 
مبانی  چنین  از  منبعث 
سرمایه  نوع  هر  راه  ایدئولوژیک 
گزاری را در اقتصاد ایران مسدود 
کرده وبا وجود چنین قوانینی سخن 
گفتن از افزایش کارایی اقتصادی 
سخنی عبث و آب درهاون کوبیدن 

است.
واحد  ایران و  زمانی حیثیت مردم 
پولش درسطح بین الملل و ارزهای 
خارجی اندکی حیثت خود را بدست 
خواهد آورد که بازماندهای افکار 
نامتعارف  و  مخرب  رفتارهای  و 
افول  به  رو  رژیم  زا  تنش  وعمدتا 

بگراید.
مشکالت  ای  ریشه  حل  بدون 
اشاره  آنها  به  چنانچه درسطورباال 
شد اتخاذ هرنوع راهکاری منجمله 
حذف  برای  رژیم  طرح  ترین  تازه 
پول،چرخیدن  واحد  از  صفرها 
سیاستهای  همان  دربرپاشنه 
که  باشد  می  رژیم  ناکجاآبادی 
نخواهد  مشکالت  حالل  تنها  نه 
شدن  زیمبابوه  دورنمای  بلکه  بود 
هم  اکنون  چنانچه  ایران  اقتصاد 
تمامی  درگوش  پایش  صدای 
ملیتهای تحت ستم نظام استبدادی 
انتظار  از  انداخته،دور  طنین 
و  حتمی  بلکه  بود  نخواهد  که 

گریزناپذیرمی باشد.
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ابعادى سياسى و نقش سرنوشت
دیاکو مرادی

مفهوم  كه  باورند  اين  بر  عده اى 
قدرت  ابعاد  انحصار  در  سياست 
 )Power Dimensions(
آن نهفته است، اگر به زعم درست 
بودن اين گزاره، بخواهيم اين ابعاد 
وسيع را بازبينى كنيم، متوجه مى 
سياست  صورت  چه  به  كه  شويم 
شخصى  غير  نيروهاى  نفوذ  تحت 
خداوند  دارد  ادعا  رهبر  كه  ]آنچه 
به انسان ها مى گويد[ درآمده و 
سرنوشت اجتماع به شكلى ديگرى 
و  سياست  نخست  خورد.  مى  رقم 
شكل آن در پيچيده ترين حالت اعم 
از فعاليتى خواهد بود كه هم موجب 
خلق هويت و اقسام اداره كردن مى 
شود، هم به اين معقوله اشاره دارد 
كه به نقش آفرينى حاكمان بپردازد، 
سياست  شكل  »اين  حقيقت  در 
رقم  را  سياست  قلمروى  كه  است 
مى زند«، بنابر اصل يازده قانون 
اساسى و صدور انقالب، حكمرانان 
غاصب قلمروى سياسى خود را از 
آمريكاى التين  تا  و ماچين  چين 
سياسى  قلمروى  وقتى  دانند.  مى 
اين  بر   )Political realm(
اجتماع  گردد،  تبيين  اصول  گونه 
فاقد كنترل و مهار سرنوشت خويش 
تعريف  كه  آنكه  جالب  شود.  مى 
 Political( سياسى  سرنوشت 
اما  است،  realm( هم متفاوت 

آنچه مورد بحث ماست، سرنوشتى 
است كه درآميخته با نيروهاى غير 
شخصى است، مقصود همان نيرويى 
است ]قدرت رهبر[ كه همه ايرانيان 
هاى  بازيچه  چنگال  اسير  را 
ى  هزاره  در  گرداند.  مى  خدايان 
سوم ميالدى شايد ايران جزو معدود 
كشورهايى است كه تقدير مردمانش 
با اشكال بازى خدايگان ]آنچه رهبر 
در  است.  گشته  همراه  بخواهد[ 
ديگر كشورها، خصوصا كشورهاى 
غربى و با ظهور مدرنيته، انسانها 
از يوغ اين بازيچگى آزاد شده اند. 
درج اين نكته نيز فوق العاده مهم 
است كه ظهور مدرنيته معايبى نيز 

