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سخن      

زبان کوردی 

نگاهی اجمالی بر سیاست قاسملودر عدم سیاست زبانی

جامعه ی یارسان ی

کی از اساسی ترین ستون های 

هویتی ملت کورد است

پیام مسئول اجرائی
 حزب دمکرات

 به مناسبت سال نو میالدی

بودجه سپاه پاسداران رژیم 
ایران افزایش یافت

انتقال جنسی ایدز
 بین زنان کشور

 ۱۰ برابر شده است

سیزده زندانی سیاسی کورد 

در زندان بوکان به سر می برند

کریم پرویزی

خیانت و سیاست

ادامه در صفحه ی 2

و  تاریخ  طول  در  سیاست 
پسرفت  یا  و  پیشرفت  طی 
سیمای  و  تعریف  جهان،  ملل 
مختلفی به خود گرفته است و 
تاریخی  مختلف  مراحل  طی 
خوانش ها،  و  شرایط  بنابر 
از  متفاوتی  معناهای  و  تحلیل 

مفهوم سیاست شده است.
در تاریخ ایران و بویژه تاریخ 
با  ایران  ملیت های  معاصر، 
در  سیاست  مفهوم  تعریف 
و  حیله  و  دروغ  چارچوب 
در  بوده اندکه  روبرو  نیرنگ 
از  گرفته  نشات  نیز  آن  واقع 
تاریخی ست  پیشینه ی  یک 
فارسی،  ادبیات  در  هم  که 
حیله گر  انسانی  به  سیاستمدار 
و فریبکار تعبیر شده و هم در 
شامل  سیاست  حاکمان،  نزد 
سواستفاده از انسان ها همچون 
داشته  مفهوم  و  معنا  مهره 
نیز  یکصده گذشته  است. طی 
روس  و  انگلیس  نیرنگ های 
پهلوی،  و  قاجار  دربار  در 
تاریخیبر  واقعیتی  همچون 
به  و  است  آشکار  همگان 
همین خاطر است که سیاست 
در ایران معنای دروغ و نیرنگ 

به خود می گیرد!
و  علمی  تعریفی  برپایه  اما 
سیاست  رئالیستی،  دیدی  با 
هرگونه  از  بردن  بهره  شامل 
تامین  برای  فرصتی  و  امکان 
پیشرفت  و  عمومی  منفعت 
است  خاطر  همین  به  جامعه. 
بازیگران  به مانند  که دولت ها 
بیشترین  سیاست،  عرصه 
انرژی را برای تحقق بیشترین 

منافع صرف می کنند.
اما سیاست از منظر عاطفی و 
از  است  عبارت  ایدئولوژیک 
تعهد به ایده ای خاص و بیشتر 
و  تعهد  و  احساسی  دید  از 
پایبندی به ایدئولوژی هاتعریف 
می شود. به همین خاطر است 
و  جریان  طی  کوردها  که 
مراحل تاریخی در اکثر مواقع 
دولت ها  که  کرده اند  احساس 

به آن ها خیانت کرده اند.
احساسی،  منظری  از  خیانت 
عاطفی و یا ایدئولوژیک معنا 
و  رئال  دیدگاه  از  می یابد. 

معادالت نیرو و تبادل

اسالمی،  جمهوری 
بود خواهد  خود  سرنگونی  عامل 

خارجه ی  وزیر  پومپئو،  مایک 
آمریکا، روز پنجشنبه، سیزده ام 
هشدار  بیانیه ای  طی  دی ماه، 
برای  داد که جمهوری اسالمی 
سیاسی  انزوای  به  دادن  پایان 
دست  باید  خود  اقتصادی  و 
خود  موشکی  فعالیت های  از 
باشد  پایانی  نقطه  تا  بردارد 
قطعنامه های  آشکار  نقض  بر 

شورای امنیت.
در این بیانیه که وزارت خارجه 
منتشر  آنرا  متحده  ایاالت 
دفاع  است:وزارت  آمده  کرده 
رژیم تهران بر آن است تا طی 
ماه های آینده دست به آزمایش 
چنین  که  بزند  موشک  سه 
بی توجهی  دیگر  بار  اقدامی 
شورای  قطعنامه های  نقض  و 
به  را  ایران  سوی  از  امنیت 
اثبات می رساند. این فعالیت ها، 
ناقض صریح قطعنامه ی ٢٢٣١ 
شورای امنیت است که این امر 

قابل تحمل نیست.
آمریکا  افزود:  همچنین  پومپئو 
که  است  داده  هشدار  مستمرا 
به  ایران  موشکی  فعالیت های 
در  ثبات  نابودی  اصلی  عامل 
منطقه بدل خواهند شد. فرانسه، 
از  بسیاری  و  بریتانیا  آلمان، 
نگرانی  نیز  دیگر  کشورهای 
بیان  رابطه  این  در  را  خود 

کرده اند.

بیانیه  در  آمریکا  وزیر خارجه 
که  کرد  تاکید  دیگر  بار  مذکور 
حامی  بزرگ ترین  ایران  رژیم 
از  و  است  جهان  در  تروریسم 
و  موشکی  برنامه های  طریق 
در  تروریستی اش  گروه های 
منطقه در تالش است منطقه و 
و  بکشاند  آشوب  به  را  جهان 
تماشاگر  تنها  نمی تواند  آمریکا 

چنین امری باشد.
مصاحبه ای  طی  همچنین  او 
تلویزیونی  شبکه ی  با 
ما  داشت:  اظهار  "نیوزمکس" 
قبال  در  خود  درست  سیاست 
ایران را ادامه خواهیم داد چرا 
که بر این باوریم که مردم ایران 
امروزی  زندگی  یک  شایسته 
هستند نه اینکه تحت حاکمیت 
رژیمی مستبد و متحجر زندگی 

کنند.
واکنش  آمریکا  نگرانی های 
را  اسالمی  جمهوری  مقامات 
نیز در پی داشت و جواد ظریف 
طی توئیتی دولت ایاالت متحده 
را به نقض قطعنامه ٢٢٣١ متهم 
در  آمریکا  شد:  مدعی  و  کرد 
جایگاهی نیست که بخواهد در 

باره ما اظهار نظر کند.
از  فشارها  اعمال  با  همزمان 
سه شنبه  روز  آمریکا،  سوی 
پاسدار  دی ماه،  دوازده ام 
دفاع  وزیر  معاون  تقی زاده، 

رژیم ایران، در سخنانی متذکر 
مسلح جمهوری  نیروهای  شد: 
هرگونه  آماده  همیشه  اسالمی 
آمریکا  و  اسرائیل  با  تقابلی 
راستا  همین  در  و  هستند. 
متکی ست  نیروهایی  به  بیشتر 
در  آشوبگرانه  مقاصد  برای  که 
یمن  عراق، سوریه،  کشورهای 
و کشورهای دیگر منطقه مستقر 

هستند.
نتانیاهو،  بنیامین  نیز،  مقابل  در 
طی  اسرائیل،  نخست وزیر 
نظامی  دانشگاه  در  سخنانی 
این کشور، در جمع  "برایالن" 
آشکار  نظامی  دانشجویان 
اسرائیل  و  آمریکا  که  ساخت 
فعالیت های  با  مقابله  برای 
تروریستی رژیم ایران در منطقه 
حوزه ی  ایران،  خود  در  نیز  و 
تقسیم  را  خود  کار  و  وظایف 
اسرائیل  نخست وزیر  کرده اند. 
در بخش دیگری از سخنان اش 
رژیم  افزود:زیاده خواهی های 
نیز  و  کشور  داخل  در  ایران 
به  منطقه،  کشورهای  در 
وظایف  تقسیم  برای  عاملی 
و  آمریکا  متحده  ایاالت  مابین 
که  بگونه ای  شده  بدل  اسرائیل 
آمریکا از راه مالی و اقتصادی 
دست  ایران  رژیم  با  تقابل  به 
بزند و اسرائیل نیز وظیفه تقابل 
برعهده  را  رژیم  این  با  نظامی 

دیگری  بخش  در  او  بگیرد. 
که:  کرد  تاکید  سخنان اش  از 
امنیت  از  اسرائیل بطور مستمر 
خود در مقابل تهدیدهای رژیم 
ایران که علنا از نابودی کشور 
دفاع  می گوید،  سخن  اسرائیل 

خواهد کرد.
به  اختصاصا  همچنین  او 
و  آشوبگرانه  تالش های 
سپاه  قدس  نیروی  تروریستی 
سوریه  خاک  در  پاسداران 
پرداخت و اعالم کرد: ما مصرا 
نظامی  تثبیت  مانع  مستمرا  و 
می شویم  سوریه  در  ایران 
دویست  از  بیش  تاکنون  و 
را  موشکی  و  هوایی  هجوم 
تروریستی  سپاه  پایگاه ها  علیه 

پاسداران، انجام داده ایم.
این جنگ شفاهی مابین ایران، 
اسرائیل و آمریکا در حالی ست 
نظر  از  اسالمی  جمهوری  که 
و  فالکت  اوج  در  اقتصادی 
فضاحت خود قرار دارد و این 
تندروترین  اعتراض  نیز  مساله 
پی  در  را  رژیم  این  مهرهای 
قاضی پور،  نادر  است.  داشته 
در  مجلس،  در  رژیم  نماینده 
داشته:  اظهار  رابطه  همین 
اسرائیل  و  آمریکا  به  نیازی 
به  اسالمی  جمهوری  نیست، 
سرنگون  مردم  و  خود  دست 

خواهد شد.

او درباره ی بودجه ی تعین شده 
داشت:  اظهار  آینده  سال  برای 
آینده  سال  بودجه ی  براساس 
باید ده درصد کارمند ها اخراج 
و  آموزش  درصد  ده  شوند، 
از  و  تعطیل شود  باید  پرورش 
روسیه وامی ٥ میلیاردی گرفته 

شود.
نوه  خمینی،  حسن  نیز  پیشتر 
ایران  اسالمی  بنیانگذاررژیم 
ایران سخن  از سرنگونی رژیم 
هیچ  داشت:  اظهار  و  بود  گفته 
بمانیم  ما  که  نیست  ضمانتی 
به  خطاب  و  بروند  دیگران  و 
مسئولین رژیم گفت: باید قانون 
را رعایت کرد، وگرنه حکومت 

را از دست خواهید داد.
هاشمی  فائزه  همچنین 
تروریست  دختر  رفسنجانی، 
علی اکبر  تهران  رژیم  بزرگ 
نماینده  و  رفسنجانی  هاشمی 
به  ایران،  رژیم  مجلس  پیشین 
این واقعیت اعتراف کرده است 
اسالمی  جمهوری  رژیم  که 
ایران از درون دچار فروپاشی 
شده و اگر ظاهرا این امر عیان 
نمی شود به این خاطر است که 
آینده خود هراسان اند  از  مردم 
و نمی دانند که بعد از جمهوری 
اسالمی ایران چه کسی قدرت 

را بدست خواهد گرفت.
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ادامه ی سخن

دیگر  منافع،  و  دستاوردها 
خیانت  نام  به  مفهومی 
هستی  تو  این  ندارد.  وجود 
خوبی  به  را  منافع ات  که 
منافع  یا  می دهی  تشخیص 
فدای  را  سرزمین ات  و  ملت 
روابط عاطفی یا ایدئولوژیک 

می کنی!
سخن  دیگر  زاویه،  این  از 
احساس  یا  خیانت  از  گفتن 
مورد  یا  و  کردن  خیانت 
نوعی  گرفتن!  قرار  خیانت 
عدم  و  ناآگاهی  به  اعتراف 
تعین  آشفته ی  جهان  درک 
برای  فرصت ها  و  امکانات 

ملت و سرزمین ات می باشد!
تاریخ  درطول  که  گفت  باید 
کوردستان،  نشیب  و  پرفراز 
تعهد و پایبندی نیرو و جنبش 
یا  ایدئولوژی  به  کوردستان 
بسیاری  در  عاطفی  رابطه ای 
برای  آن  تالش   از  مواقع  از 
مبارزاتی اش  منافع  تحقق 
چشم گیرتر  و  بیشتر  بسیار 
کوشیده ایم  بسیار  است.  بوده 
که ثابت کنیم که فرمانبردار و 
یکی  چرای  و  بی چون  تابعی 
پهلوی،  قاجار،  سالطین  از 
دولت  عثمانی،  فقیه،  ولی 
و  بریتانیا  ملکه ی  یا  و  روس 
پادشاه عربستان یا ایدئولوژی 
و  آئین  فالن  و  مارکسیسم 
فالن ایدئولوژی هستیم و یک 
تالش  نیز  مساله  این  هزارم 
بنا  را  سرزمین مان  نکرده ایم 
نهیم، بعد از آن چه کسی پیرو 
ایدئولوژی ست،  و  آئین  چه 
خاطر  همین  باشد!به  بگذار 
ما  »به  عبارت  همیشه 
خیانت شده« در طول تاریخ 

کوردستان تکرار شده است.
خود  جهان  بهتر  است  الزم 
را بشناسیم و بر آن باشیم تا 

سرزمین مان را بنیاد نهیم.

پیام مسئول اجرائی
 حزب دمکرات

 به مناسبت سال نو میالدی

مناسبت  به  ایران،  کوردستان  دمکرات  حزب  اجرائی  مسئول 
میالد حضرت عیسی مسیح و جشن آغاز سال نو میالدی، پیامی 

را منتشر کرد.
متن این پیام بدینگونه است:

میالد حضرت عیسی مسیح و جشن آغاز سال نو میالدی را به 
تمام مسیحیان جهان و به ویژه خواهران و برادران مسیحیمان 

در کوردستان ایران صمیمانه تبریک می گوییم.
همه  برای  آرامش  و  از صلح  پر  سالی   ٢٠١٩ سال  امیدواریم 

باشد.

حزب دمکرات کوردستان ایران
مسئول اجرائی حزب دمکرات

مصطفی هجری
2٩دسامبر 2۰۱٨

کاهش یک سوم صادرات نفت ایران به آسیا
صادرات نفت ایران به مشتریان 
کره  هند،  چین،  شامل  آسیایی 
نوامبر  ماه  در  ژاپن  و  جنوبی 
بشکه   ۸٠٠ و  هزار   ۶۶۴ به 
که  است  کرده  سقوط  روز  در 
سال  پنج  طی  میزان  کمترین 
خبرگزاری  است.   گذشته 
روز  که  گزارشی  طی  رویترز، 
اساس  بر  ماه  دی  هفتم  جمعه 
ردیابی  و  گمرکی  آمارهای 
است،  کرده  منتشر  نفتکش ها 

٣۰۰هزار کارگر قطعه ساز در ایران بیکار شده اند
ایران،  قطعه سازان  انجمن  دبیر 
 ٣٠٠ حدود  شدن  بیکار  از 
هزار کارگر قطعه ساز خبر داده 
شدن  بیکار  دلیل  وی  است؛ 
این کارگران را مشکالت مالی 

اعالم کرده است.
انجمن  دبیر  نژاد،  محبی  آرش 
اشاره  با  ایران،  سازان  قطعه 
از  تعداد  این  شدن  بیکار  به 
که  است  کرده  اعالم  کارگران، 
مشکالت  این  رفع  منظور  به 
سازان  قطعه  نمایندگان  مالی، 
با  جلسه   ۴٠ طی  ایران، 
کرده اند  گفتگو  رژیم  مسئوالن 
بی آنکه این جلسات به نتیجه 
برسند. وی همچنین گفته است: 
مسئوالن  های  وعده  وجود  با 
رفع  برای  هنوز هیچ گشایشی 
سازان  قطعه  مالی  مشکالت 
صورت نگرفته و وضعیت این 

انجمن نویسندگان کودک و نوجوان بیانیه ای را منتشر کرد
کودک  نویسندگان  انجمن 
با  رابطه  در  نوجوان  و 
آتش سوزی در مدرسه زاهدان 
و جان باختن چهار کودک در 
این حادثه بیانیه ای منتشر کرد.

