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وضعیت زندانیان سیاسی و 
خانوادەهای آنان ...

روزنامە دیتسایت در 
آلمان:

برلین ١٩٩٢؛ ترور 
مخالفان در رستوران 

میکونوس ...

گزارش »کردپا«
 در خصوص پایمال کردن 
حقوق بشر در کوردستان 

انتخابات  گذشته  روز  دو  طی 
برگزار  آمریکا  جمهودی  ریاست 
بحث های  وجود  با  كه   گردید، 
پرسشی  مربوطه ،  فراوان  سیاسی 
است  داغ  محافل  در  که  دیگر 
یا  ترامپ  پیروزی  که   اینست 
بایدن، کدامیک در جهت منافع 

کورد خواهد بود؟
متحده  ایاالت  نقش  به  توجه  با 
آمریکا  نقش  و  وزن  طبق  آمریکا 
و  روابط  و  اقتصاد  سیاست،  در 
توازن های نظامی در جهان، هیچ 
در  حزبی  هیچ  شاید  و  کشوری 
جهان نباشد کە در مقابل انتخابات 
بی تفاوت  و  بماند  ساکت  آمریکا 
باشد کە چە چیزی  بدان مسئله  
روی خواهد داد. اما در منطقەای 
این  ؛  خاورمیانە  مانند  پرآشوب 
و  است  بیشتر  بسیار  حساسیت 
برنده  شدن هر کدام از کاندیدها در 
ریاست جمهوری آمریکا، حداقل بر 
زندگی سیاسی و اقتصادی تاثیر 
می گذارد، اگر نگویم سرنوشت ساز 

است!
اما کورد در این معادلە سیاسی 
در کدام جهت، منافع دارد و در 
کدام سو ضررمند خواهد شد، بە 
طور دقیق بسیار معلوم نیست. چرا 
و  این چهار کشور  در  کە کورد 
هر کدام از این کشورها بە نسبت 
را  خود  بە  مختص  زاویە  آمریکا 
دارند و دور و نزدیکی آنان از این 
موجب  دیگر  کاندید  یا  کاندید 
کاندید  در  کورد  ضرر  و  منفعت 

مخالفش خواهد شد! 
ترکیە اگر قدرت  برای مثال در 
حاکمە نزدیک بە ترامپ و مایل 
باشد كه  وی پیروز شود، آن وقت 
کوردهای مخالف حکومت ترکیە 
یا  پیروز شود  بایدن  خواهانند کە 
در ایران کە ترامپ فشار بیشتری 
و  است  آوردە  وارد  ایران  رژیم  بر 
ولی فقیه دست به دعا است کە هر 
چه زودتر ترامپ برود، کوردهای 
هستند  مایل  تهران  رژیم  مخالف 

ترامپ روی کار بماند.

کریم پرویزی

ادامه در صفحه  3

کورد و 
آمریکا

ســـخـن

مصطفی هجری: جالل ملکشاه شعر را به سنگر مبارزات ملی تبدیل کرده بود
»مصطفی هجری« مسئول اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران به مناسبت درگذشت ماموستا »جالل ملکشاه« شاعر ملی کورد 

پیام تسلیتی منتشر نمود.
متن پیام بدین شرح است:

پیام تسلیت
متاسفانه مرگ نا به هنگام پاییزی بزرگ مرد دیگری را از ملت کورد گرفت. شاعر مبارز و ملی، جالل ملکشاه روز شنبه برای همیشه 
دیده از جهان فرو بست و هرچند جسمأ از میان مردم رخت بربست اما اشعار وی به باروی مستحكمی برای میهن پرستی مبدل 
شده  و برای همیشه در دل ملت کورد زنده هستند. جالل ملکشاه، شعر را به سنگر مبارزات ملی و لغات را به سالحی علیه دشمنان 

مبدل و ملتش به حق وی را دوست داشته و برای مرگش عزادار هستند.
به مناسبت درگذشت شاعر ملی_ میهنی، جالل ملکشاه؛ به خانواده و بستگانش و جامعه ادبی کوردستان و همه میهن پرستان 

کورد تسلیت عرض می نماییم.
حزب دمکرات کوردستان ایرانروحش شاد و یاد و نامش جاویدان

مسئول اجرایی
مصطفی هجری

٢ اکتبر ٢٠٢٠ میالدی

اتکا بە صنعت نظامی 
ایران، یک اشتباه ...

نقطە مخالف تهران

آمریکا  جمهوری  ریاست  انتخابات 
پایان  آبان   ١٣ مورخ  سە شنبه  روز 
یافت و شمارش آرا شروع شد. اما 
پایانی  نتیجه  خبر  این  نوشتن  تا 
دو  از  کدام  کە  است  نشدە  اعالم 
انتخابات  دورە  ٤٦مین  کاندید 
می تواند  آمریکا  متحدە  ایاالت 

رئیس جمهور شود.
جمهوری  ریاست  کاندید  دو  هر 
هستند  پیروزی  انتظار  در  آمریکا 
اما رقابت بسیار تنگاتنگ است. 
دانلد   " ایاالت ها  از  شماری  در 
بعضی  در  و  پیشتاز  ترامپ" 

ایاالت  ها "جوبایدن".
کاندید  ترامپ"  "دانلد 

پیروز  دارد  اطمینان  جمهوریخواهان 
خواهد شد. اما بایدن می گوید کە 
کرد  خواهد  مشخص  آرا  شمارش 
سفید  کاخ  کرسی  بر  کسی  چە 
خواهد نشست. در خالل شمارش آرا 
و قبل از آنکە نتیجە پایانی اعالم 
شود هر کدام از ترامپ و بایدن بە 
و  گفتەاند  تبریک  خود  طرفداران 
مژدە پیروزی دادەاند؛ حتی کمپین 
در  آرا  تقلب  کردە  اعالم  ترامپ 

چند منطقه روی دادە است.
 ٢١٤ آمریکا  امسال  انتخابات  در 
میلیون شهروند آمریکایی حق رای 
دارند کە از این میزان بیش از ١٦٠ 
داشتەاند.  مشارکت  نفر  میلیون 

عالوە  بە  ایاالت   ٥٠ مجموع  در 
واشنگتن دی سی دارای ٥٣٨ رای 
الکترال دارند و هر کدام از این دو 
الکترال  رای   ٢٧٠ بتوانند  کاندید 
انتخابات  پیروز  بیاورند،  دست  بە 

خواهند شد.
عالوە بر این آمریکا تنها کشوری 
اینکە  از  بعد  کە  جهان  در  است 
کاندید ریاست جمهوری با اکثریت 
نمی تواند  هنوز  اما  شد  پیروز  آرا 
رئیس جمهور آمریکا شود، چرا کە 
رئیس جمهور از طریق رای "مجمع 
رای  نە  برگزیند  را  آن  انتخابات" 

مستقیم مردم.
بسزایی  تاثیرات  آمریکا  انتخابات 

جهان  کشورهای  از  بسیاری  در 
هر  و  داشت  خواهد  ایران  ویژە  بە 
کدام از مسئوالن رژیم ایران اگرچە 
گفتەاند برای آنان مهم نیست نتیجە 
انتخابات چە خواهد شد اما کسی 
بە این سخنان باور ندارد و همە با 
نگرانی بە این انتخابات می نگرند.
از همە مهمتر حسن روحانی گفته 
است؛ دولت بعدی آمریکا در برابر 
تسلیم خواهد شد!  خواستەهای ما 
این در حالیست کە در زمان ریاست 
رژیم  ترامپ"  "دانلد  جمهوری 
و  افتاد  بحرانی  شرایطی  بە  ایران 
جملە  از  زمینەها  از  بسیاری  در 
اقتصادی و سیاسی بە زانو در آمدە 

است و امروزه در داخل و خارج بە 
بحران مشروعیت روبرو است و رو بە 

سقوط می رود.
خوش  دل  این  بە  تهران  چند  هر 
بایدن  پیروزی  با  کە  است  کردە  
و  می یابد  رهایی  دشواری  ها  از 
بدست  را  اوضاع  کنترل  می تواند 
کارشناسان  و  مفسران  اما  بگیرد 
هستند  عقیدە  این  بر  ایران  امور 
هیچ اختالفی بین استراتژی بایدن 
سیاستمداران  و  نیست  ترامپ  و 
آمریکایی از اصل حاکمیت کشور 
بە منافع  و  پیروی می کنند  خود 
دقیقا  این  دارند؛  توجه  خود  مردم 
این نقطەمخالف حاکمان تهران است.
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پیام تبریک مصطفی هجری
 به مناسبت فرا رسیدن عید خاونکار

اجرایی  مسئول  هجری"  "مصطفی 
حزب دمکرات کوردستان ایران به 
مناسبت فرا رسیدن عید خاونکار 

پیامی منتشر نمود.
متن پیام عینا در پی آمده است:

را  خاونکار  عید  کرونا  ویروس 
متحول نموده  و متاسفانه به همانند 
میهنان  هم  به  پیشین  سالیان 
عید  برگزاری  اجازه  یارسان  آیین 
خویش  مقدس  اماکن  در  خاونکار 

را نداد.
مراسم ویژه عید خاونکار که طی 
و  گردید  برگزار  گذشته  روزهای 
روز پایانی آن بر همه پیروان آیین 
یاری و یارسانیان هم میهن پیروز 
باد، امیدواریم که بیماری و بالیا 
بر  رخت  عزیزمان  کوردستان  از 

گرامیمان  میهنان  هم  تا  ببندد 
کنند  زندگی  آرامی  و  صلح  در 
و مراسم و مناسبات مقدس خود را 

برگزار نمایند.

