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ارگان حزب دمکرات کردستان ایران

تـأمین حقوق ملی خلق کرد در چهارچوب ایرانی دمـکراتیک و فـــدرال

٦ ٤٧ ٥

حزب دمکرات:
پرچم مبارزە حزب صادق شرفکندی 

همچنان در اهتزاز است
مرکز همکاری: ما مطمئن و دلگرم 
بە حمایت مردم کوردستان هستیم

اگر آمریکا بخواهد رژیم ایران را 
سرنگون کند...

اثر انگشت بر رویای رژیم

ومادر  پدر  ندارد،  کارایی  تو  زبان 
تو خیلی عقب مانده هستند و مغز 
نتوانسته   لذا  است  آنان خنثی شده 
شیرین  زبان  که  نخواسته اند  و 
تا  بیاموزند  تو  به  را  امروزی  و 
بتوانی به زبان شیرین فارسی سخن 
بگویی، برای همین انسان کاملی 
و  درجه سوم  فرزندان  از  و  نیستی 
باید بر  چهارم به حساب آمده که 
روی تو کار انجام شود و کم کم 

به انسان نزدیک شوی.
این پیام روشن و آشکار برنامه رژیم 
تهران  فاشیستی  کولونیالیستی 
زبان  به  آموزش کودکان  نام  تحت 
در صدد کشتار  است که  فارسی 
فرهنگ و زبان است، براساس این 
غیر  ملت های  کودکان  برنامه، 
ناقص  انسان  سان  به  که  فارس 
نگریسته  آنها  به  مانده  عقب  و 
می شود، قبل از سال نو تحصیلی، 
آنها  روی  بر  فارسی  زبان  امتحان 
فارسی  اگر  و  می شود  انجام 
پیش  به  آن وقت  نبود،  شیرین  آنان 
دبستانی منتقل می شوند تا تلخی 
زبان مادری را از آنها دور کنند و 
شیرینی و عسل فارسی را به آنها 

بچشانند.
مدرسه از زمان یونان قدیم، از زمان 
محلی  کنون،  تا  سقراط  مدارس 
تا  بود  دانش  و  علم  آموزش  برای 
سیستم  دهند،  آموزش  را  انسان ها 
انسان  که  آزاد  جهان  در  پرورش 
پیشرفت  برای  دارد،  ارزش  آن  در 
انسان ها و پرورش نسل آینده است تا 
زندگی در جامعه، متحجر نباشد و 

پیشرفت کند.
اما در سیستم کولونیالیستی والیت 
آن  افراطی  فکریت  در  که  فقیه 
رضاخان  فکریت  دهنده  ادامه  
مانند  مدرسه  است،  میرپنجه 

قصاب خانه نگریسته می شود.
این سیستم فاشیست، آغاز سال نو 
تحصیلی را به آغاز فصل زندان و 

شکنجه و کشتار مبدل می کند.
در  سال  چندین  که  کودکی 
خانواده ای با زبان کوردی یا عربی 
یا  و  آذری  ترکی  یا  بلوچی  یا 
ترکمنی پرورده شده است و گوش 
و زبان وی با این زبان خو گرفته 
محلی  به  است،  یافته  پرورش  و 
به  غیرمنتظره  منتقل می شود که 
وی گفته می شود که زبان تو باید 
قطع گشته و صدایی گوش خراش 

کریم پرویزی

ادامه در صفحه ی ٢

ســـخـن قلە اراده و باور
مهرماهی دیگر

شرکت حزب دمکرات در کنفرانس مبارزه با مواد مخدر

جامانه شهید بر گردن جوانان انقالبی کوردستان آویخته شد

رژیم کاخ های خود را بر پیکر بی جان ایرانیان ساخته است
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ماه شهریور برای ملت کورد ماهی 
است؛  ملی  تراژدی های  دارای 
فاجعە  چندین  آن  در  کە  ماهی 
دلخراش سینە ملت کورد را چاک 

چاک کرد.
 ١٣٥٨ شهریورماه  پنجم  در 
شوم  فرمان  از  بعد  خورشیدی 
از  تن   ١١ جالد،  خمینی  جهاد 
هموطنان کورد در یک دادگاهی 
٥ دقیقەای بە مرگ محكوم شدند 
و در فرودگاه شهر سنندج تیرباران 
"فرودگاه"  اعدام  های  بە  کە  شدند 

شناختە شدە است.
 ١٣٥٨ شهریورماه  نهم  در 
خورشیدی، "فواد مصطفی سلطان" 
از  یکی  فواد"  "کاک  بە  ملقب 
موسسان کوملە، بە دەست نیروهای 
بە  درگیری  یک  در  تهران  رژیم 

شهادت رسید.
 ١٣٥٨ شهریورماه  یازدهم  در 
نیروهای  سوی  از  خورشیدی، 
تروریست  سپاه  یعنی  ایران؛  رژیم 
روی  "قارنی"  عام  قتل  پاسداران، 
از  تن   ٦٨ جنایت  این  در  کە  داد 

مردم بی دفاع کشتە شدند.

عضو  نخستین  عباسی  سرگرد 
کمیتە مرکزی حزب دمکرات بود 
دوم  در  ایران  رژیم  سوی  از  کە 

شهریور ماه ٥٩ شهید شد.
نیز   ٩٧ شهریورماه  هفدهم  در 
روی  ایران  رژیم  تروریسم موشکی 
حزب  مقرات  موشکباران  با  و  داد 
دمکرات دو تن از کادرهای حزب 
حسن  "فاروق  اسامی  با  دمکرات 
شهید  پوور"  قادر  مختار  و  خیاط" 

شدند.
در همان روز سه فعال سیاسی کورد 
پناهی،  حسین  "رامین  نام های  بە 
و  مرادی"  لقمان  و  مرادی  زانیار 
همچنین دو پیشمەرگە دیگر حزب 
شباب  "احد  نام های  بە  دمکرات 
بە  درگیری  طی  عزیزی"  ناسر  و 
رژیم  سوی  از  و  درآمدند  اسارت 

اعدام شدند.
اوج جنایت های رژیم اسالمی ایران 
عبارتست  خونین  شهریورماه  در 
شرفکندی  صادق  دکتر  ترور  از 
سال  شهریور   ٢٦ در  یارانش  و 
رستوران  در  خورشیدی   ١٣٧١
ترور  از  بعد  کە  آلمان  میکونوس 

حادثەای  جاویدان  قاسملوی  دکتر 
و  بود  کورد  ملت  برای  دلخراش 

هست.
ملت  سال  هر  شهریورماه   ٢٦ در 
کورد بە مناسبت این حادثە ناگوار 
هم برای تجدید میثاق و وفاداری 
شهیدان  شکوە  پر  مشی  خط  بە 
محکوم  برای  هم  و  میکونوس 
رژیم  تروریستی  اقدام  این  کردن 
اسالمی ایران در شهر و روستاهای 
انجام  تبلیغی  فعالیت  کوردستان 
تشکیالت  همچنین  می دهند. 
اقلیم  در  دمکرات  حزب  آشکار 
کوردستان و در خارج از کشور بە 
برگزاری سمینار و مراسمات ویژە، 
با شهیدان تجدید میثاق می کنند.

ایران طی مدت  جمهوری اسالمی 
زمامداری خود تا ترور ٢٦ شهریور 
برلین جدا از داخل ایران، در خارج 
ایران ٥٠ فقره اقدام تروریستی علیە 
کە  است  دادە  انجام  خود  مخالفان 
٨٠ تن از آنها جان خود را از دست 

دادەاند.
اقدام تروریستی برلین و پیامدهای 
آن، تفاوتی فاحش با سایر اقدامات 

برای  داشت؛  ایران  تروریستی 
مستقل  دادگاهی  در  بار  نخستین 
برمال  فقیه  والیت  جنایت های 
سوی  از  سبب  همین  بە  می شود. 
عداڵت  طرفداران  و  ارگان ها  همە 
این  بە  وافر  ارزشی  بشر  حقوق  و 

دادگاهی دادە شد.
آلمان  برلین  در  میکونوس  دادگاه 
برگزار شد؛ بیش از سه سال و نیم 
مدت  این  در  و  انجامید  درازا  بە 
 ١٦٦ کرد.  برگزار  نشست   ٢٤٧
بعنوان شاهد، شهادت  نفر  تا ١٧٠ 
دادند. این دادگاه ٩ میلیون مارک 

آلمان هزینە در برداشت.
موضوعی کە در ذهن همە ما حک 
شدە است تنها این است کە دادگاه 
میکونوس در نشست روز دهم آوریل 
حکمی  طی  خود  میالدی   ١٩٩٧
شجاعانە رهبران جمهوری اسالمی 
حکومتی  ارشد  مقامات  در  ایران 
بعنوان صادرکنندگان  را  رژیم  این 
دبیرکل  شرفکندی  دکتر  ترور 
کوردستان  دمکرات  حزب  وقت 
تن  چند  همچنین  شناخت.  ایران 
نقش  ترور  این  در  کە  کسانی  از 

داشتند حکم زندانی صادر کرد.
نەیتوانی  بڕیارەش  ئەم  هەرچەند 
لەدەستدانی  بەسۆی  ژانی 
ئێمەی  بۆ  د.شەرەفکەندی 
جێگەی  بەاڵم  کاتەوە  کەم  کورد 
ڕێبەرانی  کە  بۆمان  سەرفرازییە 
ئێمە ئەگەر جەستەشیان لەنێو بچێ 
هێشتا هەر سیمبۆل و ڕێنیشاندەرن 
دەبێتە  بێ گیانیان  جەستەی  و 
زیاتری  ئاشکرابوونی  هۆکاری 
کۆماری  ڕاستەقینەی  چییەتی 

ئاخوندی. 
نتوانست  حکم  این  که  چند  هر 
از  شدت غم از دست دادن دکتر 
شرفکندی برای ملت کورد بکاهد، 
است  سرافرازی  جای  بسی  اما 
اگرچە رهبرانمان در میان ما حضور 
ندارند اما هنوز هم نماد و راهنمای 
ما هستند و جسم بی جانشان دال 
بر آشکار شدن بیشتر ماهیت واقعی 

رژیم آخوندی می شود.

برجام بی نتیجه تر شد
رئیس جمهور ایاالت متحدە آمریکا، 
آرامکوی  به  حمالت  از  بعد 
عربستان سعودی، دستور بە تحریم 
بانک مرکزی رژیم تهران، صندوق 
اعتماد  شرکت  و  ملی  توسعه 
اذعان  خود  کە  داد  پارس  تجارت 
باالترین  در  تحریم ها  "این  داشت: 
سطح تحریم هاست کە تا کنون علیە 

کشوری انجام دادە است".