روز شنبه، هشتم دی ماه١٣٩٧، 
و  کودک  نویسندگان  انجمن 
آتش  با  رابطه  در  نوجوان، 
سوزی در مدرسه ی غیرانتفاعی 
و  زاهدان  در  "اسوه ی حسنه" 
جان باختن ۴ دانش آموز این 
عنوان  تحت  بیانیه ای  مدرسه  
"در برابر کودکانمان مسئولیم" 
بیانیه  این  در  کرد.   منتشر  را 
آتش  حادثه ی  به  اشاره  ضمن 
دختران  مدرسه ی  سوزی 
پیرانشهر، که در سال  شین آباد 
تن  دو  آن  طی  و  داد  رخ   ٩١
از دانش آموزان جان باختند و 
تاکنون  نیز  دیگر  دانش آموزان 
با عواقب و آسیب های ۶ سال 
پیش دست و پنجه نرم می کنند، 
گذشته  "هفته  است:   آمده 
آتش سوزی  در  کودک  چهار 
سوختند  زاهدان  در  مدرسه ای 
نیز دچار سوختگی  تعدادی  و 
شدند. این رویداد ناگوار زمانی 
حادثه  هنوز  که  می دهد  رخ 

وزیر بهداشت رژیم به دلیل کاهش بودجه، استعفا داد
وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی رژیم، به دلیل "کاهش 
سالمت  تحول  طرح  بودجه" 
قاضی زاده  حسن  داد.   استعفا 
هاشمی، وزیر بهداشت، درمان 
به  رژیم،  پزشکی  آموزش  و 
طرح  بودجه"  "کاهش  دلیل 
سمت  این  از  سالمت  تحول 
داده است.حسینعلی  استعفا 
کمیسیون  رئیس  شهریاری، 
با  نیز  رژیم  مجلس  بهداشت 
کاهش  پی  در  خبر،  این  تائید 
بودجه حوزه سالمت، به شدت 
بر  بودجه  و  برنامه  سازمان  از 
سر نحوه تعیین اعتبارات انتقاد 

شین  مدرسه  در  آتش سوزی 
فراموش مان  پیرانشهر  آباد 
آغاز  با  هرسال  است.  نشده 
ناگواری  اخبار  با  سرما  فصل 
مواجه  کشور  کنار  و  گوشه  از 
مدارس  از  اخباری  می شویم. 
از  حکایت  که  نزدیک  و  دور 
دارد.  تاسف بار  رویدادهای 
سالی نیست که حادثه ناگواری 
بخاری های  آتش سوزی  از 
نرسد.  گوش مان  به  مدارس 
آتش  مدرسه ای  بخاری 
کودکان  از  وتعدادی  می گیرد 
بی دفاع را به کام خود می کشد. 
این  به  رسانه ها  در  نیز  هربار 
می شود.  پرداخته  مشکالت 
پاره ای مقامات مسئول در این 
و  می کنند  تاسف  ابراز  زمینه 
قول عدم تکرار آن را می دهند، 
حادثه ای  با  دیگر  بار  اما 
و  می شویم  روبه رو  دردناک تر 
گویا این روند را پایانی نیست.
واقعیت این است که بسیاری از 
مدارس به ویژه در روستاها و 
گرم  برای  دورافتاده،  شهرهای 
بخاری های  از  کالس  کردن 
نفتی و گاه حتی هیزمی استفاده 
می کنند؛ بخاری هایی که اغلب 

فرسوده و به لحاظ ایمنی تماما 
آموزش  است.  غیراستاندارد 
را  بودجه  کمبود  وپرورش 
به  و  می داند  امر  این  دلیل 
و  آموزش  آن،  مسئوالن  گفته 
پرورش آن قدر مشکالت دارد 
دستمزد  و  حقوق  آن قدر  و 
سیستم  اصالح  که  دارد  معوقه 
میان  در  مدارس  گرمایشی 
آن ها گم است. اولیای مدارس 
جانسوز  حوادث  این  گناه  نیز 
دانش آموزان  برعهده  را 
می اندازند که با دستکاری شیر 
نفت بخاری و یا انداختن مواد 
آتش زا بر روی بخاری، مسبب 
وقوع چنین حوادثی می شوند.  
کرده، چه  کودکان شیطنت  چه 

اولیای مدارس کوتاهی کرده و 
چه مسئوالن بودجه الزم را به 
این کار اختصاص نداده باشند، 
نتیجه یکسان است و آن از بین 
دانش آموز  تعدادی  جان  رفتن 
و مجروح و معلول شدن شمار 
زیادی از آنان است."  در بخش 
دیگری از این بیانیه آمده است: 
حقوق  بین المللی  "میثاق های 
کودکان که کشور ما نیز متعهد 
است،  آن  اجرای  به  ملزم  و 
مسئولیت مسئوالن را سنگین تر 
می کند.  باید اقدامی فراگیر و 
همه جانبه انجام شود و هر یک 
از ما به وظیفه خود عمل کند. 

آموزش و پرورش باید بودجه 
اولیای  کند،  تامین  را  کار  این 

را  الزم  دقت  باید  مدارس 
سیستم  استانداردسازی  در 
عمل  به  مدارس  گرمایشی 
تذکرات  باید  معلمان  آورند، 
خطرات  مورد  در  را  الزم 
دانش آموزان  به  آتش سوزی 
از  لحظه ای  و  بدهند 
غافل  کالس  در  دانش آموزان 
نمانند و البته دانش آموزان عزیز 
نیز باید به سهم خود نسبت به 
باشند.  هوشیار  خطرات  این 
است.  کودکان  آن  از  آینده 
کودکانی که مسئولیت های ما را 
برعهده خواهند گرفت. کودکان 
شاداب،  سالم،   دارند  حق 
امکانات  از  برخوردار  و  ایمن 

آموزشی مناسب باشند.

بخش مهم از صنعت ایران روز 
به روز بدتر می شود به طوری 
که به زودی ۴٠٠ کارگر قطعه 

ساز دیگر بیکار خواهند شد.
این  مشکالت  نژاد،  محبی 
نقدینگی و مواد  نبود  صنف را 
ناتوانی  یا  خودداری  اولیه، 
خودروسازان از پرداخت دیون 
قیمت  افزایش  معوقه شان، 
افزوده  و  کرده  اعالم  قطعات 

است که به همه این مشکالت 
تولید  چشمگیر  کاهش  باید 
خودرو را نیز افزود. وی ضمن 
به توقف گذاشتن  به رو  اشاره 
اعالم  ایران،  در  خودرو  تولید 
بیکاران  شمار  است:  کرده 
صنعت قطعه سازی تا به حال 
نفر رسیده است  به ٢۸٠ هزار 
و روند بیکاری در این صنعت 
پیشتر  دارد.  ادامه  شتاب  با 

اعالم کرده که خرید نفت ایران 
توسط مشتریان آسیایی نسبت 
 ١٣ نزدیک  نیز  اکتبر  ماه  به 
دهد.  می  نشان  کاهش  درصد 
نفت  صادرات  ترتیب  بدین 
ایران به مشتریان آسیایی تقریبا 
صادرات  میزان  سوم  یک  به 
کرده  سقوط  گذشته  سال 
نوامبر  چهارم  آمریکا  است. 
به  را  ایران  نفتی  تحریم های 
اجرا گذاشت و به هشت کشور 

مسئول  بیگلو،  مازیار  نیز، 
و  قطعات  سازندگان  انجمن 
طی  خودرویی  مجموعه های 
اعالم  مطبوعاتی  کنفرانسی 
بیکار  موجب  ارز  بحران  کرد: 
شدن ۴٥٠ هزار نفر در صنعت 
و  می شود  خودرو  قطعه سازی 
سطح تولید ماشین  تا۸٠ درصد 
خواهد  کاهش  فعلی  تولید 
و  نفت  صنعت  از  بعد  یافت. 
و  خودروسازی  صنعت  گاز، 
روی  ایران  رژیم  سازی  قطعه 
به  بزرگترین صنعت کشور  هم 
لحاظ شمار کارگران شاغل در 
عماًل  که  رود  می  شمار  به  آن 
و  مالی  بحران های  نتیجه  در 
بین  تحریم های  و  اقتصادی 
به ورشکستگی نزدیک  المللی 

شده اند.

ژاپن،  جنوبی،  کره  هند،  چین، 
ایتالیا  و  یونان  ترکیه،  تایوان، 
ماه  شش  برای  که  داد  اجازه 
آینده به صورت محدود نفت از 
ایران وارد کنند. طی ماه نوامبر 
ژاپن برای دومین و کره جنوبی 
نفتی  متوالی  ماه  سومین  برای 
اوایل  تا  و  نخریده اند  ایران  از 
ندارند.  قصد خرید  آینده  سال 
کل صادرات نفت ایران در سال 
گذشته روزانه ٢ میلیون و ٥٠٠ 

هزار بشکه صادرات بود و بنا 
نهادهای  برخی  بینی  پیش  بر 
جهانی  بانک  مانند  المللی  بین 
انرژی،  المللی  بین  آژانس  و 
آینده  سال  در  رود  می  انتظار 
میلیون  یک  حدود  به  میالدی 
بشکه سقوط کند. این در حالی 
سال  بودجه  الیحه  که  است 
آینده ایران بر اساس صادرات 
روزانه ١.٥ میلیون بشکه نفت 

تنظیم شده است.

تا  خواسته  دولت  از  و  کرده 
اجازه ندهد که در بودجه ریزی 
شود.  بازی  مردم  جان  با 
نمایندگان  از  یکی  شهریاری، 
کرده است:  اعالم  رژیم  مجلس 
سیصد  حدود  قبل  سال  دو   "
تعیین  آن  برای  تومان  میلیارد 
 ٩۸ بودجه  در  اما  بود،  شده 
تومان  میلیارد   ١٥٠ حدود 
است".  شده  تعیین  آن  برای 
داده،  خبر  همچنین  شهریاری 
در حالی که دولت پیش از این 
"تعرفه  که  بود  کرده  تصویب 
مغز  کبد،  کلیه،  پیوند  بیماران 
تحت  پانکراس  و  استخوان 

پوشش بیمه ها باشد، به بیمه ها 
گفته شده که به دلیل نبود منابع، 
پرداخت آنها را انجام ندهند". 
علی  که  است  حالی  در  این 
نوبخت حقیقی، یکی از اعضای 
درمان  و  بهداشت  کمیسیون 
است:  معتقد  رژیم،  مجلس 
بودجه  کارشناسی  لحاظ  "از 
تعیین  مناسب  بهداشت  وزارت 
د ر  کمبودی  گونه  هیچ  و  شده 

این زمینه احساس نمی شو د".
وزارت  "بودجه  وی،  گفته  به 
بهداشت نسبت به سال گذشته 
حداقل ١٠ درصد افزایش پیدا 
کر د ه است، وزارت بهداشت د ر 

قانون  بودجه،  مصرف  زمینه 
مسئله  و  نمی کند  رعایت  ر ا 
به   رو  فرار  نیز  وزیر  استعفای 
رابطه  همین  در  است".  جلو 
الیحه  از  انتقادها  ادامه  در  و 
از  شوکت  اکبر   ،١٣٩۸ بودجه 
سازمان  امنای  هیئت  اعضای 
بودجه  اجتماعی، الیحه  تامین 
کامل  بی توجهی   " ادامه  را 
کارگران"  به  روحانی  دولت 
دانست. به گفته شوکت، کسری 
بودجه سازمان تامین اجتماعی 
تا پایان سال جاری به سه هزار 
برای  تومان  میلیارد   ٥٠٠ و 
پرداخت مطالبات بازنشستگان 

خواهد رسید.  کاهش بودجه ی 
حالی  در  بهداشت،  وزارت 
روی داده است که بسیاری از 
بیماران خاص با کمبود دارو و 
کمبود خدمات پزشکی روبه رو 
هستند و مجبورند با هزینه های 
گزاف به تامین داروهای مورد 
بازار  در  هم  آن  خود  نیاز 
وزیر  استعفای  بپردازند.  سیاه 
دهنده ی  نشان  نیز،  بهداشت 
پاسخگویی  در  وی  ناتوانی 
که  است  بیمارانی  مطالبات  به 
نبودن  پاسخگو  نتیجه ی  در 
شرایط  دچار  رژیم،  مسئوالن 
حاد جسمانی و روحی شده اند.
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انتقال جنسی ایدز بین زنان کشور ۱۰ برابر شده است
ایدز  تحقیقات  مرکز  رئیس 
از  است:  کرده  اعالم  ایران 
جنسی  تماس  پیش  سال  دو 
ایدز  انتقال  راه  اصلی ترین 
زنانی  تعداد  و  شده  ایران  در 
ویروس  به  جنسی  راه  از  که 
 ١٠ شده اند  آلوده  اچ آی وی 

برابر شده است. 
مرکز  رئیس  محرز  مینو 
ایران، در رابطه   ایدز  تحقیقات 
با مبتالیان به  ویروس اچ آی 
کسانی  اکثر  است:   گفته  وی، 
که در ایران به اچ آی وی آلوده 
سال   ۴٠ تا   ٢٥ بین  شده اند 
دارند و "ضعف اطالع رسانی و 
معرض  در  آنها  آموزش"  نبود 

سال 2۰۱٨ مرگبارترین سال برای روزنامه نگاران

اتمام  به  سال ٢٠١۸ در حالی 
سال  مرگبارترین  که،  رسید 
برای روزنامه نگاران بوده است.
جهانی  فدراسیون 
گزارشی  در  روزنامه نگاران 
سال  روز  درآخرین   که 
است،   کرده  منتشر   ٢٠١۸
تن   ٩۴ که  شود  می  متذکر 
کارکنان  و  روزنامه نگاران  از 

وزارت خزانه داری آمریکا مجوز خرید هواپیمای سوخو را صادر نکرد
هواپیمای  فروند   ٢٠ دریافت 
امضای  وجود  با  سوخو 
و  ایران  بین  خرید  تفاهم نامه 
روسیه منتفی شده است چراکه 
آمریکا  خزانه داری  وزارت 
را  هواپیماها  این  خرید  مجوز 

صادر نکرده است. 
دبیر  سامانی،  اسعد  وومقصود 
شرکت های  صنفی  انجمن 
ایران،  رژیم  هواپیمایی 
دلیل  به  که  است  کرده  اعالم 
اوفک،  مجوز  صدور  عدم 
سوخو  هواپیماهای  ورود 
و  شده  منتفی  روسیه  از 
خرید  قراردادهای  سرانجام 
گفته ی  به  است.  ناروشن 
هواپیمایی  شرکت  سامانی، 

سازمان های اپوزسیون بلوچستان
 در رابطه با آموزش مصرف مواد مخدر هشدار دادند

سازمان های  و  جریانات 
بلوچستان در رابطه  اپوزسیون 
مواد مخدر  با آموزش مصرف 
جوانان بلوچ از سوی نهادهای 
وابسته به رژیم در بلوچستان، 
احزاب،  دادند.  هشدار 
سازمان های  و  جریانات 
بلوچستان در رابطه  اپوزسیون 
مواد  انواع  مصرف  آموزش  با 

کاهش ٧۱ درصدی 
تولید خودرو در ایران

تولید خودرو در ایران در مقایسه با آذر سال گذشته ٧١ درصد 
کاهش یافته  است.

