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ارگان حزب دمکرات کردستان ایران

تـأمین حقوق ملی خلق کرد در چهارچوب ایرانی دمـکراتیک و فـــدرال

٦ ٤٧ ٥

گروههای تروریستی وابسته به 
رژیم ایران خطری برای امنیت 

منطقه و جهان
آیا جمهوری اسالمی در پی بمب FATF و پیچ و تاب نظام

هسته ای است؟ 
کودک آزاری جنسی 

لنگه  عرب،  کهنسال  مرد      
کفش خویش را برداشته و با شدت 
توان و عصبانیت در میدان اصلی 
بر عکس صدام می کوبید؛  بغداد 
این واقعه در همه جهان پخش شد.

زمانی که نیروهای آمریکایی با 
بغداد  تانک وارد میدان فلسطین 
بعد مجسمه  و چند ساعت  شدند 
بزرگ صدام را به پایین کشیدند، 
که  کردند  احساس  عراق  مردم 
آزاد  ظالم  دست  از  آنان  گریبان 
گشته و هوای آزاد تنفس می کنند 
آزادی و  به سوی  آنان  و زندگی 

پیشرفت می رود.
این ترسی بزرگ برای جمهوری 
که  بود  کرده  ایجاد  اسالمی 
به  آینده،  عراق  نمی خواست 
مبدل  منطقه  در  بارز  نمونه ای 
گردد و مردم ایران نیز طمع آینده 
را در سر بپرورانند،  لذا همه اقسام 
و  سنی  از  اعم  تندرو  گروه های 
آنان  از  و  کرد  تطمیع  را  شیعه 
حمایت نمود تا علیه آمریکایی ها 
و  گشته  نابود  عراق  و  بایستند 

اسیر جنگ داخلی گردد.
گذشته  سال  پانزده  حکایت  این 
اسالمی  جمهوری  که  بود  عراق 
ایران با سواستفاده از جامعه شیعه  
گروه های  در  آنان  سازمان دهی  و 
متفاوت، آنان راعلیه آمریکایی ها 
یکدیگر  علیه  حتی  و  سنی ها  و 
امور  در  دیگر  از سوی  بشوراند، 
دخالت  نیز  سنی ها  و  کوردها 
هم  اختالفات  این  با  می کرد، 
می خواست تا از آنان برای دشمنی 
با آمریکا استفاده کند و هم کاری 
کند تا همواره محتاج سپاه قدس 
باشند تا آنان را سازمان دهی کند 
و در انتخابات نفوذ و به نفع آنان 
وزیر  نخست  سپس  و  نماید  تقلب 
سر  بر  را  خامنه ای  عالقه  مورد 

کار آورند.
این کاخی که جمهوری اسالمی 
بود،  نهاده  بنیاد  عراق  در  ایران 
کنترل  آن  با  را  عراق  جامعه  هم 
می نمود و هم گروه های تروریستی 
تاسیس و علیه کشورهای  آن  در 
همسایه و آمریکا و اسرائیل و همه 
ملیت های منطقه استفاده می کرد 
و هم اقتصاد عراق را به پناهگاهی 
جهانی  تحریم های  از  فرار  برای 

مبدل ساخته بود.
بانک  های  و  بنادر  و  بازار 

کریم پرویزی

ادامه در صفحه  3

ســـخـن گام چهارم نقض برجام
کاخ حبابی

دوره مقدماتی کادر سیاسی به اتمام رسید

پیام مسئول اجرایی حزب دمکرات به مناسبت درگذشت »حمید درویش«

هیئتی از حزب دمکرات در کنفرانس »مری« شرکت نمود
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اسالمی  جمهوری  رسمی  تلویزیون 
کمالوندی"،  "بهروز  زبان  از  ایران 
اتمی  انرژی  سازمان  سخنگوی 
ایران فاش ساخت که عملیات گاز 
فردو  در  به سانتریوفیوژها  رسانی 
آغاز شده است؛ این اقدام تازه ایران 
نقض  چهارم  مرحله  راستای  در 
پایبندی اتمی ایران در قبال برجام 

است.
از  که  بود  داده  قول  پیشتر  ایران 
"مرکز  بعنوان  تنها   فردو  سایت 
هسته ای"  فیزیک  و  تکنولوژی 
تازه  نقض  این  اما  نماید،  استفاده 
بعنوان  آن  از  روحانی  حسن  که 

موفقیت تازه وصف کرده است، در 
برجام  از  اسالمی  جمهوری  عمل 
ارتباط  این  است.در  شده  خارج 
جمهوری  رئیس  مکرون"  "امانوئل 
فرانسه در عکس العمل خویش اعالم 
اقدامی  ایران،  چهارم  "گام  کرد: 
نشان دهنده  که  است  خطرناک 
برجام  از  خروج  برای  تهران  اراده 
"گام  است:  گفته  است!نامبرده 
خطرناک چهارم "تغییراتی عمیق" 
در مقابل همه گام هایی که  است 
گفته  داده اند.به  انجام  کنون  تا 
ادامه  وضعیت  این  اگر  "ماکرون" 
اسالمی  جمهوری  و  باشد  داشته 

ایران و ایاالت متحده آمریکا برای 
نکنند،  روابط تالش  عادی سازی 
آمده  میان  به  جایگزین  برنامه ای 
و  دارد  همیشگی  دردسری  که  
بحران  شدن  وخیم تر  تنها  آن  نتیجه 

است!
در  آمریکا  خارجه  وزارت  همزمان 
چهارم  گام  به  نسبت  واکنشی 
اسالمی  جمهوری  "تصمیم  گفت: 
غلط  مسیری  در  بزرگ  گامی 
است"؛ در بیانیه این وزارتخانه آمده 
برای  بهانه ای  هیچ  ایران   " است: 
غنی سازی اورانیوم ندارد، چه در 
فردو چه در هر جای دیگری باشد. 

گیری  باج  برای  تالشی  تنها  این 
است! که مطمئنا به حاشیه راندن 
سیاسی و اقتصادی بیشتری برای 

خودشان دنبال دارد.
آمریکا،  باالی  قانون گذار  سه 
"سناتور تد کروز، لیندسی گراهام 
بازگشت  خواهان  چنی"،  لیز  و 
و  متحد  ملل  سازمان  تحریم های 
همچنین توقف "معافیت" همکاری 

هسته ای غیرنظامی شدند.
"گام  کرد:  اعالم  رسما  بریتانیا 
چهارم و تصمیم ایران، با توافق نامه 
هسته ای بطور کامل در تضاد است 
و  امنیت  علیه  جدی  تهدیدی  و 

آسایش ملی بریتانیا است".
با  اروپا  اتحادیه  دیگر،  سوی  از 
عمیق  نگرانی  بیانیه ای،  انتشار 
کاهش  چهارم  گام  به  نسبت  خود 
تعهدات از سوی جمهوری اسالمی 
ایران را نشان داد و اعالم کرد: "ما 
که  می خواهیم  ایران  از  اصرار  با 
همه فعالیت های خود که به نقض 
برجام بیانجام را متوقف کند، زیرا 
محافظت از برجام خیلی مشکل تر 

از قبل شده است".

بال ایران قیچی می شود
هواداری  تظاهرات  و  تجمعات 
حکومت  علیه  لبنان  و  عراق  در 
همچنان  کشورها  این  مرکزی 
ادامه دارد و ضمن کشته و زخمی 
شدن صدها نفر، هنوز معترضان در 
نیستند  آماده  و  هستند  خیابان ها 
عقب نشینی  خویش  خواست های  از 

کنند.
در  لبنان  و  عراق  در  اعتراضات 
برخی حالت و از سوی جریان های 
تندرو وابسته به حکومت تهران به 

لرزان  ستون های  گرایید،  خشونت 
والیت فقیه را به لرزه درآورد و علی 
خامنه ای در واکنشی رسمی ضمن 
نسبت دادن اعتراضات به آمریکا و 
آرام  از مردم خواست که  اسرائیل، 
تجمعات  و  دادن  از شعار  و  باشند 

بپرهیزند.
اکثر  در  گذشته،  روزهای  در 
عمومی  تظاهرات  عراق  شهرهای 
پرچم  زدن  آتش  ضمن  شد،  برگزار 
پا  زیر  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
و  خامنه ای  علی  عکس  گذاشتن 

قاسم سلیمانی، در برخی شهرهای 
در تالش  بویژه کربال، مردم  عراق 
پایگاه های  از  برخی  اشغال  برای 
از  برخی  و  بودند  ایران  رسمی 
پایگاه های ایران را به آتش کشیدند.
و  دزدیدن  از  بعد  دیگر،  سوی  از 
قتل عام مردم مدنی در خیابان های 
عراق، فعالین سیاسی و بخشی از 
رسانه های عراق می گویند که این 
اقدام از سوی نیروهای وابسته به 
گرفته  صورت  اسالمی  جمهوی 
بغداد  در  آمریکا  سفارتخانه  است، 

در بیانیه ای این اقدامات را محکوم 
از حکومت مرکزی عراق  و  نمود 
جواب  وقت،  اسرع  در  تا  خواست 

درخواست های معترضان را بدهد.
وزیر  پمپئو"،  "مایک  همچنین 
شخصی  توئیت  در  آمریکا  خارجه 
لبنان  و  عراق  "مردم  نوشت:  خود 
کشور  گیری  پس  باز  خواستار 
واقعیت  این  آنان  هستند،  خویش 
اساسی ترین  که  کرده اند  درک  را 
کاالی صادراتی ایران به کشورشان 
فساد است؛ مردم عراق و لبنان این 

دخالت  بدون  که  دارند  را  لیاقت 
و  خویش  سرنوشت  خامنه ای، 

کشورشان را در اختیار بگیرند".
تندروهای  گذشته،  روزهای  در 
حزب الله لبنان به معترضان لبنانی 
هجوم کرده و در عراق نیز نیروهای 
و  پاسداران  سپاه  شده  فرستاده 
گروه های تندرو وابسته به تهران، با 

مردم این کشور درگیر شدند.
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دوره مقدماتی کادر سیاسی
 به اتمام رسید

حزب  تحقیقات  و  آموزش  ارگان 
دوره  ایران،  کوردستان  دمکرات 
سیاسی دیگری در سطح ٢ بخش 
برگزار  پیشمرگه ها  برای  نخست، 

نمود.
سه شنبه، سی ام مهرماه، با شرکت 
دمکرات  حزب  اجرایی  مسئول 
و  کادر  و  رهبری  اعضای  و 
و  آموزش  ارگان  پیشمرگه ها، 
تحقیقات حزب دمکرات کوردستان 
سطح  در  دیگر  دوره ای  ایران، 
برای  سیاسی  نخست  بخش   ٢

پیشمرگه را به اتمام رسانید.
"ای  ملی  سرود  با  مراسم  این 
به  سکوت  دقیقه  یک  و  رقیب" 
احترام روح پاک شهیدان کورد و 

کوردستان آغاز شد.
عضو  ساروج"،  "آوات  دکتر  سپس 
در  حزب،  سیاستگزاری  شورای 

کادر  اهمیت  و  نقش  از  سخنانی 
و  کادر  ویژگی های  و  سیاسی 
گفت  دمکرات  حزب  در  عضویت 
که باید از لحاظ سیاسی در سطح 
باالیی باشند و تحلیل امروزی از 
ایران  کوردستان  جامعه  وضعیت 
برابر  در  همچنین  و  باشند  داشته 
و شناخت جامعه خویش  فرهنگ 

کوتاهی نکنند.
سخنان  ادامه  در  ساروج"،  "آوات 
"وقتی  کرد:  تاکید  خویش 
تاثیرگذار  جامعه  در  می توانید 
قابل  سیاسی  جایگاه  که  باشید 
و  زبان  و  باشید  داشته  توجهی 
رفتار و فرهنگ جامعه خویش را 

فراموش نکنید".
ویژگی های  از  همچنین  نامبرده 
به میان  بارز اعضای حزب سخن 
شخصیت  دارای  باید  که  آورد 

شخصی و سیاسی باشند و تالش 
برای پیشرفت را برای خود وظیفه 

تلقی کنند.
سپس پیام ارگان آموزش و تحقیقات 
از سوی "شهال کاوه" قرائت شد و 
بعداز آن پیام شرکت کنندگان دوره 
از سوی "صابر فتاحی"، یکی از 
حضار دوره، تقدیم شرکت کنندگان 

در مراسم شد.
در بخش پایانی این مراسم، نفرات 
یکم تا سوم این دوره که عبارتنداز: 
"علی موالن نژاد، سید خالد احمدی 
و عثمان موالن نژاد"، جوایز خود را 

دریافت نمودند.
یکم  و  سی  تاریخ  در  دوره  این 
تاریخ  در  و  شده  آغاز  شهریورماه 

سی ام مهرماه به اتمام رسید.

