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غرب در خاورمیانە
 شکست خواهد خورد اگر 

...

مصاحبە کوردستان
با اوین مصطفی زادە

از بازسازی سوریە
 تا ...

دیکتاتور

از  برخی  اقلیمی،  تغییرات  در 
نبوده  زیست  قابل  دیگر  مناطق 
دشوار  بسیار  آن  در  زندگی  یا  و 
انسان ها  اساس  این  بر  می گردد. 
به مهاجرت و تغییر محل  زندگی 
تاریخ،  طول  در  می آورند.  روی 
بصورت  مدنی  جوامع  و  انسان ها 
مستمر در حال کوچ و تغییر محل 
بیشتر  و  بوده اند  خویش  زندگی 
دسته جمعی  مهاجرت  این  اوقات 
با جنگ و درگیری میان جوامع 
مناطق  اصلی  صاحبان  و  مهاجر 
بوده  همراه  برای کوچ  نظر  مورد 

است!
مهاجرت هنگامی که با پدیده ای 
به نام استعمارگری درهم آمیخته 
شود، هم درگیری و هم خونریزی 
با  هم  و  داشته  پی  در  بیشتری 
خود  سرزمین  در  ملت ها  نابودی 

همراه خواهد بود.
در چند روز اخیر رئیس سازمان 
که  کرد  اعالم  ایران  جنگلبانی 
از  هکتار  میلیون  سه  از  بیش 
اراضی ایران به به مناطق خشک 
در  شد.  خواهند  تبدیل  بیابانی  و 
ایران نیز که دارای مناطق کویری 
می باشد، با تبدیل شدن این نواحی 
سکونت  برای  دیگر  بیابان،  به 
استفاده  قابل  غیر  زندگی  و 
می گردد و هر چند در چند سال 
اخیر نواحی مرکزی ایران کم کم 
محل  تغییر  و  مهاجرت  حال  در 

زندگی خویش می باشند.
نواحی  شدن  تبدیل  و  خشکی 
و  بیابان  به  ایران  مرکزی 
به  را  مردم  دشت ها،  آتش سوزی 
سوی مناطق کوهستانی و خوش 
آب و هواتر تحریک می کند. از 
کولونیالیستی  رژیم  دیگر  سوی 
ایران، مناطقی همچون کوردستان 
را در سیاستی استراتژیک بعنوان 
دست  خطرناک  و  قرمز  نواحی 
تغییر  با  باید  که  کرده  نشان 

جمعیت، از خطرات آن بکاهد.
از  نفر  هزاران  اخیر  سالیان  در 
و  مختلف  اداره های  کارمندهای 
پاسداران و دستگاه های امنیتی و 
... از مردم نواحی مرکزی ایران 
و که اغلب آنان فارس زبان بوده به 

کریم پرویزی
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اشغال مجدد

ســـخـن "نە" گفتن بە 
رژیم اسالمی ایران

١٧ شهریور، غمی برای ملت کورد 
بود کە باید در روزشمار مبارزە و 
نسل      تا  شود  نوشتە  مقامت کورد 
و  بدانند  سرزمین  این  نسل  اندر 
حاکمیتی  توحش  کە  باشند  آگاه 
اشغالگر را کە چندین میلیون دالر 
و  انقالبیون  دل  در  تا  کرد  هزینە 
آزادی خواهان ایجاد ترس کند؛ اما 
سر آنان بە سنگ خورد. چند ثانیە، 
چند دقیقه، چند لحظه بسیار گذرا 
سال  شهریور   ١١ ساعت  از  قبل 
صاف  »حاجی«  شهر  آسمان   ٩٧
بمانند  آبی و قشنگ  بود،  آبی  و 
خانوادەهای  پیشوا؛  پنبەای  قلب 
روزمرە  کارهای  مشغول  دمکرات 

خود بودند. 
خانەها  این  از  یکی  سقف  زیر 
پای گهوارە کودک خود  مادری 
الالیی های  با  نوزاد  بود،  نشستە 
ناگاه همە  بە  لبخند می زد،  مادر 
به هم ریخت. صدایی آمد و  چیز 
غلیظ  دودی  شد.  برپا  هیاهویی 
آسمان کویە را فرا گرفت و هیبت 

غربت  غبار  و  خورد  تکان  سلطان 
سالیان متمادی دشت کویه بر سر 
و  تلخ  روزگاری  و  آمد  شهر فرود 
رقم  کوردستان  تاریخ  در  تاریک 

خورد. 
خبر آمد آموزشگاە سروان »چکو« 
هدف قرار گرفتە است. دنیا مات 
و مبهوت ماند. نە صدایی شنیدە 
می کرد.  نوازش  نسیم  نە  می شد 
تهران  ترس  لحظە موشک  این  در 
مستبد و یاغی دو شاگرد وفادار 
دمکرات و دو مدرس مکتب آزادی 

را در خون غلتاند. 
»فاروق  و  قادرپور«  »مختار   
حسن خیاط » شهیدانی بودند کە 
جان خود را تقدیم کوردستان کردند 
بە  ابدیت  برای  را  آرزو  و  امید  و 

یادگار گذاشتند.
خیالی  داشت  نظر  در  تهران  آنچە 
تا  بودند  در صدد  آنان  بود.  واهی 
با موشک ترس در دل مبارزان راه 
آزادی بیفکنند اما خودشان عبرت 
ملت  از  آنان  ترس  و  شدند  تاریخ 

کورد برای جهان آشکار شد.
و  شهریور   ٢١ در  لحظه  همان  در 
از حملە وحشیانە  بعد  تنها ٤ روز 
در  بود کە  این کوردستان  جماران 
در  و  پاخواست  بە  سکوت  کمال 
پوزە  کوردستان  بغض آلود  فضای 
بە  تا  بر خاک مالید  را  اشغالگر 
آن بگوید »نە« گفتن ما اگر چە 
بی صدا است از درون ماست و ٣٩ 
سال جنایت و خیانت نتوانستە ملت 

کورد را تسلیم کند.
و  تاوان  جمهوری  که  روزی  از 
جنایت گلوی جوانان بی گناه کورد 
را فشرد و اعدام نمود. جنایت های 
١٧ شهریور یادآور چند نکته قابل 
تأمل است که مختصرا بدین شرح 

است:
از بحران های  برای فرار  ١ـ  رژیم 
انباشته شده تالش نمود تا در خارج 
از جغرافیای خود تنشی تازه خلق 

نماید.
بین  در  و وحشت  ایجاد رعب  ٢ـ  

مردم داخل و منطقه.

و  محرک  را  کوردها  رژیم  ٣ـ 
ایران  آینده  تغییرات  دهنده  سازمان 
از  قبل  تا  است  درصدد  و  دانسته 
آن که مشکالت حکومت را بطور 
کامل با خطر مواجه سازند، ملت 
تضعیف  را  کورد  احزاب  و  کورد 

نماید.
٤ـ پیشبینی رژیم  نسبت بە سکوت 
و  محافل  و  خارجی  کشورهای 
بشری  حقوق  اصطالح  به  مجامع 
تازه،  جنایت  این  ارتکاب  برای 
پیشبینی  تاریخ،  این  تا  متأسفانه 

اشتباهی نبوده است.
٥ـ استفاده از موشک علیه حزب 
دمکرات نشان دهنده ذاللت و زبونی 
رژیم در قبال »راسان روژهەالت« 

است.
منطقه  جنگ های  روز  به  روز  ٦ـ 
ایفا  آن  در  منفی  نقشی  رژیم  که 
رژیم  و  گشته  عمیق تر  می کند، 
و  جاش ها  نمودن  متقاعد  برای 
نیروهای نیابتی وابسته به خود به 

چنین مانوری نیاز داشت.

چهار  شد،  اشارە  که  همانگونه 
روز بعد از جنایت فوق، کوردستان 
هم صدا و هم دل برخاست و با سکوتی 
معنادار تمامیت رژیم را سرافکندە 
کرد؛ لذا در پایان ضروری است که 
و  بیست  بدانیم که  را  این  همگان 
یک شهریور ماه، بخش اعظمی از 
حبابی  چون  رژیم  خیاالت  و  آرزو 
ترکیده و رژیم در کوردستان ایران 

شکستی بزرگ تجربه کرد.
مردم کوردستان با تعطیلی بازار و 
مغازه ها در شهرهای کوردستان، به 
کوردستان  احزاب  فراخوان  استقبال 
شفاف  بصورت  و  شتافته  ایران 
به  »نه  و  اعدام«  به  »نه  فریاد 
موشک باران« و »نە به حکومت 
اسالمی« و »نه به استبداد« علیه 
رژیم ایران بلند نموده و این »نه« 
در  را  اسالمی  جمهوری  بزرگ، 
تمامیت خود در معنا خنثی نموده 
رژیم  نموده که  اثبات  بار دیگر  و 
هیچگونه جایگاه و مشروعیتی در 

بین مردم کوردستان ندارد.

ما مرگ  با 
کورد  ملی گرایانە  مبارزە   

یافت نخواهد  پایان 

شلماشی احمد  مال 
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بیانیه سە ائتالف سیاسی به مناسبت 
۴١مین سالگرد »فتوای جهاد« خمینی علیه مردم کوردستان

کنگره  سیاسی  تشکل  سه 
شورای  فدرال،  ایران  ملیت های 
همبستگی  و  خواهان  دموکراسی 
ایران  در  برابری  و  آزادی  برای 
طی بیانیه ای فتوای جهاد خمینی 
محکوم  را  کوردستان  مردم  علیه 

کردند.

متن بیانیه بدین شرح است:
به  سیاسی  ائتالف  سە  بیانیه 
"فتوای  سالگرد  ۴١مین  مناسبت 
جهاد" خمینی علیه مردم کردستان
٤١ سال پیش در ٢٨ مرداد ١٣٥٨ 
مجلس  بکار  آغاز  با  همزمان 
اللـه  روح  اساسی،  قانون  خبرگان 
جهاد  فتوای  یک  طی  خمینی 
آن  خواهان  کردستان  مردم  علیه 
نظامی  نیروهای  تمامی  که  شد 
ایران اعم از پاسداران، ژاندارمری، 
همه  درکل  و  ارتش  کمیته ها، 
کردستان  به  نظامی  نیروهای 
آغازگر  فتوا  این  ببرند.  یورش 
جنگی بود که در تاریخ مبارزات 
کردستان ایران "جنگ سه ماه" نام 
با  آن رژیم  برده می شود که طی 
و  روستاها  به  شیوه ها  سبعانه ترین 
کرده،  تهاجم  کردستان  شهرهای 
مردان،  و  زنان  از  زیادی  شمار 
طعمه  جوان،  و  پیر  و  کودک 
سردمداران  وسطائی  قرون  خشونت 
تازه به قدرت رسیده شدند.  حتی 
به  با  و  نماندند  امان  در  مزارع 
آتش کشیدن آن ها، در واقع تمامی 
موجودیت مردم در این منطقه بود 
ددمنشانه  حمالت  این  آماج  که 
با  جالد  خلخالی  داشت.  قرار 
و  صحرائي  معروف  محاکمات 
که  آنگونه  وحشیانه،  اعدام های 

بعدها اقرار شد برای ایجاد رعب و 
وحشت صورت می گرفتند، مکمل 

کننده این جنایات شد.
فتوای خمینی علیه مردم کردستان 
حذف  سیاست  تداوم  واقع  در 
جغرافیای  در  موجود  هویت  های 
دوران  از  که  سیاستی  بود،  ایران 
سرلوحه  در  بعد  به  اول  پهلوی 
و  پهلوی  شاهنشاهی  رژیم  کار 
جمهوری اسالمی قرار داشتە است. 
این فتوا همچنین آغاز پشت کردن 
به ارزش های انقالب مردمی بهمن 
١٣٥٧ بود، چون آغاز فصلی برای 
سیاست  در  مذهب  و  دین  دخالت 
نیروهای  پشتوانه  و  همراهی  به 
تا  که  می رفت  شمار  به  نظامی 
کنون ادامه دارد و بر همگان نمایان 
نظامی  نیروهای  دخالت  است که 
در  پاسداران  سپاه  علی الخصوص 
اقتصادی،  سیاسی،  موضوعات 
را  ایران  اجتماعی،  و  فرهنگی 
به چنین سرنوشت دردناک دچار 
کرده است. فرمان جهاد خمینی به 
نیروهای  سرکوب  آغاز  کردستان، 
انقالبی در سراسر ایران بود تا راه 
را برای استقرار این رژیم ددمنش 
دنبال  به  آنچه که  سازد.   هموار 
نیروهای  و  مردمی  جنبش های 
دمکراتیک و آزادیخواه در سراسر 
درست  بود،  تکوین  حال  در  ایران 
انقالب  نقطه مقابل هدف غاصبان 
بود که چیزی جز استبداد مذهبی 

و مبتنی بر والیت فقیه نبود.
فتوای خمینی علیه مردم کردستان 
نقطه عطفی بود در تاریخ سرکوب 
حاکمیت  توسط  ایران  مردمان 
مصادف  فتوا  این  چون  سیاسی، 
دموکراتیک  غیر  تشکیل  با  شد 

خبرگان  مجلس  مردمی  ضد  و 
حضور  عدم  و  اساسی  قانون 
نمایندگان مردم در مجلس واقعی 
زمینه  خود  این  که  قانون گذاری 
تشدید  سیاسی،  بست  بن  ایجاد 
دگراندیشان  گسترده  سرکوب 
و  فرهنگی  مذهبی،  سیاسی، 
اعم  ملیت ها  و  سیاسی  نیروهای 
و  بلوچ  عرب،  ترک،  کرد،  از 
ترکمن را در سراسر ایران هموارتر 
کرد و  تا حال نیز ادامه دارد و 
آخرین سرکوبی که بر علیه مردم 
 ١٣٩٨ آبان ماه  به  گرفتند،  بکار 
برمی گردد که در فاصله کمتر از 
در  جوان   ١٥٠٠ از  بیشتر  روز   ٣
خیابان های شهرهای مختلف ایران 
شدند،  کشیده  خون  و  خاک  به 
جوانانی که مطالبات معیشتی و 
حداقلی سیاسی را خواهان بودند.