و  معدن  صنعت،  وزارت  از  شده  منتشر  آمار  جدیدترین  بنابر 
درصد   ٧١/٢ امسال،  آذرماه  در  خودرو  انواع  تولید  تجارت، 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.
بنابراین آمار تولید انواع خودرو از ١۴۶ هزار و ٣۸٢ دستگاه 
در آذر سال گذشته به ۴٢ هزار و ١۴٥ دستگاه تنزل یافته است. 
آمار تجمیعی تولید خودرو در ٩ ماه اول سال جاری تا پایان 

آذر ماه نیز بیانگر کاهش ٣١ درصدی تولید است.
بیشترین میزان کاهش تولید مربوط به تولید اتو بوس به میزان 
٩١/٢ درصد است. تولید خودرو سواری هم ٧٢ درصد کمتر 
شده است. در این دوره تولید وانت هم ۶١/۶ درصد، ون ٥٥/١ 
انواع  تولید  تنها  و  یافته  کاهش   ٥١/٩ کشنده  و  کامیونت  و 

مینی بوس ٣/٥ رشد داشته است.
با  قطعه سازان،  انجمن  مسئول  بیگلو،  مازیار  رابطه،  همین  در 
ایران و  بر  اقتصادی  ارز و همچنین فشارهای  به بحران  اشاره 
از  که  بود  کرده  اعالم  آمریکا،  تحریم های  دوره  دو  هر  آغاز 
ابتدای آبان ماه سال جاری امکان تولید قطعه را نخواهند داشت 
و ماشین سازان افت سطح۸٠ درصدی تولید را در پیش دارند.

نوع   ۴ تولید  توقف  از  ایسنا،  حکومتی  خبرگزاری  نیز،  پیشتر 
 ،٥٥٠MVM که عبارتنداز:  بود  داده  ایران خبر  در  ماشین 

لیفان اکس ۶٠، هیوندا آی ١٠ و جک جی ٥.

رشد اقتصادی ایران به
 منفی ٥/٥ درصد کاهش یافت
پیشبینی می شود رشد اقتصادی ایران در سال آینده در بهترین 
به -٥/٥  حالت  بدترین  در  و  درصد  به -٢/۶  ممکن  حالت 

درصد برسد.
مرکز پژوهشهای مجلس رژیم پیشبینی کرده است، سطح رشد 
اقتصادی ایران در اواخر امسال به -٥/٥ درصد خواهد رسید و 
این روند رو به کاهش در سال ١٣٩۸ به علت کاهش صادرات 

نفت ادامه خواهد یافت.
علی رغم کاهش چشمگیر سطح صادرات نفت، درآمد به دست 
از نفت و منابع گازی در سال آینده ١۴٣ هزار میلیارد  آمده 
پایه در سال  تومان پیشبینی شده است، در حالی که بودجه ی 
"درآمد  بوده است؛همچنین  تومان  میلیارد  هزار   ١٠١ ،  ١٣٩٧
مالی " کشور در سال آینده ١٥٧ هزار میلیارد تومان پیشبینی 
شده، که در مقایسه با بودجه سال جاری نزدیک به ٢۸ هزار 
میلیارد تومان افزایش یافته است. این ارقام پیشبینی شده نسبت 
به درآمد نفت و منابع گازی و درآمدهای مالی دور از حقیقت 

بوده و انحرافات و عوام فریبی بیش نیست.
پیشبینی میشود وضعیت اقتصادی ایران تحت تأثیر تحریمهای 
 " که  حالیست  در  این  شود،  وخیمتر   ١٣٩۸ سال  در  آمریکا 
تقدیم  زمان  در  ایران  رژیم   رئیس جمهور   " روحانی  حسن 
الیحه ی بودجه به مجلس در سال ١٣٩۸ اعالم کرد وضعیت 

اقتصادی در دی ماه و ماه های آتی رو به رشد خواهد بود.

بودجه سپاه پاسداران رژیم ایران 
افزایش یافت

خبرگزاری های داخلی رژیم ضمن اعالم کاهش بودجه ارتش، 
وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح ایران در بودجه سال 

٩۸ از افزایش بودجه سپاه پاسداران و بسیج خبر دادند.
بنابر گزارشات منتشر شده در سایت های وابسته به رژیم ایران، 
ایران از ١١ هزار میلیارد تومان در سال ٩٧ به  بودجه ارتش 
١٠ هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان در الیحه بودجه سال ٩۸ کاهش 
یافته است؛ این در حالی است که بودجه سپاه پاسداران از ٢٠ 
هزار میلیارد تومان در الیحه دولت به بیش از ٢٥ هزار میلیارد 

تومان، معادل ٢٥ درصد افزایشیافته است.
بودجه بسیج نیز که در سال ٩٧، هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان بوده 
حدود دو درصد افزایشیافته است و بودجه ستاد کل نیروهای 
مسلح رژیم نیز از حدود سه هزار میلیارد تومان به حدود ٥٠٠ 

میلیارد تومان کاهش یافته است.
با این حال نیز برخی از کار شناسان معتقدند که سود شرکت های 
لحاظ  نظامی  بودجه  در  ایران  دفاع  وزارت  و  پاسداران  سپاه 
بیشتر خواهد  نظامی  بودجه  این عدد ها  با محاسبه  و  نمی شود 

شد.
در   " استراتژیک  مطالعات  بین المللی  "مؤسسه  گزارش  بنابر 
مالی  منابع  به  پاسداران  سپاه  جمله  از  مسلح  نیروهای  لندن، 
در بیرون از دایره بودجه دسترسی دارند که با استفاده از آنها 

می توانند بودجه خود را افزایش دهند.
نمایندگان مجالس نهم و دهم پس از توافق هسته ای تیرماه١٣٩۴ 
نیز مصوباتی را برای افزایش بودجه نظامی ایران تصویب کرده  

بودند.
از جمله بر اساس برنامه ششم توسعه دولت موظف است، هر 
سال حداقل پنج درصد از "بودجه عمومی" را به بودجه دفاعی 
کشور اضافه و همچنین نسبت به "توسعه و افزایش توان تولیدی 

موشکی" اقدام کند.

ابتال قرار داده است.
راه  مهمترین  تزریقی  اعتیاد 
در  ایران  در  اچ آی وی  انتقال 
اعالم شده است.  اخیر  دو سال 
گزارش های  آخرین  اساس  بر 
 ۴٧ ایران،  بهداشت  وزارت 
میان  در  مبتالیان  از  درصد 
یعنی  گروه ها  آسیب پذیرترین 
معتادان  تن فروش،  "زنان 
تزریقی، مردانی که با همجنس 
خود تماس جنسی داشته اند و 

زندانیان بوده است. 
از  تعداد  این  از  نیمی  حداقل 
ندارند  اطالعی  خود  ابتالی 
و  می کنند  کتمان  دارند  اگر  یا 
مقاربت   با  می توانند  افراد  این 

ویروس  انتقال  باعث  جنسی 
 شوند.

انتقال  محرز،  دکتر  گفته  به 
اچ آی وی از راه تماس جنسی 
بویژه  و  جوانان  "در  ایران  در 
است."  افزایش  به  رو  زنان 
مینو محرز پیشتر نیز با استناد 
انجام شده در رابطه   به تحقیق 
خیابانی،  کودکان  ابتالی  با 
کودکان خیابانی چه  به  تجاوز 
دختر و چه پسر را بیشترین راه 
بیماری  به  کودکان  این  ابتالی 
ایدز دانسته است؛ که بر اساس 
بیشترین   ، شده  انجام  تحقیق 
کودکان  در  ایدز  شیوع  میزان 
 ١۸ تا   ١٠ بین  خیابان  و  کار 

سال است. 
غربالگری،  سیستم  نبود 
و  همگانی  آموزش های  کمبود 
همچنین کم کاری های مسئوالن 
از  بیش  افزایش  موجب  رژیم 
خطرناکی  بیماری های  حد 
از  ؛  است  شده  ایدز  همچون 
تابو  خاطر  به  نیز  دیگر  سوی 
از  بسیاری  جامعه  در  بودن 
مراجعه  از  نیز  مشکوک  افراد 
خودداری  پزشکی  مراکز  به 
موجب  نهایت،  در  که  می کنند 
آمار  بیشتر  هرچه  افزایش 
ویروس  این  به  مبتالیان 

می شود.

پایان  به  رو  سال  در  رسانه ها 
باالترین  که  شده اند  کشته 
سال  از  جان باختگان  رقم 
بنا  است.  سو  این  به   ٢٠١٢
جهانی  فدراسیون  گزارش  به 
و  قتل ها  روزنامه نگاران، 
برنامه ریزی شده،  سوءقصدهای 
مشابه  حمالت  و  بمب  انفجار 
و درگیری های مسلحانه، دلیل 

اصلی کشته شدن ٩۴ خبرنگار، 
کارکنان  و  روزنامه نگار 
رسانه ای در امسال بوده  است.

نفر   ١٢ شده گان  کشته  آمار 
بیشتر از آماری ا ست که همین 
نهاد در سال ٢٠١٧ اعالم کرده 
بود. از سال ٢٠١٢ به این سو 
از روزنامه نگاران  تن  که ١٢١ 
دادند،  دست  از  را  خود  جان 

سال  وخامت  به  وضعیت 
مرگبارترین  نبوده است.   ٢٠١۸
این  گزارش  طبق  جهان  نقاط 
با  است  افغانستان  اول  نهاد، 
کشته  نفر   ١۶ آماردست کم 
دیگر  نیزاز  مکزیک  شده . 
کشورهایی است که معموال در 
باالی فهرست قرار دارد با ١١ 
قرار  افغانستان  از  پس  کشته 
گرفته است. ٩ روزنامه نگار در 
یمن و هشت تن نیز در سوریه 
داده اند  دست  از  را  خود  جان 
به  را  آسیا  غرب  منطقه  که 
کار  برای  منطقه  خطرناک ترین 
فیلیپ  می کند.  تبدیل  خبری 
لروث، رئیس فدراسیون جهانی 
خبرگزاری  به  روزنامه نگاران، 
که  بود  گفته  آسوشیتدپرس 
شاهد  چون  روزنامه نگاران 
به  هستند،  رخدادها  و  وقایع 
این خاطر هدف قرار می گیرند.

تفاهمنامه  اخیرا  ایرتور  ایران 
هواپیمای  فروند   ٢٠ خرید 
رسانده  امضا  به  را  سوخو 
داخلی  ایرالین  یک  و  بود 
اجاره  قرارداد  پیش نویس  هم 
سوخو  هواپیمای  فروند  سه 
به  فعال  اما  بود  کرده  منعقد  را 
دلیل عدم صدور مجوز اوفک، 
مقدور  هواپیماها  این  ورود 
هواپیماهای  تحویل  نیست. 
سوخو به ایران در حالی منتفی 
پیش ،  روز   ٢٠ که  شده است 
از  ایران  هواپیمایی  سازمان 
خرید  با  خود  اصولی  موافقت 
بود.  داده  خبر  هواپیماها  این 
وزیر  معاون  رابطه،  همین  در 
راه و شهرسازی اعلما کرده که 

اکثر کشورهای اروپایی از ارائه 
ایرانی  هواپیماهای  به  سوخت 
امنتاع می کنند. در فرودگاه های 
در  نیز  استانبول  و  لبنان 
آمریکا  تحریم های  چارچوب 
سوخت  ایرانی  هواپیماهای  به 
اتمی،  از توافق  نمی دهند. پس 
فروند   ٢٠٠ خرید  ایران  رژیم 
بوئینگ،   ١٠٠ شامل  هواپیما 
آر  تی  ای   ٢٠ و  ایرباس   ۸٠
تا زمان  اما  بود  نهایی کرده  را 
تنها  برجام،  از  آمریکا  خروج 
١۶ هواپیما از جمله ٣ ایرباس 
دریافت کرد. تحریم های جدید 
ادامه  همه،  از  بیش  آمریکا 
هواپیمایی  شرکت های  حیات 
کوچک رژیم ایران را به خطر 

رابطه،  همین  در  انداخته اند. 
مدیرعامل  صدیق،  هوشنگ 
سابق شرکت هواپیمایی زاگرس 
"شرکت های  بود:  کرده  اعالم 
تنها  ایران  کوچک  هواپیمایی 
یا  دارند  رو  پیش  گزینه  دو 

ادغام یا ورشکستگی." 
تحریم های  اعمال  از  پس 
ایران  رژیم  علیه  آمریکا 
فعالیت  شرکت ها  از  بسیاری 
خود در ایران را متوقف کردند. 
شرکت  نیز  اقدام  تازه ترین  در 
کرمپل با آگاهی به فعالیت های 
آشوبگرانه ی  و  تروریستی 
ایران در منطقه و جهان، فروش 
را  رژیم  این  به  خود  قطعات 

متوقف نموده است

حکومتی  نهادهای  در  مخدر 
و  مدارس  بویژه  اسالمی  رژیم 
طی  دانشجویی  خوابگاه های 
گزارشاتی  و  اطالعیه  چندین 
مختلف به این نهادها بخصوص 
پرورش،  و  آموزش  اداره 
هشدار دادند. سازمان هماهنگ 
بلوچستان  اعتراضات  کننده 
برای  سازمانی  که   ،)shab(

اعتراضات  کردن  هماهنگ 
در  بلوچستان  قشرهای 
راستای شکل دهی و گسترش 
مبارزات مدنی بلوچستان ایران 
در  است،  رژیم  از  گذار  جهت 
از  وبسایت خود طی گزارشی 
شبکه های  در  ویدوئی  انتشار 
جوانان  که  داد  خبر  اجتماعی 
کالس های  سر  در  بلوچ 

مصرف  آموزش  مدارس، 
همین  در  می بینند.  مخدر  مواد 
راستا، این سازمان در گزارش 
ویدیو  این  است:  نوشته  خود 
دسترسی  و  آموزش  فاجعه  از 
مدارس  در  مخدر  مواد  به 
نتیجه  می دهد؛  بلوچستان خبر 
غیربومی  مدیریت  دهه  چند 
در  پرورش  و  آموزش  بر 
رسیدگی  عدم  و  بلوچستان 
به  این می شود که دانش آموز 
"پرورش"  و  "آموزش"  جای 
استعمال  به  درس،  کالس  سر 
می آورند.  روی  مخدر  مواد 
به  کرد،  اعالم  سازمان  این 
حکومت  خواهان  دلیل  همین 
که  است  ایران  در  نامتمرکز 
جوانان بلوچستان بیش از این 
برنامه ریزی  جنایات  دام  به 

شده رژیم اسالمی نیفتند.
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کوردی  زبان 
زبانی سیاست  عدم  در 

و  مدرن  جهان  با  برخورد  در 
جهان،  آن  زبانی  خواسته های 
از  کوردی  زبان  وضعیت 
اجتماعی  سیاسی،  وضعیت  
جدا  کور د  ملت  تاریخی  و 
نیست، بلکه ارتباطی تنگاتنگ 
کوردی  زبان  دارد.  آن  با 
مبارزات  تاریخ  سبب  به 
حق طلبانه ی  و  آزادی خواهانه 
علت  به  همچنین  کورد،  ملت 
سرزمین  ژئوپلوتیکی  وضعیت 
امروز  تا  که  گویشورانش 
تحت  آن  از  اعظمی  بخش 
به  است  اشغالگران  سلطه ی 
هنوز  ترکیه  و  ایران  در  ویژه 
که  است  طبیعی  زبان  یک 
کورد  ملت  زندگی  اعماق  از 
ساختار  و  است،  آمده  پدید 
واجی، واژگانی و دستور زبان 
زبآن های  از  را  آن  ویژه اش، 
زبان  به  تبدیل  و  جدا  دیگر 
جامعه ای پایدار در یک محیط 
است  کرده  خاص  جغرافیایی 
تاریخی،  حافظه ی  تاریخ،  که 
جهان فرهنگی و زند گی مادی 
برابر  در  را  آن  معنوی اش،  و 
می بخشد.  هویت  دیگر  جوامع 
وجود،علی رغم  این  با 
چاره اندیشی و کارهایی که در 
جهت توسعه ی آن، به ویژه در 
یک قرن گذشته، صورت گرفته 
است، زبان کردی در ارتباط با 
بیشتر  اندیشیدنی  مدرن  جهان 