حزب دمکرات کوردستان ایران
مسئول اجرایی
مصطفی هجری

١١ آبان ١3٩٩ شمسی

پیام مسئول اجرایی حزب دمکرات 
به مناسبت درگذشت

 دکتر "نجم الدین کریم"
اجرایی  مسئول  هجری"  "مصطفی 
حزب دمکرات کوردستان ایران به 
مناسبت درگذشت دکتر "نجم الدین 

کریم" پیام تسلیتی منتشر نمود.
متن پیام به شرح ذیل می باشد:

مطلع گشتیم که دکتر "نجم الدین 
مبارزات  دیرین  مبارز  کریم" 
عضو  و  کوردستان  ملی_میهنی 
اسبق دفتر سیاسی اتحادیه میهنی 
کوردستان، روز جمعه ٣٠ اکتبر در 

بیمارستان آمریکا درگذشت.
مقطع  در  کریم  نجم الدین  دکتر 
حساس تاریخی استاندار کرکوک 
بود و در زمان استانداری نامبرده، 
استانداری  بر  کوردستان  پرچم 

کرکوک برافراشته شد.
دکتر  طوالنی  مبارزات  ضمن 
نجم الدین در راه آزادی کوردستان، 
دوست و یار دیرین و وظیفه شناس 
ایران  کوردستان  دمکرات  حزب 

بود.

خانواده  اعضای  به  مناسبت  بدین 
رهپویان  همه  و  نامبرده  آشنایان  و 
عرض  تسلیت  کوردستان  آزادی 
نموده و خود را در غم و اندوه آنان 

شریک می دانیم.

حزب دمکرات کوردستان ایران
مسئول اجرایی
مصطفی هجری
١٠  آبان ١3٩٩
3١ اکتبر ٢٠٢٠

مناسبت  به  دمکرات  حزب  پیام 
سالگرد درگذشت "حمید درویش"

حزب  عمومی  روابط  ارگان 
به  ایران  کوردستان  دمکرات 
"حمید  درگذشت  سالروز  مناسبت 
دفتر  به  خطاب  پیامی  درویش" 
سیاسی حزب دمکرات مترقی خواه 

کورد_سوریه منتشر نمود.
متن پیام بدین شرح است:

مترقی خواه  حزب  سیاسی  دفتر 

کورد_سوریه
ضمن درود صمیمانه

برای  مبارزات  در  که  امیدورایم 
ملت  واالی  اهداف  به  رسیدن 
کورد در کوردستان سوریه سرافراز 

باشید.
عزیزان!

سالیاد   ،٢٠٢٠ اکتبر   ٢٤ روز 

ملتمان  دیرین  مبارز  درگذشت 
حزب  خستگی  ناپذیر  دبیرکل  و 
درویش"  "حمید  مبارزتان ماموستا 
است. بدین مناسبت به نام رهبری 
ایران  کوردستان  دمکرات  حزب 
ضروری می دانیم سالمی صمیمانه 
و احترام و وفا تقدیم به روح پاک 
این مبارز سرافراز ملتمان بنماییم 
و با شما دوستان گرامی و رهروان 
همدردی  درویش  حمید  راه کاک 
نموده و با آرزوی رسیدن به اهداف 
دو  هر  دوستانه  روابط  بر  و  یشان 
پیشبرد  بر  برادر،  و  دوست  حزب 

اهداف مشترکمان تاکید بورزیم.

گرامی باد یاد و نام مبارز ملتمان 
کاک حمید درویش

حزب دمکرات کوردستان ایران
ارگان روابط عمومی
محمد نظیف قادری

پیشمرگه های شار در شهرستان نقده 
برای مردم تشکیل جلسه دادند

در  "شار"  پیشمرگه های  از  تیمی 
مانوری سیاسی در شهرستان "نقده" 
به میان مردم رفته و در خصوص 
و  کوردستان  کنونی  وضعیت 
برای  دمکرات  حزب  سیاست های 

مردم سخنرانی کردند.
مهرماه   ٢٩ سه شنبه  روز  عصر 
سیاسی  مانوری  شمسی،   ١٣٩٩
در  شار  پیشمرگه های  سوی  از 

شهرستان "نقده" برگزار شد.
از  تیمی  عصر،   ٦:٣٠ ساعت 
نیروی  وابستە  شار  پیشمرگه های 
اقدامی  در  کوردستان  پیشمرگه 
سیاسی و پیشمرگانه در شهرستان 
برای  "ماسوه"  روستای  در  "نقده"، 
و  دادە  جلسه  تشکیل  مردم  

سخنرانی کردند.
سیاسی،  مانور  این  در 
شعار های  با  شار  پیشمرگه های 
انقالبی به روستای "ماسوه" رفته 

و با استقبال مردم روبرو شدند.
از استقرار  بعد  پیشمرگه  های شار 
در روستا از تریبون مسجد ، برای 

مردم سخنرانی کرده و سیاست های 
کنونی  وضعیت  و  دمکرات  حزب 
مبارزات ملی کوردستان را برای 

مردم تشریح کردند.
بعد از مانور سیاسی و پیشمرگانه 

و دیدار مردم در روستای "ماسوه" 
که با استقبال گرم مردم همراه بود، 
دسته  پیشمرگه های شار این روستا 
را ترک و به ماموریت خود ادامه 

دادند.

سه تشکل سیاسی با انتشار بیانیه ای 
آدم ربایی رژیم اسالمی ایران را 

محکوم کردند

کنگره  سیاسی  تشکل  سه 
شورای  فدرال،  ایران  ملیت های 
و  ایران  خواهان  دموکراسی 
برابری  و  آزادی  برای  همبستگی 
اطالعیه ای  انتشار  با  ایران  در 
را  ایران  اسالمی  رژیم  ربایی  آدم 

محکوم کردند.
متن اطالعیه بدین شرح است:
کنگره ملیتهای ایران فدرال

شورای دموکراسی خواهان ایران
برابری  و  آزادی  برای  همبستگی 

در ایران
را  اسالمی  جمهوری  ربایی  آدم 

محکوم می کنیم
بیش از ٤٠ سال است که جمهوری 
اسالمی مخالفین سیاسی خود را 
به روش های گوناگون چه در داخل 
و چه در خارج کشور ترور میکند.
اخیرا هم تالش می کند با کمک 
کشورهای منطقه و پلیس اینترپل 
دام  به  را  خود  سیاسی  مخالفین 
نظام  اسالمی  جمهوری  افکند. 
هیچ  از  و  نیست  مردم  منتخب 
گونه مشروعیت سیاسی بین مردم 
ایران برخوردار نیست، مردم ایران آن 

را بە رسمیت نمی شناسند.

 ما در روزهای گذشته شاهد آن 
بوده ايم كه يكي از فعالين سياسی 
ترانزيت  بصورت  كه  اهوازی  عرب 
سفر  قصد  صبيحه  فرودگاه  در 
داشت با هماهنگی كامل نيروهای 
اظهارات  طبق  و  تركيه  امنيتی 
حكومت  امنيتی  سران  از  بعضی 
تهران  به  ذوالنور  همچون  ايران 

منتقل شده است.
معروف  چعب  الله  كرم  حبيب 
فعالين  از  يكي  اسيود  حبيب  به 
سياسی عرب و عضو حركة النضال 
دارای تابعيت كشور سوئد و مقيم 
بود،  اردن  عازم  كه  كشور  آن  در 
بازداشت و به ایران برده شد. قابل 
ذكر است كه نامبرده توسط دادگاه 
انقالب به جرم تجزيه طلبي و دست 
های  عمليات  بعضي  در  داشتن 
به  غيابي  صورت  به  خرابكارانه 
اعدام محكوم شده بود و با شكايت 
رژيم در ليست اینترپل )پلیس بین 
الملل( بوده و چندين مرتبه توسط 
دستگير  كشورها  بعضی  پليس 
شده بود كه در اخرين بار در ورشو 
بازداشت و بعد از ٢ ماه با اثبات 
بی گناهی از دست پليس لهستان 

صدور  به  باتوجه  بود.  شده  آزاده 
دولت  از سوی  اعدام  حكم غيابي 
اعدام  امكان  اسالمی،  جمهوری 
نظام  سوی  از  سياسی  فعال  اين 
باال  بسيار  ایران  در  حاکم  مستبد 
است. ما بعنوان نيروهای دمكرات 
و آزادی خواه كه باورمند به اصول 
يكی  كه  بشر  حقوق  و  دمكراسی 
از اركان اصلی آن حق آزادی بيان 
است، فارغ از نوع تفکر و اندیشه 
ربایی  آدم  را  عمل  این  نامبرده، 
روان  و  جان  حفظ  و  کرده  تلقی 
دولت  وظيفه  را  شده  ربوده  شخص 
خواهان  و  می دانيم  ايران  و  تركيه 
و  نامبرده  سريعتر  هرچه  آزادی 
آغوش  به  ايشان  سريع  بازگشت 

خانواده اش می باشيم.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی 
ایران

کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دموکراسی خواهان

برابری  و  آزادی  برای  همبستگی 
در ایران

سه شنبه ١3 آبان ١3٩٩ - نوامبر 
٢٠٢٠
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اما یک عامل بسیار مهم وجود 
دارد کە نباید فراموش کرد. هر 
چند بسیار گفته  شده  کە سیاست 
بوسیله   تنها  آمریکا  استراتژیك 
دو حزب جمهوریخواه یا دمکرات 
مشخص نمی شود و بنیادهای ویژە 
هستند کە در آنها استراتژی های 
پی ریزی  خارجی  سیاست 
تاکتیکی  رفتار  اما  می شوند. 
هر کدام از حزب های جمهوریخواه 
ما  تصمیمات  بر  دمکرات  و 
معنا  بدین  می شود!  سرنوشت ساز 
تاکتیک  آنها  برای  آنچه  کە 
بشمار می آید برای ما استراتژی 
است! در این میان چە جمهوریخواه 
کدام  هر  دمکرات،  یا  باشد 
برای   متفاوت  شیوە  و  تاکتیک 
رفتار سیاسی دارند و ما کوردها 
باید  ایران  کوردستان  در  ویژه  به 
تالش کنیم کە در میان تاکتیک 
و طرق مختلف آنان، منافع ملی 
خود را پیدا کنیم و بر روی آنها 
دست بگذاریم، چرا کە مبارزە و 
سیاست با منطق و دوربینی میسر 

می شود نە با میل و آرزو.