این فتوی خود مسبوق به سیاستی 
بود که از همان ابتدای به قدرت 
دنبال  مذهبيون  و  خمینی  رسیدن 
اول  روزهای  همان  از  و  می شد 
باندهای سیاه فاشیستی حکومت، 
کمیته ها و سپاه پاسداران هر آنجا 
به  دست  می یافتند،  امکانی  که 
وحشت  و  رعب  ایجاد  و  سرکوب 
در  می زدند،  معترضین  مقابل  در 
خونینی  کشتار   ١٣٥٨ سال  عید 
در  انداختند،  راه  به  سنندج  در 
 ١٣٥٨ خرداد  سیاه"  "چهارشنبه 
خرمشهر(  محمره)  در  عرب  ملت 
توسط نیروهای نظامی به خاک و 
خون کشیده شدند، در آذربایجان و 
بویژه تبریز از تابستان ١٣٥٨ بگیر 
و ببند و سرکوب مخالفین حکومت 
آغاز شده بود که تا زمستان همان 
دستگیری  و  کشید  طول  سال 

به  را  مخالفین  اعدام  و  زندان  و 
 ١٣٥٨ ماه  آذر  در  داشت.  همراه 
زاهدان  عیدگاه  در  بلوچ  مردم 
شدند،  کشیدە  خون  و  خاک  بە 
جنگ   ١٣٥٨ تابستان  و  بهار  در 
و  انداختند  براه  را  صحرا  ترکمن 
نمونه های بسیاری می توان برشمرد 
که چگونه حکومت مذهبی تازه 
سوءاستفاده  با  رسیده  قدرت  به 
اعتماد  و  مذهبی  اعتقادات  از 
مردم، که تازه از دل یک انقالب 
سیاست  بودند،  آمده  در  اجتماعی 
حذف مخالفین، دگراندیشان و هر 
چیزی که بقای حکومتش را به 
خطر بیاندازد را با خشونتی بی نظیر 

پیش گرفت. 
فتوای خمینی علیه مردم کردستان 

برای  سیاسی  حل  راه   عمل  در 
ایران  مردمان  هویتی  مطالبات 
سیاست  تداوم  و  کرد  مسدود  را 
سرکوب و اعمال خشونت در مقابل 
خواسته ها و مطالبات آنان نشان داد 
که تنها راه تحقق این خواسته ها، 
استقرار  و  این حکومت  سرنگونی 
در  برابری  و  دمکراسی  آزادی، 

ایران است. 
دمکراسی  شورای  ائتالف،  سە 
فدرال  ایران  کنگره  ایران،  خواهان 
و  آزادی  برای  همبستگی  و 
محکوم  ضمن  ایران،  در  برابری 
مردم  علیه  خمینی  فتوای  کردن 
کردستان و همچنین تاکید بر لزوم 
استقرار یک جمهوری دمکراتیک 
و تایید بر راه حل فدرالیزم و برابر 

ایران،  ملیت های  همه  حقوقی 
کلیت حاکمیت جمهوری اسالمی 
مردمان  سرکوب  و  کشتار  در  را 
ایران در تمام ٤١ سال گذشته متهم 

اصلی می داند.
سرکوب های  قربانیان  تمامی  یاد 
حکومت مذهبی ایران گرامی باد.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی 

ایران

کنگره ملیت های ایران فدرال
شورای دموکراسی خواهان

برابری  و  آزادی  برای  همبستگی 
در ایران
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کتاب "کوردستان و جمهوری 
اسالمی" چاپ و منتشر شد

جمهوری  و  "کوردستان  کتاب 
"سالم  سید  شهید  نوشته  اسالمی" 
عزیزی" عضو سابق دفتر سیاسی 
ایران  کوردستان  دمکرات  حزب 

چاپ و منتشر شد.
در  کتاب  این  "سالم"  سید  شهید 
اکنون  و  نوشته  خود  حیات  قید 
منتشر  نوشتن  از  بعد  سال   ٣٠
شده است. نویسنده در این کتاب، 
اختالفات ما بین جنبش ملت کورد 
جمهوری  و  ایران  کوردستان  در 
اسالمی ایران از همان آغاز انقالب 

جنگ  اتمام  تا  ایران  ملیت های 
تحریر  رشته  به  را  عراق  و  ایران 

درآورده است.
پایتخت  "استکهلم"  در  کتاب  این 
اختیار  در  و  چاپ  سوئد  کشور 
قرار  کوردستان  آزادی  شیفتگان 

گرفته است.
ناتمام  کتاب  از  بخشی  همچنین 
بشر  حقوق  مسئله  به  نویسنده، 
در  و  پرداخته  کورد  مبارزات  و 
پایانی  بخش  در  جداگانه  فصلی 

کتاب به چاپ رسیده است.

شهید "سید سالم عزیزی" همچنین 
کتابی تحت نام " سفر بی  بازگشت" 
به چاپ رسانده که داستان فاجعه 
این  وقوع  چگونگی  میکونوس، 
جنایت، جریانات مخفی این ترور تا 
اتمام رسیدن دادگاه میکونوس  به 

را دربر گرفته است.
تیر   ٢٤ مورخ  سالم"  "سید  شهید 
در  بیمارستانی  در  ١٣٧٨ شمسی 
همسنگران  و  وطن  با  بغداد  شهر 
خود وداع کرده و به کاروان شهیدان 

سرافراز میهن پیوست.

هنرمند کورد مهابادی 
جایزه بهترین بازیگر جشنواره 

هنگ کنگ را به خود
 اختصاص داد

کورد  هنرمند  پنجه ای"  "بختیار 
بین المللی  جایزه  دومین  مهابادی 
بهترین بازیگر مرد را در طول یک 

سال گذشته کسب کرد.
و  چهل  در  کورد  هنرمند  این 
چهارمین دوره جشنواره بین المللی 
بدلیل  که  کنگ"  "هنگ  فیلم 
آنالین  بصورت  گسترده  شیوع 
فیلم  در  هنرنمایی  با  شد  برگزار 

"نامۆ" توانست جایزه بهترین بازیگر 
به  را  مسابقات  از  دوره  این  مرد 

خود اختصاص هد.
"بختیار پنجه ای"  نیز  این  از  پیش 
جشنواره  در  که  بود  شده  موفق 
ایتالیا  "تائورمینای"  بین المللی 
با  را  مرد  بازیگر  بهترین  جایزه 
اخذ  "نامۆ"  فیلم  در  بازیگری 

نماید.

و  کارگردان  پنجه ای"،  "بختیار 
متولد  سینما،  و  تئاتر  بازیگر 
"مهاباد"  شهرستان  در   ١٣٥٦
لیسانس  فوق  مدرک  دارای  و 
سابقه  و  بوده  نمایشی"  "ادبیات 
و  هنر  حوزه  در  فعالیت  سال   ٢٢
بازیگری را دارا بوده و در ٣ فیلم 
سینمایی، ٣ سریال و بیش از ٣٥ 
فیلم کوتاه ایفای نقش کرده است.



3 شامرە 78٢ ـ 5 سپتامرب ٢٠٢٠

کوردستان منتقل می گردند و در 
چند  تا  که  کوردستان  شهرهای 
سال قبل معدود افراد ملیت فارس 
هزارن  اکنون  مشاهده می گردید، 
ساکن  آن  در  فارس  قوم  از  نفر 
عصر  سیاست  همان  این  شده اند. 
میرپنجه  رضاخان  سپس  و  قاجار 
علیه شهر کرماشان در کوردستان 
مردم  از  کثیری  تعداد  که  است 
سکونت  آن  در  را  زبان  فارس 

دادند.
کوردستان در این چند سال اخیر 
و در سال های آینده نیز با سیاست 
خواهد  روبرو  دیگری  اشغالگری 
شد و درصدد هستند که نه تنها 
جمعیت کوردستان را تغییر دهند، 
بلکه بدین شکل زبان مردم را نیز 
سخن  کوردی  به  و  داده  تغییر 
تاریخ  از  بخشی  به  دیگر  گفتن 

مبدل گردد.

ادامه سخن

دکتر"غالمعلی ادریسیان"
محقق بزرگ کورد درگذشت

دکتر "غالمعلی ادریسیان"  محقق 
و  تاریخ  درعرصه  کورد  نامی 
سنندج  در  کوردستان  فرهنگ 

درگذشت.
دکتر ادریسیان دکترای خود را در 
گرفته  فرانسه  "سوربن"  دانشگاه 
بود و در سال ١٣٥٧ رئیس دانشگاه 
آمریکا  به  آن  از  پس  بود.  مشهد 
رفت و سال ها بعنوان استاد محقق 
به  آمریکا  "برکلی"  دانشگاه  در 

پژوهش در مورد کورد پرداخت.
درباره  خود  تحقیقات  ماحصل 
و  "کرد  کتاب  در  را  کوردستان 
ماقبل  های  هزاره  در  کردستان 
چاپ  به   ١٣٩٥ سال  در  تاریخ" 

رسانید.
متولد  ادریسیان   غالمعلی  دکتر 
سال ١٣١٢  در سنندج و تحصیل 
دانشگاه  از  تاریخ  رشته  کرده 

سوربون فرانسه بود.

تجمعات اعتراضی
 مرغداران کوردستان ایران

در  اعتراضی  تجمعات  ادامه  در 
مرغداران  از  جمعی  ایران  سراسر 
اعتراض  در  کرماشان  و  سنندج 
به انبارهای پر از نهاده ای که در 
گیرد  نمی  قرار  مرغداران  اختیار 
تجمعات اعتراضی برگزار کردند.

 ١٥٨   ، ۴شهریور  سه شنبه  روز 
به  نسبت  سنندج  مرغداران  از  نفر 
طیور  خوراک  به  دسترسی  عدم 
تخلفات  و  مصوب  قیمت های  با 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  و 

بیانیه ای اعتراضی صادر کردند.
کردند  اعالم  بیانیه  این  پایان  در 
موثر  پاسخ گویی  عدم  درصورت 
و  احقاق  تا  خسارات،  جبران  و 
استیفای حقوق قانونی ازدست رفته 
خود بر تداوم این تجمعات اعتراضی 

اصرار خواهند ورزید.
مرغداران  از  جمعی  همزمان  

مقابل سازمان جهاد  در  کرماشان 
کشاورزی این استان دست به تجمع 

اعتراضی زدند.
معترضان دلیل تجمع خود را کمبود 
ذرت  به ویژه  نیاز  مورد  نهاده های 
خواستار  و  کردند  عنوان  سویا  و 
حمایت دولت از این قشر و توزیع 

عادالنه نهاده ها شدند.
قیمت مرغ در ماه های اخیر جهش 
سرسام آوری داشته و هر کیلو مرغ 

پرکنده به نزدیک ١٨ هزار تومان 
دسترسی  امکان  و  است  رسیده 
قیمت های  با  طیور  خوراک 

مصوب وجود ندارد.
این  به  نسبت  بارها  مرغداران 
اما  کرده اند،  اعتراض  موضوع 
و  نشده  حل  آنها  مشکل  تاکنون 
برای  مواد  کمبود  با  کماکان 
خوراک مرغ هایشان مواجه و هیچ 
نهادی پاسخگوی آنان نبوده است.

انصراف کرماشان از حضور در لیگ برتر 
بدلیل عدم اختصاص بودجه

عدم  بدلیل  کرماشان  کشتی  تیم 
اختصاص بودجه از سوی نهادهای 
از  حکومتی  و  ورزشی  ذیربط 
شرکت در فصل آتی کشتی لیگ 

برتر ایران انصراف داد.
"محمدحسین محبی" رئیس هیات 
این  در  کرماشان  استان  کشتی 
تیم  که  داشت  اعالم  خصوص 
پایبندی  عدم  بدلیل  کرماشان 
خویش  تعهدات  به  نفت  وزارت 
مبنی بر حمایت مالی از این تیم، 

انصراف  برتر  لیگ  در  شرکت  از 
داده  است.

عدم  بدلیل  که  افزود  نامبرده 
تمدید  به  قادر  نفت،  وزارت  تعهد 
قرارداد کشتی گیران تیم نبوده و 
با تیم های  این تیم  کشتی گیران 
دیگر قرارداد انعقاد کرده و عمآل 
برای  کشتی  تیم  فاقد  کرماشان 

فصل آتی لیگ برتر می باشد.
بخش  در  سرمایه گذاری  از  رژیم 
شدت  به  کوردستان  در  ورزشی 

باشگاه های  و  کرده  خودداری 
عدم  بدلیل  کوردستان  ورزشی 
نهادهای  سوی  از  مالی  حمایت 
در  حضور  از  رژیم  ورزشی  ذیربط 
بوده  ایران محروم  اول ورزش  سطح 
و ورزشکاران کورد تنها توانسته اند 
با  انفرادی و  در بخش ورزش های 
بودجه شخصی در سطح اول ورزش 
نیز  تاکنون  و  کرده  شرکت  ایران 
افتخارات فراوانی کسب کرده اند.