می طلبد. 
 )modernity( مدرنیته 
زندگی  از  نوینی  شیوهHی 
در  که  است  انسانی  رفتار  و 
و  علمی  منطق  یک  قالب 
صنعتی  و  فنی  سازمان یافتگی 
از  نوینی  شیوه ی  همراه  به 
و  اجتماعی  سیاسی،  نهادهای 
متناسب  فرهنگی  با  اقتصادی 
آن نهادها پدید آمده است. آن 
با  شیوه ی نوین زندگی همگام 

تغییرات عمیقی که در جهان و 
آورده  وجود  به  انسانی  رفتار 
فهم زبان  از  نوینی  است، طرز 
و رفتار با زبان نیز پدید آورده 
تأثیر  و  مدرنیته  فهم  است. 
اجتماعی،  نهادهای  بر  آن 
اقتصادی  سیاسی،  فرهنگی، 
بدون  آن ها  دست آوردهای  و 
درک رفتاری که بر روی زبان 

ممکن  است  گرفته  صورت 
نیست.از این رو توجه به یکی از 
پی آمدهای مدرنیته در حوزه ی 
''سیاست  مفهوم  یعنی  زبان، 
بر  است.  اهمیت  حائز  زبانی'' 
برای  فرهنگ  اساس، یک  این 
محافظت  خود  از  بتواند  آنکه 
کند و در سطح درونی وبیرونی 
 ، ند بما و شد با فا شکو و ر ا ید پا
زبانی  سیاست  یک  باید  لزوما 

داشته باشد.
به  است  مربوط  زبان  سیاست 
سیاست یک جامعه در حوزه ی 
آن  روابط  که  زبانی،  ارتباط 
و  پتانسیل ها  با  را  جامعه 
جامعه  آن  زبانی  ذخیره ی 
مهم  این  و  می کند.  منعکس 

خود نیاز به برنامه ریزی دارد.
معنای  به  برنامه ریزی  مفهوم 
شیوه ای  به  منابع  بردن  کار  به 
است.  کنترل شده  و  آگاهانه 

عنوان  به  زبان  برنامه ریزی  
برنامه ریزی های  انواع  از  یکی 
شناخت  بر  مبتنی  اجتماعی 
ارتباطی  ارزش  سبب  به  زبان 
جامعه  برای  آن  هویتی  و 
در  است.  اهمیت  حائز 

اجتماعی  برنامه ریزی های 
سیاستمداران  معمول  طور  به 
اجرای  عوامل  مهم ترین 
و  هستند  برنامه ریزی  هر 
نیز  حوزه  هر  متخصصان 
آن  برنامه ی  تهیه ی  وظیفه ی 
و  اهداف  ارزیابی  حوزه، 
بالقوه ی  کارکردهای  پیشگویی 

آن را بر عهده دارند.

زبانشناسان  نظریات  از  یکی 
زبانی  برنامه ریزی  مورد  در 
این است که وظیفه ی برنامه ریز 
پیش از هر چیز کشف حقیقت 
وضع  این  و  است  زبان  وضع 
را باید هم از دید برنامه ریز و 
هم از دید افراد جامعه بررسی 
کرد. یکی از متودهای محققان 
برنامه ریزی زبانی این است که 
به میان مردم و اصناف مختلف 

سخنگویان  از  و  رفته  جامعه 
جامعه  در  موجود  زبآن های 
لهجه های  سخنگویان  از  یا 
مختلف یک زبان واحد بپرسند 
به  نسبت  احساسشان  که 
چه  تحت  و  چیست  یکدیگر 
هم  کنار  در  حاضرند  شرایطی 

زندگی بکنند؟ 
رفتارهای  بررسی  در 
موجود  توجیهی  و  انگیزشی 
زبان،  سیاست های  پس  در 

مانند  ایدئولوژی هایی  محققان 
و  ناسیونالیستی  ایدئولوژی 
تأثیرگذار  را  دینی  ایدئولوژی 
که  حالی  در  دانسته اند، 
باورند  این  بر  آنان  از  بعضی 
بر  باید  زبان  برنامه ریزی  که 

متمرکز  زبان  ابزاری  نقش 
عاطفی  نقش های  بر  نه  باشد، 
تئوری  و  آن.  ایدئولوژیک  و 
این  بر  می کند  تأکید  دیگری 
که حداکثر موفقیت زبان زمانی 
که همراستا  ممکن خواهد شد 
اجتماعی  تحوالت  دیگر  با 

باشد. 
کلی  طور  به  زبان  سیاست 
پیچیده  اجتماعی  ساختار  یک 
شناختی ای  عناصر  بر  مبتنی 
نگرش ها  باورها،  نظام  چون 
هارولد  که  افسانه هاست  و 
 harold f.( شیفمن 
را  آن   )schiffman
این  می نامد.  زبانی  فرهنگ 
مسایل  کل  برآیند  فرهنگ 
فرهنگی ای است که سخنگویان 
زبان  وارد  خود  سابقه ی  از 
یک  زبان  بنابراین  می کنند، 
نه  اما  است،  فرهنگی  ساختار 
آن  می توان  که  مفهوم  این  به 
ساختارهای  دیگر  مانند  را 
داد.  تغییر  راحتی  به  اجتماعی 
از طریق مطالعه ی یک فرهنگ 
زبانی است که شیوه ی عملکرد 
و  درک  زبانی  سیاست  یک 

ارزیابی می شود.
به طور کلی سیاست زبان یا به 
صورت آشکار )سیاست رسمی 
اعالم شده( یا به صورت پنهان 
جلوه  مردم(  عامه ی  )سیاست 

میان  تمایز  باید  که  می کند. 
این دو سیاست زبانی را مورد 
که  همچنان  داد،  قرار  توجه 
زبان  سیاست  میان  تمایز  باید 
مورد  را  زبان  برنامه ریزی  و 

توجه قرار داد.
زبان  شد  گفته  آنچه  طبق  بر 
یکی از مهم ترین عناصر هویتی 
یک ملت است. از این رو برای 
ما گویشوران لهجه های مختلف 

و  مهم  رسالت  کوردی  زبان 
فقط  نه  دارد.  وجود  سترگی 
این که زبان ما نیز مانند همه ی 
زبآن های زنده ی دنیا باید نقش 
)کردها(  ما  میان همه ی  رابطی 
ضرورتی  بلکه  باشد،  داشته 
باید  که  است  مبرهن  و  واضح 
ارتباط  اصلی  عامل  ما  زبان 
تاکنون  باشد.  نیز  جهان  با  ما 
نوشتاری  زبان  ساخت  مرجع 
و  نویسنده گان  شاعران،  ما 

هیچ  و  بوده اند  ما  متفکران 
وجود  سیاسی  رسمی  مرجع 
زبان  این  لذا  است،  نداشته 
ورای زبان ابزاری است که آن 
را ''وسیله ی ارتباط'' می دانند. 
پر واضح است  نیز  دلیل آن  و 

چنان که در آغاز این یادداشت 
هنوز  ما  سرزمین  شد،  اشاره 
تحت اشغال دیگرانی است که 
خود  کالن  سیاستگذاری  در 
برای زبان، نه تنها محلی برای 
زبان کوردی نگذاشته اند، بلکه 
زبان  که  داشته اند  آن  بر  سعی 
ما را در زبان قدرت الینه کنند 
ــ منظور از زبان قدرت زبان 
دولت های اشغالگر کوردستان؛ 

فارسی، ترکی، عربی است.
کارکرد  هنوز  ما  زبان  واقع  در 
ابزاری خود را نشان نداده است، 
بلکه شاعران و نویسنده گان ما 
که  این  برای  بوده اند  وسیله ای 
ذات  کمال  در  کوردی  زبان 
ظهور  و  کند  جلوه گری  خود 
ذات  با  آن  استتیک  مرتبه ی 
بدون  رابطه ای  کورد  انسان 
آنچه  اما  کند.  پیدا  میانجی 
به  مدرن  جهان  در  ما  امروز 
ابزاری  مرتبه ی  داریم  نیاز  آن 
خواسته های  زیرا  است،  زبان 
ساحت های  بشری  گوناگون 
از  گوناگون زبانی را می طلبد؛ 
روزمره،  زند ه گی  زبان  جمله 
رسانه های  زبان  و  علم  زبان 
از آن جهت که در  عمومی، و 
آن ها کارکرد زبان شرط است، 
مرجع  سازمان یافتن،  برای  لذا 
تشکیالتی  و  دستگاه  حتی  و 
الزم دارندکه در شرایط کنونی 

این  کوردستان  سیاسی  وضع 
امر مهم میسر نیست. مگر این 
مبارز  سیاسی  احزاب  تمام  که 
چهارگانه ی  بخش های  در 
کوردستان بتوانند با هم میثاقی 
منجر  که  برسانند  امضاء  به 
نام  به  سازمانی  تشکیل  به 
کردی  زبان  ملی  فرهنگستان 
کنونی  شرایط  در  که  بشود 
مشکل،  فقط  نه  امری  چنین 

می رسد. نظر  به  ناممکن  حتا 
کوردستان  در  زبانی  سیاست 
دارای حکومت  که  نیز  جنوبی 
منطه ای است و علی رغم وجود 
سازمانی به نام ''آکادیمی زبان 
رسمی  صورت  به  کوردی'' 
زبان  باری  است.  نشده  وضع 
غیررسمی  صورت  به  ابزاری 
و  علمی  زمینه های  در 
رسانه های عمومی وجود دارد 
به  موفق  نیز  موارد  آن  در  که 

و  نشده  واحد  زبانی  انتخاب 
''کرمانجی  لهجه ی  دو  هر  از 
وسطی''  ''کرمانجی  و  علیا'' 
دلیل  است.  شده  استفاده 
سیاست  ایجاد  عدم  عمده ی 
جنوبی  کوردستان  در  زبانی 

منابع مورد استفاده برای 
این نوشتن این یادداشت:

داریوش،  آشوری  ۱ـ 
پژوهشی  باز؛  زبان 
درباره ی زبان و مدرنیت، 
نشر مرکز، چاپ دوم آبان 

.۱٣٨٧
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سیاست زبان به طور کلی یک ساختار اجتماعی پیچیده مبتنی بر عناصر شناختی ای چون نظام باورها، نگرش ها و 
افسانه هاست که هارولد شیفمن )harold f. schiffman( آن را فرهنگ زبانی می نامد.

زبان یکی از مهم ترین عناصر هویتی یک ملت است. از این رو برای ما گویشوران لهجه های مختلف زبان کوردی 
رسالت مهم و سترگی وجود دارد.

 در بهترین حالت ممکن اکنون نویسنده گان زبان کوردی باید از مایه های تمام لهجه های زبان کوردی برای 
گسترش این زبان استفاده بکنند. 

سامال احمدی

نخست وزیر اسرائیل اعالم کرد، 
کشور اسرائیل و ایاالت متحده 
آمریکا بر علیه رژیم ایران در 
کرده اند.  وظیفه  تقسیم  منطقه، 
وزیر  نخست  نتانیاهو،  بنیامین 
همایشی  در  اسرائیل  کشور 
در دانشگاه "برایالن" واقع در 
شهر "َرَمت َگن" این کشور، در 
طی  نظامی  دانشجویان  جمع 
سخنانی اعالم کرد که اسرائیل 
و ایاالت متحده آمریکا بر علیه 

اقدامات تروریستی رژیم ایران 
در منطقه و برخوردهای رژیم 
وظیفه  تقسیم  ایران،  مردم  با 
اسرائیل  وزیر  نخست  کرده اند. 
خود  سخنان  از  بخشی  در 
با  رویاروی  برای  کرد:  اعالم 
ایران  رژیم  زیاده خواهی های 
علیه اسرائیل و دیگر کشورهای 
ایران،  منطقه و در داخل خود 
ایاالت  با  وظیفه  تقسیم  نوعی 
گرفته  صورت  آمریکا  متحده 

در  متحده  ایاالت  که  است 
علیه  مالی  و  اقتصادی  زمینه 

رژیم اسالمی ایران مبارزه کند 
و اسرائیل نیز وظیفه رویارویی 

در  را  ایران  رژیم  با  نظامی 
نتانیاهو،  است.  گرفته  پیش 
از سخنانش  در بخش دیگری 
بار دیگر تاکید کرد که اسرائیل 
و  امنیت  از  بسیار،  قاطیعت  با 
رژیم  برابر  در  خود  آرامش 
نابودی  از  آشکارا  که  ایران 
دفاع  می گوید،  سخن  اسرائیل 
اشاره  با  همچنین  کرد.  خواهد 
آشوبگرانه  اقدامات  به  ویژه ای 
و تروریستی شاخه برون مرزی 

سپاه  به  وابسته  قدس  سپاه 
خاک  در  پاسداران  تروریستی 
سوریه، اعالم نمود که اسرائیل 
از  جلوگیری  برای  قاطعانه 
ایران  رژیم  نظامی  استقرار 
که  می کند  فعالیت  سوریه  در 
از دویست حمله  بیش  تاکنون 
آسمانی و موشکی بر مواضع و 
تروریستی  سپاه  استقرار  مراکز 
داده  انجام  آنجا  در  پاسداران 

است.

نتانیاهو: اسرائیل و آمریکا علیه رژیم ایران تقسیم وظیفه کرده اند

گویشوران  که  این  از  جدا 
کدام  هر  کوردی  لهجه های 
خود  حق  را  بودن  ابزاری 
می دانند، خودباخته گی در برابر 
نیز عاملی  بین المللی  زبان های 
اکثر  است که باعث شده است 
برنامه ریزان  و  دست اندرکاران 
زبانی و آموزش و پرورش در 
کوردستان جنوبی تصورشان بر 
این باشد که مثال زبان انگلیسی 
برخوردار  باالتری  اهمیت  از 
است، لذا بهترین مدارسدر اقلیم 
هستند  مدارسی  کوردستان 
زبان  به  آن ها  در  تدریس  که 
و  می گیرد.  صورت  انگلیسی 
این از لحاظ فرهنگی غیرقابل 
زبان های  به  است.  قبول 
کنید،  نگاه  فرانسوی  و  آلمانی 
هرگز  زبان ها  آن  اندیشمندان 
به  را  زبان خود  نشدند  حاضر 
نفع زبان انگلیسی کنار بگذارند 
و امروز آثار گرانبهایی توسط 
زمینه های  در  زبان ها  این 
گوناگون علمی و فکری وجود 
دارد که دست کمی از آثار زبان 

انگلیسی ندارند.
تاکنون  شد  ذکر  آنچه  طبق  بر 
برای  آشکاری  سیاست  هیچ 
و  ندارد  وجود  کوردی  زبان 
از  لبریز  نیز  پنهان  سیاست 
کلی گویی و مبهم گویی است. با 
این حال در اندیشه ی گسترش 
زبان کوردی، ما باید زبان خود 
جهانی  رابایکدیگروبازبان های 
سایرفرهنگ ها  زبان های  و 
هماهنگ کنیم. در بهترین حالت 
ممکن اکنون نویسنده گان زبان 
تمام  مایه های  از  باید  کوردی 
برای  کوردی  زبان  لهجه های 
استفاده  زبان  این  گسترش 
به  دادن  سامان  و  سر  بکنند. 
زبان بدون مرجع )فرهنگستان( 
کاری بسیار دشوار است، لذا تا 
ملی  فرهنگستان  که  زمان  آن 
می گیرد  شکل  کوردی  زبان 
زبان  توسعه ی  و  رسالت حفظ 
شاعران،  دوش  بر  کوردی 
ما  اندیشمندان  و  نویسنده گان 
آنان  نیز  پیشتر  که  دارد،  قرار 
این  برای  بوده اند  وسیله ای 
خود  ذات  در  کردی  زبان  که 
رابطه ی  و  کند،  جلوه گری 
استتیک آن با ذات انسان کرد 

ادامه پیدا کند. 
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دکتر مسعود رستمی