به  بشر  رهايى  با  همراه  كه  داشت 
كه  هم  مادى  نيروهاى  سازى  آزاد 
كه  اند  رسيده  قدرت  اين  به  خود 
بتوانند اجتماع را به اسارت گرفته، 
رابطه ى ميان سياست  كمك كرد. 
و سرنوشت، شيوه متعاملى خواهد 
بود كه ميان نوآورى و احتمال و قيد 
و بند در جريان است. شايد بتوان 
عنوان كرد كه: سرنوشت انسانها به 
 )constraints( منزله ى قيود
آنكه تقدير به  نه  بر سياست است 
قيدها  اين  اگر  نينجامد.  تغيير 
تفكر  هيچ  باشد،  نداشته  وجود 
عنوان  به  تواند  نمى  انتقادى 
مردم  به  انقالب  ى  دهنده  تسريع 

سياست،  روى،  هر  به  كند.  كمك 
قادر  كه  است  نيرومندى  هويت 
است مردم را در كنار هم به جنبش 
هاى سياسى و ايجاد نظم گشتارى 
]با   )transformative(
فرا  چامسكى[  نظريه  به  توجه 
خواند. جنبش سياسى نيز الزمه ى 
رعايت كردن اصولى ست كه فراهم 
آمدن آنها گرد هم مى تواند معناى 
باشد،  انقالب   )deep( ژرف 
درك  همبستگى،  نظير  مواردى 
برابرى اخالقى، سهيم شدن اشتراكى 
اى  خامنه  رژيم  فروپاشى   ... و 
را مى توان به عنوان يك شكست 
  )Political failure( سياسى

از  سرنوشت  طرح  سازى  خنثى  و 
نيز  نكته  اين  كرد.  تلقى  او  ديد 
نيز  آينده  حكومت  شكل  براى 
اندازه  از  بيش  اعتماد  است،  مهم 
 political( سياسى  اراده   به 
بازسازى مجدد  براى   )volition
است.  خطرناك  شدت  به  اجتماع 
بطن  در  نوين  سياسى  هاى  شيوه 
بايد  جامعه تكوين مى شوند، لذا 
شكلى]شاه  هيچ  كه  بود  مراقب 
بر  گذار  از  قبل   ]... و  ها  الهى 
پر  اجتماع تحميل نشود. يك نقش 
رنگ سياست، ايجاد فرم و محتوا 
آنچه  يعنى  است،  كردن  اداره  در 
 Public( عمومى  قلمروى  كه 

شود،  مى  محسوب   )domain
بر خالف رژيم غاصب، به محلى از 
رايزنى براى نفع عمومى مبدل مى 
گردد. اگر يك مسئله ايدئولوژيكى 
باشد فقط و فقط شكل  در جهان 
جمهورى  غاصب  رژيم  بنيادگرايى 
اسالمى است و ديگر دولت ها اين 
مطلب را به خوبى فهميده اند، اگر 
چه تا ديروز در حال ممشات تعفن 
برانگيزى با آنها ]رهبر و چاكرانش[ 
بوده اند. اما سرنوشت، اين سوالى 
ست كه قطعا ما به صورت روزانه 
مى  "چه  پرسيم،  مى  خودمان  از 
شود، چه خواهد شد، چنين نشود"، 
تمام اين سواالت ذهنى ما هميشه 
بجاى  اما  است،  مانده  جواب  بى 
بايد  پاسخ،  نيافتن  و  سوال  طرح 
كه  باشد  بحث  مورد  سياستى 
به  ممكن  شكل  بهترين  به  بتواند 
 Public( اجتماعى  سازماندهى 
همه  مشاركت  براى   )domain
ى شهروندان در براندازى بيانجامد، 
 Public( كانونى  هاى  ارزش 
domain( اجتماع هنوز مدفون 
هستند و همه اجتماع مشغول اين 
پا و آن پا كردن است. نشانه هاى 
پيشرفت وجود دارد، اما آنچه كه 
جلب  را  منتقدين  نظر  بايست  مى 
كند موانع پيشرفت است، حال آنكه 

كه وقت زيادى نمانده است !

