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ارگان حزب دمکرات کردستان ایران

تـأمین حقوق ملی خلق کرد در چهارچوب ایرانی دمـکراتیک و فـــدرال

٦ ٤٧ ٥

تاثیر تغییرات در عراق...
بررسی جنبش های موجود در 

نشانەهای رفتاری رژیم اسالمی...ایران...
باز هم حرفی دیگر از بیکاری...

رژیم  ارشد  مسئوالن  که  زمانی 
استعمارگر حاکم بر تهران، فرمان 
صادر  را  بنزین  بهای  افزایش 
کردند؛ بر این تصور بوده که در 
نکرده  تجمع  این نصف شب مردم 
اعتراض  چندین  نیز  جمعه  روز  و 
این  و  شده  برگزار  ساده  و  عادی 
اتمام  به  شنبه  روز  در  وضعیت 
معترض  نیز  اگر کسی  می رسد. 
بوده وی را سرکوب نموده و افراد 
آنان  دیگر وحشت زده شده و پروژه 

اجرایی می شود.
 ٥٠٠ از  بیش  که  زمانی  اما 
ایران،  سراسر  در  منطقه  و  شهر 
مردم به خیابان آمده و اعتراضات 
دربر  را  استان ها  همه  سراسری 
گرفت، متعجب گشته و فهمیدند 
مرگباری صورت  اشتباه  که چه 
این  از  رهایی  برای  و  داده اند 
فرمان  جالد  خامنه ای  بحران، 
نمود  صادر  جمعی  دسته  کشتار 
خویش،  جنایات  اختفای  برای  و 
خطوط اینترنت را مسدود نموده و 
به تصور خود با بی اطالعی جهان 
بیرون، اقدام به جنایت جنگی در 

سراسر ایران نمودند.
جنایات خامنه ای و باند منتصب 
 ١٣٩٨ ماه  آبان  در  وی  به 
بوده  بزرگ  حدی  به  خورشیدی 
از  غیر  نامی  هیچ  نمی توان  که 
کشتار دسته جمعی روی آن نهاد، 
خفقان گذشته  و  از سرکوب  کار 
است. بعد از روزها که اینترنت کم 
کم متصل گشت و اخبار و گزارش 
و ویدیوهای اعتراضات در سراسر 
جهان منتشر شد، عمق وحشیگری 
رژیمی خودسر و جنایتکار نمایان 
و  دوشکا  تانک،  با  که  گشت 
جنگ،  جبهه های  سنگین  سالح 
در مقابل مردم مدنی جبهه گرفته 
و حتی کودکان و نوجوانان را در 

خون غلطاندند.
در  شاید  تصاویر  و  ویدیو  این 
زئیر  و  کنگو  داخلی  جنگ های 
هجوم  زمان  در  یا  آفریقا،  در 
شده  مشاهده  منطقه  به  مغول ها 

باشد. 
ماه  آبان  جمعی  دسته  کشتار 
ملیت های  مبارزات  پایان   ،١٣٩٨
برای  آغازیست  بلکه  نبود،  ایران 
مرحله ای دیگر از مبارزات، که در 
ایران  تمام جامعه چند ملیتی  آن 
در مقابل تمامیت رژیم جنایتکار 

کریم پرویزی

ادامه در صفحه  3

ســـخـن
انتخاب جالد

مسئول اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران در رابطه با واقعه دلخراش سقز پیامی منتشر نمود
متن پیام بدین شرح است:

متاسفانه واقعه دلخراش آتش سوزی تاالر مانگەشەو در شهرستان سقز کە کشته و زخمی شدن تعدادی از فرزندان 
کورد را در به دنبال داشت، همه ما را در غم و اندوه فرو برد.

به سبب این واقعه غمناک، بنام حزب دمکرات کوردستان ایران، ضمن ابراز تاسف از بوقوع پیوستن این واقعه، 
همدردی خود با خانواده گرامی شهدای این حادثه را اعالم می داریم و برای مجروحان این حادثه آرزوی سالمتی 

می نماییم.
                                                                        مصطفی هجری
                                                                        مسئول اجرایی

                                                                        حزب دمکرات کوردستان ایران
                                                                         ١٥ آذرماه ١3٩٨ خورشیدی

                                                                         ٦ دسامبر ٢٠١٩ میالدی

"مانگە شەو" 
سقز در آتش سوخت

 ١٣٩٨ آذرماه  پانزدهم  شامگاه 
تاالر  سوزی  آتش  خورشیدی، 
"مانگە شەو"  شهرستان سقز، ١١ 
کشته و ٤٥ مجروح برجای گذاشت 

و عروسی را به عزا تبدیل نمود.
شام  صرف  زمان  در  حادثه  این 
آخرین  براساس  که  پیوست  بوقوع 
گاز"  شلنگ  "پارگی  اطالعات، 

علت آتش سوزی بوده است.
که  قبیل  این  از  وقایع  اگرچه 
کودکان  و  زنان  از  زیادی  تعداد 
آن  در  بی گناه  مدنی  هموطنان  و 
است؛  دردناک  می شوند  قربانی 
یاد  از  را  واقعیت  این  نباید  اما 
رژیم  تمامیت  آنکه  بدلیل  که  برد 
خوشحالی  و  عروسی  هرگونه  با 
کوردستان  در  دارد،  زاویه  مردم 
اجازه ساخت محلی مناسب و ویژه 
برای عروسی و شادی را نمی دهد، 
مکان های  از  مردم  از  برخی  لذا 
برای  که  کرده  استفاده  دیگری 

هدف دیگری ساخته شده اند.

که  گاوداری هایی  نمونه،  برای 
یا  نمی گیرند  قرار  استفاده  مورد 
مبدل  عروسی  تاالر  به  سردخانه ها 
بودن  غیراستاندارد  بدلیل  و  گشته 
اینگونه مکان ها، وقایع هولناکی از 
این قبیل روی می دهد، همانگونه 
که  می گویند  عینی  شاهدان  که 
این مکان ها بدلیل آنکه که قوانین 
رعایت  آن  در  مهندسی  اصول  و 
حوادث  وقوع  زمان  در  نمی  شود 
به  فاجعه ای  چنین  نیز  کوچک 
قربانی  بی گناه  مردم  و  آورده  بار 

می شوند.
این حادثه،  وقوع  از  بعد  بالفاصله 
ایران  کوردستان  دمکرات  حزب 
این  وقوع  برای  تاسف  ابراز  ضمن 
پیامی  قالب  در  هولناک،  واقعه 
ویژه مسئول اجرایی حزب دمکرات 
به  تسلیت  ضمن  ایران،  کوردستان 
جان  داغدار  خانواده  و  سقز  مردم 
باختگان، برای مجروحان این واقع 

آرزوی سالمتی نمود.

آزادی 
"ماندال"های کوردستان مبارک

دو زندانی سیاسی کورد به نام های 
"محمد  و  پور"  مصطفی  "عثمان 
نظری" بعد از چندین سال زندانی 
اسالمی  رژیم  چاله های  سیاه  در 
محمدی"  "زهرا  همچنین  و  ایران 
از  بی اطالعی  ماه  چندین  از  بعد 
آزاد  بودن،  زندانی  و  سرنوشت وی 

شدند.
 ١٣٩٨ ماه  آبان   ٣٠ پنجشنبه 
خورشیدی، "عثمان مصطفی پور و 
زندانی   ٥٣ از  بعد  نظری"،  محمد 
آزاد شدند. عثمان مصطفی پور ٢٨ 
در  سال   ٢٥ نظری  محمد  و  سال 
زمان  زندانی  دو  این  بودند.  زندان 
حبس را در زندان های ارومیه، تبریز 

و رجایی شهر سپری کردند.
قدیمی ترین  پور"،  "عثمان مصطفی 
زندان  در  کورد  سیاسی  زندانی 
مرکزی ارومیه بود. حق مرخصی 
"عثمان  بود.  شده  سلب  نامبرده  از 
در   ،٧٠ تیرماه  پور"،  مصطفی 
بازداشت و  ارومیه  "ترگور"  منطقه 
سپس به اتهام "عضویت در یکی از 
مخالف  کوردی  اپوزیسیون  احزاب 
محکوم  اعدام  به  ایران"   رژیم 

سوی  از  حکم  این  بعدا  که  شد 
حکم  دو  به  رژیم،  عالی  دیوان 
نمود.  تغییر  سال   ١٠ و  سال   ٢٥
رژیم  قضاییه  اصطالح  به  دستگاه 
سال   ١٠ حکم  ایران،  اسالمی 
زندانی را بدلیل درگیری مسلحانه 
به  پاسداران  تروریست  نیروهای  با 
"عثمان مصطفی پور" تحمیل کرد. 
اهل  و  ساله   ٥٣ پور"  "مصطفی 

پیرانشهر است.
زندانی  نظری"،  "محمد  همزمان 

سیاسی بعد از ٢٥ سال آزاد شد.
دژ"  "شاهین  متولد  نظری"  "محمد 
تاریخ  در  ارومیه،  استان  توابع  از 
در  خورشیدی   ١٣٧٣ خرداد  نهم 
٢٣ سالگی به اتهام " عضویت در 
یکی از احزاب کوردی اپوزیسیون 
رژیم ایران" بازداشت شده و به اعدام 
محکوم شد.  این حکم بعدا کنسل 

شد و به حبس ابد تقلیل یافت. 
از سوی دیگر، دوشنبه ١١ آذرماه، 
"زهرا محمدی"، معلم بازداشت شده 
زبان کوردی با وثیقه ٧٠٠ میلیونی 
"زهرا  گشت.  آزاد  موقت  بطور 
ماه،  خرداد  دوم  پنجشبه  محمدی" 

شخصی  لباس  مامورین  سوی  از 
در منزل خویش بازداشت و تا دهم 
خرداد ماه در انفرادی محبوس بود 
و سپس به زندان سنندج منقل شده و 
محل بازداشت وی به خانواده ایشان 
بعد  محمدی"  "زهرا  گردید.  ابالغ 
از مالقات با خانواده خویش، اعالم 
روز  هشت  مدت  به  که  بود  کرده 
برای  و  بوده  محبوس  انفرادی  در 
بوده  فشار  تحت  اجباری  اعتراف 

است.
"زهرا  شهریورماه،   ٢٧ چهارشنبه 
انجمن  بازداشتی  عضو  محمدی"، 
"نۆژین"،  اجتماعی   – فرهنگی 
بنام  خویش  وکیل  حضور  بدون 
دادگاه  به  علیخانی"،  "مهرداد 
انقالب شهرستان سنندج ارجاع داده 

شده بود.
اتهام  ایران،  رژیم  امنیتی  مراکز 
احزاب  از  یکی  در  "عضویت 
رژیم  مخالف  کوردی  اپوزیسیون 
ایران" را به "زهرا محمدی" نسبت 

داده اند.

   بـی شــرمـــی جــــــــالد
از  تن  صدها  عام  قتل  از  بعد 
معترضان آبان ماه توسط جمهوری 
عضو  نقض  و  مجروح  و  اسالمی 
نمودن و بازداشت و ضرب و شتم و 
حتک هرمت به هزاران نفر دیگر، 
ایران بار دیگر و  بر  فاشیزم حاکم 
بی شرمانه تر از قبل، اوج بی شرمی 

خود را نمایان ساخت.
گزارش  جواب  در  خامنه ای  علی 
"شورای عالی امنیت ملی" نسبت 
به اعتراضات اخیر، تقاضا کرد که 
دلجویی  شدگان  کشته  خانواده  از 
را  آنان  که  شهدایی  حتی  شود، 

"اشرار" نامیده بود!
که  حالی  در  و  رابطه  همین  در 
در  دیگر  انتخاباتی  اصطالح  به 
آینده ای  در  ایران  رژیم  چهارچوب 
شورای  می شود،  برگزار  نزدیک 
خامنه ای  شخص  و  رژیم  امنیت 
گفته اند که افراد کشته شده بعنوان 
خانواده  و  قلمداد می شوند  "شهید" 
آنان تحت تکلف "بنیاد شهید" قرار 

می گیرند!
این "رفعت اسالمی" که رژیم نشان 
می دهد در حالی است که تاکنون 
که  نبوده  آماده  اسالمی  جمهوری 
آمار دقیق کشته شدگان، مجروحان 
ماه  آبان  وقایع  شدگان  بازداشت  و 

را اعالم کند و آمار مراکز مستقل 
بزرگ  دروغ  بعنوان  را  بشر  حقوق 
و معترضان را نیز بعنوان "ارازل و 

اوباش" یاد می کند. 
این اوج و نهایت بی شرمی حکومتی 
است که هم دستور قتل می دهد و 
کشته  و  قربانیان  عفو  دستور  هم 
شدگان را؛ نه تنها بی شرمی بلکه 

سفید کردن روی همه فاشیست های 
استالین  و  هیتلر  جمله  از  تاریخ 

است.
داده،  کاری که خامنه ای صورت 
دسیسه ای تازه برای رهایی موقت 
از بحرانی عمیق است. بحران عدم 
مشروعیت! مسئله ای که قبال نیز 
آن  به  نسبت  رژیم  فکری  مراکز 

هشداری داده و از آن بعنوان بحران 
بزرگ نام می بردند.