پیام مسئول اجرایی حزب دمکرات
 به مناسبت درگذشت "حمید درویش"

دمکرات  حزب  اجرایی  مسئول 
مناسبت  به  ایران،  کوردستان 
درگذشت "حمید درویش"، دبیرکل 
حزب دمکرات ترقی خواه کوردستان 
تسلیت  مراتب  پیامی  در  سوریه، 
این  سیاسی  دفتر  تقدیم  را  خود 

حزب نمود.
متن پیام بدین شرح است:

دمکرات  حزب  سیاسی  دفتر 
ترقی خواه کوردستان سوریه

ضمن سالمی گرم
با نهایت تاثر و تاسف فراوان، خبر 
درگذشت شخصیت نامی و مبارز 

دیرین ملتمان، کاک "حمید حاجی 
دمکرات  حزب  دبیرکل  درویش"، 
را  سوریه  کوردستان  ترقی خواه 

دریافت کردیم.
اینکه  از  جدا  "حمید"،  کاک 
و  سیاسی  واالی  شخصیت 
میهن پرست بود، یار باوفای حزب 
بود،  "قاسملو"  دکتر  و  دمکرات 
راه مبارزه  که سالیان متوالی در 
در  کورد  ملت  مقدس  اهداف  با 
لذا  نمود،  کوردستان سوریه تالش 
بزرگ  غمی  وی  دادن  دست  از 

برای همه بود.

حزب  سوی  از  مناسبت،  این  به 
ضمن  ایران،  کوردستان  دمکرات 
تسلیت  مراتب  همدردی،  اعالم 
اعضای  همه  تقدیم  را  خویش 
رهبری این حزب و خانواده مبارز 

ایشان می نماییم.
همه  برای  وافر  صبر  امید  به 

بازماندگان
حزب دمکرات کوردستان ایران

مسئول اجرایی
مصطفی هجری
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خانواده پروفسور "عزالدین مصطفی" از 
مسئول اجرایی حزب دمکرات قدردانی کردند

خانواده متوفی پروفسور "عزالدین 
مصطفی رسول"، در پیامی مراتب 
تقدیم  را  سپاس و قدردانی خویش 
دمکرات  حزب  اجرایی  مسئول 

کوردستان ایران کردند.
متن پیام بدین شرح است:

گرامی  و  عزیز  برادر  به  خطاب 
کاک "مصطفی هجری"

حزب دمکرات کوردستان ایران – 
مسئول اجرایی

پیام تسلیت جنابعالی به مناسبت 

عزالدین  "پ.د.  برادرم  درگذشت 
مصطفی رسول"، صبوری بخش ما 
و همه بستگان بود و از جنابعالی، 
یار دیرین برادرم قدردانی می نمایم، 
که ایشان همیشه خود را از یاران 
حزب  واقعی  دلسوز  و  نزدیک 
از  همچنین  و  دانسته  مبارزتان 
یاران باوفای شهید دکتر "قاسملو" 

بوده است.
آرزوی سالمتی و نیک بختی برای 
همسنگرانتان  همه  و  جنابعالی 

خواستاریم و امیدوار هستیم که با 
دستیابی به اهداف خود شاد گشته 
که همانا آزادی کورد و کوردستان 

است.
ضمن سپاس و قدردانی بی پایان

فاروق مصطفی رسول
مصطفی  مال  خانواده  سوی  از 

صفوتی
حاجی مال رسول دیلیژه

هیئتی از مدیریت امور پناهندگان 
کشور نروژ با حزب دمکرات دیدار 

کردند
امور  از مدیریت  هیئتی  دیدار  در 
پناهندگان و مهاجران کشور نروژ از 
حزب دمکرات، وضعیت پناهندگان 
حزب  اعضای  ایران،  کوردستان 
کشورهای  و  کوردستان  اقلیم  در 
نروژ،  کشور  در  بویژه  اروپایی، 

مورد بحث قرار گرفت.
هیئتی  آبان ماه،  ششم  دوشنبه، 
و  پناهندگان  امور  مدیریت  از 
مهاجران کشور نروژ به سرپرستی 
" آری هوفدیناک"، مسئول امور 

دمکرات  حزب  از  خاورمیانه، 
کوردستان ایران دیدار کردند.

این هیئت نروژی، از سوی هیئتی 
سرپرستی  به  دمکرات  حزب  از 
جانشین  قادری"،  نظیف  "محمد 
دوم مسئول اجرایی حزب دمکرات، 

مورد استقبال قرار گرفتند.
پناهندگان  دیدار، وضعیت  این  در 
حزب  اعضای  ایران،  کوردستان 
دمکرات کوردستان ایران در اقلیم 
اروپایی،  کشورهای  و  کوردستان 

بحث  مورد  نروژ،  در کشور  بویژه 
قرار گرفت.

در بخش دیگری از این دیدار، در 
مورد وضعیت حقوق بشر و زندانیان 
سیاسی و... در ایران و کوردستان 

بحث و گفتگو شد.
همچنین در این نشست، دو طرف 
بر گسترش روابط، با هدف خدمت 
امور  و  بشری  حقوق  مسائل  در 
پناهندگی سیاسی، تاکید کردند.

هیئتی سیاسی از کشور هلند
 با حزب دمکرات دیدار کردند

هلند،  کشور  از  سیاسی  هیئتی 
ایران  با حزب دمکرات کوردستان 
چندین  به  نسبت  و  کردند  دیدار 
با  ارتباط  در  سیاسی  موضوع 
برنامه  و  ایران  سیاسی  وضعیت 
ایران  کوردستان  سیاسی  احزاب 

بحث و گفتگو کردند.
 ،١٣٩٨ ماه  آبان  هفتم  سه شنبه 
هلند،  کشور  از  سیاسی  هیئت 
حزب  عمومی  روابط  ارگان  از 
دیدار  ایران  کوردستان  دمکرات 
کردند که "محمد نظیف قادری"، 

حزب  اجرایی  مسئول  دوم  جانشین 
روابط  ارگان  مسئول  و  دمکرات 
آنان  از  دمکرات،  حزب  عمومی 

استقبال نمود.
هلندی،  هیئت  دیدار،  این  در 
متشکل از "تیجس برویک کمپ" 
مبحث  چندین  بیتس"،  "بارت  و 
سفر  اهداف  بعنوان  را  موضوع  و 
ارتباط  در  و  بازگو کردند  خویش 
از  سیاسی،  موضوع  چندین  با 
حزب  اجرایی  مسئول  دوم  جانشین 

چندین پرسش مطرح کردند.

عمومی  روابط  ارگان  مسئول 
با  دیدار،  این  در  دمکرات  حزب 
دقت وضعیت سیاسی ایران، مسئله 
و  ایران  اپوزیسون  وضعیت  کورد، 
کوردستان ایران، همکاری مردمی 
ایران  کوردستان  سیاسی  احزاب  و 
احزاب  همکاری  مرکز  برنامه  و 
نقش  همچنین  و  ایران  کوردستان 
ایران  کوردستان  دمکرات  حزب 
سواالت  و  نمود  ایراد  سخنانی 
هیئت مهمان را برای ایشان تشریح 

نمود.

سازمان های جوانان کوردستان ایران
 نشستی برگزار نمودند

جوانان  اتحادیه  اصلی  مقر  در 
دمکرات شرق کوردستان، با هدف 
همچنین  جوانان،  اتحادیه  فعالیت 
گفتگو در مورد وضعیت کورد و 

کوردستان، نشستی برگزار شد.
پنجشنبه نهم آبان ماه، شش سازمان 
مخصوص جوانان کوردستان ایران، 
جوانان  اتحادیه  اصلی  مقر  در 
دمکرات شرق کوردستان، نشستی 

برگزار نمودند.
دقیقه  یک  با  ابتدا  نشست  این 
مطهر  روح  احترام  به  سکوت 
سپس  و  کرد  بکار  آغاز  شهیدان 
با  کننده  شرکت  سازمان های 

هدف معرفی مبارزات سازمانی و 
سخنی  چند  خویش،  فعالیت های 

ایراد نمودند.
در بخش دوم این نشست، هر کدام 
به  را  خویش  نظرات  سازمان ها  از 
نسبت وضعیت کوردستان و کورد 
وضعیت  و  معادالت  در  ایران  و 

منطقه و جهان را ارائه دادند.
و  مبارزات  شیوه های  همچنین 
جامعه  در  هویت خواهی  متدهای 
کوردستان ایران و افزایش آگاهی 
مورد  کورد،  جوانان  بین  در  ملی 

بحث و گفتگو قرار گرفت.
وضعیت اقتصادی ایران و تاثیرات 

آن وضعیت بر جوانان، دانش آموزان 
بیکاری  کورد،  دانشجویان  و 
سیستماتیک  سیاست  و  جوانان 
معتاد نمودن جوانان در کوردستان 
ایران، از محورهای بخش دوم این 

نشست بودند.
به  نشست  این  پایانی  بخش 
متداوم  همکاری  ادامه  شیوه های 
یافت،  اختصاص  سازمان ها 
حسب  بر  که  شد  اتخاذ  تصمیمی 
سازمان های  هماهنگی  دسته  آن، 
منظور  به  ایران  کوردستان  جوانان 
آماده کاری برای برگزاری دومین 
کنفرانس اتحادیه جوانان کوردستان 

شروع بکار کند.
- سازمان جوانان پیشرو

- سازمان کومله جوانان کوردستان 
ایران

ـ سازمان جوانان آزادی کوردستان 
PAK

 ـ سازمان جوانان خبات کوردستان 
ایران

دمکرات  جوانان  اتحادیه   -
کوردستان ایران

شرق  دمکرات  جوانان  اتحادیه   -
کوردستان
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برای  پناهگاهی  به  را  عراقی 
غارت  و  مافیایی  کارهای  همه 
تحریم های  زدن  دور  و  فسادها  و 
اسالمی  جمهوری  علیه  جهانی 
مبدل کرده است. همان داستان را 
به شیوه ای دیگر بر سر لبنان آورده 
است و هم اختالف و هم فساد را 
داده  افزایش  گسترده  شکلی  به 
را  خویش  مافیایی  باندهای  و 
بر مردم حاکم کرده  نیز  آنجا  در 

است.
دیوارهای  بر  خورشید  زمانی 
اسالمی  جمهوری  کاخ  نازک 
به  می تابید،  بیروت  و  بغداد  در 
و  می گشت  نمایان  رنگ  هزاران 
می درخشید و خامنه ای از اینکه 
جغرافیای مقاومت را از تهران تا 
بیروت و دمشق انتشار داده است 

سرمست بود! 
خود  کاخ  اگر  نمی دانست  اما 
دیوارهای  و  نهد  بنیاد  باد  بر  را 
شده  ساخته  آب  حباب  از  آن 
باشد، این کاخ حبابی با سوزنی 
ترکیده و باد آن به طوفانی مبدل 
می گردد که خود والیت فقیه را 

دربرمی گیرد.
اینک مردم بغداد با لنگه کفش 
بر صورت عکسی می کوبند، اما 
این بار این عکس، تصویر صدام 
خامنه ای  عکس  بلکه  نیست، 
است که مردم با کفش بر سر و 

صورت آن می کوبند.

ادامه سخن

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران:
 به فعالیت و موضع مردم کوردستان ایران 

احترام می گذاریم

مرکز  نشست  چهاردهمین   :
ایران  کوردستان  احزاب  همکاری 
به پایان رسید و در این نشست مهم 
چندین موضوع مهم مورد بحث و 

گفتگو قرار گرفت.
آبان ماه  نهم  پنجشنبه 
چهاردهمین  ١٣٩٨خورشیدی، 
احزاب  همکاری  مرکز  نشست 
اصلی  مقر  در  ایران  کوردستان 
ایران  کوردستان  کومله  حزب 

برگزار شد.
همکاری  مرکز  نشست،  این  در 
آخرین رویدادهای کوردستان سوریه 
آن  تاثیرات  و  آزمون ها  و  درس  و 
بویژه  و  کورد  ملت  مبارزات  بر 
کوردستان ایران را بازنگری کرده 
همکاری  مرکز  مورد  این  در  و 
به  ترکیه  اشغالگر  ارتش  حمالت 
سوریه  کوردستان  ملت  و  خاک 
پرنسیپ  از  بدور  و  غیرشرعی  را 
بر  و  دانسته  بین المللی  قوانین  و 
حمایت از جنبش آزادی خواهانه در 
می ورزد  تاکید  سوریه  کوردستان 
و از جامعه جهانی تقاضا دارد تا 
برای محافظت از مردم کوردستان 
سوریه، درصدد تشکیل منطقه آرام 
زیر نظر سازمان ملل متحد باشند، 
همزمان مرکز همکاری احزاب بر 

کوردستان  سیاسی  احزاب  اتحاد 
باور  این  بر  و  دارد  اصرار  سوریه 
است که محافظت از کیان و مردم 
کوردستان در اتحاد احزاب سیاسی 