چوب حراج رژیم بر پیکر کوردستان

ترین  تازه  در  ایران  اسالمی  رژیم 
کورد،  ملت  علیه  خود  اقدام 
به  را  کرمانشاه  نفت  پاالیشگاه 

حراج گذاشت.
خبرگزاری  گزارش  اساس  بر 
دولت،  رژیم،  به  وابسته  "تسنیم" 
سیستماتیک،  حراج  یک  در 
که  را  کرمانشاه  نفت  پاالیشگاه 
٦٣٠٠ میلیارد تومان قیمت داشت، 
به  تومان  میلیارد   ٢١٠ نرخ  به 
در  پاالیشگاه  این  گذاشت،  حراج 
 ٢ روزانه  ظرفیت  با   ١٣٠١ سال 

هزار بشکه به بهره برداری رسید.
و  سنقر  از  ایران  رژیم  نماینده  
کلیایی در این مورد گفته است: 
اعالم  با  مرکز  این  فروشندگان   "

زیاندهی بودن این پاالیشگاه اقدام 
به محض  اما  کردند  آن  فروش  به 
واگذاری به بخش خصوصی شاهد 
سوددهی فوق العاده این پاالیشگاه 

شدیم".
است:  گفته  همچنین  نامبرده 
کشور  در  قدرتمندی  "البی های 
و  پروژه ها  از  سودجویی  برای 
دارد  وجود  کشوری  سرمایه های 
به  خیانت  پاالیشگاه  این  فروش  و 

مردم استان است".
از  دیگر  یکی  صفری  احمد 
بیان  مجلس  در  رژیم  نمایندگان 
پاالیشگاه  "مدیرعامل  داشت: 
مخفیانه اقدام به فروش پاالیشگاه 

کرده است".

این پاالیشگاه تولیدکننده پنتان،   
کننده  تامین  و  هواپیما  سوخت 
خوراک نفت سفید شرکت بیستون 

کرمانشاه است.
از  بعد  کرمانشاه  پاالیشگاه 
پاالیشگاه آبادان، دومین پاالیشگاه 
تبعات  آن  تعطیلی  و  است  کشور 
دارد  برای مردم کرمانشاه  زیادی 
روند  شروع  از  بعد  کارگران  و 
تجمعات  به  پاالیشگاه،  واگذاری 

اعتراضی روی آورده اند.
در  بیکاری  اول  رتبه ی  کرمانشاه 
کشور را دارد و به حراج گذاشتن 
این پاالیشگاه نیز به میزان بیکاران 

می افزاید.

تحصیل در ویرانه هایی به نام مدرسه

از  ارومیه  استان  مدارس 
استاندارهای الزم بدور است و فقط 
درس  کالس های  از  درصد   ٣٩

دارای استاندارد کافی هستند.
مدیر کل آموزش و پرورش استان 
با خبرگزاری  ارومیه در مصاحبه 
"ایرنا" وابسته به رژ یم اذعان کرد: 
کالس های  از  درصد   ٣٩ تنها   "
استاندارد  ارومیه  استان  در  درس 
الزم را دارا می باشند و از مجموع 
١٨ هزار کالس درس تنها ٧ هزار 
کالس از استاندارد کافی برخوردار 
بوده و بیش از ١٠ هزار کالس غیر 
استاندارد بوده و به ترمیم و مرمت 

نیاز دارند".
نامبرده افزود: "قریب به ٢٥ هزار 
که  است  دایر  استان  در  کالس 
آن  کالس  هزار   ٢٢ به  نزدیک 
دولتی و مابقی غیردولتی هستند 
و این مدارس غیر دولتی  نیز تنها 
را  استانی  آموزان  دانش  ٨ درصد 

شامل می شوند".
از  تحصیلی  آموزان  دانش  تعداد 
تعداد کالس های درسی در استان 
از  حاکی  که  بوده  بیشتر  ارومیه 
کمبود فضای آموزشی در استان 

ارومیه است.
نیز،   ١٣٩١ سال  آذرماه  پانزدهم 

پیرانشهر،  آباد"  "شین  مدرسه ی 
دچار  بودن  استاندارد  غیر  اثر  بر 
حریق شد که باعث مصدومیت و 
آموزان  ازدانش  نفر   ١٥ سوختگی 