که  اینست  است؛  عیان  که  آنچه 
نه  آن،  به  باند متعلق  و  خامنه ای 
از روی عالقه به مردم ایران و از 
بستن  برای  بلکه  انسانیت،  روی 
چشم مردم و کاله گذاشتن بر سر 
آنان، با هدف کشاندن بیشتر مردم 

فرمان  این  رای،  صندوق های  سر 
می کنند.  صادر  را  مضحک 
را  این  سلیم  عقل  کدام  وگرنه 
نمی داند که رای دادن در سیستمی 
آن  مانند  اسالمی  جمهوری  مانند 
است که گویی مردم حق دارند که 
آنان  جان  کسی  چه  کنند  تعیین 

را بگیرد
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کورد باید منافع ملی
 را در ارجحیت قرار دهد

سپاه تروریستی پاسداران خود را 
برای جنگ در کوردستان آماده می کند

پرچم رژیم ایران در سقز
 پایین کشیده شد

پاسداران  تروریستی  سپاه  سازمان 
سرکوب  برای  ایران  رژیم 
کوردستان، به نیروهای خود دستور 
کنترل مردم کوردستان را داده اند.

در  پاسداران  تروریستی  سازمان 
مردم،  کنترل  هدف  با  سنندج، 
کرده  راه اندازی  رضوی"  "گشت 

است.
به گفته مسئوالن رژیم ایران، این 
شهر  مناطق  امنیتی،  گشت های 

سنندج را پوشش می دهند.
کوردستان  سیاسی  فعالین 
می گویند، راه اندازی این گشت ها 
از سوی رژیم ایران، اعالم جنگ 

در کوردستان است.
چند روز پیش نیز علی خامنه ای 
با  نشستی  در  ایران  رژیم  رهبر 
کرد  اعالم  رژیم  بسیجیان  حضور 
آماده  در همه صحنه ها  بسیج  که 
واقعه ای  هر  برابر  در  و  باشد 

تاکتیکی عمل کند.
نشان دهنده  خامنه ای  گفته های 
داخلی  از جنگ  ایران  رژیم  ترس 
است و خود را برای جنگ آماده 

می کند.
بعد از اعتراضات مردم کوردستان 
و ایران، مسئوالن رژیم ایران بطور 
جنگی  که  کرده اند  ادعا  مداوم 

تمام عیار را سرکوب کرده اند

فعالیت تبلیغاتی تشکیالت حزب دمکرات
 به مناسبت روز معلولین

براساس گزارش رسیده به وب سایت کوردستان میدیا، مردم شهرستان سقز، پرچم رژیم اسالمی ایران را که بر 
باالی مجسمه میدان "یادبود" این شهرستان برافراشته شده بود به پایین کشیدند.

برای چندمین مرتبه است که پرچم رژیم ایران در این میدان از سوی مردم به پایین کشیده می شود.
رژیم اسالمی ایران در کوردستان هیچ مشروعیتی ندارد و مردم کوردستان به هر روشی برای مقابله با این رژیم 

و نمادهای آن مبادرت می ورزند.

"مصطفی هجری" و "باپیر کامال"، 
بر گفتمان مشترک و تعیین منافع 
ملی در مبارزات مشترک گفتگو 
مشترک  مبارزات  بر  و  کردە 

تاکید ورزیدند.
 ١٣٩٨ ماه  آبان   ٣٠ پنجشنبه، 
خورشیدی، هیئتی از حزب دمکرات 
سرپرستی  به  ایران  کوردستان 
"مصطفی هجری"، مسئول اجرایی 
حزب دمکرات، با حزب کارگران و 
رنجدران کوردستان دیدار کرده و از 
سوی هیئت رهبری این حزب، به 
دبیرکل  کامال"،  "باپیر  سرپرستی 
مورد  رنجدران  و  کارگران  حزب 

استقبال قرار گرفتند.

در  کلی  مبحثی  دیدار،  این  در 
کوردستان  کنونی  وضعیت  مورد 
در همه بخش های آن، مورد بررسی 

قرار گرفت.
و  اعتراضات  وضعیت  مورد  در 
نارضایتی مردم ایران و کوردستان 
و آخرین تحوالت بحث و بر روابط 
مشترک کورد در همه بخش های 

کوردستان تاکید شد.
دیدار،  این  دیگر  محور  همچنین 
در مورد وضعیت عراق و تاثیرات 
حوادث بغداد و شهرهای شیعه نشین 
اقلیم  حکومت  و  منطقه  بر 
بخش،  این  در  و  بود  کوردستان 
از اتحاد همه احزاب و جریان های 

کوردی بعنوان نکته مهم موفقیت 
در حوادث و رویدادها یاد شد.

بخش دیگری از این دیدار عبارت 
کورد  وضعیت  بررسی  از  بود 
و  کوردستان  بخش های  همه  در 
تاثیرات  و  مشترک  سرنوشت 
وقایع همه بخش های کوردستان بر 
یکدیگر و تالش برای بوجود آوردن 
گفتمان مشترک ملی که در آن 
کار  و  شده  معین  ملی  مرزهای 
مشترک  برای حفاظت این منافع 
واال از بن و ریشه صورت پذیرفت.

ورزشکار کورد 
در بلژیک افتخار آفرید

توانست  نقده  اهل  جوان  ورزشکار 
فوتبال  باشگاه های  از  یکی  در 
به  و  کند  افتخارآفرینی  بلژیک 
این  سال   ١٧ از  کمتر  ملی  تیم 

کشور نیز دعوت شود.
زمان  مدت  در  احمدپور"،  "نیما 
که  توانسته  سال  یک  از  کمتر 

فوتبال  باشگاه های  از  یکی  در 
 ٣٤ رساندن  ثمر  به  با  بلژیک 
گل، عنوان آقای گلی را به خود 
اختصاص دهد و به تیم ملی کمتر 

از ١٧ سال بلژیک دعوت شود.
 ٢٠٠٥ سال  در  احمدپور"،  "نیما 
میالدی در شهرستان "نقده" به دنیا 

آمده است.
نامبردە بدلیل فشار رژیم اسالمی 
ایران در اوایل سال ٢٠١٩ میالدی 
همراه با خانواده خویش به "بلژیک" 
پناهنده شده و اینک در این کشور 

اقامت دارد.

وضعیت شهرهای کوردستان ایران 
متشنج است

شهرهای  در  ایران  اسالمی  رژیم 
نظامی  حکومت  ایران  کوردستان 

اعالم کرده است.
وب  به  رسیده  گزارش  براساس 
ضمن  میدیا،  کوردستان  سایت 
و  ایران  در  اینترنت  اینکه 
کوردستان همچنان قطع می باشد، 
بوده  وضعیت شهرها هنوز متشنج 
در  رژیم  سرکوبگر  نیروهای  و 

خیابان ها مستقر شده اند.
میلیتاریزه  کلی  به  بوکان  شهر 
شده. نیروهای رژیم از تجمع مردم 

جلوگیری و همه تحرکات مردم را 
کنترل می کنند و در چندین روز 
گذشته، چندین تن را با وثیقه های 
١٠٠ و ٢٠٠ میلیون تومانی آزاد 

کرده اند.
همچنین مریوان به کلی میلیتاریزه 
شده و نیروهای رژیم از هر روشی 
استفاده  مردم  سرکوب  برای 

می کنند.
بازداشت های  کوردستان  در 
خودسرانه ادامه دارد و بدون اجازه 
و  کرده  ورود  مسکونی  منازل  به 

افراد  و  نموده  بازداشت  را  مردم 
به  نیز  تظاهرات  در  شده  بازداشت 
شدت تحت شکنجه قرار می گیرند.
بازداشت شدگان  از  بخش اعظمی 
تظاهرات مریوان به شهرهای دیگر 
منتقل شده و بدلیل انسداد خطوط 
مردم  رژیم،  سوی  از  اینترنت 
ویدیوهای  و  تصاویر  نمی توانند 
ارسال  ایران  از  بیرون  به  را  خود 

کنند.

دمکرات  حزب  تشکیالت   
شهرستان  در  ایران  کوردستان 
بوکان، با هدف تقدیر از مبارزات 
گسترده  فعالیت  حزب،  معلولین 

تبلیغاتی صورت دادند.
براساس گزارش رسیده به وب سایت 
و  تشکیالت  میدیا،  کوردستان 
هواداران حزب دمکرات کوردستان 
به  بوکان،  شهرستان  در  ایران 
مناسبت شانزدهم آذر ماه، سالروز 

معلولین حزب دمکرات، با انتشار 
فعالیت  روز،  این  به  ویژه  پوستر 

گسترده تبلیغاتی صورت دادند.
مناطقی که فعالیت تبلیغاتی در 
آن انجام پذیرفت عبارتنداز: "پارک 
ساحلی،  بنزین  پمپ  ساحلی، 
میدان میوه و تره بار، مسجد جامع 
حاج  نور، مسجد  شهرک، مسجد 
قدس  مسجد  افتخاری،  حسن 
امیرآباد، مسجد رسول الله امیرآباد، 

خیابان پیام، خیابان کارگر، مدرسه 
سیفی".

ایران،  کوردستان  دمکرات  حزب 
 ١٣٩٧ آذرماه  سیزدهم  تاریخ 
و  تقدیر  هدف  با  خورشیدی، 
حزب  معلولین  مبارزات  از  تشکر 
دمکرات، روز ١٦ آذر ماه را بعنوان 
روز معلولین حزب نام  گذاری کرده 

است.
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حاکم بر تهران روبرو می شوند.  
که  مرحله ایست  چنین  از  ترس 
و  خامنه ای  سردرگمی  باعث 
هر  و  شده  آن  به  منتصب  باند 
شیوه ای سخن می گویند.  به  بار 
یکی می گوید که مطلع نبوده و 
دیگری می گوید که تنها خدا ما 
گفته  دیگر  یکی  داد.  نجات  را 
که برای ما جنگ جهانی بود! 
در  خامنه ای  نیز  قبل  روز  چند 
خود  رژیم  سقوط  از  وحشت  اوج 
وقایع  در  که  کسانی  که  گفت 
عفو  را  شده  کشته  اعتراضات 
کرده و به خانواده های آنان غرامت 

پرداخت می شود!
بزرگ  لطفی  گویی  چه  چنان 
و کشته  نموده  نموده که کشتار 
یعنی  می کند!  عفو  را  شدگان 
را عفو نکند  آنان  اگر خامنه ای 

به بهشت نمی روند!! 
برای گذر از این وضعیت، رژیم 
سیرک  تا  است  درصدد  دوباره 
نماید  برگزار  را  انتخابات مجلس 
و بدین شکل به دو هدف برسد: 

نخست اینکه کشتار را به امری 
جامعه  که  سازد،  مبدل  عادی 
که  دهد  عادت  آن  با  را  ایرانی 
و  هرگاه خواست قتل عام  کند  
گوید که زندگی عادی شما در 

زیردستی ادامه دار خواهد بود.
امیدی  هیچ  گوید  اینکه  دوم 
جالدها  به  دادن  رای  از  بغیر 
پای  تنها  ایران  مردم  ندارید. 
صندوق های رای می توانند چهره 
کنند  انتخاب  را  خود  جالدهای 
که عالقه مندند که به دست کدام 

یک از آن ها کشته شوند.
اما این برنامه رژیم به مانند همه 
دسیسه های دیگر با موضع گیری 
مردم ناکام خواهد ماند و بار دیگر 
به  باندهای منتصب  و  خامنه ای 

آن متعجب خواهند شد.

ادامه سخن

رژیم اسالمی ایران 
دنبال تفرقه افکنی در بین کورد است

مال قادر قادری
 دوباره علیه ملت کورد موضع  گرفت

"جاش"ها در سرکوب و به شهادت رساندن 
معترضان مریوانی نقش داشتند

برای  پاسداران  تروریستی  سپاه 
رساندن  شهادت  به  و  سرکوب 
از  مریوان،  شهرستان  معترضان 

"جاش"ها استفاده کرده است.
براساس گزارش رسیده به وب سایت 
تروریستی  سپاه  میدیا،  کوردستان 
مردم  سرکوب  برای  پاسداران 
اعتراضات  در  "مریوان"  معترض 
خود  مزدوران  و  "جاش"  از  اخیر، 

استفاده کرده است.
از  یکی  پور"،  برزویی  "سیروان 
جاش های رژیم بوده است که اقدام 
به شلیک مستقیم به سوی مردم 

معترض نموده است.
از  یکی  زبان  از  مطلع  منبعی 

پاسداران  تروریست  سپاه  اعضای 
کرد:  اعالم  میدیا  کوردستان  به 
آنکه  ضمن  پور  برزویی  "سیروان 
تروریست  سپاه  آموزش  مسئولیت 
در  دارد،  برعهده  را  پاسداران 
اعتراضات اخیر مریوان نیر مسئول 
یکی از تیم های سرکوب بوده و با 

مردم معترض درگیر شده است".
اعالم  همچنین  مطلع  منبع  این 
گفته  سپاه  پایگاه های  "در  کرد: 
مردم  به  خود  سیروان  که  شده 
شلیک نموده و با لحنی گستاخانه 
داده  شلیک  فرمان  خود  تیم  به 

است".
همچنین گفت که "سیروان برزویی 

"جاش"های  از  جمعی  از  پور" 
بارنامه"  "زانیار  جمله  از  مریوان 
استفاده کرده که از خانواده مزدور 

و خودفروخته "بارنامه" می باشد.
اعتراضات  اتمام  از  بعد  اینک 
مستقیم  بصورت  سیروان  مردمی، 
مسئولیت شکنجه بازداشت  شدگان 

را بر عهده دارد.
"سیروان" یکی از "جاش"های اهل 
باند  عضو  نیز  پیشتر  و  مریوان 

"هیوا تاب" بوده است.
 نامبرده دارای باشگاه ورزشی در 
مریوان است و بدلیل بی اخالقی، در 

بین مردم شخصیتی منفور است.

