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ارگان حزب دمکرات کردستان ایران

تـأمین حقوق ملی خلق کرد در چهارچوب ایرانی دمـکراتیک و فـــدرال

٦ ٤٧ ٥

نگاهی بە جایگاه و قدرت کشورها 
در سطح جهانی

ورشکستگی سرنوشت محتوم چند نکتە در باب رانت خواری
خودروسازی

نمایی از حقوق بشر در کوردستان

خون شبیه هم، یا به تعریف دیگر 
نزدیک  بهم  که  خون  نوعی 
معیاری  و  هویت  سان  به  هستند، 
تعریف  انسان ها  نزدیکی  برای 
فرهنگ  در  مثال  برای  می شود، 
شخص  از  شخصی  وقتی  کوردی 
نزدیک به خانواده خویش سخن به 
وی  با  همخونی  از  میاورد،  میان 
می گوید یا می گوید از خون خودم 
خودم  خون  »از  لغت  این  است، 
به  است،  خودم  همخون  یا  است« 
معنای نزدیکی و روابط اجتماعی 
بکار  اشخاص  بین  نزدیک  خیلی 

گرفته می شود.
به  اینک  بودن،  همخونی  مبحث 
گشته  مبدل  ملیت  و  نژاد  معرف 
و  ریزبینی  و  تحقیقات   است، 
شده،نشان  انجام  فراوان  آزمایشات 
می دهد که همخونی چه تاثیری بر 
جسم و چهره و اخالق انسان ها دارد 
چیزهایی  چه  در  مختلف  نژاد  و 
چه  گروه ها  در  و  هستند  متفاوت 

شباهت های خونی وجود دارد.
مخصوص  تئوری  ارتباط،  این  در 
میان  به  ملی  هویت  و  ملیت  به 
از فاکتورهای  آمده است و یکی 
را  انسان ها  از  جمعی  بودن  ملی 
که  داده اند  گره  خون  فاکتور  به 
خونی  گروه  و  ژنتیک  لحاظ  از 

همسان و نزدیک به هم هستند.
ملی  تئوری های  از  دیگر  یکی 
بودن به مبارزات و اراده ملت گره 
خورده است که هر ملتی که اراده 
مشترک داشته باشد و در گروی 
این اراده مشترک مبارزه نماید، در 
به  ملی  هویتی  تاریخی،  جریانی 

خود می گیرد. 
می رسیم،  کورد  مسئله  به  وقتی 
کورد  تاریخ  به  هنگامیکه 
مختلف  فاکتورهای  و  می نگریم 
این  به  می کنیم،  قیاس  را  آن 
همه  براساس  که  می رسیم  نتیجه 
همه  از  جدا  ملتی  فاکتورها،  این 
ملتی  از  جزئی  و  دیگر  ملت های 
ملتی  خود  بلکه  نیست،  دیگر 
ملی  ویژگی های  با  و  متفاوت 

مخصوص بخود است.
یکی از فاکتورهای خیلی مهم که 
در این مورد، ملی بودن کورد را 
اثبات می کند، فاکتور خون است.

اینک اگر با ریزبینی به فاکتور 
ورود  آن  عمق  به  و  ننگریم  نژاد 
دارای  کورد  نیز  آنجا  در  نکنیم، 

کریم پرویزی

ادامه در صفحه ی ٢

ســـخـن تحریم ها ادامە دارد !
خون مشترک

سفید  کاخ  سخنگویان  از  یکی 
تاریخ چهاردهم شهریور در توئیتی 
رئیس  ترامپ  "دونالد  کرد:  اعالم 
جمهوری آمریکا در تماسی تلفنی 
با امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری 
فرانسە، تاکید کرد کە تحریمها بر 
و کنسل  میماند  باقی  ایران  علیە 

نمیشود!
"جاد دیر" در این توئیت اشارە کرد 

کە ترامپ و ماکرون بر این نکتە 
تالش  جلوی  باید  کە  نظرند  هم 
ایران  آشوبگرانە  های  فعالیت  و 
بە هر طریقی در  گرفتە شود کە 
آزاد  تجارت  جلوی  تا  است  تالش 

بویژە در خلیج را مختل کند.
ترامپ  کە  کرد  تاکید  نامبردە 
گفتە است: "در حال حاضر بە هیچ 

شیوەای تحریمها لغو نمیشوند".

این خبر درحالی منتشر شدە است 
کە "حسن روحانی" رئیس جمهوری 
از  چهارشنبە  روز  تهران  رژیم 
برداشتن "گام سوم" جهت کم کردن 
ایران سخن  برجام از طرف  تعهدات 
ظریف"  "جواد  همزمان  بود،  گفتە 
"فدریکا  بە  خطاب  نامەای  در 
موگرینی"، مسئول سیاست خارجە 
اتحادیە اروپا، از  عکس العمل تازە 

تهران گفتە بود.
اتحادیە  تند  انتقاد  نیز  این مسئلە 
اروپا و برخی از  مسئولین اروپایی 
را در پی داشت؛ "گینز فوندرمول" 
سخنگوی وزارت خارجە فرانسە در 
باید  "ایران  کرد:  اعالم  مورد  این 
از هر اقدامی کە برخالف تعهدات 

برجام است پرهیز کند".
بریتانیا  خارجە  وزارت  همچنین 

آشکار ساخت کە برنامە ایران جهت 
نقض برجام و مفاد آن جای نگرانی 
است و از آن سودمند نخواهد شد.

سە  در  تاکنون  اسالمی  جمهوری 
کردە  نقض  را  برجام  مفاد  مرحلە 
جهانی  نگرانی  اقدام،  این  و  است 

درپی داشتە است.

فاصلە طبقاتی در ایران 
افزایش یافتە و کم نمی شود

آمار  مرکز  آمار  تازەترین  براساس 
میزان  بیشترین   ،٩٧ سال  در  رژیم 
فاصلە طبقاتی در ایران بعداز سال 

٨٩ ثبت شد.
آمدە  رژیم  آمار  مرکز  گزارش  در 
در  ایران  جینی  ضریب   " است: 
بودە  واحد   ٤٠٩٣/٠ گذشتە  سال 
است کە در قیاس با سال قبل آن 
٠١١٢/٠ واحد افزایش یافتە است".
میزان  قیاس  برای  جینی"  "ضریب 

جامعە  در  دارایی  و  ثروت  تقسیم 
است کە باال بودن میزان این ضریب 
در جامعە میزان  نشان میدهد کە 
درآمد  نابرابری  و  طبقاتی  فاصلە 

در حد باالست.
این آمار، در سال گذشتە  براساس 
بیشترین  تورم  و  اقتصادی  بحران 
خسارت را بە گروەهای کم درآمد 
جامعە رساندە و سود فراوانی عاید 
و  است  گشتە  ایران  مرفە  قشر 

ثروتمندان، ثروتمندتر گشتە و فقرا 
نیز فقیرتر گشتەاند.

از  شدە،  اشارە  گزارش  براساس 
زمان روی کار آمدن "روحانی" تا 
افزایش  مستمر  ضریب  این  کنون، 
یافتە و وضعیت زندگی مردم ایران 
وخیم تر شدە است و سال بە سال، 
قشر فقیر و ثروتمند افزایش یافتە 
سمت  بە  جامعە  متوسط  قشر  و 

ورشکستگی رفتەاند.

آمریکا مرکز "هوافضا"ی 
ایران را تحریم کرد

وزارت خارجه آمریکا، تحریمی تازه 
رژیم  "هوافضا"  برنامه های  بر ضد 
تحریم ها،  این  کرد،  اعمال  ایران 
مرکز  ایران،  فضایی  "سازمان 
مرکز  و  فضا  و  هوا  تحقیقات 
شامل  را  ایران"  فضایی  تحقیقات 

می شود. 
خبرگزاری  گزارش  براساس 
"رویترز"، وزارت خزانه داری آمریکا، 
با  شهریور،  دوازدهم  سه شنبه،  روز 
بر  بیشتر  تحریم های  اعمال  هدف 
فضایی  سازمان  ایران،  رژیم  علیه 
ایران، مرکز تحقیقات هوا و فضا و 
مرکز تحقیقات فضایی را در لیست 

تحریم های خود قرار داده است.
این تصمیم آمریکا بعد از آزمایش 
رژیم  "ماهواره بر"  موشک  ناموفق 

ایران اعالم شد.
پومپئو"  "مایک  ارتباط،  این  در 
کرد:  تاکید  آمریکا  خارجه  وزیر 
اجازه  ایران  رژیم  به  "واشنگتن 
نمی دهد که از برنامه های فضایی 
برنامه  دادن  توسعه  برای  خود 
موشکی بالستیک استفاده کند".

براین اساس، افرادی که شناسنامه 
کشور  این  در  یا  دارند  آمریکایی 
با  ارتباطی  اگر  دارند،  اقامت 
برنامه فضایی ایران داشته باشند، 

متهم قلمداد می شوند.
آمریکا چندی پیش اعالم کرده بود 
که سیاست آمریکا بر علیه سالح 
هسته ای و موشک بالستیک رژیم 
تحریم های  و  گشته  سخت تر  ایران 
بیشتری بر ایران اعمال خواهد کرد.

پیام حزب دمکرات کوردستان ایران به کنگره حزب مردم بلوچستان

»کوچر بیرکار« متفکر برتر سال انتخاب شد

٢١ شهریور روز همبستگی و مقاومت ملی
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که  است  بخود  مخصوص  خون 
پارامترهای ژنتیکی آن را معلوم 
می سازد، اما مهمتر از آن فاکتور 
اراده  و  مبارزات  مانند  است  خون 

ملی.
کورد نه تنها در گروی اراده ملی، 
معناداری  و  دار  اطاله  مبارزات 
بصورت  بلکه  است،  داده  صورت 
مکرر خون آن بر خاک کوردستان 
در هم آمیخته شده است، در قتل 
اشغالگران  که  فراوانی  عام  و 
کرده اند،  تحمیل  کورد  ملت  بر 
موشک و گلوله اشغالگر، در بین 
قربانی  گروه  و  فرد  هویت  و  نام 
تفاوت قائل نشده است، بلکه تنها 
را  آنان  خون  بودن  کورد  سبب  به 

ریخته است.
تا  از فرمان جهاد خمینی گرفته 
تا  و  شهرها  و  روستا  در  کشتار 
تا  و  کوردستان  شهرهای  بمباران 
مسموم کردن کادر و پیشمرگه های 
آنان  بچه های  و  زن  و  کوردستان 
جمعی  دسته  اعدام  تا  و  گرفته 
جوانان کوردستان و تا موشکباران 
وبچه های  زن  و  کورد  مبارزین 
این اقدامات، کورد  آنان، در همه 
باهم  خونشان  ملت  یک  سان  به 
درآمیخته  و به دست یک دشمن، 
خونش بر خاک کوردستان ریخته 

است.
که  است  مشترک  خون  این 
همبستگی ملی را برپا می سازد.