سخن ادامه 

»جالل ملکشاه« شاعر و نویسنده نامی کوردستان درگذشت
"جالل  ماه،  آبان   ١٠ شنبه  روز 
نامی  نویسنده  و  شاعر  ملکشاه" 
و  سالگی   ٦٩ سن  در  کوردستان 
شهرستان  در  قلبی  سکته  بدلیل 

سنندج درگذشت.
در  کوردستان  نامی  شاعر  این 
روستای  در  شمسی   ١٣٣٠ سال 
از توابع شهرستان سنندج  ملکشاه 
همان  از  و  گشود  جهان  به  دیده 
و  شعر  سرودن  به  کودکی  اوان 

نویسندگی پرداخت.
با  را  شعر  سرودن  ملکشاه"  "جالل 
بدلیل  و  نموده  آغاز  فارسی  زبان 
عضویت  به  شعرسرایی  در  تبحر 

کانون نویسندگان ایران درآمد.
در دهه چهل هجری بدلیل فعالیت 
سیاسی علیه رژیم پهلوی به مدت 
در سیاه   را  از عمر خود  ١٦ سال 

چاله  های این رژیم سپری کرد.
انقالب  از  پس  و   ٥٧ سال  از 
ملیت های ایران، سرودن شعر به زبان 
کوردی را آغاز نموده و سپس به 
دعوت "ماموستا هێمن موکریانی" 
در "انتشارات صالح الدین" و "نشریه 
قریب  و  پرداخت  فعالیت  به  سروه" 
ادبی  به ١٤ سال مسئولیت بخش 

سروه را برعهده داشت.
شعرهای "جالل ملکشاه" به چندین 

انگلیسی،  عربی،  فارسی،  زبان 
سوئدی و چندین زبان دیگر ترجمه 
وشە  زنجیری  "زڕەی  شده اند. 
دیلەکان، کارەسات، ناڵەی زنجیر و 
واژگان اسیر" از آثار ادبی نامبرده  
و شعر  "دارە پیرە" مشهورترین شعر 

ماموستا "جالل ملکشاه" هستند.
در  ملکشاه"  "جالل  ماموستا 
"بلوط  جایزه  میالدی   ٢٠١٤ سال 
طالیی" هنرمندان در مریوان را به 
سالیان  در  و  داد  اختصاص  خود 
مجمع  سوی  از  همواره  نیز  اخیر 
قرار  تقدیر  مورد  سنندج  ادبی 

گرفته است.

سوی  از  مردم  مزارع  مصادره 
کارخانه های شن و ماسه

در  ماسه که  و  کارخانه های شن 
مجاورت رودخانه »گادر« احداث 
به  اقدام  غیراستاندار  بصورت  و 
می کنند؛  ماسه  و  شن  استخراج 
زراعی  مزارع  مصادره  به  اقدام 
مناطق  این  مردم  کرده اند.  مردم 
شن  کارخانه های  اقدام  این  علیه 
اما  نموده اند،  اعتراض  ماسه  و 
باج  رژیم  به  کارخانه ها  این  چون 
حمایت  مورد  می دهند،  رشوه  و 
حتی  و  دارند  قرار  رژیم  مسئوالن 
اقدام به تهدید مردم نیز می کنند. 

از  »تاژاندره«  روستای  ساکنان 
اعالم  »اشنویه«  شهرستان  توابع 
این کارخانه ها مزارع  کرده اند که 
زراعی را نابود کرده و اعتراضات 
تاکنون هیچگونه سودی  نیز  آنان 

نداشته است.
 صاحبان کارخانه های شن و ماسه 
از طریق همدستی با عوامل وابسته 
به رژیم، بدون هیچ مشکلی اقدام 
رودخانه  ماسه  و  شن  استخراج  به 

»گادر« می کنند.
رودخانه  کف  از  شن  استخراج 

خسارات جدی و فراوانی به مزارع 
و باغات منطقه وارد آورده است.

ماسه  و  شن  کارخانه های 
گذشته  سالیان  در  »اشنویه« 
بدون رعایت اصول زیست محیطی 
حقوق کشاورزان و مردم را تضییع 

کرده اند.
کارخانه های  صاحبان  امسال  بهار 
اقدام  »اشنویه«  ماسه  و  شن 
رودخانه  کف  از  شن  استخراج  به 
مقادیری  و  کردند  »گادر« 
زیادی شن و ماسه از این رودخانه 

استخراج شد.
دستگاه  اقدامات،  این  با  همزمان 
دمکرات  حزب  کل  تشکیالت 
نابودی  نسبت  به  ایران  کوردستان 
زیست محیط کوردستان، از مردم 
خود  هوادران  و  اعضا  بویژه  و 
این  به  نسبت  که  نمود  تقاضا 
فاجعه زیست محیطی که از سوی 
صورت  رژیم  به  وابسته  عوامل 

می پذیرد، سکوت نکنند.

توپباران مناطق 
کوهستانی کوردستان 

از سوی سپاه 
تروریست پاسداران

رژیم اشغالگر اسالمی ایران، در ادامه تجاوز خود به خاک کوردستان، بار 
دیگر مناطق کوهستانی کوردستان را به توپ بست. روز پنجشنبه مورخ 
٨  آبان ماه ١٣٩٩ شمسی، توپخانه های رژیم تروریستی اسالمی ایران، بار 

دیگر اقدام به توپباران مناطق کوهستانی کوردستان کرده است.
رژیم ایران در این توپباران، ارتفاعات "بربزین" را آماج حمالت توپخانه ای 

خود کرده است.
این توپباران از ساعت ١١ و ٤٠ دقیقه به وقت اربیل آغاز شده است.

آمریکا کمک نظامی جدید به 
نیروی پیشمرگه ارائه می دهد

در  آمریکا  نیروهای  فرمانده 
ارائه  از  عراق  کوردستان  اقلیم 
ایاالت  جدید  نظامی  کمک های 
متحده به نیروی پیشمرگه در ماه 

آتی خبر داد.
روز  کوردستان  پیشمرگه  وزارت 
آبان ماه، طی  سه شنبه مورخ ٦  
دوم  مرحله  آغاز  از  بیانیه ای 
لجستیکی  و  نظامی  کمک های 
 ١٦ و   ١٤ تیپ  دو  به  آمریکا 
آینده  ماه  در  پیشمرگه  وزارت 

اسماعیل"  "شورش  داد.  خبر 
"سربست  و  پیشمرگه  امور  وزیر 
پیشمرگه  وزارت  سرپرست  لزگین" 
"جولیات"  سرهنگ  با  نشست  در 
اقلیم  در  آمریکا  عالی  فرمانده 
کوردستان، درخصوص کمک های 
به  آمریکا  لجستیکی  و  نظامی 

اقلیم کوردستان رایزنی کردند.
کمک های  اسماعیل"  "شورش 
نظامی آمریکا و تمایل مستشاران 
ساماندهی  برای  آمریکا  نظامی 

را  کوردستان  پیشمرگه  نیروی 
قابل تقدیر و گامی مهم به سوی 
پیشمرگه  نیروی  نظامی  پیشرفت 

کوردستان برشمرد.
سرهنگ "جولیات" ضمن اشاره به 
تداوم کمک به نیروی پیشمرگه، 
نظامی  کمک های  دوم  مرحله 
در  را  اقلیم کوردستان  به  آمریکا 
پیشمرگه  نیروی  تقویت  راستای 
و  تروریسم  از  پاکسازی منطقه  و 

داعش برشمرد.

آب شرب در ٢١ روستای بخش 
خلیفان جیره بندی شد

از  "خلیفان"  بخش  روستای   ٢١
توابع شهرستان "مهاباد" با کمبود 
بوده و آب شرب  شدید آب مواجه 
این روستاها جیره بندی شده است.