رژیم اسالمی ایران با هدف متفرق 
سوی  و  سمت  تغییر  و  نمودن 
اعتراضات در کوردستان، از طریق 
اختالف  دنبال  به  مزدوران  و  جاش 
و تفرقه افکنی در بین ملت کورد 

است.
براساس گزارش رسیده به وب سایت 
اسالمی  رژیم  میدیا،  کوردستان 
و  اختالف  ایجاد  دنبال  به  ایران 
تفرقه افکنی در بین مردم شهرهای 

کوردستان است.
اعالم  میدیا"  "کوردستان  خبرنگار 
کرد، رژیم ایران در بانه و مریوان 

که  داده  فرمان  خود  مزدوران  به 
با  و  رفته  مریوان  مردم  میان  به 
شایعه سازی در مورد انتقال مرز 
بین  بانه،  "سیرانبند"  به  "باشماق" 
اختالف  و  دشمنی  شهر  دو  مردم 

ایجاد کنند.
مزدوران رژیم در بین مردم شایعه 
این  به  بانه  "مردم  که:  ساخته اند 
دلیل به اعتراضات ملحق نشدند تا 
مرز بازرگانی باشماق به شهر بانه 

منتقل شود".
میدیا  کوردستان  خبرنگار 
که،  کرد  اعالم  سخنانی  در 

رژیم،  مزدوران  گفته های  این 
برای  رژیم  ساختگی  شایعه سازی 
بین  در  دشمنی  و  اختالف  ایجاد 

ملت کورد می باشد.
خبرنگار کوردستان میدیا در ادامه 
ساختن  آگاه  برای  خویش  سخنان 
مردم  به  خطاب  افکارعمومی، 
مریوان اعالم داشت که فریب این 
دسیسه های رژیم را نخورده و این 
شایعات تنها برای منحرف ساختن 
مسیر و سمت و سوی اعتراضات 
و ایجاد دشمنی در بین ملت کورد 

است.

جاش و مزدوران رژیم از اعتراضات مردم 
تصویربرداری کرده اند

عثمان مصطفی پور و محمد نظری
 از زندان آزاد شدند

در اعتراضات شهرهای کوردستان، 
تا  مردم  درسرکوب  رژیم  مزدوران 
آن  از  جدا  و  داشته  کامل  اختیار 
با تصویربرداری و گرفتن عکس، 
معترضان را به رژیم ایران معرفی 

کرده اند.
براساس ویدیویی که از اعتراضات 
سایت  وب  به  "سقز"  شهرستان 
دو  است،  رسیده  میدیا  کوردستان 
تن که صورت خود را پوشانده در 

حال فیلم برداری از مردم هستند.
این دو تن که در حال فیلم برداری 
و  مزدوران  از  هستن،  مردم  از 

جاش های رژیم می باشند.
اعالم  میدیا  کوردستان  خبرنگار 
از  بعد  نفر  دو  این  که  کرد 
"ستاد  به  مردم  از  تصویربرداری 
و  رفته  اطالعات  اداره  خبری" 
دست  "سقز"  مردم  بازداشت  در 

داشته اند.

بصورت  رژیم  دیگر،  سوی  از 
برای  "سقز"  شهرستان  در  مستمر 
مزدوران و جاش های خود جلسات 

توجیهی برگزار می کند.
پادگان  از  گذشته،  روزهای  در 
"حنزله" سپاه سقز، با هدف تفهیم و 
آموزش این مزدوران برای سرکوب 
اعتراضات  در  مردم  شناسایی  و 
برگزار  متعددی  جلسات  آینده، 

کرده اند.
همزمان رژیم در صدد است تا در 
برای  دیگری  جلسه  آتی  روزهای 
جاش و مزدوران ادارات، در سالن 

"آبدرم" سقز برگزار کند.
اعتراضات کوردستان، جاش ها  در 
مردم  سرکوب  در  مهمی  نقش 
به صورت مستقیم  داشته و حتی 

به مردم شلیک کرده اند.

جمعه  امام  قادری"،  "قادر  مال 
اسالمی  رژیم  رهبر  نماینده  و 
با  اقدامی  در  پاوه،  شهرستان  در 
پاسداران  تروریست  سپاه  همکاری 
در این شهر، در تالش برای منحرف 

نمودن اعتراضات مردمی است.
براساس گزارش رسیده به وبسایت 
قادر  "مال  میدیا،  کوردستان 
نماینده  و  جمعه  امام  قادری"، 
با همکاری  "پاوه"،  در  رژیم  رهبر 
این  در  پاسداران  تروریست  سپاه 
شهرستان، در واکنش به اعتراضات 
مردمی، پالکاردهایی آماده کرده 
و درصدد منحرف نمودن اعتراضات 

مردمی هستند.
پالکاردها،  روی  بر  نوشته های 
را  ایران  اسالمی  رژیم  از  حمایت 

نشان می دهند.
پالکاردها،  از  برخی  روی  بر 
افزایش  علیه  مردمی  اعتراضات 

قیمت بنزین محکوم شده است.
این  در  میدیا  خبرنگار کوردستان 
پالکاردهای  کرد،  اعالم  مورد 
"پاوه"  مسجد  سردر  بر  شده  آماده 
آویزان شده و در هنگام بیرون رفتن 
مردم از مسجد و بعد از اتمام نماز 
آنان عکس گرفته شده  از  جمعه، 
و چنان وانمود می کنند که مردم 

از  و  محکوم  را  اعتراضات  این 
رژیم ایران حمایت کرده اند.

که  زمانی  قادری"  "قادر  مال 
با  می افتد،  خطر  در  نظام  کلیت 
و  رژیم  امنیتی  مراکز  همکاری 
سپاه  سرکوبگر  نیروهای  بویژه 
دسیسه ای  با  پاسداران،  تروریستی 
برای خوش  و  دروغ افکنی  و  تازه 
خدمتی برای مسئوالن رژیم ایران، 
صورت  قبیل  این  از  اقداماتی 
کردن  پی محکم تر  در  و  می دهد 

موقعیت خود در رژیم است.

عثمان مصطفی پور و محمد نظری 
پس از ٥٣ سال حبس، مورد عفو 

قرار گرفته و آزاد شدند.
در  کوردپا  خبررسانی  آژانس 
خبری اعالم کرد: امروز پنج شنبه 
آبان ماه، عثمان مصطفی پور  سی ام 
سال   ٥٣ از  پس  نظری  محمد  و 
حبس از زندان مرکزی ارومیه آزاد 

گردیدند.
ترتیب  به  سیاسی  زندانی  دو  این 
٢٨ سال و ٢٥ سال از مدت حبس 
خود را در زندان های ارومیه، تبریز 

و رجایی شهر گذرانده اند.
عثمان مصطفی  پور، تیرماه ٧٠ در 
منطقه ی "ترگور" ارومیه بازداشت 
در  "عضویت  اتهام  به  بعدها  و 
اپوزیسیون"  کورد  احزاب  از  یکی 
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. 

اسالمی ایران، حکم ده سال حبس 
به  را  مصطفی پور  عثمان  برای 
سپاه  نیروهای  با  درگیری  دلیل 

صادر کرده بود.
محمد نظری، زندانی سیاسی اهل 
شاهین دژ روز نهم خردادماه ٧٣ به 
اتهام "هواداری و تبلیغ برای احزاب 
کورد اپوزیسیون حکومت اسالمی 
امنیتی  مأموران  سوی  از  ایران" 
بازداشت  بوکان  شهر  ابوذر  سپاه 
و در دادگاه بدون حضور وکیل و 
به ریاست قاضی جلیل زاده، رئیس 
اعدام  به  ارومیه  انقالب  دادگاه 

محکوم شد.
حکم این شهروند سرانجام در سال 
٧٨ با یک درجه تخفیف به زندان 
زمان  آن  از  و  یافت  کاهش  ابد 
ارومیه  زندان های  در  کنون  تا 
از  و  محبوس  کرج  رجایی شهر  و 
محروم  مرخصی  اعطای  هرگونه 

گشته بود.
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مختار نقشبندی    

تاثیر تغییرات در عراق بر
 قدرت سیاسی و اقتصادی و نظامی رژیم ایران

کدام  هر  در  سیاسی  تغییرات 
دیگر  بر  منطقه  کشورهای  از 
گذاشت  خواهد  تاثیر  هم  کشورها 
چه این تغییرات مثبت باشد و چه 
منفی، اعتراضات عراق علی رغم 
همچنان  خونین  و  شدید  سرکوب 
کنون  تا  چند  هر  و  دارد  ادامه 
اما  نشده  تغییرات کلی  به  منجر 
و  کرده  ایجاد  را  تغییرات  زمینه 
و  مستقیم  عراق  در  تغییری  هر 
غیر مستقیم بر کشورهای منطقه 
عربستان  و  ایران  خصوص  به 
هاست  سال  گذاشت،  خواهد  تاثیر 
یعنی  عراق  در  اصلی  بازیگران 
راه  از  عربستان  و  آمریکا  و  ایران 
احزاب و گروههای عراقی در حال 
رقابت و تالش برای حذف یکدیگر 
و تسلط بر عراق هستند و در این 
راه هزینه های بسیاری را متحمل 
جنگ  و  رقابت  این  و  اند  شده 
هیچ  بیکاری  و  فقر  جز  نیابتی 
دستاوردی برای مردم عراق نداشته 
تالش  در  عراق  مردم  اکنون  و 
هستند خود سرنوشت کشور را در 
دست بگیرند، در این مقاله ضمن 
اشاره به اهمیت عراق برای دیگر 
کشورها به برسی تاثیر تغییرات در 
عراق بر کشورهای همسایه خواهیم 

پرداخت.

و  آمریکا  برای  عراق  اهمیت 
عربستان و ایران

کشورهای  برای  عراق  اهمیت 
بسیار  عربستان  و  ایران  و  آمریکا 
دالیلی  به  کدام  هر  و  است  زیاد 
عراق  بر  تسلط  و  حضور  قصد 
این  جوانب  تمام  برسی  دارند،  را 
موضوع بسیار طوالنی است و در 
یک مقاله امکان پذیر نیست اما 
اگر به اختصار اشاره کنیم امنیت 
آمریکا  برای  عراق  نفتی  منابع 
بخاطر  نه  اما  است  مهم  بسیار 
بلکه بخاطر اهمیت نفت  پول نفت 
حال  در  کشورهای  وابستگی  و 
به  خاورمیانه  انرژی  به  توسعه 
خصوص رقیب اصلی آینده آمریکا 

جهانی  اقتصاد  است،  چین  یعنی 
میانگین  و  است  رشد  حال  در 
رشد کشورهای در حال توسعه از 
است  بیشتر  پیشرفته  کشورهای 
آمریکا  قدرت  بر  مرور  به  این  و 
تاثیر  جهانی  های  قدرت  دیگر  و 
در  آمریکا   و  گذارد  منفی می 
تالش است با تسلط بر خاورمیانه 
آن  بر  مستقیم  غیر  صورت  به 
یا حداقل  و  بگزارد  تاثیر  كشورها 
مانع تسلط روسیه و چین بر منطقه 
بشود به همین دلیل عراق به عنوان 
یکی از کشورهای نفت خیز جهان 
اهمیت ویژه ای برای آمریکا دارد، 
و  ایران  همسایه  عراق  همچنین 
منابع  هم  آنها  که  است  عربستان 
نفتی بسیار بزرگی دارند و عقب 
نشینی یا شکست آمریکا در جبهه 
عراق به عنوان شکستی در رقابت 
با روسیه و چین خواهد بود. رژیم 
ایران هم برای دست یابی به روئیای 
هالل شیعی و تسلط بر خاورمیانه 
کامل  بطور  عراق  بر  بتواند  باید 
اهمیت  دلیل  به  هم  بشود  مسلط 
نفت و تاثیر آن بر اقتصاد جهان و 
هم بخاطر دالیل مذهبی و شکست 
شکست  معنای  به  عراق  در 
استراتژی  و  شیعی  هالل  روئیای 
عراق  اهمیت  است،  انقالب  صدور 
برای عربستان هم بسیار زیاد است 
و جلوگیری از تسلط کامل ایران 
حیاتی  عربستان  برای  عراق  بر 
است چون کنترل عراق توسط ایران 
تاثیر منفی زیادی بر عربستان و 
داشت.تفاوت  خواهد  عرب  جهان 
و  آمریکا  حضور  با  ایران  حضور 
عربستان در عراق بسیار زیاد است، 
مخالف  نتنها  عربستان  و  آمریکا 
با  بلکه  هستند  عراق  در  تنش 
آن  در  ثبات  و  اقتصادی  پیشرفت 
کشور هم موافق هستند و این با 
ندارد  تضادی  کشورها  آن  منافع 
اما رژیم ایران همانگونه که هیچ 
ارزشی برای مردم ایران و زندگی 
و اقتصاد و امنیت آنان قائل نبوده 
برای مردم عراق هم هیچ ارزشی 
قائل نیست و به عراق و مردمانش 
برای  وسیله  یک  چشم  به  تنها 
رسیدن به اهدافش نگاه می کند. 