این مدرسه شد.
فضای  کمبود  و  استاندارد  غیر 
در  بویژه  و  ایران  در  آموزشی 
کوردستان در حالی است که رژیم 
میلیاردها  سالیانه  ایران  اسالمی 
دالر صرف ساخت و احداث مدارس 
و  سوریه   ، عراق  کشورهای  در 

لبنان می کند.
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آتش سپاه بر پیکر جنگل های کوردستان

اکثر  در  عمدی  سوزی های  آتش 
مناطق  کوردستان همچنان ادامه 
هیچ  مورد  این  در  رژیم  و  دارد 

اقدامی انجام نمی دهد.
که  عمدی  سوزی های  آتش 
به  وابسته  عوامل  توسط  بیشتر 
صورت  پاسداران  تروریست  سپاه 
فقط  و  دارد  ادامه  می پذیرد 
نیروهای مردمی و فعاالن محیط 
برای  تالش  در  کوردستان  زیست 
خاموش کردن آتش هستند و رژیم 

هیچ اقدامی صورت نمی دهد.
در  سوزی  آتش  رابطه،  همین  در 
"قالجه"  شده ی  حفاظت  منطقه  
از  "چیکان منصوری"  در محدود 
روز  از  غرب"  "گیالن  جنگل های 

نیز  هنوز  و  شده  شروع  گذشته 
ادامه دارد و تا کنون ١٥ هکتار 
از اراضی و مراتع این جنگل طعمه 

حریق شده اند.
مردادماه،  یازدهم  جمعه  همچنین، 
مراتع و زمین های روستای "کانی 
آتش سوخت که  سیب" مهاباد در 
نیروهای  توسط  آتش  سرانجام 

مردمی این روستا کنترل شد.
روز  روز  دو  از  نیز  "سردشت"  در 
"مالشیخ،  مراتع  و  جنگل ها  قبل 
شیئوه و بزیله"، دچار آتش سوزی 
از  بیبش  ویرانی  باعث  که  شدند 
این مناطق  اراضی  از  ١٥٠هکتار 
ارئه  از  مسئولین  ولی  است،  شده 
خدمات و هلیکوپتر امدادی به این 

مناطق خودداری کرده اند.
هکتار   ٥٠ از  بیش  همچنین، 
ازمراتع "چوار" از توابع "ایالم"، در 
آتش  در  رژیم  نفرت و غفلت  آتش 
بدون  نیز  مردم  و  شدند  خاکستر 
بدست  توفیقی  کافی  امکانات 

نیاوردند.
این  این مناطق،  به گفته ی مردم 
بدست  کوردستان  در  سوزیها  آتش 
تروریست  سپاه  به  وابسته  عوامل 
به  تا  می پذیرد  صورت  پاسداران 
خیال خود، محل استراحت و اقامت 
از  را  کوردستان  پیشمرگه   نیروی 

بین ببرند.

جنگل های داالهو طعمه  حریق شدند

آتش زدن جنگل های زاگرس ادامه 
از  هکتار  صدها  امسال  و  دارد 
کوردستان  مراتع  و  بلوط  درختان 

در آتش سوختند.
در روزهای سه شنبه و چهارشنبه، 
هشتم و نهم مردادماه، بدلیل آتش 
زدن جنگل های "داالهو"، از توابع 
"سرپل ذهاب"، بیش از ١٠٠ هکتار 
از درختان بلوط و مراتع این جنگل 

تبدیل به خاکستر شدند.

براساس گزارش خبرنگار کوردستان 
میدیا در "سرپل ذهاب"، علت آتش 
گرفتن این جنگل عوامل طبیعی 
و  رژیم  طرف  از  اکثرا  و  نیست 
آتش  این  آن،  به  وابسته  عوامل 

سوزی ها صورت می پذیرد.
همچنین، این آتش سوزی از طرف 
فعاالن محیط زیست و مردم منطقه 
کنترل گشته و از طرف رژیم هیچ 

اقدامی صورت نگرفته است.

را  سوزیها  آتش  این  اصلی  دلیل 
می توان به ادامه ی تالش های رژیم 
برای ویران کردن طبیعت و محیط 
در  و  دانست  کوردستان  زیست 
مقابل، مردم کوردستان با کمترین 
امکانات آتش نشانی به مقابله با 

این آتش سوزی ها می روند.