منوچین"  "استیو  رابطه  این  در 
گفت:  آمریکا  خزانەداری  وزیر 
"تحریم های جدید در راستای کمپین 
سرمایە  صندوق  حداکثری،  فشار 
ملی ایران را مورد هدف قرار دادە 
است. دیگر بودجەای برای حمایت 

از تروریسم باقی نخواهد ماند"،.
ترامپ همچنین از کسانی کە بر 
نظامی  عملیات  انجام  باورند  این 

نشانە ضعف آمریکاست انتقاد کرد 
و  گفت: " بە باور من این اشارەای 
ضعف  نە  ماست!  قدرت  بە  واضح 

ما".
در این مورد شماری از کارشناسان 
امور اقتصادی ایران بر این عقیدە 
هستند: "تحریم بانک مرکزی باید 
بعنوان آخرین تیر بە برجام محسوب 
بە  اینستکس  پس  اینن  از  شود. 
رابطە  و  زبالەدان سپردە خواهد شد 
 FATF با  ایران  بانکی  سیستم 
نیز  این  و  رسید  خواهد  پایان  بە 

رفتن اصالحات  بین  از  بە معنای 
بانکی و افزایش بی چون و چرای 

دیو خطرناک "نقدینگی" است.
ناظران امور این بر این باور هستند: 
موسسەای  ملی  توسعه  "صندق 
رئیس  ثروتمند می باشد کە  بسیار 
اقتصاد  وزیر  نفت،  وزیر  جمهور. 
اعضای  مرکزی  بانک  رئیس  و 
هستند  موسسە  این  امنا"  "هیئت 
کە بودجه سپاه قدس و وزارت دفاع 
را تامین می کند. همچنین شرکت 
امورات  مخفیانە  طرز  بە  اعتماد 

برای  را  دارایی  و  مالی  انتقال 
خرید تسلیحات وزارت دفاع و سپاه 
بدین  پس  می دهد؛  انجام  پاسداران 
موجب  موسسات  این  تحریم  معنا 

ضعف بیشتر ایران خواهد شد.
ایران،  نفت  صنعت  نیز،  اکنون 
صنعت  بخش های  از  شماری 
بخشی  فروش  و  خرید  پتروشیمی، 
از آهن آالت، سپاه پاسداران، سیستم 
بانکی رژیم و بخشی از مسئوالن 
رژیم در سطح باال مورد تحریم قرار 

گرفتەاند.
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در گوشش زمزمه می شود.
سرآغاز  پاییز که  اوایل  و  مهرماه 
است،  ایران  در  تحصیلی  نو  سال 
باید برای کودکان شیرین تر فصل 
نهایت  با  تا  باشد،  روز  بهترین  و 
خوشحالی و آرزو به سمت مدارس 
از  دور  محلی  مدرسه  زیرا  بروند 
محبت  و  ناز  از  و  است  خانواده 
باید  مدرسه  و  می شوند  دور  آن 
مهر و محبت خانواده را برای آنان 
جبران کند، تا بهتر درس ها را فرا 
بگیرند، اما در ایران تحت فکریت 
زندان  سان  به  مدرسه  فاشیست، 
کلی  به  که  آن  از  بدتر  و  است 
قصاب خانه  به  آن  تبدیل  درصدد 

هستند.
جمعی  دسته  کشتار  یک  این 
فرهنگی است که نه تنها زبان و 
با  بلکه  بین می برد،  از  را  هویت 
این شیوه رفتار، می خواهد فرزندان 
ملت های تحت ستم را بیزار کرده 
نسل  تحصیلی  سطح  لحاظ  از  و 
و  بمانند  مانده  عقب  نیز  آن  آینده 
در حقیقت سیستم آموزش در ایران 
به نژاد پرستی محض و وحشیانه 

مبدل گشته است.

ادامه سخن

سمیناری بمناسبت نخستین
 سالگرد جنایت ١٧ شهریور برگزار شد

اطالعیه ارگان تشکیالت 
حزب دمکرات در مورد 
جاسوسی در شبکه های 

اجتماعی

سمیناری بمناست نخستین سالیاد 
حزب  مقرات  موشکباران  جنایت 
زندانی  سه  اعدام  و  دمکرات 
رژیم  سوی  از  کورد  سیاسی 
برگزار  ایران،  اسالمی  جمهوری 

شد.
شهریورماه،  هفدهم  یکشنبه 
با  رابطه  در  ویژه  سمیناری 
صفحه ای  که  شهریور   ١٧ جنایت 
ایران  رژیم  جنایات  از  تاریک 
از  جمعی  مشارکت  با  بود، 
پیشمرگه  کادر،  رهبری،  اعضای 
در  دمکرات  حزب  خانواده های  و 

"کمپ جیژنیکان" برگزار شد.
با سرود ملی  این سمینار  ابتدای 
"ای رقیب" و چند دقیقه سکوت 
به احترام روح مطهر شهیدان کورد 

و کوردستان آغاز شد.
سپس "کریم پرویزی"، عضو شورای 
"حسام  و  دمکرات  حزب  اجرایی 
دمکرات  حزب  نماینده  دستپیش" 
در اتحادیه اروپا، نسبت به جنایات 
١٧  شهریور در دو بخش متفاوت 

سخنانی ایراد نمودند.
اشاره  با  پرویزی"  "کریم  نخست 
رژیم خونخوار جمهوری  اهداف  به 

اسالمی ایران  از انجام این جنایت 
گفت: "رژیم از طرفی در صدد بود 
تا نیروی نابرابر و آتش و آهن  خود 
را نشان دهد  و نیروهای مخالف 
را  دمکرات  حزب  جمله  از  خود 
بترساند و از سوی دیگر، از لحاظ 
و  بترساند  را  کورد  ملت  سیاسی 
اراده پوالدین آنان را به زانو درآورد، 
رژیم که در مقابل حضور پیشمرگه 
ایران  کوردستان  خاک  عمق  در 
درمانده بود، با هدف افزایش اراده 
درهم شکسته ی نیروی خود اقدام 

به این جنایت کرد".
عکس العمل  به  اشاره ای  پرویزی 
ایران  کوردستان  پرور  میهن  ملت 
کرد که با اتحاد و همبستگی با 
هدف حمایت از احزاب مبارز خود 
این جنایت  برای محکوم کردن  و 
تحصن  ایران،  اسالمی  جمهوری 
جمهوری  و  کردند  برپا  سراسری 
و  درآوردند  زانو  به  را  اسالمی 
مقابل  در  که  رساندند  اثبات  به 
فرزندانشان  اعدام  و  موشکباران 
آنان  از  جدا  و  نبوده  بی تفاوت 

نیستند.
این سمینار، "حسام  در محور دوم 

دستپیش" سخنانی را ایراد نمود و 
چه  در  اسالمی  "جمهوری  گفت: 
جنایتی  چنین  حالتی  و  شرایط 
در  ما  همچنین  است،  داده  انجام 
نمونه  برای  بودیم؛  شرایطی  چه 
کشور  داخل  در  را  خود  رژیم 
سوی  از  می دید،  خورده  شکست 
دیگر در زیر فشار بین المللی بود، 
در  دمکرات  حزب  بویژه  و  کورد 
میدان مبارزات همچنان با اراده ای 
که  بویژه  بودند،  سرپا  قدرتمند 
ایران  کوردستان  تازه  مبارزات 
"راسان"  بود،  اوج  در  )راسان( 
هوشیاری  بر  شگرف  تاثیری 
اگر  گذاشت،  مردم  مبارزات  و 
نبود،  جامانه  نوروز  نبود،  راسان 
مردم  به  کمک رسانی  حماسه 
نبود،  هم  کرمانشاه  دیده  حادثه 
اتحاد و همبستگی ٢١ شهریور هم 
نمی کردیم  نیز کار  اگر ما  نبود، 
مارا  درخواست های  جواب  مردم 

نمی دادند".
دستپیش در ادامه گفت: "بی گمان 
پیشمرگه  سوی  از  حرکتی  هر 
برپا  مردمی  حرکتی  می تواند 
کشور  داخل  در  رژیم  زیرا  کند، 

مشروعیتی ندارد، ضروری دانست 
ضربه  و  جنایت  این  انجام  با  تا 
خود  مخالف  نیروهای  به  زدن 
مشروعیت بدست آورد، کشورهای 
خود  نیروی  و  بترساند  را  منطقه 
برای جمهوری  اما  دهد،  نشان  را 
اسالمی چه عواقبی داشت؟ ملت 
واقعیت  کرد،  متحدتر  را  کورد 
مردم  برای  را  رژیم  تحریف آمیزانه 
ساخت  آشکار  عراق  کوردستان 
که براین باور بودند که جمهوری 
اسالمی دوست و یاور کورد است، 
منطقه  کشورهای  قبل  از  بیشتر 
نگران کرد و حتی کشورهای  را 
اسرائیل  به  بیشتر  را  خود  عربی 
نزدیک کردند، نیروی ملت کورد 
برای  کورد  آزادیخواهانه  اراده  و 
رژیم و حتی برای احزابی که در 
خارج از کشورند و خود را مخالف 

رژیم می دانند به اثبات رسید".
و  حضار  سواالت  با  سمینار  این 
پاسخ سخنرانان این مبحث به اتمام 

رسید.

دمکرات  حزب  تشکیالت  ارگان 
مورد  در  ایران  کوردستان 
جاسوسی در شبکه های اجتماعی 

اطالعیه ای منتشر نمود.
متن اطالعیه در پی آمده است:

اطالعیه از سوی ارگان تشکیالت 
حزب  

دوستان و همسنگران مبارز
در  مستمر  بطور  که  است  مدتی 
اشخاصی  اجتماعی  شبکه های 
با نام و نشانی جعلی و به ظاهر 
و  شاخ  "راسان  مانند:  انقالبی  
نام های  و  مخفی"  ڕاسانی  کێو، 
تاثیرگذار  ادبیات  و  زبان  با  دیگر 
مردم  عالقه  از  سواستفاده  با  و 
پیشمرگه  و  راسان  جریان  به 
دمکرات،  حزب  تشکیالت  و 
خدشه دارکردن  برای  تالش  در 

مخفی  تشکیالت  مبارز  انقالبیون 
و  بدنامی  با  و  هستند  داخل  در 
بی احترامی کردن به مردم، جامعه 
کوردستان را به ابزاری در راستای 
سیاست های رژیم اسالمی ایران و 
منفعت ارگان های سرکوبگر رژیم 

در کوردستان مبدل کرده اند.
می داریم  اعالم  دالیل  این  به 
پیج،  جریان،  اشخاص،  اینگونه 
تالش  در  کانال ها،  و  صفحات 
سیمای  کردن  خدشه دار  برای 
مبارزین و ارگان های مبارز حزب 
ارتباطی  و هیچ  دمکرات هستند 
ایران  با حزب دمکرات کوردستان 
و ارگان های حزب مذکور ندارند.
حزب دمکرات کوردستان ایران

ارگان تشکیالت کل

شرکت حزب دمکرات در کنفرانس مبارزه با مواد مخدر
هیئتی از ارگان روابط عمومی حزب دمکرات کوردستان ایران در کنفرانس پروژه مبارزه با مواد مخدر شرکت 

کرد.
تاریخ ٢٠ شهریور ١٣٩٨ خورشیدی، هیئتی از ارگان روابط عمومی حزب دمکرات کوردستان ایران، بنا به 

دعوت رسمی سازمان های مدنی شهرستان "کویه"، در کنفرانس پروژه مبارزه با مواد مخدر شرکت نمود.
این کنفرانس در تاالر هیئت رئیسه دانشگاه کویه برگزار شد.

این کنفرانس از سوی انستیتوی رفرم برای توسعه از سوی یک سازمان نروژی برگزار شد.

کوچر بیرکار ریاضی دان برجسته، 
از مردم کردستان تشکر کرد

نامی  پروفسور  بیرکار"  "کوچر 
کورد و برنده جایزه نوبل ریاضی، 
عنوان  به  شدن  اتنخاب  از  پس 
برای  جهان،  در  سال  برتر  متفکر 
مردم کردستان پیامی منتشر کرد.
بریتانیایی "پراسپکت" پس   مجله 
از انتخاب برترین متفکر جهان کە 
استاد  و  کوردستانی  ریاضی دان 
به  را  بریتانیا  کمبریج  دانشگاه 
معرفی  سال  برتر"  "متفکر  عنوان 
کرد؛ وی در صفحه مجازی خود 
پیامی  کوردستان  مردم  برای 

منتشر کرد.
این  از  قسمتی  در  بیرکار  کوچر 
پیام نوشتە است: "از همه کسانی 
جهان  متفکران  رتبه بندی  در  که 
به من رای دادند متشکرم. خیلی 

یک  عنوان  به  می باشم  خوشحال 
انتخاب  جهان  برتر  متفکر  کورد 

شدم".
وی ضمن تاکید بر ملیت کوردی 
گفت:  خود  کوردستانی  و 
برای  افتخار  این  "امیدوارم کسب 
برای  را  کورد  جوانان  کوردستان، 
ادامه تحصیالت عالی سوق دهد".
روز سه شنبه ١٣ شهریور، کوچر 
نیمی  از  بیش  کسب  با  بیرکار 
این  در  کنندگان  شرکت  رای  از 
نظرسنجی با فاصله زیاد از دیگر 
نامزدها به عنوان متفکر برتر جهان 

در سال ٢٠١٩ معرفی شد.