 
مردم عراق چه می خواهند ؟

و  تحریم  و  جنگ  سال  دهها   
تبدیل  را  عراق  سیاسی  مشکالت 
کرده  ویران  و  فقیر  کشوری  به 
داخلی عراق  ناخالص  تولید  است، 
به حدی پائین است که بدون درآمد 
تامین  به  قادر  عراق  مردم  نفتی 
زندگی  ضروری  نیازهای  حداقل 
به  عراق  مشکالت  بود،  نخواهند 
حدی ریشه ای و بزرگ است که 
ساختار  در  کوچک  تغییرات  با 
سیاسی آن کشور قابل حل نیستند، 
افراط  و  پرستی  نژاد  و  تعصب 
در  سد  بزرگترین  مذهبی  گرائی 
مقابل دموکراسی و رفاه و آزادی 
بافت  هستند،  و  بوده  عراق  در 
سیاسی  های  خواسته  و  جمعیتی 
و فرهنگی عراق به شیوه ای است 
که عمال عراق به ٣ قسمت مجزا 
عراق  در  کرد  ملت   ، شده  تبدیل 
امپراطوری  فروپاشی  از  پس  که 
عثمانی و تقسیم کردستان به چند 
و  ستم  و  ظلم  مورد  همواره  بخش 
تبعیض قرار داشته اند با اکثریت 
تشکیل  و  استقالل  خواستار  آراء 
هستند،  کردستان  مستقل  کشور 
دالیل  به  هم  در عراق  ملت عرب 
مذهبی کامال به دو بخش تقسیم 
شده اند و شکاف بین مردم عراق 
تعصبات  و  است  عمیق  حدی  به 
زندگی  امکان  که  زیاد  و  شدید 
مسالمت آمیز میان شیعیان و سنی 
نیست،  پذیر  امکان  عراق  در  ها 
اما متاسفانه در خاورمیانه کسی 
برای رای و نظر مردم ارزش قائل 
نیست و اکثر رژیم های خاورمیانه 
گناهی  را  سرنوشت  تعیین  حق 
استقالل  دانند،  می  نابخشودنی 
کردستان می توانست به بخشی از 
تنش ها در عراق پایان بدهد اما با 
واکنش شدید ایران و ترکیه مواجه 
شد که حتی سخنان و اقدامات این 
دو کشور از رژیم عراق هم شدیدتر 
و  نبوده  ماجرا  پایان  این  اما  بود 
قدم  راهی  در  کردستان  مردم 
گذاشته اند که نهایتا به استقالل 
رژیم  منجر خواهد شد و مخالفت 
بغداد تنها بر مشکالت عراق خواهد 
افزود، اعتراضات اخیر عراق نشان 
عراق  شیعه  بافت  حتی  که  داد 
کشور  آن  سیاسی  رهبران  از  هم 
هستند  امید  نا  و  ناراحت  بشدت 

آن  و مخالف سر سپردگی رهبران 
به  خارجی  کشورهای  به  کشور 
ویژه ایران هستند، در کل می توان 
های  خواسته  برای  کسی  گفت 
نیست  قائل  ارزشی  عراق  مردم 
این  از  تنها  خارجی  بازیگران  و 
اهدافشان  به  رسیدن  برای  مسائل 
مردم  خود  و  کنند  می  استفاده 
شدید  تعصبات  دلیل  به  هم  عراق 
نبود فرهنگ  و  مذهبی و حزبی 
نبوده  قادر  اکنون  تا  دموکراسی 
اند تغییراتی ریشه ای به نفع خود 

انجام بدهند.

اما چرا تغییرات در عراق نهایتا 
به ضرر رژیم ایران تمام خواهد 

شد ؟
همانگونه که بیان شد عراق اهمیت 
و  دارد  ایران  رژیم  برای  ای  ویژه 
به همین دلیل کوچکترین تغییری 
تاثیر می  ایران  رژیم  بر  در عراق 
گذارد، تغییرات گسترده در عراق 
بود  نخواهد  آسانی  و  ساده  چیز 
بخش  تمام  در  ایران  رژیم  چون 
نفوذ  و  کرده  ریشه  عراق  های 
دارد،  عراق  تمام  در  ای  گسترده 
دو  ایران  رژیم  هوادارن  و  عوامل 
بخاطر  که  بخشی  هستند،  بخش 
و  منافع شخصی  و  قدرت  و  پول 
گروهی با رژیم ایران همپیمان شده 
مسائل  بخاطر  که  بخشی  و  اند 
در  مذهبی،  و  ایدئولوژیکی 
صورت ادامه اعتراضات و تغییرات 
در عراق به مرور در هر دو طیف 
ریزش  شاهد  ایران  رژیم  هوادار 
خواهیم بود، آن بخش از سیاسیون 
منافع  و  پول  بخاطر  که  عراقی 
ایران  رژیم  با  گروهی  و  شخصی 
همپیمان شده اند کامال از اوضاع 
ایران  سیاسی  و  اقتصادی  وخیم 
آگاه هستند و به مرور به عربستان 
و  کویت  و  امارات  و  سعودی 
آن  و  شد  خواهند  نزدیک  آمریکا 
رژیم  عوامل  و  هوادارن  از  بخش 
مذهبی  مسائل  بخاطر  که  ایران 
هم  هستند  همپیمان  ایران  رژیم  با 
دچار دو دستگی خواهند شد چون 
بزرگ  رهبران  دارای  خود  عراق 
اهل تشیع است که از نظر مذهبی 
خود را از رهبران رژیم ایران بزرگتر 
می دانند و کامال آگاه هستند که 

اگر سرنوشت خود را با آخوندهای 
ایران گره بزنند هم خودشان دچار 
مشکل خواهند شد و هم اهل تشیع 
خواهد  مواجه  بزرگی  بحران  با 
خواهند  سعی  دلیل  همین  به  شد 
کرد با مردم همدردی کنند و از 
خواسته های آنان حمایت کنند و 
رهبران  حمایت  ادامه  صورت  در 
مذهبی همچون آقای سیستانی از 
مردم به مرور شاهد ریزش در میان 
عراق  در  ایران  مذهبی  هوادارن 
خواهیم بود. شکست سیاسی رژیم 
ایران در عراق بر قدرت اقتصادی 
تاثیر می گزارد،  ایران  نظامی  و 
اوضاع  بخاطر  اکنون  هم  چند  هر 
بد اقتصادی ایران توانایی سرمایه 
گذاری در عراق را ندارد و شرکت 
های ایرانی هم بخاطر تحریم توان 
های  شرکت  با  رقابت  شرایط  و 
ندارند  را  عربستان  و  ای  ترکیه 
اما در صورت کاهش نفوذ سیاسی 
ایران در عراق اوضاع برای شرکت 
صادرات  و  واردات  و  ایران  های 
مسئله  این  و  شد  خواهد  وخیمتر 
مستقیم و غیر مستقیم بر اقتصاد 
ایران تاثیر منفی خواهد گذاشت. 
قدرت  کاهش  مهتر  همه  از  اما 
نظامی ایران خواهد بود، رژیم ایران 
که از نظر نظامی هیچ شانسی در 
جنگ کالسیک در مقابل آمریکا 
با  مقابله  برای  ندارد  عربستان  و 
آمریکا و اسرائیل و عربستان  بر 
گذاری  سرمای  چیز  دو  روی 
گسترده کرده ، یکی توان موشکی 
و دیگری استفاده از گروههای شبه 
این گروههای شبه  است.  نظامی 
رژیم  برای  جهت  چند  از  نظامی 
ایران اهمیت دارند، برای دخالت در 
استفاده  دیگری  و  کشورها  امور 
گسترده  جنگ  زمان  در  آنان  از 
و  سیاسی  منافع  به  حمله  برای 
کشورهای  نظامی  و  اقتصادی 
درگیر جنگ، کامال واضح است 
گسترده  جنگ  صورت  در  که 
عربستان  و  آمریکا  و  ایران  میان 
کرد  خواهد  را  تالشش  همه  رژیم 
نفتی  منابع  به  زدن  ضربه  با  تا 
خاورمیانه آنان را وادار به آتش بس 
از  مستقیم  حمله  کند،  مذاکره  و 
نفتی  به منابع  ایران  داخل خاک 
خاورمیانه در زمان جنگ گسترده 

اما  بود  خواهد  دشوار  بسیار 
به  وابسته  نظامی  گروههای شبه 
ایران در داخل عراق به آسانی قادر 
هستند هم به مراکز نفتی عراق و 
با  حتی  و  بزنند  ضربه  کویت  هم 
حمله به مراکز سیاسی و سفارت 
خانه ها اوضاع را برای آمریکائی 
قطع  بریزد،  بهم  متحدانش  و  ها 
کاهش  یا  عراق  در  رژیم  دست 
به  بزرگی  نفوذش در عراق ضربه 
رژیم  نظامی  بازدارندگی  قدرت 
ایران خواهد زد و دست آمریکا را 
برای بر خورد بیشتر با رژیم ایران 

بازتر خواهد کرد.
وجود احزاب و  گروهها ی بسیار 
زیاد و متفاوت سیاسی و مشکالت 
فساد  و  اقتصادی  زیاد  بسیار 
گسترده و دخالت بازیگران خارجی 
اوضاع عراق را بسیار پیچیده کرده 
به  اعتراضات  نیست  مشخص  و 
شد  خواهد  منتهی  تغییراتی  چه 
اما یک چیز واضح و روشن است 
اینکه مردم عراق از دخالت  آن  و 
خصوص  به  خارجی  کشورهای 
و  اند  آمده  تنگ  به  ایران  رژیم 
ایران  رژیم  شکست  آغاز  سر  این 
است،  عراق  در  نفوذش  کاهش  یا 
معترضان  با  شدید  برخورد  و  قتل 
رژیم  به  وابسته  گروههای  توسط 
باعث  موقت  طور  به  شاید  ایران 
اعتراضات  کاهش  یا  سرکوب 
بشود اما جز افزایش کینه و خشم 
ایران  رژیم  به  نسبت  عراق  مردم 
نخواهد  رژیم  برای  دستاوردی 
داشت، همانگونه که حضور رژیم 
انسانی  تلفات  ایران در سوریه جز 
اقتصادی  زیاد  بسیار  هزینه  و 
دستاوردی برای ایران نداشته ادامه 
کامل  کنترل  برای  رژیم  تالش 
و  مادی  هزینه  جز  هم  عراق  بر 
انسانی دستاوردی نخواهد داشت، 
چهارچوب  در  توانست  می  ایران 
قوانین جهانی و روابط دوستانه و 
رقابت اقتصادی بدون هیچ جنگی 
تبدیل  خاورمیانه  اول  قدرت  به 
با  ایران  رژیم  متاسفانه  اما  بشود 
تا  ندارد،  ای  میانه  مسائل  این 
نه  نکند  تغییر  ایران  رژیم  وقتی 
روی  خاورمیانه  نه  و  ایران  مردم 

آسایش و رفاه را نخواهند دید.
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آگری اسماعیل نژاد

بررسی جنبش های موجود
 در ایران و نمایندگان سیاسی آنها

بعد  ساعت  چند   ١٣٩٨ آبان   ٢٤
از گرانی یک دفعه ای بنزین در 
ایران، مردم ایران به نشانە اعتراض 
خیابان های  بە  گرانی  این  به 
به  اعتراضات  زود  خیلی  ریختند، 
گرانی بنزین به طرف اعتراض به 
کلیت حکومت رفت و شعارها تنها 
علیه گرانی و فشارهای اقتصادی 
در ایران نبود، بلکە شعارها علیه 
اسالمی  جمهوری  رژیم  تمامیت 

سرداده شد. 
اعتراض در ایران بیشتر از دو دهه 
واقعیت های  از  بخشی  به  است، 
تبدیل شده  این کشور  سیاسی در 
واقع  در  اعتراضات  این  است، 
از وجود سه کالن جنبش  حکایت 
جنبش ها  این  دارند،  ایران  در 

عبارتند از:
 یک: جنبش قشر متوسط شهری 
آن  مطالبات  که   فارس زبان 
دمکراسی خواه برای جامعه فارس 
است و خواستار مشارکت در قدرت 

هستند.
غیرفارس  ملت های  جنبش  دو:   
هویتی  آن  مطالبات  که  ایران 
رفع  خواستار  و  است  محور 
تبعیض ساختاری موجود در ایران  
خواستار  هم  جنبش  این  هستند، 
مشارکت در قدرت سیاسی است؛ 
دمکراسی خواهی، تاکید بر حقوق 
پایبندی  و  فدرالی  نظام  اقلیتها، 
از  بخشی  بشر  حقوق  به  حکومت 
تشکیل  را  جنبش  این  جهان بینی 
می دهند. نیرو محرکه این جنبش 
را قشر متوسط شهری در جامعه 

غیرفارس تشکیل می دهد.
خواهان،  معیشت  جنبش  سه: 
شکل  جنبش  نوپاترین  جنبش  این 
جنبش  این  است،  ایران  در  گرفته 
نیز  ایران  فراگیرترین جنبش داخل 
هست، مطالبات آن معیشتی محور 

است و کمتر نگاه به مشارکت در 
قدرت سیاسی دارد. 