یادآوری بازداشت زهرا محمدی در پرتو 
ممنوعیت بازداشت خودسرانه در حقوق 

بین الملل بشر

کوردی  زبان  معلم  محمدی  زهرا 
خردادماه  دوم  تاریخ  از  سنندج  در 
ارگان  توسط  نامشخص  دالیل  به 
بازداشت  تحت  نامشخص  امنیتی 
قرار دارد. شایان ذکر است از زمان 
بازداشت نامبرده دسترسی به وکیل 
مستقل و برخورداری از حق مشاوره 
حقوقی نداشته و حتی ارتباط وی 
تحت  و  محدود  بسیار  خانواده  با 
تدابیر امنیتی بسیار شدید صورت 
تا  این  بر  مضاف  است.  پذیرفته 
تفهیم  مورد  محمدی  زهرا  کنون 
اتهام نگرفته و پرونده قضایی وی 
در وضعیت بالتکلیفی مطلق قرار 

دارد. 
قانون اساسی  به موجب اصل ٣٦ 
به  حکم  ایران  اسالمی  جمهوری 
دادگاه  طریق  از  تنها  مجازات 
صالح و به موجب قانون می باشد. 
قانونگذار به مواردی که مقامات 
است  ممکن  دولتی  مامورین  و 
آزادی  سلب  و  توقیف  صالحیت 
صراحت  به  باشند  داشته  را  افراد 

اشاره نموده است در غیر این موارد 
خواهد  تلقی  خودسرانه  بازداشت 

شد.
در اسناد بین المللی حقوق بشر نیز 
مورد  خودسرانه  آزادی  سلب  منع 
است.  گرفته  قرار  شایسته  توجه 
بین المللی  نهم میثاق  بند ١ ماده 
مصوب  سیاسی  و  مدنی  حقوق 
حق  کس  هر  داشته  مقرر   ١٩٦٦
و  دارد  شخصی  امنیت  و  آزادی 
خودسرانه  نمی توان  را  کس  هیچ 
دستگیر یا بازداشت کرد. همچنین 
حقوق  جهانی  اعالمیه   ٩ ماده 
بشر به چنین امری تصریح دارد. 
این  رعایت  به  مکلف  دولت ها 
چنین حقوقی هستند و چون دولت 
را  بشری  حقوق  میشاقین  ایران 
رعایت  به  مکلف  کرده،  تصویب 
در میثاقین  استانداردهای موجود 
حقوق بشری است. لذا سلب آزادی 
و  دارد  استثنایی  جنبه  افراد 
دادرسی عادالنه بایستی به فوریت 
بازداشت  تحت  اشحاص  مورد  در 

صورت پذیرد.
امنیت  و  آزادی  اساس  این  بر 
شخصی یکی از حقوقی است که 
االرعایه  برای همه شهروندان الزم 
است. حتی سلب آزادی افراد تحت 
نظر مرجع صالح با محدودیت های 
مواجه  بازداشت  توجیه  در  بسیار 

است.
با تمام این اوصاف تا کنون زهرا 
در  اتهام  تفهیم  بدون  محمدی 
نامشخص  امنیتی  نیروی  اختیار 
بوده و نگرانی زایدالوصف خانواده 
وی و فعاالن حقوق بشری را فراهم 

آورده است.
بازداشت نامبرده  در صورت ادامه 
اطالع  به  موضوع  ضروریست 
برای  بشر  حقوق  ویژه  گزارشگر 
ویژه  گزارشگر  ایضا  و  ایران 
سازمان  خودسرانه  بازداشت های 

مللل متحد برسد.