شخصیت نامی کورد خراسان درگذشت

پروفسور "اسماعیل حسین زاده"، پژوهشگر و استاد دانشگاه و یکی از حامیان و دوستداران زبان کوردی و لهجه 
کرمانجی بود و در سن ٧٣ سالگی، دار فانی را وداع گفت.

نامبرده دوران ابتدایی و متوسطه را در شهرستان "قوچان" سپری کرد و مدرک لیسانس خود را در دانشگاه اقتصاد 
تهران اخذ کرد و سپس مدرک دکتری خویش در رشته اقتصاد سیاسی را در دانشگاه "نیواسکل" نیویورک 

کسب کرد.
پروفسور "حسین زاده"، بعنوان استاد در دانشگاه "دریک" در ایالت "ایووا" و شهر "دموین" به تدریس رشته هایی 

مانند : "اقتصاد سیاسی، سیستم های اقتصاد تطبیقی، اقتصاد بین المللی و توسعه اقتصادی" مشغول گشت.
وی دارای پژوهش های ارزشمندی در زمینه علم اقتصاد است.

نامبردە به دلیل پژوهش ها و مقاالتش در دانشگاه دریک و دیگر دانشگاه های ایاالت متحده جوایز متعددی 
دریافت کرده است.

پروفسور "حسین زاده"، جدا از تالیف کتاب های مختلف اقتصادی، دارای ٤٠ مقاله در موضوعات علم اقتصاد 
است و دز دانشگاه های آمریکا از آن استفاده می کند.

پروفسور "اسماعیل حسین زاده"، در سال ١٣٢٥ در روستای "بوانلو"، از توابع شهرستان "شیروان" بدنیا آمد و بعداز 
٧٣ سال عمر گرانبها، در شهریور ٩٨ به دیار باقی شتافت.
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جامانه شهید بر گردن جوانان انقالبی کوردستان 

انقالبی  جوانان  از  دیگر  جمعی 
دوره  اتمام  از  بعد  کوردستان، 
صفوف  به  پیشمرگه،  مقدماتی 

پیشمرگه کوردستان ملحق شدند.
در  میدیا  کوردستان  خبرنگار 
اعالم  کوردستان  کوهستان های 
شهریور،   ٢١ پنجشنبه،  روز  کرد، 
 ٢٣٨ دوره  اختتامیه  مراسم 
فضایی  در  پیشمرگه  مقدماتی 

مبارزاتی و انقالبی برگزار شد.
"ای  ملی  سرود  با  ابتدا  مراسم، 
به  سکوت  دقیقه  یک  و  رقیب" 
احترام روح مطهر و پاک شهیدان 

کوردستان آغاز شد.

سپس به این مناسبت، پیام ارگان 
پیشمرگه  نیروی  فرماندهی 
"اسعد  سوی  از  کوردستان، 
فرماندهی  ارگان  احمدی"،عضو 
نیروی پیشمرگه کوردستان قرائت 
پیام خطاب  از  شد که در بخشی 
اعالم  دوره  کنندگان  شرکت  به 
کرد: "امیدوارم در راستای پیشبرد 
پیشمرگه  صفوف  در  خود  وظایف 
موفق بوده و آموخته های آموزشگاه 
را به توشه راه و مبارزاتتان تبدیل 
و  حزب  برای  آینده  در  و  کرده 
دنبال  به  مفیدی  دستاورد  ملتمان 

داشته باشد".

از  دیگر  بخشی  در  نامبرده 
وضعیت  به  اشاره  سخنانش، ضمن 
منطقه و تغییرات و همه فشارهایی 
است  شده  وارد  ایران  رژیم  بر  که 
همه  که  است  واقعیت  گفت:"این 
باعث  خارجی  فشارهای  این 
می شود،  ایران  رژیم  شدن  ضعیف 
اما نیروی واقعی برای سرنگونی 
رژیم ایران، نارضایتی داخلی ایران 
است که بدون شک اتحاد نیرو و 
احزاب کوردی تاثیر مستقیمی بر 
آن دارد، نمونه بارز آن نیز اعتصاب 
سراسری سال قبل مردم کوردستان 
بود که به استقبال فراخوان مرکز 

ایران  کوردستان  احزاب  همکاری 
شتافتند و با اتحاد و همبستگی، 
مغازه ها و بازارهای خود را تعطیل 

کردند".
احمدی"،  "اسعد  سخنان  از  بعد 
سوی  از  "واڵت"،  نام  به  سرودی 
دوره  کنندگان  شرکت  از  یکی 

تقدیم حضار شد.
گزارش  غفوری"،  "شاهو  سپس 
نیروی  فرماندهی  آموزشگاه 
قرائت  را  کوردستان  پیشمرگه 

نمود.
کنندگان  شرکت  سوی  از  سپس 
دوره، سرودی به نام "بۆ پێشمەرگە"، 

پیشکش حضار شد.
دوره  پیام  مراسم،  دیگر  بخش  در 

قرائت شد.
دوره  کنندگان  شرکت  از  یکی 
آهنگی با نام "وەتەن"، تقدیم حضار 

کرد.
جوایزی  مراسم،  دیگر  بخش  در 
به نفرات برتر دوره تعلق گرفت و 

تقدیم آنان شد.
کنندگان  شرکت  از  دیگر  یکی 
دوره آهنگی با نام "بۆ کوردستان"، 

تقدیم حضار کرد.
قوربانی"،  "ماریا  مراسم،  این  در 
شیخانی"،  "لقمان  شهید  همسر 

جامانه همسر شهید خود را تقدیم 
نیروی  فرماندهی  آموزشگاه 
این  و  کرد  کوردستان  پیشمرگه 
جامانه از سوی "مختار سهرابی"، 
فرماندهی  آموزشگاه  مسئول 
نیروی پیشمرگه کوردستان تحویل 
گرفته شد و همراه با تحویل گرفتن 
جامانه شهید "لوقمان شیخانی"، با 
میثاق  تجدید  شهیدان  مقدس  راه 

نمود.
سپس، آهنگی از سوی یکی دیگر 
از شرکت کنندگان دوره تقدیم شد.
نمایش  چند  انجام  با  مراسم  این 
از طرف شرکت کنندگان  نظامی 

دوره به اتمام رسید.

پیروان ادیان غیررسمی
 حق تحصیل در ایران را ندارند

پیرو  کند  اعالم  دانش آموزی  اگر 
مورد  رسمی  ادیان  از  غیر  دینی 
باز  تحصیل  از  است;  رژیم  تایید 

می ماند.
وزیر  میرزایی"،  حاجی  "محسن 
آموزش و پرورش رژیم، چهارشنبه 
هیئت  جلسه  در  شهریور،  بیستم 
وزیران اعالم کرد: "اگر دانش آموزی 
اعالم کند پیرو دینی غیر از ادیان 
رسمی است، از تحصیل در مدارس 

وی  اقدام  این  چون  می شود  منع 
تبلیغ محسوب می شود".

ادیان  تنها  رژیم،  قانون  براساس 
حق  زرتشتی  و  مسیحیت  اسالم، 
دانشگاه ها  و  مدارس  در  تحصیل 
ادیان  دیگر  پیروان  و  دارند  را 
مانند؛ بهائیت، کلیمی، یهودیت و 
و  مدارس  در  تدریس  حق  یارسان 

دانشگاه های ایران را ندارند.
شورای  مصوبه  قانون  براساس 

افرادی  تنها  رژیم؛  انقالب  عالی 
حق تحصیل در دانشگاه های ایران 
را دارند که به ادیان تصریح شده در 

قانون اساسی رژیم معتقد باشند.
اساسی  قانون  سوم  اصل  براساس 
از  یکی  ایران،  اسالمی  رژیم 
شرایط  کردن  تامین  رژیم  وظایف 
تمامی  در  همه،  برای  تحصیل 

سطوح تحصیلی است.

بی جان  پیکر  بر  را  خود  کاخ های  رژیم 
ایرانیان ساخته است

بیانیه های  و  پیام ها  ادامه  در 
این  رژیم،  نسبت  به  اعتراضی 
در  ایرانی  وکالی  از  جمعی  بار 
نامشروع  ضمن  سرگشاده  نامه ای 
خواندن "رهبری خامنه ای" و "قانون 
خواستار  اسالمی"،  رژیم  اساسی 
مردم  دست  به  ایران  برگرداندن 

شدند.
٩ وکیل ایرانی نامەای را منتشر 
کرده اند:  اعالم  آن  در  و  کرده 
بر  گذشته  سال  چهل  در  "آنچه 
ایران گذشته، همان قصه ضحاک 
خونخوار است که زندگی او وابسته 
به خون مردم بود تا جمعیت عزادار 
نتوانند بر علیه وی به پا خیزند".

در بخشی از نامه آمده است: "رژیم 

هرگونه  فاقد  اسالمی  جمهوری 
دستگاه  و  است  قانونی  وجاهت 
قضایی آن نیز مشروعیت ندارد و ما 
ایران  اشغالگران  برکناری  خواهان 
زندان ها  و  گورستان ها  که  هستیم 
را آباد کرده است و کاخ های خود 
را بر پیکر بی جان ایرانیان بنا نهاده 
به  اقدام  خود  بقای  برای  و  است 
به  ایران  خاک  فروش  و  بخشش 

بیگانگان کرده است".
امده  نیز  نامه  پایانی  بخش  در 
خواندن  نامشروع  ضمن  "ما  است: 
با مخالفت  اسالمی که  جمهوری 
است،  همراه  ایران  مردم  اکثریت 
فاقد  که  را  خامنه ای  انتصاب 
صالحیت اداره کشور است و همه 

جمله  از  آن  به  وابسته  ارگان های 
و  می دانیم  قانونی  غیر  را  سپاه 
به ملت  ایران  بازگرداندن  خواستار 
آزاد  انتخابات  در  مردم  تا  هستیم 
و زیر نظر نهادهای بین المللی در 
را  خود  سرنوشت  آزاد  رفراندومی 

تعیین کنند".
از  سرگشاده  نامه  چندمین  این 
طرف اقشار مختلف جامعه خطاب 
خواهان  که  است  خامنه ای  به 
قدرت  مصدر  از  وی  برکناری 
هستند، ولی اکثر امضا کنندگان 
نامه ها از طرف رژیم بازداشت شده 
در  اطالعی  آنان  سرنوشت  از  و 

دست نیست. 



شامره ٧٥٨ - ٣١ شهریور ٤١٣٩٨

حزب دمکرات: پرچم مبارزە حزب صادق شرفکندی همچنان در اهتزاز است

حزب دمکرات: پرچم مبارزە حزب 
در  همچنان  شرفکندی  صادق 

اهتزاز است
حزب  سیاستگذاری  شورای 
بە  ایران  کوردستان  دمکرات 
مناسبت بیست و هفتمین سالگرد 
و  شرفکندی  صادق  دکتر  ترور 

یارانش بیانیه ای را منتشر کرد.
سیاستگذاری  شورای  بیانیەی 
ایران بە  حزب دمکرات کوردستان 
مناسبت بیست و هفتمین سالگرد 
و  شرفکندی  صادق  دکتر  ترور 

یارانش
هم میهنان گرامی!