حداقل های  کسب  حول  در  بیشتر 
اقتصادی در گردش است.  امین 
جنبش  کتاب  نویسنده  بزرگیان، 
خستگان، این جنبش را به عنوان 
جنبش خستگان نامیده است.) ١: 

جنبش خستگان(  
که  است  این  اساسی  سوال    
جنبش های  این  سیاسی  وضعیت 
است  شیوەای  چە  بە  همدیگر  با 
و نمایندگی سیاسی این جنبش ها 

چە گروه ها و جریاناتی هستند؟
از دیدگاه من! حضور محمد مصدق 
در نخست وزیری رژیم پهلوی دوم 
قشر  حضور  سرآغاز  می توان  را 
در  فارس  جامعه  شهری  متوسط 
بازی های سیاسی ایران تلقی کرد، 
و مهمترین حضور آنها هم مربوط 
تیر   ٣٠ در  اعتراضی  حضور  در 
و  پهلوی  محمدرضا  علیه   ١٣٣١
احمد قوام  و دفاع از محمد مصدق 

بود.
این قشر بعد از کودتا ٢٨ مرداد 
رضا  محمد  توسط  بشدت   ١٣٣٢
پهلوی سرکوب شد و  بعدها پس 
از انقالب ١٣٥٧ و جنگ ایران و 
فضا  دلیل  به  قشر  این  باز  عراق 
پرتنش و سرکوب سیاسی از حضور 
نوعی  بە  ایران  سیاسی  سپهر  در 
خوداری کرد و آغاز حضور مجدد 
قشر متوسط شهری جامعه فارس  
در سپهر سیاسی ایران را می تواند، 
و  برگرداند   ١٣٧٦ خرداد  دوم  به 
از آن مقطع تا خرداد ١٣٨٨ قشر 
فارس  جامعه  شهری  متوسط 
نتیجه  بدون  اما   ، فعال  حضوری 
در سپهر سیاسی ایران داشته است 
بار  از سرکوب های ١٣٨٨  پس  و 
شهری  متوسط  قشر  جنبش  دیگر 
جنبشی  صورت  به  فارس  جامعه 
داشته  توجه  برگشت.  زمینی  زیر 
باشید این جنبش در دو مقطع هم 
در ٢٨ مرداد ٣٢ و هم در سال ٨٨ 

توسط رژیم های حاکم بر ایران و با 
فارس  جامعه  پایین  قشر  همراهی 

سرکوب شده است.
نکته حائز اهمیت این جنبش، این 
رژیم های،  با  تقابل  در  که  است 
پهلوی  رضا  محمد  دیکتاتوریت 
هیچ  اسالمی  توتالیتاریسم  و 
را  بازگشتی  غیرقابل  موفقیت 
عمل  در  و  است  نکرده  کسب 
نتوانسته است، رفتار حاکمیت  های 
مختلف ایران را در راستای منافع 

خود تغییر دهد.
   در شرایط کنونی جنبش قشر 
از  فارس  جامعه  شهری  متوسط 

بحران های زیر رنج می برد:

رژیم  درون  در  نه  جنبش  این    
سطح  در  نه  و  اسالمی  جمهوری 
سیاسی  نماینده  از  اپوزیسیون 

برخوردار نیست.
   کلیت جنبش در برابر الیگارشی 
گرفته  قرار  ایرانی_اسالمی 
است و در بسیار ی از مواقع به 
تبدیل  الیگارشی  این  دست  آالت 

می شود.
   این جنبش، جنبش هویتخواهی 
بخشی  که  غیرفارس  ملت های 
و  دمکراسی خواهی  مطالباتش  از 
حضور در قدرت است، را به عنوان 

رقیب خود تلقی می کند.
   وحشت از سرکوب، وحشت از 
آینده نامشخص و بحران اقتصادی 
غیرفعال  و  هیستریک  را  جنبش 

کرده است.
   این جنبش از درک مطالبات 
جنبش معیشت محور ناتوان است و 

برای آن وقعی قائل نیست.
از  یکی   ١٣٩٨ آبانماه  از  پس 
این  دارد،  امکان  که  اتقاقاتی 
هیستریک  حالت  از  را  جنبش 
بیانیه  کند،  خارج  غیرفعال  و 
مورد  در  موسوی  میرحسین 
این  بود،  آبانماه  در  رژیم  سرکوب 
سرآغاز  نوعی  به  واقع  در  بیانیه 

خروج موسوی از ساختار بازیهای 
درون رژیمی است،   اما چرا این 
قشر  بر جنبش  دارد  امکان  بیانیه 
فارس  جامعه  در  شهری  متوسط 
تاثیر بگذارد؟! دالیل این ادعا بە 

شرح زیر است: 
سال   ٢٠ تجربه  اساس  بر  یک: 
گذشته قشر متوسط شهری جامعه 
است  رسیده  نتیجه  این  به  فارس 
که در چهارچوب آنچه "اصالح از 
درون" گفته میشود، به هیچ نتیجه 
ملموسی نمی رسد و پس الزم است 
از این رژیم گذر کند، اما با توجه 
به بحران های فوق که این جنبش 
پیشروی خود می بیند، امکان  در 
ملموس  آن  برای  رژیم  از  گذر 
میرحسین  که  صورتی  در  نیست، 
بازیهای  از  خروج  رویه  موسوی 
این  دهد،  ادامە  را  رژیمی  درون 
و  می کند  پیروی  او  از  جنبش 
برانداز  اپوزیسیون  جریانات  به 

می پیوندد.
دو: دو گروه سیاسی سلطنت طلب و 
سازمان مجاهدین هرچند در سطح 
رسانه در تالشند خود را نماینده این 
عمل  در  اما  کنند،  معرفی  قشر 
تنها  ایران  سطح  در  سلطنت طلبان 
الیگارشی  سکوالر  بخش  نماینده 
ایرانی هستند و سازمان مجاهدین 
محدود  اجتماعی  پایگاه  از  هم 
برخوردار است، بدین مفهوم که این 
سازمان تنها می تواند آن بخش از 
در  که  کند  جذب  را  ایران  مردم 
راه سازمان مجاهدین هزینه داده اند 
و  مجاهدین  سازمان  هم  چون  و 
که  تالشند  در  سلط نت طلبان  هم 
تمامی قدرت در ایران را تصاحب 
کنند و به نوعی در پی تشکیل 
تمامیت خواه هستند، عمال  رژیمی 
در  اینکه  از  فارغ  گروههای  این 
سطح رسانه چگونه رفتار می کند، 
متوسط  قشر  دشمن  واقعیت   در 
شهری جامعه فارس هستند، چون 
که  قشر  این  مطالبه  مهم ترین 

برنامه  در  است  قدرت  در  حضور 
عمل  در  پس  نمی گنجد،  آنها 
مجاهدین  سازمان  و  سلطنت طلبان 
نماینده این بخش از جامعه فارس 
و  فرد  هیچ  آنها  چون  نیستند، 
گروهی  را خارج از حلقه خود در 
قدرت برنمی تانبد و آنها نیز جامعه 
تقسیم  غیرخودی  و  خودی  به  را 
می کنند و  خواهان تشکیل یک 
رژیم تمامیت خواه هستند و باوری 
نخبگان  بین  در  قدرت  گردش  به 

ندارند.
بخش  آن  می تواند  موسوی  سه: 
اسالمی  جمهوری  ریزش های  از 
از  "اصالح  به  باوری  دیگر  که 
درون" ندارند، را به دور خود جمع 
محرکه  موتور  به  را  آنها  و  کند 
جنبش قشر متوسط شهری جامعه 
این  تشکیل  کند،  تبدیل  فارس 
و  فکری  انسجام  محرکه  موتور 
تشکیالتی به جنبش قشر متوسط 

شهری جامعه فارس می دهد.
جنبش ملت های غیرفارس ایران

جنبش  ملت های غیرفارس ایران، از 
تاریخ و قدمت متفاوت برخوردارند 
این است  نمایان است  آنچە  اما  و 
فارغ  جنبش های  این  بیشینه  که 
ملت  کدام  به  مربوط  اینکه  از 
رفع  هویتی،  حقوق  خواهان  است، 
سیاسی،  فرهنگی،  تبعیض های 
در  حضور  اجتماعی،  و  اقتصادی 
قدرت و تقسیم حاکمیت بر اساس 
واحد ملت های موجود در ایران است 
و در این راستا  دمکراسی خواهی، 
پایبندی به حقوق بشر و فدرالیسم 
را به عنوان گفتمان خود در سطح 
سپهر سیاسی ایران مطرح میكند.

است  آن  جنبش  این  از مشخصات 
که جنبشی حزب محور است.

چالشهای پیشروی این جنبش بدین 
شرح است:

متوسط  قشر  جنبش  هم  یک: 
هم  و  فارس  جامعه  شهری 
این  مرکزگرا  سیاسی  گروههای 

خود  علیه  تهدیدی  را  جنبش 
قلمداد می کنند و در عمل همسان 
جمهوری اسالمی علیه این جنبش 

تبلیغ می کنند.
دو: سرکوب جنبش توسط حاکمیت 
مشروعیت  از  فارس  جامعه  در 

باالی برخوردار است.
قشر  جنبش   اینکه  علی رغم  سه: 
و  فارس  جامعه  شهری  متوسط 
جنبش  این  مرکزگرا  گروههای 
می پندارند،  خود  علیه  تهدید  را 
اما جنبش ملت های غیرفارس در 
هم  بدنبال  تاریخی  مقاطع  تمامی 
بوده  مرکز  در  خود  برای  پیمانی 

است.
غیرفارس  ملت های  جنبش   چهار: 
که  پرقدرت   ائتالف ها  ایجاد  از 
آنها  گفتمان  و  مطالبات  برپایه 

باشد در سطح ایران  ناتوانند.
پنج: از آنجا که مهمترین دغدغه 
غیرفارس،  ملت های  جنبش 
حضور در حاکمیت است در عمل 
الیگارشی ایرانی_اسالمی بر ضد 

این جنبش هم رفتار می کند.
مشخص  جنبش  این  قدرت  نقطه 
وجود  و  آن  خواست  های  بودن 
راهبران  عنوان  به  سازمان های 
به  باتوجه  البته  است،  جنبش  این 
اسالمی  جمهوری  رژیم  اینکه 
به  را  ترور  گذشته  سال   ٤٠ در 
خود  مخالفین  علیه  حربه  عنوان 
بکار می گیرد، وجود سازمان های 
این  جنبش  این  راس  در  مشخص 
امکان را برای جمهوری اسالمی 
فراهم کرده است که با ترور افراد 
کلیدی این سازمان های جنبش را 

با چالش فراوان روبرو کند. 
جنبش  یا  محوران  معیشت  جنبش 

خستگان
این جنبش جوان ترین جنبش موجود 
لحاظ  از  هم  اما  است،  ایران  در 
جمعیتی  لحاظ  از  هم  و  وسعت 

ادامە در صفحە ٦
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ایران  تمامی  وسعت  به  جنبشی 
است، اعالم موجودیت آن را می توان 
دیماه ١٣٩٦ تعیین کرد، این جنبش 
در واقع حاصل اندیشه نیست، بلکه 
حاصل عملکرد جمهوری اسالمی 
در ٤٠ سال گذشته و حتی حاصل 
تسخیر قدرت و عملکرد اقتصادی 
رژیم قبل از جمهوری اسالمی نیز 

هست. 
از مشخصات جنبش خستگان این 
است که کلیت مشارکت کنندگان 
می پندارند،  بازنده  را  خود  آن 
بازندگان  آنها  که  مفهوم  بدین 
در  اسالمی  سیاست های جمهوری 
المللی، منطقه و داخل  بین  سطح 
طرف  یک  از  آنها  هستند،  ایران 
قربانی سیاست اقتصادی و فساد 
جمهوری  ساختار  در  شده  نهادینه 
دیگر  طرفی  از  و  اسالمی اند 
قربانی رفتار جمهوری اسالمی در 

سیاست بین المللی می باشند.
این جنبش در عمل آینده ای برای 
خود قائل نیست و آنچە آن را ایجاد 
در  تغییر  به  ناامیدی  است  کرده 
عملکرد  سلبی  تاثیر   ، زندگی 
نیاز های  بر  اسالمی  جمهوری 
اساسی آنها و عدم آینده ای مشخص 

است؛ جنبش معیشت محوران یک 
جنبش توده ای و فاقد هر نوع نظم 
مشخص  آن  مطالبه  اما  است، 
بهبود  خواهان  روشنی  به  و  است 
وضعیت اقتصادی و زندگی روزانه 
و بازگشت امید به زندگی است.