سپاه تروریست پاسداران نیروهای خود را 
در روستای "گوگجه" مستقر کرده است

با  پاسداران  تروریست  سپاه 
در  خود  نیروهای  مستقرکردن 
روستای "گوگجه" از توابع سرشیو 
تحت   را  روستا  این  مردم  مریوان، 

فشار قرار داده است.
بر اساس گزارش رسیده به وب سایت 
سپاه  سازمان  میدیا"  "کوردستان 
این  شرب  آب  پاسداران  تروریست 
روستا را قطع کرده و با کفکش آن 
را به پایگاه نیروهای خود در این 

منطقه انتقال داده است.
که  است  آن  از  حاکی  اطالعات 
شلیک  با  شبانه  رژیم  مهره های 
مردم  برای  دامداران  سوی  به 
وحشت  و  رعب  ایجاد  روستا  این 

کرده اند.
همچنین به مدت چند روز است که 
خط تلفن ثابت و آنتن دهی موبایل 
در این منطقه قطع شده است. طی 
تروریست  سپاه  گذشته  ماه  چند 
پاسداران در مناطق کوهستانی این 
روستا ٥ پایگاه جدید ایجاد کرده 
زیادی  نیروهای  همچنین  و  است 
را در مسجد و مدرسه این روستا 

مستقر کرده است.
چند  رسیده  گزارشات  اساس  بر 
با  روستا  این  جاش های  از  نفر 
هویت "م.م"، "ش.م"، "ب.م"، "ع.و"، 
مخبر  "ع.ب"  "ل.ب"،  "ع.ب"، 
به  اقدام  و  شده  رژیم  نیروهای 

همکاری با آنها کرده اند.
اعالم  روستا  این  مردم  از  شماری 
تداوم  صورت  در  که  اند  کرده 
تروریست  از سوی سپاه  این فشار 
خود  سکونتگاه  باالجبار  پاسداران 

را ترک می کنند.
در همین رابطه نیروهای تروریستی 
ایست   پست های  ایجاد  با  رژیم 
تفتیش  و  روستا  این  در  بازرسی 
وسایل شخصی آنان فضایی روانی 

ایجاد کردەاند.
سازمان  اعضای  همچنین 
رژیم  پاسداران  سپاه  تروریستی 
اخاذی  روستا  این  مردم  از  ایران 

می کنند.

تحصن اعتراضی کارگران شهرداری روانسر
اعتراضی  تجمعات  ادامه  در 
ایران  و  کوردستان  در  کارگران 
رژیم  مدیریت  سوء  از  ناشی  که 
اسالمی ایران در بخشهای مختلف 
و  مالی  مطالبات  و  اقتصادی 
دیگر موارد مدیریتی است جمعی 
در  روانسر  شهرداری  کارگران  از 
شهرداری  ورودی  درب  مقابل 
اعتراضی  تجمع  روانسر  شهرستان 
برگزار کردند. روز جمعه ١٧ مرداد 
کارگران  از  جمعی   ،١٣٩٩ ماه 

استان  در  روانسر  شهر  شهرداری 
به  نسبت  اعتراض  در  کرماشان 
خود  معوقه  حقوق  نکردن  پرداخت 
مقابل ساختمان شهرداری این شهر 
تحصن کردند. این کارگران مدت 
از  را  خود  معوقه  حقوق  ماه   ۵
و  دارند  طلب  شهر  این  شهرداری 
اعالم کرده اند تا تصویه نشدن طلب 
خواهند  ادامه  خود  تجمع  به  خود 
داد. این کارگران عالوه بر طلب ۵ 
ماه حقوق کامل، پاداش و عیدی 

پایانی سال ٩٨ خود را نیزدریافت 
به  دست  بار  چندین  و  اند  نکرده 
از سوی مسئولین  و  زده اند  تجمع 
وعده تصویه حقوق و سنوات گذشته 
هیچکدام  که  شده  داده  آنها  به 
عدم  است.  نشده  محقق  تاکنون 
کارگران،  معوقه  حقوق  پرداخت 
نیست  کوردستان  به  محدود  تنها 
تجمعات  ایران  سراسر  در  روزانه  و 
شهرهای  در  کارگران  اعتراضی 

مختلف برگزار می شود.

بازداشت چند عضو دیگر شهرداری مهاباد
اعضای  بازداشت  ادامه  در 
فساد،  بدلیل  مهاباد  شهرداری 
هفت عضو دیگر این شهرداری از 
سوی اداره اطالعات رژیم بازداشت 

شدند.
و  دزدی  بدلیل  مهاباد  شهرداری 
بحران  درگیر  آن  مسئوالن  فساد 

شده است.
اعضای  بازداشت  ادامه  در 
فاتح  "کامران  مهاباد،  شهرداری 
خضری  حامد  و  شهرداری  رئیس 
پنج  همچنین  و  شورا"  رئیس 
عضو شورای این شهر به نام های 
کریمی،  ابراهیم  خضری،  "کاوه 

وزارت خارجه آمریکا:
 رژیم ایران همانند داعش یک حکومت 

تروریستی است

باره  در  آمریکا  وزارت خارجه 
در  ایران  رژیم  تروریستی  اقدامات 
ایران و جهان در صفحه تویتر خود 
رژیم ایران را به داعش تشبیه نمود 
و این رژیم را یک سازمان عمده 

تروریستی معرفی کرد.
۵شهریور،  چهارشنبه  روز 
توئیتی  طی  آمریکا  وزارت خارجه 

همانند  ایران  "رژیم  کرد:  اعالم 
تروریستی  حکومت  یک  داعش 
یک  و  سپاه  طریق  از  که  است 
تروریستی  نیروهای  از  شبکه 
نیابتی، اقدام به ترور، آدم ربایی و 

اعدام   مردم ایران کرده است".
سال   ۴٠ مدت  به  ایران  رژیم 
تروریست  به وسیله سپاه  است که 

پاسداران و دیگر مزدورانش، مردم 
عادی را می کشد.

سپاه تروریست پاسداران به طور فعال 
از تروریسم به عنوان ابزار سیاست 
دولتی استفاده می کند و همچنین 
از نیروهای تروریستی نیابتی تحت 

کنترل خود حمایت می کند.
اخیرا آمریکا  ١٣ تن از مسئولین 
وترور  قتل  در  که  را  ایران  رژیم 
در اروپا دست داشتند را در لیست 
تحریم قرار داد و همین طور یک 
زندان  بر  ریاست  دلیل  به  را  فرد 
لیست  حقوق بشر  نقض  و  اوین 

گذاری کرد.
"کلی  مرداد،   ١٦ پنجشنبه  روز 
کرافت"، سفیر آمریکا در سازمان 
شماره  حامی  را  ایران  رژیم  ملل 
یک تروریسم در جهان اعالم کرد.

یونس  و  حسینی  عباس  سید 
قویتاسی"بازداشت شده اند.

دارد که  احتمال  ارتباط  همین  در 
فساد  بدلیل  نیز  راهنما"  "سامان 

بازداشت گردد.
"حامد حیدری" برای آنکه بازداشت 
فرماندهان  از  یکی  به  نگردد 
تروریست سپاه به نام "رحیمی" پناه 
برده اما به کمک وی نرفته است.
در همین ارتباط روز یکشنبه مورخ 
٥ مرداد ٩٩ شمسی ساعت ٩ صبح 
ماموران حفاظت اطالعات پنج تن 
را  مهاباد  شهرداری  کارمندان  از 

بازداشت کردند.

بازداشت  کارمندان  این  هویت 
"آرمان  است:  شکل  بدین  شده 
بایزیدی)از  فاخر  کریمی، 
رژیم(،  به  وابسته  خانواده های 
سیدحسین  علیزاده،  آواره)عمران( 
و  امالک(  سیدامینی)مسئول 

سعید مصطفی نژاد".
کارمندهای  از  تن  پنج  این 
بخش  در  و  بوده  شهرداری 
علت  دارند،  فعالیت  شهرسازی 
بازداشت این افراد دزدی و فساد 

عنوان شده است

ترجمه و انتشار شاهکار 
ادبی کوردی "مم و زین" به 

گویش هورامی

کتاب شعر "مم و زین"، اثر احمد 
خانی، شاعر بزرگ و نامی کورد 
گویش  به  هورامی"  "نامق  توسط 
شد.  منتشر  و  ترجمه  هورامی  
"نامق هورامی" از فعاالن فرهنگی 
ادبی  این شاهکار  اقلیم کردستان 
را به گویش هورامی ترجمه نموده 

است.
 "مم و زین" یکی از داستان های 
گویش  به  عاشقانه  منظوم 
کرمانجی، سروده احمد خانی است 
که در سده ١٧ نوشته شده است. 

مم و زین بر اساس داستانی واقعی 
احمد  از  قبل  سده  دو  حدود  که 
اتفاق  ترکیه  کوردستان  در  خانی 
رمان  این  است.  شده  خلق  افتاده، 
پیشتر بە زبان های فارسی، عربی، 
آلمانی و روسی ترجمە  فرانسوی، 
بار  چندین  کنون  تا  و  است  شدە 
چاپ  مختلف  کشور های  در  و 
همچنین  است.  شده  منتشر  و 
ماموستا "هژار" آنرا از کرمانجی 
کرده  ترجمه  سورانی  گویش  به 

است.
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غرب در خاورمیانه شکست خواهد خورد
 اگر ...

روشن فکران ترکیه ای و سوریه ای و عراقی باید این واقعیت را بپذیرند که انکار هویت و سرزمین ملت کورد و مخالفت با حق 
تعین سرنوشت آنان هیچ فایده ای ندارد و دفاع از حق تعین سرنوشت ملت کورد اولین قدم برای اتحاد و دوستی ملت های ترک 

و عرب و کورد و تشکیل اتحادی بزرگ میان ملت های منطقه برای پیشرفت همه جانبه است. 

با افزایش تولید نفت دیدگاهش نسبت   آمریکا هم هرچند که در سال های گذشته و 
به خاورمیانه تغییر کرده اما با توجه به اهمیت خاورمیانه بر اقتصاد و تحوالت جهان و 
همچین برای کنترل و جلوگیری از نفوذ چین نیازمند آن است که حضورش در منطقه 
را ادامه بدهد اما با توجه به رشد روز افزون قدرت چین ادامه حضور قدرتمندانه و 

تأثیرگذار آمریکا در خاورمیانه با خطر مواجه است.

پس از جنگ جهانی دوم که جان 
بیش از ٦٠ میلیون انسان را گرفت 
انسان ها  میان  خشونت  و  جنگ 
ساختار  بازهم  چون  نیافت  پایان 
منافع  اساس   بر  جهان  سیاسی 
آمریکا  خصوص  )به  کشور  چند 
این  و  شد  پایه ریزی  شوروی(  و 
قدرت ها برای کسب منافع بیشتر 
و  نکردند  دریغ  اقدامی  هیچ  از 
در نتیجه بازهم جنگ های ویرانگر 
داد  روی  جهان  مختلف  نقاط  در 
و  جایگاه  دلیل  به  خاورمیانه  و 
جغرافیای ویژه اش و دارابودن منابع 
فراوان از جمله نفت و گاز همیشه 
مورد توجه قدرت های جهانی بوده 
پرتنش ترین  از  یکی  نتیجه  در  و 
منطقه  هست.  و  بوده  جهان  نقاط 
بودن  دارا  علی رغم  خاورمیانه 
در  فراوان  کار  نیروی  و  منابع 
محسوب  فقیر  منطقه ای  کل 
نظامی  بودجه  اما درصد  می شود 
اقتصادش  نسبت  به  منطقه  این 
جهان  نقاط  دیگر  از  بیشتر  بسیار 
هزینه های  صرف  علی رغم  است، 

بسیار باال در امور نظامی منطقه 
و  بوده  ناامن  همیشه  خاورمیانه 
بر  جنگ  سایه  است  سال  ده ها 
روی این منطقه قرار گرفته، البته 
داخلی  ریشه  خاورمیانه  مشكالت 
فرامنطقه ای  قدرت های  و  دارد 
تنها از این مسائل به عنوان یک 
فرصت و به نفع منافعشان استفاده 
می کنند، هم اکنون ایران و ترکیه 
و گروه های تندرو مذهبی مسئول 
در  ناامنی  ایجاد  اصلی  باعث  و 
کشورهای  حضور  و  منطقه  کل 
با توجه به  فرامنطقه ای شده اند و 
تمایل روز افزون چین برای حضور 

در خاورمیانه رقبات میان آمریکا 
این  در  چین  و  روسیه  و  اروپا  و 
با  و  گرفت  خواهد  شدت  منطقه 
خواهی های  زیادە  گرفتن  نظر  در 
تهدید  و  ترکیه  و  ایران  رژیم های 
گرای  افراط  گروه های  جدی 
مذهبی تنش ها و جنگ نیابتی 
میان  مستقیم  جنگ  حتی  و 
خواهد  افزایش  منطقه  کشورهای 
یافت، اما نتیجه این رقابت ها چه 

خواهد شد و چه چیز به نفع مردم 
خاورمیانه است؟

و  اقتصادی  اول  قدرت  آمریکا 
اما  نظامی و سیاسی جهان است 
چین به عنوان قدرت دوم اقتصادی 