"کمال نالوسی" سرپرست اداره آب و 
فاضالب "مهاباد" در این خصوص 
روستای   ٢١ که  داشت  اعالم 
بخش خلیفان و مرکزی با مشکل 
کمبود آب شرب دست و پنجه نرم 

می کنند.
 ٢٠ شرب  آب  که  افزوده  نامبرده 
آب شرب  و  شده  جیره بندی  روستا 

"باین دره" نیز از طریق تانکر تامین 
می شود. آب شرب این روستاها از 
چشمه های طبیعی تامین می شود 
آب  چشمه ها،  آب  کاهش  با  و 
شرب جیره بندی و در ساعاتی در 

شبانه روز قطع می گردد.
اداره آب و فاضالب "مهاباد" اعالم 
آمادگی  نیاز  صورت  در  کرده 
انتقال آب مورد نیاز مردم بوسیله 

تانکرهای آبرسانی را دارد.
انتقال آب شرب بوسیله تانکر فاقد 
انواع  ناقل  و  استاندارد  هرگونه 

و  می باشد  بیماری ها  و  میکروب 
سالمتی شهروندان را با خطر روبرو 
غنی  منابع  علیرغم  می سازد. 
آب های زیرزمینی و وجود سد آب 
این  شیرین "مهاباد"، ٨٨ روستای 
جمعیت  درصد   ١٦ که  شهرستان 
شامل  را  "مهاباد"  روستایی 
آب  شرکت  پوشش  تحت  می شود، 

و فاضالب قرار ندارند.
پاییز سال قبل نیز آب آشامیدنی ٦ 
روستای مهاباد بدلیل کمبود شدید 

آب جیره بندی شده بود.

تهدید زیست محیط دریاچه 
"زریبار" از سوی عوامل رژیم

افراد  و  رژیم  به  وابسته  عوامل 
اقدامات  ادامه  در  معلوم الحال 
مخرب خود در جهت نابودی زیست 
مریوان،  "زریبار"  دریاچه  محیط 
این  اطراف  درختان  قطع  به  اقدام 

دریاچه کرده اند.
عوامل وابسته به رژیم برای نابودی 
از  "زریبار"  دریاچه  محیط  زیست 
قطع درختان و هیچ اقدامی از این 

قبیل دریغ نمی کنند.
زیست  محیط  فعاالن  گفته  به 

"مریوان"، بخش اعظمی از درختان 
این  جنگل های  و  دریاچه  اطراف 
وابسته  افراد  سوی  از  شهرستان 
به اداره محیط زیست رژیم قطع و 

نابود می شوند.
زباله ها  مسئله  دیگر،  سوی  از 
سوی  از  آنان  جمع آوری  عدم  و 
شهرداری مریوان و مسئولین رژیم 
در این دریاچه، "زریبار" را با تهدید 

جدی دیگری مواجه کرده است.
به  علم  با  زیست  محیط  فعاالن 

محیط  با  رژیم  مسئوالن  دشمنی 
زیست کوردستان،  نظافت "زریبار" 
و  زباله ها  و  گرفته  برعهده  را 
دریاچه  اطراف  و خاشاک  خاک 

را جمع آوری می کنند.
ایران  رژیم  عوامل  اقدام  دیگر  در 
کوردستان،  محیط  زیست  علیه 
و  گوشت خوار  ماهی  نوع  چندین 
آبزی دیگر به "زریبار" منتقل کرده 
با  را  دریاچه  این  اکوسیستم  که 

تهدیدی جدی روبرو کرده است.
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 رژیم ایران بر خالف ادعاهایش که پس از آزمایش هر سالحی آن را هم سطح تسلیحات 
کشورهای پیشرفته اعالم می کند به جز چند مورد محدود از نظر تکنولوژی نظامی، ده ها 

سال از آمریکا و روسیه عقب است، تکنولوژی نیروی هوایی هر کشوری تا حد زیادی سطح 
تکنولوژی نظامی هر کشوری را مشخص می کند و تکنولوژی قدیمی نیروی هوایی ایران، 

سطح پائین کیفیت تسلیحاتی ایران را نشان می دهد. 

اتکا به صنعت نظامی ایران که تکنولوژیش مشابه و هم سطح تکنولوژی دهه هفتاد و هشتاد 
آمریکا و شوروی است یک اشتباه استراتژیک برای هر کشوری است و فعال به جز گروه های 
شبه نظامی و تروریستی هیچ کشوری از تسلیحات ایران استفاده نمی کند و اگر کشورهای 
منزوی دیگری همچون ونزوئال هم بخواهند از تجهیزات نظامی ایران استفاده کنند عواقب 

سیاسی و اقتصادی و امنیتی برای هر دو طرف آنان به خصوص ایران خواهد داشت.

اتکا به صنعت نظامی ایران 
یک اشتباه استراتژیک برای هر کشوری است

مختار نقشبندی
تسلیحاتی  تحریم  زمان  پایان  با 
ایران و علی رغم  نامـشخص بودن 
و  تحریم ها  دلیل  به  پروند  این 
هشدارهای آمریکا در خصوص هر 
ایران  با  تسلیحاتی  معامله  گونه 
از مقامات و فرماندهان  سخنانی 
سیاسی و نظامی رژیم ایران شنیده 
از  آفرین هستند  میشود که تنش 
جمله صحبت هایی در مورد فروش 
پهباد و موشک و تکنولوژی این 
دشمن  کشورهای  به  تسلیحات 
کشورهایی  جمله  از  آمریکا  با 
مقاله  این  در  آمریکا.  قاره  در 
و  میکنیم  برسی  را  موضوع  این 
آیا  به دو سوال پاسخ میدهیم که 
صنعت نظامی ایران توانایی تامین 
نیازمندی های کشورها را دارد و 
میتوان به ایران اتکا کرد؟ و دوم 
اینکه چرا صحبت در مورد ارسال 
کشورهای  به  پهباد  و  موشک 
قاره  در  ویژه  به  آمریکا  دشمن 
خطرناک  و  آفرین  تنش  آمریکا 

است ؟
قابل  ایران  نظامی  صنعت  آیا 

اتکا است؟
در  کشورها  جایگاه  و  قدرت   
ارتباط  و  بستگی  جهان  سطح 
دارد  آنان  نظامی  توان  به  زیادی 
و به جز چند کشور محدود هیچ 
تامین  توانایی  جهان  در  كشوری 
را  خود  تسلیحاتی  نیازهای  همه 
ندارد و حتی کشورهای پیشرفته 
ای ماننده آلمان و انگلستان که از 
فروشندگان مهم تسلیحات در جهان 
است  ذکر  به  الزم  البته  هستند، 
که تکنولوژی نظامی کشورهایی 
بیشتر  در  آلمان  و  انگلسان  مانند 
زمینه ها هم سطح یا پیشرفته تر از 
کشوری ماننده چین است و اشاره 
از  این کشورها  که  نکته  این  به 
نظر تامین نیازهای نظامی متکی 
به  اشاره  برای  هستند  آمریکا  به 
اهمیت این موضوع است که بحث 
امنیت کشورها به حدی مهم است 
هم  پیشرفته  که حتی کشورهای 
تسلیحات  که  هستند  تالش  در 
و  بیاورند  بدست  تری  پیشرفته 
تسلیحات  غربی  کشورهای  اگر 
به  نمیفروشند  چین  به  پیشرفته 
اینکه  نه  است  سیاسی  دالیل 
از  که  چین  حتی  نخواهد!  چین 
هر لحاظ در حال پیشرفت است و 
سرمایه گذاری  با  است  سال  ده ها 
زیادی در بخش نظامی و استفاده 
كشورهای  نظامی  تکنولوژی  از 
پیشرفته از راه مهندسی معکوس 
جاسوسی  راه  از  و  آنان  تسلیحات 
در حال تحقیق و ساخت تسلیحات 
است  نتوانسته  هنوز  است  نظامی 
تامین  برای  که  برسد  حدی  به 
تسلیحاتی  نظامیش  نیازهای 
و  آمریکائی  تسلیحات  حد  در 
همین  به  توجه  با  بسازد!  روسی 
چند نکته ای که اشاره شد برای 
جهان سوم  اصطالح  به  کشورهای 
محدودیتی  سیاسی  نظر  از  اگر 
وجود نداشته باشد اتکا به بازار و 
صنعت تسلیحاتی آمریکا و روسیه 
تر است و در  ارزش  با  و  تر  مهم 
اولویت خواهد بود اما چون مسائل 

و روابط سیاسی در خرید و فروش 
تعیین  و  اصلی  نقش  تسلیحات 
کشورها  از  بسیاری  دارند  کننده 
نیازهای  تامین  برای  مجبورند 
تسلیحاتی خود و یا بخشی از آن به 
دیگر کشورهای پیشرفته و حتی 

کشورهای  به  موارد  بعضی  در 
جهان سوم هم روی بیاورند. برای 
اینکه جایگاه و نقش ایران در این 
زمینه روشن شود الزم نیست برسی 
و تحلیل همه جانبه ای داشته باشیم 
و اشاره به چند نکته و بیان چند 
مثال جایگاه و توان ایران را کامال 
ایران  رژیم  کرد،  خواهد  مشخص 

از  پس  که  ادعاهایش  خالف  بر 
آزمایش هر سالحی آن را هم سطح 
پیشرفته  کشورهای  تسلیحات 
مورد  چند  جز  به  میکند  اعالم 
محدود از نظر تکنولوژی نظامی، 
ده ها سال از آمریکا و روسیه عقب 
هوایی  نیروی  تکنولوژی  است، 
سطح  زیادی  حد  تا  کشوری،  هر 
کشوری  هر  نظامی  تکنولوژی 
تکنولوژی  و  میکند  مشخص  را 
ایران، سطح  نیروی هوایی  قدیمی 
را  ایران  تسلیحاتی  کیفیت  پائین 
هنوز  نمونه  برای  میدهد.  نشان 
هواپیماهای اف ٤ و ٥ و تعدادی 
روسی  قدیمی  سوخوی  و  میگ 
 ٣ نسل  هواپیماهای  همگی  که 
تکنولوژی  و  میشوند  محسوب 