ترور  از  سال  هفت  و  بیست 
میالدی   ١٩٩٢ سپتامبر   ١٧
)٢٦شهریور١٣٧١( سپری می شود، 
روزی کە دکتر صادق شرفکندی، 
دمکرات  حزب  وقت  کل  دبیر 
همراهانش  و  ایران  کوردستان 
نمایندەی  عبدلی،  فتاح  کاک 
کاک  کشور،  از  خارج  در  حزب 
نمایندەی حزب در  اردالن،  همایون 
دهکردی،  نوری  کاک  و  آلمان 
فعال سیاسی شناختە شدەی عضو 
آلمان  برلین  شهر  در  اپوزیسیون، 
هدف حملەی یک تیم تروریستی 
جمهوری اسالمی قرار گرفتە و بە 

شهادت رسیدند.
دکتر شرفکندی و همراهانش کە 
پس از اندک زمانی از شرکت در 
کنگرەی انترناسیونال سوسیالیست، 
با  نظر  تبادل  و  دیدار  منظور  بە 
اپوزیسیون  فعاالن  از  شماری 
میکونوس  رستوران  در  ایرانی، 
گرد هم آمدە بودند، هدف حملەی 
اسالمی  جمهوری  تروریست های 

قرار گرفتند.
بە عنوان  بعدها  برلین کە  دادگاە 
"دادگاە میکونوس " شناختە شد، 
 ١٩٩٧ آوریل   ١٠ مورخەی  در 
 )١٣٧٦ فروردین   ٢١( میالدی 
حکم خود را در رابطە با ترور دکتر 
صادر  همراهانش  و  شرفکندی 

نمود.
دادگاە  مزبور،  حکم  موجب  بە 

اسالمی  جمهوری  رهبران  صریحا 
حکومت  ردەهای  باالترین  در  را 
رژیم،  رهبر  خامنەی  )علی 
جمهور  رئیس  رفسنجانی  هاشمی 
اطالعات  و  وزرای خارجە  و  وقت 
رژیم  پاسداران  سپاە  فرماندەی  و 
اسالمی( بە عنوان آمران این ترور 
دهشتناک معرفی نمودە و احکام 
حبس برای عامالن این ترور صادر 

نمود.
جمهوری  دولتی  تروریسم  افشای 
یک  مستقل  دادگاە  در  اسالمی 
کشور دمکراتیک، سبب رسوایی 
حکومتی  عنوان  بە  ایران  رژیم 
بە  تروریسم  و  ترور  از  علنا  کە 
دستیابی  برای  وسیلەای   عنوان 
می  استفادە  سیاسی  مقاصد  بە 

کند، شد.
دکتر  ترور  از  اسالمی  جمهوری 
صادق شرفکندی، دو هدف عمدە 

را تعقیب می کرد:
از  اسالمی  جمهوری  نخست، 
مبنای  خود  تاسیس  بدو  همان 
و  قتل  بر  را  خود  رسمی  سیاست 
حذف و ترور شخصیت ها و رهبران 
این  طی  و  دادە  قرار  اپوزیسیون 
مدت شمار چشمگیری از اعضای 
دولتی  تروریسم  قربانی  اپوزیسیون 

این رژیم شدەاند.
جنایت  این  عمدەی  هدف  دومین 
برمی گردد بە نقش تعیین کنندەی 
ترور  از  پس  شرفکندی  دکتر 
دکتر عبدالرحمان قاسملو در شهر 
سیزدهم  مورخەی  در  اتریش  وین 
دست  بە  میالدی   ١٩٨٩ ژوئیەی 

تروریست های جمهوری اسالمی.
رژیم جمهوری اسالمی بە این امید 
ترور  را  قاسملو  عبدالرحمان  دکتر 
نمود کە با ترور این رهبر نام آور، 
حزب دمکرات کوردستان ایران بە 
زانو در خواهد آمد، مردم کردستان 
دچار یأس و ناامیدی خواهند شد 
و جنبش ملی کورد در کوردستان 
پایان  بە  و  خوردە  شکست  ایران 

خواهد رسید.
لیکن این خواب جمهوری اسالمی 

وین،  از جنایت  نیافت! پس  تحقق 
با  بە کف  رهبری حزب دمکرات 
مبارز  شرفکندی  صادق  کفایت 
با  ایشان  و  شد  سپردە  شایستە  و 
توانایی و  شجاعتی  کم نظیر و با 
همکاری مجدانەی رفقای حزبی، 
سیاست و راە دکتر قاسملو را در 
داخل و خارج از حزب، ادامە داد 
و بدین ترتیب، دشمن را مأیوس و 

سرخوردە و خشمناک نمود.
از همین رو بود کە رژیم جمهوری 
ترور  توطئەی  چیدن  بە  اسالمی 

دکتر صادق شرفکندی پرداخت.
رژیم استبدادی جمهوری اسالمی 
غافل از آن بود کە رهبر فرهیختە 
حزبی  قاسملو  عبدالرحمان  دکتر 
بە  خود  از  مبارز  و  دمکراتیک 
خود  قول  بە  کە  بود  نهادە  جای 
ایشان اگر بخشی از رهبری حزب 
نیز بە شهادت برسد، حزب همچنان 
مبارزە  بە  و  ماند  خواهد  پابرجا 

ادامە خواهد داد.
این  درستی  بعدی،  رویدادهای 
بە  را  قاسملو  دکتر  بینی  پیش 

ا ثبات رساندند.
بدون تردید، با شهادت دکتر صادق 
ضربەی  یارانش،  و  شرفکندی 
دمکرات  حزب  پیکر  بر  سنگینی 
رهایی  جنبش  و  ایران  کوردستان 
بخش ملت کورد وارد آمد، لیکن 
بە  نتوانست  اسالمی  جمهوری 
مقاصد و آرزوهایش جامەی عمل 
درپی  دمکرات  حزب  بپوشاند. 
تزلزل و  نیز دچار  ترور میکونوس 
شکست و ناامیدی نشد و از پای 

ننشست.
پرچم  کە  هستیم  آن  شاهد  امروز 
شرفکندی  صادق  حزب  مبارزە 
همچنان در اهتزاز است و کادرها 
و پیشمرگەها و اعضا و هواداران 
حزب در راە تحقق آرمان ها و اهداف 
بدون  شرفکندی  و  قاسملو  واالی 
با  دلی،  دو  و  تردید  گونە  هیچ 
پوالدین  روحیەای  و  راسخ  عزمی 

بە مبارزە ادامە می دهند.
شهیدان  یاد  شرایطی  در  امسال 

برلین را گرامی داشتە و مبارزات 
ارج  را  آنان  فداکاری های  و 
اسالمی  جمهوری  کە  می نهیم 
و  سرکوب  سیاست  تداوم  ا ثر  بر 
تبعیض و نقض ابتدائی ترین حقوق 
در  ایران  ملیت های  آزادی های  و 
داخل کشور و همچنین اصرار این 
رژیم بر تداوم سیاست فتنەانگیزی 
در  دخالت  و  تروریسم  گسترش  و 
را  ایران  منطقە،  کشورهای  امور 
عدیدەی  بحران های  ورطەی  بە 
اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی، 
در  کە  کشاندە  گستردە  و  عمیق 
چهل سال گذشتە بی سابقە بودەاند.
روزانە،  و  آور  سرسام  گرانی 
و  سرکوب  و  فقر  بیکاری، 
و  دزدی  و  اختالس  دیکتاتوری، 
سیستماتیک  و  گستردە  فساد 
مخدر...،  مواد  رواج  حکومتی، 
گستردەی  نارضایتی  بە  منجر 
و طبقات  اقشار  و  تودەهای مردم 
گردیدە  حاکمە  هیئت  از  مختلف 
و جامعەی ایران را بە مرز انفجار 

رساندە است.
این  از  رژیم برای حل هیچ کدام 
بحران ها، برنامە و راهکار مناسبی 
ندارد و برای هیچ کدام از مطالبات 
بجز  پاسخی  نیز  شهروندان  حق  بر 
سرکوب، زندان و اعدام  مردم بە 

جان آمدە نداشتە است.
رژیم، بانی این بحران ها و مشکالت 
دشمنان  را  مردم  فرسای  طاقت 
اقتصادی  تحریم های  و  خارجی 

قلمداد نمودە است.
تحریم های  کە  حالیست  در  این 
اقتصادی بین المللی خود نتیجەی 
سیاست ها و اقدامات خود رژیم در 

عرصەی بین المللی بودە است.
در رابطە با ملیت های تحت ستم، 
نە تنها هیچ تحول مثبتی بە نفع 
آنان در سیاست های رژیم مشاهدە 
اسالمی  جمهوری  بلکە  نمی شود، 
با خشونت  بسی بیشتر از گذشتە 
بە نقض حقوق سیاسی و فرهنگی 
بە  روز  هر  و  دادە  ادامە  آنان 
بهانەای، سیاست یکسان سازی و 

استحالەی هویتی ملیت های غیر 
فارس را دنبال می نماید.

رژیم  اقدام  تازەترین  عنوان  بە 
ایران،  ستم  تحت  ملیت های  علیە 
بسندگی  "خود  طرح  بە  می توان 
لباس  ممنوعیت  و  فارسی"  زبان 
کوردی و تحمیل لباس رسمی بە 
ملیت های  سایر  و  کورد  کودکان 

تحت ستم اشارە نمود.
هم میهنان گرامی!

مشروعیت  دادن  دست  از  با  رژیم 
اعتماد بە نفس خود را نیز از دست 
خویش  سایەی  از  حتی  و  دادە 
برابر  در  و  است  هراس  در  نیز 
کوچکترین  و  حرکات  عادی ترین 
خواست صنفی شهروندان، بە دنبال 
کشف توطئە و دست داشتن دشمن 
اعمال  و  سرکوب  بە  و  می باشد 

خشونت روی می آورد:
رژیم  کە  کورد  کولبران  کشتار 
هیچ راهی برای امرار معاش آنان 
باقی نگذاشتە است، فعاالن محیط 
زیست، زنان برابری خواە و مخالف 
آموزگاران  جنسیتی،  تبعیض 
خواهان  کە  را  کارگرانی  و 
می باشند،  خویش  معوقە  حقوق 
ارتباطی  کە  و...  مالباختگان 
سوی  از  ندارند،  سیاست  بە  هم 
بە  مستأصل،  و  وحشت زدە  رژیم 
متهم  بیگانە  دول  برای  جاسوسی 
شدە و بازداشت و زندانی می شوند.
مردم  هراس  این ها،  همە  علیرغم 
از حکومت نیز روز بە روز بیشتر 
فرو می ریزد و دستگیری، حبس و 
شکنجە تبدیل بە بخشی از زندگی 
روزمرەی آنان شدە است. یک روز 
خبر حبس امضا کنندگان نامەی 
منتشر  خامنەای  بە  سرگشادە 
دیگری  گروە  بعد  روز  می شود، 
در  خواه  تحول  مردان  و  زنان  از 
نامەای سرگشادەی دیگر خواستار 
استعفای خامنەای و تغییر قانون 
اساسی ایران می شوند و این روند 

همچنان ادامە دارد.
دمکرات  حزب  عنوان  بە  ما 
خود  حمایت  ایران  کوردستان 

جریاناتی  و  اقشار  کلیەی  از  را 
و  حقوق  تأمین  خواستار  کە 
برابر  در  و  هستند  آزادی هایشان 
اسالمی  جمهوری  دیکتاتوری 
اعالم  برمی خیزند،  مقاومت  بە 

می نماییم.
هم میهنان گرامی!