ادامه سخن

نشست ارگان انتخابات حزب دمکرات
 و اتحادیه میهنی کوردستان

حزب  انتخابات  ارگان  از  هیئتی 
در  ایران  کوردستان  دمکرات 
دیداری با ارگان انتخابات اتحادیه 
مورد  در  کوردستان،  میهنی 
کنگره  از  بعد  ساختاری  تغییرات 
شانزدهم حزب دمکرات تبادل نظر 

کردند.
حزب  انتخابات  ارگان  هیئت 
"سلیم  سرپرستی  به  دمکرات 
زنجیری" مسئول ارگان، با معیت 
مسئول  رحمانی"،  "اسماعیل 

در شهرستان  روابط عمومی حزب 
انتخابات  ارگان  از  "سلیمانیه"، 
در  کوردستان  میهنی  اتحادیه 

سلیمانیه بازدید کردند.
سوی  از  دمکرات  حزب  هیئت 
هیئتی از ارگان انتخابات اتحادیه 
سرپرستی  به  کوردستان  میهنی 
قرار  استقبال  مورد  علی"  "رزگار 

گرفت.
در این دیدار، هیئت حزب دمکرات 
ضمن تبریک سمت تازه و آرزوی 

موفقیت برای ایشان، تغییرات بعد 
از کنگره شانزدهم و تغییر ساختار 
برای   ویژه  ارگانی  تاسیس  و 
انتخابات در حزب دمکرات، مورد 

بحث قرار گرفت.
این دیدار شامل  از  بخش دیگری 
موضوع  به  شدن  قائل  اهمیت 
انتخابات بود که تاثیر مستقیمی 
تر  عمیق  و  ملت ها  سرنوشت  بر 
و  آشتی  و  دمکراسی  روح  کردن 

ثبات دارد.

پیام حزب دمکرات کوردستان ایران 
به کنگره حزب مردم بلوچستان

کمیته ارتباط با اپوزیسیون ایرانی 
در  ایران  کردستان  دمکرات  حزب 
پیامی برگزاری کنگره حزب مردم 

بلوچستان را تبریک گفت.
متن این پیام در پی می آید:

پیام به کنگره حزب مردم بلوچستان
پیشمرگه ها،  تمامی  طرف  از 
دمکرات  حزب  هواداران  و  اعضا 
کردستان ایران، برگزاری موفقیت 
مردم  حزب  حزبتان،  کنگره  آمیز 
عرض  تبریک  را  بلوچستان، 

می کنیم.
ایران  اسالمی  جمهوری  رژیم 
سالهاست که سیاست اتمیزه کردن 
و  گرفته  پیش  در  را  اپوزیسیون 
تالش می کند تا فعالیت ها را در 
وهله اول انفرادی نماید. متاسفانه 
بخشی از اپوزیسیون هم در دام این 
سیاست گرفتار آمده و شعار دوری 
می دهند.  سر  حزبی  فعالیت  از 
برای  تالش  شرایطی  چنین  در 
سازماندهی کردن و اتخاذ سیاست 
جمعی،  همفکری  طریق  از  درست 

حال،  عین  در  است.  تقدیر  قابل 
برگزاری کنگره، نشان از اعتقاد و 
پایبندی شما به اصول دمکراسی 
و فعالیت جمعی می باشد. ما این 

تالش ها را ارج می نهیم.
مردم  حزب  اقدام  ما  اعتقاد  به 
برگزاری  جهت  در  بلوچستان 
کنگره و تالش برای جمع کردن و 
سازماندهی کردن نیروهای بلوچ، 
سوی  از  بنیادین  است  مبارزه ای 
سیاست های  برابر  در  حزب  این 
هر  به  می کند  سعی  که  رژیم 
تحت  ملیت های  ما  ممکن  شیوه 
ستم ایران را از ابزارها و نهادهای 
شما  کار  این  کند.  دور  سیاسی 
در واقع عین یک عمل حرفه ای 
سیاسی است و نشان می دهد که 
در  حد  تاچه  رژیم  سیاست های 
این  خورده اند.  شکست  بلوچستان 
تحت  ملت های  ما  جمعی  هویت 
از آن می ترسند  است که دشمنان 
و شما با این اقدامتان ترسشان را 

دوچندان کرده اید.

از  ایران  کردستان  دمکرات  حزب 
از  نوین  شیوه  یک   ٢٠١٦ سال 
“راسان”  عنوان  تحت  را  مبارزه 
در  و  کرده  آغاز  خاستن  پا  به  یا 
این راستا به مبارزات داخل کشور 
به عقیده ما  داریم.  ویژه ای  توجه 
مبارزات "شاخ و شار" یا مبارزات 
شهرها  و  )پیشمرگه(  کوهستان 
در  بود.  خواهند  یکدیگر  مکمل 
چارچوب همین سیاست، همکاری 
در  ستم  تحت  ملت های  دیگر  با 
که  بلوچ  ملت  ویژه  به  ایران، 
سابقه مبارزاتی مشترک طوالنی 
دارد.  ویژه ای  جایگاه  داریم،  باهم 
مشترکی  اهداف  که  معتقدیم 
همراستا  مبارزاتمان  و  داریم 
را  مبارزه  در  موفقیت تان  هستند. 
آن  با  و  می دانیم  خود  موفقیت 
همانگونه  شد،  خواهیم  خوشحال 
که برگزاری کنگره حزبتان برایمان 

فرح بخش بود.
تمام  به  تبریک  ضمن  دیگر  بار 
ملت بلوچ به ویژه اعضا و هواداران 
به مناسبت  بلوچستان  مردم  حزب 
اعالم  این حزب،  برگزاری کنگره 
در  مبارزاتتان  در  که  می داریم 
ملت  حقوق  به  رسیدن  راستای 
تحت ستم بلوچ در ایران، همراه و 
همانگونه  بود،  پشتیبانتان خواهیم 

که تاکنون بوده ایم.

کمیته ارتباط با اپوزیسیون ایرانی 
حزب دمکرات کردستان ایران

٣/٩/٢٠١٩

خانواده حاجی ماموستا 
"محمد امامی" از مردم 
کوردستان قدردانی 

کردند

"محمد  ماموستا  حاجی  خانواده 
احزاب  و  شخصیت ها  از  امامی"، 
تشکل های  کوردستان،  سیاسی 
و  داخل کشور  و  خارج  در  مدنی 
کردند  قدردانی  اسالمی  احزاب 
که همدردی خود را با وفات این 
ابراز  را  ملی  آیینی-  شخصیت 

داشتند.
بنام خداوند مهربان و بخشنده

تشکر و قدردانی
عزیزان  و  دوستان  هموطنان، 
خانواده  بعنوان  ما  ماموستا، 
"محمد  ماموستا  حاجی  متوفی 
را مسرور می دانیم  امامی"؛ خود 
که مسئولیت تعزیه بزرگ مردی 
را برعهده داشتیم که تاریخ کورد 
هرگز آن را از یاد نخواهد برد، زیرا 
ماموستا، پرچمدار تاریخ صد ساله 
اما  دشواری  و  تلخی  از  سرشار 
باشکوه ملت خویش بود، شخصی 
از  عظیم  کاروانی  سرقافله  که 
در  که  بود  آیینی  ماموستاهای 
این بخش از کوردستان، سنگینی 
بر  کورد  ملی  مبارزات  و  انقالب 

دوش گرفتند.
که  اینست  است،  عیان  که  آنچه 
بعنوان  اینکه  از  جدا  ماموستا 
اخالق  نمونه  آیینی،  ماموستایی 
غمخوار  مبارز  بود،  اسالم  مقدس 
هرگز  ماموستا  بود،  نیز  ملتش 
خود  آیینی  و  ملی  افکار  سر  بر 
همین  بدلیل  لذا  نکرد،  معامله 
افکار مقدس در دو مرحله تاریخی 
ملت خویش در زیر فشار، زندگی 
را سپری کرد و از اهداف مقدسش 

عقب ننشست.
ماموستا، یادگار و عضو و انقالبی 
"کومله ژ- ک"، جمهوری مقدس 
کوردستان و سالهای دشوار انقالب 
و  تلخ  سالهای  و  ایران  ملتهای 
سخت بعد از سقوط رژیم پهلوی و 

انقالب ملت خویش بود.
موفق  ماموستای  بعنوان  اگرچه 
آیینی در عرصه حضور داشت، اما 
شخصیتی  بعنوان  شد  باعث  آنچه 
عزیز در ملت خویش شناخته شود 
ثبت  ملت  این  تاریخ  در  نامش  و 
شود؛ غمخواری با مشکالت ملی 
و مدرن کردن اسالم بر اساس محور 
دشمنی  و  دوستی  انسان  و  اخالق 
با خرافه پرستی و وظایفی که در 

میدان مبارزات ملی ایفا کرد.
لذا مراسم خاکسپاری و تعزیه وی 
با شکوه برگزار شد و ملت وظیفه 
مراسم  این  در  کوردستان،  شناس 
وفاداری خود را ثابت کردند و با 
افراد  و  ماموستا  رهروان  اهداف 

نظیر وی تجدید میثاق کردند.
ما بعنوان خانواده حاجی ماموستا، 
را  خود  تشکر  و  قدردانی  کمال 
تقدیم ملت کورد می نماییم که با 
همدردی خود، این غم بزرگ را با 
ما شریک شدند، دست پرعطوفت 
به  را  آیینی  و  ملی  شخصیتهای 
همدردی  که  می فشاریم  گرمی 
خود را ابراز کردند و با اندوه پیام 

خود را به ما رساندند.
از شخصیت ها و احزاب سیاسی و 
تشکل های مدنی در داخل و خارج 
و احزاب سیاسی قدردانی می کنیم 
را  خود  پیام  و  بوده  ما  یاور  که 
"مسعود  دستان  و  رساندند  ما  به 
را  را می فشاریم که ما  بارزانی" 
در این روز تلخ در کوردستان ایران 

از یاد نبرد و همدرد ما بود.
متوفی  ماموستای  راه  امیدوار 
هرگز  وطن  مام  و  باشد  پررهرو 
از دست دادن فرزندان  ناراحتی  با 

وظیفه شناس خود روبرو نشود.
ماموستا  حاجی  خانواده  تشکر  با 

"محمد امامی"

درباره  طرف  دو  دیدار  این  در 
موضوع انتخابات اظهار داشتند ، 
که ما بعنوان ملت کورد در این 
از مشکل،  پر  پر تالطم و  منطقه 
باید در آزمون و پیشبرد آن مستمر 

باشیم و نقش اساسی ایفا کنیم.
در پیایان، ضمن ابرازی خشنودی 
بر  دیدار،  این  از  هیئت  هردو 
مستحکم تر کردن روابط فی مابین 
این  ارگان و همکاری در  این دو 

مورد اصرار ورزیدند.
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اتحادیه صنفی معلمان کوردستان 
ایران به پوشش اجباری مدارس 

اعتراض کردند

اتحادیه صنفی معلمان کوردستان 
ایران ، نسبت به خرید اجباری لباس 
از طرف مدارس،  دانش آموزان  فرم 

پیامی منتشر نمودند.
متن پیام در زیر آمده است:

قبل،  سال های  سان  به  نیز  امسال 
در  پرورش  و  آموزش  مسئولین 
با  تحصیلی،  جدید  سال  آستانه 
آنان  به  آموزان،  دانش  بر  فشار 
اصرار می ورزند که باید لباس فرم 
برای مدارس تهیه کرده و بپوشند.