جهان به سرعت به آمریکا نزدیک 
دهه  این  پایان  از  قبل  و  می شود 
جلو  آمریکا  از  اقتصادی  نظر  از 
خواهد افتاد و طبیعا این مسئله بر 
روی قدرت نظامی و سیاسی چین 
تأثیر مستقیم خواهد گذاشت و سال 
به سال فاصله قدرت نظامی اش با 
آمریکا کمتر خواهد شد و این خطر 
در  آمریکا  جایگاه  برای  مهمی 
جهان است، هر چند آمریکا قصد 
داشته و دارد که چین را در همان 
سرگرم  آسیا  شرقی  جنوب  منطقه 
کار  این  در  اما  کند  محدود  و 
موفق نبوده و چین در تالش است 

جمله  از  جهان  دیگر  مناطق  در 
منطقه مهم و نفت خیز خاورمیانه 
داشته  جدی تری  و  بیشتر  حضور 
جایگاه  از  منطقه  این  چون  باشد 
همچنین  و  است  برخوردار  مهمی 
انرژی  تأمین  برای  مهمی  منبع 
است،  چین  رشد  به  رو  اقتصاد 
اروپائی ها  برای  خاورمیانه  البته 
که بسیار وابسته به منابع انرژی 
قاره هستند هم مهم  این  از  خارج 

دهه  در  که  هم  روسیه  و  است 
گذشته نشان داده در حال گسترش 
نفوذش هم در جنوب شرق اروپا و 
هم خاورمیانه است، آمریکا هم هر 
و  در سال های گذشته  چند که 

دیدگاهش  نفت  تولید  افزایش  با 
کرده  تغییر  خاورمیانه  به  نسبت 
اما با توجه به اهمیت خاورمیانه بر 
اقتصاد و تحوالت جهان و همچین 
نفوذ  از  جلوگیری  و  برای کنترل 
چین نیازمند آن است که حضورش 
با  اما  بدهد  ادامه  را  منطقه  در 
قدرت  افزون  روز  رشد  به  توجه 
و  قدرتمندانه  حضور  ادامه  چین 
خاورمیانه  در  آمریکا  تأثیرگذار 
این قدرت ها  با خطر مواجه است، 
رقابتی سخت در پیش دارند و هر 
مستقیم  درگیری  احتمال  چند 
آنان بسیار ضعیف است اما  میان 

نقاط  آنان در  نیابتی میان  جنگ 
خاورمیانه  جمله  از  جهان  مختلف 
این  ادامه  و  است  افزایش  به  رو 
رشد  دلیل  به  مدت  بلند  در  روند 
ضرر  به  چین  اقتصادی  تر  سریع 
آمریکا است، از طرفی قدرت های 
از  ترکیه   همچون  منطقه ای 
مسائل و مشکالت موجود نهایت 
استفاده را می کنند تا بر قدرت و 
نفوذشان بیافزایند و این مسئله هم 

و  آمریکا  ضرر  به  مدت  بلند  در 
اروپائی ها خواهد بود و از طرفی 
ایران  با  مستقیم  خورد  بر  نوع  هر 
خواهد  پرهزینه  بسیار  ترکیه  و 
تری  هزینه  کم  راه  آیا  اما  بود، 

وجود  اروپائی ها  و  آمریکا  برای 
برای  هزینه  کم  راه  بله،  دارد؟ 
غرب همان چیزی است که مردم 
خاورمیانه آرزوی آن را دارند یعنی 
مردم  بشر،  حقوق  و  دموکراسی 
جنگ  سال  ده ها  از  خاورمیانه 
دیکتاتورها  توسط  که  آشوب  و 
نژاد  و  مذهبی  گرایان  افراط  و 
شده خسته  تحمیل  آنان  بر  پرستان 
شده اند و دموکراسی تنها درمان و 
راه حل مشکالت خاورمیانه است، 
و  دموکراسی  از  حمایت  با  غرب 
حقوق بشر در خاورمیانه می تواند 
بزند،  را  نشان  چند  تیر  یک  با 

ملی  اقلیت های  از  حمایت  با 
هم  ترکیه  و  ایران  در  مذهبی  و 
و اصالحات  تغییر حکومت  باعث 
در این دو كشور حامی گروه های 
افراطی مذهبی خواهد شد و این 
دو کشور به هم پیمان غرب تبدیل 
خواهند شد و هم روند صلح در همه 
خاورمیانه به نتیجه خواهد رسید و 
با پایان مشکالت و تنش ها چین 
مداخل  برای  بهانه ای  روسیه  و 

نخواهند  منطقه  این  در  حضور  و 
داشت و به تدریج مجبور به ترک 
منطقه از جمله سوریه خواهند شد. 
برای استقرار دموکراسی در یک 
کشور و منطقه باید ابتدا فرهنگ 

و  تفاوت ها  قبول  که  دموکراسی 
برابری  و  دیگران  حقوق  رعایت 
نیازمند  این  یابد و  است گسترش 
اما  است  زیادی  هزینه  و  تالش 
منطقه  فکران  روشن  و  غرب  اگر 
برای استقرار دموکراسی و اتحاد 
در منطقه تالش نکنند خاورمیانه 
و  چین  نیابتی  جنگ  جبهه  به 
روسیه تبدیل خواهد شد و جز عقب 
ماندگی و فقر نتیجه و دستاوردی 
نخواهد  پی  در  خاورمیانه  برای 
داشت و غرب هم باید هزینه زیادی 
و  روسیه  نفوذ  با  مقابله  را صرف 
چین  کند و مستقیم و غیرمستقیم 

از نفوذ چین در این منطقه آسیب 
دید. ای کاش کشورهای  خواهد 
کشورهای  همچون  خاورمیانه 
و  بشر  حقوق  رعایت  با  اروپائی 
متحدانه به دنبال افزایش قدرت و 
نفوذشان در سطح جهان می بودند نه 
اینکه بازیچه دست قدرت های فرا 
منطقه ای بشوند، هر چند گسترش 
نفع  به  خاورمیانه  در  دموکراسی 
كشورهای غربی است اما برای آنان 
یک ضرورت نیست ولی برای ما 
دموکراسی یک  خاورمیانه  مردم 
ضرورت است، استقرار دموکراسی 
نیست  آسانی  کار  خاورمیانه  در 
اما جابه جایی یک کوه با جابه 
جایی اولین سنگ ریزه شروع می 
شود! اپوزسیون ایرانی باید با دید 
وسیع تر و عمیق تری به آینده نگاه 
کنند و این واقعیت را قبول کنند 
که بدون قبول و رعایت حقوق همه 
بر  امکان  ایران  ساکن  ملیت های 
و  آرامش  و  دموکراسی  قراری 
توسعه در ایران و اتحاد در منطقه 
وجود ندارد، روشن فکران ترکیه ای 
این  باید  عراقی  و  سوریه ای  و 
واقعیت را بپذیرند که انکار هویت 
و مخالفت  و سرزمین ملت کورد 

هیچ  آنان  سرنوشت  تعین  حق  با 
فایده ای ندارد و دفاع از حق تعین 
سرنوشت ملت کورد اولین قدم برای 
اتحاد و دوستی ملت های ترک و 
اتحادی  تشکیل  و  کورد  و  عرب 
بزرگ میان ملت های منطقه برای 
غیر  در  است  جانبه  همه  پیشرفت 
این صورت ملت های مظلوم منطقه 
از جمله ملت کورد تنها بازندگان 
و رنج دیدگان منطقه نخواهند بود 
و همه کشورها و ملت های منطقه 
و  بازی  در  دیگری  از  پس  یکی 
رقابت میان قدرت های فرا منطقه 
ای به رنج و فالکت خواهند افتاد.

مختار نقشبندیکاوە آهنگریمختار نقشبندی
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نگرانی اصلی خامنه ای 
از دست دادن نقش ام القرای جهان اسالم است اوینمصطفیزادە:

رژیم اسالمی ایران طی چند 
سال اخیر بە شدت در تالش 
است.  جمعیت  افزایش 
رژیم  رهبر  خامنەای  علی 
اسالمی ایران خود از بانیان 
سیاست  این  حامیان  و 
و  سیاست  این  اما  است. 
انتقاداتی  با  آن  راهکارهای 

شدید روبرو گردیدە است.
"اوین  با  رابطە  این  در 
مصطفی زادە" فعال سیاسی 
رشته  فارغ التحصیل  و 
بخش  در  جامعەشناسی 
"کوردستان"  روزنامه  فارسی 
شما  داشتەایم.  گفتگویی 
دعوت  آن  خواندن  بە  را 

می نماییم.

تنظیم  قانون  ایران  رژیم  اگر   
خانواده را الغا کند، آیا جمعیت 
خواهد  افزایش  آینده  در  ایران 

یافت؟ 
امروز حاکمان جمهوری اسالمی و 
در رأس آن خامنه ای با تأسف به 
کرده  نگاه  خانواده"  "تنظیم  قانون 
جمعیت  کنترل  سیاست های  و 
جمهوری  ریاست  دوره  از  که  را 
"خطا"  بود  شده  آغاز  رفسنجانی 

توصیف می کند.
جمعیت  کنترل   ٨٠ دهه  اواخر  از 
ایران خصوصا از سوی احمدی نژاد 
رئیس جمهور وقت و خامنه ای مورد 
انتقاد قرار گرفت. سپس از اوایل 
دهه ٩٠ این انتقادات وارد مرحله 
اجرایی شد، به گونه ای که در اسفند 
قانون  محدودیت های  کلیه   ١٣٩١
و  اصالح  یا  لغو،  خانواده"  "تنظیم 
باز تصویب شد و در تاریخ یازدهم 
الزم الجرا  منظور  به  تیرماه ١٣٩٢ 
رئیس جمهوری  امضاء  با  شدن، 
و  درمان  بهداشت،  وزارت های  به 

آموزش پزشکی ابالغ شد.
اما نگرانی اصلی با انتشار نتایج 
انقالب  عالی  شورای  تحقیقات 
فرهنگی در آذر ٩٨ آغاز شد که 
به  نرخ رشد جمعیت  نشان می داد 
کمتر از ١درصد کاهش پیدا کرده 
به  اشاره  با  این گزارش  در  است. 
اینکه از سال ١٣٨٠ تا ١٣٩٤ تولد 
در کشور در حال افزایش بوده، اما 
آمده بود پس از سال ١٣٩٤ به علت 
جمعیت"  درونی  توان  شدن  "خالی 
تقریبا  شیب  "با  تولدها  تعداد 
طوری  به  یافته،  کاهش  تندی" 
موالید  میزان   ١٣٩٧ سال  در  که 
کشور نسبت به سال قبل با کاهش 
بیش از ٨ درصدی مواجه شد که 

در دو دهه اخیر بی سابقه بود.
افزایش  از  دیگر  یعنی  این  و 
ساالنه حدود ٢.٥ درصد نسبت به 

سال های قبل خبری نیست. 
سیاست های  است  آن  نشانگر  و 
شکست  با  اسالمی  جمهوری 
ابالغ  باوجود  حتی  شده،  مواجه 
در  جمعیت"  کلی  "سیاست های 
١٤بند از سوی خامنه ای به قوای 

سه گانه. 
آنچه  به  باتوجه  گفت  باید  پس 
وجود  با  ایران  جمعیت  شد  ذکر 
نه  خانواده"  "تنظیم  قانون  لغو  
رو  بلکه  نداشته  افزایش  تنها 
برای  چراکه  است.  کاهش  به 
موفقیت آمیز بودن  سیاست افزایش 

نیز  دیگری  شاخص های  جمعیت 
ایران این روزها  دخیل هستند. در 
فزاینده  بحران های  دچار  که 
و  اجتماعی  اقتصادی،  سیاسی، 
مشکالت  است.  زیست محیطی 
را  ایرانی  جامعه  گریبان  زیادی 
حل  غیرقابل  بعضی   که  گرفته 
ساختارهای  می رسند.  نظر  به 
اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی، 
نظر  به  شکننده  همیشه  از  بیش 
جامعه  تحمل  آستانه  می رسد. 
ایرانیان  بر  عرصه  و  پایین  ایرانی 
تنگ است. به همین دلیل انتظار 
رشد جمعیت در جامعه ایران بسیار 

دور از واقعیت است. 