دکتر شرفکندی در حالیکە سرگرم 
گفتگو و تبادل نظر با تنی چند 
از شخصیت های اپوزیسیون ایرانی 
و  همکاری  شیوەی  با  رابطە  در 
بە  بودند،  مبارزە  مسیر  در  اتحاد 

شهادت رسید.
این ضرورت، هم اینک و پس از 
همچنان  سال  از ٢٧  بیش  گذشت 
باقی است و تشتت و پراکندگی و 
فقدان یک اپوزسیون دمکراتیک 
می توان  را  منسجم  و  متحد  و 
جمهوری  رژیم  نفع  به  موردی 
اسالمی و بقای آن و نقطەی ضعف 
آزادیخواهان  برای  آسیب پذیری  و 
مذهبی  استبداد  مقابل  در  ایرانی 

جمهوری اسالمی تلقی نمود.
تنها راە نجات از حاکمیت ترور و 
استبداد جمهوری اسالمی، تداوم و 
گسترش مبارزە در عرصەی ایران 
و کردستان از هر طریق ممکن و 
مناسب متکی بر اتحاد و انسجام 

کامل است.
صادق  دکتر  پاک  روان  بر  درود 
شرفکندی و یارانش کاک فتاح 
و  اردالن  همایون  کاک  عبدلی، 
کاک نوری دهکردی  و تمامی 
رهایی  و  آزادی  راە  شهدای 

کوردستان
بر حق ملت  مبارزات  باد  مستدام 

کورد در راە صلح و آزادی
پیروز باد مبارزە حزبمان در راستای 

تأمین حقوق ملی خلق کورد
حزب دمکرات کوردستان ایران

شورای سیاستگذاری
٢٥ شهریورماە ١٣٩٨خورشیدی، 

١٦ سپتامبر ٢٠١٩ میالدی
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مرکز همکاری: ما مطمئن و دلگرم به حمایت مردم کوردستان هستیم

کوردستان  احزاب  همکاری  مرکز 
 ١٧ جنایت  مناسبت  به  ایران 
شهریور رژیم اسالمی ایران پیامی 

را منتشر کرد.
احزاب  همکاری  مرکز  پیام 

کوردستان ایران
به مناسبت نخستین سالیاد جنایات 

١٧  شهریور
توده های قهرمان ملت کوردستان!

مبارز  سازمان های  و  احزاب 
کوردستان و ایران!

شهریور   ١٧ روز  قبل،  سال  یک 
مقرهای  خورشیدی،   ١٣٩٧ سال 
حزب  و  کوردستان  دمکرات  حزب 
دمکرات کوردستان ایران در اطراف 
موشکی  هجوم  مورد  کویه،  شهر 
اسالمی  جمهوری  پاسداران  سپاه 

قرار گرفتند.
سیاسی  زندانیان  روز،  همان  در 
حسین  "رامین  کومله  نامی 
"زانیار  و  مرادی"  "لقمان  پناهی"، 
مرادی" اعدام و به کاروان شهیدان 
کوردستان ملحق شدند، در نتیجه 
به  پاسداران  سپاه  موشکی  هجوم 
مقرهای حزب دمکرات، ١٤ عضور 
پیشمرگه حزب  و  و کادر  رهبری 
کادر   ٢ و  کوردستان  دمکرات 
دمکرات  حزب  نظامی  آموزشگاه 
کوردستان ایران به شهادت رسیدند.
با  اسالمی  جمهوری  سردمداران 
موشک باران مقرات حزب دمکرات 
و همزمان اعدام جمعی از انقالبیون 
و مبارزین کورد، در صدد بودند تا 
به خیال خود احزاب کوردستان ایران 

و فعاالن و میهن پرستان کوردستان 
با  را  مرزها  خارج  و  داخل  در  را 
رعب و وحشت همراه سازند و این 
ایران، کوردستان  داخل  به  را  پیام 
برسانند  ایران  از مرزهای  و خارج 
که جمهوری اسالمی قدرتمند بوده 
و  هجوم  توانایی  حالت  هر  در  و 
نیرو و احزاب مبارز  یورش به هر 

کوردستانی را دارا می باشد.
مردم  که  نمودیم  مشاهده  اما 
به  روز ٢١ شهریور  در  کوردستان 
دعوت احزاب خویش لبیک گفته 
احزاب سیاسی  از  برای حمایت  و 
مبارزشان، حماسه ای بی نظیر خلق 
کردند، ملت کوردستان، از فراخوان 
ایران  کوردستان  سیاسی  احزاب 
احزاب  همکاری  "مرکز  بویژه  و 

کوردستان ایران" استقبال کرده و با 
به راه انداختن اعتصاب سراسری، 
از  خویش  نارضایتی  و  عصبانیت 
را  شهریور   ١٧ روز  جنایت  هردو 
اعالم  اسالمی  جمهوری  به حکام 

کردند.
به  مردم  اعتصاب  و  استقبال  این 
بود  سراسری  و  گسترده  حدی 
از  کوردستان  مردم  بیزاری  که 
این رژیم را به بهترین شیوه نشان 
گفت  می توان  قاطعانه  لذا  داد، 
که اعتصاب سراسری ٢١ شهریور 
صفحه ای  خورشیدی،   ١٣٩٧ سال 
اعتراضات  تاریخ  در  طالیی 
هواداری  مبارزاتی  و  همه گیر 
مردم کوردستان در برابر جمهوری 

اسالمی بود.
این اعتصاب سراسری بار دیگر به 
حکام جمهوری اسالمی ثابت کرد 
که مردم کوردستان حامی احزاب 
کوردستان ایران هستند و ٣٩ سال 
سیاست سرکوبگرانه و ظالمانه این 
و  کوردستان  مردم  نتوانسته  رژیم 
احزاب سیاسی مبارز را از هم دور 

کند.
پیام ٢١ شهریور اگرچه از طرفی 
جمعی  دادن  دست  از  آزار  و  آالم 
از رهبر و کادر و پیشمرگه شهید 
اعدام  مبارز  جوانان  از  تن  سه  و 
شده را تسلی داد، از طرفی دیگر 
ترس و وحشت را به جان جمهوری 
اسالمی افکند، بویژه آن مسئول و 
دستگاههایی که در سایه موشک 
و توپخانه و سرنیزه در کوردستان 

حکمرانی می کنند.
قبل،  سال  شهریور   ١٧ جنایات 
وحشی گری  که  اندازه  همان  به 
جنایاتکارانه،  محتوای  و 
یورش  تجاوزگرانه  و  تروریستی، 
اسالمی  جمهوری  جنایات  و 
و  آزادیخواهانه  جنبش  برابر  در 
داد،  نشان  را  کوردستان  انقالبی 
به همان اندازه نشان دهنده وحشت 
مرکز  بعنوان  کوردستان  از  رژیم 
مبارزات و جنگ برعلیه جمهوری 
جنگی  و  مبارزات  بود،  اسالمی 
گذشته،  سال  یک  مدت  در  که 
ظلم  و  وحشی گری  افزایش  ضمن 
در  سرکوبگر  ارگان های  و  نیرو 
بیشتر  و  داشته  ادامه  کوردستان، 

اوج گرفته است.
کوردستان  احزاب  همکاری  مرکز 
جنایات  سالیاد  نخستین  در  ایران، 
کردن  محکوم  ضمن  شهریور،   ١٧
این جنایات، بر روح شهیدان درود 
با  را  خود  همدردی  و  فرستاده 
همسنگران  و  دوستان  و  خانواده 
شهید  مبارزین  از  عظیم  جمع  این 

کوردستان دوباره می نماییم.
به همین مناسبت، مراتب قدردانی 
عکس العمل  مقابل  در  را  خود 
آگاهانه و شجاعانه مردم کوردستان 
و ابراز همکاری و حمایت از احزاب 
سیاسی خویش را که در اعتصاب 
آنان  عکس العمل  اوج  شهریور   ٢١
شایسته  می داریم،  اعالم  را  بود 
دوباره  مناسبت،  این  در  که  است 
مراتب قدردانی خود را از همه نیرو 

و احزاب و شخصیت های سیاسی و 
مبارز کوردستان و ایران که در این 
فاجعه، همصدا، همدرد و همکار و 

حامی ما بودند را دوباره نماییم.
 ١٧ جنایات  سالیاد  نخستین  در 
شهریور، بار دیگر تکرار می کنیم 
آزادیخواهی  و  ملی  جنبش  که 
در کوردستان و مبارزه ما بعنوان 
جنبش،  این  در  سیاسی  احزاب 
دلگرم و خاطرجمع به حمایت مردم 
توطئه ها  همه  ضمن  کوردستان، 
جمهوری  رژیم  شوم  تالش های  و 

اسالمی، ادامه خواهد یافت.
این  ادامه  و  استمرار  در  بی گمان 
وظیفه افتخارآمیز، پیام همیشگی 
احزاب  به  خطاب  کوردستان  مردم 
سیاسی که همانا تقاضای اتحاد، 
و  همپیمانی  مشترک،  مبارزات 
مقابل  از  است  بوده  هم  به  اتکا 

دیدگانمان محو نخواهد شد.
و  شهریور   ١٧ شهیدان  یاد  دوباره 
اهداف  راه  در  که  شهیدانی  همه 
کورد  ملت  آزادیخواهانه  جنبش 
جان خود را فدا کرده اند را گرامی 
می داریم و وعد داده تا با قاطعیت 
اهداف  آوردن  بدست  برای  بیشتر 

واالیشان تالش کنیم.
مرکزهمکاری احزاب کوردستان 

ایران
١٧ شهریور ١٣٩٨ خورشیدی
٨  سپتامبر ٢٠١٩ میالدی

ترک تحصیل بدلیل نبود معلم
توابع  از  دورا  بخش  آموزان  دانش 
لردگان بدلیل نبود معلم مجبور به 

ترک تحصیل هستند.
 براساس گزارشات منتشرە، دانش 
توابع  از  "چیلته"  روستای  آموزان 
"لردگان"،  شهرستان  "دورا"  منطقه 
بدلیل نبود معلم مجبور به ترک 

تحصیل هستند.

دانش آموزان دختر این منطقه فقط 
تا پایان مقطع ابتدایی و پسران نیز 
تا پایان مقطع راهنمایی می توانند 
تحصیل کنند و از ادامه تحصیل 

محروم هستند.
نبود و یا کمبود معلم در مناطق 
محروم و مرزی سالیان دراز است 
که دانش آموزان این مناطق را از 

رژیم  اما  است  داشته  باز  تحصیل 
کوچکترین اهمیتی به این موضوع 

نداده است.
مناطق  و  ایران  در  معلم  کمبود 
محروم و مرزی درحالی است که 
ایران،  در  بیکاری  میزان  بیشترین 
فارغ التحصیالن دانشگاهی هستند.