اتحادیه صنفی معلمان  بعنوان  ما 
کوردستان ایران، این عمل را لطمه 
زدن به فرهنگ ملتمان تلقی کرده 
که مسئولین رژیم با این کار قصد 
دارند دانش آموزان را از لباس ملی 

خود دور بدارند.
ما بر این باوریم که برای پوشش 
ملی  لباس  از  باید  مدارس،  فرم 
می تواند  آموزان،که  دانش  خود 

یک رنگ نیز باشد بهره جست نه 
آنان  تن  اجباری  فرم  لباس  اینکه 

کرد.
متاسفانه با این کار فشار فراوان 
اسفناک  وضعیت  در  اقتصادی 
به  ایران  ملیت های  معیشتی 
وارد  آموزان  دانش  خانواده های 
لباس ها  این  قیمت  لذا  می شود، 
از  اجبار  به  باید  که  بوده  زیاد 
تولیدی خودشان تهیه کرده و اجازه 
تولید این لباس ها را در بازار بیرون 

نمی دهند.
این  خارج،  بازار  با  مقایسه  با 
تهیه  ارزان تر  می توان  را  لباس ها 
کرد، لذا اتحادیه صنفی معلمان، 
این اقدام مسئولین آموزش پرورش 
با  دشمنی  و  تحریف  به  رژیم 
قلمداد کرده  فرهنگ ملت کورد 
خانواده های  و  آموزان  دانش  از  و 
فریب  که  داریم  تقاضا  آنان  عزیز 

این توطئه رژیم را نخورده و تسلیم 
نشوند و با لباس ملی کوردستان 

در مدارس حاضر شوند.
به یاد داشته باشید بر اساس قانون، 
نپوشیدن  بدلیل  مدرسه ای  هیچ 
لباس فرم، نمی تواند دانش آموزی 

را از تحصیل منع کند.
همچنین از خانواده ها تقاضا داریم 
مسئوالن  توطئه  این  تسلسم  که 

آموزش و پرورش نشوند.
از معلمان مدارس نیز تقاضا داریم 
که مشوق باشند برای اهمیت قائل 
شدن بیشتر دانش آموزان به لباس 
کوردستان  در  کورد  ملت  ملی 
ایران و تسلیم خواسته های نامشروع 
رژیم در مدارس کوردستان نشوند.

کوردستان  معلمان  صنفی  اتحادیه 
ایران

٣ شهریور ١٣٩٨

در مراسمی باشکوه یاد شهیدان محیط 
زیست گرامی داشته شد

شهیدان  سالیاد  نخستین  در 
باشکوهی  مراسم  زیست،  محیط 
جامعه  و  مردم  آحاد  مشارکت  با 
این  مزار  بر  حضور  با  و  مدنی 

شهیدان برگزار شد.
مراسمی  در  شهریور،   ٣ یکشنبه 
و عظیم، مردم کوردستان  باشکوه 
شهیدان  مزار  بر  حضور  با  ایران 
کهنه  "امید  و  باجور"  "شریف 
 پوشی"، یاد این شهیدان واال مقام 
گرامی  را  کوردستان  جانفدای  و 

داشتند.
انجمن های  همه  مراسم،  این  در 

فعاالن  بویژه  ایران،  کوردستان 
ادبی  انجمن های  زیست،  محیط 
پیام  و  داشتند  هنری مشارکت  و 
مشترک سازمان های حاضر قرائت 
شد و با راه شهیدان تجدید میثاق 

کردند.
مراسم،  این  بخش های مختلف  در 
مردم و سازمانها، با گذاشتن دسته 
گل بر مزار شهیدان، قرائت شعر و 

سرود، مراسم را مزین کردند.
دوچرخه سواران  گروه  همپنین، 
مابین  فاصله  "بانه"،  شهرستان 
شهرستان "بانه" تا مزار شهیدان در 

"مریوان" را به دوچرخه پیمودند.
امید  باجور،  "شریف  شهیدان 
و  حکیمی نیا  رحمت  کهنه پوشی، 
در  گذشته،  سال  پژوهی"،  محمد 
روستای  سوزی  آتش  اطفای  حال 
حادثه ای  در  مریوان،  "پیله" 
مشکوک دچار سوختگی گشته 

و شهید شدند.
چندین  ناگوار،  حادثه  این  بعد از 
مراسم با هدف زنده نگه داشتن یاد 
"شهیدان سبز"، در همه کوردستان 
جهانی  سطح  در  حتی  و  ایران  و 

برگزار شد.

"کوچر بیرکار"
 متفکر برتر سال انتخاب شد

"پروسپکت"  مجله 
 ،)prospectmagazin(
نابغه  بیرکار"،  "کوچر  پروفسور 
بعنوان  را  ریاضی  رشته  در  کورد 

متفکر برتر جهان انتخاب کرد.
دوازدهم  سه شنبه، 
"پروسپکت"  مجله  شهریور، 
 ،)prospectmagazin(
شخصیت   ٥٠ بین  رقابت  برنده 
آوردن  بدست  برای  جهان  نامی 
لقب " متفکر برتر سال ٢٠١٩" را 
اعالم کرد و اعالم کرد که "کوچر 
دانشگاه  کورد  پروفسور  بیرکار"، 

متفکر  بعنوان  بریتانیا"،  "کمبریج 
برتر سال انتخاب شده است.

مجله  رسمی  اطالعیه  اساس  بر 
"پروسپکت"، ده ها هزار نفر در رای 
گیری اینترنتی این مجله شرکت 
کرده اند و در آخر این متفکر کورد، 
بعنوان نفر برتر انتخاب شده و این 
لقب را به خود اختصاص داده است.
در اطالعیه این مجله آمده است: 
یکی  در  ایرانی،  کورد  "بیرکار 
که  است  کوردستان  بخش های  از 
جواب  و  ندارد  دولت  سرزمینش 
درخواست های  و  ملی  حقوق 

ملتشان همیشه با مشت آهنین داده 
شده است".

 ،٢٠١٨ سال  در  بیرکار"  "کوچر 
جایزه "فیلدز ریاضی" که به "نوبل 
علم ریاضی" شناخته می شود را از 

آن خود کرد.
به  معروف  درخشانی"  "فریدون 
ریاضی دان  بیرکار"،  "کوچر 
سال  در  که  است  کورد  معاصر 
١٩٧٨ میالدی، در روستای "نی" 
از توابع مریوان بدنیا آمده و اینک 
پروفسور دانشگاه "کمریج بریتانیا" 

می باشد.

٢١ شهریور 
روز همبستگی و مقاومت ملی

از  شهریور،  یکم  و  بیست  کمپین 
مدنی  و  سیاسی  فعاالن  سوی 
خارج  و  داخل  در  ایران  کوردستان 
کشور به راه افتاده است و از ملت 
با  است  شده  تقاضا  کوردستان 
این  شده،  معین  تبلیغاتی  فعالیت 
روز را بعنوان روز " همبستگی و 

مقاومت ملی" معرفی کنند.
در آستانه ٢١ شهریورماه، جمعی از 
فعاالن سیاسی و مدنی کوردستان 
ایران و همچنین سازمان های مدنی 
و سیاسی خارج کشور، کمپینی را 
بمناسبت ٢١ شهریور راه انداخته اند.
کمپین ٢١  شهریور در صدد است تا 

این روز را بعنوان روز "همبستگی 
میهن  ملت  به  ملی"  مقاومت  و 
اختالف  بدون  کوردستان،  دوست 

نظر فکریتی، پیشنهاد کند.
کوردستان  مردم  کمپین،  این  در 
نشان  با  ملی  اقدامی  در  ایران 
دادن همبستگی و ارسال عکس و 
ویدیو، دوباره با خلق حماسه، ثابت 
باعث  همبستگی  که  می کنند 

موفقیت می شود.
از  کمپین،  این  در  همچنین 
که  است  شده  درخواست  مردم 
از  می توانند  که  شیوه ای  هر  با 
سمبل هایی که برای این روز تعیین 

شده اند استفاده کنند.
کمپین  این  برای  که  نمادهایی 
تعیین شده است عبارتنداز: "ویدیو 
روز،  این  به  مخصوص  تراکت  و 
درج نام شهر و تاریخ بر روی دست"
روز    ١٢ مدت  به  کمپین  این 

برگزار می شود.
 ،١٣٩٧ ماه  شهریور   ٢١ روز  در 
برای  ایران  کوردستان  مردم 
ایران  رژیم  جنایات  کردن  محکوم 
و  کورد  جوانان  اعدام  قبال  در 
حزب  مقرهای  به  موشکی  حمله 
بازارهای  و  مغازه  همه  دمکرات، 

خود را تعطیل نمودند.

کودکان کوردستان 
بر قله افتخار ایستاند

کوردستانی  خردسال  کودک  دو 
برای نخستین بار به قله علم کوه 

مازندران صعود کردند.

شهریورماه،  هفتم  پنجشنبه، 
"بریتان  و  سالە   ٩ پهنایی"  "مقبل 
کوهنورد  دو  سالە،   ٨ سلیمانی" 

گروه  با  همراه  مهابادی  نونهال 
به  موفق  "مقبل"،  کوهنوردی 
"علم  متری  قله ٤٨٥٠  به  صعود 
کوه" مازندران شدند که دومین قله 

مرتفع ایران بشمار می رود.
دو  که  است  بار  نخستین  برای 
به  موفق  یاله   ٨ و   ٩ کودک 

صعود به این قله می شوند.
ملی  تیم  عضو  پهنایی"  "مقبل 
"بریتان  و  است  سنگنوردی 
سلیمانی" نیز در رشته سنگنوردی 
چندی  و  است  فعالیت  مشغول 
پیش نیز به قلل "سهند" و "سبالن" 

نیز صعود کرده بود.
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نگاهی به جایگاه و قدرت کشورها در سطح جهان

با نگاه به رویدادهای پس از جنگ 
جهانی دوم تا اکنون می بینیم که 
قدرت کشورها  جهانی  در مسائل 
مسائل  و  زده  را  آخر  و  اول  حرف 
و   لمللی  بین  و مؤسسات  حقوقی 
حقوق بشری و انسانی تاثیر بسیار 
کمی در روابط بین الملل داشته و 
بیشتر به عنوان یک ابزار از آنها 
کشورهایی  حتی  و  شده  استفاده 
مرزهایشان  چوب  چهار  در  که 
در حد بسیار باالیی دمکراسی و 
حقوق بشر را رعایت می کنند در 
مسائل  هم  آنها  الملل  بین  روابط 
اقتصادی و امنیتی را در اولویت 
قرار داده اند. بدون شناخت درست و 
جهان  سیاسی  ساختار  از  علمی  
امنیت  حفظ  و  پیشرفت  امکان 
کشورهایی  نیست،  پذیر  امکان 
ساختار  از  درستی  شناخت  که 
یا  و  اند  نداشته  جهان  سیاسی 
احساسی  و  ائیدئولوژیک  مسائل 
روابط  در  درست  محاسبات  مانع 
بین المللی شان شده با مشکالت 
بسیاری روبه رو شده اند برای نمونه 
ایران  می توان به کشورهایی مثل 
اشاره کرد  و کوبا  و کره شمالی 
که می خواستند بر جهان مسلط 
شوند و سیستم اقتصادی و سیاسی 
دهند  تغییر  را  جهان  فرهنگی  و 
تامین  در  سال  دهها  از  پس  اما 
کشورشان  مردم  اولیه  نیازهای 
و  رهبران  چند  هر  هستند.  ناتوان 
مسئوالن رژیم و رسانه های وابسته 
به آنان همیشه از قدرت و جایگاه 
مهم ایران در جهان صحبت می کنند 
ایران  و وضعیت  ارقام  و  آمار  اما 
نشان می دهد  را  چیزی دیگری 
جهان  در  جایگاهی  چه  ایران   !
است؟با  ایران چقدر  قدرت  و  دارد 
مقاله  یک  محدودیت  به  توجه 
جایگاه  و  قدرت  به  کلی  نگاهی 
کشورهای جهان و همچنین منطقه 

خاورمیانه خواهیم انداخت.
قدرت کشورها به چه مسائلی 

بستگی دارد ؟ 
را  قدرت یک کشور  مردم  عموم 
می بینند  نظامی  قدرت  در  تنها 

در  که  است  این  واقعیت  اما 
جهان امروز قدرت یک کشور به 
دارد  بستگی  زیادی  فاکتورهای 
که قدرت نظامی بخشی از قدرت 
شود،  می  محسوب  کشور  یک 
گرفته  داخلی   ناخالص  تولید  از 
جغرافیایی  موقعیت  و  جمعیت  تا 
تکنولوژی  و  طبیعی  ذخایر  و 
قدرت  و  ایدئولوژیکی  مسائل  تا 
جایگاه  و  قدرت  در  و...  نظامی 
دارند.  تاثیر  کشور  یک  جهانی 
بسیاری از موارد ذکر شده به طور 
مستقیم به هم مرتبط هستند برای 
اقتصادی  قدرت  چقدر  هر  نمونه 
یک کشور بیشتر باشد می تواند 
به مسائل نظامی  بیشتری  بودجه 
نظامیش  قدرت  و  دهد  اختصاص 
بیشتر شود، در ادامه بطور مختصر 
خواهیم  باال  موارد  برسی  به 

پرداخت.