هرچند جنبش معیشت محوران در 
غیرفارس  و  فارس  جامعه  دو  هر 
این  اما  است،  ایران شکل گرفته 
جنبش  به  می تواند  هم  را  جنبش 
و  فارس  جامعه  محوران  معیشت 
غیرفارس تقسیم کرد، چون کلیه 
احزاب جامعه غیرفارس بخشی از 
تبعیض  رفع  مسئله  آنها  گفتمان 
است،  اقتصادی  تبعیض  جمله  از 
از  می توانند  احزاب  این  پس 
لحاظ گفتمانی این جنبش را  در 
از  مناطق خود پوشش دهند، جدا 
آن در جامعه غیرفارس به وضوح 
بحران  از  بخشی  که  است  روشن 
آنها  جامعه  در  موجود  اقتصادی 
حاصل تبعیض ، سرکوب اقتصادی 
و سیاست های توسعه مرکز محور 
باید  شرایطی  چنین  در  است، 
در  محور  معیشت  جنبش  گفت 
به بخشی  مناطق غیرفارس عمال 
شهری  متوسط  قشر  جنبش  از 
ملت های غیرفارس پیوسته است و 
این امکان برای احزاب غیرفارس 

پتانسیل  با  که  است  شده  فراهم 
باالتری مبارزات خود را پیگیری 

کنند.
اما حکایت این جنبش در جامعه 
است،  تراژدی تر  بسیار  فارس ها 
در عمل هیچ کدام از جریانات و 
گروههای سیاسی فارس نمایندگی 
این جنبش را نمی کنند و حتی در 
تئوریزە کردن آن هم تالشی به خرج 
این  تراژدی  نماد  نمی دهند، شاید 
جنبش در این باشد که رسانه های 
از  خارج  در  زبان  فارسی  اصلی 
مردمان  این  کشتار  اوج  در  ایران 
از  کردن  بحث  بجای  داد،  ترجیح 
به دو مقوله یک:  آنها  مطالبات 
تحریم  تاثیر  دو:  اینترنیت  قطعی 
آمریکا بر اقتصاد ایران بحث کند. 
دغدغه  بیشتر  که  موضوعی  دو 
قشر متوسط به باال جامعه فارس 
نان  "غم  که  مردمی  چون  است، 
و  کشته  آنها  بچەهای  و  دارند"، 
و  وصل  قطعا  شد ە اند  دستگیر  یا 
قطع بودن اینترنیت دغدغه اصلی 

آنها نیست.
از  تراژدی  رژیم  داخل  سطح  در 
جوان،  روزنامه  و  گذشته  هم  این 
که وابسته به سپاه پاسداران است، 
درک  را  جنبش  این  کرد  سعی 
کند و در مورد آن به تفسیر خود 

بنویسد. 
جنبش  تهدیداتی  و  چالش ها 

معیشت محور در جامعه فارس :
١: جنبش از هیچ تشکیالت، رسانه 
و تجربه مبارزاتی برخوردار نیست.
سپاه  رسانه های  به  نگاه   با   :٢
می رود،  آن  احتمال   ، پاسداران 
جنبش  این  باشد  تالش  در  سپاه 
اینکه  پایه  بر  کند،  مصادره  را 
برخوردار  اقتصادی  قدرت  از  سپاه 
است و باتوجه به اینکه هم هیچ 
اپوزیسیون  سطح  در  سیاسی  گروه 
آن  جذب    برای  تالشی  فارس 
نمی کند و هم بر اساس اینکه سپاه 
جریان  به یک  کنونی  شرایط  در 
در  از اصولگراها  سیاسی مستقل 
درون رژیم تبدیل شده است، امکان 
را  جنبش  این  سپاه  که  هست  آن 

مصادره کند. 
توجه داشته باشید که این قشر از 
و  هستند  مذهبی  فارس،  جامعه 
باور به ظهور امام زمان به عنوان 
مصادره  امکان  پس  دارند،  ناجی 
هم  عقیدتی  لحاظ  از  آنها  جنبش 

هست.
3: باتوجه به توده ای و بی سر بودن 
جنبش های  اینکه  برپایه  و  جنبش 
دیگر غیرتوده ای و دارای نماینده 
این  هستند،  مشخص  حدودی  تا 

جنبش نمی تواند ارتباط معناداری 
با سایر جنبش های موجود در ایران 

برقرار کند.
جنبشی  محور،  معیشت  جنبش 
است که حاصل خشمی فروخورده 
پتانسیل  از  جنبش  این  و  است 
است،  برخوردار  مبارزاتی  باالی 
اما توده ای بودن و غیرتشکیالتی 
بودن آن در مرور زمان می تواند این 

پتانسیل را از بین ببرد.
یکی از دالیل اینکه طرح اصالح 
از درون در رژیم جمهوری اسالمی 
عمل  در  و  شد  روبرو  بن بست،  با 
شکست خورد، این بود که امکان 
اسالمی  توتالیتر  رژیم  در  اصالح 
اگر  بدین معنی که  ندارد،  وجود 
از طریق سرکوب و کشتار مردم، 
خود  قبضه  در  را  قدرت  جمعی 
نگیردند، تحت هر لوای که باشد 
چه اصالحات از درون، چه براندازی 
کشور  یک  نظامی  حمله  چه  و 
خارجی، رژیم سقوط میكند؛ یکی 
اصالح  غیرقابل  اساسی  دالیل  از 
این  اسالمی  جمهوری  رژیم  بودن 
است که مسئله اصالحات در درون 
است،  شد  مطرح  حاکمیت  خود 
اگر جمهوری اسالمی قابل اصالح 
بود، گروه خواهان اصالحات از این 
قدرت برخوردار بودند که مخالفین  

اصالحات را پس برانند، اما همیشه 
هواخواهان اصالحات موضوعی به 
اسم "مصلحت" را به عنوان توجیه 
در  و  کردند  مطرح  خود  سکوت 
برابر مخالفین پا پس کشیده اند و 
عدم  بر  دلیلی  هم  موضوع  همین 
اصالح پذیر بودن جمهوری اسالمی 

است.
در شرایط کنونی فساد ساختاری، 
کشیدگی در سیاست خارجی، ابر 
بن بست  به  محیطی،  زیست  بحران 
محور،  مرکز  توسعه  رسیدن 
مشروعیت  عدم  اقتصادی،  بحران 
جمهوری  رژیم  کلیت  اجتماعی 
اسالمی، سرخوردگی بخش کالنی 
از جامعه  شرایط را برای سقوط 
اما  است،  کرده  فراهم  رژیم  این 
به دلیل اینکه اپوزیسیون از قدرت 
همچنین  نیست،  برخوردار  ائتالف 
از  بخش های  اینکه  دلیل  به 
اپوزیسیون در خیال مصادره تمامی 
برای  همچنین  و  هستند  قدرت 
اینکه جنبش های موجود در ایران 
هیچ ارتباطی اعم از تشکیالتی ، 
سیاسی با همدیگر ندارند، امکان 
با  رژیم  سقوط  دارد که  وجود  آن 
تاخیر صورت پذیرد، اما در شرایط 
حال سقوط رژیم محتمل ترین گزینه 

برای ایجاد تغییر در ایران است.

ادامە صفحە ٥

نشانه های رفتاری رژیم اسالمی در سقز
ناراحت کننده  وقایع غیرمترقبه و 
جهان  نقاط  اقصی  تمامی  در 
تالش  و  سعی  اما  روی می دهد، 
ارتقا  و  اشتباهات  کاهش  برای 
عمومی،  اماکن  امنیتی  سطح 
نشانه ارزش قائل شدن به زندگی 
وطیفه  نیز  باطن  در  و  است  مردم 
که  است  این  شهرستانیت  و  تمدن 
و  طبیعی  بالیای  از  را  انسان 
برای  بدارد،  محفوظ  غیرطبیعی 
سیالب،  زلزله،  سونامی،  نمونه 
مانند  وقایعی  و  هوایی  سفر 
و  آتش سوزی  جاده ای،  تصادفات 
انسان  از وقایعی هستند که   ،...
سطح  ارتقا  و  کردن  پیشبینی  با 
امنیتی می تواند از میزان خسارات 

آنان کم نماید.
در مدت زمان عمر رژیم اسالمی و 
در مناطقی که خواسته برنامه های 
با  و  کند  اجرایی  را  خود  کثیف 
تالش  است،  شده  روبرو  مشکل 
عمدی،  فجایع  خلق  با  که  کرده 
افکار عمومی را منحرف کرده و 
این  بسوی  را  مردم  احساسات  از 
خرابکاری عمدی خود سوق دهد.

بعد  و  خورشیدی   ١٣٦٧ سال  در 
سوی  از  زهر  جام  کشیدن  سر  از 
 ٥٩٨ قطعنامه  قبول  و  خمینی  
بازداشت  فرمان  و  آسایش  انجمن 
زندانیان سیاسی در سیاه چاله های 
خمینی،  دستور  به  اسالمی  رژیم 
برای آنکه افکار عمومی جهانی 
وضعیت  تفسیر  از  منطقه ای  و 
گردد،  منحرف  ایران  اسفناک 
رشدی  سلمان  قتل  فرمان  خمینی 
تهمت  به  هم  آن   ، کرد  صادر  را 
نوشتن رمان آیات شیطانی! اکنون 
خمینی  که  نفهمید  هیچکس  نیز 
را  مدرن  پست  رمان  این  کی 
به  که  کرده  احساس  و  مطالعه 
خانواده  و  محمد)ص(  حضرت 
ایشان بی احترامی شده است؟ اما 
بود  آشکار  سیاسی  مفسران  برای 
که فتوای قتل سلمان رشدی تنها 

رسانه های  و  دنیا  تا  بود  بهانه ای 
در  تفسیری  دیگر   ... و  جهانی 
و  ایران  اسفناک   وضعیت  مورد 
صورت  سیاسی  زندانیان  عام  قتل 
افکار  و  نظرها  همه  و  ندهند 
قتل  فتوای  سمت  به  را  عمومی 

سلمان رشدی جلب کند.
بعد  و  خورشیدی   ١٣٧٣ سال  در 
تحریم های  تحت  ایران  آنکه  از 
وضعیت  و  داشت  قرار  اقتصادی 
سیاسی و اقتصادی ایران در سایه 

بی کفایتی مسئوالن رژیم اسالمی 
برای  دوباره  بود،  شده  ویران 
سمت  به  را  عمومی  افکار  آنکه 
بکشاند،  انحرافی  موضوعات 
اما  مرقد  گذاری  بمب  به  اقدام 
رضا در مشهد نمود و با این کار 
و  غلطاندند  خون  در  را  تن  ده ها 
بار دیگر احساسات معتقدان دینی 
اعتقادات  از  و  کرد  جریحه دار  را 

مذهبی مردم سواستفاده نمود.
و  مجازی  فضای  وجود  سایه  در 

مانیتور  و  هوشمند  گوشی های 
زمان  مدت  در  مخفی،  دوربین 
ماه  آبان  در  مردم  اعتراضات 
که  نمودیم  مشاهده  امسال، 
نیروهای انتطامی و لباس شخصی 
رژیم  تروریست  پاسدارهای  و 
وسایل  و  ماشین  ده ها  اسالمی، 
مردم بی گناه را شکسته و از بین 
بردند تا در ظاهر وانمود کنند که 
به  که  بودند  اغتشاش گران  این 
شخصی  و  عمومی  سرمایه های 

این  اما  رسانده اند،  صدمه  مردم 
خود  دیگر  به شکل  رژیم  دسیسه 
نقشه های  برعکس  و  داد  نشان  را 
رژیم، حقیقت را آشکار نمود و مردم 
بهتر ماهیت این رژیم را دریافتند.
اواخر،  این  اعتراضات  از  بعد 
تسخیر  سنگر  سان  به  کوردستان 
سرچشمه  مانند  و  آزادی  نشده 
دشمنی با رژیم کهنه پرست رژیم 
اسالمی، آنقدر سازمان دهی شده و 
سیاسی نمایان گشت که مسئوالن 

نمود.  متعجب  را  اسالمی  رژیم 
روبرو  آن  با  شدت  به  همین  برای 
شده و بعنوان منطقه ای که بیشتر 
شد،  شناخته  کرد  تقدیم  را  شهید 
بازداشت های کورکورانه ای صورت 
گرفت که هنوز نیز ادامه دارد، به 
اعتقاد بنده، اژدهای خونخوار رژیم 
اسالمی بیشتر از آن تشنه است که 
با این میزان از خون کوردستان آرام 
بگیرد، لذا به دسیسه چینی روی 

آورد آن هم به چند دلیل مهم:
آرام  را  خود  خونخوار  ١-اژدهای 

کند

بازداشت های  از  هجمه  ٢-این 
کورکورانه که صورت می دهد را 
تیتر  به  و  به شکلی مخفی کند 

نخست مردم مبدل نگردد. 

موضوعات  را  مردم  ٣-دوباره 
مشغول  و  کند  درگبر  انحرافی 

برنامه  و دسیسه های خود باشد.