صغری خلیلی از زندان آزاد شد

یک زن زندانی محبوس در زندان 
سنندج پس از رهایی از اعدام از 

زندان آزاد شد.
، روز دوشنبه چهاردهم مردادماه، 
"صغری  نام  به  زندانی  زن  یک 
"بیساران"  روستای  اهل  خلیلی" 
دیه  پرداخت  با  مریوان  توابع  از 
از  خیرین  و  مدنی  فعاالن  توسط 
اعدام رهایی یافت و از زندان آزاد 

گردید.
به   ٩١ سال  از  ساله   ٣٧ زن  این 
قصاص  به  عمد"  "قتل  اتهام 
محکوم و در زندان مرکزی سنندج 

به سر می برد. خانواده مقتول اعالم 
کرده بودند که در صورت پرداخت 
٣٠٠ میلیون تومان دیه حاضر به 

رضایت می باشند.
اهل  مدنی  فعال  فتحی،  آرام 
صفحه  در  این باره  در  مریوان 
فیس بوک خود اعالم کرده است: 
 ٨ از  بعد  اکنون  خلیلی  صغری 
دوبارە  را  خیابان ها  توانستە  سال، 
و  باران  را،  خانەها  کند،  لمس 
آفتاب را، و کودک چهارسالەاش 
با  اما  یابد؛  از زندان نجات  او  با 
این تعهد کە دیگر هرگز پایش را 

بە آبادیشان "بیساران" جایی کە آن 
اتفاق درش افتاد، نگذارد. صغری 
تک  تک  همدلی  و  کمک  با 
شما دوستان و یاران راه انسانیت از 
مرگ و چوبەی دار رهایی یافت.
ما  است:  نوشته  مدنی  فعال  این 
با هم می توانیم صغری ها و فوزیە 
جوازی ها، جمیلە صادقی ها، فریدە 
بیشتر  هرچە  از  را  صالحی ها 
نجات  وضعیت  این  شدن  قربانی 
بعدی،  اقدام  در  کە  باشد  دهیم. 
بە یاری هم برای نجات جان فوزیه 

جوازی هم بشتابیم.

کلنگ احداث کتابخانە و موزە کرمانجی 
در خراسان شمالی بر زمین خورد

و  فرهنگ  توسعە  منظور  بە 
شمالی  خراسان  در  کوردی  ادب 
موزه  و  کتابخانه  احداث  کلنگ 

کورمانجی بر زمین خورد.
ماه،  مرداد  چهارم  جمعه  روز 
استاد  زادە"،همسر  تقی  "حلیمە 
مراسمی  در  توحدی"  الله  "کلیم 
فعالین  از  جمعی  حضور  با  کە 
فرهنگی کورد برگزار شد ، مردم 
و  قدیمی  کتاب های  اهدای  با 

موزه  و  کتابخانە  دستی  صنایع 
کرمانجی را افتتاح کردند.

ساله ای  تمام  در  توحدی  آقای 
گذشتە با جمع اوری صدها قطعە 
دستی  صنایع   ، قدیمی  اسناد  از 
و عتیقەجات مربوط بە کوردهای 
و  نگهداری  در  سعی  خوراسان، 

حفظ این آثار کردە است.
نخستین کسی  توحدی  الله  کلیم 
است که در مورد فرهنگ و تاریخ 

قلم  به  دست  خوراسان،  کوردهای 
بردە است.

مهمترین اثر وی دوره هفت جلدی 
به  کورد  تاریخی  "حرکت  کتاب 

خوراسان" است.
سوی  از  خوراسان  کوردهای 
سرکوب  مورد  بشدت  ایران  رژیم 
راستای  در  رژیم  و  گرفتە  قرار 
شیوەای  هر  از  آنها  آسمیالسیون 

استفادە می كند.
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سه زندانی کورد مدت 3١ سال است در 
زندان مرکزی ارومیه می باشند

سه شهروند کورد اهل ارومیه ٣١ سال است بدون مرخصی به اتهام "قتل عمد" در زندان مرکزی این شهر به سر 
می برند.

سه زندانی کورد به نام های "سعید آرمت، جعفر اسماعیلی و عثمان صحرایی" به اتهام "قتل عمد" ٣١ سال است 
که در زندان مرکزی ارومیه به سر می برند.

این سه شهروند کورد به اتهام "قتل عمد" سه دهه است بدون مرخصی در زندان ارومیه نگهداری می شوند.
علیرغم تالش فعاالن مدنی و شهروندان برای کسب رضایت از خانواده مقتول تا کنون اولیاء دم با عفو این سه 

شهروند موافقت نکرده اند.
دو تن از این زندانیان متأهل می باشند و این سه زندانی طی سه دهه گذشته از اعطای هرگونه مرخصی محروم 

بوده اند.
فعاالن مدنی ارومیه در تالشند تا رضایت خانواده مقتول را برای عفو این سه شهروند کسب کنند.