که  همانگونه  اقتصادی:  قدرت 
اشاره شد هر چقدر تولید ناخالص 
باشد  بیشتر  کشور  یک  داخلی  
به  را  بیشتری  بودجه  تواند  می 
تکنولوژیکی  و  نظامی  مسائل 
آن  قدرت  و  دهد  اختصاص  و... 
بیشتر  جهانی  سطح  در  کشور 
راه  از  همچنین  یابد،  افزایش 
حتی  و  اقتصادی  فشارهای 
مشوق های اقتصادی و ارتباطات 
عملکرد  بر  تجاری  و  اقتصادی 
گذاشت  تاثیر  دیگر  کشورهای 
به  کشورها  بعضی  نمونه  برای 
بعضی  بزرگ  های  اقتصاد  ویژه 
به  اقتصادی  تحریم  از  مواقع 
تغییر  برای  فشار  وسیله  عنوان 
استفاده  دیگر  کشوری  سیاست 
به  هم  مواقع  بعضی  و  می کنند 
مجازات  برای  ای  وسیله  عنوان 
در برابر یک عمل خصمانه از آن 
امار سال  استفاده می کنند. طبق 
٢٠١٨ بانک جهانی تولید ناخالص 
داخلی جهان ٨٥٧٩١ میلیارد دالر 
است که آمریکا با تولید ناخالص 
دالری  میلیارد   ٢٠٤٠٠ داخلی 
دارد  را  جهان  اقتصاد  بزرگترین 
تولید  یعنی حدود ٢٤ درصد کل 
کشور  و   ! جهان  داخلی  ناخالص 
داخلی  ناخالص  تولید  با  چین 
جایگاه  در  دالر  میلیارد   ١٣٦٠٠
یورو  حوزه  کل   ، دارد  قرار  دوم 

داخلی  ناخلص  تولید  هم مجموعا 
در  دارند،  چین  کشور  اندازه  به 
می  جهان  مهم  کشورهای  میان 
ناخالص  تولید  با   ژاپن  به  توان 
و  دالر  میلیارد   ٤٩٠٠ داخلی 
و  دالر  میلیارد   ١٦٥٧ با  روسیه 
هند با ٢٧٠٠ میلیارد دالر  اشاره 
کرد همچنین در منطقه خاورمیانه 
عربستان سعودی با تولید ناخالص 
داخلی ٧٨٢ میلیارد دالر و ترکیه 
بزرگترین  دالر  میلیارد   ٧٦٦ با 
کشور  و  دارند  را  منطقه  اقتصاد 
ایران با تولید ناخالص داخلی ٤٥٤ 
میلیارد دالری به نسبت کشورهای 
و  اقتصاد کوچک  برده یک  نام 
دلیل  و  می شود  محسوب  ضعیف 
به  آمریکا  وقتی  که  مسئله  این 
کشورها و شرکت های جهان اعالم 
میان  هشدار می دهد  و  کند  می 
یکی  ایران  یا  آمریکا  با  تجارت 
کشورها  همه  و  کنید  انتخاب  را 
انتخاب  را  آمریکا  ها  شرکت  و 
اقتصاد  که  است  این  می کنند 
اقتصاد  برابر   ٤٤ حدود  آمریکا 
شرکتی  هر  مطمئنا  و  است  ایران 
انتخاب می کند،  را  آمریکا  بازار 
البته بحث مجازات های اقتصادی 
آمریکا هم هست اما مسئله اصلی 
الزم  آمریکاست.  اقتصاد  بزرگی 
اقتصاد  بزرگی  که  است  ذکر  به 
وضعیت  معنای  به  کشور  یک 
كشور  آن  مردم  اقتصادی  خوب 
مردم  اقتصادی  وضعیت  و  نیست 
بستگی به چندین فاکتور دارد از 
جمله سرانه تولید ناخالص داخلی، 
متاسفانه بعضی روزنامه نگاران و 
کارشناسان در رسانه ها بدون توجه 
به بحث سرانه و تنها با اشاره به 
سعی  ایران  داخلی  ناخالص  تولید 
بکنند  القاء  بیینده  به  می کنند 
ایران   اقتصادی مردم  که وضعیت 
به کشورهای زیادی خوب  نسبت 
است و اقتصاد ایران جایگاه مهمی 
باالتر  حتی  دارد  جهان  سطح  در 
همچون  ثروتمندی  کشورهای  از 
نروژ  و امارات متحده عربی! اما 
واقعیت چیز دیگری است، کشور 
نروژ با تولید ناخالص داخلی ٤٣٤ 
میلیارد دالر تولید ناخالص داخلی 
با  ایران  اما  دارد  ایران  مشابه 
 ٥ نروژ  و  میلیونی   ٨٥ جمعیتی 
میلیون و نیمی و این یعنی سرانه 

نروژی  هر  داخلی  ناخالص  تولید 
ایرانی است !  برابر هر  تقریبا ١٦ 
الزم به ذکر است که  سرانه تولید 
ناخالص داخلی هم در قدرت یک 
کشور مهم است چون هرچه سرانه 
مردم  و  باشد  بیشتر  کشور  یک 
مرفه تر باشند می توانند مالیات 
دولت  و  کنند  پرداخت  بیشتری 
بودجه بیشتری در اختیار دارد تا 
در بخش های نظامی و آموزشی 
و تکنولوژیکی و .... هزینه کند 
اما  بزرگی تولید ناخالص داخلی 
یک  قدرت  بر  سرانه  از  بیشتر 
كشور در سطح جهانی  تاثیر می 
گذارد، با توجه به آمار باال ایران 
نه تنها در سطح جهانی یک قدرت 
اقتصادی محسوب نمی شود بلکه 
با  زیادی  فاصله  هم  منطقه  در 
عربستان و ترکیه دارد و به علت 
رکود اقتصادی و تحریم ها شاید 
با  عربی  متحد  امارات  زودی  به 
تولید ناخالص داخلی ٤١٤ میلیارد 
میلیارد   ٣٦٩ با  اسرائیل  و  دالر 
دالر از نظر بزرگی تولید ناخالص 
این  و  بزنند  جلو  ایران  از  داخلی 
مسئله در دراز مدت تاثیر منفی 
قدرت  و  جایگاه  بر  زیادی  بسیار 
خواهد  جهان  و  منطقه  در  ایران 

داشت.    
   

نظامی  قدرت  نظامی:  قدرت 
كشورها به چندین فاکتور بستگی 
کمیت  و  کیفیت  جمله  از  دارد 
و  متعارف  نظامی  تسلیحات 
غیرمتعارف، منظور از سالح های 
و  ممنوعه  سالح های  غیرمتعارف 
های  سالح  مثل  جمعی  کشتار 
و میکروبی  شیمیایی  و  هسته ای 
و ... است که مهم ترینشان همان 
که  هستند  هسته ای  سالح های 
بسیار  را  کشورها  نظامی  قدرت 
مختلفی  موئسسات  می برند،  باال 
برسی  را  کشورها  نظامی  قدرت 
نمونه  برای  می کنند  تحلیل  و 
موئسسه صلح استکهلم موسوم به 
ساالنه  گزارش  آخرین  در  سیپری 
قدرت   ٩ که  کرد  اعالم  خود 
 ، آمریکا  یعنی  جهان  هستەای 
روسیه ، چین ، انگلستان ، فرانسه 
کره  و  اسرائیل  پاکستان،  هند،   ،
در   ٢٠١٩ سال  آغاز  در  شمالی 
مجموع ١٣٨٦٥ سالح هسته ای در 
اختیار داشته اند که ٩٠ درصد آن 
است  روسیه  و  آمریکا  اختیار  در 
کالهک های  کیفیت  همچنین  و 
سایر  از  برتر  نیز  آنان  هستەای 
در  است،  هسته ای  قدرت های 
ضمن آمریکا و روسیه با دارا بودن 
کننده  حمل  تر  پیشرفته  وسایل 
بمب   ( هسته ای  کالهک های 
زیردریایی  و  استراتژیک  افکن 
قاره  موشک های  استراتژیک  
بسیار  هستەای شان   قدرت  پیما( 
های  قدرت  بقیه  از  تر  متفاوت 
هستەای است تا حدی که که هر 
مقابله  به  قادر  تنهایی  به  کدام 
با تمام کشورهای جهان هستند و 
یا شاید بهتر است بگوئیم هرکدام 
نابودی حیات  به  قادر  تنهایی  به 
البته در  در روی زمین هستند و 
یک جنگ بزرگ هستەای همه 
تاثیر  دید،  خواهد  صدمه  بشریت 
قدرت  بر  غیرمتعارف  های  سالح 
نظامی کشورها و در کل جایگاه 
و قدرت کشورها بسیار زیاد است 
یورو  نمونه کشورهای حوزه  برای 
برابر    ٨ اقتصادی  با  مجموع  در 
بزرگتر از روسیه و در مجموع قدرت 

نظامی متعارف قوی تر از روسیه 
قدرت هستەای  بودن ٢  دارا  با  و 
هنوز  فرانسه  و  انگلستان  یعنی 
برابر  در  خود  امنیت  حفظ  برای 
روسیه به آمریکا تکیه می کنند. 
در ردبندی قدرت متعارف  نظامی 
گولبال  موئسسه  توسط  کشورها 
فایر پاور آمریکا و روسیه و چین 
و  تا سوم هستند  اول  قدرت های 
اسرائیل  و  دارد  را   ١٤ رتبه  ایران 
١٧ و عربستان ٢٥ ، البته در این 
رده بندی مسائل زیادی از جمله 
جغرافیا و قدرت اقتصادی و ذخایر 
نظر  در  جمعیت  و  انرژی  طبیعی 
گرفته شده که در مقایسه قدرت 
یک  در  خصوص  به  کشور    ٢
و  باالنس  این  مدت  کوتاه  جنگ 
تناسب تغییر می کند برای نمونه 
عربستان  و  ایران  میان  جنگ  در 
چون مرز زمینی مشترکی ندارند 
عربستان به دلیل قدرت زیاد نیروی 
هواییش قدرتمندتر از آنچه بر روی 
خواهد  ظاهر  شده  نوشته  کاغذ 
به  اسرائیل  و همچنین کشور  شد 
بسیار  ضربات  زیاد  فاصله  علت 
وارد  ایران  به  تری  سنگینی 
جنگ  هر  در  البته  کرد،  خواهد 
آنان  همپیمان  کشورهای  احتمالی 
وارد جنگ خواهند شد و ایران به 
جزء چند گروه تروریستی همپیمان 
قدرتمندی در منطقه ندارد،  رژیم 
ایران با رفتار و سخنان خود کاری 
کشورهای  تمام  تقریبا  که  کرده 
و  شوند  متحد  هم  با  ایران  رقیب 
امنیتی  و  نظامی  پیمان های  با 
با  حتی  جانبه  چند  و  جانبه   ٢
همچون  قدرتمندی  کشورهای 
انگلستان  و  فرانسه  و  آمریکا 
رژیم  و  شود  برابر  چند  قدرتشان 
ایران عمال  با سیاست هایش خود 
باعث ضعیف تر شدنش شده است.     