در این بخش از کوردستان است.  
از  اینکه  ضمن  همکاری  مرکز 
همه  در  کورد  ملت  مبارزات 
حمایت  کوردستان  بخش های 
کورد  ملت  اراده  به  می کند، 
همه  در  کورد  سیاسی  رهبران  و 
احترام  کوردستان  بخش های 
احزاب  مرکزهمکاری  می گذارد. 
و  تقدیر  مراتب  ایران  کوردستان 
تشکر خود نسبت به حمایت مردم 
کوردستان ایران از کوردستان سوریه 
احساس  به  و  می دارد  اعالم  را 
ایران  کوردستان  مردم  ملی گرایی 

احترام می گذارد.
پیشنهاد شد که  در محور دیگر، 
کوردستان  احزاب  همکاری  مرکز 
و  مجامع  آشنایی  برای  ایران 
محافل سیاسی کورد و نمایندگان 
سیاست های  با  ایرانی  اپوزیسیون 
مرکز همکاری و جنبش حق طلبی 
و  ایران  کوردستان  در  کورد  ملت 
نقطه نظر مرکز همکاری بر شیوه 
سیستم آینده ایران با گفتمان متحد 
و هدف دار و استراتژی مشترک، 

مرکز  کند،  برگزار  نشستی 
مبنی  تصمیمی  احزاب  همکاری 
بر فعالیت بیشتری و مصمم تر در 

این مورد اتخاذ کند.
دیدار  نشست،  این  سوم  محور 
احزاب  همکاری  مرکز  از  هیئتی 
از  خارج  به  ایران  کوردستان 
انداختن  جریان  به  هدف  با  کشور 
دیپلوماسی مشترک بود و تصمیم 
این  تشکیل  برای  تا  شد  گرفته 
دیپلوماسی،  شیوه های  و  هیئت 
دقیق تری  و  بیشتر  کاری  آماده 

صورت پذیرد. 
نشست،  این  دیگر  محور  در 
خارج  نشست های  و  کنفرانس ها 
ماه  یک  مدت  در  که  کشور  از 
گذشته برگزار شد، مورد بازنگری 
شد  گرفته  تصمیم  گرفتند،  قرار 
تا از هر نشست و کنفرانسی که 
را  ایران  کوردستان  مردم  منافع 
و  سیاست  جهت  در  و  گیرد  دربر 
احزاب  همکاری  مرکز  استراتژی 

باشد، حمایت کند.  
کوردستان  احزاب  همکاری  مرکز 

ایران
٩ آبان ماه ١3٩٨ خورشیدی
3١ اکتبر ٢٠١٩ میالدی

مراسمی برای معرفی رمان
 "هیچ دوستی جز کوهستان" در مریوان برگزار شد

روز پنج شنبه نهم آبان ماه، مراسمی 
برای معرفی رمان "هیچ دوستی 
بوچانی،  بهروز  اثر  جز کوهستان" 
نویسنده و روزنامه نگار کورد اهل 
 – فرهنگی  انجمن  توسط  ایالم 

ادبی مریوان برگزار گردید.
از  یکی  مراسم،  این  ابتدای  در 
دوستان بهروز بوچانی، زندگینامه 

وی را قرائت نمود.
مراسم،  این  از  دیگری  بخش  در 
پیام  یک  در  بوچانی  بهروز 
ویدیویی خطاب به شرکت کنندگان 
رمان  که  کرد  تأکید  مراسم  این 

وی اصال زندگینامه او نیست.
بهروز  این مراسم، دکتر  ادامه  در 
چمن آرا، دکتر امید ورزنده و پرویز 
با  رابطه  در  را  سخنانی  رستمی 
رمان "هیچ دوستی جز کوهستان" 

ایراد کردند.
رمان "هیچ دوستی جز کوهستان" 
نوشته بهروز بوچانی، روزنامه نگار 
از سوی دکتر  ایالمی  نویسنده  و 
مترجم  و  محقق  احمدزاده،  هاشم 
و  ترجمه  کوردی  زبان  به  کورد 

چاپ و منتشر شده است.
رمان " هیچ دوستی جز کوهستان" 

تا کنون برنده جوایز ادبی متعددی 
برای  ویکتوریا  جایزه  جمله  از 
ادبیات و جایزه ویکتوریا برای اثر 

غیرداستانی شده است. 
ایالم،  استان  اهل  بوچانی،  بهروز 
کورد  روزنامه نگار  و  نویسنده 
می باشد که به دالیلی ناچار شده 
مدت  طی  و  شود  خارج  ایران  از 
بازداشت در جزیره مانوس استرالیا 
موجود  مسائل  خبری  پوشش  به 
و  نارو"  و  "مانوس  کمپ های  در 
این  در  بشری  حقوق  فعالیت های 

زمینه پرداخته است.

هیئتی از حزب دمکرات
 در کنفرانس "مری" شرکت نمود

دمکرات  حزب  از  هیئتی 
که  سمیناری  در  ایران  کوردستان 
از سوی انستیتوی "مری" برگزار 
شد، شرکت نمود و در این سمینار 
رژیم ایران بدلیل گسترش سیاست 
جنگ طلبانه و حمایت از گروه های 

تندرو، محکوم شد.
ماه،  آبان  چهاردهم  سه شنبه، 
تحقیقات  انستیتوی  دعوت  با 
از  هیئتی   ،)MERI(خاورمیانه
حزب دمکرات به سرپرستی "محمد 
نظیف قادری"، جانشین دوم مسئول 
روابط  مسئول  و  حزب  اجرایی 
سالیانه  مراسم  در  حزب،  عمومی 

"مری" در اربیل شرکت کردند.
این سمینار، با یک دقیقه سکوت 
به احترام روح پاک شهیدان آغاز 

بکار نمود.
"دالور عالءالدین"  پروفسور  سپس، 
پیامی  مری،  کنفرانس  مسئول 
در مورد وقایع سیاسی خاورمیانه 

تقدیم نمود.
ضمن  خویش  پیام  "عالءالدین"در 
و  بغداد  در  تظاهرات  به  اشاره 
شهرهای دیگر گفت: " این نتیجه 
عمومی  اعتراضات  شدن  انباشته 
مردم و ناتوانی حکومت در انجام 
وظایف، نبود خدمتگذاری، مرتفع 
و  فساد  افزایش  بیکاری،  ننمودن 
اجرایی نکردن قانون اساسی عراق 
فدرال و به حاشیه راندن اقلیت ها" 

است. 
در این ارتباط، نامبرده به وضعیت 
پروژه  و  کوردستان  اقلیم  باثبات 
اشاره  نهم  کابینه  خدمتگذاری 
کرد که برای بهبود شرایط جای 

امید دارد.

همزمان به وضعیت لبنان و نتیجه 
اشاره کرد و در همین  اعتراضات 
ارتباط، در مورد وضعیت نابسامان 
و  ترکیه  ارتش  هجوم  و  سوریه 
آوارگی ملت کورد در کوردستان 

سوریه، سخن گفت.
نامبرده در سخنانی  این بخش  در 
در  کورد  دختران  و  زنان  تاثیر  به 
و  مدیریت  رهبری،  مقاومت، 
و  کرد  اشاره  جنگ ها  فرماندهی 
افتخار  کورد  ملت  "برای  گفت: 
است که زنان بدین شکل در پروسه 

سیاسی ایفای نقش می کنند".
سپس چندین پانل در مورد عراق، 
برای  راه حل ها  و  تظاهرات  نتیجه 
رفع اساسی مشکالت ترتیب داده 

شد.
در  واضح  صورت  به  پانل  این  در 
اسالمی  رژیم  دخالت های  مورد 
ایران در خاورمیانه و نقض حاکمیت 
عراق و کشورهای خاورمیانه بحث 

شد.
که  نکته ای  سمینار،  این  در 
داشت،  بدنبال  را  حضار  اعتزاض 
سکوت  و  ترکیه  ارتش  جنایات 
جوامع بین المللی و سیاست اشتباه 
جمهوری  رئیس  ترامپ"،  "دوناد 
راه  ایاالت متحده آمریکا بود که 
به  ترکیه  ارتش  هجوم  برای  را 

کوردستان سوریه باز گذاشت.
نظیف  "محمد  مراسم،  این  در 
دالیل گسترش  بخش  در  قادری"، 

جنگ ها شرکت نمود.
دولت های  انکار  سیاست  "قادری" 
منطقه در هویت و حقوق اقلیت های 
ملی و آیینی، فساد و عدم تغییر 
برای  فرصت  ایجاد  عدم  قدرت، 

سازمان های سیاسی و دینی، نبود 
جوانان  برای  شغلی  فرصت های 
بدلیل  خدمتگذاری  پروژه  نبود  و 

تنش در منطقه  را نام برد.
هیئت حزب دمکرات در این سمینار 
با ده ها شخصیت عربی و خارجی، 
نمایندگان سیاسیی و دیپلومات ها 
در عراق و اقلیم کوردستان، دیدار 

کرد.
هیئت حزب دمکرات در این دیدار، 
حضار را از وضعیت سیاسی ایران 
و کوردستان ایران و سیاست حزب 

دمکرات آگاه نمود.
رژیم  از  هیئتی  سمینار،  این  در 
نیز  ایران  اسالمی  جمهوری 
ضمن  پانل،  در  که  حضورداشت، 
سخنرانی در مورد چندین موضوع 
تند  انتقاد  برابر  در  بی اساس، 
که  عربی  هیئت های  اعضای 
و  ایران  اسالمی  رژیم  شدت  به 
را  آن  به  وابسته  تندرو  گروه های 
خاورمیانه  تنش های  اصلی  دلیل 
و  ایران  از  و  می دانستند  عراق  و 
مزدوران آن خواستند که از منطقه 
پررویی  با  کند،  نشینی  عقب 
درخواست  با  "ما  گفت:  تمام 
در  و  آمده  منطقه  حکومت های 
با  دیگر  گروه های  و  داعش  برابر 

آنان همکاری کرده ایم".
رژیم،  هیئت  تحریف های  ضمن 
محکوم  مراسم،  بر  حاکم  فضای 
نمودن رژیم ایران و حکومت ترکیه 
بود و سخنان آنان برای بهانه آوردن 
جنایاتی  از  خویش  دادن  نجات  و 

بود که از آن سخن به میان امد.

مصادره کردن ده میلیارد تومان از 
اقالم بازرگانان کورد در ارومیه

تعزیرات"  و  "اماکن  اداره های 
شهرستان ارومیه، حدود ده میلیارد 
از اقالم بازرگانان کورد را مصادره 

کردند.
وب سایت  گزارش  براساس 
روزهای  طی  میدیا"،  "کوردستان 
همکاری  با  "اماکن"  اداره  اخیر، 
این  بازرگانی"  اتاق  و  "تعزیرات 
شهرستان، حدود ده میلیارد تومان 
از پارچه  و پوشاکی که بازرگانان 
کورد وارد کرده بودند را مصادره 

کردە است.
مصادره  برای  سازمان  این  بهانه 
اقالم بازرگانان کورد، این است که 
رژیم می گوید تنها اجازه به فروش 
اقالم داخلی می دهد و این نیز به 

سخنان "علی خامنه ای" رهبر رژیم 
کرده  اعالم  که  برمی گردد  ایران 
بود باید تولید داخلی توسعه یابد.