قاسملو سیاست  بر  اجمالی  نگاهی 

صیرورت  و  تاریخ  از  پرسش 
از  یکی  تاریخ  در  ملت ها 
تاریخ  فلسفه   بنیادین  مسائل 
مهمترین،  نگوییم  اگر  است. 
از  یکی  هگل  تردید  بدون  اما 
مهمترین فیسلوفانی که  درصدد 
تاریخ  چیستی  به   پاسخ  یافتن 
تاریخ  هگل  نزد  است.  بوده  
روح  که   خطی  است  حرکتی 
به   دیالکتیکی  پروسه ای  در 
بر  گام  مطلق  آگاهی  سوی 
می دارد. نزد وی، تاریخ صرفًا 
در  رویدادهایی  وقوع  بررسی 

روح  این  بل  نیست،  گذشته  
که   است  رویدادها  بر  حاکم 
مفهوم  می باشد.  اهمیت  حائز 
کلیدی در فلسفه ی تاریخ هگل 
آزادی است. روح در فرایندی 
تاریخی به  دنبال تحقق آزادی 

است.
با صورتبندی  دلیل،  همین  به    
روح  بازتاب  دنبال  به   آزادی 
مختلف  مراحل  در  آگاهی  و 
حرکت  این  در  بود.  تاریخ 
آگاهی،  دیالکتیکی  و  خطی 

آگاهی مطلق چیزی جز آزادی 
دیالکتیک  در  نیست.  مطلق 
نفی  دنبال  به   تز  آنتی  هگلی، 
است،  تز   )vernein(
مرحله ی  که   سنتز  آن  طی  که  
جدیدی است، ظهور می کند. به  
 aufheben واقع سنتزیک
مرحله ای  از  است  صعود  یا 
این  است.  شده   نفی  که  
aufheben صعود 
بنیادین  ویژگی  دو  خود  در 
کردن حل  می کند:  حمل  را 
auflösen و با خود حمل 
کردن یا به  عبارتی نگه  داشتن

.aufbewahren
دیالکتیک  در  سنتز  بنابراین، 
کاماًل  مرحله ی  یک  هگل 
مرحله ی  از  متمایزی  و  جدید 
بلکه   نیست،  خود  از  پیش 

که   است  جدیدی  مرحله ی 
تدوام مرحله ی قبلییا به  عباتی 
آگاهی قبلی است. نکته ی مهم 
من  هگل  تاریخ  فلسفه ی  در 
این  اروپایی  غیر  جوامع  باب 
جوامع  این  تاریخ  که   است 
است.  دورانی  بلکه   خطی  نه  
فاقد  جوامع  این  عبارتی  به  
همان یا  صعودی  وضعیت 
 . aهستند u f h e b e n
هیچگاه   جوامعی  چنین  لذا، 
رهایی  صغارت  مرحله   از 
نمی یابند. وی با خوانشی دقیق 
از پارس، معتقد است در پارس 
آزادی فقط براییک نفر که  همانا 
نگاهی  با  است.  باشد،  حاکم 
کوردستان،  و  خاورمیانه   به  

دقیق  خوانش  فاکت های 
هر  طلوع  است.  مشهود  هگل 
جریانی  یا  حاکم  سیاستمدار، 
و  نبوده   قبلی  آگاهی  تداوم 
نفی  با  یک  هر  بلکه   نیست؛ 
را  خود  پیشاخویش،  مراحل 
آغازی نوین می داند. در تاریخ 
سلسله ی  ایل-قوم،  امپراتوری 
زندیه   سلسه ی  تداوم  قاجاری 
تدوام  زندیه   سلسه ی  و  نیست 
بلکه   نیست.  صفویه   سلسه ی 
آغاز  تا  است  آغازی  یک  هر 

دیگر در یک سیکل و حرکت 
اخیراً  وجود،  این  با  دوارنی. 
متفکرین  از  زیادی  تالش های 
تاریخ  ایجادیک  برای  فارس 
شده   آغاز  دیالکتیکی  و  خطی 

است.
این  گفت  می توان  تسامح  با   
حرکت خطی و دیالکتکتی سه  
یا چهار گرانیگاه  تاریخی را در 
امپراتوری  ظهور  می گیرد:  بر 
پارس؛ ظهور هویت ایرانی در 
اسالم  ترکیب  ساسانیان؛  عصر 
صفویان  عصر  در  زرتشت  و 
چهار  مدرن  دولت  پیدایش  و 
تبیین  که   هستند  گرانیگاهی 
پروسه ای  در  ایرانی  روح 
تاریخی را مفصل بندی می کند.

در  که   است  حالی  در  این 
نگاهی  با  و  کوردی  جامعه ی 

نه   سیاسی،  جریان های  به  
برای  تالشی  هیچگونه   تنها 
حرکت  یک  مفصل بندی 
دیالکتیکی و خطی با تأکید بر 
افول  و  تاریخی  گسست های 
بلکه   نگرفته ،  و صعود صورت 
کاماًل  آن  در  دورانی  حرکت 

مشهود است.
تأسیس پ.ک.ک  با  اوجاالن   
قاضی  تداوم  را  مبارزه ی خود 
درسیمی،   رضا  شیخ  یا  محمد 
را  آنها  بل،  هیچ،  که   نمی داند 
جنبش ها و رهبرانی عشیره ای 
کامل  نفی  درصدد  و  می داند 
آنها از تاریخ کوردستان است و 
جنبش خود را یک آغاز معرفی 
می کند. سازمان کومله  نیز، پس 

صورت  همان  به   تأسیس  از 
عمل کرد. این موضوع در سایر 
منجمله   سیاسی  جریان های 
به   کوردستان  دموکرات  پارت 
است.  مشهود  دیگر  گونه ای 
در یک قرن گذشته ، تنها رهبر 
سیاسی که  رویکردی خطی به  
تاریخ کوردستان داشته  قاسملو 
و  رهبر  را  سمکو  نه   وی  بود. 
نه   و  خواند  عشیره ای  جریانی 
تبیین  به   بلکه   را.  قاضیمحمد 
تاریخ و رویدادهای کوردستان 

مختلف  فرماسیون های  در 
پرداخت.  اجتماعی-تاریخی 
آنها  موجودیت  فقط  نه   لذا، 
بلکه   نمی کرد،  نفی  یا  انکار  را 
آنها  تا  داشت  وافری  تالش 
کوردستان  تاریخ  درون  به   را 
به   قاسملو  عبارتی،  به   آورد. 
رهبری  تحت  دمکرات  حزب 
آغاز  یک  همچون  خویش 
را  آن  بلکه   نمی نگریست، 
مرحله ای صعودی می دانست که  
ضمن نفی آگاهی پیشاخویش، 
خود و حزب دمکرات را تداوم 

تاریخی آنها می دانست.
 بدین سان، جمهوری کوردستان 
aufheben یا  صعود 

محسوب  سمکو  مرحله ی 
می شود و حزب دمکرات تحت 
یا صعود  قاسملو  خود  کنترل 

جمهوری   aufheben
خطی  روند  این  کوردستان. 
قاسملو،  نزد  دیالکتیکی  و 
همواره  در خود تز و آنتی تزی 
با  همراه   که   دارد  همراه   به   را 
دیالکتیکی  روند  به   صعود 
می بخشد.  تداوم  را  خویش 
سمکو  جنبش  نزد  سان،  بدین 
ضمن  کوردستان  جمهوری  و 
به   آگاهی،  و  معرفتی  گسست 
محسوب  هم  آنها  تداوم  نوعی 
هر  که   گونه ای  به   می شود. 
aufhebenبه   صعودی
گذشته   از  بخشی  خود  همراه  
نفیverneinمی کند  را 
auflösenآن حل  با  و 
گذشته   آگاهی  از  بخشی 

می دارد نگه   یا  حمل  نیز  را 
 .aufbewahren
ملت  یک  تاریخ  ترتیب،  بدین 
آغازهای  تاریخ  قاسملو،  نزد 
تداومی  بلکه   نیست،  بی پایان 
گسست های  با  همراه   است 

معرفی.
تاریخ  وارد  ملتی  آنکه   برای 
وضعیت  از  بایستی  شود، 
روندی  و  شده   خارج  دورانی 
خطی و دیالکتیکی داشته  باشد. 
خالف این وضعیت نیز، موجب 

عدم گسست های تاریخی یک 
آگاهی  صعودی  روند  و  ملت 
به   ما  ملت  دشمنان  می شود. 
که   هستند  مقوله   این  دنبال 
دورانی  وضعیتی  در  ما  تاریخ 
باقی بماند. در صورت موفقیت 
بیرون  به   برای همیشه   ما  آنها، 
از تاریخ پرتاب خواهیم شد و 
تعلیق  تاریخ  در  عبارتی  به   یا 

خواهیم شد. 
و  خطی  حرکت  تفاوت 
با  ملت  تاریخیک  دیالکتیکی 
حرکت دورانی تاریخیک ملت، 
حرکت  میان  است  تفاوتی 
در  ماندن  یا  و  بلوغ  سوی  به  

وضعیت کودکی.

برای آنکه  ملتی وارد تاریخ شود، بایستی از وضعیت دورانی خارج شده  و روندی خطی و دیالکتیکی داشته  
باشد. خالف این وضعیت نیز، موجب عدم گسست های تاریخییک ملت و روند صعودی آگاهی می شود

مراحل  نفی  با  بلکه  هر یک  نیست؛  و  نبوده   قبلی  تداوم آگاهی  یا جریانی  طلوع هر سیاستمدار، حاکم 
نوین می داند آغازی  را  پیشاخویش، خود 

شاهرودی
 در نگاهی کوتاه و اجمالی

مقاله ای از: بنیاد دفاع از دمکراسی

ترجمه: آرمان حسینی

را  اعدام  ٢هزار حکم  بر  بالغ  ایران  در  که  آخوندی  شاهرودی، 
صادر کرده بود.

شاهرودی،٧٠ ساله، متحد نزدیک رهبر رژیم ایران، علی خامنه 
خامنه ای  احتمالی  جانشین  عنوان  به  را  تحلیلگراناو  و  بود  ای 
و  ایرانی  روحانیمنتفذ  شاهرودی،  هاشمی  می دانستند.محمود 
بیماری  یک  از  پس  دوشنبه  روز  در  دادگاه،  سابق  قاضی  یک 
طوالنی،جان داد.اودر سفری که برای معالجه به آلمان داشت با 
اعدام  مخالفان حکم  و  بشر  حقوق  مدافعان  گسترده  اعتراضات 
روبرو شد و از او به دادستانی کشور آلمان نسبت به صدور احکام 
متعدد اعدامشکایت شده بود،شکایتی که تحت عنوان جنایت علیه 
بشریت به ثبت رسیده بود. دامنه این فشارها چنان وسیع بود که 
شاهرودی واداشت تا پروسه درمان خود را نیمه تمام رها کند و 

به ایران فرار کند.
شاهرودی به مدت ده سال، رئیس قوه قضائیهبی رحم و بی شفقت 
رژیم جمهوری اسالمی ایران بود، اما او برخی از اصالحات را نیز 

انجام داد، برای مثال ممنوعیت مجازات سنگسار.
جمهوری  قضائیه  قوه ی  بر  شاهرودی  ریاست  دوران  طول  در 
اسالمی، از ١٩٩٩ تا ٢٠٠٩، شاهرودی بیش از ٢٠٠٠ مجازات 
است.  کرده  صادر  و  تائید  را  نوجوانان  اعدام  جمله  از  اعدام، 
امضا  را  کودکان  حقوق  از  کنوانسیوندفاع  ایران  اینکه  علی رغم 
کرده و بایستی پایبند به مفاد آن باشد، واعدام ها را ممنوع کند،اما 
و  سیاسی  فعاالن  خودسرانه  دستگیری های  به  همچنانمی توان 
بازداشت  روزنامه هایو  بستن  و  زندانیان  شکنجه  بشری،  حقوق 

روزنامه نگاران، اشاره کرد.
گروه ها و سازمان های حقوق بشری مدعی هستند که شاهرودی 
طی زمامداری خود دست به دستگیری خودسرانه فعاالن سیاسی 
و حقوق بشر و بدرفتاری و شکنجه زندانیانزده است. حکم تعطیلی 
ده ها روزنامه را صادر کرده وعلیه بسیاری از روزنامه نگاران و 

وبالگ نویسان حکم های طوالنیو سنگین صادر کرده است.
یک  و  آلمان  سبز  حزب  سیاستمدار  بک،  ولکر  ژانویه  ماه  در 
گروه حقوق بشری، شکایت های جنایی علیه شاهرودی، که در 
در  بود،  بستری  هانوور  در  اعصاب  درمان  مرکز  در  زمان  آن 
دادستانی آلمان به ثبت رساند. طی روزهایی که شاهرودی در این 
بیمارستان حضور داشت صدها نفر علیه او در مقابل بیمارستان 
دست به تظاهرات زدند. بک مدعی بود اقدامات شاهرودی می 
تواند تحت قانون آلمان به عنوان جنایات علیه بشریتمعرفی شود 

و به همین اتهام او را دادگاهی کرد.
افرادی  برای  پناهگاه  یک  عنوان  به  نباید  آلمان  شد:  متذکر  او 
باشد که در کشورشان مردم را به دالیل سیاسی و مذهبی آزار 
و اذیت می کنند و آن ها را به مرگ محکوم می کنند. بک در آن 
ایران زنان را مورد آزار  به اورشلیم پست گفت که رژیم  زمان 
و اذیت،حقوق همجنسگرایان، بهاییان و کوردها رانقض کرده و 

علیه آن ها دست به جنایت می زند.
افرادی  چنین  به  راستا  این  در  فدرال  دولت  اگر  افزود:  وی 
مصونیت دیپلماتیک دهد، دچار اشتباه بزرگی شده است. ما نباید 
برای موارد نقض حقوق بشر استثنا قائل شویم، بلکه آن ها باید 

پاسخگو باشند.
اما با این وصف دادستان های آلمان حاضر به اقدام علیه شاهرودی 
نشدند. در همین رابطه منتقدان سیاست خارجی آنگال مرکل را 
مورد هجوم قرار دادند و او به نرمش در برابر رژیم تهران محکوم 
کردند. باید گفت، مرکل و وزیر خارجه او، هیکو ماس، در حال 
تالش برای دور زدن تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسالمی 

ایران هستند.
رئیس  عنوان  ایبه  خامنه  توسط   ٢٠١٧ سال  در  شاهرودی 
حل  وظیفه  که  سازمانی  شد،  منصوب  نظام  شورایمصلحت 
به  او  نگهبان، در دهه ١٩٧٠  میان مجلس و شورای  اختالفات 
دلیل فعالیت سیاسی خود، توسط نیروهای امنیتی صدام حسین 

زندانی و شکنجه شد.
او پس از روی کار آمدن جمهوری اسالمی در سال ١٩٧٩ به ایران 
و عالی حکومتی  به پست هایحساس  توانست  و  کرد  نقل مکان 
نماینده  داشت  قصد  شاهرودی  اخیر،  های  سال  در  یابد.  دست 
خود در عراق را جایگزین آیت اهلل علی سیستانی، روحانی شیعه 

و شخصیت قدرتمند عراق کند.
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دکتر محمد حسین زاده