در کنار قدرت اقتصادی و نظامی 
ایدئولوژیکی  و  سیاسی  مسائل 
بسیار  اهمیت  از  هم  وفرهنگی 
زیادی بر خوردار بوده و  هستند، 
از  آمریکا  گذشته  سال  دهها  در 
طریق رسانه تاثیر زیادی بر افکار 
عمومی جهان و حتی کشورهای 
استفاده  است،  گذاشته  دشمنش 
مسائل  و  ایدئولوژی  از  ابزاری 
ابزاری  استفاده  حتی  فرهنگی 
حقوق  و   دموکراسی  مسائل  از 
تقریبا توسط همه کشورها  بشری 
انجام می گیرد و نفوذ رژیم ایران 
از  خاورمیانه  کشور  چند  در  هم 
اختالفات  از  استفاده  طریق  سوء 
کشورها  همه   . بوده  مذهبی 
دموکراتیک  كشورهای  حتی 
اقتصادی  منافع  حفظ  برای  نیز 
ای  وسیله  هر  از  خود  امنیتی  و 
استفاده می کنند و حتی در روابط 
هایی  ائتالف  شاهد  الملل  بین 
دیدگاهای  با  کشورهایی  بین 
ایران  هستیم،  سیاسی  متفاوت 
تنها  و  نیست  جهانی  قدرت  یک 
یک قدرت منطقه ای است و با 
عمالدر  اشتباهش  های  سیاست 
حال شکست بزرگی در خاورمیانه 
جهانی  های  رقابت  در  و  است 
دلیل  و  افتاد  خواهد  تر  عقب  هم 
اشتباه  خارجی  سیاست  آن  اصلی 
در  شکست  و  اقتصادی  ضعف  و 
سرد  جنگ  و  اقتصادی  جنگ 
اقتصاد  بود،  در خاورمیانه خواهد 
جهانی در کل در حال رشد است 
یکسان  جا  همه  در  رشد  این  اما 
با  سوم  جهان  و کشورهای  نیست 

و  می کنند  رشد  بیشتری  سرعت 
این یعنی اینکه به مرور زمان هر 
چند کم اما فاصله این كشورها با 
اقتصاد های بزرگ کم می شود 
و این در دراز مدت و در دهه های 
آینده باعث تغییر در موازنه قدرت 
در سطح جهانی خواهد شد، برای 
نمونه چین اگر به همین شیوه به 
پیشرفت و توسعه اقتصادی ادامه 
تولید   ٢٠٣٠ سال  حدود  تا  بدهد 
ناخالص داخلیش از آمریکا پیشی 
بودجه  یعنی  این  و  گیرد  می 
نظامی  مسائل  برای  هم  بیشتری 
جهان  مختلف  نقاط  در  دخالت  و 
خواهد داشت، کشورهایی همچون 
هند و برزیل هم در دهه های آینده 
از  بزرگتر  بسیار  اقتصادهایی  به 
و  انگلستان  ماننده  کشورهایی 
این  و  شد  خواهند  تبدیل  فرانسه 
بر معادالت جهانی  حتی ترکیب 
خواهد  تاثیر  هم  امنیت  شورای 
خاورمیانه  منطقه  در   ، گذاشت 
نیابتی  جنگ  دلیل  به  متاسفانه 
بخش  کشورها  سرد  جنگ  و 
مهمی از تولید ناخالص داخلیشان 
را صرف مسائل نظامی می کنند 
تاثیر  اقتصادیشان  رشد  بر  این  و 
و  ایران  اما  است  گذاشته  منفی 
سوریه بیشتر از همه کشورها ضرر 
رغم  علی  اکنون  هم  اند،  کرده 
نظامی  باالی  بسیار  های  هزینه 
کشورها  این  امارات  و  عربستان 
اندکی هم  اقتصادی هرچند  رشد 
دارند اما ایران بر اثر فساد گسترده 
با  آمریکا  های  تحریم  و  اداری 
و  شده  مواجه  اقتصادی  رکود 
ایران را  این وضعیت  رژیم  ادامه 
در  حضور  و  جایگاهش  حفظ  در 
کشورهای دیگر از جمله سوریه با 

مشکل مواجه خواهد کرد.
جامعه  از  ایران  ماندگی  عقب 
پیش  سال   ٤٠ رقبای  و  جهانی 
زمانی شروع شد که رهبران رژیم 
تبعیض  و  مردم  در کنار سرکوب 
اقدام  مذهبی  و  ملیت  گسترده 
در  دخالت  و  انقالب  صدور  به 
کشورهای دیگر کردند و ثروت و 
ایدئولوژی  راه  در  را  ایران  درامد 
رژیم بر باد دادند،  ٤٠ سال پیش 
بیشتر  داخلی  ناخالص  تولید  ایران 
و  داشت  جنوبی  کره  کشور  از 
اکنون کره جنوبی با تولید ناخالص 
داخلی ١٦٠٠ میلیارد دالری بدون 
توسعه  راه  از  دخالت  و  جنگ 
سطح  در  ایران  از  بهتری  جایگاه 
استراتژیکی  عمق  دارد،  جهان 
کرده  تعیین  خود  برای  رژیم  که 
هیچ تناسبی با توان اقتصادی و 
نظامی ایران ندارد و پافشاری رژیم 
بر  دخالت و حضور در کشورهای 
بیشتر  انزوای  باعث  تنها  منطقه 
اقتصادی  بیشتر  فشار  و  سیاسی 
ایران  بیشتر  ماندگی  عقب  و 
خواهد شد و  حتی در صورت بروز 
بیشتر  لطمات  جز  هم  جنگی  هر 
اقتصادی ایران هیچ نفعی نخواهد 
برد،  تنها راه پایان مشکالت مردم 
و  اسالمی  رژیم  سرنگونی  ایران 
دمکرات  سیستم   یک  برقراری 
مردم  همه  تا  است  غیرمتمرکز  و 
و  مذهبی  و  ملیتی  تبعیض  بدون 
جنسیتی بتوانند با کار و کوشش 
و استفاده از منابع هنگفت ایران از 
راه رشد اقتصادی و روابط درست 
جایگاه  به  دیگر  کشورهای  با 
رفاه  با  و  برسند  جهان  در  مهمی 
و امنیت جایگاه ایران را در سطح 

جهانی ارتقاء دهند. 

مختار نقشبندی
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چند نكته در باب رانت خوارى 
رانت، كسب امتياز دارندگان حقوق 
 economic( مالكيت اقتصادى
نسبت  است   )ownership
در  حقوقند،  اين  فاقد  كه  ديگران 
ثروت  اشكال  انتقال  و  نقل  واقع 
مالكيت  حقوق  كسب  طريق  از 
ايجاد  به  خود  ى  نوبه  به  دارايى 
نظريات  زند. خود  دامن مى  رانت 
 structure( نابرابرى  ساختار 
گواهى   )of inequality
را تفسير مى كند،  رانت  است كه 
و تا حدى مى توان به گستردگى 
اجتماعى  روابط  كه  پرداخت  رانت 
دارايى هاى  بر  بر مالكيت  مرتبط 
]رانت ساز[ را توضيح داد، طبقاتى 
در  جابەجایی  با  جامعه  فوقانى 
را  امكان  اين  اجتماعى  موقعيت 
مالكيت  حق  تا  آورند  مى  بوجود 
كنند.  همراه  رانت  با  را  ثروت  بر 
اين  فاقد  تحتانى  طبقات  اما 
تغيير  ديگر  عامل  هستند.  حقوق 
در  دگرديسى  و  مالكيتى  مناسب 
توزيع ثروت و واگذارى نابجا ]ارز 
آنجا  تا  امر  اين  است.   نيمايى[ 
خودداريى  كه  رفت  خواهد  پيش 
شود،  مى  منجر  سازى  رانت  به 
بهره  رانت  از  كه  اى  عده  قاعدتا 
اند  دلبسته  آن  تداوم  به  برند  مى 
بى  حق  اين  از  كه  گروهى  آن  و 
بهره مانده سعى مى كند با شكست 
دسته ى ديگر ]جريان اخير جنگ 
اين رانت را  قدرت در درون نظام[ 

نصيب خود كنند، صحبتهاى نمكى 
براى افشاى رانت ها از همين دسته 
تنها  كنش گران،  رانت،  در  است. 
بر اساس حفظ منافع خود دست به 
 new( كنش مى زنند، نووبرى ها
مشخص  بطور  webers(و 
"پاركين" اين فرآيند را فروبستن و 
غصب كردن نام گذارى كرده است. 
آگاهى از منافع و رسيدن به مرحله 
است  زنى[ روشى  هوشيارى ]چانه 
كه آنها متعاقبا بدان پايبندند. تا 
در  امتيازى  تغييرات  كه  مادامى 

ها  محروميت  باشد،  پابرجا  رانت 
نيز افزون تر مى گردد، عده اى از 
نظريه پردازان بر اين باورند يكى از 
عوامل پيدايش طبقه ى محروم خود 
جمهورى  در  ها  رانت  است.  رانت 
اسالمى عموما از نوع پايدار بوده 
اند، چرا كه توزيع امتيازات حاصل 
ژن  ]پيدايش  مدت  بلند  رانت  از 
معدودى  تعداد  است.  بوده  خوب[ 
از رانت ها هم مقطعى بوده اند كه 
 cross( عدم برابرى بين دسته اى
امر  اين  بر  گواه   )sectional

ساختارى  شكل  گمان  بى  است. 
ساز  رانت  ثروت  كه  پروسه اى  و 
يكديگر  از  مى دهد  تشكيل  را 
مناسبات  قضا،  از  است.  متمايز 
اجتماعى توليد با محدود شدنشان 
به توليد رانت كمك مى كنند، رانت 
 )multiple rent( چندگانه اى
بودگى  خاص  رانت  محاصل  كه 
ثروت با بقيه رانت هاست. رانت هايى 
كه شركت هاى خودرو سازى استفاده 
مى كنند از اين دسته اند. مضاف 
بر اين ايجاد انحصار عامل ديگر 