نرخ  کاهش  عوامل  مهمترین   
جمعیت در سال های اخیر در ایران 

چه بوده است؟
کاهش  روند  مختلفی  عوامل 
زده اند،  رقم   را  ایران  در  جمعیت 
عمیق  بحران های  به  باتوجه  اما 
با  و  اخیر  سال های  در  اقتصادی 
باروری  نرخ  کمترین  درنظرگرفتن 
شاخص  می توان  سال ها  همین  در 
مهم ترین  را  معیشتی  اقتصادی_ 

عامل دانست. 
نابسامان  وضعیت  دلیل  همین  به 
رشد  و  تورم  بیکاری،  اقتصادی، 
باروری  عوامل  مهمترین  طالق 
شرایط  هستند که  ایران  در  پایین 
سیاسی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
نقش  آن  شکل گیری  در  موجود، 

بسزایی داشته اند.
نبود  دارند؛  باور  نیز  جامعه شناس 
امید در جامعه از مهمترین دالیل 
امیدی  نرخ جمعیت است.  کاهش 
اقتصادی  بحران های  به دنبال  که 
و سیاسی نزد مردم از بین رفت. 
چراکه رشد جمعیت باید متناسب 
با روح یک جامعه باشد.  همچنین 
سالمند شدن پدیده ای جهانی هست 
که قطعا راه حلش افزایش جمعیت 
کشورهای  در  خصوصا  نیست 
جمعیت  انفجار  که  توسعه نیافته 
متعدد  مشکالت  به  توجه  با 
فرهنگی  و  سیاسی  اقتصادی، 
می تواند مانع شکوفایی اقتصادی 

و توسعه شود. 
تغییر  چون،  عواملی  که  هرچند 
جوانان،  و  زوج ها  زندگی  سبک 
افزایش  و  ازدواج  آمار  کاهش 
و  زنان  در  ازدواج  سن  متوسط 
مردان، افزایش فاصله بین ازدواج 
افزایش فاصله  اول،  تولد فرزند  و 
تک  پدیده  رواج  بارداری ها،  بین 
اصلی  دالیل  به عنوان  فرزندی 
سوی  از  جمعیت  رشد  کاهش 
جمهوری اسالمی اذعان می شوند. 
اما باید گفت تحوالت فرهنگی و 
اجتماعی مانند افزایش فردگرایی 
به  سمت  زندگی  سبک  تغییر   ،
و  تحصیلی  موفقیت  اولویت 
بیرون  در  زنان  اشتغال  حرفه ای، 
از خانه و افزایش نرخ شهرنشینی 
پدیده ای جهانیست که رشد جمعیت 
داده  کاهش  جوامع  تمام  در  را 
نه  داد  نیاز  جهان  اکنون  آنچه  و 
بلکه متناسب کردن  رشد جمعیت 
پایدار  توسعه  و  منابع  با  جمعیت 

است. 

  آیا کاهش جمعیت برای ایران 
خطرناک است؟

کاهش  گفت  می توان  واقع  در 

جمهوری  برای  بسیار  جمعیت 
اسالمی خطرناک است و درمقابل 
برای  می تواند  جمعیت  افزایش 
بسیار  مردمانش  و  ایران  کشور 

خطرناکتر باشد. 
اصلی  نگرانی  اسالمی  جمهوری 
مولد  نیروی  کاهش  را  خود 
اقتصادی )افزایش هزینه و کاهش 
سالمند  جمعیت  افزایش  و  تولید( 
کشور نشان می دهد. اما نگرانی 
بود.   نخواهد  و  نبوده  این  اصلی 
خصوصا زمانی که با یک نگاه 
پایدار،  توسعه  می توان گفت عدم 
از  ١٠درصد  تنها  زیست  قابلیت 
مساحت ایران و همچنین باتوجه به 
چالش کمبود و محدودیت منابع، 
نسبتا  زندگی  برای  شاید  ایران 
سرزمین  نفر  میلیون   ٣٠ مرفه 
قطع  طور  به  اما  باشد،  ایده آلی 
منابع کافی و پایدار برای تأمین 
رفاه ٨٠، ١٠٠ یا ١٥٠ در آن وجود 

ندارد.
شرایطی  جمعیت  رشد  نرخ  کاهش 
از  نیمی  در  تقریبا  که  است 
و  است  داده  رخ  جهان  کشورهای 
اکنون با توجه به تغییرات اقلیمی 
گسترده در سطح جهان نه تنها بر 
نمی شود  تأکید  جمعیت  افزایش 
با  آن  تناسب  و  کاهش  بر  بلکه 
هر کشور و توسعه پایدار در همه 

جهات تاکید می شود. 
اقتصادی،  مسایل  از  جدا  چراکه 
در عرصه  محیط زیست نیز وضعیت 
به گونه ای است که دیگر انتظار 
از  حاضر،  جمعیت  به  پاسخگویی 
از  نیمی  خشکسالی  نمی رود.  آن 
و  فراگرفته  را  ایران  دشت های 
تاالب ها  و  رودخانه ها،دریاچه ها 
نیز  جنگل ها  و  افتاده اند  رمق  از 
گرفتار  آتشی  به  هرازچندی 
می شوند، و با چنین روندی، تولید 
با  نیز  حاضر  جمعیت  برای  غذا 
روبه روست  متعددی  دشواری های 
و پاسخگویی به جمعیتی فراتر از 
از  خارج  و  فراواقعی  تعداد،  این 

تصور است.
اسالمی  جمهوری  نگرانی  پس 

چیست؟ 
مانند مثل همیشه برای جمهوری 
وقتی که  است.  امنیتی  اسالمی 

تهدیدی  را  جمعیت  نرخ  کاهش 
گرفتن  به دست  بلندپروازی ،  علیه 
رهبری جهان اسالم و تهدید علیه 

امنیت خود می داند.  
برای جمهوری اسالمی، جمعیت از 
مولفه های قدرت است. ابراز قدرت 
در منطقه و جهان. این مسله برای 
جمهوری اسالمی آنقدر مهم است 
اواخر  از  که حتی کنترل جمعیت 
دهه ٦٠ را دسیسه آمریکا می داند؛ 
ملل  جمعیت  جمله کمک های  از 
متحد برای تنظیم خانواده در ایران، 
توافقنامه وام ١٤١ میلیون دالری 
بین بانک جهانی و وزارت بهداشت 
دالری  میلیون   ١.٨ وام  و  ایران 

یونیسف به ایران. 
روزنامه  ارتباط  همین  در 
دانشگاه  به  متعلق  "فرهیختگان" 
دهه  بررسی های  اسالمی،  آزاد 
٧٠ میالدی دولت آمریکا  درباره 
جهان  در  جمعیتی  چشم انداز های 
را در راستای این دسیسه می بیند 
کشور های  جمعیت  هرچه  که 
دیگر در آینده کمتر باشد، به نفع 
آمریکا خواهد بود؛ یک استراتژی 

بلندمدت برای حفظ برتری.
رشد  اسالمی  جمهوری  واقع  در 
در  بخصوص  جهانی  جمعیت 
علیه  را  اسالمی  کشورهای 
امنیت آمریکا می داند و  چیزی 
تهدید کند  را  آمریکا  امنیت  که 
اسالمی  جمهوری  امنیت  مدافع 
که  وقتی  خصوصا  بود؛  خواهد 
رهبری جهان اسالمی را برای خود 

قائل است. 
و چرا افزایش جمعیت برای کشور 

ایران و مردم خطرناک است؟ 
گفت  می توان  حرف  ساده ترین  در 
پیمانه کشور ایران از جمعیت لبریز 

شده است. 
ایران  کارشناسان،  گفته  به 
سرزمینی ایده آل برای ٣٠ میلیون 
در  پایدار  توسعه  الگوی  با  نفر 
یک جغرافیای نیمه خشک است 
که افزایش جمعیت به سمت ١٠٠ 
سابقه  می تواند  ١٥٠میلیونی  تا 
تهدید  جدی  بطور  را  آن  زیستی 

کند. 
بسیاری  هم اکنون  که  تهدیدی 
پیدا  نمود  آن  عوارض  و  از عالئم 

بزرگ  بحران های  عامل  و  کرده 
است که بیش از هرچیزی موقعیت 
در  را  ایران  زیستی  و  سرزمینی 

معرض خطر قرار داده است.
آب کم است یا به تعبیری نیست. 
در  غذا  و  آب  دعوای  نشانه های 
ایران پدیدار شده ، چرخ کشاورزی 
سر  از  که  غذا  تأمین  برای  نه 
تعارف می چرخد، بلکه بحران را به 
عقب  بیندازد. اقتصاد ایران بیش از 
همیشه وابسته به نفت و تاثیر پول 
نفت کمتر از همیشه است و کمبود 
روستاها  حتی  و  شهرها  در  فضا 
نمود پیدا کرده است. پس با توجه 
به قابلیت زیست تنها ١٠درصدی 
مساحت ایران؛ سیر هدررفت منابع 
آبی و فرسایش خاک در ایران، نه 
مناطق غیرقابل زیست که مساحت 
قرار  تاثیر  تحت  را  ایران  مفید 
می دهد، چنانکه این سال ها چنین 
کرده. امروز بسیاری از شهرها و 
هیدرولوژی  نظر  از  ایران  مناطق 
شهرهای مرده محسوب می شوند.

چشم  با  و  نیست  جا  همچنین 
و  دید  می توان  هم  غیرمسلح 
تشخیص داد که ظرف این کانون ها 
چقدر گنجایش دارد. و حتی بدون 
استناد به آمار و ارقام و محاسبه 
و  طبیعی  ظرفیت های  و  نسبت ها 
غیرطبیعی هم می توان گفت محال 
است بتوان دو برابر این چیزی که 
شهرها  توی  کرده،  سرریز  خودش 
زندگی شان  برای  و  ریخت  آدم 

برنامه ریزی کرد. 
به همین دلیل به گفته کارشناسان 
رشد  نرخ  درحال حاضر  اگرچه 
دهه های  به  نسبت  جمعیت 
بحرانی  اما  شده؛  کند  گذشته 
یک  اگر  حتی  نیست،  کار  در 
شود  سالمند  ایران  جمعیت  چهارم 
بحران  تشدید  از  نگران کننده تر 
جمعیت  افزایش  پی  در  اقتصادی 

نخواهد بود. 
نگرانی  برای  چیزی  اگر  پس 
وجود داشته باشد، بحران های شدید 
که  است  مشکالتی  و  اقتصادی 
و وضعیت  بهبود  و  پایداری  مانع 
می شود.  ایران  در  اقتصادی 
چالش های  و  بحران ها  همچنین 
ظرفیت  حتی  که  زیست محیطی 

قابل  محدود  فضاهای  زیستی 
در  را  ایران  جغرافیای  در  زیست 

معرض خطر قرار داده است. 
و باید توجه داشت که اصل این که 
جمعیت  جهانی  روز  نام  به  روزی 
پایه ریزی شده، برای همین منابعی 
در  حال  است.  محدود  که  است 
باالی  حد  به  منابع  بحران  ایران 
خود رسیده و ظرفیت زیست در این 
می آید.  پایین  روز  به  روز  محیط 
همچنین سیاست رشد جمعیت نیاز 
به توسعه، اقتصاد و وضعیت پایدار 
دارد و این با یک نگاه در ایران 
اسیر بحران امکان پذیر نیست؛ حال 
سالمند  جمعیت  از  نگرانی  آنکه 
سیاست  نتیجه  آینده  دهه  چند 
اشتباه تشویق به فرزندآوری  قریب 
به ١٧ میلیون در دهه شصت بود. 

 نداشتن شرایط مناسب اقتصادی 
جمعیت  کاهش  بر  تأثیری  چه 

دارد؟
نداشتن اقتصاد پویا نقشی مستقیم 
بر کاهش جمعیت خواهد داشت. و 
ما این واقعیت را در همین چندسال 
شکست  دنبال  به  ایران  اخیر 
سیاست های افزایش جمعیت که از 
سوی خامنه ای ابالغ شد دیدیم. 

تنها  جمعیت  رشد  مسئله  چراکه 
با افزایش زادو ولد حل نمی شود. 
برای رشد  استانداردهای مختلفی 
جمعیت در سطح جهان وجود دارد 
به  باید  اقتصاددانان  گفته  به  که 
ازای هر ١% رشد جمعیت دست کم 
داشته  وجود  اقتصادی"  "رشد   %٣
دیگر  مؤلفه های  همچنین  باشد. 
مانند؛ "شاخص سالمت"، "شاخص 
آموزش" که خود شامل مؤلفه های  
کرسی های  تعداد  مثل  دیگر 
تعداد  جمعیت،  تعداد  به  دانشگاه 
تعداد  پرورش،  آموزش و  مدارس 
میزان  معلمان،  و  انسانی  نیروی 
توانمندی  آموزشی،  کارایی 
کارآفرینی  و  خالقیت  قدرت  و 
و  می شود  نیروها  و  دانش آموزان 
همچنین گنجایش شهرها و مسائل 

محیط زیستی. 

ادامە در صفحە ٦
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درگیر  حاضر  حال  در  ایران 
چالش های  و  بحران ها  بزرگ ترین 
سیاسی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
در  کم  دست  بحران  حجم  است. 
است.  بی سابقه  گذشته  سال   ٣٠
صندوق  پیش بینی های  اساس  بر 
بین المللی پول، امسال برای سومین 
ایران  اقتصادی  رشد  پیاپی  سال 
خواهد  درصد   ۵ منفی  از  کمتر 
بود. در واقع در آستانه سال ١٤٠٠ 
ایران تقریبا ١٨  حجم کل اقتصاد 
 ١٣٩٦ سال  از  کوچک تر  درصد 
اقتصاد  پنجم  یک  یعنی  است. 
ایران در سه سال گذشته آب رفته 
این مدت  در  در حالی که  است، 
به  به  درصد   ۵ حدود  در  چیزی 
است.  شده  اضافه  کشور  جمعیت 
قدرت  که  است  آن  معنی  به  این 
سال  سه  در  ایرانی  هر  اقتصادی 
چهارم  یک  به  نزدیک  گذشته 
)دقیقا ٢٢ درصد( کم شده است.

همانطور  هم که روشن است همه 
این شاخص ها در ایران دچار بحران 
نسبت  را  مردم  تنها  نه  و  شده اند 
به حل این بحران ها توسط حاکمان 
مردم  بلکه  کرده،  اعتماد  بی 
حل  برای  درستی  هیچ چشم انداز 
این  در  نمی بینندو  بحران های  این 
بسیار  جمعیت  رشد  انتظار  شرایط 
بیهوده است و همانگونه که دیدیم 
با کاهش رشد جمعیت مواجهیم.  