و   ٦٠ دهه  به  مربوط  آنها  اکثر 
٧٠ میالدی است بخش مهم نیروی 
هوایی ایران را تشکیل میدهند و 
رژیم ایران حتی قادر به تعمییرات 
اساسی این هواپیماهای قدیمی هم 
نیست و علی رغم ادعایشان مبنی 

هواپیماهای  توانسته اند  اینکه  بر 
پیشرفته نسل ٤ و ٥ مانند آذرخش 
تولید  را   ٣١٣ قاهر  و  صاعقه  و 
کنند هنوز مجبور هستند از همان 
هواپیماهای قدیمی استفاده کنند 
هواپیمایی  نیستند  قادر  حتی  و 
گریپین  هواپیمای  سری  سطح  در 
نفری  میلیون   ١٠ کشور  ساخت 

سوئد که در سال ١٩٩٧ رونمائی 
شد را تولید کنند! در زمینه پدافند 
کشتی  ساخت  و  رادار  و  هوایی 
نیروی  تجهیزات  و  دریایی  زیر  و 
زمینی از جمله تانک و توپ های 
خود کششی هم علی رغم ادعاها و 
تبلیغات زیاد همه تسلیحات ساخت 
تکنولوژی  ایران  نظامی  صنایع 
در سطح تسلیحات دهه ٧٠ و ٨٠ 
دارند  روسیه  و  آمریکا  میالدی 
تسلیحات  با  رقابت  به  قادر  و 
دلیل  به  حتی  و  نیستند  امروزی 
رژیم  اقتصادی  و  فنی  مشکالت 
همین  انبوه  تولید  به  قادر  ایران 
تسلیحات هم نیست.اما در زمینه 
موشکی و پهبادی، ایران قدم های 
از  استفاده  با  و  برداشته  مهمی 

کشورهایی  کمک  و  تکنولوژی 
ماننده کره شمالی و چین در این 
زمینه ها تسلیحاتی تولید کرده که 
قادر  تکنولوژی  نظر  از  چند  هر 
تسلیحات  با  رقابت  و  مقایسه  به 
مشابه آمریکائی و روسی نیستند 

محسوب  خطرناکی  تسلیحات  اما 
موشک های  بیشتر  میشوند، 
بالستیک و کروز زمین به زمین 
و زمین به دریای ایران تسلیحات 
این  اما  میشوند  محسوب  مهمی 
به  قادر  پهبادها  و  موشک ها 
تامین نیازهای نظامی و امنیتی 
در  بیشتر  و  نیستند  كشور  یک 

نه  دارند  کارائی  مکمل  نقش 
هواپیماهای  جایگزین  عنوان  به 
پشتیبانی  و  افکن  بمب  شکاری 
با  ایران  رژیم  هوایی،  نزدیک 
تولید انبوه انواع موشک نتوانسته 
کمبودهای نیروی هوایی و دریایی 
را جبران کند و اتکا زیاد ایران به 
دلیل  به  پهباد  و  موشک  تولید 
تحریم های آمریکا و عدم دسترسی 
و  غربی  پیشرفته  تسلیحات  به 
روسی و چینی بوده است. با توجه 
به همه مطالب بیان شده از لحاظ 
نظامی برای هیچ كشوری عاقالنه 
و به نفع نیست که به تکنولوژی 
و صنایع نظامی ایران وابسته شود.
در  شد  اشاره  که  همانگونه  اما   
بحث خرید تسلیحاتی تنها کیفیت 

نیستند  مهم  تسلیحات  کمیت  و 
اقتصادی  و  سیاسی  مسائل  و 
کشورهای  و  دارند  مهمی  نقش 
تامین  برای  خریدار  و  فروشنده 
با  خود  تسلیحاتی  نیازهای 
رابطه  و  معامله  وارد  کشورهایی 

میشوند که هم پیمان آنان باشند و 
منافع مشترک داشته باشند و به 
بخواهد  کشوری  اگر  دلیل  همین 
بخشی از نیازهای نظامیش را از 
نوعی  به  کند  تامین  ایران  طریق 
آمریکا  ویژه   به  غرب  مقابل  در 
سیاسی  فشار  با  و  میگیرد  قرار 
شد،  خواهد  رو  روبه  اقتصادی  و 

مسائل سیاسی تاثیر بسیار زیادی 
بر خرید و فروش تسلیحات دارند و 
اشاره به دو مسئله بیشتر موضوع 
را روشن میکند، روسیه علی رغم 
اس  هوایی  پدافند  سیستم  فروش 
سیاسی  فشار  زیر  ایران  به   ٣٠٠
به  را  سیستم  این  زمانی  آمریکا 
امضا  برجام  که  داد  تحویل  ایران 
کاهش  جنگ  خطر  و  بود  شده 
اس  خرید  اینکه  دوم  و  بود  یافته 
بر  ترکیه  توسط  روسیه  از   ٤٠٠
روابط نظامی و سیاسی ترکیه و 
آمریکا که ده ها سال است هم پیمان 
تاثیر منفی گذاشت و در  هستند 
روابط  افزایش  و  ادامه  صورت 
نتنها  روسیه  با  ترکیه  نظامی 
آمریکا روابط نظامیش با ترکیه را 

به همان نسبت کاهش خواهد داد 
بلکه از لحاظ سیاسی و اقتصادی 
خواهد  وارد  فشار  ترکیه  به  هم 
مطالب  به  توجه  با  بنابراین  کرد. 
بیان شده هم از نظر نظامی و هم 
سیاسی و هم اقتصادی برای هیچ 
نیست  نفع  به  و  عاقالنه  کشوری 
که برای تامین نیازهای نظامی و 
امنیتیش به ایران وابسته و متکی 

شود.
و  موشک  ارسال  و  فروش  چرا 
پهباد به کشورهای دشمن آمریکا 
قاره  در  کشورهایی  ویژه  به 
خطرناک  و  تنش آفرین  آمریکا 

است ؟ 
جدا از این بحث که  از نظر نظامی 
و سیاسی و اقتصادی برای هیچ 
كشوری درست و معقول و به صرفه 
نیازهای  تامین  برای  که  نیست 
شود  ایران  به  وابسته  نظامیش 
روابط  نوع  این  خطر  دیگر  مسئله 
به  ایران  اگر  است،  ایران  برای 
کشورهایی که با آمریکا مشکل 
و  بفروشد  پهباد  و  موشک  دارند 
شهروندان  ضد  بر  تسلیحات  این 
شوند  استفاده  آمریکا  غیرنظامی 
مستقیم  غیر  و  مستقیم  عواقب 
سیاسی و اقتصادی و حتی نظامی 
و امنیتی برای ایران خواهد داشت 
و با توجه به اینکه آمریکا هیچ 
تهدید مستقیمی بر علیه خاکش را 

تحمل نخواهد کرد.
 ارسال موشک و پهباد به ونزوئال 
و استفاده آن بر علیه خاک آمریکا 
واکنش مستقیم و فوری و شدید 
داشت،  خواهد  پی  در  را  آمریکا 
آمریکا  که  است  ذکر  به  الزم 
قدرت  که  شوروی  برابر  در  حتی 
بود در  آمریکا  نظامیش هم سطح 
کشور  به  موشک  انتقال  جریان 
کوبا که به بحران موشکی کوبا 
معروف است کوتاه نیامد و حتی 
و  عیار  تمام  جنگی  بود  نزدیک 
هسته ای بین دو کشور روی بدهد 
چیدن  بر  با  آمریکا  انجام  سر  و 
کشور  چند  در  موشک هایش 
که  کرد  قانع  را  شوروی  دیگر 
موشک هایش را از کوبا بر دارد.

 اتکا به صنعت نظامی ایران که 
سطح  هم  و  مشابه  تکنولوژیش 
هشتاد  و  هفتاد  دهه  تکنولوژی 
آمریکا و شوروی است یک اشتباه 
کشوری  هر  برای  استراتژیک 
است و فعال به جز گروه های شبه 
نظامی و تروریستی هیچ کشوری 
از تسلیحات ایران استفاده نمیکند 
و اگر کشورهای منزوی دیگری 
از  بخواهند  هم  ونزوئال  همچون 
استفاده  ایران  نظامی  تجهیزات 
کنند عواقب سیاسی و اقتصادی 
آنان  برای هر دو طرف  و امنیتی 
به خصوص ایران خواهد داشت، اگر 
ایران دارای یک حکومت مردمی 
بر  سنجیده  خارجی  سیاست  با 
اساس قوانین جهانی بود میتوانست 
جمله صنعت  از  زمینه ها  همه  در 
نظامی پیشرفت کند اما تا وقتی 
این رژیم تروریستی با سیاست های 
کند،  حکومت  ایران  بر  تهاجمیش 
جز تحریم و انزوا و فشار سیاسی و 
خطر جنگ چیزی در انتظار ایران 

نخواهد بود.
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نقض حقوق بشر در ایران آنچنان گستردە و سیستماتیک ادامە دارد کە مدافعان حقوق بشر 
در ایران هر بیست و چهار ساعت شبانە روز را هم کە کار کنند باز نمی توانند پاسخگوی 

این همە نقص حقوق بشر در ایران باشند.

یکی از مهمترین زمینەهایی کە می تواند تمام ابعاد زندگی هر خانوادە را تحت تأثیر قرار دهد، عدم 
توجە بە وضعیت کسانی است کە بە دالیل مختلف در زندان بەسر می برند. زندانی شدن سرپرست 
خانوادە زمینە ساز بروز آسیبهای اجتماعی فراوان برای اعضای خانوادە زندانیان را فراهم می سازد.