واردات  از  جلوگیری  با  همزمان 
روز  ده  از  خارج،  از  پوشاک 
در  پارچه  و  پوشاک  بازار  قبل، 
و  شده اند  تعطیل  ارومیه  شهرستان 

بازاریان اعتصاب کرده اند.
برای خرید  درحالی که درخواست 
"داود  است،  کم  ایرانی  کاالی 
پارچه  اتحادیه  مدیر  پورعلی"، 
فروشان ارومیه، از اداره "تعزیرات و 
بازرگانی" تقاضا کرده بود که از 
واردات پوشاک خارجی جلوگیری 

کنند.
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گروههای تروریستی وابسته به رژیم ایران 
خطری برای امنیت منطقه و جهان

مختار نقشبندی
و  طرفدار  مسلح  گروههای   
مهم  نقشه  ایران  رژیم  به  نزدیک 
و اصلی را در سرکوب و خشونت 
شدید علیه تظاهر کنندگان عراقی 
در روزهای گذشته داشتند، خامنه 
بر  عمال  هم  ایران  رژیم  رهبر  ای 
کرد  صحبت  تظاهرکنندگان  ضد 
و همانگونه که اعتراضات داخلی 
دخالت  به  منتصب  را  ایران  در 
از  کنند  می  غربی  کشورهای 
به  عراق  اعتراضات  و  تظاهرات 
کشورهای  توطئه  و  نقشه  عنوان 
و  آرامش  زدن  برهم  برای  غربی 
امنیت کشورهای اسالمی نام برد! 
خاورمیانه  مشکالت  حالیکه  در 
سوریه  و  عراق  تا  گرفته  یمن  از 
دلیل  به  اش  عمده  بخش  لبنان  و 
و  بوده  ایران  رژیم  های  دخالت 
هست و تظاهرات مردم عراق خود 
دزدی  و  فساد  ضد  بر  و  جوش 
کشورهای  دخالت  و  بیکاری  و 
در  ایران  رژیم  خصوص  به  بیگانه 
حمله  است.  عراق  داخلی  امور 
به  مرتبط  گروههای  وحشیانه 
کنندگان  تظاهر  به  ایران  رژیم 
برای  روشنی  پیامی  عراقی 
حتی  و  منطقه  کشورهای  همه 
کشورهای غربی داشت و آن اینکه 
اینها که به مردم کشور خود هیچ 
رحمی نمی کنند در صورت لزوم 
در  تروریستی  عمل  هر  به  دست 
این  زد.  خواهند  دیگر  کشورهای 
گروهها که مورد حمایت معنوی 
و سیاسی و مادی و نظامی ایران 
هستند از چند چهت به خاورمیانه 
ضربه وارد کرده اند، در این مقاله 
به برسی خطر این گروهها و شبه 
نظامیان وابسته به رژیم ایران برای 

منطقه و جهان خواهیم پرداخت.
 افزایش اختالفات مذهبی :

نقش  نظامیان  شبه  و  گروها  این 
بزرگی در افزایش شکاف مذهبی 
و  سنت  اهل  میان  خاورمیانه  در 
اثرات  و  دارند  و  اند  داشته  تشیع 
منفی این اختالفات مذهبی حتی 
نسل بعد را تحت تاثیر قرار خواهد 

داد، بحث دموکراسی و حقوق بشر 
در کشورهای یمن و لبنان و عراق 
و سوریه به حاشیه رفته و روز به 
روز خرافات و تاثیر آن بر سیاست و 
جامعه آن كشورها بیشتر می شود، 
پیروان  میان  اختالف  و  درگیری 
اهل سنت و شیعه در این کشورها 
به صورت غیر مستقیم پیروان این 
کشورهای  دیگر  در  را  مذاهب 
در  چه  و  آفریقا  در  چه  اسالمی 
جنوب آسیا هم تحت تاثیر قرار می 
احزاب  و  تندرو  گروههای  و  دهد 
اسالمی از این مسائل برای رسیدن 
به اهدافشان نهایت استفاده را می 
از  ایران که  رژیم  واقع  در  کنند، 
نظر اقتصادی و نظامی و سیاسی 
را  خاورمیانه  بر  تسلط  توانایی 
این  طریق  از  خواهد  می  ندارد 
گروهها و با تسلط بر مناطق نفتی 
خاورمیانه به اهدافش برسد و البته 
اثرات منفی و خطرناک این اقدام 
ایران  کشور  دامان  مرور  به  رژیم 
البته ترکیه  را هم خواهد گرفت، 
گذشته  سال  چند  در  هم  قطر  و 
تندرو  از گروههای  بطور گسترده 
و مسلح سنی حمایت کرده اند که 
این کار سرعت افزایش اختالفات 
مذهبی را ٢ چندان کرده است.به 
علت تنوعات گسترده مذهبی در 
نمی  را  اختالفات  این  اسالم  دین 
توان تنها از زاویه اختالفات پیروان 
سنی و شیعه برسی کرد چون در 
گسترده  های  طیف  مذاهب  این 
اساسی  نظرات  اختالف  با  ای 
وجود دارند و این مسائل را بسیار 
پیچیده تر کرده است، حتی رژیم 
ایران برای اهدافش بطور موقت از 
بر  مذهب  سنی  تندرو  گروههای 
ضد نیروههای آمریکایی و منافع 
غرب هم حمایت کرده است، رژیم 
ایران و با فاصله زیاد رژیم ترکیه و 
حتی تا حدودی حکومت عربستان 
در  مستقیم  غیر  و  مستقیم  بطور 
گروههای  دهی  سازمان  حال 
مسلمانان  میان  در  اسالمی 
این  که  هستند  غربی  کشورهای 
کار در کوتاه مدت و دراز مدت 
عواقب زیادی هم برای کشورهای 

خواهد  کشورها  دیگر  و  اسالمی 
تروریستی  گروههای  جز  و  داشت 
کسی از این مسائل نفعی نخواهد 

برد.

و  نیابتی  های  جنگ  افزایش 
حمالت تروریستی به شیوه نوین :
افراطی مذهبی مسلح  گروههای 
چون در ایدئولوژی و طرز فکرشان 
شر  و  خیر  قسمت  دو  به  را  دنیا 
تقسیم می کنند و خود را موظف 
می دانند که در جنگ خیر و شر 
شرکت کنند دائما در فکر حذف 
دشمنانشان ) مخالفان ( هستند و 
حتی اگر دشمنی وجود نداشته باشد 
برای بقای خود و حفظ تشکیالت 
می  تراشی  دشمن  هوادارنشان  و 
گروهها  این  دلیل  همین  به  کنند 
ذاتا نمی توانند صلح جو باشند و 
در یک سیستم دموکرات به حیات 
خود ادامه بدهند، خطر این گروهها 
به کشوری که در آن زندگی می 
چون  و  شود  نمی  محدود  کنند 
ایدئولوژی آنان جهانی است برای 
حمایت از همفکرانشان حاضرند در 
هر جای جهان بجنگند و بدون هیچ 
مردمان  ناراحتی  و  وجدان  عذاب 
کنند،  عام  قتل  را  خود  مخالف 
بارز عملکرد  نمونه  سوریه  جنگ 
مذهبی  افراطی  گروههای  این 
از چندین  نظامیان  شبه  است که 
برای  ایران  رژیم  توسط  کشور  
سرکوب مردم سوریه سازمان دهی 
و به آن کشور اعظام شدند. خطر 
پایان  با  حتی  که  است  این  مهم 
جنگ سوریه این گروهها همچنان 
و  میدهند  ادامه  خود  فعالیت  به 
خاورمیانه  از  دیگری  نقطه  در 
این  و  ادامه می دهند  به جنگ 
نیابتی  های  جنگ  ادامه  یعنی 
و افزایش افراط گرایی و ویرانی 
منطقه.البته  کشورهای  بیشتر 
به  محدود  تنها  گروهها  این  خطر 
خاورمیانه نیست و امنیت جهانی 
را به ٢ شیوه تهدید می کند، یکی 
استفاده از این گروهها برای اعمال 
دیگر،  کشورههای  در  تروریستی 
رژیم ایران به خوبی می داند که 

برای  ایرانی  شهروندان  از  استفاده 
بسیار  طبعات  تروریستی  اعمال 
داشت  خواهد  رژیم  برای  زیادی 
از  نیاز  به همین جهت در صورت 
این  اطباع دیگر کشورهها که به 
گروههای افراطی پیوسته اند برای 
حذف مخالفان و همچنین ضربه به 
اهداف خارجی استفاده خواهد کرد. 
گروهها  این  بزرگ  خطر  دومین 
این  حمله  جهانی  امنیت  برای 
گروهها به مراکز نفتی خاورمیانه 
و نفتکش ها و دیگر کشتی های 
تجاری است که بارها شاهد چنین 
حمالتی از سوی حوثی ها بوده ایم 
اما در صورت که رژیم ایران مورد 
حمله قرار بگیرد یا در داخل کشور 
نباشد  اعتراضات  کنترل  به  قادر 
را  استفاده  نهایت  گروهها  این  از 
خواهد کرد تا موضوع رژیم ایران 
به حاشیه برود، این گروههای شبه 
چندین  در  هستند  قادر  نظامی 
کشور خاورمیانه به مراکز سیاسی 
حمله  ها  خانه  سفارت  جمله  از 
کشورهای  اتباع  حتی  و  کنند 
تا  بگیرند  گروگان  به  را  غربی 
رژیم ایران بتواند برای حفظ رژیم 
از آنان استفاده کند ، همچنین این 
گروهها قادر هستند با استفاده از 
پهباد  و  برد  های کوتاه  موشک 
حمالت زیادی را علیه مراکز نفتی 
خاورمیانه انجام بدهند، جلو گیری 
مراکز  به  گروهها  این  حمله  از 
نفتی عراق  در زمان جنگ تقریبا 
گروهها  این  و  است  ممکن  غیر 
عراق  در  مستقر  نظامی  شبه  ی 
صادرات  قطع  به  قادر  راحتی  به 
نفت عراق و حتی کویت هستند، 
توانند  می  گروهها  این  همچنین 
قایق  توسط  انتحاری  اقدامات  با 
های معمولی ضرباتی به کشتی 
کنند  وارد  نفتی  و  تجاری  های 
که کل این اقدامات باعث افزایش 
بی سابقه قیمت جهانی نفت خواهد 
شد و به اقتصاد جهان ضربه وارد 

خواهد کرد.

راه حل چیست ؟ چکار باید کرد ؟
در مقاله ای در روزنامه کردستان 

این  با  مقابله  راههای  برسی  به 
افراطی  نظامی  شبه  گروههای 
چرا  که  شد  اشاره  و   پرداختیم 
نابودی  در  اسرائیل  و  عربستان 
کام  نا  ها  حوثی  و  الله  حزب 
مانده اند و دلیل آن ضعف نظامی 
نیست  كشورها  آن  اقتصادی  یا 
گروههای  که  دلیل  این  به  بلکه 
تروریستی در بین مردم پنهان می 
شوند و پایگاه و مکان مشخصی 
ندارند و مقابله با اینگونه گروهها 
و  است  بر  زمان  و  دشوار  بسیار 
در صورت تالش برای نابودی آنان 
مردم آن كشورها ضربه خواهند دید 
چون این گروهها عمال مردم کشور 
خود را همچون گروگان سپر خود 
کرده اند که  نمونه آن مردم مظلوم 
این  نابودی  برای  و  هستند  یمن 
انجام  اصلی  کار   ٣ باید  گروهها 
بشود ،١( از بین بردن دالیل درست 
شدن این گروهها ،درست است که 
گروهها  این  دیدگاه  و  تفکر  طرز 
در  اگر  اما  دارد  تاریخی  قدمتی 
تبعیض  خاورمیانه  کشورههای 
مذهبی از بین برود زمینه رشد این 
گروهها از بین خواهد رفت بنابراین 
هر قدمی که به سوی دموکراسی 
برداشته شود  برابری   و  آزادی  و 
دور  گرایی  افراط  از  قدم  یک 
خواهیم شد، ٢( از بین بردن منابع 
منابع  قطع   ، گروهها  این  مالی 
مالی این گروهها تاثیر زیادی بر 
این گروهها خواهد  میزان فعالیت 
با  و  امروز  دنیای  در   ، گذاشت 
کنترل های بانکی امکان کمک 
های هنگفت به این گروهها بسیار 
دشوار است مگر کشوری در پشت 
این کمک ها باشد که هم اکنون 
ایران و قطر در خاورمیانه مستقیم 
و غیر مستقیم در حال کمک به 
این گروههای افراطی هستند که 
فشار  و  ایران  بر  اقتصادی  فشار 
باعث کم شدن و  بر قطر  سیاسی 
حتی قطع بسیاری از این کمک ها 
خواهد شد. ٣( از بین بردن راههای 
مهمات،  و  سالح  آوردن  بدست 
بر  تمام کارشناسان نظامی  تقریبا 
و  ها  حوثی  که  هستند  باور  این 

حزب الله لبنان و ... قادر به تولید 
موشک و پهباد هایی که خاک 
عربستان  و اسرائیل و ...را مورد 
حمله قرار بدهند نیستند و تمام این 
تسلیحات مستقیم توسط ایران یا با 
کمک  مالی و فنی ایران تولید 
شده است، افزایش فشار  بر ایران 
و کنترل راههای دریایی و هوایی 
تا حدود زیادی بر قدرت تسلیحاتی 
این گروهها تاثیر خواهد گذاشت ، 
البته کشورهایی مثل ترکیه و قطر 
هم در مقیاس کوچکتری نسبت به 
گروههای  بعضی  تجهیز  در  ایران 
مقابله  اند.  داشته  دست  افراطی 
با  گروههای شبه نظامی افراطی 
منطقه  کشورهای  توسط  تنها 
و  نیست  پذیر  امکان  آمریکا  یا 
نیازمند تالشی جهانی است و باید 
حامیان  و  چشمه  سر  کرد  تالش 
اصلی تروریسم از جمله رژیم ایران 
را نابود کرد هر چند که پس از 
از  بعضی  ایران  رژیم  سرنگونی 
گروههای شبه نظامی افراط گرا  
همچنان باقی خواهند ماند اما نه 

به قدرت و شدت کنونی .