پيدايش رانت است. اعطاى امتياز از 
طرف حكومت يك شكل از انحصار 
است، در نهايت فروش يك محصول 
ميزان  به  پرايد[  مشخص  ]بطور 
كه  چنان  ندارد،  حساسيتى  قيمت 
مى بينيم اين انحصار، قيمت واقعى 
پرايد ]پنج ميليون[ را ده برابر كرده 
و هيچ كس قادر نيست كه تداوم 
را نابود كند تا بازده سودى فزاينده 
و  فروش  افزايش  كند!  متوقف  را 
بيشتر  بسيار  آن  از  حاصل  درآمد 
از اندازه ى توليد است، اين همان 

رانت حكومتى است، اينكار باعث 
مى  جامعه  در  ثروت  نابودى  رشد 
رفاه و  انتها هزينه هاى  در  شود، 
مازاد اجتماعى بعلت متحمل شدن 
 deadweight( سوخته  ضرر 
loss( كاهش مى يابد، چرا كه 
توليد كننده با توليد كمتر و احتكار 
باالترى  بهاى  به  را  آن  دارد  سعى 
در اختيار مصرف كننده قرار دهد. 
اقتصاد دانان معتقدند تا زمانى كه 
وجود  نوعى محصول  توليد  رقابت 
شدن  برچيده  امكان  باشد،  نداشته 
سر  بر  رقابت  منظور  ندارد،  وجود 
به  و  نيست  انحصار  به  دستيابى 
به  اشاره  فقط  كلمه  واقعى  معنى 
است.  كيفيت  و  توليد  در  رقابت 
صرف نظر از بحث توليد، آن دسته 
هستند،  رانت  طالب  شدت  به  كه 
هزينه هاى معادل سودش ]انتخاب 
سايپا  و  خودرو  ايران  عامل  مدير 
توسط نمايندگان اصولگرا[ را جلو 
جلو مى پردازند! اين مفهوم چيزو 
جز اتالف منابع ملت ندارد، سواى 
آنكه اين خود يك رانت استخدامى 
)employment rent( لقب 
مى گيرد، كنش جمعى ]نمايندگان 
آنها  صالحيت  آنكه  بدون  مجلس[ 
و  مدرك  بدون  ]گاها  شود  تأييد 
يا در بهترين حالت با مدرك غير 
بوجود  موجب  متأسفانه  مرتبط[ 
شده  استخدامى  رانت هاى  آمدن 

است.

دياكو مرادى 

کتاب "مسافران مرگ" منتشر شد

کتاب مسافران مرگ روایاتی از 
جنایات فاجعه انفال، آمار و ارقام 
قربانیان این جنایت بە زبان فارسی 

منتشر گردید.
این کتاب توسط "مرتضی مرادی" 
زبان  به  و  گردیدە  آوری  جمع 

فارسی ترجمه شده است.
و  روایت  از  جلد  این کتاب چهار 
است   انفال  بازماندگان  خاطرات 
که توسط "عارف قربانی" نویسنده 
و روزنامه نگار اقلیم کوردستان از 
شده  گردآوری  انفال  شاهدان  زبان 

است.
در   ١٣٦٥ سال  متولد  مرادی 
کرمانشاە است. وی ترجمە دیگری 
با عنوان )از  را  انفال  از خاطرات 
"عارف  نوشتە  برگشتە(  گور 

خود  کاری  کارنامە  در  قربانی" 
دارد.

مرادی هم اکنون مشغول ترجمە دو 
جلد دیگر از جنایات انفال است.

روایت  در  کتابی  چنین  اهمیت 
شاهدانی  است.  فاجعه  شاهدان 
که خاطراتی از فاجعه انفال ارائه 
و  رسمی  تاریخ  با  که  می دهند 
اشغالگران  که  شده ای  سیاسی 
کوردستان نوشتەاند متفاوت است.

ما  برای  اشغالگران  که  تاریخی 
نوشتەاند به موجب سیاسی بودنش 
همیشه بخشی از حقیقت را پوشیده 
نفع  بە  برساختی  و  می دارد  نگاه 
روایت  اما  می دهد  ارائه  خود 
را  نهفته  حقایقی  انفال  شاهدان 

آشکار می سازد.

 ١٩٨٨ سال  در  انفال  جنایات 
رژیم  نیروهای  سوی  از  میالدی، 

بعث عراق انجام می گرفت.
طی  در  شده،  تأیید  آمار  بر  بنا 
عملیات هفت  ماهه انفال  که تنها 
دیاله،  کرکوک،  استان های  در 
نینوا و صالح الدین اجرا شد، بیش 
و  نابود  روستا  و ٢٠٠  هزار  از ٤ 
بی  مردم  نفر   ١٨٢،٠٠ از  بیش 
دفاع از سوی ارتش عراق به قتل 

رسیدند.
این جنایات از لحاظ گستردگی و 
حجم کشتار، از سوی بسیاری از 
کشورها و سازمان های بین المللی 
به عنوان یکی از فجیع ترین جنایات 

علیه بشریت به ثبت رسیده است.

ورزشکار کورد 
مدال برنز جهان را بر گردن آویخت

بانوی قایقران کورد موفق شد در مسابقات پاراکانوی قهرمانی جهان ضمن گرفتن مدال برنز، سهمیه پارالمپیک 
٢٠٢٠ را کسب کند.

در مسابقات قایقرانی آب های آرام قهرمانی جهان که در مجارستان آغاز شد "شهال بهروزی راد" ورزشکار کورد 
نماینده پاراکانو، موفق شد به مدال برنز جهان برسد و سهمیه پارالمپیک ٢٠٢٠٢ توکیو را کسب کند.

با وجود ورزشکاران با استعداد های فراوان در کوردستان ،رژیم ایران اهمیتی را به ورزشکاران کورد نمی دهد.

دادگاه انقالب سنندج یک فعال زن 
کورد اهل مریوان را به سه سال 

حبس تعزیری محکوم کرد.

محاکمه  جلسه  پێش،  چندی 
کورد  زن  فعال  راه پیکار«  »ایران 
دادگاه  اول  شعبه  در  مریوان  اهل 

قاضی  ریاست  به  سنندج  انقالب 
»سعیدی« برگزار و وی به اتهام 
»اقدام علیه امنیت ملی از طریق 

همکاری با یکی از احزاب کورد 
اپوزیسیون حکومت ایران« به سه 
شده  محکوم  تعزیری  حبس  سال 

است.
این فعال مریوانی بیست و چهارم 
توسط  جاری  سال  اردیبهشت ماه 
سنندج  در  اطالعاتی  نیروهای 
بازداشت و پس از یکماه بازجویی 
منتقل  تربیت  و  اصالح  کانون  به 

شده بود.
مراحل دادرسی این فعال زن کورد 
از  وی  و  بوده  وکیل  بدون حضور 
»دسترسی به وکیل« محروم بوده 

است.
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خالید درویژه

ورشکستگی سرنوشت محتوم صنعت خودروسازی

اگرچه ایران خودرو و سایپا دو غول 
درازای  به  خودروسازی  صنعت 
جمهوری  ایدئولوژیک  حاکمیت 
اسالمی و با وجود قوانین، رانتی، 
نابرابر و جانبدارانە درنبود بازارهای 
تازی هایشان  یکه  و  رقابتی 
نمی  حداقل  تولیدی،  درعرصه 
حمایتهای  برکت  به  بایست 
حاکمیت،  پایان  بی  و  دریغ  بی 
سرنوشت شان به چنین روزی که 
توانایی راست کردن کمر خم شده 
اما  شود،  گرفتار  ندارند،  را  شان 
چندان هم غیرمنطقی و بی دلیل 
و  قوانین  همین  خود  که  نیست 
منبعث  ساختاری  وافر  مشکالت 
رژیم  ایدئولوژیک  های  ازدیدگاه 
است  بحرانی  چنین  ساز  زمینە 
صنعت  پای  و  دست  اینک  که 
و  گرفته  را  خودروسازی  والیتی 
رکود  و  وخیم  وضعیت  باتالق  در 
ممتد اقتصادی رژیم ،هر آن مرگ 

حتمی شان دور از انتظار نیست.
به  که  درگزارشی  الجزیره  شبکه 
ایران  وضعیت صنعت خودروسازی 
و مشکالت جاری آن پرداخته است، 
قیمت باال، کیفیت پائین و فقدان 
سیستم  ضعف  و  مدل ها  توسعه 
مدیریتی و در آخر سر اعمال مجدد 
توافق  از  بعد  تعلیقی  تحریمهای 
رکود  اساسی  از عوامل  را  برجام 

چنین صنعتی برمی شمارد.
بعداز  که  خودروسازی  صنعت 
سهم  بیشترین  گاز  و  نفت  صنعت 
خود  رابه  داخلی  ناخالص  ازتولید 
نبود  در  است  داده  اختصاص 
همانند  به خود  استراتژی مختص 
شمارش  دیگر،  صنایع  سایر 
مرگش  خطر  زنگ  معکوس 
اگر چه  انداخته  درگوش ها طنین 
جمهوری  تجاری  قوانین  برطبق 

اسالمی مدت ها پیش می بایست 
به دلیل فزونی زیان انباشته همراه 
میلیارد  هزار  ده  بدیهی های  با 
در  خبرآن  طلبکاران،  تومانی 

خبرگزاری  ها درج می شد.
بهرام پارسایی سخنگوی اصل نود 
خودروسازان  اینکه  بابیان  مجلس 
بیست هزار میلیارد تومان به قطعه 
سازان و همین میزان هم بابت پیش 
بدهکارند،  مردم  به  خودرو  فروش 

سابقه  خودروسازان  است  گفته 
خوبی در مدیریت منابع ندارند، او 
زیان  که  کرد  خاطرنشان  همچنان 
بیست  سایپا  شرکت  شده  انباشته 
را  این رقم  هزار میلیارد تومان و 
تا آغاز  ایران خودرو  برای شرکت 
سال ٩٨ هزار میلیارد تومان بوده 
تازه  می افزاید،  ادامه  در  است،او 
مرکزی  بانک  از  استعالم  ترین 
بدهی  میزان  که  می دهد  نشان 

بانکی خودروسازان حدود سی هزار 
و  بیست  که  است  تومان  میلیارد 
چهارهزار میلیارد تومان آن مربوط 
و  است  سایپا  و  خودرو  ایران  به 
میزان بدهی آنها بابت خودروهای 
هنوز  کە  شده ای  فروش  پیش 
تحویل نداده اند حدود همین مبلغ 

است.
الذکر  فوق  دالیل  بر  مزید  آنچه 
که درگزارش الجزیره بدانها اشاره 

بیشتر  افول  زمینه  است  شده 
صنعت خودروسازی را مهیا کرده 
و  متداول  پدیدهای  وجود  است 
رانت خواری، فساد  سیستماتیک 
گرفنن  پیش  در  و  مالی  گسترده 
جمهوری  زای  تنش  سیاستهای 
بین  و  داخلی  سطوح  در  اسالمی 
سرمایه  بستر  که  است  المللی 
مثابه  به  را  خارجی  گزاریهای 
به  اقتصادی  رشد  حرکت  موتور 
است.فسادی  برده  بین  از  تمامی 
یدک  به  با  هرازچندگاهی  که 
کشیدن سلطانی سرازخبرها درمی 
چند  دستگیری  آیا  .اینک  آورد 
متهم  ریز  دانه  و  پایه  دون  مقام 
نفسی  تواند  می  مالی  فساد  به 
صنعت  رفته  کما  به  جان  به 
خودروسازی تزریق کند؟سیاستهای 
عمدتآ جانبدارانه از سپاه پاسداران 
های  بنگاه  واگذاری  در خصوص 
خصوصی  بخش  جای  به  تولیدی 
به اختاپوس سپاه، گره و  مشکالت 
اقتصادی موجود را به کدام سمت 

و سو سوق میدهد؟
و  موجود  شواهد  شک  بدون 
حداقل  دورنمای  گذشته  تجارب 
و  باطل  را  رشد  درخصوص  جهش 
سرنوشت  را  محتوم  ورشکستگی 
صنعت خوروسازی در اذهان ترسیم 

خواهند نمود.