بخش اول

تهاجم به مثابه دفاع:
 استراتژی جدید ایران  و بایسته های احزاب کورد

بسترسازی:
در   ١٣٩٧ آبان   ١۶ تاریخ  در 
"نیات  عنوان  تحت  مطلبی 
ضرورت  و  ایران  خصمانه 
در  که  کورد"  احزاب  آمادگی 
میدیا  کوردستان  سایت  وب 
اشاره  نکته  این  به  شد،  منتشر 
اسالمی  رژیم  که  بودم  کرده 
انگیزه  و  نیات  دارای  ایران 
در  خصمانه  و  تهاجمی  های 
این رژیم  مقابل کوردهاست و 
هر  در  و  هرگاه  و  لحظه  هر 
نقطه ای که امکان و فرصت را 
عملیاتی  به  دست  یابد،  فراهم 
غافلگیرانه  حمله  ای  یا  مرگبار 
هدف  با  سیاسی  احزاب  علیه 
و  مقابله  توان  خنثی  سازی 
مقاومت آنها در مقابل اقدامات 
خود  متجاوزانه  و  اشغالگرانه 
که  نیز  امروزه  زد.  خواهد 
بحرانی  شرایط  در  ایران  رژیم 
خارجی  و  داخلی  زمینه  در 
حل  از  ناتوان  و  میبرد  سر  به 
و  مشکالت  عاقالنه  و  مدبرانه 
است،  سربرآورده  بحران های 
را  آن  استعداد  پیش  از  بیش 
دارد که دست به فرافکنی زده 
و به ویژه اهداف خصمانه خود 
عملیاتی  کوردها  مقابل  در  را 
که  دارد  ضرورت  لذا  سازد. 
احتماالت  همه  کورد  احزاب 
را در نظر گرفته و صرف نظر 
محدودیت  یا  فرصت ¬یابی  از 
نمودن  عملیاتی  برای  ایران 
مقابل  در  مقاصد خصمانه،  آن 
آنها غافلگیر نشده و توانمندی 
پاسخگویی متناسب به عملیات 

آنها را داشته باشند. 
همچنین گفته بودم که اظهارات 
و اقدامات تهاجمی رژیم ایران 
به  اخیر  سال  دو/سه  طول  در 
ویژه تحت تاثیر برخی سیاست 
از جمله  های موفق احزاب و 
به  دیگر  سوی  از  و  »راسان« 
و  مشکالت  فشارها،  دلیل 
این  پود  و  تار  که  بحران  هایی 
است،  برگرفته  در  را  کشور 
اند.  یافته  ظهور  امکان  مجدداً 
سویی  از  که  ایران  مسئوالن 
مثبت  پیامدهای  توانند  نمی 
از  و  گرفته  نادیده  را  راسان 
دیگر سو ناتوان از حل مدبرانه 
بحران ها  عقالنیت  بر  مبتنی  و 
هستند، تالش زیادی نموده اند 
که با مواضع و ژست تهاجمی، 
افکار عمومی را منحرف نموده 
الپوشانی  را  خود  ناتوانی  و 
یکی  در  آنها  رو  این  از  کنند. 
سال  استراتژی  اخیر  سال  دو 

های پیشین خود را که همیشه 
تهدیدات  با  در صورت مواجه 
به  اسرائیل  تهدید  به  آمریکا 
روی  بازدارنده  عامل  عنوان 
وسیع  ای  شیوه  به  می  آوردند، 
نوک حمالت  و  اند  داده  تغییر 
خود را به سوی کوردها نشانه 
رفته اند. همچنین گفته بودم که 
غافلگیرانه  اقدامات  احتمال 
با  ایران  رژیم  پیشگیرانه  و 
بر  ضربه  آوردن  وارد  هدف 
چندان  را  کورد  احزاب  پیکر 
نیز  شایسته  نمی  یابم.  دور 
به  کورد  احزاب  که  است  این 
بر  که  سیاسی  بازیگران  عنوان 
نیات خصمانه و تهاجمی رژیم 
برای  را  خود  دارند،  وقوف 

بدترین احتماالت  صرف نظر 
از وقوع عملی آن  آماده نمایند. 
احتماالت  بینی  پیش  که  چرا 
آنها  حتمی  وقوع  معنای  به 
نگری  آینده  فقدان  اما  نیست، 
مواجه  برای  آمادگی  فقدان  و 

شده،  بینی  پیش  احتماالت  با 
پرداخت هزینه های هنگفت را 
به امری محتوم برای احزاب و 
ملت کورد تبدیل خواهد کرد. 

اهمیت  بر  تاکید  ضمن  بعالوه، 
اشاره  نکته  این  به  »راسان«، 
کردم که چنین ابتکاری مطلوب 
رو  این  از  و  نیست  حکومت 
پیشگیرانه  »واکنش  امکان 
افزایش  نظامی  قالب  در  ایران 
در  همواره  آنها  یابد...  می 
آموزه  این  به  کوردها  مقابل 
دفاع،  بهترین  که  دارند  اعتقاد 

حمله خوب است و از این رو 
زمینه  و  بسترسازی  توان  می 
راستای  در  نیز  را  کنونی  های 
مبتنی  پیشگیرانه  راهبرد  نوعی 
پیکر  بر  اول  ضربه  اندیشه  بر 

احزاب کورد دانست«. 
جالب آنکه یک ماه و نیم بعد 
 ،١٣٩٧ ماه  دی  اوایل  در  و 
محمد علی جعفری فرمانده کل 
فرمانده  پاکپور  محمد  و  سپاه 
در  رژیم،  سپاه  زمینی  نیروی 
نهایی  مرحله  برگزاری  حاشیه 
در   ١٢ اعظم  پیامبر  رزمایش 
این  از  همزمان  طور  به  قشم، 
استراتژی جدید پرده برداشتند 
جعفری  کردند.  اشاره  بدان  و 
گفت  رژیم  سپاه  کل  فرمانده 

های  استراتژی  »تاکنون  که 
پدافندی  اسالمی  جمهوری 
بوده اند، اما به نظر می رسد باید 
از این به بعد آمادگی تهاجم و 
تعقیب دشمن را داشته باشیم«. 
زمینی  نیروی  فرمانده  پاکپور 

راهبرد  و  »اصول  که  گفت  نیز 
در  اما  است  دفاعی  ما  اصلی 
تاکتیکی،  و  عملیاتی  سطح 
دفاع،  بهترین  است...  تهاجمی 
وقتی  است.  هجوم  و  حمله 
نیتی  کشورمان  علیه  دشمن 
هجوم  آن  به  باید  باشد  داشته 
ببریم چرا که عامل بازدارندگی 

ما همین هجوم خواهد بود«. 
آشکارا  سیاست  این 
»عملیات  استراتژی  بیانگر 
پیشگیرانه« است و از آنجا که 
از »سطح عملیاتی و تاکتیکی« 

است،  آمده  میان  به  سخن  نیز 
باید کوردها و به ویژه احزاب 
چنان  اهداف  از  بخشی  نیز  را 
که  آورد  شمار  به  سیاستی 
اکنون رژیم در راستای آن گام 
که  است  الزم  لذا  برمی دارد. 
عملیات  مختصر  شرح  ضمن 
اشاره  اقداماتی  به  پیشگیرانه 
احزاب  است  بایسته  که  شود 

کورد مدنظر قرار دهند. 
عملیات/ حمله پیشگیرانه

عملیات پیشدستانه و پیشگیرانه 
بیشتر در دوره جورج بوش و 
بخصوص پس از حوادث یازده 
سپتامبر مطرح شدند که مبتنی 
دفاعی-  طراحان  ارزیابی  بر 
آمریکا  متحده  ایاالت  امنیتی 

با  و  بودند  نوین  تهدیدات  از 
نوعی  مفاهیم،  همین  به  توسل 
در  نظامی  تهاجمی-  سیاست 
پیش  در  جهان  مختلف  نقاط 
به  ورود  واقع  در  شد.  گرفته 
مطرح  با  عراق  و  افغانستان 

و  شد  انجام  مفاهیم  این  شدن 
نظامی  قدرت  متحده  ایاالت 
خود را به رخ دوستان و رقبا 
کشانده و مجدداً  کارایی قدرت 
در معادالت جهانی را گوشزد 
چنین  راستای  در  ساخت. 
بوش  که  بود  سیاست  هایی 
از  »قبل  آمریکا  که  کرد  تاکید 
شوند،  عملی  تهدیدات  آنکه 
حتی  می  کند«.  اقدام  آنها  علیه 
تسلیحات  از  استفاده  امکان 
فرایند  در  هسته  ای  تاکتیکی 
پیشگیرانه  جنگ  های  انجام 

استراتژی  در  پیشدستانه  و 
در  متحده  ایاالت  هسته  ای 

دوره بوش ایجاد شد. 
با این حال، شایسته است به این 
برخالف  که  شود  اشاره  نکته 
می  شود،  پنداشته  غالبًا  آنچه 
پیشدستانه  عملیات  نباید 
یکی  هم  با  را  پیشگیرانه  و 
پنداشت. هر دو عملیات مبتنی 
هر  هدف  و  رقبا  به  حمله  بر 
منشاء  و  تهدید  نابودی  نیز  دو 
آن  تمایز  اما  است.  تهدید 
»تهدید«  عنصر  همین  در  دو 
راهبرد  در  که  حالی  در  است. 
پیشدستانه نوع تهدید حتمی و 
زمان محدود است، در راهبرد 
احتمالی  تهدید  نوع  پیشگیرانه 
نظر  در  دورتر  تهدید  زمان  و 
حال،  این  با  می  شود.  گرفته 
یکی  هدف  شد  گفته  چنانکه 
است: »نابودی تهدید احتمالی 
آنچه  اینجا  در  حتمی«.  یا 
بیشتر مدنظر ما است، عملیات 
پیشگیرانه است، به این دلیل که 
راهبردپردازان رژیم ایران هنوز 
حتمی  را  کورد  احزاب  تهدید 
کنار شرایط  در  اما  دانند،  نمی 
و پیش بینی های منطقه ای و 
جهانی و ترکیب آن با سیاست 
کوردی »راسان«، نوعی تهدید 
می  کنند،  بینی  پیش  را  دورتر 
چرا که آن را ابتکاری نوین و تا 
حدودی کارآمد تعبیر کرده  اند. 
به همین دلیل در میان احزاب 
کورد ممکن است تهدید اصلی 
منشاء  متوجه  بیشتر  رژیم 

دموکرات  حزب  یعنی  راسان 
کوردستان ایران )حدکا( باشد. 
به هر جهت عملیات پیشگیرانه 
قرار  مدنظر  مقصود  بدین 
انتظار  چشم  نباید  که  می  گیرد 
ماند تا رقبا به اندازه  ای قدرت 

یابند که شهامت انجام عملیات 
چالش  زا را پیدا کنند، بلکه باید 
زودهنگام،  عملیات  انجام  با 
نسبت به نابودی و انهدام آنان 
پیشگیرانه  حمله  نمود.  اقدام 
)نه  احتمالی  تهدید  به  پاسخ 
با  است،  زودهنگام(  و  فوری 
با  تهدید  منبع  که  هدف  این 
شکست و تخریب مواجه شده 
کارکردی  عملیاتی/  توان  و 
خود را از دست بدهد. اشارات 
رژیم  سپاه  ارشد  فرماندهان 
استراتژی  اینکه  بر  مبنی  ایران 

آنها از این به بعد به جای دفاع، 
هجوم خواهد بود، ناظر بر این 
سطحی  به  نباید  رقبا  که  است 
یابند  دست  ظرفیت  و  توان  از 
متوجه  را  بنیادین  تهدیدی  که 
لذا  و  سازند  رژیم  توانمندی 
باید با پرداخت هزینه عملیات 
پیشگیرانه، از تهدیدات متوجه 
و نزدیکتر به خود کاسته و بر 
بیفزایند. ضمن  رقبا  هزینه  های 
نومیدی  و  یاس  این  آنکه 
به  امیدواران  و  اعضا  بر  را 
سازند  چیره  رقیب  احزاب 
بازیابی  امید  گاه  هیچ  که 
از  خارج  حتی  را  قدرت 
را  این  داشت.  نخواهند  مرزها 
تدافعی،  نوعی تضمین  می  توان 
نهاد.  نام  اما در قالبی تهاجمی 
این  به  ایرانی  راهبردپردازان 
نتیجه رسیده  اند که اگر به چنان 
را  آن  و  نیندیشند  سیاستی 
اعالم ننمایند و برای آن آماده 
آسیب  پذیری  میزان  نشوند، 
بسیار  استراتژیکشان  امنیتی- 
تغییر  این  رفت.  خواهد  باال 
سخن  آن  از  که  را  استراتژی 
گفته  اند، باید در چنین راستایی 

به تفسیر نشست. 
چنین  اگر  عملیاتی  جنبه  از 
عمل  به  گفتار  از  سیاستی 
نوعی  را  آن  می  توان  آید،  در 
راهبرد »ضربه اول« )در سطح 
آوردن  وارد  با هدف  متعارف( 
ضربه سریع، اساسی، سهمگین 
به  دستیابی  و  غافلگیرانه  و 
دراز  سالیانی  تا  قاطع  برتری 
در  سیاست  این  چه  دانست. 
جمله  از  و  کوردها  با  رابطه 
نیز  پیشینه  از  دموکرات  حزب 
تعبیری  به  است.  برخوردار 
سیاست  را  آن  می  توان  دیگر 
باید  »بزن و در رو « دانست. 
استراتژی  ها  این  داشت  توجه 
در  هنگامه ای  در  امروزه، 
جنوب ایران و علی الظاهر در 
قبال دشمنی دیگر ابراز و اعالم 
می  شوند، که در مرزهای غربی 
روز به روز بر حجم تسلیحات 
افزوده  مرزها  در  مستقر 
توان  از  ترکیبی  می  شوند. 
تسلیحات  حجم  و  موشکی 
مستقر شده در مرزها می  تواند 
به  را  ایرانی  تصمیم گیران 
کارآمدی چنان سیاستی متقاعد 
کرده باشد و صرفًا مساله زمان 
و مقدار هزینه فایده برای آنها 
احزاب  رو  این  از  باشد.  مبهم 
سیاسی-  نخبگان  و  کورد 
شیوه  ای  به  باید  آنها  نظامی 
با  تقابل  راهبردهای  جدی 
که  را  احتمالی  و  امکان  چنین 
است،  غافلگیری  آن  مشخصه 

پی ریزی نمایند.

عملیات پیشگیرانه بدین مقصود مدنظر قرار می  گیرد که نباید چشم انتظار ماند تا رقبا به اندازه  ای قدرت یابند که 
شهامت انجام عملیات چالش زا را پیدا کنند،

 بلکه باید با انجام عملیات زودهنگام، نسبت به نابودی و انهدام آنان اقدام نمود

مسئوالن ایران استراتژی سال های پیشین خود را که همیشه در صورت مواجه با تهدیدات آمریکا به تهدید اسرائیل 
به عنوان عامل بازدارنده روی می  آوردند، 

به شیوه ای وسیع تغییر داده اند و نوک حمالت خود را به سوی کوردها نشانه رفته اند

پاسدار باقری به کشور های حاشیه خلیج هشدار داد
نیروهای  ستادکل  رئیس 
به  اشاره  با  ایران،  مسلح رژیم 
منطقه  در  ایران  نظامی  حضور 
خلیج  حاشیه  کشورهای  به  

هشدار داد. 
رئیس  باقری،  محمد  پاسدار 
مسلح  نیروهای  ستادکل 
به  اشاره  ضمن  ایران،  رژیم 
و  هرمز  تنگه  امنیت  اینکه 
و  فداکاری ها  ثمره   را  خلیج 
مسلح  نیرو های  توانمندی های 
رژیم ایران دانسته ، گفته است: 

"امنیت موجود در جزایر خلیج 
فارس با حضور نیرو های زبده 

روزآمدترین  به کارگیری  و 
شده  محقق  نظامی  تجهیزات 

است."
این  به  سخنانش  در  وی  
که   کرده  اشاره  موضوع 
حاشیه  کشور های  برخی 
برای  آمریکا  از  خلیج  جنوبی 
فارس  خلیج  در  توطئه افکنی 
حالی  در  این  می کنند؛  دعوت 
ایران،   رژیم  پیشتر  که  است 
آمریکا را مشوق دیگر کشورها 
خود  علیه  توطئه افکنی  برای 

می دانست.
این مسئول رژیم ضمن هشدار 

به کشورهای دیگر گفته است: 
"دشمنان منطقه ای ایران بدانند 
ایران حضور نظامی قدرتمندی 
دارد که در صورت لزوم ضمن 
خود،  ارضی  تمامیت  از  دفاع 
به  پیشنهاددهنده  کشور های 
عواقب  مسئول  هم  را  آمریکا 

بعدی می داند."
رژیم  سخنانش  در  باقری 
و  دوستی  پرچمدار  را  ایران 
صلح طلبی دانسته و گفته: حتی 
نظامی  رزمایش های  برگزاری 

انجام  پیام  همین  ارائه  با  هم 
است  حالی  در  این  می شود؛ 
و  نظامی  اقدامات  تمامی  که 
موشکی  آزمایشات  و  مانورها 
ابراز  جنبه ی  ایران  رژیم 
وجود و قدرت نمایی در برابر 
کشورهای دنیا را دارد . بیشتر 
این  بر  نیز  جهان  کشورهای 
اقدامات  قبیل  این  که  باورند 
رژیم ایران فقط در جهت ایجاد 
آشفتگی و ناامنی هرچه بیشتر 

در منطقه و جهان است.
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مصاحبه: شهرام میرزائی

جامعه ی کورد یارسانی یکی از اساسی ترین ستون های ملیت کورد است که طول دوران حاکمیت این رژیم همیشه 
در صحنه ی مبارزه حضور داشته است و برای جنبش کنونی ملت کورد سنگر محکمی به حساب آمده است.