وضعیت زندانیان سیاسی
 و خانوادەهای آنان مطلوب نیست

سولین سنە

متأسفانە هر روز شاهد صدور حکم 
زیادی  شمار  علیه   شدن  زندانی 
با  کە  هستیم  جامعە  افراد  از 
زندانی شدن هر فرد همە اعضای 
خانوادە بە نوعی درگیر می شوند. 
زندانیان  خانوادەهای  بر  فشار 
انجام  ایران  در  حالی  در  سیاسی 
از  داخلی  رسانەهای  می شود کە 
و  آنها  بە  مربوط  خبرهای  پوشش 
خانوادەهایشان خودداری می کنند. 
بر  فشار  دالیل  از  کە  موضوعی 
خانوادەها و متقاعد کردن آنها بە 
همسران  دربارە  رسانی  اطالع  عدم 
مادرانشان  و  پدر  و  فرزندان  و 
از  اما  است.  ایران  زندانهای  در 
لحاظ حقوقی این گونە برخورد با 
حکمی  چە  زندانیان  خانوادەهای 

دارد؟
 در پاسخ این پرسش باید گفت از 
لحاظ حقوقی این مسئلە جرم است 
سوء  حقیقت  در  و  دارد  کیفر  و 
استفادە از اختیارات قانونی است. 
در عین حال هدف اصلی اینگونە 
زندانیان  خود  بر  فشار  رفتارها 
این  می کنند.  ارزیابی  سیاسی 
ناشی از ترسی است کە حکومت 
از منتقدین خود دارد. یعنی سعی 
ممکن  شیوەی  هر  بە  می کند 
کسانی را کە کوچکترین انتقادی 
دارند را دستگیر کردە و در زندان 
غیر  اعترافات  بە  وادار  را  آنها 
مقاومت  با  وقتی  و  کند  واقعی 
می شود  مواجە  سیاسی  زندانیان 
غیر  و  قانونی  غیر  شیوەهای  از 
استفادە  خانوادە  بر  فشار  اخالقی 

مهمترین  از  یکی  می کند. 
زمینەهایی کە می تواند تمام ابعاد 
تأثیر  تحت  را  خانوادە  هر  زندگی 
وضعیت  بە  توجە  عدم  دهد،  قرار 
کسانی است کە بە دالیل مختلف 
زندانی  می برند.  بەسر  زندان  در 
ساز  زمینە  خانوادە  سرپرست  شدن 
فراوان  اجتماعی  آسیبهای  بروز 
را  زندانیان  خانوادە  اعضای  برای 

فراهم می سازد.

بە  حکم  از صدور  بعد  و  قبل  در 
زندان، صرفا این تنها فرد متخلف 
نیست کە بە زندان می رود بلکە بار 
منفی او را خانوادە نیز می پردازد، 
کە  زمانی  انسانها  از  بسیاری 
زندان  در  فردی  متوجە می شوند، 
خانوادەی  بە  نسبت  یا هست  بودە 
وی نگاە منفی پیدا می کنند کە 

است.   زجرآور  خانوادەها  برای  این 
خانوادەهای  زندانی،  خود  از  بعد 
این افراد نخستین کسانی هستند 
کە در هر زمینه ای  بە آنها ضربە 
وارد می شود و مشکالت مختلفی 
برای آنها بە وجود می آید. معموال 
در  سیاسی  و  مدنی  فعاالن  از 
آنها  بازداشت  از احضار و  ایران و 

کسانی  از  شاید  اما  میهشنویم، 
از  بخشی  باشیم کە  شنیدە  کمتر 
بار سنگین این فعالیت را بە دوش 
و  فرزندان  و  همسران  می کشند. 
پدران و مادران این افراد کە یک 
روز با حضور مأموران امنیتی در 
روز  می شوند.  مواجە  خود  منزل 
سرگردان  پیگیری ها  برای  دیگر 
می شوند  دادگاەها  راهروهای 
شد  صادر  زندان  حکم  وقتی  و 

بر  را  زندگی  مسئولیت  بار  همە 
مردم  از  برخی  می کشند.  دوش 
تردید  نیز  زندانیان  بە  کمک  در 
می کنند اما خانوادە های زندانیان 
نیازمند حمایت همە جانبە هستند 
جزو  اکثرا  افراد  این  کە  چرا 
اقشار آسیب پذیر جامعە محسوب 
از سوی جامعە  نباید  می شوند و 

طرد شوند.
با توجە بە اینکە بودجە دولت بە 
زندانیان  خانوادەهای  حمایت  بخش 
بنابراین  نمی کند،  پیدا  اختصاص 
حمایت خیرین می تواند در پیشبرد 
زندانیان  از  حمایت  انجمن  اهداف 
و  جرایم  وقوع  از  جلوگیری  و 
آسیب های اجتماعی کمک زیادی 

کند. خانوادە زندانیان بە حمایت و 
نیاز  مردم  و  مسئوالن  همە  توجە 
دارند فرد زندانی بە هر علتی کە 
حبس شود و چە جرم سبک داشتە 
یا  باشد  بیگناە  سنگین،  یا  باشد 
غیرعمد،  یا  باشد  عمد  گناهکار 
در مکانی قرار می گیرد کە آثار 
بلکە   او  بە خود  نە فقط  آن  سوء 
این  می شود.  هم  او  همسر  شامل 
آثار سوء از متارکە یا  عواقب و 

طالق گرفتە تا گرایش بە جرم و 
فساد، مشکالت روانی، اجتماعی، 
اقتصادی و غیرە را شامل می شود 
با اینکە مجرم باید بە اجبار دوران 
محکومیتش را متحمل شود لکن 
هویت  رفتن  بین  از  باعث  نباید 
و  شود  وی  اجتماعی  و  فردی 
نگردد.  او  حقوق  تضییع  موجب 

منطق حقوق و تربیت دین این اجازە 
را ندادە کە در زندان زندگی را از 
زندانی بگیرند و او را پس از طی 
دوران حبس، فردی ذلیل و سست 
تحویل  و بی خاصیت  ارادە  بی  و 

جامعە دهند.
آنچنان  ایران  در  بشر  حقوق  نقض 
گستردە و سیستماتیک ادامە دارد 

کە مدافعان حقوق بشر در ایران هر 
بیست و چهار ساعت شبانە روز را 
نمی توانند  باز  کنند  کار  کە  هم 
حقوق  نقص  همە  این  پاسخگوی 
در  بنابراین  باشند.  ایران  در  بشر 
هستند.  سیاسی  زندانیان  اولویت 
زندان  از  را  آنها  بتوانیم  ما  اگر 
فشار  ناخواە  خواە  بیاوریم،  بیرون 
می رود.  بین  از  هم  خانوادەها  بر 
زندانیان  خود  اول  درجە  در  پس 

باید بە دادشان رسید.  هستند کە 
دیموکراتیک  مقامات کشورهای 
وضعیت  و  زندان ها  مورد  در  باید 
زندانیان صحبت کنند و بهانەهای 
از  دائما  و  نکنند  قبول  را  ایران 
دسترسی  و  آمار  اطالعات  ایران 
پشت  نباید  بخواهد.  را  زندانها  بە 
درهای بستە و بی سروصدا باشد، 

چرا کە سکوت بە منزلەی تشویق 
زیر  با  اسالمی  جمهوری  است. 
المللی  بین  تعهدات  گذاشتن  پا 
برخورداری  حق  و  حیات  حق  در 
غیر  کامال  زندانیان  سالمت  از 
مسئوالنە  رفتار می کند. حال با 
زمانی  از  ماە  وجود گذشت چند 
کە ایران رسما شیوع ویروس کرونا 

در این کشور را تایید کرد، هنوز 
اطالعات بسیار کمی در خصوص 
در  بیماری  این  بە  ابتال  گسترە 
و  است  دست  در  ایران  زندانهای 
طرفانەای  بی  نظارت  گونە  هیچ 
از شرایط این زندانها گزارش نشدە 
است. مقام های قضائی ایران حتی 
بە قوانین مدون جمهوری اسالمی 

احترام نمی گذارند.
با  امنیتی  و  انتظامی  مأموران 
حقوق  قضائی  مسئوالن  تأیید 
شکل  ترین  خشن  بە  را  زندانیان 
تمامی  از  باید  می کنند.  پایمال 
ملل  سازمان  عضو  کشورهای 
از  جدیت  با  کە  شود  درخواست 
و  بخواهد کە فورا  ایران  مقامات 
بدون قید و شرط تمام کسانی کە 
تنها بە دلیل استفادە از حقوق خود 
تجمع  و  تشکیل  بیان،  آزادی  بر 
آزاد  را  می برند  سر  بە  زندان  در 
های  محکومیت  کلیە  کنند، 
ناعادالنە،  دادرسی های  از  حاصل 
از جملە محکومیت های متکی بر 
اظهارات أخذ شدە تحت شکنجە یا 
کنند  لغو  را  رفتاری ها  بد  سایر 
نقض  موارد  در  مسئول  افرد  و 
حقوق بشر را پاسخگو نگە دارند. 
انجام  جای  بە  ایران  دادستان های 
شکایت های  دربارەی  تحقیقات 
شکنجە  سازی،  ناپدید  با  مرتبط 
جنایت  و  ها  رفتاری  بد  سایر  و 
علیە بازداشت شدگان، با عملیات 
علیە  و  شدەاند  همدست  سرکوب 
صدها نفر، صرفا بە دلیل استفادە 
خود  حق  از  آمیزشان  مسالمت 
برای آزادی بیان، تشکل و تجمع، 
اتهامات امنیتی بی اساس مطرح 
بر  تکیە  با  نیز  قضات  و  کردەاند 
اعترافات أخذ شدە تحت شکنجە، 