از  تعداد  دهنده  تکان  ارقام  و  آمار 
گرسنگان در ایران

تعداد  رژیم  به گفته مسئوالن  بنا 
آن  از  بیشتر  ایران  در  گرسنگان 
نشان  آمارها  که  است  چیزی 
می دهند و رژیم به داللیل امنیتی 
هرگز آمار واقعی را به مردم اعالم 

نمی کند.
وزیر  معاون  سیاری"  اکبر  "علی 
بهداشت رژیم می گوید، ٣٠ درصد 
مردم ایران گرسنه اند و نان خوردن 

ندارند.
وی با ارائه گزارشی ازآسیب های 
است:  گفته  ایران  در  اجتماعی 
"نابرابری های پنهان در جامعه رو 
به افزایش است و فقر، محرومیت 
اجتماعی، پایین بودن شاخص های 
حاشیه  مسائل  از  انسانی  توسعه 

نشینی است".
"حاتم شاکر" معاون وزیر کار رژیم 
می گوید مطابق برآوردهای داخلی 
درصد   ۴ تا   ٢ بین  بین المللی  و 
مردم ایران دچار فقر شدید هستند، 
به این معنا که قادر به سیر کردن 
این  تعداد  که  نیستند  خود  شکم 
میرسد.  نفر  ٢تا٥ملیون  بین  افراد 
"فقر  عنوان  با  وضعیت  این  از 

خشن" نیز یاد می شود .
مخبردزفولی"  "محمد  حال  این  با 
فرمان  اجرایی  ستاد  رئیس    ،
کرده  اعالم  پیش  چندی  خمینی، 
بود که ١٢ میلیون نفر در ایران زیر 
خط فقر مطلق قرار دارند و بین ٢٥ 
تا ٣٠ میلیون نفر نیز زیر خط فقر 

نسبی زندگی می کنند.
در این باره حسین راغفر اقتصاددان 
"بر  می گوید:  دانشگاه  استاد  و 
مطلق  فقر  خط  محاسبات  اساس 
برای یک خانواده چهار نفره حدود 
چهار میلیون تومان است و با این 
کشور  جمعیت  درصد   ٣٣ مبنا 
دچار فقر مطلق و شش درصد زیر 

خط گرسنگی هستند".
وی اظهار کرده است که ٧ درصد 
این  و  است  گرسنه  ایران  جمعیت 
و  است   ٩٦ سال  به  مربوط  امار 
آمار سال ٩٧ اعالم نشده و اما االن 
وضعیت بسیار بدتری نسبت به سال 

گذشته داریم.

انتظامی  سرکوبگر  نیروی  بازنشسته  یک 
رژیم مورد حمله مسلحانه قرار گرفت

نیروی  بازنشسته  نیروی  یک 
در  رژیم  انتظامی  سرکوبگر 
شهرستان مهاباد مورد هدف گلوله 
افراد ناشناس قرار گرفت و زخمی 

شد.
سحرگاه امروز شنبه، ٢٣ شهریور، 
بازنشستگان  از  پرانداخته"،  "حسن 
رژیم،    انتظامی  سرکوبگر  نیروی 
در حوالی میدان "مالجامی"، مورد 
ناشناس  مسلح  فرد  چند  هجوم  
تیراندازی  اثر  بر  و  گرفت  قرار 

زخمی گردید.
برادر  رسیده،  اطالعات  براساس 
انتظامی،  نیروی  عضو  این  دیگر 
سال  چند  پرانداخته"،  "حسین  بنام 

پیش به قتل رسیده بود.
بازنشسته  پرانداخته"،  "حسن 
انتظامی رژیم  نیروهای سرکوبگر 

اسالمی ایران است.
به  وابسته  شخص  دو  این  خانواده 
رژیم  انتظامی  سرکوبگر  نیروی 
شهید"  "بنیاد  نام  به  عضو  ایران، 

رژیم هستند.
اعالم  میدیا  کوردستان  خبرنگار 
با  تیراندازی  عامالن  که  کرد 
و  کرده اند  فرار  به  اقدام  ماشین 
شهر  خارج  در  را  خویش  ماشین 

گذاشته و متواری گشته اند.
اطالعات موثقی از هویت عامالن 
در  تیراندازی  دالیل  و  تیراندازی 

دست نیست.
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مختار نقشبندی 

اگر آمریکا بخواهد رژیم ایران را سرنگون کند 
راه کم هزینه ای وجود دارد

متاسفانه بسیاری از اپوزسیون ایران 
شناخت درستی از ساختار سیاسی 
به همین  ندارند و  نداشته و  جهان 
دلیل همه امیدشان سرنگونی رژیم 
خارجی  قدرت  یک  توسط  ایران 
بوده و همین مسئله باعث واکنش 
های هیجانی و دلسردی ها و نا 
هر  پی  در  گسترده  های  امیدی 
آخرین  که  شده  رویدادی  و  حادثه 
که  بود  برجام  آن  بزرگ  نمونه 
امیدی  و بی  آن دلسردی  از  پس 
میزد،  موج  اپوزسیون  میان  در 
بخش  اصلی  امید  هم  اکنون  هم 
اپوزسیون حمله نظامی  از  بزرگی 
دلیل  همین  به  و  است  آمریکا 
رژیم  تروریستی  اقدام  هر  از  پس 
نظامی  واکنش  منتظر  امیدوارانه 
اشتباه است  این  آمریکا هستند و 
چون  برد  نخواهد  جائی  به  راه  و 
رژیم  سرنگونی  تنها  نباید  هدف 
روشن  ای  برنامه  باید  بلکه  باشد 
سرنگونی  از  پس  فردای   برای 
رژیم وجود داشته باشد و اپوزسیون 
با برنامه ای مشخص دست یاری 
در  کنند،  دراز  دیگران  سوی  به 
این مقاله اشاره ای خواهیم داشت 
به اینکه با توجه  به مسائل پیش 
سیاست  اخیر  روز  چند  در  آمده 
خواهد  چه  ایران  قبال  در  آمریکا 
بود،ادامه تالش برای کنترل رژیم 
آمریکا  اگر  و  ؟  رژیم  تغییر  یا 
ایران  رژیم  سرنگونی  به  تصمیم 
هم  ای  هزینه  کم  راه  آیا  بگیرد 
برای آمریکا و هم مردم ایران وجود 
دارد و نقش اپوزسیون در این میان 

چه خواهد بود؟
سیاست  اخیر  مسائل  به  توجه  با 
چه  ایران  رژیم  قبال  در  آمریکا 

خواهد بود ؟
قدرت  همچون  دالیلی  به  آمریکا 
به  قادر  نظامی  و  اقتصادی  زیاد 
به  و  است  ایران  در  رژیم  تغییر 
همین دلیل بخشی از اپوزسیون با 
توجه به مشكالت آمریکا و ایران 
به  مشکالت  این  که  امیدوارند 
تغییر رژیم در ایران توسط آمریکا 
منجر شود اما با توجه به اینکه 
کشورها  همه  جهانی  ساختار  در 
به دنبال منافعشان هستند و بیرون 
و  اقتصادی  منافع  مرزهایشان  از 
است  مقدم  چیزی  هر  بر  امنیتی 
پس روشن و واضح است که هدف 
اصلی آمریکا  نه سرنگونی  رژیم 
ایران و نه حمایت از آن است بلکه 
آمریکا  سیاست  و  تصمیم  هر 
این  به  بستگی  ایران  قبال  در 
به  گزینه  کدام  که  دارد  مسئله 
بحث  است،  آمریکا  یا ضرر  نفع  
برای  بشر  حقوق  و  دموکراسی 
آمریکا اهمیت دارد اما در اولویت 
می  مثال  برای  و  نیست  و  نبوده 
قبال  در  آمریکا  سیاست  به  توان 
کره شمالی اشاره کرد که پس از 
به  حاضر  شمالی  کره  رژیم  آنکه 
مذاکره با آمریکا شد همه مسائل 
به حاشیه رفتند بجز برنامه هسته 
ای و موشکی و کامال روشن و 
واضح است که مشکل آمریکا با 
مسائل  بخاطر  شمالی  کره  رژیم 
تا  نبوده،  دموکراسی  و  انسانی 
مقابل  در  آمریکا  سیاست  اکنون 
و  نبوده  رژیم  تغییر  ایران  رژیم 
رژیم  کنترل  آمریکا  اصلی  هدف 
اگر  مطمئنا  اما  است  بوده  ایران 
به این نتیجه برسند که رژیم ایران 
سیاست  حتما  نیست  کنترل  قابل 
پیش  در  جدیت  با  را  رژیم  تغییر 
گسترده  حضور  گرفت،  خواهند 
به  خاورمیانه  در  آمریکا  نظامی 

جهان  از  منطقه  این  اهمیت  دلیل 
منابع  وجود  دلیل  به  که  است 
مهمی  تاثیر  گاز  و  نفت  بزرگ 
بر اقتصاد جهان دارد، آمریکا هم 
اکنون خود تولید کننده نفت است 
و نیازهای خود را فراهم می کند 
و  است  صادرات  به  قادر  حتی  و 
حضورش در خاورمیانه به ٢ دلیل 
مهم تر است،یکی تسلط بر منابع 
صادرات نفت به کشورهای در حال 
دیگری  و  چین  بخصوص  توسعه 
جلوگیری از تسلط دیگر قدرت ها 
بر خاورمیانه به خصوص روسیه و 
چین است. چین با تولید ناخالص 
میلیارد  هزار   ١٣ از  بیش  داخلی 
با  آمریکا  به  سرعت  به  دالری 
 ٢٠ حدودا  داخلی  ناخالص  تولید 
نزدیک می  هزار میلیارد دالری 
شود و تا چندسال دیگر از آمریکا 
همچنین  و  گیرد  می  پیشی 
توسعه  حال  در  کشورهای  دیگر 
بیشتر  اقتصادی  با میانگین رشد 
از آمریکا به مرور جایگاه بهتری 
در جهان پیدا می کنند و این به 
جایگاه  تدریجی  شدن  کم  معنای 
جهانی  سطح  در  آمریکا  قدرت  و 
است اما نکته مهم این است که 
توسعه  حال  در  کشورهای  همه 
از  انرژی  منابع  به  چین  ویژه  به 
خاورمیانه  خصوص  به  و  جمله 
وابسته هستند پس نفوذ آمریکا در 
خاورمیانه ضمن اینکه باعث حفظ 
امنیت جریان انرژی خواهد شد به 
حفظ جایگاه آمریکا در جهان هم 
کمک خواهد کرد، از طرفی رژیم 
بر  با تسلط  ایران تالش می کند 
خاورمیانه به خصوص هالل شیعی 
گاز  و  نفت  منابع  بیشترین  که 
خاورمیانه در آن قرار دارد جایگاه 
مهمی برای خود کسب کند و این 
با منافع آمریکا متضاد است، هر 

از  بزرگتر  ایران  رژیم  اهداف  چند 
توانایی های اقتصادی و نظامی 
راه  از  ایران  رژیم  اما  است  ایران 
گروههای شبه نظامی و تروریستی 
و  است  کرده  امن  نا  را  منطقه 
همچنان به این تالش برای تسلط 
بر خاورمیانه ادامه میدهد،آمریکا 
تا اکنون تالش کرده رژیم ایران را 
کنترل کند و سیاست کنترل ایران 
در کنار هزینه برای آمریکا منافع 
اقتصادی و سیاسی هم داشته که 
نمونه آن خریدهای هنگفت نظامی 
از  فارس  خلیج  حوزه  کشورهای 
آمریکا بوده است اما در صورتیکه 
آمریکائی ها  به این نتیجه برسند 
کنترل  قابل  غیر  ایران  رژیم  که 
رژیم  هزینه کنترل  اینکه  یا  است 
از هزینه سرنگونی آن بیشتر است 
مطمئنا سیاست تغییر رژیم را در 
پیش خواهند گرفت اما از طرفی 
آمریکائی ها از  جنگ در عراق 
زیادی  های  تجربه  افغانستان  و 
حاضر  دیگر  و  اند  کرده  کسب 
را  هنگفتی  های  هزینه  نسیتند 
صرف تغییراتی کنند که دستاورد 
زیادی بری آنان نداشته باشد. در 
شرایط کنونی آمریکائی ها تنها 
در شرایطی سیاست تغییر رژیم را 
در پیش خواهند گرفت که راهی 
داشته  وجود  مطمئن  و  هزینه  کم 