اردالن بهروزی در مصاحبه با "کوردستان":

جامعه ی یارسان یکی از اساسی ترین ستون های هویتی ملت کورد است
 که طی این چهل سال در صف مقدم

 جنبش آزادیخواهی کوردستان بوده اند

آمد،  خواهد  پی  در  که  آنچه 
مهندس  با  است  گفتگویی  
فعالین  از  بهروزی،  اردالن 
با  رابطه  در  کورد،  سیاسی 
یارسان  آئین  جایگاه  و  نقش 
تاریخ  در  آن  پیروان  و 
تداوم  و  کوردستان  مبارزاتی 
چارچوب  در  جایگاه  این 
مقطع  به  -کوردها  راسان 
آزادیخواهی  مبارزات  کنونی 
ملت  می گویند.  راسان  خود 
برای  که  قرن هاست  کورد 
و  انسانی  خواست های  تحقق 
برابری،  و  آزادی  به  دستیابی 
را  مستمر  و  فشرده  مبارزه ای 
ایران  بر  حاکم  فاشیسم  علیه 
برای  تاکنون  که  کرده  آغاز 
این هدف هزینه های انسانی و 
کرده  پرداخت  سنگینی  مادی 
قرن  در  که  مبارزه ای  است. 
ادامه  نیز  میالدی  بیست ویکم 
تمام  با  آن  رهروان  و  دارد 
صحت  و  درستی  به  وجود 
باور  انسانی شان  خواست های 
دارند و حاضر به پرداخت هر 
برای رهایی سرزمین   هزینه ای 

و مردمان شان هستند.

آئین  جایگاه  شکوه  و  اهمیت 
یارسان در جامعه کوردستان از 

چه ناشی می شود؟
در  اعراب  استیالی  از  بعد 
١۴٠٠ سال پیش بر بخش های 
اکثریتی  ایران،  فالت  اساسی 
بنابر  نامبرده  دیار  ساکنان  از 
"قرار  چون  گونه گون  دالیل 
شمشیرها،  زیرتیغ  در  گرفتن 
کنیزکی  بردگی،  مالیاتی،  فشار 
و..." مجبور شدند که آئین های 
متعدد خود را در آن دوران که 
میترایی  زرتشتی،  های  آئین 
و... بودند رها کنند و به ظاهر و 
اجباری هم که شده دین اسالم 
را قبول کنند، اما در این وادی 
تمامی  تسخیر  عدم  علت  به 
بخش  بویژه  ایران،  مناطق 
های از غرب یعنی از سرزمین 
کوردستان  تا  لورستان  مناطق 
بودن  العبور  صعب  دالیل  به 
مسلمان  اعراب  آن،  جغرافیای 
آسانی  به  که  بودند  نشده  قادر 
همین  به  شوند،  چیره  آن  بر 
به  نزدیک  فاصله ی  در  سبب 
برابر  در  مقاومت  سال   ۴٠٠
نگرویدن به دین اسالم در این 
در  آئینی  اولیه  مناطق هسته ی 
سرزمین لورستان نهاده شد که 
خود از یک سو حفظ فرهنگ 

، زبان و مقاومت ملی در برابر 
قرار  هدف  مورد  را  بیگانگان 
دیگر  رسالتی  از  و  بود  داده 
بازگرداندن بقا و ریشه ی آئین 
های کهن و باستانی ) مزدایی، 
میترایی،مانی...(  زرتشتی، 
و  بیشترین  امروزه  که  بود 
در  را  آنان  آثار  برجسته ترین 
محتوای  با  یارسان  آئین  قالب 
جغرافیای  در  فرهنگ  و  زبان 
کوردستان  و  لورستان  مردمان 
که  می شود  دیده  روشنی  به 
اینگونه جوهر و جایگاه باعث 
و  نهان  نقش  که  است  گردیده 
در  را  یارسان  آئین  آشکار 
افکار اجتماعی و ملی سرزمین 
سرزمین  همچون  مذکور  های 

بکری بیشتر بر اهمیت و تأمل 
آن افزوده شود.

از  کوردستان  تاریخ  مفسرین 
یارسان  ناپزیرآئین  انکار  نقش 
فرهنگ  و  زبان  حفظ  در 
بیگانه  تهاجم  برابر  در  کوردی 
و  حفظ  این  گفته اند  سخن 
و  فرهنگ  و  زبان  از  حفاظت 

بوده  چگونه  کوردی  ادبیات 
است؟

مقوله ای  دو  فرهنگ  و  زبان 
خاص  شیوه ای  به  که  هستند 
در هم تنیده اند و در واقع باید 
گفت که بخشی اساسی از زیر 
شناسنامه ی  هیکل  ساخت 
خود  به  را  قومی  و  ملت  هر 
در  و  است  داده  اختصاص 

یارسان  آئین  بطن  راستا  این 
زبانی  و  ملی  سمت  نگاه  از 
ارزشمندی  گنجینه های  حاوی 
تاریخ  درازای  در  که  ا ست 
بخشی  فرازوفرودها،  با  همراه 
از ملت کورد توانسته با اتکا به 
در  قدرتمند  بسان سالحی  آن 
ادبیات  و  زبان  ترویج  و  حفظ 
از  بیگانگان  قبال  در  کوردی 
همواره  و  کند  بهره برداری  آن 
در سرزمین کهن نیاکان کوردها 
جنس  از  شناسنامه ای  وارث 
آئینی کوردی و آثار گرانبهای 
کتبی باشد که بخشی اساسی از 
همراه  به  را  کورد  ملت  تاریخ 
دارد. عالوه براین، پیروان آئین 
یارسانی بر خالف نیاکان سایر 

اجداد  سنن  و  آداب  کوردان، 
کرده اند  محفوظ  را  کوردها 
فرهنگی  تهاجم  قبال  در 
بیگانگان حماسه خلق کرده اند 
و در نهایت به نظر می آید که 
کنونی  راستین  پیروان  بایستی 
آئین یارسانی بیش از هر کسی 
فکر  به  زمان  از  برهه  این  در 

سرنوشت ملت کورد باشند .

یارسانی  آئین  پیروان  نقش 
کنونی  مبارزات  جنبش  در 

کوردستان چگونه می بینید؟
سیاست  آغاز  اوایل  همان  از 
آخوندی  رژیم  مذهبی  استبداد 
یارسان در  آئین  پیروان  ایران، 
فاز آئینی اش به مثابه جامعه ای 
در  ضداسالم  و  ملحد  کافر، 

رژیم  ایدئولوژی  کارنامه 
ضدبشری  و  تئوکراتیک 
این  در  و  شد  آرشیوبندی 
فیلتریزه  و  اخراج  در  پیرامون 
کردن پیروان این آئین در ورود 
به ادارات دولتی، دانشگاه و...تا 
کنون هیچ گونه کوتاهی از خود 
همانحال  در  و  نداده اند  نشان 
همچنان  ملیتی،  بخش  در 
مهاباد،  به  که  سیاسی  نگاهی 
داشته اند  را  و...  پاوه  سنندج، 
یارسانی  کوردان  مناطق  در 
همچنان بمباران، اعدام، کشتار 
روشنی  به  چه  اگر  زندانی،  و 
نشده  خبررسانی  و  گزارش 
این  آثار  وجود  با  اما  است، 
جنایت ها کمتر از سایر مناطق 

کوردستان نبوده است.
به همین سبب سر ناسازگاری 
پیروان  با  ایران  مذهبی  رژیم 
چهل  طول  در  یارسانی  آئین 
سال پیش تا کنون نه تنها پایان 
روز  به  روز  بلکه  است،  نیافته 
مکان های  تخریب  امنیتی،  بار 
آئینی، اخراج از ادارات دولتی 
کردن  اسالمیزه  و  زندان  و 

مناطق یارسانی شدت بیشتری 
به خود گرفته است، لذا می توان 
گفت که امروزه جامعه ی کورد 
اساسی ترین  از  یکی  یارسانی 
ستون های ملیت کورد است که 
طول دوران حاکمیت این رژیم 
مبارزه  صحنه ی  در  همیشه 
برای  و  است  داشته  حضور 
جنبش کنونی ملت کورد سنگر 

محکمی به حساب آمده است.
که  شویم  قادر  چگونه  اما 
حداکثر استفاده را از این سنگر 
خلق  به  الزم  باشیم،  داشته 
بایست  که  است  راهکارهای 
در  کورد  ملت  جنش  سران 
کوردستان ایران بیشتر و عمیقتر 

به این امر مهم فکر کنند.

راسان چگونه می توانیم  در  ما 
و  انقالبی  پتانسیل های  از 
برای  یارسان  حق طلبانه ی 
تحقق خواست های ملت کورد 

بهره ببریم؟
چه  اگر  راسان  پروسه ی 
آغاز  پیش  سال   ٣ به  نزدیک 
در  واقع  در  و  است  گردیده 
توانانی خود  قابلیت  گذر،  این 
است  داده  نشان  عمل  در  را 
مردم  دیدگاه  به  سو  یک  از  و 
کننده  امیدوار  چاشنه ای  کورد 
خویش  سرنوشت  جهت  در 
طرفی  از  و  است  کرده  تزریق 
هم نقش جوهری راسان را در 
میان همسایگان کورد و محافل 
بیشتر  و  بهتر  خارجی  سیاسی 
به نمایش بگذارد. اما راسان در 
میان کوردان یارسانی از چهل 
و  ماندگاری  جهت  پیش  سال 
همان  که  خویش  حق  احقاق 
شروع  است  کورد  ملت  حق 
این مسیر هم  شده است و در 
پیشمرگه ی شاخ را فدا کرده اند 
شهر  پیشمرگه ی  بسان  هم  و 

رژیم  بی عدالتی های  برابر  در 
دارد،  ادامه  و  کرده  مقاومت 
میان  در  عمل  میدان  بنابرین 
در  یارسانی  کورد  پیروان 
که  همانگونه  اما  است.  جریان 
در جواب سئوال پیشین گفتم، 
وارد شدن در این میدان نیازمند 
خواهد  ژرفتری  عمل  ابتکار 

آن ها  احساسات  هم  که  بود 
تأثیر قرار دهد و هم  را تحت 
واقعی  جنبش  آئینی،  لحاظ  از 
ملت  کنونی  مسئولیت پذیر  و 
به  اکنون  هم  از  را  آنان  کورد 
عنوان اقلیتی آئینی در برنامه ی 
اساسی و سیاست آینده ی خود 
برسانند  ثبت  به  روشنی  به 
مصیبت های  و  بحران  در  و 

رژیم  سوی  از  که  روزانه ای 
هر  طرف  از  ایران،یا  اسالمی 
جنس  از  دسته ای  و  گروه 
اسالمی  رادیکال  خانواده های 
در حق آنان به وقوع می پیوندد 
نسبت  به  را  بی طرفی  فقط  نه 
بلکه  نکنند،  قبول  جامعه  این 
ابزاری  تمامی  با  است  الزم 
آنان  از  دارند  اختیار  در  که 
پشتیبانی کنند و در این هنگام 
انتظار داشت  است که می توان 
که درمسیر سرنوشت ساز ملت 
بخش  رهایی  کاتالیزور  کورد 
کورد  ملت  جنبش  به  بیشتری 
و بویژه پروسه ی راسان افزوده 

خواهد شد.

می تواند  چگونه  راسان 
مبازرازت  بازتعریف  به 
در  کوردستان  آزادیخوهانه 
دست  یارسان  کوردهای  میان 
مناطق  این  امروز  نسل  و  بزند 

را به سوی خود جذب کن؟
قبل از پرداختن به جواب این 
اشاره ای  است  الزم  پرسش 
کوتاه به پروسه ی راسان داشته 
است  بایسته  هم  آن  و  باشم 
کنونی  تاکتیک  محتوای  که 
نو  خیزش  همان  یا  "راسان" 
را در میان محافل کوردستان و 
بویژه در منظور سئوال حاضر در 
میان مردم و جغرافیای کوردان 
یارسانی توضیح، روشنگری و 
طور  به  سپس  کرد،  جاگذاری 
که  داشت  ابراز  بایست  یقین 
کوردان یارسانی در طول چهل 
فقط  نه  حال  تا  گذشته  سال 
استراتژی های  و  تاکتیک  با 
کورد  ملت  جنبش  سیاسی 
آن  با  بلکه  داشته اند،  آشنایی 
مادی  هزینه های  حتا  و  همراه 
و جانی قابل توجهی را در این 
راه متحمل شده اند، اما شرایط 
و  منطقه  در  سیاسی-اجتماعی 
بویژه در کوردستان به گونه ای 
تغییر  است که روزانه در حال 
همین  بر  و  است  تحوالت  و 
منوال شایسته است که جنبش 
کورد همراه این تغییرات زمانه 
در  را  خود  سیاست  تنها  نه 
افکار عمومی کوردان یارسانی 
بازتعریف کند، بل از سویی در 
هموار  و  باور  پیشبرد  جهت 
در  بیشتر  نفوذ  کانال  کردن 
همیشه  و  پویا  جامعه ای  میان 
آئین  پیروان  چون  صحنه  در 
یارسانی،الزم است با راهکاری 
عملی و منطقی خودشان را با 
و  انسانی  آئینی،  خواسته های 
شریک  و  همراه  آن ها  حقوقی 

کنند.