دو زن زندانی 
در زندان ارومیه اعدام شدند

اعدام دو زن زندانی از سوی مسئوالن زندان مرکزی ارومیه به اجرا درآمد.
"نازدار  نام های  به  زندانی  زن  دو  مردادماه،  یکم  سه شنبه  روز  سحرگاه 
وطن خواه" و "آراسته رنجبر" به اتهام "قتل" در زندان مرکزی ارومیه اعدام 

گردیدند.
این دو زندانی روز گذشته جهت اجرای حکم اعدام به سلول های انفرادی 

منتقل شده بودند.
وب سایت "هرانا" به نقل از یک منبع مطلع اعالم کرده است: "اجرای حکم 
اعدام این دو زندانی در حالی صورت گرفته است که پیشتر برای مدت 
یک ماه، به آن  ها مهلت داده شده بود تا ظرف این مدت جهت جلب رضایت 
اولیای دم تالش کنند. متاسفانه این دو زندانی در زمان تعیین شده موفق 
به اخذ رضایت از اولیای دم نشدند و صبح امروز حکم آن ها به اجرا درآمد."
آراسته رنجبر ١٥ سال پیش به اتهام "قتل" همسرش و "نازدار وطن خواه" به 
اتهام "مشارکت در قتل" از سوی دستگاه قضایی به اعدام محکوم و طی 

این ١٥ سال در بند زنان زندان ارومیه به سر می بردند.
تا کنون خبر اعدام این دو زن زندانی توسط رسانه های رسمی حکومت 

ایران اعالم نشده است.

دو زندانی با جلب رضایت اولیای دم از 
اعدام نجات پیدا کردند

 دو زندانی متهم به "قتل" در زندان مرکزی ارومیه با کسب رضایت اولیای دم از اعدام رهایی یافتند.
روز پنج شنبه سوم مردادماه، دو زندانی به نام های " شاهین غالمی، اهل ارومیه و محمد تیموری، اهل نقده" از 
بند ٢-١ زندان مرکزی ارومیه که به اتهام "قتل" به قصاص محکوم شده بودند، با کسب رضایت اولیای دم از 

اعدام نجات پیدا کردند.
وب سایت "هرانا" روز چهارشنبه دوم مردادماه در خبری اعالم کرده بود که این دو زندانی جهت اجرای حکم اعدام 

به سلول های انفرادی منتقل شدند.
پیشتر این دو زندانی به اتهام "قتل" از سوی دستگاه قضایی به قصاص )اعدام( محکوم شده بودند.

بازداشت یک شهروند مریوانی پس از 
احضار به اطالعات

یک شهروند کورد اهل مریوان پس از احضار به اداره اطالعات این شهرستان بازداشت گردید. روز شنبه بیست و 
نهم تیرماه، نیروهای اطالعاتی پس از احضار یک شهروند کورد به نام "عبدالله ویسی" ٤٤ ساله اهل روستای 
"گولچیر" از توابع مریوان، او را بازداشت کرده اند. با گذشت یک هفته از بازداشت این شهروند، از سرنوشت او 

اطالع دقیقی در دسترس نمی باشد.
تا کنون پیگیری های خانواده این شهروند کورد جهت اطالع از سرنوشت وی بی نتیجه بوده است.

گفته می شود، نیروهای اطالعاتی این شهروند مریوانی را به اتهام "همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسیون 
حکومت ایران" بازداشت کرده اند.

این شهروند متأهل و دارای سه فرزند می باشد.