شهرهای  اهل  کورد  شهروند  دو 
دادگاه های  در  بوکان  و  ماکو 
انقالب ارومیه و بوکان به یکسال 

و شش ماه زندان محکوم شدند.
جوان  یک  اخیر،  روزهای  طی 
کورد به نام "حمید بلخکانلو" اهل 
دادگاه  سوی  از  ماکو  شهرستان 
"همکاری  اتهام  به  ارومیه  انقالب 
با یکی از احزاب کورد اپوزیسیون 
حکومت ایران" به یک سال حبس 

قطعی محکوم شده است.
این جوان کورد روز سه شنبه بیست 
نزدیکی  در  خردادماه  هشتم  و 
دانشگاه ارومیه از سوی نیروهای 
مکان  به  و  بازداشت  اطالعاتی 

نامعلومی منتقل شده بود.
اتهام  به   ٩٦ سال  بلخکانلو  حمید 
با  همکاری  و  سیاسی  "فعالیت 
اپوزیسیون  کورد  احزاب  از  یکی 
حکومت ایران" از ادامه تحصیل در 

دانشگاه پیام نور محروم شده بود.
یکشنبه  روز  نیز،  رابطه  همین  در 
شهروند  یک  شهریورماه،  دهم 
کورد به نام "جعفر پکند" ٥٠ ساله 
به  بوکان  اهل  محمدصالح  فرزند 
اتهام "همکاری با یکی از احزاب 
کورد اپوزیسیون حکومت ایران" در 
دادگاه انقالب این شهرستان به شش 
ماه حبس تعزیری محکوم گردید.

دو شهروند کورد بازداشت شدند

حکم ١١ سال حبس تعزیری یک 
شهروند کورد اهل اشنویه از سوی 
شعبه اول دادگاه تجدیدنظر ارومیه 

تأیید شد.
آژانس  به  رسیده  گزارش  براساس 
سال   ١١ حکم  کورد،  خبررسانی 
حبس تعزیری یک شهروند کورد 
به نام "غفور برهم" فرزند کریم اهل 
روستای "امیرآباد" از توابع اشنویه 
تجدیدنظر  دادگاه  اول  شعبه  در 

ارومیه عینا تأیید گردید.
سال  تیرماه  کورد  شهروند  این 

عمومی  دادسرای  سوی  از   ٩٧
"اقدام  اتهام  به  اشنویه  انقالب  و 
علیه امنیت ملی از طریق اجتماع 
علیه  جرم  ارتکاب  برای  تبانی  و 
پنج سال حبس  به  داخلی"  امنیت 
تعزیری، به اتهام "حمل و نگهداری 
سالح غیرمجاز" به پنج سال حبس 
تعزیری و به اتهام تردد غیرمجاز 
تعزیری  حبس  یکسال  به  مرز  از 

محکوم شده بود.
وزارت  آگاه،  به گفته یک منبع 
این  دادرسی  مراحل  در  اطالعات 

شهروند کورد دخالت و وی را از 
کرده  محروم  وکیل  به  دسترسی 

بود.
دادگاه  افزود:  آگاه  منبع  این 
درخواست  ارومیه  تجدیدنظر 
رد  را  کورد  شهروند  این  اعتراض 

کرده بود.
داشت:  اظهار  آگاه  منبع  این 
به  استناد  با  قضایی  دستگاه 
گزارشات اطالعات سپاه و وزارت 
این  برای  را  حکم  این  اطالعات 

شهروند کورد صادر کرده است.

١١ سال حکم زندانی یک شهروند 
کورد تائید شد
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روستای  اهل  کورد  شهروند  یک 
"تنگیسر" از توابع سنندج به شش 

سال زندان محکوم گردید.
شهریورماه،  یازدهم  دوشنبه  روز   
"ولی  نام  به  کورد  شهروند  یک 
روستای  اهل  ساله   ٥٦ نصیری" 
اول  شعبه  سوی  از  "تنگیسر" 
دادگاه انقالب سنندج به شش سال 

نمایی از حقوق بشر در کوردستان

زندان محکوم شد.
به  شهروند  این  محاکمه  جلسه 
ریاست قاضی "سعیدی" برگزار و 
یکی  با  "همکاری  اتهام  به  وی 
از احزاب کورد اپوزیسیون حکومت 
ایران" به پنج سال حبس و به اتهام 
"اقدام علیه امنیت ملی" به یکسال 

حبس محکوم گردیده است.

بیست  سه شنبه  روز  نصیری  ولی 
توسط   ١٣٩٧ اسفندماه  هشتم  و 
نیروهای اطالعاتی بازداشت و روز 
سال  فروردین ماه  هفتم  چهارشنبه 
به  سنگین  وثیقه  قرار  با  جاری 

شیوه موقت آزاد شده بود.

هفت شهروند کورد اهل اشنویه از 
سوی دادسرای عمومی و انقالب 
زندان  سال   ٢٨ به  شهرستان  این 

محکوم گردیدند.
دادسرای عمومی و انقالب اشنویه 
نام های  به  کورد  شهروند  هفت 
کریم،  فرزند  قاضی  امین  "محمد 
محمد  فرزند  عزیزی  کوروش 
فرزند  میناپاک  ابوبکر  امین، 

فرزند  محمدزاده  مغدید  کریم، 
رحیم، یوسف احمدی فرزند عزیز، 
طیب بامروت فرزند محمد و کامل 
به  را  احمدی خانلر فرزند محمد" 

٢٨ سال زندان محکوم کرد.
از  براساس حکم صادره، هر یک 
این شهروندان به اتهام "عضویت در 
اپوزیسیون  کورد  احزاب  از  یکی 
به  استناد  با  و  ایران  حکومت 

اشنویه  اطالعات  اداره  گزارشات 
به  قضایی"  ضابطین  تحقیقات  و 
چهار سال حبس محکوم گردیدند.

دادسرای عمومی و انقالب اشنویه 
از فصل  به مواد ٤٩٩  استناد  با 
بازدارنده  مجازات های  تعزیرات 
حکم  این  اسالمی  مجازات  قانون 
صادر  شهروند  هفت  این  برای  را 

کرده است.

یک  شهریورماه،  نهم  شنبه  روز 
شهروند کورد به نام "علی سعیدی" 
توابع  از  "حسنی"  روستای  اهل 
منطقه صومای و برادوست پس از 
بازداشتگاه  در  بازجویی  هفته  دو 
زندان  به  ارومیه  اطالعات  اداره 

مرکزی این شهر منتقل شد.
این شهروند کورد بیستم مردادماه 
نیروهای  توسط  جاری  سال 
وی  اتهام  و  بازداشت  اطالعاتی 
"همکاری با یکی از احزاب کورد 
اعالم  ایران"  حکومت  اپوزیسیون 

شده است.
این شهروند هم اکنون در بند ٣-٤، 
سر  به  عادی  زندانیان  جرائم  بند 

می برد.

یک شهروند کورد
 در ارومیە بازداشت شد

یک دانشجوی کورد بازداشت شد

شهر  اهل  کورد  دانشجوی  یک 
نیروهای  سوی  از  اشنویه  نالوس 

اطالعاتی بازداشت گردید.
شهریورماه،  پنجم  سه شنبه  روز   

یک دانشجوی کورد به نام "محمد 
عبدالقادر  ماموستا  فرزند  اقبال" 
توسط  اشنویه  نالوس  شهر  اهل 
شده  بازداشت  اطالعاتی  نیروهای 

است.
نهاد بازداشت کننده این دانشجوی 
سپاه  اطالعات  سازمان  کورد 
او  بازداشت  و  می باشد  پاسداران 
صورت  قانونی  مجوز  ارائه  بدون 

گرفته است.
رشته  دانشجوی  اقبال،  محمد 
اطالعات  فناوری  مهندسی 

دانشگاه مشهد می باشد.
تا لحظه انتشار این خبر، از دلیل یا 
دالیل بازداشت این دانشجوی کورد 

اطالعی در دسترس نیست

شعبه اجرای احکام کیفری اشنویه 
به  را  کورد  شهروند  یک  وثیقه 

مزایده گذاشت.
نام  به  کورد  شهروند  یک  وثیقه 
علی  فرزند  عبدالله پور"  "کامل 
اهل اشنویه از سوی شعبه اجرای 
به  شهرستان  این  کیفری  احکام 

مزایده گذاشته شد.
مزایده وثیقه این شهروند روز شنبه 
اجرای  دفتر  در  شهریورماه  نهم 
اشنویه  دادسری  کیفری  احکام 

برگزار می گردد.
مزایده این وثیقه از قیمت پایه شروع 
کارشناسی  قیمت  باالترین  به  و 

واگذار می شود.
کامل عبدالله پور سال ٩١ به اتهام 
"همکاری با یکی از احزاب کورد 
اپوزیسیون حکومت ایران" بازداشت 
قرار  با  بازجویی  پایان  از  پس  و 
به  تومانی  میلیون  سیصد  وثیقه 

شیوه موقت آزاد شده بود.

"باشماق"  مرزی  دروازه  کارکنان 
مریوان از ورود یک روزنامه نگار 
کورد اهل مهاباد به اقلیم کردستان 

عراق جلوگیری کردند.
شهریورماه،  چهارم  دوشنبه  روز 
"باشماق"  مرزی  دروازه  کارکنان 

مریوان از ورود یک روزنامه نگار 
وطمانی"  "هرمان  نام  به  کورد 
تحلیلی  خبری  پایگاه  سردبیر 
عراق  کردستان  اقلیم  به  "هاژه" 

جلوگیری نمودند.
کارکنان دروازه مرزی "باشماق" به 

این روزنامه نگار کورد اهل مهاباد 
اعالم کردند که وی ممنوع الخروج 

می باشد.
خبری  پایگاه  سردبیر  پاسپورت 
از سوی کارکنان  "هاژه"  تحلیلی 
شده  ضبط  باشماق  مرزی  دروازه 

است.
سال  خردادماه  روزنامه نگار  این 
دادگاه  دو  شعبه  سوی  از  جاری 
کیفری یک ارومیه به اتهام "اقدام 
برای  تبلیغ  و  ملی  امنیت  علیه 
اپوزیسیون  کورد  احزاب  از  یکی 
ایران" به شش ماه حبس  حکومت 
محکوم شده و وی به حکم صادره 

اعتراض کرده است.