نشانه های آن عبارتنداز:
الف: گاز منفجر نشده است، تنها 
پارگی شده و  شلنگ گاز دچار 

آتش گرفته است.
اکسیژن  کپسول  فاقد  محل  ب: 

بوده است.
و  گشته  خاموش  المپ ها  پ: 

مردم به زیر پا افتاده اند.
ج: شایعه افکنی که کپسول گاز 

منفجر شده است و ...
به ما می گویند که دستی پشت 
تنها  این  این فاجعه وجود دارد و 
که  است  ایران  اسالمی  رژیم 

می تواند پشت آن باشد. 
بعنوان  باال  در  که  نمونه هایی 
آن  به  اسالمی  رژیم  دسیسه های 
بود،  خروار  از  مشتی  شد،  اشاره 
این حجم از دام هایی که مسئوالن 
تنیده اند،  مردم  برای  پرست  کهنه 
رژیم  که  می دانیم  خوبی  به  ما 
و  نیرنگ  و  حیله  استاد  اسالمی 
ایجاد بحران است، بحران هایی که 
با ایجاد آن خود را نجات می دهد.
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باز هم  حرفی دیگر از 
بیکاری و بی درآمدی  

در ایران   

قیامت از خون خواهی 
بی گناهان آغاز می شود 

شروان هادیزادهچاوان سنە
در همه کشورهای جهان  بیکاری 
وجود دارد، با شکل های متفاوت و 
برای طبقات مختلف ولی باز نقطه 
اشتراك   دارند و آن این است که 
در همه ممالک بیکاری مال قشر 
بی سواد یا افرادی که تخصص و 
توانایی کاری ندارند، اما در ایران 

برعکس است. 
در ایران افراد متخصص و باسواد 
رقم   رو  بیکاری  آمار  بیشترین 
که   کسی  هر  ایران  در  می زنند. 
آشنا و دوست و فامیلی در حکومت 
یا ادارات و شرکت ها داشته باشند 
هستند  اولویت  در  استخدام  برای 
مدرک  استخدامی  نوع  این  در 
بنابراین  نیست  مالک  توانایی  و 
نوع  به  ناآشنا  و  بیسواد  افرادی 

شغل وارد میدان کار شده اند.
در اینجا کارفرما تنها تعدادی نیرو 
دراین  متخصص،  نه  کرده  اضافه  
صورت تنها مصرف کننده استخدام 
نیروی  کاری.   نیروی  نه  نموده 
که  تخصص نداشته باشد و چون 
با پارتیبازی  امده میگه پشتم پره 
کار هم نکنم  بازم   فامیل هستیم 
کسی شکایت نمی کند. از طرفی 
به  یا  خودش  چون  هم   کارفرما 
قبول   آشنایان   و  اقوام   واسطه  
کرده  در رو در واسی می افتد و 
از کم کاری و ناتوانی  کارگرش 
چشم پوشی می کند. در اینجا در 
کارخانه   یا  شرکت  تولید  بازده  
تاثیر منفی دارد، چرا که از یک 
عنوان  به  را  نقدی  سرمایه  طرف 
دستمزد ماهیانه دریافت می کنند 
نیستند  وارد  چون  طرفی  از  و 
کیفیت محصول یا عملکرد شرکت  

پایین می آید. 
این عملکرد در بازه زمانی کوتاه 

را  شرکت  پایەهای  هم   مدتی 
متزلزل می کند هم اقتصاد جامعه. 
و  بیاد  پیش  سوال  اینجا  در  شاید 
چرا  ؟  چگونه   كه   است   این  آن 
یک سرمایه شرکت رو به کاهش 
می رود چون تنها مصرف می کند 
تولید کم و حتی ناقص شده است. 
بیکار  چون  متخصص  قشر  دو 
و  دارند  کاذب  شغل  یا  و  هستند 
زیرا  ندارند  کارشان  به  عالقەای 
کاذب  شغل  به  ناچاری  روی  از 
کافی  درآمد  پس  آوردند  روی 
که  ملی  سرمایەای  جبران  برای 
شده  متخصص  یک  تربیت  صرف 
ندارد  ملی  صندوق  و  جامعه  به 
سالمتی  نظر  از  خودش  حتی  و 
خوری  خود  زیرا  نمی شود  تامین 
باعث  روحی  نارضایتی های  و 
بیماری اختالالت فکری می شود.

زود  تولیدی  بخش های  بنابراین   
ورشکست و یا  تعطیل شده  و باز 
هم نیروهای که استخدام کرده بود 
باز هم  بیکار می شوند و اگر هم 
معدودی از تولیدی ها سر پا باشند؛ 
چون نیروهای متخصص و باسواد 
محصول  همان  به  مربوطه  علمی 
یا همان فعالیت بکار گرفته نشده 
یا  دو  درجه  محصول  اغلب  است 
وارد  و  تولید  باشد.  می  پایینتر 
بازار شده و مصرف کننده ناراضی 
می باشد و نمی تواند با رقبای خود 
در  دیگر  طرفی  از   . باشد  همپا 
ایران  بجز  شرق  و  غرب  ممالک 
افراد  برای  بیکاری  حقوق  دولت 
کسی  اگر  گرفته  نظر  در  بیکار 
اندازه  به  ماه   هر  باشد  بیکار 
در  می کند  دریافت  پول  نیازش 
به  آسیبی  هیچگونه  صورت  این 
خانواده  بیکار وارد نمی شود. زیرا 
هم بیمه دارد هم  حقوق بیکاری. 
ایرانی   در همان حال یک  فرد  
حقوق بیکاری ندارد بیمه هم ندارد 

و از ارگان های کمیته و بهزیستی 
ندارد   ماهیانه  دریافت  هیچ گونه 
افراد  به  تنها  ادارات  این  زیرا 
سالخورده و معلول کمک مخارج 
پرداخت می کند ان هم ماهی ٥٠ 
تا ١٥٠ تومان  آیا این مبلغ برای 

یک نفر کافی است ؟  
تومانی  با  گوشت ١٠٥٠٠٠  آیا 
هزاری   ١٥٠ آمد  در  با  می شود 
زندگی کرد؟ این شرایط در حالی 
است که  ایران کشوری ثروتمندی 
است که از تمام اروپا  ثروتمندتر 
است هم از لحاظ منابع زیرزمینی 
هم از لحاظ منابع طبیعی. پس چرا 
اروپاییان  به شرایط عالی صنعتی 
با  ایران  ولی  رسیدن  اقتصادی  و 
از  پیش  سال   ٤٠ که   این  وجود 
اروپا و آمریکا بهتر بود ولی االن 
٣٠٠ سال عقب افتاده ؟ چرا ٧٠ 
سال پیش  از آمریکا و کشورهایی 
چون آلمان، انگلیس و فرانسه  بدون 
ایران  به  کار  برای  مانعی  هیچ 
ایرانی  می آمدند اما االن یک  
بخواهد به هر کشوری  برای یک 
هفته مسافرت برود باید از ٧٠ خان  
قانون بگذرد ؟ چرا و هزاران چرای 
ایرانیان کوچک  آیا مغز  دیگر؟! 
شده  تمام  دارایی هایشان  یا  شده  
شده  ضعیف  ایران  مدیریت  آیا  ؟ 
بیگانگان  مدیریت  سلطه  تحت  یا 
دولتمردان  ناتوانی  یا  ؟آ  هستیم 
باعث و بانی این وضعیت شده است 
یا نقشه قانون اساسی است که باید 
برود؟   ناهموار  شرایط  به  رو  ملت 
بله چرا باید محیط  طوری  باشد 
مغزهای  بخصوص  توانا،  جوانان 
بیگانه  کشورهای  جذب  نابغه 
داخل کشور  که  آنها  چرا  شوند؟ 
شرایطی  هیچ  می کنند  زندگی 
برای زندگی با کمترین امکانات 

هم ندارند؟

می رسد  ایران  از  که  اخباری 
روایت مردمی است که بار دیگر 
حفظ  و  اولیه  حقوق  طلب  برای 
شده  شان  پایمال  کرامت  و  عزت 
و  نیافته اند  خیابان  جز  راهی 
البته پاسخی جز تهمت و سرکوب 

نشنیده اند. 
آنان  اسالمی  جمهوری  رهبر 
و  می خواند  »اشرار«  را 
کارگزارانش همان »اشرار« را به 
مرگ و مجازات هشدار می دهند 
خیابان ها  در  ویژه اش  نیروهای  و 
این تهدیدات را عملی می کنند. 
پی  در  که  نشده  فراموش  اما 
سال  مسالمت آمیز  راه پیمایی های 
١٣٨٨ نیز حاکمیت اصرار داشت 
تا  بنامد  »اشرار«  را  معترضان 
جلوه  مشروع  را  آن ها  سرکوب 
حسین  سردار  اما  بعدها  دهد. 
گردان  »سه  تشکیل  از  همدانی 
از اراذل و اوباش« تحت امر خود 
سخن  سبز  جنبش  سرکوب  برای 

گفت. 
مجلسی  ـــ  مجلس  نمایندگان 
امور«  رأس  »در  بود  قرار  که 
باشد ـــ می گویند نظام آنها را در 
نمی دهد  دخالت  تصمیم گیری ها 
نیز  اصولگرایان  برخی  حتی  و 
اظهار  بنزین  گرانی  مصوبه  از 
بی اطالعی و نارضایتی کرده اند؛ 
جزئی  اینم  گفت  میتوان  کە   «
از سیاست سیاه جمهوری اسالمی 
در برابر مردم میباشد«مصوبه ای 
که نه فقط نقطه شروع اعتراضات 
مطالبات  انفجار  نقطه  که  شد، 
متراکمی بود که در همین دهه 
امروز  تا  و   ٩٦ تا   ٨٨ از  اخیر 
بارها و در صورت ها و سوژه های 

حکومت  رخ  به  را  خود  مختلف 
نشده  شنیده  و  دیده  اما  کشیده؛ 

است. 
ظلمات  و  تاریکی  در  که  البته   
ظلم چیزی دیده نمی شود. آورده اند 
ناشی  تاریکی  پیامبر  اسالم  که 
قیامت«  »ظلمات  با  را  ظلم  از 
مقایسه می کرد و می گفت: »از 
روز  در  ستم  که  بپرهیزید  ستم 

قیامت تاریکی است«. 
حکومت  این  که  علی  امام   
است،  ایشان  به  انتساب  مدعی 
مالک  به  عهدنامه اش  در  نیز 
ظلم  از  را  او  که  هنگامی  اشتر 
می گوید  می ترساند  خون ریزی  و 
قیامت با داوری درباره خون خواهی 
)از  می شود:  آغاز  بی گناهان 
خون ریزی بپرهیزید ... که خداوند 
روز قیامت داوری میان بندگانش 
را از داوری در باب خونریزی میان 

آنان شروع خواهد کرد(. 
 قیامت این نظام اما سالهاست که 
آغاز شده؛ زیرا از خط قرمز خطاها 
را  مردم  خانمان  و  خون  و  عبور، 
سنت  خالف  به  است.  کرده  ارزان 
و  آسان گیر  سیاست  در  که  اسالم 
در اقتصاد به شدت سخت گیر بود 
کارنامه این نظام روایت حاکمانی 
است که در اقتصاد چنان بر خود 
داراترین شان  که  می گیرند  آسان 
دورترین شان از پاسخگویی است. 

 فساد ساختاری در حق  الناس و 
اختالس های حیرت آور در بیت المال 
نیز محصول همین قدرت بی مهار و 
ثروت بی شمار است. آسان گیران در 
محاسبه و اقتصاد اما به سیاست 
سخت گیر  چنان  می رسند  که 
شکنجه  از  که  هوشیارند  و 
اجباری شان  اعتراف  و  بی گناهان 
تیغ  به  رسد  چه  نمی گذرند؛  هم 
کشیدن بر مردمی عصیان زده که 

حقوق اولیه شان را طلب می کنند و 
از ظلم و تبعیض و فقر و فاقه به 

تنگ آمده اند. 
چهلمین  با  همزمان  و  پیش تر   
از  جمعی   ،٥٧ انقالب  سالگرد 
بیانیه ای  در  دینی  نواندیشان 
بر  مبتنی  حکومت  »تجربه 
سراسر  تجربه ای  را  فقیه  والیت 
شکست خورده« دانسته و »خواهان 
جدایی دین و حکومت و آزاد شدن 
دیانت از قید حکومت و حکومت 
از قید دیانت« شده و آورده بودند 
که مبنا و بنای این حکومت »به 
چه تباهی ها و فجایعی انجامیده 
از  جامعه ای مشحون  مایه  و چه 
فقر، تبعیض و فساد به دنبال آورده 

است«. 
زهر«  از  تلختر  »روزگار  این  در 
تاکید  با  نیز  بیانیە کنونی  در  و 
بر همان نظر و منظر، دست اندازی 
به آزادی و امنیت مردم در ایران 
به  آلودن  دست  و  کردستان  و 
کردستان   و  ایران  در  مردم  خون 
اصل  بلکه  کارانسانیست  نە 
وحشیگری و خودخواهی میباشد. 
به حاکمیت هشدار می دهیم که بر 
غرە  قدرتش  عنکبوتی  تار  بنای 
نشود و بداند این »ظل  الله« نیز 
پیشینیان  نخواهد ماند، چنان که 
سایه باف نیز نماندند. پرچم آنان که 
خلق را به خاک سیاه می نشانند 
بر خاک می افتد و »روزگار بین 
هشدار  واین  می چرخد«.  مردمان 
هم تا اندازه کافی برای حاکمیت 
رو شده است ،که مردم در ایران و 

کردستان اثبات کردند. 
دوام  ستم  مبنای  بر  حكومت 
نخواهد داشت و روزی ستمدیدگان 
چنان حكومتی را به  زیر خواهند 

كشید.
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انفجار مهیب در تاالر عروسی 
سقز، ١١ کشته و ٤٥ زخمی برجای گذاشت

انفجار گاز در تاالر "مانگه شەو" 
در  زخمی   ٤٥ و  کشته   ١١ سقز، 

پی داشت.
شامگاه پنج شنبه چهاردهم آذرماه، 
انفجار گاز در تاالر "مانگه شه و" 
سقز، عروسی را به عزا تبدیل کرد.
شام  صرف  هنگام  در  حادثه  این 
در سالن غذاخوری روی داده و به 
"پارگی  سقز  محلی  منابع  گفته 
بخاری"  به  متصل  گاز  شلینگ 

عامل انفجار بوده است.
هجوم  و  انفجار  از  ناشی  وحشت 
به سمت درب خروجی دلیل اصلی 
کشته ها اعالم شده و حال سه نفر 
از زخمی ها وخیم گزارش شده است.
جان  شهروند   ١٠ هویت  کنون  تا 
و  مشخص  حادثه  این  در  باخته 
هویت یکی از جان باختگان نامعلوم 

می باشد.
اسامی ١١ نفر کشته شده در حادثه 
تاالر عروسی در سقز تا بدین لحظه 

بە شرح ذیل است:
١- مونا حسن پور ٣ ساله

٢-  منیجه رحمانی ۴۵ ساله
٣-  ماهان بهرامی ۵ ساله
۴-  آرشام  رسولی ۴ ساله

۵-  شریف رضایی ٧٠ ساله
۶-  سوژین قادرزاده ۵ ساله

٧-  هژین ۴ سالە
٨-  سعادت علیزاده

٩-  عایشه محمودی
١٠-  هاجر پسندی

هنوز  جسدها  از  یکی   -١١
شناسایی نشده است

انفجار  از مجروحان حادثه  شماری 
کپسول در سقز

١_منیزه احمدی ٤٧ ساله
٢_ عثمان حسن پور
٣_ سمیه صالحی
۴_ ابراهیم فاطمی
۵_ پریزاد احمدی
۶_ رحیم کریمی
٧_ فریبا سعیدی
٨_ آمنه عارفی
٩_عثمان بهرامی