با  توام  زندگی  به  امید  چراکه 
گره  جمعیت  رشد  به  که  سالمت 
جامعه  در  مردم  برای  خورده 
درک  قابل  اصال  ایران  کنونی 
حاضر  درحال  کمااینکه  نیست. 
و  زیست  محیط   مسکن،  مسئله 
هستند  دیگری  عوامل  آب  بحران 
با شاخص  به صورت مستقیم  که 

جمعیت در ارتباطند.

افزایش  به  خامنه ای  اسرار   
جمعیت در چیست؟

احوال  ثبت  سازمان  پيشنهاد  به 
انقالب  عالی  شورای  تصويب  و 
فرهنگی، ٣٠ ارديبهشت هرسال به 
عنوان "روز ملی جمعيت" در تقويم 

ایران به ثبت رسيده است.
روز  با  است  مصادف  روز  این 
جمعيت"  كلی  "سياست های  ابالغ 
در ١٤ بند از سوی خامنه ای در 
مبتنی  سیاست هایی   .١٣٩٣ سال 
بیشتر،  فرزندآوری  به  تشویق  بر 
تحکیم بنیان خانواده به هر قیمت و 
تشویق به نگهداری از سالمندان در 

فضای خانواده.
گیرودار  در  نیز  امسال  خردادماه 
از  پس  هفته  دو  و  کرونا  ویروس 
جمهوری  در  جمعیت"  ملی  "روز 
از  دیگر   بار  خامنه ای  اسالمی، 

این نگرانی اش گفت. 
افزایش  اهمیت  از  حاکی  اینها 
است،  خامنه ای  برای  جمعیت 
خصوصا آنکه افزایش جمعیت برای 
مطلقه  ولی  و  اسالمی  جمهوری 
نظام یک مسله کامال  این  فقیه 
برای حفظ قدرت و  امنیتی است 
اقتدار نظام و حذف نشدن از گردونه 
در  خصوصا  بین المللی  رقابت های 

تقابل با آمریکا. 
همانطور هم که در ١٣مرداد ١٣٩٨ 
از  گروهی  با  دیدار  در  خامنه ای 
ببینید،  "شما  گفت:  زوج های جوان 
غربی،  کشورهای  از  بعضی  در 
خانواده ای  آمریکا،  در  مثال 
١٥بچه دارند، ٢٠ بچه دارند و از 
این قبیل، تشویق ]هم[ می شوند و 
هیچ کس مذمتشان نمی کند. اما 
می رسد،  که  ما  کشور  به  نوبت 
می شود،  تشویق  قضیه  طرف  این 

]یعنی[ کم فرزندی و مانند اینها."
خامنه ای در ادامه می افزاید: "در 
دنیا آن کشورهایی که جمعیت های 
زیادی دارند، به برکت آن به خیلی 
چین  یافته اند؛  دست  امکانات 
یک نمونه  است، هند یک نمونه  
هم  مشکالتی  اینکه  با  است؛ 
این  خود  حال  عین  در  اما  دارند 
جمعیت زیاد به عنوان یک ارزش 
یک  سیاسی،  ارزش  اجتماعی، 
ارزش بین المللی برای آنها توانسته 

موفقیتهایی را به وجود بیاورد."
آمریکا،  دولت  رسمی  آمار  بر  بنا 
در  خانوار  اعضای  تعداد  متوسط 
میالدی   ٢٠١٨ سال  در  آمریکا 
٣.۴ بوده است. یعنی هر خانواده 

١.٩ فرزند دارد.
از  خامنه ای  اصلی  نگرانی  پس 
جهان  ام القرای  نقش  دادن  دست 
در  که  همانطور  است،  اسالم 
می کند:  تأکید  توصیه هایش 
مسلمان،  کشورهای  میان  "در 
به  مربوط  باروری  نرخ  پایین ترین 
ایران است. با ادامه این روند، در 
سه دهه آینده نقش ام القرای جهان 

اسالم را از دست خواهیم داد."

 خامنه ای در سخنانش از "مسئوالن 
میانی" انتقاد کرده که به گفته 
او "درست عمل نمی کنند" و باعث 
جمعیتی  سیاست  نشدن  عملی 

شده اند؛ نظر شما چیست؟
افزایش  یا  و کاهش  جمعیت  رشد 
آن مسله ایست که نیاز به یکسری 
هر  در  بسترها  و  زیرساخت ها 
که  مولفه هایی  دارد.  جامعه ای 
عرصه های  همه  در  آن ها  غیاب 
اجتماعی  و  سیاسی  اقتصادی، 
زمانی  تا  و  است  آشکار  ایران 
درست  مسیر  در  بسترها  این  که 
دست  از  تنها   نه  نگیرند  قرار 

مسئوالن رده میانی بلکه از دست 
ساخته  کاری  هم  خامنه ای  خود 
نیست. همانطور که سیاست شخص 
خامنه ای در چند سال اخیر برای 
شکست  با  جمعیت  رشد  افزایش 

کامل مواجه بوده است.
دست  از  حتی  زمینه  دراین 
روزگار  مانند  گسترده  تبلیغات 
تنظیم خانواده کاری برنیامدو تمام 
چند  در  سیما  صداو  برنامه های 
فرزندآوری  تبلیغ  برای  اخیر  سال 
بلکه  نبوده  ماثر  تنها  نه  بیشتر 
و چند  همسری  تبلیغات کودک 
از  بسیار  انتقادات  با  همسری 
و  بوده  همراه  مدنی  جامعه  سوی 
تقویت دهنده  را  اسالمی  جمهوری 
کودک همسری و تبعات آن مانند 
فروش کودک به دلیل وام ازدواج 

می دانند. 
این  در  که  میانی  رده  مسئوالن 
میدان  وارد  مستقیم  بطور  عرصه  
اذعان  شکست  به  اکنون  شدند 
غیر  روش های  از  و  می کنند 
که  بطوری  می گویند.   مستقیم 
در مدت های اخیر شاهد طرح های 
وام ازدواج، محدودیت طالق برحسب 
استان ها به تعداد هر روز، کاهش 
واردات کاندوم، قطع رایگان قرص 

ضدبارداری و ... بودیم.  
دیگر  نبود  به  باتوجه  البته 
درک  و  امر  این  در  زیرساخت ها 
و  موضوع  این  از  مردم  کامل 
سیاست های  به  بی اعتمادی 
با  هم  سیاست  این  حکومتی، 

شکست مواجه خواهد شد. 

  نظر خود را رابطە بە سیاست 
افزایش جمعیت در ایران چیست؟

اقلیمی  تغییرات  به  باتوجه  اکنون 
گسترده در سطح جهان و در خطر 
محیط زیست  و  زیست  بودن  جدی 

عنوان  به  باید  ما  همه  ایران 
فاجعه  این  به  مسول  انسان  یک 
افزایش  سیاست  با  و  باشیم  واقف 
جمعیت در هرجای دنیا و جمهوری 
اسالمی که البته اهدافش کامال 
امنیتی است مخالفت کنیم.  حتی 
جمهوری  از  غیر  حکومتی  اگر 
امنیتی  اهداف  و  باشد  اسالمی 
افزایش جمعیت  اما  باشد،  نداشته 
گوناگون  فجایع  باعث  می توانند 
و به خطر انداختن نسل های آینده و 
دیگر گونه های جانوری و از بین 
چراکه  شود.  محیط زیست  رفتن 
تناسب  به سمت  باید  امروز  انسان 

جمعیت با محیط زیست برود. 
و باید بگویم قربانی اصلی اجرای 
زنان  جمعیت  افزایش  سیاست های 
بیشتر  تبعیض  به  بود که  خواهند 
البته  و  می زند  دامن  زنان  علیه 
محیط زیستی  بحران های  و  پیامد 
قرار  هدف  را  زنان  مجددا  نیز 
سیاست های  که  چرا  می دهد. 
نظامی ضدزن  در  افزایش جمعیت 
چون جمهوری اسالمی که دارای 
در  زن ستیز  سیاست های  و  قوانین 
همه ابعاد است از یکسو وضعیت 
که  بازاری  در  را  زنان  اشتغال 
به  بوده  ناامن  زنان  برای  همواره 
دیگر،  از سوی  و  خطر می اندازد 
به  را  آنها  اجتماعی  نقش های 
عنوان نیروهای مولد اقتصادی و 
اجتماع  و  سیاست  در  موثر  افراد 
تمام  کنار  در  می کند.  کمرنگ 
بخش های  اجرای  نگرانی ها،  این 
تهدیدی  به  طرح،  این  گوناگون 
جدی علیه سالمت جسمی و روانی 

زنان هم تبدیل شده است.
حق باروری یا حق انتخاب آزادانه 
تعداد  تعیین  فرزند،  داشتن  برای 
و  فرزندان  تولد  فاصله  فرزندان، 
برخورداری از اطالعات و استفاده 

بارداری  از  پیشگیری  وسایل  از 
اسناد  در  که  جنسی  بهداشت  و 
حقوق بشر سازمان ملل به رسمیت 
روش های  اجرای  با  شده،  شناخته 
بارداری،  کنترل  کننده  محدود 
فشار  و  می شود  گرفته  نادیده 
و  بیشتر  باروری  برای  زنان  روی 
زایمان های متعدد، حق زنان را بر 

بدن شان نادیده می گیرد.
است  بسیارجدی  نگرانی  این 
مسئوالن  گفته  در  آشکار  و 
بر  که  پیداست  اسالمی  جمهوری 
این  در  نقش مادری  پررنگ کردن 
سیاست تأکید می کنند. همانطور 
که ابالغیه ١٤ بندی خامنه ای در 
این رابطه با افزایش دوران زایمان 

به ٩ ماه شروع به کار کرد. 
"پررنگ شدن نقش مادری" سیاست 
غالب جمهوری اسالمی در تمامی 
٤١سال گذشته بوده است اما پس 
از  تدوین سیاست های جمعیتی  از 
دولتی  نهادهای  خامنه ای،  سوی 
قدم هایی عملی نیز به این منظور 
تصویب  جمله  از  برداشته اند؛ 
کاری  ساعت  کردن  کم  قانون 
شش  زیر  فرزند  که  شاغلی  زنان 
شرایط  تسهیل  نیز  و  دارند  سال 
جمله  از  زنان  برای  بازنشستگی 
و  بازنشستگی  سن  بودن  پایین تر 

سوابق کار نسبت به مردان.
این قوانین شاید در نگاه اول به نفع 
زنان باشد اما به تدریج زنان را از 
بازار کار و به تبع آن از حضور در 
همچنین  و  می کند  دورتر  جامعه 
موقع  کارفرما  تا  می شود  باعث 
استخدام، مرد را به زن ترجیح دهد 
حتی با داشتن شرایط یکسان چرا 
که بر روی نیروی کار مرد بیشتر 
این  کند.  حساب  می تواند  زن  از 
از  زنان  شدن  دور  یعنی  موضوع 

بازار کار و اجتماع.

ادامە  صفحە 5

از بازسازی سوریه تا صدور اسلحه به دیگر نقاط جهان

کاوە آهنگری
مسئولین  گذشته  روز  چند  در 
را  موضوع  دو  اسالمی  جمهوری 
یکی  کشیده اند؛  جهانیان  رخ  به 
اعالم آمادگی ایران برای بازسازی 
دیگری  و  گشته  ویران  سوریه ی 
هم ادعای صدور اسلحه به دیگر 
نوشتار  این  در  جهان.  کشورهای 
شرایط  و  امکان  توان،  به  کوتاه 
سه  در  ایران  و  اسالمی  جمهوری 
جهانی  و  منطقه ای  داخلی،  سطح 
نهایت  در  و  انداخت  خواهم  نظری 
عاقبت چنین سیاستهایی از سوی 
سران جمهوری اسالمی برای خود 
و ایران و ایرانیان را بررسی خواهم 

کرد.
ماجراجویی های جمهوری اسالمی 

از همان بدو تأسیس این نظام توسط 
آیت  اللە خمینی و پیرامونش نسبت 
به ایران و منطقه و جهان شروع و 

تا به امروزهم ادامه دارد.
سران رژیم تروریستی حاکم بر ایران 
از همان ابتدا با پشت کردن به اصول 
و هنجارهای جهان شمول و اقدامات 
ضد بشری چه در ایران و چه در 
منطقه و سطح جهانی، نشسته بر 
زعم  به  اگرچه  خود  خیال  اسب 
آنان در جهت پیشبردن اهداف خود 
هیچ  بدون  واقع  در  اما  هستند 
پیشرفت و دستاوردی برای مردم، 
ایران و ایرانی را از جامعه جهانی 
و استاندارهای آن و یک زندگی 
امروزین،  و  مدرن  و  شرافتمندانه 
روز به روز دورتر وبیشتر عقب نگه  
اگر  هم  االن  همین  داشته  است. 
فکر  شود،  مراجعه  نظام  سران  به 

تعبیری  به  یا  ایران  می کنند که 
دیگر رژیم آنان یکی از قویترین و 
مقتدرترین نظام های سیاسی جهان 
این  این در حالی است که  است، 
رژیم در بیش از چهار دهه گذشته 
استراتژی های  و  توهمات  بدلیل 
مشکالت  حل  از  بشری اش  ضد 
داخل  در  خودساخته  بحران های  و 