دو شهروند کورد به چهار سال حبس و 
جریمه نقدی محکوم شدند

شهرهای  اهل  کورد  شهروند  دو 
سوی  از  رودبار  و  نادری  کالت 
شعبه ١٠١ دادگاه کیفری دو شهر 
کالت به چهار سال حبس و جریمه 

نقدی محکوم گردیدند.
شعبه ١٠١ دادگاه کیفری دو شهر 
مختاری  "حسین  ریاست  به  کالت 
فرد"، دو شهروند کورد به نام های 
"مهدی گنج بخش" اهل شهر کالت 
"کامبیز  و  رضوی  خراسان  در 
کاظمی" اهل شهر رودبار در گیالن 
جریمه  و  حبس  سال  چهار  به  را 

نقدی محکوم کرد.
دو  این  صادره،  حکم  براساس 

قصد  به  اکاذیب  "نشر  به  شهروند 
طریق  از  عمومی  اذهان  تشویش 
متهم  مخابراتی"  رایانه ای  سامانه 
ماده ٧٤٦  به  استناد  با  دادگاه  و 
قانون مجازات اسالمی هر یک از 
آنان را به دو سال حبس تعزیری و 
جزای  ریال  میلیون  چهل  پرداخت 
نقدی در حق صندوق دولت محکوم 

کرده است.
سابقه  فقدان  به  توجه  با  دادگاه 
کامبیز  کیفری  محکومیت 
با  را  وی  حبس  مجازات  کاظمی 
قانون   ٥٤ و   ٤٦ مواد  به  استناد 
مجازات اسالمی برای مدت چهار 

سال تعلیق نموده است.
شهروند  دو  این  برای  صادره  رای 
حضوری بوده و بیست روز پس از 
در  خواهی  تجدیدنظر  قابل  ابالغ 
خراسان  استان  تجدیدنظر  دادگاه  

رضوی می باشد.
فرهنگی  فعال  گنج بخش،  مهدی 
کورد اهل شهرستان کالت در استان 
خراسان رضوی اواخر خردادماه سال 
نهادهای  تهدیدات  از  پس  جاری 
اطالعاتی و قضایی از ایران خارج 
و هم اکنون در یکی از کشورهای 

همسایه ایران سکونت دارد.

انتقال دو شهروند کورد به زندان 
اشنویه

دو شهروند کورد اهل اشنویه جهت سپری نمودن دوران محکومیت به زندان این شهرستان منتقل شدند.
روز شنبه پنجم مردادماه، دو شهروند کورد به نام های "فتاح علیکرد" اهل روستای "نرزیوه" و "یونس شریفی" اهل 

روستای "قزن آباد" برای گذراندن دوران محکومیت به زندان اشنویه انتقال یافتند.
این دو شهروند بهمن ماه سال ٩٧ به اتهام "همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسیون حکومت ایران" توسط 
دستگاه قضایی به سه سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم و این حکم در دادگاه تجدیدنظر به سه ماه حبس 

کاهش یافته بود.
این دو شهروند کورد بیست و ششم بهمن ماه سال ٩٦ از سوی نیروهای اطالعاتی بازداشت و پس از ٧٢ روز بازداشت 

با قرار وثیقه به شیوه موقت آزاد شده بودند.

بازداشت یک فعال مدنی کورد
 در مریوان

 نیروهای اطالعاتی به منزل شخصی یک فعال مدنی کورد در مریوان یورش برده و او را بازداشت کرده اند.
 روز شنبه پنجم مردادماه، نیروهای اطالعاتی به منزل شخصی یک فعال مدنی کورد به نام "پروین ادوایی" 

یورش برده و وی را بازداشت کردند.
نیروهای اطالعاتی اطالعاتی پس از تفتیش منزل شخصی این فعال مدنی، وی را به مکان نامعلومی منتقل 

کردند.
این فعال مدنی کورد طی چند سال اخیر در حوزه ی حقوق زنان و کودکان و محیط زیست در مریوان فعالیت 

داشته است.
از دیگر سو نیز، جعفر پکند، شهروند بازداشتی اهل بوکان در بازداشتگاه اداره اطالعات ارومیه همچنان تحت 

بازجویی می باشد.
این شهروند کورد روز چهارشنبه نوزدهم تیرماه به اتهام "همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسیون حکومت 

ایران" بازداشت شده است.
همچنین شاپور صوفی زاده، شهروند کورد اهل ارومیه که به اتهام "همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسیون 
حکومت ایران" روز نهم تیرماه سال جاری از سوی اطالعات سپاه بازداشت شده بود، روز دوشنبه هفتم مردادماه از 

بازداشتگاه اطالعات سپاه در پادگان المهدی سپاه ارومیه به زندان مرکزی این شهر انتقال یافته است.