١٠_ شادی خدایی
١١_ عظیم عبادی
١٢_ طاهر رشیدی
١٣_ نسرین فاطمی

١۴_ فرزانه مصطفایی
١۵_ مصطفی احمد زاده

تیمور الیاسی:
 حکومت ایران با قطعی اینترنت برای 
پنهان کردن جنایات خود ناکام ماند

ایران  کردستان  بشر  حقوق  جمعیت 
– ژنو از برگزاری نشستی درباره 
وضعیت ملیت های ایران در اتحادیه 

اروپا خبر داد.
جمعیت  نماینده  الیاسی،  تیمور 
ژنو   – ایران  کردستان  بشر  حقوق 
با  گفت وگو  در  ملل  سازمان  در 
خبرنگار کردپا درباره فعالیت های 
بشر  حقوق  فعاالن  و  سازمان ها 
اتفاقات  اطالع رسانی  با  رابطه  در 
ایران  اخیر  اعتراضی  تجمعات 
داخل  فعاالن  گفت:  کردستان  و 
حقوق  فعاالن  و  رسانه ها  کشور، 
از  پرده  خود  فعالیت های  با  بشر 
ایران  حکومت  سیاه  جنایت های 
برداشتند و حکومت ایران با قطعی 
پنهان کردن جنایات  برای  اینترنت 

خود ناکام ماند.
نماینده جمعیت حقوق بشر کردستان 

ملل  سازمان  در  ژنو   – ایران 
شهروندان  خواندن  اشرار  افزود: 
معترض ایرانی چیز تازه ای نیست 
و تنها بهانه و گفتمانی است  برای 

سرکوب ملیت های ایران.
که  کرد  اعالم  الیاسی  تیمور 
گزارشات سازمان های حقوق بشری 
بر افکار عمومی تأثیرگذار بوده و 
رسانه های خارجی، اتحادیه اروپا و 

آمریکا را به واکنش واداشتند.
بین الملل  عفو  گزارشات  گفت:  او 
سیاست  بر  را  مستقیمی  تأثیر 
اتحادیه  و  آمریکا  ملل،  سازمان 
اروپا دارد و قرار است روز شانزدهم 
قطعنامه ای  رابطه  این  در  دسامبر 

علیه حکومت ایران صادر شود.
نماینده جمعیت حقوق بشر کردستان 
ایران – ژنو در سازمان ملل اظهار 
داشت: جمعیت حقوق بشر کردستان 

ایران – ژنو بطور مداوم گزارشاتی 
با تجمعات اعتراضی  رابطه  را در 
و  ملل  سازمان  به  کردستان  در 
اتحادیه اروپا ارائه داده و همچنین  
ایران  کردستان  بشر  حقوق  جمعیت 
– ژنو به همراه ٤٦ سازمان حقوق 
کشورهای  از  بیانیه ای  در  بشری 
عضو سازمان ملل خواستند که به 
سرکوب تجمعات اعتراضی در ایران 

واکنش نشان دهند.
کرد:  عنوان  پایان  در  الیاسی 
درباره  نشستی  دسامبر  دوازدهم 
با حضور  ایران  وضعیت ملیت های 
شیرین عبادی، نمایندگان اتحادیه 
ایران،  ملیت های  نمایندگان  اروپا، 
نمایندگان کمیسیون روابط خارجی 
و کمیسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا 
بلژیک  در  اتحادیه  این  مقر  در 

برگزار می شود.

دو عضو گروه کوهنوردی "هەڵۆ" سقز 
به حبس محکوم شدند

"هەڵۆ"  دو عضو گروه کوهنوردی 
عمومی  دادسرای  سوی  از  سقز 
زندان  به  شهرستان  این  انقالب  و 

محکوم شدند.
سقز  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
"هەڵۆ"  دو عضو گروه کوهنوردی 
"فایق یوسفی و هادی  نام های  به 
محکوم  حبس  به  را  محمدزاده" 

کرد.
براساس حکم صادره، این دو عضو 

به  سقز  "هەڵۆ"  کوهنوردی  گروه 
طریق  از  نظام  علیه  "تبلیغ  اتهام 
فایق  و  متهم  اعالمیه"  پخش 
تعزیری  حبس  ماه  ده  به  یوسفی 
بازداشت  قبلی  ایام  احتساب  با 
ماه  هشت  به  محمدزاده  هادی  و 
حبس تعزیری با احتساب ایام قبلی 

بازداشت محکوم شدند.
کوهنوردی  گروه  عضو  دو  این 
اتهام  از  دادگاه  در  سقز  "هەڵۆ" 

کرد  احزاب  از  یکی  در  "عضویت 
تبرئه  ایران"  حکومت  اپوزیسیون 

گردیدند.
کوهنوردی  گروه  عضو  دو  این 
جاری  سال  تیرماه  سقز،  "هەڵۆ" 
توسط نیروهای اطالعاتی به اتهام 
کرد  احزاب  از  یکی  در  "عضویت 
اپوزیسیون حکومت ایران" بازداشت 

شده بودند.

انتقال چهار شهروند سقزی 
به اداره اطالعات سنندج

شهرستان  اهل  کرد  شهروند  چهار 
اطالعاتی  نیروهای  توسط  سقز 
اداره  بازداشتگاه  به  و  بازداشت 

اطالعات سنندج منتقل شدند.
آذرماه،  سیزدهم  چهارشنبه  روز 
نام های  به  کرد  شهروند  چهار 
خیری،  یاسین  خیری،  "مصطفی 

ابراهیم حسین نژاد"  نافع مینایی و 
اهل سقز بدون ارائه مجوز قانونی از 
سوی نیروهای اطالعاتی بازداشت 

گردیدند.
محله  در  کرد  شهروند  چهار  این 
به  و  بازداشت  سقز  آباد"  "تازه 
سنندج  اطالعات  اداره  بازداشتگاه 

انتقال داده شده اند.
تا کنون اطالع دقیقی از سرنوشت 
دست  به  کرد  شهروند  چهار  این 

نیامده است.
دلیل  از  خبر،  این  تنظیم  لحظه  تا 
یا دالیل بازداشت این چهار شهروند 
کرد اطالعی در دسترس نمی باشد. بازداشت یک شهروند مریوانی 

توسط اطالعات سپاه
یک  پاسداران  سپاه  اطالعات 
شهروند کرد اهل مریوان را که در 
تجمعات اعتراضی توسط مأموران 
حکومتی زخمی شده بود، بازداشت 

کرد.
یک  آذرماه،  یازدهم  دوشنبه  روز 
شهروند کرد به نام "آرمان شاکری" 
در منزل شخصی اش توسط اطالعات 

سپاه بازداشت و به مکان نامعلومی 
منتقل شده است.

به گفته یک منبع آگاه، این شهروند 
در جریان تجمعات اعتراضی مریوان 
حکومتی  مأموران  شلیک  اثر  بر 
از  و  زخمی  شدت  به  پا  ناحیه  از 
مراکز  به  مراجعه  از  بازداشت  بیم 

درمانی خودداری کرده بود.

این شهروند  افزود:  آگاه  این منبع 
تحت  شخصی  منزل  در  کرد 

مراقبت های پزشکی بود.
این  پیگیری های خانواده  تا کنون 
شهروند جهت اطالع از سرنوشت وی 

نتیجه ای را در پی نداشته است

احراز هویت دو تن از جان باختگان 
اعتراضات اخیر در کرماشان

جان باختگان  از  تن  دو  هویت 
در  اخیر  اعتراضی  تجمعات 

کرماشان مشخص گردید.
اهل  ساله   ٢٥ رضایی"  "سعید 
در  کرماشان  آباد"  "دولت  محله 
در  اخیر  اعتراضی  تجمعات  جریان 

کرماشان جان باخته است.
این جوان کرد بر اثر شلیک گلوله 
سر  ناحیه  به  حکومتی  مأموران 

جان خود را از دست داده است.

همچنین روز یکشنبه بیست و ششم 
 ١٧ راد"  بارانی  "حسام  آبان ماه، 
محله  ساکن  و  روانسر  اهل  ساله 
تجمعات  در  کرماشان  آباد"  "دولت 
مستقیم  شلیک  اثر  بر  اعتراضی 
مأموران حکومتی جان خود را از 

دست داده است.
آمار تعداد کودکان کشته شده در 
ایران،  در  امسال  آبان  اعتراض های 
بر اساس تحقیقات رادیو فردا به ١٨ 

نفر افزایش یافته است.
هنوز  اسالمی  جمهوری  مقامات 
تعداد دقیق افراد کشته شده در این 

اعتراضات را اعالم نکرده اند.
و  فعاالن  به  رسیده  گزارش های 
از  حاکی  بشری  حقوق  نهادهای 
کشته شدن بیش از ٢٠ نفر از افراد 
زیر ١٨ سال در اعتراض هاست و این 
نهادها توانسته اند درباره هویت ١٨ 

نفر به نتیجه قطعی برسند. نخستین جایزه ادبی باشور 
به آکو جلیلیان تعلق گرفت

مرکز فرهنگی و نشر باشور اولین 
جایزه ادبی باشور را به آکو جلیلیان 

تقدیم کرد.
آذرماه،  یازدهم  دوشنبه  روز 
جایزه  اهداء  جهت  ویژه  مراسمی 
جلیلیان،  آکو  به  باشور  ادبی 
و  زبان پژوه  پژوهشگر،  نویسنده، 
فولکلورشناس توانای کرد در دفتر 

انتشارات باشور برگزار شد.
فعاالن  از  شماری  مراسم،  این  در 
فرهنگی در مورد آثار آکو جلیلیان 

سخنانی را ایراد نمودند.

پژوهشگر،  نویسنده،  جلیلیان  آکو 
توانای  فولکلورشناس  و  زبان پژوه 
اسالم آباد  در   ١٣٥٠ متولد  کرد 
بسیاری  سال های  که  است  غرب 
به  خدمت  صرف  را  خود  عمر  از 
کردی  ادب  و  فرهنگ،  زبان، 
آثار  کنون  تا  و  است  کرده 
واژه  فرهنگ  همچون:  ارزشمندی 
باشور،  کردی-کردی-فارسی 
رمان  )اولین  آگرمه لوچ  رمان 
جلد  تاریکخانه  جنوبی(،  کردی 
نو  )شناسنامه ای  کرماشان  ١؛ 

و  زرینه  کهن(،  تاریخی  برای 
)ضرب المثل های  جلد   ۵ سیمینه 
کردی، چیستان ها، باورها و اشعار 
و  رنگامه،  داستان  فولکلور(، 
که  کوردیکا  بزرگ  دایره المعارف 
بر  مشتمل  آن  واژگان  بخش  تنها 
 ٣٤٠ دربرگیرنده  و  است  جلد   ٣٠
هزار واژه کردی است که تا کنون 
تقدیم  را  شده  منتشر  آن  جلد   ۶

کتابخانه کردی کرده است.

بازداشت یک فعال محیط زیست در اشنویه
اهل  زیست  محیط  فعال  یک 
اشنویه از سوی نیروهای اطالعاتی 
نامعلومی  مکان  به  و  بازداشت 

انتقال یافت.
روز سه شنبه دوازدهم آذرماه، "رشید 
ناصرزاده"، خبرنگار و فعال محیط 
گروه  عضو  و  اشنویه  اهل  زیست 

کوهنوردی "پیشرو" توسط نیروهای 
اطالعاتی بازداشت گردید.

این  آگاه،  منبع  یک  گفته  به 
فعال محیط زیست هنگام بازداشت 
جاده  در  عراق  کردستان  اقلیم  از 
به  و  بازداشت  اشنویه  پیرانشهر – 
مکان نامعلومی منتقل شده است.

رشید ناصرزاده، شهریورماه ٩٧ نیز 
پس از اعتراض به اعدام سه زندانی 
سیاسی کرد بازداشت و پس از چند 

ساعت بازجویی آزاد شده بود.
دلیل  از  خبر،  این  تنظیم  لحظه  تا 
زیست  محیط  فعال  این  بازداشت 

اطالعی در دسترس نمی باشد.

بازداشت سه شهروند 
معترض دیگر در جوانرود

شهرستان  اهل  کرد  شهروند  سه 
جوانرود در جریان تجمعات اعتراضی 
توسط نیروهای اطالعاتی بازداشت 
در  اطالعی  آنان  سرنوشت  از  و 

دسترس نیست.
سه شهروند کرد به نام های "بختیار 

معین  و  محمدی  ادریس  ولیان، 
تجمعات  جریان  در  مصطفایی" 
از  جوانرود  شهرستان  اعتراضی 
سوی نیروهای اطالعاتی بازداشت 

گردیدند.
با گذشت دو هفته از بازداشت این 

آنان  سرنوشت  از  کرد  شهروند  سه 
اطالع دقیقی در دسترس نمی باشد.
این  پیگیری های خانواده  تا کنون 
سه شهروند جهت اطالع از سرنوشت 
و محل نگهداری آنان بی نتیجه بوده 

است.