کشور نیز عاجز مانده است. 
تمام ماجراجویی های رژیم جمهوری 
اسالمی منبعث و در خدمت یک 
استراتژی کالن به نام پروژه هالل 
دیگر  تعبیری  به  است.  شیعه 
سیاسی،  فعالیتهای  و  اقدامات 
جمهوری  نظامی  و  امنیتی 
و  منطقه ای  سطح  در  اسالمی 
سود  کسب  منظور  به  نه  جهانی 
که  ایرانیان  و  ایران  برای  بیشتر 
با  دیگر  کشورهای  از  بسیاری 

همین هدف تجارت اسلحه را توسعه 
واقع سیاست های  بلکه در  داده اند 
بیشتر  اسالمی  جمهوری  نظامی 
و  شیعه  هالل  پروژه  اجرای  برای 
احیای امپراتوری صفوی در تقابل 
با اقتدار پادشاهی سعودی، پروژه 
احیای امراتوری عثمانی ترک ها، 
موجودیت اسرائیل و اقتدار ایاالت 
است.  منطقه  در  آمریکا  متحده 
بدین دلیل هم خاورمیانه و جامعه 
جهانی تا به امروز سر سازگاری 
با این طرح نداشته و در آینده هم 

نخواهد داشت. 
جهوری  دفاع  وزیر  اخیر  سخنان 
به  سفرش  حین  در  ایران  اسالمی 
رژیم  قصد  خصوص  در  روسیه 
کشورهایی  به  اسلحه  صدور  به 
دیگر آن هم پس از رفع تحریم های 
این  بر  گواه  متحد  ملل  سازمان 

جهت  در  نه  رژیم  که  ادعاست 
کسب سود بیشتر آن هم در راستای 
تنها  و  تنها  بلکه  ایرانیان  منافع 
اجرای  و  منافع  تأمین  جهت  در 
پروژه غیردموکراتیک و مضر به 
است.  ایران  فردای  و  امروز  حال 
درصد  حدود شصت  که  حالی  در 
ایرانی ها دارای مشکل معیشتی اند 
کمسیون  مسئول  ادعای  به  )بنا 
اجتماعی مجلس شورای اسالمی.
و  پیشین(، کودکان کار  دوره  در 
تن فروشی و گرانی و ده ها بحران 
دیگر زندگی را بر مردم به مردن 
تدریجی تبدیل کرده است، در حالی 
ایرانی  خانواده های  از  بخشی  که 
از سطل های  را  روزانه اشان  غذای 
پرداختن  می کنند،  تأمین  زباله 
افتخار  و  نظامی  پروژه های  به 
کشورهای  به  اسلحه  صدور  به 
دیگر چه معنایی می تواند داشته 
و  اهمیت  فقدان  از  غیر  به  باشد 
کرامت انسان ایرانی نزد سران رژیم 

جمهوری اسالمی.
با تمام این اوصاف، از سویی دیگر 
آمادگی  اعالم  رژیم  مسئولین 
کرده اند.  سوریه  بازسازی  برای 
سوریه ای که از یک طرف ساالنه 
مجانی  نفت  بشکه  میلیون  یک 
دریافت  اسالمی  جمهوری  از 
کرده است، و از طرف دیگر حمایت 
از رژیم بشار اسد و تأمین بودجه 
نظامی  شبه  و  نظامی  گروه های 
متعلق یا مورد حمایت رژیم حاکم 
بر ایران در سوریه آن هم برای حفظ 
بعالوه  اسد،  بشار  قدرت  مسند 
گروه  ده ها  و  لبنان  الله  حزب 

و  عراق  در  نظامی  شبه  نظامی- 
و حتی   ... و  افغانستان  و  یمن  
آفریقا  قاره  در  جهان  نقاط  دیگر 
همه  و  همه  و  التین  آمریکای  و 
کالن  سرمایه گذاری های  نیازمند 
آن هم با پول و ثروت ایرانیان انجام 
این  به  با نگاهی  گرفته اند. حاال 
و  بی آینده  سرمایه گذاری  همه 
با  را  جهان  و  منطقه  در  تنش زا 
بحران ها و مشکالت داخلی کشور 
بیشتر  نتیجه  یک  کنیم  مقایسه 

نمی توان گرفت.
اینکه جمهوری اسالمی یک رژیم 
منافع  با  تضاد  در  و  ایرانی  ضد 
ایرانیان است. این رژیم  در جهت 
اجرای پروژه  های سیاسی- امنیتی 
خود حاضر به خاک سیاه نشاندن 
شهروندان ایرانی است و کرامت و 
زندگی و امروز و فردای ایرانیان 
رژیم  سران  نزد  در  این سرزمین  و 
نخواهد  و  نداشته  جایگاهی  هیچ 
داشت. انسان امروزی در چارچوب 
در  و  منطبق  جهانی،  نظم  یک 
راستای اصولی جهان شمول شب را 
روز و هفته و ماه و سال خود را 
سپری می کند. اصولی که سران 
سیاسی  نظام  اسالمی  جمهوری 
خود را از همان روز اول در تضاد 
پایه گداری کرده اند.  آن  با  کامل 
اینجا یک پرسش برجسته می شود 
نظامی  چنین  آیا،  اینکه  آن  و 
کشورهای  نگاه  و  دارد  آینده ای 
دیگر به چنین نظامی در معادالت 
جهانی و منطقه ای و بویژه با در 
خودشان  ملی  منافع  گرفتن  نظر 
چگونه و در چه وضعی خواهدبود؟

کاوە آهنگری
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دیکتاتور
از  هستند،  تنها  دیکتاتورها 
ارتباط  و  دیگران  با  معاشرت 
به  سفر  از  و  بیزار  اجتماعی 
سرزمین وکشورهای دیگر ممانعت 
مجبور  که  این  مگر  می کنند 
و  رادیویی  مصاحبه  به  شوند، 
تلویزیونی تن نمی دهند چون هیچ 
را در حدی نمی بینند  اجتماعی  

که بە سواالت شان پاسخ دهند.
 دیکتاتور حتی اگر در مراسمی 
از  باالتر  کند  پیدا  حضور  هم 
همە می نشیند، دستور می دهد، 
بالفاصله  و  می کند  صادر  فتوا 
برای  می کند،  ترک  را  صحنه 
العمر  مادام  رهبر  نمونە؛خامنەای 
دوران  تمام  در  اسالمی  جمهوری 
یکبار  حتی  خود،  فقیهی  والیت 
مسافرت  خارجی  کشور  یک  به 
جمع  در  حتی  و  است  نکرده 
به  که  نشده  حاضر  خبرنگاران 

سواالت آن ها جواب بدهد.
به  حاضر  وقت  هیچ  دیکتاتورها 
پاسخگویی نیستند چون قدرت بی 
قید و شرط برای رهبر)دیکتاتور( 
همین  بە  سازد،  دفاعی می  سپر 
اجتماعی  ضد  های  تصمیم  دلیل 
می کشند  آدم  کنند،  می  اتخاذ 
ابایی  نوع جنایتی  انجام هر  از  و 
و  اجتماعی  قوانین  و  نداشتە 

حقوقی موجود را به رسمیت نمی 
شناسند.

بلکه  نیستند  شجاع  دیکتاتورها   
ناآگاهند!

پرسش  این  شاید  رابطە  این  در   
چرا  کە  کند  خطور  ها  ذهن  بە 
دیکتاتورها با اینکە بیشترشان از 
قدرت هایی  بە  عادی  انسان هایی 
در  حتی  کە  گشتەاند  تبدیل 
بزرگ  قسمتی  بر  موارد  برخی 
پس  کنند،  پیدا  سلطە  جهان  از 
چرا ناآگاهند؟  دیکتاتورها شاید 
بیشتر  در  و  زرنگ  انسان هایی 
اکثر  در  و  باشند  نابغە  موارد 
موارد با برنامە ریزی دقیق بتوانند 

بە قدرت برسند، اما هیچ گاە بە 
برایشان  که  انگیزی  غم  تراژدی 
نخواهند  فکر  افتاد  خواهد  اتفاق 
در  کە  است  دلیل  همین  بە  کرد 
زمرەی انسان های ناآگاە قرار می 
گیرند، سرنوشت هیتلر، محمد رضا 
شاه پهلوی،سرهنگ قذافی، صدام 
حسین و صدها دیکتاتور خونخوار 

دیگر بیانگر این واقعیت است. 
 دیکتاتورها خود را جدا از سایر 
و  عاشق  بسیار  می دانند،  افراد 
شیدای خود هستند و همیشه می 
تشویق  و  توجه  مورد  که  خواهند 
و  کل  عقل  را  خود  گیرند،  قرار 
خود  و  دانند  می  حالل مشکالت 

مختلف  امور  در  متخصص  را 
می دانند .

میزان  در  را  انسان ها  کرامت   
بودن  فرمان  به  گوش  و  نزدیکی 
از  انتقاد  بە  و  می دانند  آنها 
هر  و  حساس  بسیار  عملکردشان 
و  زندان  با  را  کوچکی  انتقاد 
شکنجه واعدام جواب می دهند و 
یک لحظه هم احساس پشیمانی یا 

احساس گناه نمی کنند.
در برخی از موارد خودشیفتگی و 
باورمندی کاذبی کە نشأت گرفتە 
از احساس برتری و بی نظیر بودن 
و  دیکتاتور  در  را  ذهنیتی  است، 
ایجاد خواهد کرد  پیروانشان  حتی 

کە بی نظیر بودن خیالی بە یک 
در  و  شود  تبدیل  وهمی  واقعیت 
برخی موارد این حس بە وجود آمدە 
نیرویی  دارای  دیکتاتور  است کە 

غیبی است!
صفوی  اسماعیل  شاه  نمونە  برای 
که  کردند  می  فکر  پیروانش  و 
و  است  غیبی  ارادەای  دارای 
شیعه  را  جهان  تا  دارد  مأموریت 

کند.
صفوی  اسماعیل  شاە  لشکر 
از  چالدران،  در  که  هنگامی 
شکست  عثمانی  سلیم  سلطان 
جلو  تبریز  تا  ها  و عثمانی  خورد 
آمدند، تازه گروهی از پیروانش به 

غیبی  نیروی  که  افتادند  شک 
شاەاسماعیل کجاست!

نمونەای دیگر خمینی رهبر پیشین 
را  خود  کە  اسالمی  جمهوری 
تا  زمین  روی  بر  خدا  نمایندەی 
می دانست،   مهدی  ظهور  زمان 
با  جنگ  سال  هشت  از  پس 
نوشیدن  بە  مجبور  بعث  حکومت 

جام زهر شد!
وقت  رهبر  خامنەای  نیز  امروزە 
جمهوری اسالمی نیز کە با همان 
ذهنیت بر ایران حکومت می کند 
و  مطلق  قدرتی  را  خود  نیز  او  و 
برابر  در  چرا  پس  می داند،  الهی 
خم  کمر  المللی  بین  فشارهای 
کردە و تن بە توافق سر داد و جام 

زهر دیگری را نوشید؟
این پرسش ها و صدها پرسش دیگر 
واقعیاتی را از اشخاص دیکتاتور 
سلطەی  کە  سازد  می  نمایان 
انسان های  ابدی بر مردم و قدرت 
دیکتاتور وهم و تظاهری بیش نیست 
گسترش  و  مردم  بر  سلطە  برای 
قلمروشان، و اما در واقعیت و در 
آخر پایانی جز نابودی و براندازی 
را برایشان بە دنبال نخواهد داشت.

بودن  باورمند  همچون  عواملی 
جانب  از  خود  نیروی  بە  اتکا  و 
تاریخ  مورد  در  مطالعە  و  مردم 
و  رسیدن  قدرت  بە  چگونگی  و 
سرنگونی رژیم های دیکتاتوری، 
مردم ستمدیدە را بە آزادی و رهایی 
از ظلم و ستم نزدیک خواهد کرد.

پیشوا صالحی

دنبال  به  ایران  رژیم 
کشتار  سالح  ساخت 

جمعی  است

رژیم  که  کرد  اعالم  گزارشی  در  آلمان  اطالعاتی  دستگاه 
ایران به دنبال فناوری برای سالح های کشتار جمعی است.

اداره حفاظت از قانون اساسی ایالت سارلند در آلمان در 
برنامه  توسعه  صدد  در  ایران  رژیم  که  نوشت  گزارشی 
تسلیحات جنجال برانگیز خود و ساخت اسلحه کشتار جمعی 

است.
بر اساس این گزراش که در زمینه تالش رژیم ایران برای 
دستیابی به تسلیحات کشتار جمعی ارزیابی شده است، رژیم 
سعی دارد از طریق خریدهای غیرقانونی برخی ابزارها از 
آلمان، محصوالت الزم برای ساخت این نوع سالح  مخرب 

را بدست آورد.
ایران برای رسیدن به  این گزارش آمده است رژیم  در 
هدف خود، به افراد منتخب خود را مامور تهیه این اقالم 

کی کنند که برخی ازین افراد مقیم آلمان هستند.
این  برای  تجهیزاتی  کرد،  تالش  گذشته  سال  ایران  رژیم 
منظور از شرکت های ایالت "بادن-وورتمبرگ"، در جنوب 
از خونبارترین سالح ها روی کره  تا  کند  آلمان خریداری 

زمین استفاده و آنها را توسعه دهد.