باید اپوزسیون ایرانی و همه فعالین 
سیاسی و روشن فکران با  احساس 
و  اتحاد  برای  بیشتری  مسئولیت 
سرنگونی رژیم ایران تالش کنند، 
برای  خطری  زنگ  عراق  حوادث 
که  است  ایران  مردم  و  اپوزسیون 
شبه  از  نیاز  صورت  در  رژیم 
نظامیان افراط گرا برای سرکوب 
ایران  در  اعتراضات  رحمانه  بی 
استفاده خواهد کرد. با خوش بینی 
یا بدبینی مسائل تغییر نمی کنند 
که  همانگونه  را  واقعیت  باید  و 
هست دید ، باید قبل از آنکه رژیم 
ایران با جنگ افروزی همه منطقه 
و ایران را به آتش بکشد این رژیم را 
سرنگون کنیم. تنها راه  احترام به 
ایران با ملیت  حقوق همه مردمان 
گوناگون  مذاهب  و  اقوام  و  ها 
برای  تالش  و  اپوزسیون  اتحاد  و 
سرنگونی رژیم بر اساس برنامه ای 
روشن و واضح برای فردای پس از 

رژیم است.
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خالد درویژه

شروان هادیزادە

FATF و پیچ و 
تاب نظام

چهل  از  بیشتر  گذشت  از  بعد 
و  پیچ  پراز  حاکمیت  از  سال 
ایدئولوژیک  و  نامردمی  تاب، 
جمهوری اسالمی ، اینک دیگر بر 
کسی پوشیده نیست که یکی از 
تاکتیهای رژیم برای فریب افکار 
عمومی در سطح داخلی و خارجی 
ایجاد و بسط جناحهایی است که 
گاها در اشکالی دمکراتیک نما 
تقابل  در  فریب  عامه  اما عموما 
و تعارض صوری درجهت دستیابی 
به اهداف کلی  والیت مداران که 
همانا ماندگاری جمهوری اسالمی 
در کلیت خود می باشد، در رقابت 

بوده و خواهند بود.
بیشترازهمه  مواردی که  از  یکی 
لرزه  بحرانی  شرایط  دراین  و 
صفوف  و  انداخته  رژیم  درپیکره 
پیش  از  بیش  را  حاکمیت  بندی 
شیوه  به  گاها  و  ساخته  نمایان 
رژیم  بازارزرگری  تصادفی  ای 
و  خارج  آن  ازکنترل سردمداران  را 
متشنج کرده است مساله پیوستن 
ایران به عضویت معاهدات مبارزه 
با پولشویی و تامین مالی تروریسم 
فاعلیت  با  که  است.مسالەای 
سیاستهای  با  درتقابل  و  غربیها 
نامتعارف و تنش زای رژیم بافشردن 
اش  ریخته  هم  به  اقتصاد  گلوی 
می رود تا در اولتیماتووم پیش رو 
آخرین تیر خالص خود را بر پیکره 

نیمه جانش شلیک کند.
آنچه اینبار تنور مجادالت را گرمتر 
کرده است،آشکار شدن بازی عمدتا 
دو سره رهبرجمهوری اسالمی است 
اسحاق  افشاگریهای  بنابر  که 
جهانگیری ،خامنه ای نه یک بار 
بلکه دوبار موافقت خودرا باتصویب 
الیحه های FATFبه طورپنهانی 
ارشدش  به ریس دولت و مشاوران 
درحالیست  است،این  داشته  اعالم 
تحت  ارگانهای  ازدیگرسو  که 
و  نگهبان  شورای  ازجمله  نفوذش 
مجمع تشخیص مصلحت نظام را به 
کارشکنی و اطالف وقت و بازی 
تشویق می  درگیر  طرفهای  دادن 

کرد.
الیحه  که  گیروداری  درچنین 
های فوق الذکر درپیچ و خمهای 
و  نگبان  ،شورای  مجلس  مابین 
مجمع تشخیص، مدام توسری می 
به  ستون  ازاین  راهکار  خورد،آیا 
عنوان  به  هست  فرجی  ستون  آن 
رژیم  کاربردی  راهکارمتداول 
وافر  مشکالت  حالل  تواند  می 
ویژه  به  و  ایران  اقتصاد  کنونی 
سیستم بانکی آن باشد،مضافا که 
ماه  بهمن  به  مختوم  االجل  ضرب 
درخصوص  اروپاییها  ٩٨وهشدار 
عدم تمدید مهلت پیوستن ایران به 
چنین کنوانسیونهایی بیش از پیش 
اقتصاد به کما رفته رژیم را تهدید 

می کند.
باید  رو  پیش  روزهای  در  آنجه 
که  است  این  باشیم  آن  شاهد 
حاکمان تهران بازهم به طبل غرب 

ستیزی خودادامه خواهند داد تا در 
این چهارچوب انزاوی بیشتر ایران 
را کمافی السابق رقم زده ومتعاقبا 
در  بیشتر  را  رژیم  اقتصاد والیتی 
باتالق سیاستهای ناکجاآبادی فرو 
برند؟ یا در چرخشی فوق قهرمانانه 
بازهم از روی اجبار و صرفا جهت 
بقای حاکمیت استبدادیشان باغرب 
برای دریافت  آیند؟اگر  کنار می 
صبر  باید  پرسشهای  چنین  پاسخ 
به  زمان   با گذر  تا   پیشه کرد 
توافق  دراینکه  یازید،  دست  انها 
باغرب و پیوستن به عضویت گروه 
مرهمی  تواند  نمی   ، مالی  اقدام 
بر زخمهای کهنه و سرباز اقتصاد 
رژیم  گرفته  گروگان  به  و  ویران 
چیزی  تنها  نیست،  شکی  باشد، 
را که می توان از خروجی چنین 
کرد،تاخیرزمان  استنباط  نرمشی 

انحطاط کامل اقتصادی است.
اصلی  عامل  که  اقتصادی 
وضعیتی  چنین  بە  دچارشدن 
بین  مجامع  تحریمهای  صرفا  نه 
نامشخص  ساختار  بلکه  المللی 
بودن  مدیریت،ایدئولوژیک  ،سوء 
مبانی تێوریک آن و در یک کالم 
و مختصرا به گروکان گرفنش از 
طرف حاکمیت قرون وسطایی است، 
که بدون شک چنین جدالهایی نه 
نمی  درمان  آن  از  را  دردی  تنها 
دیر  خیلی  چند  هر  بلکه   ، کند 
اما بنا بە شناخت واقعی غرب از 
سیاستهای رژیم روز به روز زمینه 

افولش فراهم تر می گردد.

فتوای مصلحتی یا 
نرمش استیصال سپهر

چندی پیش آقای خامنه ای گفت: 
می توانستیم  اینکه  وجود  با  »ما 
قدم  اتم[  بمب  ]ساخت  راه  این  در 
اسالم عزیز  براساس حکم  برداریم، 
قطعی  حرام  را  سالح  این  کاربرد 
شرعی اعالم کردیم، بنابراین هیچ 
و  تولید  برای  که  ندارد  دلیلی 
نگه داشت سالحی که استفاده از آن 

مطلقا حرام است، هزینه کنیم.«
به نظر میرسدآقای خامنه ای باید 
عقاید  به  نسبت  را  موضعشان 
بنیان گذار انقالبشان مشخص کنند.
آقای خمینی بارها در تعیین خط 
مشی مسلمانان گفته بود که اگر 
نبردی میان شما و کفار درگرفت 
از  انسانی  سپر  یک  دشمنان  و 
مسلمانان در برابر شما قرار دادند 
بر شما واجب است تا همه آن ها را 

بکشید.
آقای خمینی گفته بود که برای 

جاسوسی، تجسس حالل است.
آقای خمینی در تعیین خط مشی 
آن ها گفته  به  اطالعاتی  ماموران 
بود که برای نفوذ در دل دشمن هر 

حرامی برای شما حالل است.
در  اطالعات  وزیر  دلیل  همین  به 
روحانی  یک  باید  همیشه  ایران 
اطالعات  ماموران  برای  تا  باشد 
و خالف  حرام  انواع  عملیات ها  در 
شرع را حالل و مجاز اعالم کند؛ 
مانند: شرب خمر، قمار، زنا، زنای 
پرستوی  ارسال  لواط،  محصنه، 
اطالعاتی حتی پرستوی شوهردار، 
در  میکروفون  و  دوربین  نصب 
جاسوسی،  برای  مردم  رختخواب 
صورت  در  بی گناهان  قتل 
کامل نبودن ادله و تنها بر مبنای 
اگر  که  فرضیه  این  با  سوءظن 
دشمن بود شما ثواب برده اید و اگر 

او بی گناه بود به بهشت می رود.
حال با این توصیف ها آیا کسی که 
پرچم والیت را بعد از آقای خمینی 

ایشان  دنباله رو  و  به دست گرفته 
است - واساسا باید دنباله رو ایشان 
باشد زیرا او را بنیانگذار انقالب و 
معمار جمهوری اسالمی می خواند 
– می تواند کامال مغایر و مخالف 

با نظر ایشان عمل کند؟
»خیر  است:  مشخص  پاسخ 

نمی تواند!«
می گیریم  فرض  اصال  نهایت  در 
ایشان بدون توجه به نظر امامشان 
گفته است که ساخت بمب اتم حرام 
است؛ زیرا باعث کشتار انسان های 
و  می شود  غیرنظامی  و  بی دفاع 
در  خب  دارد،  باالیی  مخرب  آثار 
این صورت پس چرا مدام اسرائیل 
می کند؟  نابودی  به  تهدید  را 
و  عادی  مردم  اسرائیل  در  مگر 

غیرنظامی سکونت ندارند؟
اگر کسی واقعا ساخت بمب اتم را 

حرام می داند:
- در مورد اعدام پنج نفر بی گناه 
دانشمندان  ترور  پرونده  به  مربوط 
آبروی  حفظ  توجیه  با  هسته ای، 

نظام!! نظری ندارد؟
از  ابزاری  استفاده  مورد  در   -
دیگران  انداختن  دام  به  برای  زنان 

چطور؟
- درباره تجاوز در زندان به متهمان 
به  آن  اعالم کردن  حالل  و  سیاسی 
بازجوها چطور؟ آن هم با توجیهات 
شکنجه  و  آزار  چون:  شنیعی 
روحی و جسمی متهمان، خردکردن 
شخصیت آن ها، ایجاد رعب و وحشت 
عقده های  خالی کردن  جامعه،  در 
بازجو روی متهم تا مبادا به خاطر 
عدم تخلیه عقده های شهوانی دست 
و پایشان شل شود و از سر رحم و 

شفقت با متهم رفتار کنند.
در  نظرشان  خامنه ای  آقای   -
کاردآجین کردن  و  سالخی  مورد 
و  فرخزادها  )امثال  منتقدانشان 

بختیارها( چیست؟
- نظرشان در مورد اسیدپاشی های 

وحشیانه چیست؟
دهه  چندهزارنفری  اعدام های   -

شصت؟

- پرت کردن دانشجو از پشت بام؟
فتوای جهادبرمردم کردستان

کرد  رهبران  ترورفیزیکی 
ق  د صا کتر د ، سملو قا کتر د «

شرفکندی«
متعاقبا  و  اسد  از  حمایت   -
بی دفاع  مردم  وحشیانه  کشتار 
و  کودک  و  زن  و  غیرنظامی  و 

هزاران آواره ... ؟
ذهن  بزرگ  سوال  یک  اصال 
کسانی زیادی را مشغول کرده آن 

هم این است:
شیعیان جهان همه در انتظار ظهور 
همچنین  هستند.  عصرشان  امام 
همراه  به  زمان  امام  که  معتقدند 
عیسی بن مریم خواهد آمد. منتظر 
ظلم  و  بیاید  که  هستند  کسی 
و  دهد  خاتمه  جهان  در  را  ستم  و 
عدل و داد را گسترش دهد. یعنی 
بزرگ ترین مصلح بشریت در طول 
کند.  ظهور  است  قرار  تاریخ  کل 
آقایان عظام! می فرمایند  وقت  آن 
حفظ و بقای جمهوری اسالمی از 

حفظ جان امام زمان باالتر است!!
برای  امام زمان  اگر ظهور  یعنی 
اسالمی  جمهوری  حکومت  بقای 
حالل  خونش  بود،  مخاطره آمیز 
دنیا  امور  اصالح  یعنی  است؟؟!! 
- که به عقیده خودشان قرار بود 
 - شود  انجام  زمان  امام  دست  به 
در برابر بقای یک نظام چندساله 
شکست خورده، فاقد اهمیت است؟

حال، آیا شخصی با این ایدئولوژی 
اعتقادی  و  فکری  پیشینه  آن  و 
آن مقام  به  ارادت خاص  و داشتن 
شامخ! یعنی آقای خمینی، اساسا 
اتم  بمب  ساخت  مخالف  می تواند 

باشد و آن را حرام اعالم کند؟؟؟
با توجە بە سابقە رژیم اسالمی و 
این  خامنەای،  شاناسی  شخصیت 
نوح  هەم  دنبال  بە  خفا  در  رژیم 
در  و  بودە  جمعی  کشتار  اسلحە 
ظاهر و برای فریب افکار جهانی 
سالح  مخالف  کە  میکند  اعالم 

اتمی هستند. 
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آیا جمهوری اسالمی در پی بمب هسته ای است؟ 
ئاگری ئیسماعیل نژاد