باشد. 
آیا راهی کم هزینه و مطمئن برای 
سرنگونی رژیم ایران وجود دارد ؟

و  افغانستان  های  جنگ  اگر 
عراق را برسی کنیم میبینیم که 
به  مربوط  آمریکا  هزینه  بیشترین 
پس از سرنگونی رژیم های طالبان 
و بعث بود، آمریکائی ها به آسانی 
و با تلفات بسیار کم آن ٢ کشور را 
تصرف کردند اما علی رغم حضور 
گسترده نیروی زمینی آمریکا در 

آن كشورها و استفاده از امکانات 
در  امروز  به  تا  عمال  گسترده 
افغانستان امنیت و آرامش کلی بر 
قرار نشده و در عراق هم نیروهای 
آرامش  برقراری  در  آمریکایی 
فراوانی  مشکالت  با  امنیت  و 
در  اکنون  و  بودند  گریبان  دست 
هر ٢ کشور شرایط سیاسی بسیار 
حساس و شکننده است و دشمنان 
آن  در  فعاالنه  همچنان  آمریکا 
و  عراق  و  دارند  حضور  كشور  دو 
افغانستان همچنان پایگاهی برای 
دشمنان آمریکا هستند،اگر آمریکا 
ایران  برای تغییر رژیم در  بخواهد 
عمل  عراق  و  افغانستان  همچون 
بزرگتر  بسیار  مشکالتی  با  کند 
از  بیشتری  بسیار  های  هزینه  و 
مجموع آن ٢ جنگ مواجه خواهد 
مستقیم  حمله  صورت  در  شد، 
آمریکا برای تصرف ایران مطمئنا 
نیروهای نظامی رژیم ایران تنها به 
جنگ کالسیک اکتفاء نخواهند 
متقارن  نا  های  با جنگ  و  کرد 
کار را برای آمریکائی ها دشوار 
تصرف  کرد،  خواهند  هزینه  پر  و 
شهر به شهر ایران هم برای آمریکا 
بسیار هزینه بردار خواهد بود و هم 
اپوزسیون کشوری ویران را به ارث 
از  تنها بخشی  این  برد و  خواهند 
مشکالت خواهد بود و اگر برنامه 
مشخصی که در برگیرنده خواسته 
و  اقوام  و   ها  ملیت  همه  های 
باشد  نداشته  وجود  ایران  مذاهب 
ایران وارد جنگ داخلی هم خواهد 
اپوزسیون  اول  قدم  در  پس  شد. 
توافق  به  ایران  آینده  باره  در  باید 
دخالت  فکر  به  سپس  برسند 
خارجی باشند، کم هزینه ترین راه 
سرنگونی رژیم ایران حمایت کامل 
آمریکا از اپوزسیون و تالش برای 
اتحاد آنان است، اگر آمریکا بتواند 

در اتحاد اپوزسیون دموکرات ایران 
حداقل  با  تواند  می  بشود  موفق 
مراکز  به  نظامی  محدود  حمالت 
سیاسی و فرماندهی هم رژیم ایران 
را سرنگون کند و هم برای فردای 
پس از رژیم ایران و کنترل و حفظ 
امنیت در ایران با مشکلی مواجه 
آمریکا   ١٣٨٨ سال  در  نشود.اگر 
از مردم حمایت می کرد مطمئنا 

رژیم از هم می پاشید، 
ای  هزینه  با  تواند  می  آمریکا 
جنگ  از  کمتر  بسیار  بسیار 
را  ایران  رژیم  عراق  و  افغانستان 
سرنگون کند به شرطی که موفق 
متحد  را  ایرانی  اپوزسیون  بشود 
کامل  حمایت  آنان  از  و  کند 
لزوم  صورت  در  و  بکند  سیاسی 
با  اپوزسیون  نظامی.  پشتیبانی 
اتحاد و برنامه مشخص برای آینده 
مردم  اتحاد  باعث  توانند  می  هم 
سراسر ایران بشوند و هر شورش و 
هم  و  کنند  مدیریت  را  تظاهراتی 
مورد  قوی  الترناتیوی  عنوان  به 
به  و  بگیرند  قرار  آمریکا  توجه 
که  بدهند  اطمینان  ها  آمریکائی 
با  نتنها  رژیم  سرنگونی  از  پس 
مشکلی مواجه نخواهند شد بلکه 
ایران به كشوری دوست و همپیمان 
آمریکا تبدیل خواهد شد. وقت آن 
رسیده که رهبران اپوزسیون مطلق 
در  با  و  بگزارند  کنار  را  گرایی 
نظر گرفتن حقوق همه ملیت ها و 
ادیان ایران ائتالفی بزرگ تشکیل 
بدهند. الزم به ذکر است که حمله 
را  دیکتاتوری  تواند  می  خارجی 
سرنگون کند اما برای رسیدن به 
دموکراسی و ثبات و آرامش باید 
خود مردم و اپوزسیون تالش کنند 

و آینده خود را به دست بگیرند.
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خالد درویژه
احمد وفائی

اثرانگشت بر رویای رژیم

 رفتارهای نامتعارف و تنش زای 
جمهوری اسالمی از جملە تجهیزو 
تروریستی  گروهای  مالی  تامین 
ویژە  بە  تروریستی  ،انجام عملیات 
در کشورهای اروپایایی  عدول از 
امنیت  شورای   ٢٢٣١ قطعنامە 
و  تولید  در خصوص  ملل  سازمان 
بالستیک،  موشکهای  آزمایش 
دستیابی  درجهت  رژیم  تالشهای 
بە سالحهای کشتار جمعی، دست 
کشورهای  امورداخلی  در  اندازی 
منطقە،  دولتمردان امریکا بە ویژە 
کابینە ترامپ را برآن داشت کە بە 
عنوان نقض روح برجام ،یک جانبە 
از چنین توافقی که بە زعم وی 
عصرحاضربودە،  توافق  نوع  بدترین 
بیرون بیاید و متعاقبا آتش تنشهای 
بین ایران و امریکا از یک طرف و 
ایران و عربستان از طرف دیگرروز 
با  بەروز شعلەورتر شدە و اینک  
مدارک  اسناد،  برخی  بر  استناد 
ایجاد  و شواهد، رد پای رژیم در 
تنشهای منطقە برهمگان اشکارتر 

می شود.
ازبرجام  امریکا  بعدازخروج 
درچهارچوب فشارحداکثری جهت 
متقاعدکردن ایران،تحریمهای تعلیق 
درطی  برجام  توافق  برطبق  شدە 
از  هربارسنگینتر  و  چندین مرحلە 
گذشتە برگشتند و کمراقتصادایران 
را که ازسوء مدیریت و ایدە های 
میبرد  رنج  رژیم  ایدئولوژیک 
از  به طوری که جدای  شکستند 

خروج  درخصوص  مستقیم  تاثیرات 
ازبازارهای  خارجی  شرکتهای 
هیچ  برای  رغبتی  عمال  ایران 
خارجی  و  داخلی  گزار  سرمایه 
نرخ  و  نماندە  باقی  دراقتصاد 
رشداقتصادی که درطی حاکمیت 
برای  حرفی  اسالمی  جمهوری 
نداشت سیرنزولی خودراطی  گفتن 
بیشترازپیش  وبیکاری  کرده 
روانی  میکند،تاثیرات  خودنمایی 
چنین سیاستی همگام و همراه با 
سیاستهای ناکجاآبادی رژیم ارزش 
باارزهای  درمقایسه  را  پول  واحد 
خارجی چنان به سراشیبی سقوط 
زیمبابوەای  تورم  میدادکە  سوق 
ازاقتصادایران  دورنمایی  عنوان  به 
میکرد.تورم  نمایش  خودرا 
برزندگی  که  ای  افسارگسیخته 
نفس  نای  و  افکنده  سایه  مردم 
آنچه  راگرفته.اما  کشیدنشان 
آزرده  را  رژیم  سران  میان  دراین 
تمام  به  نزدیک  ،قطع  خاطرکرده 
نفت  ازفروش  ناشی  درآمدهای 
بود که ٧٠درصد درآمدهای رژیم 
درآمدهای  میشد.کاهش  راشامل 
فروش نفت که بیش ازبرجام روزانه 
و٥٠٠هزاربشکه  ٢میلیون  بر  بالغ 
١٠٠هزار  کمتراز  سطحی  به  بود 
بشکه درروز سطح درآمدهای رژیم 
راتاحدی پایین آورد که دیگرنمی 
توانست کمافی السابق گروههای 
و  تامین  را  خوددرمنطقه  نیابتی 
گیروداری  کند.درچنین  تطمیع 
مشکالت  ای  ریشه  حل  جای  به 
سیاستهای  وبکارگیری  موجود 
منجربه  که  کارساز  و  اصولی 
کنونی  وضعیت  از  رفت  برون 

زدن  دامن  رژیم  گردد،سیاست 
باغرب  تنش  ترکردن  گسترده  به 
عربستان  و  امریکا  با  منجمله  و 
شد.تاجایی که دولتمردان رژیم به 
خیال ضربه زدن به منافع امریکا 
به  متقاعدکردنشان  و  شرکایش  و 
چندین  ،اعمال  فشارهایشان  تقلیل 
عمل خرابکارانه را درپیش گرفتند 
که هربار بیش تراز پیش ودرجهت 
عکس اهداف و امیالشان ، اجماع 
خود  علیه  را  بیشتری  جهانی 

سازمان دادند.
به  موشکی  حمله  ترین  تازه 
بقیق  نفتی  چاههای  و  پاالیشگا 
و خریص درعربستان رادرچهارچوب 
میتوان  رژیم  سیاستهای  چنین 
زعم  به  که  کرد.سیاستی  تحلیل 
و دررویای حاکمان تهران بازارهای 
جهانی را از طالی سیاه خالی کرده 
وهمراه با افزایش قیمت آن ،شرکا و 
همپیمانان امریکا را به ستوه آورده 
به  رسیدن  از  را  امریکا  عمال  و 
فشار  سیاست  اجرای  در  اهدافش 
حداکثری به چالش بکشاند.غافل 
از انکه نه تنها چنین سیاستهای 
را  رژیم  فراوان  دردهای  از  دردی 
جمهوری  بلکه  کند  نمی  درمان 
اسالمی و کلیت چنین رژیمی را 
حتمی  سقوط  و  نابودی  درباتالق 
غوطه ور خواهد کرد.سیاستی که  
با فاش شدن اثرانگشتش در تاثیری 
معکوس  اجماعی گستردە تر بین 
و  ترین  نامتعارف  راعلیه  المللی 
ساختارشکن ترین رژیم دیکتاتوری 
عصرحاضر  را در روزهای آتی و 
در نشست مجمع عمومی سازمان 

ملل درپی خواهد داشت.