احکام مجرمیت صادر کردەاند.
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روزنامه دیتسایت در آلمان:
 برلین ١٩٩٢؛ ترور مخالفان در رستوران 

میکونوس؛ چه کسی لو داد؟!
یکی از آنها به دیگران خیانت کرده 
است. در شب ١٧ سپتامبر ١٩٩٢، 
برلین، در رستوران میکونوس،  در 
ایران  اپوزیسیون  افراد  از  عده ای 
هم  با  تا  دارند  مشترکی  نشست 
رستوران،  صاحب  کنند.  مشورت 
آنهاست.  میان  در  هم  غ.  عزیز 
به  رژیم  ایرانیان مخالف  از  برخی 
اینجا  چون  می آیند  رستوران  این 
آرام  و  مطمئن  محلی  آنها  برای 
دمکرات  حزب  دبیرکل  است. 
کردستان ایران، سعید شرفکندی، 
به برلین آمده تا در کنگره جهانی 
سوسیال-  و  سوسیالیست  احزاب 
بدون  او،  کند.  شرکت  دمکرات 
و  گفتن  سخن  حال  در  محافظ، 
است.  تهران  رژیم  از  شدید  انتفاد 
زبانش بسیار صریح و روشن است. 
عزیز، میزبان نشست، در حال رفت 
آشپزخانه  و  میزها  میان  آمد  و 
پذیرایی  خود  مهمانان  از  تا  است 
ده  ساعت  از  چند  دقایقی  کند. 
شب گذشته است که »عزیز« به 
قول  به  تا  می رود  رستوران  بیرون 
خودش هوایی تازه کند. زنی که 
زندگی  رستوران  همسایگی  در 
می کند، او را می بیند و برای او 
دست تکان می دهد. تیم ترور هم 
می تواند او را ببیند، تیمی  که در 

انتظار یک عالمت است.

 عملیات با موفقیت انجام می شود
شرفکندی  روبروی  که  »عزیز« 
با  مهمانان  از  خودش  و  نشسته 
پذیرایی  مشروب  و  نوشیدنی 
جا  از  لحظه  یک  در  می کند، 
را  شرفکندی  سخن  می خیزد،  بر 
به  اشاره دست  با  و  قطع می کند 
او می پرسد: »دکتر، یک  سوی 
آبجو دیگر بیارم؟«و پیش از آنکه 
دهد،  پاسخی  بتواند  شرفکندی 
ساعت حدود ده دقیقه به یازده شب، 
یکی از دو مرد مسلحی که وارد 
]عبدالرحمان  بودند  شده  رستوران 
ابوشریف[  به  معروف  بنی هاشمی  
»مادرقحبه ها!«  می زند:  فریاد 
)از  می شود  شلیک  گلوله   ٣٠
 ۴ کلت  از  و  گلوله   ٢٦ مسلسل 
تیر(؛ گلوله ها به برخی از حاضران 
و به میز و دیوار اصابت می کند. 
]عباس  دوم  قاتل  هنگامی  که 
راحیل[ کلت خود را به سوی سر 
شرفکندی نشانه می رود و سه تیر 
]خالص[ به سر و گردن او شلیک 
می کند، شرفکندی غرق در خون 
است.  نشسته  صندلی  روی  هنوز 
همرزمانی  اجساد  او،  پیرامون 
و  خون  و  افتاده اند  زمین  بر  که 
پسمانده های شام بر در دیوار دیده 
اولین  صدای  »عزیز«  می شود. 
گلوله ها را می شنود و سپس خود 
مورد  او  می شود.  بیهوش  نیز 
می گیرد:  قرار  گلوله  دو  اصابت 
و  کرده  اصابت  پایش  به  یکی 
گلوله دوم یکی از کلیه هایش را 

زخمی می کند.
 ١٧ در  میکونوس  رستوران  ترور 
سپتامبر ١٩٩٢ بزرگترین عملیات 

در  بیگانه  تروریستی یک کشور 
خاک آلمان پس از جنگ جهانی 
به  خشم  از  موجی  که  بود  دوم 
تا  هم،  ترورهنوز  این  آورد.  وجود 
به امروز، کابوس ایرانیان مهاجری 
است که از دست رژیم انتقامجوی 
خود فرار کرده و به آلمان پناهنده 
با  تهران  اسالمی  رژیم  شده اند. 
در  بی رحمی  شدیدی  و  سنگدلی 
سراسر دنیا مخالفان خود را تحت 
مجازات  و  می دهد  قرار  پیگرد 
هیچ  تهران،  نگاه  از  می کند. 
علیه  که  برون مرز  ساکن  ایرانی 
نظام فعالیت می کند نباید احساس 
آرامش و امنیت کند. و این، پیام 

ترور میکونوس بود.

 دادگستری در برابر دیپلماسی
میان  میکونوس،  ترور  از  پس 
ماموران  و  آلمان  دیپلمات های 

نزاعی  و  اختالف  قضایی  پیگرد 
بی مانند شکل گرفت. از یکسو، 
شناسایی  خواهان  تحقیق  ماموران 
بودند؛ و  آنها  مجرمان و مجازات 
خارجی  سیاست  دیگر،  سوی  از 
درگذشت  از  پس  که  آلمان، 
از  آیت الله خمینی در تالش برای 
با رژیم  نوین  سر گرفتن رابطه ای 
به  عالقه ای  هیچ  و  بود  ایران 
رژیم  آشکار  و  روشن  محکومیت 
تهران نداشت. یک اختالف قدیمی 
اجرایی  قوه  با  دیپلماسی   دستگاه 
و قضایی؛ اما با موضوعی نو و 
شرایط  نداشت.  سابقه  که  شدتی 
دیگریست.  گونه  به  اما  امروز 
رابطه  در  آلمان  دادستانی  امروز 
با سلیم خان چانگوشویلی که در 
تیرگارتن  منطقه  در   ٢٠١٩ سال 
توسط  برلین،   )Tiergarten(
رسید،  قتل  به  روسیه  ماموران 

و  آشکار  را  خود  اتهام  انگشت 
کرده  دراز  روسیه  سوی  به  روشن 
راه  وزارت امور خارجه  این  از  و 
را  آلمان  دیپلماسی  دستگاه  و 
می کند.  موضع گیری  به  مجبور 
در  امروز،  شرایط  برخالف  اما، 
برلین،  با ترور  آن زمان، در رابطه 
ماموران  و  نبود  چنین  وضعیت 
فراوانی  تالش  تحقیق می بایست  
می کردند تا سرانجام موفق شوند 
مجازات  بر  مبنی  خود  خواست 
به  را  ترور  این  عامالن  و  آمران 
دادگاه  پایان  در  بنشانند.  کرسی 
]که حدود چهار سال طول کشید[، 
سران رژیم ایران و همچنین سازمان 
عنوان  به  امنیت اش  و  اطالعات 
آمران ترور محکوم شدند و ضاربان 
]پنج تن[ نیز  احکام زندان گرفتند. 
اما در تمام این مدت، حتا تا پایان 
بسیار  پرسش  یک  دادگاه،  کار 

مهم همچنان بی پاسخ مانده بود.

 جاسوس کیست؟!
سرویس  موثق  اطالعات  بر  بنا 
کل  )اداره  آلمان  اطالعاتی 
 ،)BNDآلمان ضداطالعات 
ضاربان هنگام انجام عملیات ترور 
در رستوران میکونوس، یک منبع 
بدون  که  واسطه ای  فرد  داشتند: 
این  راه انداختن  به  اصوال  او  وجود 
حمام خون ممکن نمی شد. این فرد، 
کی بود؟ در تحقیقات تازه، صاحب 
رستوران در مرکز توجه قرار دارد. 
ارتباطی  چه  عملیات  این  با  او 

داشت؟
یک  بر  عالوه  ترور،  شب  در 
صاحب  و  ]غیرایرانی[  گارسون 
سالن  در  غ.[،  ]عزیز  رستوران 
مهمان  هشت  رستوران،  عقبی 
چهار  ]که  داشتند  حضور  ایرانی 

تن آنها به قتل می رسند[.
چند ماه پس از ترور، همه ی نگاه ها 
می شود  جلب  »عزیز«  سوی  به 
که خودش نیز در آن شب به شکل 
ستیز  در  و  زخمی  شده  خطرناکی 
بستری  بیمارستان  در  مرگ،  با 
و  او  به  گلوله  اصابت  اما  بود. 
بستری شدنش در بیمارستان هیچ 
اثبات  برای  قانع کننده ای  دلیل 
ماموران  زیرا  نبود  او  بی گناهی 
رستوران[  ]در  او  نزد  در  تحقیق 
زیاد  پولی  کردند؛  پیدا  نقد  پول 
کم درآمد  و  ساده  رستورانی  برای 
مانند رستوران او. بعالوه، او یکی 
از عوامل اصلی این ترور را ]که 
می شناخت.  شد[  ابد  به  محکوم 
»عزیز«  مهاجر،  ایرانیان  نگر  از 
یا  واسطه  فرد  همان  می توانست 
لو  را  نشست  که  باشد  جاسوسی 
شک  مورد  »عزیز«  بود.  داده 
ماموران تحقیق نیز بود وآنها تمام 
هنر و فن بازپرسی خود را به کار 
گرفتند تا هر چه هست از او بیرون 
زندان  حکم  متهم  چهار  بکشند. 
حکم  متهم  پنج  ]درواقع  گرفتند 
زندان گرفتند[، اما سرنوشت فرد 