دیاکو مرادی

گام چهارم خروج از برجام موضوع 
توانایی کسب بمب اتمی جمهوری 
اسالمی را دوبارە به یک مسئله 
جهانی تبدیل کرد، قریب دو دهه 
هسته ای  بمب  مسئله  که  است 
عنوان یک  به  اسالمی  جمهوری 
ابر بحران جهانی مطرح شده است 
و این ابر بحران مسبب آن شد که 
شورای امنیت سازمان ملل چهار 

قطعنامه در مورد آن صادر کند.
اینکه مسئله هسته ای   علی رغم 
مسئله  یک  اسالمی  جمهوری 
هر  از  بیشتر  و  است  جهانی 
موضوعی   دیگری در رابطه با 
و  بین الملل  سیاست  جامعه  ایران  
خود  به  را  جهانی  جامعه  حتی 
باز یک  اما  است؛  کرده  مشغول 
سوال در هالە ای از ابهام قرار دارد 
و آن این است، آیا جمهوری اسالمی 

در پی بمب هسته ای است؟
جمهوری  رفتار  و  موضوعات 
اسالمی چه در سطح داخل و چه 
در سطح خارج را باید در چهارچوب  
و  سکوالریسم   با  اسالم  تقابل 
همچنین مقوله زندگی آخرت یک 
زندگی  تاثیر  و  مسلمان  انسان 
مطالعه  زندگی  آن  بر  آن  کنونی 

کرد.
اسالمی  دینی  متون  در  چون   
زندگی آخرت در حلقه بهشت و جهنم 
به مشخصی  اینجا  در  دارد،  قرار 
مسئله رفتن فرد مسلمان به بهشت 
و وظیفه حکومت اسالمی در این 

زمینه مد نظر است.
که  ندارد  آن  از  اباء  خامنه ای 
اسالمی،   حکومت  موضوعات 
اسالمی  تمدن  و  اسالمی  جامعه 
جمهوری  هدف  و  کند  مطرح  را 
اسالمی را تشکیل تمدن اسالمی 
قلمداد کند، تمدنی که در آن بر 
مقوله  دو  او   گفته های  اساس 
اسالم  اساس  بر  مادی  و  معنوی 

تامین می شود.  
اهمیت  حائز  اینجا  در  که  آنچە 

است سه مسئله است: 
اندیشه های  اساس  بر  یک: 

جامعه  و  حکومت  خامنه ای 
با  ذاتی  تقابل  یک  در  اسالمی 
و  غیراسالمی  جامعه  و  حکومت 
سکوالر  جامعه  با  اول  مرحله  در 

دارد. 
در  قطب  سید  که  بطوری 
اندیشه های خود جوامع بشری  را 
به دو دسته تقیسم می کند، جامعه 
اسالمی و جامعه جاهلی، جامعه 
قوانین  که  است  جامعه  اسالمی 
جاری  و  ساری  آن  در  اسالمی 
است و جامعه جاهلی جامعه است 
برقرار  اسالمی  قوانین  آن  در  که 
انقالب  از  قبل  خامنەای  نیست. 
سال ١٣٥٧حداقل ٢ کتاب از سید 

قطب را ترجمه کرده و بسیار زیاد 
است.   او  دیدگاه های  تاثیر  تحت 

)نشانه های راه، ٨١(
 دو: هدف غایی حکومت اسالمی 

بردن انسان ها به بهشت است .
به  ایران  کنونی  حاکمان  سه: 
این  بر  و  دارند  اعتقاد  مهدویت 
"ظهور  زمینه  باید  که  عقیده اند 
به  کنند.  فراهم  را  زمان"  امام 
کنونی  حاکمان  دیگر  معنی 
معتقدا که باید در "دوران انتظار" 
فعال باشند، تا بتوانند دوران انتظار 
را  ظهور  عصر  و  کرده  کوتاه  را 

آماده سازی کنند.  
اهمیت این سه مسئله در این است 

که مسئله اول  دشمنان جمهوری 
می کند،  مشخص  را  اسالمی 
مسئله دوم حدود مقاومت و مقابله 
با آن دشمنان را تعیین می کند و 
مسئله سوم برنامه آینده جمهوری 
زمینه  در  خصوصا  اسالمی 
تکنولوژی و کسب علم را آشکار 

می سازد.
جمهوری  هدف  اساس  این  بر 
صدور   ، پروژه  دو  از  اسالمی 
توانایی  توسعه  و  اسالمی  انقالب 
هسته ای دو هدف مشخص است: 

غیر  حکومت  و  جامعه  الف: 
اسالمی در وهله اول در جغرافیای 
دوم  وهله  در  و  اسالمی  کشورها 

در خارج از جغرافیای کشورهای 
اسالمی را از بین ببرد، چون این 
به  مومنین  رفتن  زمینه  جوامع 

بهشت را سلب میكنند.
طوری  را  کنونی  شرایط  ب: 
"ظهور  صورت  در  که  کند  آماده 
با  راحتی  به  بتوان  او  امام زمان" 

مخالفین خود بجنگد.
توانای  توسعه  کالم  یک  در   
به  را  اسالمی  جمهوری  هسته ای 

تولید بمب اتم می برد، چون برای 
غیراسالمی  جامعه  بردن  بین  از 

بمب اتم الزم است به دو دلیل:
داری  اسالمی  جوامع غیر  اوال:   
بمب اتم هستند و در صورتی آنها 
پس  باشند،  داشته  را  بمب  این 
مسلمان ها هم به آن نیاز دارند، چون 
باورمندان به اسالم سیاسی خود را 
غیراسالمی  جامعه  با  تقابل  در 
می دانند و همچنان که در باال به 
آن آشارە شد اباء هم از آن ندارند.

اسالمی  حکومت  ضمن    : دوما 
شرایط  خود  ذهنیت  در  که  ایران 
ظهور امام دوازدهم شیعه را فراهم 
می کند، براین امر هم واقف است 
ظهور  صورت  در  زمان  امام  که 
چون  است،  نیازمند  اتم  بمب  به 
دشمنان امام زمان دارای بمب اتم 

هستند. 
است  شده  نوشته  اینجا  آنچە 
زمانی  آخر  ذهنیت  از  خالصه ای 
ما  و  است  شیعه  حکومت  یک 
در  حکومت  این  رفتار  ناچاریم 
تحلیل  اندیشه ها  این  چهارچوب 

کنیم.
در واقع ما با یک حکومت نرمال 
بلکە   ، نیستیم  روبرو  ایران  در 
یک  اسالمی  جمهوری  حکومت 
والیت  شیعه  زمانی  آخر  حکومت 
فقیه است و باید رفتار و خواست 
این حکومت را بر اساس اعتقادات 
خودش تحلیل کرد، نە براساس نرم 

حکومتداری سکوالر.
منزل  از  اگر  تبیین  این  از  پس 
یک انسان معتقد به والیت فقیه 
جمهوری  هسته ای  موضوع  به 
به  قطعا  کنیم،  نگاه  اسالمی 
جمهوری  نتیجه می  رسیم که  این 
اتم  بمب  است  تالش  در  اسالمی 

بدست بیاورد. 
آیا جامعه جهانی ایران دارنده بمب 
یا  کرد  خواهد  تحمل  را  هسته ای 
نه؟! این موضوع دیگر است، اما 
بدست  خواهان  اسالمی  جمهوری 

آوردن بمب اتم است.

سید قطب، نشانه های راه، محمود محمودی، نشر احسان
https://bit.ly/2PRWFEP  
https://bit.ly/2CpREL  
https://bit.ly/33BSgKp  

منابع

مضامينى در باب بردگى 

]به  خواهى  جمهورى  بحث  در   
شيوه سنت گرايانه[، مفهوم اصيل 
مثبت  مشاركت  معناى  در  آزادى 
عمدتا  اما  نيست،  ساالرانه  مردم 
بندى  پيكر  اينگونه  را  آزادى 
)Configuration( مى كنند 
كه با گونه اى در مقابله با دخالت 

باشد. 
باب  در  ما  بحث  مورد  آنچه  اما 
اين  بود  خواهد  بردگى  مفهوم 
است كه تأكيد جمهورى خواهان به 
اجتناب  آن،  ى  زده  سنت  ى  شيوه 
عقايد  يا  است  دخالت  هرگونه  از 
عدم  ى  منزله  به  خواهانه  آزادى 

دخالت و يا عدم سلطه انگارى مى 
متوجه  هم  كمك  به  حال  انجامد! 
عقايد  از  پافشارى  كه  شويم  مى 
سلطه  نبود  ى  منزله  به  آزادى  به 
بايد  ابتدا  شود.  مى  مشخص  ى 
از واژه  لحاظ كرد كه دريافت ها 
سلطه،  مثابه ى عدم  به  آزادى  ى 
دقيقا همان نوع نگاه به آزادى است 
كه در نگرش جمهورى باوران سنتى 

وجود دارد.
 در اين سنت، بر خالف نگاه مدرن، 
آزادى به ميزان و بر حسب متقابل 
 )servus( بين دو امر فى ما 
و  برده  ميان  يعنى   )liber( و 
شهروند مورد بحث واقع مى شود. 
فى الحال، آزادى منتصب به كسى 
زير  برده،  بر خالف  كه  خواهد شد 

خودكامه  قدرت  مستقيم  ى  سلطه 
اين  از  ندارد،  قرار  ديگر  شخص 
مى  تبيين  روش  به  آزادى  روى، 
آن  شدن  باطل  »امكان  كه؛  شود 
گونه  هيچ  بدون  ]آزادى[  مفهوم 
هميشه  خارجى  و  داخلى  دخالت 
محتمل است، ناگفته نماند كه اين 
يحتمل  آزادى[  و  ]بردگى  واژه  دو 
وجودپذير  دخالت  بدون  تواند  مى 
وضعيتى  مثال  عنوان  به  باشد، 
بدون  هاى  ارباب  موجوديت  شبيه 
دخالت كه به شرايط باالى درج شده 

نزديك است. 
درج سنت هاى جمهورى خواهى، با 
آزادى در مقابل اسارت، در  تقابل 
پيشارويى خواست هاى خودكامگى 
شر  را  آن  بودگى،  اسارت  در  و 

در  هم  با  همگى  تقريبا  و  ناميده 
اين نام هم رأى اند.

متضادها  رومى،  جمهورى  در   
برده ها مطيع  اند كه: )  اينگونه 
اوامر ارباب بوده اند، اما فرد آزاد 
)Free person( به گونه اى 
از شخصى بوده كه برده ى بى ارباب 
 )servus sine domino(
تلقى مى شده است كه هركس آن را 
به اسارت مى گرفته در منتهااليه 
بى  است(،  داشته  قرار  قدرت 
اسالمى  جمهورى  كه  نيست  جهت 
از  بيشتر  هروز  مردم،  اسارت  با 
مى  قدرت  دريافت  تشنه  گذشته، 
كه  آزاد  يا شخص   liber گردد. 
شهروند هم محسوب مى شده است، 
شبيه  دقيقا  رومى  جمهورى  در 
بوده  شخصى  اسالمى،  جمهورى 
ى  همه  با  كه  شما  و  من  همانند 
برخوردارى از مزيت كيفيت شهرى، 
دخالت  بدون  مفهوم عمال  اين  اما 

بوده است. 
در مجادله ى واژگانى بين بردگى 
و آزادى، مفاهيمى متولد شدند كه 
به شاخص شعاری تاریخی مفهوم 
رقم  را  رومى  جمهورى  كه  آزادى 
زدند كمك كردند، در واقع درج كلمه 

ى شعارى، تبلورى از ساختگى بودن 
مورد  كه  است  جمهورى  از  نوعى 
بحث ماست. اين از آن جهت مهم 
و عميق است كه در بحث اسارت، 
معادل واژگانى آن عموما با شكلى 
نه  انجامد  مى  آغاز  به  سلطه  از 
نتيجه:  در  شهروندى.  دخالت  با 
آزادى مى تواند به عدم سلطه   «
نزديكتر باشد تا به عدم دخالت «. 
هايى  از جمله شخصيت  ماكياولى 
و  استبداد  هاى  صورت  كه  است 
لحاظ  بردگى  انواع  از  را  استعمار 
مى كند. يادآورى يك طنز تلخ در 
ايران خالى از لطف نيست، در طى 
سى سال استبداد خامنه اى، عموم 
ماكياولى  گرند!  فتنه  ايران  مردم 
نيز معتقد بود كه در هر نقطه اى 
آن داراى مزيت  از جهان كه مردم 
آزادى هستند، منافع بزرگى را به 
]ماكياولى[  او  آورند،  مى  چنگ 
در  دانست،  مى  خطرناك  را  اين 
كسب  از  ديكتاتوران  تمام  نتيجه 
منفعت توسط مردم در هراسند، از 
گرى  فتنه  به  را  جامعه  رو  اين 

مهتم مى كنند. 
بر خالف  اما،  در جمهوريت مدرن 
وجود  ديگرى  مفاهيم  تعابير،  اين 

دارد، مفاهيمى كه زبان چند قطبى 
و  آزاده  فرد   )Multi polar(
انسان در بند به ميزان شايسته اى 

به اعتبار واژگانى رسيده اند.
 در جمهورى مدرن، نبود آزادى از 
زيستن  در  اجبار   " كه:  دست  اين 
معلوم  ]رهبر  ديگرى  خواست  به 
الحال[ به شكلى برده وار به منزله 
ى خواست خودكامه ى ديگرى ]اون 
و اين)رهبر([. جستن گوهر كمياب 
آزادى بدين قسم است: عدم اجبار 
]بردگى[.  وابستگى  پذيرفتن  در 
صرف نظر از اينكه ارباب مستبد 
مدارا  اهل  اندازه  چه  تا  ]رهبر[ 
چقدر  است،   )toleration(
مروت مند و مهربان است، باز اما 
زيستن تحت سلطه او ]رهبر[، عدم 
داشت.  خواهد  دنبال  به  را  آزادى 
سياسي  زيست  نيز،  مردم  آزادى 
اساس  بر   )Political life(
شرايط خويش است، تحمل بردگى 
زندگى  و  ست  پريشانى  انتها  در 
با  همراه  و  خمشناك  هميشه  برده 
بيم است، آزادى مطلق، استقالل از 

خواست ديگرى ]رهبر[ است.