جوان کورد خوراسان
 زنده می میرد

هر ملت  بزرگترین سرمایه  جوانان 
نیروی  هستند،جوانان  سرزمینی  و 
ملت  هر  تالش  و  حرکت  و  کار 
آرمان های جدید  به  برای رسیدن 
گذشتگانش  میراث  از  دفاع  و 
برای  ملت  هر  باشند،دشمنان  می 
هدف  را  جوانانشان  آن  نابودی 
شده  طریق  هر  از  و  میدهند  قرار 
در صدد گرفتن شادابی و پویایی 

جوان میباشند
گذشته کورد های خراسان پر است 
از سلحشوری جانفشانی و دالوری 
صفحات  در  کە  جوانانش  های 

تاریخ پر افتخارشان موج میزند.
مرد  چه  و  زن  چه  کورد  جوان 
سربلند  ها  مصیبت  دل  از  همیشه 
دشمنان  کابوس  به  و  آمده  بیرون 

متجاوز تبدیل شده اند.
کورد  جوان  امروزه  متاسفانە  اما 
حال روز خوبی ندارد شاید به جد 
میتوان گفت بدترین دوران خود را 
میگذراند دیگر دشمنان کوردها در 
خراسان آشکار به میدان نیامده اند، 
خبری از شمشیر و اسلحه نیست. 
امروز دشمن قوی تر و مرموز تر 

از گذشته عمل میکند.
کورد  جوانان  میان  در  متاسفانە 
دیگر  کە  هستند کسانی  خراسان 
آن صالبت گذشته را ندارند، گونه 
گراییده،  زردی  به  سرخشان  های 
لبانشان  و  گود  چشمانشان  دور 

زانوهایش  دیگر  میزند.  سیاهی 
قدرت حرکت ندارد سرش پایین و 
چشمانش بسته است دائم در توهم 

است و در خیال سیر میکند.
است  اعتیاد  نامرئی  اسلحه  آری 
که اینگونه آنان را از پای دراورده، 
دختران و زنان را به فحشا کشانده 
است. شماری از جوانان کورد آنقدر 
غرق فساد اعتیادند که دیگر امری 
کامال طبیعی تلقی شده و کسی 
درمان.  نه  است  به فکر چاره  نه 
آنچنان جوانانی که میروی  میان 
به  مینشینی  که  سخنانشان  پای 
عمق فاجعه پی خواهی برد، مواد 
مخدر آنچنان گرفتارشان کرده که 
دیگر  فرهنگ و اصالت و نژاد نه 

برایشان معنا نه مفهوم دارد. 
بیکاری و فقر اعتیاد را چند برابر 
کرده است. تفریحشان نئشەگیست 

, هرزگیست و بی بندوباری...
 با این وضعیت ذهن مریض جوان 
بیمار چگونه میتواند حق طلب و 

آرمانخواه باشد؟
هشدار  زمان  از  که  مدتهاست 
گذشته است، جوان زمینگیر شدە 
بە  میشکند!  تلنگری  با  و  است 

راستی چه باید کرد!!!
شاید منتقدان این دل نوشتە های 
من  مطرح کننند فساد و اعتیاد 
در تهران و مشهدو ...بسیار است 
من نیز منکر چنین چیزی نیستم 
به  من  که  داشت  توجه  باید  اما 
برسی وضعیت جوان کورد خراسان 
میپردازم و کاری به دیگر مناطق 

ایران در این مطلب ندارم.

اگر کمی دلسوزانه و کارشناسانه 
به مسئله اعتیاد در خراسان دقت 
کرد میتوان به وضعیت وخیم و رو 
به بدتر شدن جوانان کورد خراسان 
به خلوت  برد، فقط کافیست  پی 
ها و دورهمی و جمع جوانان وارد 
اعتیاد  که  دید  خواهیم  شویم! 
چطور گریبان گیر جوانانمان شدە 

است.
و  ثابت  شغل  نبود  بیکاری، 
وضعیت بد اقتصادی،شرایط سخت 
و  آیندە  بە  امید  نداشتن   ، ازدواج 
جو بد فرهنگی حاکم از مواردی 
است کە جوانان را درگیر اعتیاد 

کردە است.
این  روی  بر  را  چشممان  اگر 
جوانان  ببندیم،آیندە  آشکار  حقیقت 
کورد خراسان کە نیروی مبارزات 
انقالبی علیە رژیم فاسد و مرکز 
در  باید  را  میباشند  ایران  گرای 
کامل  تباهی  با  آیندە  سال  چند 

ببینیم
رژیم ایران بە این امر کامال واقف 
است کە کورد خوراسان چند سالی 
روبرو  کوردی  بهار  پدیدە  با  است 
در  کوردی  بیداری  و  است  شدە 
استان کوردنشین در حال رقم  این 
با  دارد  سعی  رژیم  است.  خوردن 
سیاست های پلیدانە و ضد بشری 
کە در حال اجرا بر روی هموطنان 
را  جوانانش  دارد،  خوراسان  کورد 
با بالی خانمان سوز اعتیاد درگیر 
کند تا کسی  بە دنبال هویت ملی 
و حق تعین سرنوشت خود  نباشد.
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کشاورزان قوچانی نسبت به 
پایین بودن نرخ محصول 

اعتراض کردند

به  قوچان  شهرستان  کشاورزان 
دلیل پایین بودن  قیمت محصول و 
بودن هزینه کاشت محصوالت  باال 

اعتراض کردند.
ماه  شهریور   ٢٨ پنجشنبە  روز 
کشاورزان گوجه کار قوچانی نسبت 
بە اعتراض به قیمت پایین محصول 
گوجه فرنگی از سوی کارخانجات 
کارخانه  مقابل  در  تجمع  با  رب 
چندین  رضا"مشهد   "شهر  رب 
جعبه گوجه فرنگی را روی جاده 
اصلی مشهد- قوچان و مقابل درب 

کارخانه تخلیه کردند.
مسئوالن  که  معتقدند  کشاورزان 
محصول  قیمت  رب،  کارخانجات 
از  شده  خریداری  فرنگی  گوجه 

کشاورزان را کاهش داده اند و االن 
به قیمت هر کیلوگرم ٧٠٠ تومان 
نیز شش  را  آن  می خرند و هزینه 

ماهه پرداخت می کنند.
قوچان  منطقه  کشاورزان  از  یکی 
قیمت  بودن  پایین  به  اعتراض  در 
"قیمت  می افزاید:  فرنگی  گوجه 
خرید ٧٠٠ تومانی هر کیلو گوجه 
ضرر  جز  کشاورزان  برای  فرنگی 
در  ندارد.این  سودی  هیچ  زیان  و 
حالی است که هزینه اجاره زمین و 
خرید بذر،کود، لوله، برداشت آب از 
چاه موتور و هزینه کرایه ماشین را 
هم نمیتوانیم جبران کنیم زیرا مبالغ 

زیادی خرج کرده ایم".
طی گزارشات امسال در شهرستان 

 ٣٠٠ و  هزار  دو  سطح  در  قوچان 
که  است  شده  کشت  هکتارگوجه 
این سطح  از  بینی می شود  پیش 
بیش از ٨٥ هزار تن گوجه فرنگی 

برداشت شود.
قطب  از  یکی  قوچان  شهرستان 
فرنگی  گوجه  تولید  بزرگ  های 
مسئوالن  ولی  است  خراسان  استان 
خرید  برای  ای  برنامه  هیچ  رژیم 
کشاورزان  از  محصول  تظمینی 

ندارند.
این خرید با نرخ پایین گوجه فرنگی 
از کشاورزان در شرایطی است که 
گوجه  رب  کیلو  هر  قیمت  رژیم 
فرهنگی را به قیمت ٢٠هزارتومان 

به فروش می رساند.

کاهش ازدواج و افزایش طالق 
در ایران

کاهش  با  ایران  در  جمعیت  رشد 
روبروست و میزان طالق نیز افزایش 
 ٢٠ با  سالمند  جمعیت  و  یافته 

درصد رشد مواجه شده است.
دفتر  کل  مدیر  برکاتی"،  "حامد 
وزارت  خانواده  و  جمعیت  سالمت 
"بین  کرد:  اعالم  رژیم  بهداشت 
متوسط  تا ٧٠به طور  سال های٦٠ 
که  آمد  دنیا  به  نوزاد  میلیون  دو 
میلیون  ٩٤یک  سال  در  رقم  این 

٦٠٠هزار نوزاد بود".
"جمعیت  افزود:  همچنین  نامبرده 

می رود  پیری  رو  شدت  به  ایران 
و جمعیت ساالنه کشور از ٤٦/٢ 
درصد در سال ٦٥ بە میزان ٢٤/١ 
درصد در سال ٩٤ کاهش یافته 

است".
به کاهش  اشاره  "برکاتی" ضمن 
 ٢٠ رشد  از  کودکان،  جمعیت 
سخن  سالمند  جمعیت  درصدی 
گفت و اعالم کرد که ٢/٩ درصد 
سال   ٦٥ باالی  ایران  جمعیت  از 

هستند.
حدود  پسران  بین  در  ازدواج  سن 

٢٨ و در بین دختران حدود ٢٤ سال 
است و آمار ازدواج از سال ٨٦ تا 
٩٧، روند نزولی داشته در حالیکه 

آمار طالق افزایش داشته است.
"حامد برکاتی"، خاطرنشان کرد: " 
نخستین  ایران،  در  میانگین  بطور 
فرزند بعد از ٤/٤ سال و فرزند دوم 
و  می آیند  بدنیا  سال   ٥/٥ از  بعد 
سال،   ٣٥ باالی  زنان  در  بارداری 

١٦ درصد می باشد.

قرارداد فاجعه بار ایران با چین

با  بار  قراردادی فاجعه  ایران  رژیم 
چین امضا کرده است که براساس 
درصد   ٣٠ را  خود  نفت  ایران  آن، 
ارزان تر به کشور چین می  فروشد.

شده،  منتشر  گزارش  براساس 
"فریال  شهریورماه،   ٢٦ شنبه  روز 
بازرگانی  اتاق  عضو  مستوفی"، 
 " کرد:  اعالم  سخنانی  در  رژیم 
کشور چین قراردادی بالغ بر ٤٠٠ 
هزار دالر با ایران امضا کرده است 
که بر اساس آن، ایران نفت خود را 
به  بازار  نرخ  از  ارزان تر  ٣٠ درصد 
چین می فروشد و این یک فاجعه 

است".

براساس گزارش وب سایت "پترولیوم 
اکونومیست"، به نقل از یک منبع 
که  ایران،  نفت  وزارت  به  نزدیک 
اعالم  شود  فاش  نامش  نخواست 
بین  که  قراردادی  "براساس  کرد: 
کشور چین و ایران در سال ٢٠١٦ 
به  می تواند  چین  بود،  شده  امضا 
 ٤٠٠ به  نزدیک  سال،   ٢٥ مدت 
سرمایه  ایران  در  دالر  میلیارد 

گذاری کند".
این درحالی است که کشور چین 
براساس این قرارداد می تواند منابع 
ایران را چند برابر ارزان تر خریداری 

کند.

"پترولیوم  گزارش  براساس 
اکونومیست"، در مفاد این قرارداد 
آمده است که چین می تواند برای 
ایران،  در  خود  منابع  از  محافظت 
را  خود  سرباز  هزار   ٥ به  نزدیک 

ایران مستقر می کند.
فروشی  ارزان  حال  در  ایران  رژیم 
به  ایران  ملی  سرمایه های 
از سوی  و  است  دیگر  کشورهای 
فساد  در  رژیم  مسئوالن  دیگر، 
اختالس های  با  و  شده اند  غوطه ور 
چند هزار میلیاردی به کشورهای 

خارجی فرار می کنند.

ترک تحصیل بدلیل نبود معلم

دانش آموزان بخش دورا از توابع لردگان بدلیل نبود معلم مجبور به ترک تحصیل هستند.
 براساس گزارشات منتشرە، دانش آموزان روستای "چیلته" از توابع منطقه "دورا" شهرستان "لردگان"، بدلیل نبود 

معلم مجبور به ترک تحصیل هستند.
دانش آموزان دختر این منطقه فقط تا پایان مقطع ابتدایی و پسران نیز تا پایان مقطع راهنمایی می توانند تحصیل 

کنند و از ادامه تحصیل محروم هستند.
نبود و یا کمبود معلم در مناطق محروم و مرزی سالیان دراز است که دانش آموزان این مناطق را از تحصیل باز 

داشته است اما رژیم کوچکترین اهمیتی به این موضوع نداده است.
کمبود معلم در ایران و مناطق محروم و مرزی درحالی است که بیشترین میزان بیکاری در ایران، فارغ التحصیالن 

دانشگاهی هستند.