سازمان عفو بین الملل 
به شکنجه 

در  شدگان  بازداشت 
ایران اعتراض کرد

سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارشی، رفتار غیر انسانی 
اعتراضات آبان ماه ٩٨   دستگیر  از  با زندانیانی که پس 

شدند، را محکوم کرد.
بین الملل  عفو  سازمان  شهریور  دوازدهم  چهارشنبه  روز 
مأموران  می دهد  نشان  که  کرد  منتشر  مفصلی  گزارش 
نیروی های انتظامی، اطالعاتی و امنیتی و مقامات زندان ها، 
مرتکب  ایران  رژیم  دادستان های  و  قضات  همدستی  با 
مجموعه ای تکان دهنده از موارد نقض حقوق بشر شده اند.
این موارد شامل بازداشت های خودسرانه، ناپدیدسازی های 
قهری، شکنجه و سایر رفتارهای بی رحمانه و غیرانسانی علیه 
بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ١٣٩٨ می شود.

بازداشت های  انسانیت"،  "ویرانگران  عنوان  با  گزارش  این 
گسترده، ناپدیدسازی و شکنجه در پی اعتراضات آبان ٩٨ 
تن  ده ها  هولناک  روایت های  کننده ی  مستند  ایران،  در 
با خشونت  که  است  افرادی  دیگر  و  عابران  معترضان،  از 
دستگیر شدند، به نحو قهری ناپدید گشتند، در سلول های 
داشته  نگه  بیرون  جهان  با  ارتباط  امکان  بدون  و  انفرادی 
در  خود  وکالی  به  دسترسی  از  نظام مند  به طور  شدند، 
طول بازجویی ها محروم ماندند، و بارها و بارها برای دادن 

اعترافات شکنجه شدند.
این آسیب دیدگان، بخشی از ٧ هزار مرد، زن و کودکی 
را تشکیل می دهند که توسط مسئولین رژیم طی سرکوب 
خونین اعتراضات و در ظرف تنها چند روز دستگیر شدند.

سازمان  عضو  کشور های  تمامی  از  همچنین  سازمان  این 
آزادی  خواستار  جدیت  با  که  می کند  درخواست  ملل 
بدون قید و شرط تمام زندانیانی که تنها به دلیل استفاده 
مسالمت آمیز از حقوق خود بر آزادی بیان، تشکل و تجمع 

در رابطه با اعتراضات آبان ١٣٩٨ شوند.

بار دیگر  ایران  رژیم 
خود  تروریستی  ذات 

را آشکار کرد

مسئوالن ارشد رژیم ایران اقدام به تهدید جامعه بین المللی 
ایران  رژیم  علیه  تسلیحاتی  تحریم  تمدید  لغو  در صورت 

کردند.
با  گفتوگو  در  مسکو  در  ایران  رژیم  ایران  دفاع  وزیر 
لغو  از  بعد  ایران  رژیم  کرد  اعالم  "اسپوتنیک"  خبرگزاری 
خواهد  صادر  اسلحه  جا  همه  به  ملل  سازمان  تحریم های 

کرد.
“امیر حاتمی"، وزیر دفاع رژیم ایران در مقابله با تالش های 
برای  رژیم  این  تسلیحاتی  تحریم های  تمدید  برای  آمریکا 

گفتگو با مقامات روسیه به مسکو رفته است.
سخنان این مسئول رژیم حاکی از آن است که رژیم ایران 
اقدامات مداخله جویانه و جنگ طلبانه خود در  به  همچنان 

سطح منطقه و جهان ادامه خواهد داد.
جهان  در  تروریست  حامی  کشور  بزرگترین  ایران  رژیم 
می باشد و لغو تمدید تحریم تسلیحاتی این رژیم تهدیدی 
به  ایران  رژیم  دسترسی  و  است  بین المللی  جامعه  برای 

سیستم های تسلیحاتی برای منطقه خطرناک می باشند.
تسلیحات  فروش  و  خرید  از   ٢٠٠٧ سال  از  ایران  رژیم 
مفاد  اساس  بر  اما  شد،  محروم  جنگ افراز  و  نظامی 
توافق نامه برجام، تحریم تسلیحاتی رژیم ایران در ٢٧ مهر 
و  به خرید  قادر  این رژیم  و  پایان رسیده  به  امسال  ماه 

فروش تسلیحات نظامی خواهد بود.
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نمایی از پایمال کردن حقوق بشر در کوردستان ایران
در طی دو هفتە ١ول شهریورماه با استناد بە آژانس 

خبررسانی کردستان، )کردپا(

بە  شهروندان  انتقال 
زندان

روز دوشنبه دهم شهریورماه، یک شهروند کورد به نام "صدیق سیفی" اهل 
شهر دیواندره جهت اجرای حکم به زندان مرکزی سنندج منتقل شد.

روز یکشنبه دوم شهریورماه، یک شهروند کورد به نام "نادر ضیایی فر" 
فرزند محمد اهل روستای "مالعیسی" از توابع منطقه "دشت بیل" اشنویه 

جهت اجرای حکم به زندان نقده منتقل شد.
روز پنج شنبه سیزدهم شهریورماه، یک شهروند کورد به نام "عادل مکرم" 
اهل ارومیه پس از ١٠ ماه بالتکلیفی در شعبه دوم دادگاه انقالب این شهر 
به ریاست قاضی "شیخلو" دادگاهی می شود. اتهامات مطروحه علیه این 
شهروند "عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون حکومت ایران و عبور 
غیرقانونی از مرز" اعالم شده است.عادل مکرم آذرماه ٩٨ پس از دیپورت 
از کشور ترکیه به نیروهای امنیتی ایران تحویل داده شده بود. این شهروند 
به مدت ١٩ روز در بازداشتگاه اداره اطالعات خوی تحت بازجویی بوده و 

پس از اتمام دوران بازجویی به زندان این شهر منتقل شد.
یک زندانی متهم به "قتل" به نام "مصطفی سیفی" ٢٨ ساله فرزند عطا 
اهل روستای "ویژنان" از توابع شهرستان سروآباد با اخذ مهلت سه ماهه 
جهت کسب رضایت از خانواده مقتول از سلول انفرادی زندان سنندج به بند 

بازگردانده شد.

بازداشت شهروندان

قادری  "بایزید  نام  به  کورد  شهروند  یک  شهریورماه،  دهم  دوشنبه  روز 
چوپان" ساکن شهرستان نقده اهل روستای "سنجله" از توابع بخش الجان 

پیرانشهر از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
روز دوشنبه دهم شهریورماه، یک جوان کورد به نام "ساالر چاوشی" ٢١ 
ساله فرزند عبدالله اهل روستای "حاجی لک" از توابع منطقه "چومی 

مجیدخان" بوکان پس از احضار به اداره اطالعات این شهر بازداشت شد.
چند روز پیش، یک شهروند کورد به نام "حسیم میرزایی" اهل شهرستان 
منتقل  نامعلومی  به مکان  و  بازداشت  امنیتی  نیروهای  توسط  جوانرود 

شده است.
روز جمعه هفتم شهریورماه، یک شهروند کورد به نام "مهدی ابراهیم زاده" 
٣٧ ساله فرزند ابراهیم اهل سردشت در شهر شیراز از توابع استان فارس 

توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
روز شنبه یکم شهریورماه، ماموستا عبدالکریم تاران، امام جمعه روستای 
"ابراهیم آباد" از توابع میاندوآب و خالق برجسته، کامران توان و سلیمان 
زند اعضای شورای این روستا پس از احضار به اداره اطالعات این شهر 

بازداشت شدند.
بامداد روز پنج شنبه ششم شهریورماه، یک فعال محیط زیست کورد به نام 

"خبات مفاخری" اهل سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
یک شهروند کورد به نام "علی رشیدی" اهل روستای "بندژاژ" از توابع 

بانه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
"خسرو  نام  به  امنیتی چهار شهروند کورد  نیروهای  اخیر،  روزهای  طی 
را  سردشت  اهل  قادری"  رحمان  و  مال  سردار  حسن زاده،  آکام  جهان آرا، 

بازداشت کردند.

شدن  مجروح  و  کشتە 
کولبران و کاسبکاران

شامگاه روز سه شنبه یازدهم شهریورماه، یک کاسبکار کورد به نام "جالل 
نظامیان  شلیک  اثر  بر  پیرانشهر  توابع  از  "زیوه"  روستای  اهل  خضری" 

حکومتی در مرز این شهرستان جان باخت.
روز چهارشنبه دوازدهم شهریورماه، دو کاسبکار دیگر کورد به نام های 
"سروش مکاری" و "زانکو احمدی" اهل سردشت بر اثر شلیک نظامیان 

حکومتی در مرز "قلعه رش" این شهرستان جان خود را از دست دادند.
نام "زانست  به  روز چهارشنبه دوازدهم شهریورماه، یک کاسبکار کورد 
حسن نژاد" ٢٥ ساله اهل سردشت بر اثر شلیک نظامیان حکومتی در مرز 

"قلعه رش" این شهرستان جان خود را از دست داد.
روز دوشنبه دهم شهریورماه، یک کولبر کورد به نام "سیودین کالشی" ٣٥ 
ساله فرزند بهاءالدین اهل روستای "گیوران" از توابع منطقه قطور خوی در 

مرز این شهرستان بر اثر شلیک نیروهای ارتش ترکیه زخمی شد.
روز دوشنبه دهم شهریورماه، یک کارگر جوان به نام "دارا احمدی" فرزند 
عبدول اهل روستای "سیف سفلی" از توابع مریوان در مرز باشماق بین دو 

کامیون قرار گرفت و بر اثر این حادثه جان خود را از دست داد.
روز چهارشنبه پنجم شهریورماه، سه کولبر کورد بر اثر شلیک نظامیان 

حکومتی در مرز نوسود زخمی شدند.
خبرنگار کوردپا هویت این سه کولبر زخمی شده را "قانع بهرامی ٢٧ ساله 
فرزد لطیف اهل ثالث باباجانی، علی رنجبر اهل روستای میانه از توابع 

مریوان و ناجی اهل روستای وسنه از توابع مریوان" اعالم کرد.
روز دوشنبه سوم شهریورماه، یک کولبر کورد به نام "جعفر رمضانی" ٥٠ 
سالە فرزند محمد اهل ثالث باباجانی در مرز نوسود بر اثر شلیک نظامیان 

حکومتی زخمی شد.
شامگاه روز شنبه یکم شهریورماه، یک کولبر کورد به نام "بهروز مرادی" 
فرزند میرزا اهل "تازه آباد" ثالث  باباجانی بر اثر شلیک نظامیان حکومتی 

در مرز نوسود زخمی شد.

محکوم کردن  و  اعدام 
شهروندان بە اعدام

روستای  اهل  کورد  سیاسی  زندانی  ابراهیمی،  محی الدین  اعدام  حکم 
"آلکاوی" از توابع اشنویه در شعبه ١٩ دیوان عالی کشور در تهران تأیید 

شد.
یک منبع آگاه در این رابطه به سازمان حقوق بشری کوردپا گفت: این 
زندانی سیاسی در شعبه دوم دادگاه انقالب ارومیه به اتهام "بغی و عضویت 
در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون حکومت ایران" به اعدام محکوم و دیوان 

عالی کشور این حکم را عینا تأیید کرده است.

مصدوم  و  جانباختن 
شدن کارگران

روز جمعه چهاردهم شهریورماه، یک کارگر به نام "شریف ناصر آبادی" 
اهل روستای "بلبان آباد" از توابع شهرستان دهگالن بر اثر ریزش دیوار جان 
خود را از دست داد.این کارگر در روستای "صوفی آباد" دچار این حادثه 
شده و همچنین در این حادثه، یک کارگر دیگر به نام "اکبر" زیر آوار از 

ناحیه دو پا به شدت مصدوم شده است.

انتقال  و  بازداشت 
شهروندان بە 
مکانی نامعلوم

روز دوشنبه سوم شهریورماه، دو شهروند کورد به نام های "فرزاد مرادی و 
نوشیروان رضایی" اهل روستای "هلیزآباد" از توابع مریوان از سوی نیروهای 

امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
روز شنبه یکم شهریورماه، یک شهروند به نام "عثمان طهماسبی" ٣٠ ساله 
فرزند موسی اهل روستای "یلغوز آغاج" از توابع قروه از سوی نیروهای 

امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
طی روزهای اخیر، یک شهروند کورد به نام "شیرکو سیاوشی" ٣٧ ساله 
به مکان  و  بازداشت  امنیتی  نیروهای  توسط  اهل سردشت  فرزند محمد 

نامعلومی منتقل شده است.
از سرنوشت یک شهروند کورد به نام "معراج مرتضایی" ٣٥ ساله فرزند 
روز   ٣٦ از  پس  سروآباد  شهرستان  توابع  از  "دیوزناو"  روستای  اهل  صابر 

بازداشت اطالعی در دسترس نیست.

حبس  حکم  تمدید 
زندانیان

فعال  شیخ االسالمی،  افشین  بازداشت  قرار  شهریورماه،  دهم  دوشنبه  روز 
مدنی کورد اهل سنندج دوباره تمدید شد.

احمد صبری" فرزند سید  "سید  نام  به  بازداشت یک شهروند کورد  قرار 
مصطفی اهل پسوه پیرانشهر مجددا برای بیست روز دیگر تمدید شد.

شدن  المالقات  ممنوع 
زندانی سیاسی محکوم 

بە اعدام
حیدر قربانی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام محبوس در زندان مرکزی 
رابطه  این  با خانواده محروم شد. یک منبع آگاه در  سنندج از مالقات 
به سازمان حقوق بشری کوردپا گفت: خانواده این زندانی سیاسی جهت 
مالقات با وی به زندان مرکزی سنندج مراجعه که مسئوالن زندان مانع 

انجام مالقات شدند.