پیروان آئین یارسانی بر خالف نیاکان سایر کوردان، آداب و سنن اجداد کوردها را محفوظ کرده اند در قبال تهاجم 
فرهنگی بیگانگان حماسه خلق کرده اند 

برنامه ای  بی  و  مدیریت  سوء 
شده،  باعث  رژیم  مسئوالن 
مدت زمان پیش بینی شده برای 
در  آبی  کم  فاجعه ی  شروع 

ایران به پنج سال آینده برسد.
مرکز  سرپرست  گفته ی  طبق 
 ٥٠ ایران،  اتاق  آب  مطالعات 
برنامه ای  بی  و  سوءتدبیر  سال 
باعث شده تا فقط "پنج سال" 
آب"  عمومی  بروز"فاجعه  تا 

در ایران فاصله داشته باشیم.
شریعتمدار،  حسین  محمد 

مطالعات  ملی  مرکز  سرپرست 
آب  و  کشاورزی  راهبردی 

همایش  در  ایران  اتاق 
ایران  شرق  در  آب  مدیریت 
گفت  رضوی،  خراسان  در 
این در حالی است که هنوز به 
اراده کافی و همچنین از فقدان 
و  فراگیر  جامع،  راهبرد  یک 
و  مناسب  زمان بندی  با  ملی 
بخش  و  حاکمیت  وفاق  مورد 
این  حل  برای  خصوصی  

مشکل نرسیده ایم.
پنج  فقط  شریعتمدار،   گفته  به 

عمومی  فاجعه  بروز  تا  سال 
آب در کشور فاصله داریم که 
تدبیر  سوء  سال   ٥٠ از  ناشی 
همچنین   است،  زمینه  این  در 
این  وجود  با  است  افزوده 
ساماندهی،  هم  هنوز  وضعیت 
ترمیم و احیای منابع آب کشور 
نیز  قبال  است.   امکان پذیر 
برنامه هایی  رژیم،  های  دولت 
آبی  کم  میزان  کردن  کم  برای 
از  ایران،  مرکزی  مناطق  در 

انتقال آب مناطق  جمله پروژه 
داشتند  را  مرکز  به  زاگروس 
این  مردم  شدید  نارضایی  که 
است؛  داشته  پی  در  را  مناطق 
های  سیاست  به  نسبت  آنان 
اعتراضات  رژیم  آمیز  تبعیض 
متاسفانه  و  داشتند  فراوانی 
و  دستگیر  نیز  کثیری  تعداد 
از  برخی  سرنوشت  از  هنوز 

آنها خبری در دست نیست.

پنج سال مانده تا فاجعه ی آب
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سیزده زندانی سیاسی کورد 
در زندان بوکان به سر می برند

سیزده زندانی سیاسی کورد در زندان بوکان نگهداری و سه تن از 
آنان در وضعیت بالتکلیفی به سر می برند.

براساس گزارشات رسیده، سیزده زندانی سیاسی کورد در زندان 
و  "عضویت  دلیل  به  همگی  و  می برند  سر  به  حبس  در  بوکان 
بازداشت  ایران"  حکومت  اپوزیسیون  کورد  احزاب  با  همکاری 

شده اند.
اسامی این سیزده زندانی سیاسی عینًا در پی می آید:

حسین  کریمی خواه،  محمد  یوسفی،  جمال  حمزه،  ابراهیم  حسین 
محمودی، حسین )زانکو( محمدی، یوسف محمودی، فردین وفایی، 
)هیرش(  امیر  صوفی،  امیر  دارسنج،  مسعود  شریف زاده،  صالح 

ابراهیمی، محمد کریمی، اسماعیل سانیار.
از این تعداد، سه زندانی به نام های " حسین ابراهیم حمزه، جمال 
یوسفی و صالح شریف زاده" در وضعیت بالتکلیفی به سر می برند 

و جهت بازجویی به ارومیه و مهاباد منتقل گردیدند.
زندانیان سیاسی که در این زندان دوران محکومیت خود را سپری 
می کنند از سوی دادگاه انقالب به اتهامات "تبلیغ علیه نظام، اقدام 
علیه امنیت ملی و عضویت در احزاب کوردی" به حبس محکوم 
توسط  پیش  زندانیان چندی  این  از  برخی  زندان  احکام  شده اند. 
دادگاه تجدیدنظر تأیید و جهت سپری نمودن دوران محکومیت به 
زندان بوکان منتقل گردیدند. این سیزده زندانی از اهالی شهر بوکان 

و مناطق تابعه آن می باشند.

یک کولبر کورد در مرز ارومیه کشته شد
صومای  اهل  کورد  کولبر  یک 
برادوست بر اثر شلیک مستقیم 
مرز  در  حکومتی  نظامیان 

ارومیه جان باخت.
دی ماه،  سیزدهم  پنج شنبه  روز 
در  کورد  کولبران  از  گروهی 
صومای  مرزی  ارتفاعات 
ارومیه مورد  برادوست در مرز 
حکومتی  نظامیان  تیراندازی 
پی شلیک  در  و  گرفته اند  قرار 
کورد  کولبر  یک  نیروها  این 
)کامیان(  "یعقوب  نام  به 
اهل  رزاق  فرزند  نیک سیرت" 
توابع  از  "جوجهی"  روستای 
محال صومای برادوست ارومیه 

جان سپرد.
به گفته یک منبع آگاه، نظامیان 
حکومتی بدون اخطار قبلی این 

گروه از کولبران را بدون اینکه 
را  قاچاقی  کاالی  هیچگونه 
رگبار  به  باشند  داشته  به همراه 

بسته اند.
شلیک  افزود:  آگاه  منبع  این 
مستقیم به این گروه از کولبران 
توسط نظامیان حکومتی مستقر 

بردوک  مرزی  پاسگاه  در 
صورت گرفته است.

روز  نیز،  رابطه  همین  در 
دی ماه،  دوازدهم  چهارشنبه 
"صابر  نام  به  کورد  کولبر  یک 
عمر  فرزند  ساله   ٢١ محسنی" 
شلیک  اثر  بر  شهرستان  اهل 

به  حکومتی  نظامیان  مستقیم 
یک  همزمان  و  زخمی  شدت 
"آمانج  نام  به  دیگر  کولبر 
اهل  توفیق  فرزند  شکری" 
مستقیم  شلیک  براثر  نوسود 
این  مرز  در  حکومتی  نظامیان 

شهرستان زخمی شد.

پلمپ دفتر انجمن محیط زیست "والت" بوکان
 توسط مأموران شهرداری

روز چهارشنبه دوازدهم دی ماه، 
مأموران شهرداری وسایل دفتر 
"والت"  زیست  محیط  انجمن 
دفتر  و  ریخته  بیرون  را  بوکان 

را پلمپ کردند.
شهرداری  مأموران  اقدام  این 
انجمن  در زمان جلسه عمومی 
بوکان  "والت"  زیست  محیط 

صورت گرفته است.
عمومی  مجمع  پیش،  چندی 
"والت"  زیست  محیط  انجمن 
فشار  از  بیانیه ای  در  بوکان 
این  شهرداری  و  فرمانداری 
از  ممانعت  برای  شهرستان 
فعالیت های این انجمن و بستن 

دفتر آن خبر داد.
انجمن  بیانیه  این  از  پس 
بوکان،  "والت"  زیست  محیط 
محیطی  زیست  انجمن های 
انجمن  جمله  از  کوردستان 
محکومیت  با  مریوان  چیا  سبز 
اقدامات فرمانداری و شهرداری 
محیط  انجمن  این  از  بوکان 

زیستی حمایت کرده بودند.
دو  جاری،  سال  اردیبهشت ماه 
محیط  انجمن  اعضای  از  تن 
 " نام های  به  والت  زیست 
حامد سپهری و جعفر امینی" به 
اتهام "تبلیغ علیه نظام" از سوی 
دادگاه انقالب ارومیه مجموعا به 
١۸ ماه زندان محکوم گردیدند. 

بالتکلیفی پرونده قربانیان مین 
در فرمانداری سردشت

پرونده اکثر قربانیان مین در سردشت بدون جواب مانده و قربانیان 
همچنان در انتظار بررسی پرونده هایشان هستند.

براساس گزارش رسیده، کمیسیون ماده ٢ فرمانداری سردشت از 
بالتکلیف  آنان  اکثر  پرونده  و  امتناع  مین  قربانیان  پرونده  بررسی 
است. یکی از قربانیان مین در سردشت در گفت وگو با خبرنگار 
کوردپا گفت: با گذشت چند سال از حادثه انفجار مین که برای من 
بررسی پرونده ام در کمیسیون ماده  انتظار  تا کنون در  روی داده، 
امنیتی  دالیل  به  که  مین  انفجار  قربانی  این  هستم.  فرمانداری   ٢
نخواست نامش فاش شود، اظهار داشت: او و بسیاری از قربانیان 

مین از هرگونه مستمری و ارائه خدمات پزشکی محروم شده اند.
جمله  از  حکومتی  مرتبط  نهادهای  از  هیچکدام  کرد:  تأکید  وی 
بنیاد جانبازان، بهزیستی و کمیته امداد پاسخگوی وضعیت نامناسب 
ما نمی باشند. به گفته این قربانی مین، حتی نهادهای حکومتی از 
هزینه  با  و  خودداری  مین  قربانیان  برای  درمان  دفترچه  صدور 

شخصی معالجات پزشکی را انجام می دهند.
این قربانی مین در پایان اعالم کرد: تا کنون فرمانداری سردشت 
دلیل مشخصی را برای عدم بررسی پرونده قربانیان مین ارائه نداده 
است. بنابر تحقیقات رسمی، ایران دومین کشور آلوده به مین در 
دنیاست و جدای از آمارهای ضد و نقیض در مورد تخمین تعداد 
آلوده  زمین های  از  هکتار  هزار  دویست  و  میلیون  چهار  در  مین 
ایران مسئوالن آنرا بیش از ١۶ میلیون مین و مهمات عمل نکرده 
بعد از پایان جنگ در استان های ارومیه، سنندج، کرماشان، ایالم 
 ۸ از جنگ  بعد  ایران حتی  کرده اند. حکومت  اعالم  و خوزستان 
با عراق، به صورت مداوم و روزانه اقدام به مین گذاری در  ساله 

کوردستان به بهانه حضور احزاب و گروه های مسلح کرده است.
حکومت ایران تاکنون به کنوانسیون اوتاوا نپیوسته است؛ کنوانسیون 
مین و هرگونه سالح که  از  استفاده  از  را  اوتاوا کشورهای عضو 
موجب رنج مضاعف و طوالنی مدت می شود، منع می کند. همچنین 
از  عضو  کشورهای  بازداشتن  موجب  اوتاوا  کنوانسیون  پذیرش 

تولید، تکثیر و نگهداری مین خواهد بود.

اطالعات دو شهروند کامیارانی را بازداشت کرد
دو شهروند کورد اهل شهرستان 
نیروهای  سوی  از  کامیاران 
مکان  به  و  بازداشت  اطالعاتی 

نامعلومی انتقال یافتند.
دو  دی ماه،  دهم  دوشنبه  روز 
شهروند کورد به نام های "فاضل 
در  اسدی"  "رضا  و  قیطاسی" 
نیروهای  توسط  کامیاران  شهر 

اطالعاتی بازداشت گردیدند.
به گفته یک منبع آگاه، نیروهای 
برگه  ارائه  بدون  اطالعاتی 
این  بازداشت  به  اقدام  قانونی 
دو شهروند کورد کرده اند و در 
مورد  را  آنان  بازداشت  حین 

ضرب و شتم قرار داده اند.
پیگیری های  کنون  تا 
شهروند  دو  این  خانواده های 
کورد جهت اطالع از سرنوشت 
پی  در  نتیجه ای  فرزندانشان 

نداشته است.
سابقه ی  کورد  شهروند  دو  این 
محیط  انجمن های  در  فعالیت 
را  کامیاران  شهرستان  زیستی 

شده،  صادر  حکم  براساس 
یکسال  به  سپهری"  "حامد 
زندان و "جعفر امینی" به شش 

ماه زندان محکوم شده است.
این دو فعال محیط زیست روز 
سال  اسفندماه  بیستم  یکشنبه 
٩۶ از سوی نیروهای اطالعاتی 
وابسته به اداره اطالعات بوکان 
و  بیست  سپس  و  بازداشت 
فروردین ماه سال جاری  هشتم 
میلیون  پنجاه  وثیقه  تودیع  با 
تومانی به شیوه موقت آزاد شده 

بودند.
محیط  انجمن  رابطه  همین  در 
در  بوکان  "والت"  زیست 
دفتر  کردن  پلمپ  بیانیه ای 
مأموران  توسط  انجمن  این 

شهرداری را محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است: انجمن 
مدت  به  والت  زیست محیطی 
به  است  سال  چهار  از  بیش 
در  اندیش  سبز  فرزندان  همت 
زیست  اهداف  ارتقای  راستای 
محیطی، فرهنگ سبز و انسانی، 
زیست  از  دفاع  پایدار،  توسعه 
تخریب  با  مبارزه  منطقه،  بوم 
محیطی  زیست  منابع  چپاول  و 
سبز  اندیشه  از صیانت  دفاع  و 
در شهرستان بوکان گام برداشته 

است.
باتمامی موانع و سنگ اندازی ها، 

خود  اهداف  از  مسرانه  انجمن 
با  است  توانسته  و  نموده  دفاع 
خود  استوار  گام هایی  برداشتن 
را به عنوان یک سنت اجتماعی، 

در فرهنگ جامعه جای دهد. 
بیانیه  این  از  دیگری  بخش  در 
ماه  چند  در  تنش ها  این  آمده، 
توجهی  قابل  صورت  به  اخیر 
تشدید شده و علی رغم حمایت 
موسسه  ها،   ، نهادها  و  مردمی 
محیطی  زیست  NGOهای 
و ادبی متاسفانه در یک موضع 
دمکراتیک  غیر  و  متمدنانه  نا 
اقدام به تخلیه دفتر کار انجمن 
کرده اند  والت  محیطی  زیست 
تالش  و  تخلیه  تنها  امر  این   ،
جهت تضعیف یک انجمن فعال 
ناشنیده  بلکه  نیست،  مردمی  و 
خواسته های  و  حمایت  گرفتن 
و  فکر  روشن  قشر  و  مردمی 

مترقی جامعه می باشد.
محکوم  ضمن  مذکور  انجمن 
مأموران  اقدام  این  نمودن 
قدردانی  و  سپاس  و  شهرداری 
و  مردمی  حمایت های  از 
NGO های اعالم کرده است: 
فعالیت های زیست محیطی این 
انجمن با تخلیه یک اتاق پایان 
نمی یابد و اعضای آن مسرانه تر 
خود  اهداف  به  پایبند  قبل  از 
این  نقطه  به  نقطه  و  می باشند 

زیست بوم را فارغ از هر گونه 
مرزی با نام شهید شریف باجور 
تبدیل  خود  کارزار  میدان  به 

خواهند نمود. 
ما این اعتماد و اطمینان خاطر 
می دهیم  ملتمان  تمامی  به  را 
قالب  به فرد جامعه در  که فرد 
قد  زیست محیطی،  انجمن  یک 
علم کرده و به حراست از کیان 

خویش می پردازند.
در  محیطی  زیست  انجمن  این 
پایان تأکید کرده است: ما یقین 
داریم که انجمن های سبز اندیش 
از  نام و عناوین دیگر  با  دیگر 
خواهند  بر  سر  کنار  و  گوشه 
آورد و پیشاپیش انجمن زیست 
قاطع  حمایت  والت  محیطی 
می دارد  اعالم  آنها  از  را  خود 
افراد جامعه تقاضا  از تمامی  و 
انجمن های  صفوف  به  که  دارد 
این  و  بپیوندند  محیطی  زیست 
بپرورانند  خود  در  را  واقعیت 
زیست  تخریبات  آینده  در  که 
محیطی، زیست بوم را به سوی 
نابودی نیل می دهد و الزم است 
از هم اکنون با سازماندهی خود 
شمول  جهان  آسیب  این  با 

مبارزه کنند.

دارند.
از  خبر،  این  تنظیم  لحظه  تا 
این  بازداشت  دالیل  یا  دلیل 
در  اطالعی  کورد  شهروند  دو 

دسترس نمی باشد.
دهم  دوشنبه  روز  همچنین  
دیگر  شهروند  یک  دی ماه، 

کامیارانی به نام "هادی کمانگر" 
توسط  کامیاران  شهرستان  اهل 
بازداشت  اطالعاتی  نیروهای 

شد.
منزل  به  اطالعاتی  نیروهای 
کورد  شهروند  این  شخصی 
ضبط  از  پس  و  برده  یورش 

را  او  وی،  شخصی  وسایل 
بازداشت کردند.

فعاالن  از  یکی  کمانگر  هادی 
محیط زیست کامیاران می باشد 
و از دلیل بازداشت وی اطالعی 

در دسترس نیست.