Slavery
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کیهان کلهر بر قله 
موسیقی جهان ایستاد

و  موسیقی دان  کلهر"  "کیهان 
بعنوان  کورد،  نامی  کمانچه نواز 
سال  در  جهان  موسیقی  سال  مرد 

٢٠١٩ انتخاب شد.
و  کمانچه نواز   ،" کلهر  "کیهان 
در  کورد،  نامی  موسیقی دان 
مراسمی در کشور "فنالند"، جایزه 
مرد موسیقی سال ٢٠١٩ "وومکس" 

را به خود اختصاص داد.
ارزنجان"،  "اردال  و  کلهر"  "کیهان 
در  ترکیه،  کوردستان  هنرمند 
مشترک  اجرای  به  امروز  مراسم 

پرداختند.
وب  سایت "وومکس" علت اهدای 

جایزه مرد سال موسیقی ٢٠١٩ به 
خارق  "مهارت  را  کلهر"  "کیهان 
و  کمانچه  نواختن  در  وی  العاده 
سه تار و ابداع سبکهای موسیقی 

تازه و..." اعالم کرده است.
"کلهر"، در بیستمین سالیاد تاسیس 
"وورمکس" در فنالند، توانست این 

جایزه را به خود اختصاص دهد.
جهانی  جایزه   به  که  جایزه  این 
است،  معروف  "اکسپو"  موسیقی 
هر  و  شده  تاسیس   ١٩٩٩ سال  از 
برترین موسیقی دان جهان را  سال 

انتخاب می کند.
 ١٣٤٢ سال  در  کلهر"  "کیهان 

در  غرب  آباد  اسالم  شهرستان  در 
 ١٢ در  و  شد  متولد  کرمانشاه 
سالگی بصورت رسمی به موسیقی 

روی آورد.
با   ١٣٩٥ سال  در  کلهر  کیهان 
"گروه راه ابریشم"  جایزه ی "گرمی" 
برای "بهترین آلبوم جهانی سال" هم 

از آن خود کرده بود.
هجدهم  تاریخ  در  کلهر"  "کیهان 
بعنوان   ،١٣٩٨ مردادماه 
برتر  کمانچه نواز  و  موسیقی دان 
سال ٢٠١٩ انتخاب شده بود و قرار 
بود در سالیاد تاسیس "وومکس"، 

این جایزه به وی اهدا شود.

افتخار آفرینی جوان کوردستانی
 در مسابقات بین المللی

کوردستان  جوانان  آفرینی  افتخار 
ادامه  بین المللی  و  ایران  سطح  در 
در  سلیمانی"  "فرزاد  و  دارد 
به  اوراسیا  مهارت  آزاد  مسابقات 

مدال نقره دست یافت.
"فرزاد سلیمانی"، جوان سقزی در 
در  اوراسیا  مهارت  آزاد  مسابقات 
رشته تاسیسات الکتریکی که در 
شهر "یکاترینبورگ" کشور روسیه 
برگزار شد، موفق به اخذ مدال نقره 

این سری از مسابقات شد.
این دوره از مسابقات در آزاد رشته 
 ،CNC "تراش  شامل:  مهارتی 
الکترونیک،   ،CNC فرز 
مکانیک،  مهندسی  طراحی 
فلزکاری،  فناوری  مکاترونیک، 
الکتریکی،  تأسیسات  جوشکاری، 
 ، IT مدیریت سیستم های شبکه
کنترل صنعتی، ماشینکاری چند 
به  رباتیک  و    CNC محوره 

تیمی  و  نفره  تک  رقابت  صورت 
››نفره"، برگزار شد.

"فرزاد سلیمانی"، پیش از این نیز 
در  الکتریکی  تاسیسات  رشته  در 
مدال  کسب  به  موفق  ایران  سطح 

نقره شده بود.
در اولین دوره مسابقات آزاد مهارت 
اوراسیا، "رضا رزوان"، از شهرستان 
"سقز" موفق به کسب مدال نقره این 

رقابت ها شده بود.

جایزه بین المللی "مادر ترزا"
 به دختر کورد ایزدی اهدا شد

جایزه بین المللی "مادر ترزا" که در 
برگزار  هند  کشور  "بمبئی"  شهر 
شد، به دختر کورد ایزدی آزاد شده 
از چنگال داعش اختصاص یافت.

جایزه بین المللی "مادر ترزا"، امسال 
به دختر کورد ایزدی اهل "شنگال" 
به نام "ایمان الیاس" اهدا شد که به 
مدت یک سال در اسارت داعش 

بود و به گفته خود وی، سه مرتبه 
فروخته  برده  بعنوان  داعش  توسط 

شده بود.
اعالم  این مورد  در  الیاس"  "ایمان 
کرد: "١٣ ساله بودم که همراه با 
اسارت  به  خانواده ام  عضو  هشت 
تحت  ماه   ١٢ درآمدیم،  داعش 
مرتبه  سه  و  بودم  داعش  اسارت 

فروخته  برده  بعنوان  داعش  توسط 
شدم".

سال ٢٠٠٥،  از  ترزا"  "مادر  جایزه 
هر سال به ١٠ نفر از شخصیت ها و 
فعالین جهانی اهدا می گردد که در 
انسان دوستانه  اعمال خیرخواهانه و 
و زندگی مسالمت آمیز و آشتی در 

جهان نقش اساسی ایفا کنند.

کودک آزاری جنسی 

کودک آزاری بە هر گونە آسیب 
جسمی ـ روانی. سواستفادە جنسی 
بە  رسیدگی  عدم  و  بهرەکشی  یا 
نیازهای انسانی افراد زیر ١٨ سال 
را  دیگر  افراد  یا  والدین  توسط 
میگویند اگر والدین یا افرادی کە 
هستند  مسئول  کودکان  بە  نسبت 
جسم و روان کودک را تهدد کنند 
سعادت  و  برسانند  بدان  ویاآسیب 
و رفاە و بهزیستی کودک را بە 
آزاری  کودک  اندازند  مخاطرە 

نمودەاند.

اقسام کودک آزاری 
کودک  جسمی.  آزاری  کودک 
آزاری  کودک   . عاطفی  آزاری 

جنسی .
افراد  اگر  جسمی:  آزاری  کودک 
مانند  اعمالی  انجام  بە  بزرگسال 
لگدزدن   . دادن  هل   . زدن  شالق 
جسمی  جراحت   . کردن  پرت   .
حملە   . کردن  وارد  کودک  بە 
 . کبودی   . بریدگی   . فیزیکی 
برای   .... استخوان  شکستگی 
آزاری  کودک  بپردازد  کودک 

جسمی است . 
کودک آزاری عاطفی: یعنی اینکە 
افراد بزرگسال کودک را از نظر 
عاطفی اعمالی مانند بی توجهی 
 . کودک  عاطفی  نیازهای  بە 
طرد کردن کودک اعمال خشونت 
کودک  حضور  در  خانوادگی 
تشویق نکردن کودک خوردن الکل 
کودک  حضور  در  والدین  توسط 
آسیب  او  وبە  دهند  انجام   ... و 
کودک  مسلەی  در  نمایند  وارد 
کارهایی  میتوان  عاطفی  آزاری 
نسبت  وغفلت  توجهی  بی  مانند 
بهداشت  نکردن  فراهم  بە کودک 

و  مناسب  طبی  مراقبت  مسکن 
تحصیل را نام برد.

 
کودک آزاری جنسی 

بە  جنسی  آزار  گونە  هر  تحمیل 
 . بوسیدن   . لمس  مانند  کودک 
وادار کردن کودک بە دیدن روابط 
دونفر بزرگسال اجبار بە برهنە شدن 
کودک  بدن  از  گرفتن  عکس 
نشان دادن عکس از افراد برهنە بە 
کودک و تحمیل جنسی بر علیە 
کودک کە فاقد تحویل شناختی 
و  میباشد  جسمی  و  هیجانی   .
درگیر کردن کودک در فعالیتی 
بزرگسال  فرد  ارضای  باعث  کە 
کودک  انواع  میتوان  را  گردد 

آزاری جنسی نام برد
بدخلقی  آزاری:  کودک  عالئم 
پرخاشگری،  گیری،  گوشە  و 
یا  و  بازی کردن کمتر  اضطراب، 
اشکال  کودک،  در  کمترخندیدن 
در خوابیدن، ناخن جویدن، انگشت 
کابوس  تحصیلی،  افت  مکیدن، 
شبانە، رفتارهای غیرعادی، ترس 
از لمس، خشم بی دلیل نسبت بە 
والدین، ترس از چیزهایی کە قبال 

نبودە است. 
جنسی  آزاری  کودک  در  البتە 
چون آسیب در کودکان بە صورت 
همراە  ادرار  میافتد  اتفاق  لمس 
ناحیە  وتورم  کبودی   . خون  با 
تناسلی . تغییر رنگ در لباس زیر 
. اشکال در نشستن روی صندلی 
نیز جز عالئم کودک آزاری است

پنهان کاری کودکان مورد  دلیل 
آزار جنسی : کودکانی کە مورد 
ترس  میگیرند  قرار  جنسی  آسیب 
را  خود  والدین  بە  آسیب  بیان  از 
دارند زیرا : توسط فردی کە مورد 
آسیب قرار گرفتەاند تهدیدشدەاند . 
والدین  میدانند  مقصر  را  خودشان 
با کودک ارتباط برقرار نکردەاند 
را  مشکالتش  بتواند  کودک  تا 

برای  امنیت  احساس  و  آرامش  با 
آنها بازگو کند . ترس از سرزنش 
 . دارد  شدن  شناختە  متهم  و 
کودکانی کە با مادر خود ارتباط 
آسیب  بیان  هنگام  دارند  صمیمانە 
. ترس . خجالت . گریە . اشک 
. مشت گرە کردە را از خود بروز 

میدهند 
کودک  آسیبهای  نتایج  و  اثرات 
دیوار   : بزرگسالی  در  آزاری 
سازی بین خود و دیگران همراە با 
محدود کردن روابط . ترس شدید 
از صمیمیت . خاطرات و یاد آوری 
آنها بە صورت کابوس های شبانە 
بە  نسبت  دلیل  بی  های  خشم   .
اطرافیان خصوصا والدین . احساس 
دادن  دست  از   . تحقیر  شرم  گناە 
اعتماد نسبت بە اطرافیان . اعتیاد 
سرد   . مخدر  مواد  و  الکل  بە 
مزاجی جنسی و اختالل در روابط 
جنسی پس از ازدواج . ازدواجهای 
دیگران  با  همدلی  توان   . ناموفق 
افسردگی   . یابد  می  کاهش 
مرضی  ترسهای   . اضطراب   .
 . وانزواطلبی  گزینی  دوری   .
عزت  کاهش   . جنسی  اجتناب 
کودک  خودشان  گاهی   . نفس 
شخصیت  اختالل   . میشوند  آزار 
پرخاشگری   . اجتماعی  ضد 
بیدلیل نسبت بە مردان . مشکالت 

ارتباطی . افکار خودکشی 
اگر سن کودک مورد آزار جنسی 
تجارب  باشد  باالتر  گرفتە  قرار 
سن  اگر   ... میشود  تر  سخت 
متجاوز باالتر باشد آشثار و آسیب 
و  است  شدیدتر  بزرگسالی  در  آن 
در صورت نزدیک بودن رابطە فرد 
آسیب زنندەپیامدهای آسیب جنسی 
سن  کم  کودک  برای  تر  سخت 

تر است.