یک روزنامەنگار کورد
 ممنوع الخروج شد

وثیقه یک شهروند کورد
 بە اجرا گذاشته شد
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فستیوال بین المللی تئاتر خیابانی مریوان پایان یافت

فستیوال بین المللی تئاتر خیابانی 
در مریوان، با حضور داوارن فستیوال، 
کورد،  هنرمندان  تئاتر،  گروه های 
شخصیت های  خارجی،  ایرانی، 

نامی و مردم به اتمام رسید.
روز سه شنبه پنجم شهریورماه، مراسم 
اختتامیه فستیوال بین المللی تئاتر 
مریوان،  شهرستان  در  خیابانی 
پایتخت تئاتر خیابانی ایران، ساعت 
١٨:٣٠  عصر در تاالر "نشاط" با 
حضور داورهای فستیوال، گروه های 
ایرانی،  کورد،  هنرمندان  تئاتر، 
و  نامی  شخصیت های  خارجی، 

مردم انجام شد.
این  برگزاری  از  روز  چهار  در 
فستیوال، ٨٥ محصول هنری به این 

شکل تقدیم شد:
روز نخست: ١٤ نمایش

روز دوم: ٣٢ نمایش
روز سوم: ٣١ نمایس
روز چهارم: ٨ نمایش

این  به  فستیوال  اختتامیه  مراسم 
صورت انجام پذیرفت

سخنرانی  چندین  مراسم  این  در 
قرائت و از هنرمندان نامی تجلیل 

شد.

همچنین چند قطعه موسیقی تقدیم 
و  نفرات  به  جوایز  و  شد  حضار 
مختلف  بخش های  برتر  گروه های 

تقدیم شد که عبارتنداز:

بخش ملی:
با رای داوران، "دیوید پریوریان" با 
از  وای"  وای  تئاتر-  "مایم  نمایش 
بین  موسیقی  بخش  در  ارمنستان، 

المللی، انتخاب شد.
از  تئاتر،  برنامه ریزی  بخش  در 
با  لیاخوف"  ویت  ایس  "الکساندر 
نمایش "رژه" تقدیر شد و "یاسر میر 
حمیدی" با نمایش "خون عروسک" 

از ایران انتخاب شد.
"آناهیتا  زن،  بازیگران  بخش  در 
یوگیان" با نمایش "رژه" از اوکراین 
"خون  نمایش  با  بابایی"  "نسرین  و 

عروسک"، انتخاب شدند.
از  مرد،  هنرمندان  قسمت  در 
نمایش  با  انصافی"  "امیرمحمد 
و  شد  تقدیر  ایران  از  "ایستگاه" 
"هایک اسرائیلیان" با نمایش "مایم 

تئاتر-وای وای" انتخاب شد.
در بخش دیزاین و اندیشه، "هایک 
تئاتر-  "مایم  نمایش  با  اسرائیلیان" 

"مختار  و  ارمنستان  از  وای"  وای 
با  احمد"  اکرم  "آسو  و  محمدی" 
نمایش "ساعت ٩"، بطور مشترک 

از ایران و عراق انتخاب شدند.
در بخش منتخب فستیوال از گروه 
تئاتر دستکاری تقدیر شد، "مهدی 
زیباییان پور" از تهران اتخاب شد و 
تئاتر  به  افتخاری  دیپلم  و  تندیس 
"پژمان  کجای"  آن  و  کجا  "این 
شاهوردی" از بروجرد تعلق گرفت.

در قسمت شیوه های مدیریت، "نیما 
نمایش  با  سنندج  از  زاده"  ایمان 

"بریدگی" انتخاب شد.

بخش کودکان:
با  بروجرد  از  شاهوردی"  "نسرین 
در  بیکاری"  نمایش "شکست غول 

بخش کودکان انتخاب شد.

بخش آداب و رسوم:
لوح تقدیر و تندیس فستیوال در این 
بخش  به "کریم خاوری" و "نامیق 

خدایار" از مریوان اهدا شد.
تندیس و دیپلم افتخاری در بخش 
کارگردانی به "علیرضا اسماعیلی" 

از سقز اهدا شد.

جایزه بخش برنامه ریزی فضا و سن 
بطور مشترک به "آرزو علیپور" و 
"شال  نمایش  برای  امینی"  "امین 

برون" از الهیجان اختصاص یافت.
با نظر داوران، جایزه بخش موسیقی، 
به گروه موسیقی "باسلک" از بندر 

خمیر هرمزگان تخصیص یافت.

بخش آزاد:
"علی  به  موسیقی  بخش  جایزه 
حاتمی" و "آرش معروفی" و "هوزان 

کریمی" از مریوان تعلق یافت.
فضا  برنامه ریزی  بخش  در  داوران 
و سن و لباس، از "مهران مکاری" 
و "هژین عبدالله زاده" تقدیر بعمل 

آوردند.
همچنین "سوران حسینی" با نمایش 
"سانتی متر" از مریوان انتخاب شد.

بخش دیزاین و اندیشه:
"محمدرضا  به  بخش،  این  جایزه   
جعفری" و "میالد حسن زاده" برای 
نمایش "محورهای مورد تاکید" و 
بخش  برای  کاوه"  "بهنام  همچنین 
اندیشه نمایش "یک بال برای خدا 

نامه نوشت"، تعلق گرفت.
اندیشه و تندیسی و  جایزه طرح و 

دیپلم افتخاری به "سوران حسینی" 
تعلق  متر"  "سانتی  نمایش  برای 

گرفت.
"ساغر  از  زن،  بازیگران  بخش  در 
کیخسروی" برای نمایش "گل پری" 
و "مهسا افسحی" برای نمایش "بی 
پیش بی اجازه" تقدیر شد و جایزه 
بازیگر زن در بخش رقابت به "الهه 

پورجمشیدی" اختصاص یافت.
بطور  مرد،  هنرمندان  بخش  در 
مشترک از "هادی عطایی" بازیگر 
"امیر  و  هدی"  و  "هادی  نمایش 
"محورهای  تئاتر  بازیگر  کفشدار" 

مورد تاکید" تجلیل شد.
همچنین، "میثم سرآبادی" و "مختار 
مشترک  بطور  مریوان  از  کرمی" 

بعنوان بازیگر مرد انتخاب شدند.
بخش کارگردانی:

کارگردان  زاده"،  حسن  "میالد  از 
تئاتر "گل پری و محورهای مورد 
"افشین  و  شد  تجلیل  تاکید"، 
"زنی  تئاتر  کارگردان  خضری" 
برتر  نفر  بعنوان  نمانده"،  اینجا 

انتخاب شد.
متر"  "سانتی  تئاتر:  پایان، سه  در 
"سوران  کارگردانی  با  مریوان  از 

از  اجازه"  بی  پیش  "بی  حسینی"، 
استان مرکزی و "محورهای مورد 
پخش  برای  الهیجان،  از  تاکید" 
عمومی به مرکز هنری نمایش های 
معرفی  ارشاد  و  فرهنگ  وزرات 

شدند.
"مهرداد رایانی مخصوص"، "شهرام 
زرگر" و "مه لقا باقری" داورهای 
شیوه های  المللی،  بین  بخش  سه 
فستیوال ها  منتخب  و  مدیریت 

بودند.
"مجید امرایی"، "مجید صالحی" و 
"امیر حسین شفیعی"، داورهای سه 
و  رسوم"  و  "آداب  "آزاد"،   : بخش 

"کودکان" بودند.
مراسم،  این  در  شرکت  برای 
جمعیتی فراوان پشت درهای تاالر 
منتظر ماندند که در مراسم حضور 
یابند اما ظرفیت الزم برای حضور 
مردم  بیشتر  و  نداشت  وجود  همه 

محل را ترک کرده و برگشتند.
مریوان چندین سال است که پایتخت 
تئاتر خیابانی ایران است، اما بودجه 
این  برای  مخصوص  مکانی  و 

فستیوال  تعیین نشده است.

جودوکار خراسانی از ورزش 
خداحافظی کرد

برنز  نشان  دارنده  بریمانلو  محمد 
دنیا، به دلیل جلوگیری از اعزامش 
دنیای  از  جهانی  رقابت های  به 

ورزش خداحافظی کرد.
وب سایت"جودو اینساید" دلیل حذف 
هم  را  خراسان  کورد  قهرمان  این 
عنوان  اسرائیلی  رقیب  با  گروهی 
کرده و نوشته است: "لحظه ای بسیار 
غم انگیز برای ورزش، در حالی که 
ایران در توافق به فدراسیون جهانی 

جودو، احترام به موازین المپیک و 
اصل عدم تبعیض را پذیرفته بود".

فدراسیون جودوی ایران در تحریفی 
کامال آشکار اعالم کرده دلیل عدم 
روادید  نشدن  آماده  بریمانلو  اعزام 
خراسانی  ورزشکار  این  اما  است، 
در صفحه رسمی اینستاگرامش این 

ادعای فدراسیون را تکذیب کرد.
شهرستان  اهل  بریمانلو  محمد 
بجنورد مرکز استان خراسان شمالی 

بسیاری  مدال های  وی  می باشد. 
در عرصه مسابقات جودو در سطح 

بین المللی دارد.
در همین رابطه دو سال پیش "جواد 
محجوب" از کوردهای خراسان که 
جهان  در سطح  جودو  مسابقات  در 
نامی ورزشی داشت به دلیل حمایت 
حرفه ای  ورزش  دنیای  از  نشدن 

خداحافظی کرد.

آثار باستانی کوردستان از سوی 
رژیم ایران تخریب می شوند

رژیم اسالمی ایران اقدام به غارت 
آثار باستانی کوردستان کرده است 
و این بار در شهرستان "سقز"، اقدام 
و  کرده  باستانی  آثار  تخریب  به 
مشغول غارت سرمایه های تاریخی 

کوردستان است.
وب  به  رسیده  گزارش  اساس  بر 
بخشی  میدیا،  کوردستان  سایت 
"ماهیدر  روستای  تاریخی  قلعه  از 
روستای  مابین  در  که  سفلی"، 
آباد"،  "موسم  و  سفلی"  "ماهیدر 
برابر با روستای "ماهیدر علیا" واقع 
"خورخوره"  منطقه  توابع  از  و  شده 
تخریب  رژیم  طرف  از  است،  سقز 

شده است.

این قلعه تاریخی چندین سال است 
که از طرف اداره "میراث فرهنگی" 
و سپاه تروریستی پاسداران مصادره 
منطقه  این  مردم  به  و  است  شده 
این  در  حساس  تجهیزات  گفته اند 
منطقه جاسازی کرده و نباید کسی 

به آن نزدیک شود.
بهانه  به  مدت  این  در  ایران  رژیم 
دیوار  از  بخشی  گاز،  کشی  لوله 
سنگی این قلعه را تخریب کرده اند 
این  به  ناپذیری  جبران  خسارات  و 
قلعه وارد کرده اند و سنگ های آن 
نیز از طرف مردم به یغما برده شده 

است.
آب  وضعیت  و  بودن  قدیمی  بدلیل 

به  قلعه  این  اعظم  بخش  هوا،  و 
نیز  رژیم  است،  رفته  خاک  زیر 
به  را  این قلعه  از  بازدید  اجازه  نه 
مردم می دهد نه خود آن را مرمت 
می کند و حتی به هیچ سازمانی 
نیز اجازه بازسازی آن را نمی دهد.

آثار  در غارت  ایران  اسالمی  رژیم 
باستانی دست دارد، به همین علت 
این  از  نمی دهد  مردم  به  اجازه 
مناطق بازدید کند تا دست خودش 
برای غارت باز باشد و به توریست  
و گردشگران نیز اجازه نمی دهد که 
مناطق  این  از  تحقیقات  هدف  با 

بازدید کنند.