سولین سنە
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عثمان مصطفی پور
باسابقه ترین زندانی سیاسی کورد 

همچنان از مرخصی محروم است

باسابقه ترین  مصطفی پور،  عثمان 
محبوس  کورد  سیاسی  زندانی 
حق  از  همچنان  ارومیه  زندان  در 
مرخصی محروم و تا کنون دستگاه 
اعطای  با  ایران  حکومت  قضایی 
نکرده  موافقت  وی  به  مرخصی 

است.
بیست  کورد  سیاسی  زندانی  این 
مرخصی  بدون  است  سال  هشت  و 
سر  به  ارومیه  مرکزی  زندان  در 

می برد.
مخالفت  از  پس   ،٩٧ سال  آبان ماه 
شعبه سه دادگاه انقالب ارومیه با 
آزادی این زندانی سیاسی، عثمان 
نسبت  وی  پرونده  وکیل  مزین، 
خاتمه  اعالم  با  موافقت  عدم  به 
آزادی  از  و جلوگیری  محکومیت 
کشور  کل  دادستانی  به  موکلش 

شکایت کرد.
و  عفو  مجازات،  تخفیف  تقاضای 

این  مشروط  آزادی  و  بخشودگی 
سوی  از  بارها  سیاسی  زندانی 
دادگاه انقالب ارومیه رد شده است.
انقالب  دادگاه  سه  شعبه  پیشتر، 
مشروط  آزادی  درخواست  ارومیه 
عثمان مصطفی پور را پس از بیست 
و هفت سال حبس را رد کرده بود.

تیرماه  کورد  سیاسی  فعال  این 
ارومیه  "ترگور"  منطقه ی  در   ٧٠
بازداشت و بعدها به اتهام "عضویت 
در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون" 
اعدام  به  ایران  اسالمی  حکومت 
محکوم که پس از نقض در دیوان 
عالی کشور به دو فقره حبس ٢٥ 
سال و ١٠  سال زندان تبدیل شده 
حکومت  قضایی  دستگاه  است. 
ایران، حکم ده سال حبس  اسالمی 
برای عثمان مصطفی پور را به دلیل 
صادر  سپاه  نیروهای  با  درگیری 
باور وکال طبق  به  کرده است که 

قانون باید فقط یک مجازات که 
آن هم مجازات اشد است اجرا شود 
و این زندانی نباید بیش از ٢٥ سال 

حبس را تحمل کند.
در   ٩٠ سال  مصطفی پور  عثمان 
حقوق  ویژه  بازرس  از  رنج نامه ای 
حقوق  دیدبان  ملل،  سازمان  بشر 
ملی  و  جهانی  مجامع  و  بشر 
حقوق انسان و همه انسان های آزاد 
بیدار  وجدان های  و  خواه  آزادی  و 
درخواست  جهان  و  ایران  سراسر  در 
تحقیق  با  که  بود  کرده  درخواست 
پیرامون روند دادگاهی و تباه شدن 
بیست سال از عمر و جوانی وی در 
ایران  اسالمی  جمهوری  زندان های 
اجازه ندهند که جوانان دیگر از این 
جوانی شان  و  عمر  چنین  سرزمین 
را بر اساس ادعا و ادله بی اساس 

تباه شود.

اجازه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی 
ارشد به یک شهروند کورد یارسانی داده نشد

خبررسانی  آژانس  گزارش  براساس 
نامه  پایان  از  دفاع  اجازه  کوردپا، 
دانشجوی  حیاتی"،  "سیاوش  به 
دانشگاه  ارشد  کارشناسی  مقطع 
رازی کرماشان و سخنگوی مجمع 
مشورتی فعاالن مدنی یارسان داده 

نشد.
رازی  دانشگاه  اقدام  این  از  پس 
مجمع  سخنگوی  کرماشان، 
مشورتی فعاالن مدنی یارسان اقدام 
نموده  نامه ای سرگشاده  انتشار  به 

است.
دانشگاه  ریاست  نامه  این  در  وی 
حضور  در  مناظره  به  را  رازی 
و  دانشجویان  اساتید،  مسئوالن، 
دعوت  کرماشان  مردم  از  جمعی 

کرده است.

سیاوش حیاتی در این نامه سرگشاده 
رازی  دانشگاه  ریاست  به  خطاب 
کرماشان نوشته است: جنابعالی در 
مصاحبه با سردبیر مجموعه رسانه 
های فرتاک ، آقای دارستانی ، 
مدعی بودید که در دانشگاه رازی 
دانشجوی ستاره داری وجود ندارد 
اعالم  منتقدین  با  مناظره  برای  و 
جانب  این  لذا    . کردید  آمادگی 
سیاوش حیاتی دانشجوی بالتکلیف 
علوم  ارشد  کارشناسی  آخر  ترم 
سیاسی، حضرتعالی را حول محور 
مطالب نگاشته شده در این رنجنامه 

به مناظره دعوت می نمایم.
فعاالن  مشورتی  مجمع  سخنگوی 
تأکید  نامه  این  در  یارسان  مدنی 
ماه  شش  از  بیش  که  است  کرده 

ریاست  برای  را  رنجنامه ای  پیش 
کنون  تا  و  نموده  ارسال  دانشگاه 

پاسخی را دریافت نکرده است.
اظهار  سرگشاده  نامه  این  در  او 
نامه  پایان  پروپزال  است:  داشته 
"موانع  عنوان  تحت  سازم  دردسر 
و  سیاسی  مشارکت های  موجود 
)اهل  یاری  آیین  پیروان  اجتماعی 
حق("، به تصویب رسیده و پژوهشم 
ترم  باید  و  رسانده ام  انجام  به  را 
گذشته از آن دفاع می نمودم . چون 
تن به دروغ و ریا نداده و صادقانه 
در پرسشنامه مربوطه آئین خود را 
"یاری" نوشته ام ، به جرم راستگویی 

اجازه دفاع به من داده نمی شود.
شهروندان پیرو آیین یاری سال ٩٢ با 
هدف فرموله کردن مطالبات خود، 
"مجمع  عنوان  تحت  را  مجمعی 
یارسان"  مدنی  فعاالن  مشورتی 
تأسیس و به گفته آنها، این مجمع 
یاری  آیین  پیروان  مستقیم  نماینده 
است و سخنگوی آن سیاوش حیاتی 

می باشد.

برادر زهرا محمدی:
 اطالعات برای تأیید اتهامات 
ساختگی وارده به زهرا سند و 

مدرکی ندارد

هیبت محمدی، برادر زهرا محمدی 
کوردپا  آژانس  با  گفت وگو  در 
پنج  از  بیش  زهرا  سرنوشت  گفت: 
و  می باشد  نامعلوم  که  است  ماه 
بازپرسی  دوم  شعبه  در  وی  پرونده 
حال  در  سنندج  انقالب  دادگاه 

بررسی است.
از  افزود: پس  برادر زهرا محمدی 
پیگیری وکالی پرونده زهرا به آنان 
اعالم شده باید منتظر تکمیل آخرین 
بخش پرونده و ارسال آن به دادگاه 

باشند.

هیبت محمدی عنوان کرد: وکالی 
پرونده زهرا موفق به مطالعه پرونده 
وی شده اند و اطالعات برای تأیید 
زهرا  به  وارده  ساختگی  اتهامات 
مدرک و سندی در اختیار ندارد.

کرد:  تأکید  محمدی  زهرا  برادر 
تهدید  را  محمدی  زهرا  اطالعات 
قبول  عدم  صورت  در  که  کرده 
وی  ساله   ٧٠ پدر  وارده،  اتهامات 

را بازداشت خواهند کرد.
چندی پیش، "قاضی شاهگلدی"، 
دادگاه  بازپرسی  دوم  شعبه  رئیس 

انقالب سنندج از پذیرش وثیقه ٧٠٠ 
میلیون تومانی برای آزادی موقت 
زهرا محمدی خودداری کرده بود.

انجمن  عضو  محمدی،  زهرا 
"نوژین"  اجتماعی   – فرهنگی 
سنندج  در  کوردی  زبان  معلم  و 
دالیل  به  خردادماه  دوم  تاریخ  از 
اطالعات  اداره  توسط  نامشخص 
بیش  و  دارد  قرار  بازداشت  تحت 
از پنج ماه از بازداشت موقت وی 

می گذرد

بالتکلیفی یک شهروند اشنویه ای در زندان مرکزی ارومیه
آژانس  به  رسیده  گزارش  براساس 
شهروند  یک  کوردپا،  خبررسانی 
کورد به نام "سالم مردان" ٢٨  ساله 
"سوجه"  روستای  اهل  خالد  فرزند 
از توابع شهرستان اشنویه در زندان 
به  بالتکلیفی  وضعیت  در  ارومیه 

سر می برد.
اتهام  آگاه،  منبع  یک  گفته  به 

وارده به این شهروند کورد امنیتی 
تفهیم  جلسه  کنون  تا  و  می باشد 
اتهام برای وی برگزار نشده است.

وزارت  افزود:  آگاه  منبع  این 
این  موقت  آزادی  مانع  اطالعات 
شده  وثیقه  قرار  با  کورد  شهروند 

است.
هشتم  روز  اطالعاتی  نیروهای 

آبان ماه سال ٩٧ این شهروند کورد 
را در محل کارش بازداشت و وی 
برای اولین بار توانسته بود در روز 
سال  همان  دی ماه  سوم  دوشنبه 
را  خانواده اش  دقیقه   ١٠ مدت  به 

مالقات کند

عثمان مزین: کولبری از پدر به 
پسر به ارث می رسد

دادگستری  پایه یک  وکیل  یک 
یک  مرگ  به  یادداشتی  در 
کولبر کورد اهل شهرستان سردشت 

واکنش نشان داد.
یک  پایه  وکیل  مزین،  عثمان 
تحت  یادداشتی  در  دادگستری 
جان  که  پسری  و  پدر   " عنوان 
گذاشتند"  کولبری  برای  را  خود 
به  کورد  کولبر  یک  مرگ  به 
روستای  اهل  یوسفی"  "پیمان  نام 
سردشت  توابع  از  آباد"  "درمان 

واکنش نشان داد.
دهم  جمعه  روز  یوسفی،  پیمان 
آبان ماه به دلیل شدت جراحات وارده 
از  بستری در یکی  از یکماه  پس 

بیمارستان های ارومیه جان سپرد.
دوازدهم  جمعه  روز  کولبر  این 
"پلکان"  نام  به  مهرماه در مکانی 
نظامی  نیروهای  تیراندازی  هدف 
و  بود  گرفته  قرار  ایران  حکومت 
"بیتوش"  روستای  ساکنین  توسط 
به  بیمارستان سردشت منتقل و  به 
عمومی  وضعیت  بودن  وخیم  دلیل 
انتقال  ارومیه  در  بیمارستانی  به 

یافته بود.
متن این یادداشت بدین شرح است:

پدر و پسری که جان خود را برای 
کولبری گذاشتند

بود  کولبری  جوان  یوسفی  پیمان 
در  که  سردشت  درماناوی  اهل 
تیراندازی  مورد   ٩٨/٧/١٢ مورخ 
قرار گرفته و بعد از تحمل ٢١ روز 

درد در مورخ ٩/٨/٩٨ درگذشت.
راهی  هیچ  چون  بود؛  کولبر  او 
برای امرار معاش نداشت و ناچارا 
راه  منطقه  این  افراد  دیگر  مثل 
کولبری را در پیش گرفت و جانش 

را در این راه گذاشت.
و  اجبار  نیست،  شغل  کولبری 

تحمیل است.
به ٣٠ سال قبل برگردیم و ببینیم 
و  داشت  شغلی  چه  پیمان  پدر 
بدون  را  چگونه فرزندان خردسالش 

سرپرست و تنها گذاشت؟
بود  )یوسف(  نامش  )پیمان(  پدر 
منطقه  همان  در   ٦٨ سال  در  که 
در حال کولبری بود؛ گرفتار بهمن 
شده و به همراه دو برادرش بنام های 
کولبر   ١٨ و  )محمد(  و   )صالح( 
دیگر در اثر ریزش بهمن جانشان را 
از دست دادند. یعنی در آن روز ٢١ 
کولبر اهل درماناوی جانشان را از 

دست دادند.

و  دارایی  هیچ  که  کسانی  گویا 
اینکه  جز  چاره ای  ندارند  ثروتی 
کولبری را برای فرزندانش به ارث 
بگذارد نداشته و اینجا کولبری هم 

به ارث می رسد!
پیمان کولبری را از پدرش به ارث 

برد.
روی  کولبری  به  که  کسانی 
مرگ  جز  سرنوشتی  می آورند 
تیراندازی،  اثر  در  مرگ  ندارند؛ 
مین،  انفجار  پرتگاه ها،  از  سقوط 

ریزش بهمن و ......
اگر هیچ یک از این عوامل موجب 
از  بعد  قطعا  نشود،  کولبر  مرگ  
چند سال توان کارکردن را از دست 
داده و با نقص عضو عمر خود را در 
طی  بیمارستان ها  یا  منازل  گوشه 

می کنند.
این است سرنوشت حتمی کولبری 
و شرم آن هم برای کسانی ست که 
شغل  کولبری  هستند   مدعی 
است و باید کولبر بیمه شود تا به 
خیالشان کولبر بتواند سی سال این 

خفت و خواری را تحمل کند.

عثمان مزین ٩٨/٨/١٢