پنجم ]در واقع ششم[ چه شد؟
امکان  گزارش  این  نوشتن  برای 
گفتگو با »عزیز« فراهم نشد. او 
سکوت  کامال  مدت  این  تمام  در 
وی  درباره  اطالعات  است؛  کرده 
دوستان  اما  است.  اندک  بسیار 
ماموران  خویشاوندان،  او،  پیشین 
همراهان  مدافع،  وکالی  تحقیق، 
و همرزمان قدیمی  او، و همچنین 
شاهدان عینی ترور درباره او سخن 
برای  آنها  از  برخی  و  می گویند؛ 

نخستین بار.
می خواهند  مصاحبه کنندگان 
آنها  همگی  اما  بمانند،  ناشناس 
او »همان فرد  دارند که  اطمینان 
جاسوس است«. از جلسات دادگاه، 
که تقریبا سه سال و نیم به درازا 
کشید، صورت جلسات و نوشته های 
وجود  جزئیات  تمامی  با  بسیار 
پرونده ها  از  انبوهی  باضافه  دارد 
به  شاهدان  اظهارات  همچنین  و 
زبان های فارسی و آلمانی. از درون 
بررسی تمام این اسناد و اظهارات 
و ... تصویر دیگری از »عزیز« 
و نقش و مسئولیت احتمالی او در 
رابطه با این کشتار جمعی در ٢٨ 
خیابان  برلین،  شهر  در  پیش  سال 

»پراگ«، به دست می آید.

 یک زندگی از دزفول تا برلین
سال  در  »عزیز«  هنگامی  که 
استان  در  دزفول،  شهر  در   ١٩٥١
به  ایران  جنوب  در  خوزستان 
حکومت  هنوز  شاه  می آید،  دنیا 
خواهر  یازده  دارای  او  می کند. 
از  نتیجه  در  و  است  برادر  و 
کمبودها  با  باید  ابتدا  همان 
بستنی  اگر  بیاید.  و کنار  بسازد 
الزم  قاشقک  دوازده  می خریدند، 
بود و هنگامی  که هنداوانه را به 

ادامە در صفحە ٧
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از  تقسیم می کردند،  بخش  دوازده 
آن چیز زیادی نصیب او نمی شد. 
هر  در  او  کمبودها،  این  دلیل  به 
فرصت مناسبی که دست می داد، 
دست درازی  دیگران  اموال  به 
به  آنچه مربوط  ویژه  به  می کرد، 
پوشاک می شد. او تالش می کرد 
زندگی را سپری کند و با آن به 

گونه ای کنار بیاید.
پایان  به  نیز  را  درسش  »عزیز« 
کارخانه  یک  در  و  نمی رساند 
پالستیکی  کیسه های  تولید 
او  می شود.  کار  به  مشغول 
برادرش  با  را  خود  فراغت  اوقات 
بود،  سیاسی  بسیار  فردی  که 
می گذراند. آنها از زاویه ی نگاهی 
بسیار چپ و رادیکال با رژیم شاه 
دوران،  آن  در  می کردند.  مبارزه 
پهلوی،  محمدرضاشاه  زمان  در 
برای اینگونه فعالیت های سیاسی 
داشت.  وجود  سنگینی  زندان های 
آن زمان، از اعضای خانواده آنها، 
زندانی  خواهر  یک  و  برادر  سه 
سیاسی بودند. همراهان و همرزمان 
پیشین »عزیز« که در زندان با او 
هم بند و هم سلول بوده اند، از او به 
و  دنباله رو  عنوان فردی بی سواد، 
او  می کنند.  یاد  »غیرسیاسی« 
عالقه ای به کتاب نداشت، اما آدم 
با حجب و حیایی بود که همواره 
ورزش  اهل  او  می گفت.  جوک 
بود. در زندان تمرین می کرد تا با 
دست و پا از دیوار راست باال برود. 
می گفت از این راه می توان از همه 

موانع عبور کرد.
از  آمدن  بیرون  از  پس  »عزیز« 
زندان با »عسل«، همسر آینده اش، 
به  بعد،  سال ها  می شود.  آشنا 
هنگام ترور برلین، آنها از هم جدا 
می شوند. به همین دلیل رابطه میان 
این دو مهم است. عده ای از دوستان 
می گویند  آنها  خانوادگی  پیشین 
زیاد  مطالعه  اهل  هم  »عسل« 
می گفت،  شعر  خودش  هم  و  بود 
جسمی  رابطه  »عزیز«  برای  اما 
داشت.  بیشتری  مراتب  به   اهمیت 
در حالی که »عسل« نمی خواست 
بازی  را  خانه دار  زن  یک  نقش 
می خواست  او  از  »عزیز«  کند،  
و  خانه  در  پز  و  پخت  به  که 
شستشوی لباس ها برسد. دوستان و 
آشنایان پیشین می گویند »عزیز« 
همسرش را نمی فهمید و در حضور 
دیگران می گفت که »عسل« حتا 
با خریدن یک جفت کفش نو هم 
راضی نمی شود. با اینهمه آنها با 
وجود تمام اختالفات و سلیقه های 
متفاوت تصمیم می گیرند با هم از 

ایران فرار کنند.
سقوط  ایران  شاه   ١٩٧٨ سال  در 
از  پس  خمینی  آیت الله  و  کرده 
یک  اسالمی  انقالب  پیروزی 
می کند.  پا  بر  نوین  دیکتاتوری 
یک حکومت اسالمی که چپ ها 
و  می دهد  قرار  پیگرد  تحت  را 
آنها را قلع و قمع می کند. برادر 
راه  از  »عزیز«  فعال  و  سیاسی 
به  را  خود  و  می کند  فرار  کوه 
با  »عزیز«  می رساند.  پاریس 
حیا و نجیب راه راحت تری انتخاب 
می کند. او برای خودش، همسرش 
تهیه  پاسپورت  فرزندش  دو  و 
ترکیه  به  هواپیما  با  و  می کند 
می روند. در این زمان پسرش شش 
با  آنها  دارند.  سال  سه  دخترش  و 
تهیه اوراق شناسایی جدید خود را 
هواپیما  با  و  می رسانند  آلمان  به 
برلین »شونه فلد«  وارد فرودگاه 
می شوند  شرقی[  برلین  ]فرودگاه 
و از آنجا در سال ١٩٨٧ به برلین 
که  همانسالی  می آیند؛  غربی 

متحده  ایاالت  جمهوری  رییس 
برابر  در  ریگان،  رونالد  آمریکا، 
دروازه »براندنبورگ« در این شهر 
سخنرانی می کند و گوید: »آقای 
میان  از  را  دیوار  این  گوباچف، 

بردارید«.
»عزیز«  و  »عسل«  برلین،  در 
به  پناهندگان  خانه  این  از  ابتدا 
خانه ای دیگر و سپس نزد دوستان 
خود می روند و سرانجام در منطقه 
 )Kreuzberg( کرویتزبرگ 
اجاره  کوچک  آپارتمان  یک 
می کنند. دیوار برلین فرو می ریزد 
و »عزیز« برلین شرقی را کشف 
تالطمی  بود  پر  دوران  می کند. 
این  همیشگی اش  شیوه  به  او  و 
دوران را پشت سر می گذارد. پول 
شرقی  آلمان  پول  می کند؛  عوض 
خیابان  در  را  او  دوستانش  را؛ 
»کودام« در برلین غربی می بینند 
به  چشم اش  و  می زند  پرسه  که 
دنبال دختران است. او شب ها اکثرا 
دیروقت به خانه می آید. تا اینکه 
در سال ١٩٩١ رستوران میکونوس 
»پراگ«  خیابان  برلین،  در  را 
ویلمرزدورف  منطقه  در   ،٢ پالک 
می خرد؛   )Wilmersdorf(
به محل رفت  بعدا  رستورانی که 
و آمد برخی از اعضای اپوزیسیون 
تبدیل می شود. خرید رستوران  برای 
زندگی زناشویی آنها به زهر تبدیل 
بجای  اغلب  »عزیز«  می شود. 
رستوران  همان  در  خانه،  به  رفتن 
که  هم  آنها  فرزندان  می خوابد. 
یازده ساله  این فاصله هفت و  در 
شده اند در رستوران بازی می کنند 
و برخی اوقات هم حتا به کمک 
و پذیرایی از مشتریان می پردازند.

 گام به سوی گنداب
رؤیت  قابل  و  بیرونی  تماس  اولین 
»عزیز« با رژیم تهران در »هفته 
بین المللی  ]نمایشگاه  سبز« 
محصوالت کشاورزی و دامداری[ 
او،  می افتد.  اتفاق  برلین  در 
آنگونه که خودش در برابر دادگاه 
در  دارابی  کاظم  با  می گوید، 
غرفه ایران آشنا می شود. دارابی، 
مامور  کوتاه  و  خپله  مرد  این 
وزارت اطالعات وامنیت جمهوری 
اسالمی ایران است که با ماموریت 
سفارت،  یا  کنسولگری  سوی  از 
جمهوری  برای  نمایشگاه ها  در 
مراسم  یا  پا،  بر  غرفه  اسالمی 
روز  تظاهرات  عاشورا،  عزاداری 
قدس یا مراسمی دیگر سازماندهی 
راه  این  از  تا  می کند  برگزار  و 
برای رژیم تهران هوادار جمع کند. 
همه  از  بیش  دارابی  توجه   اما 
به فراریان ایرانی و مخالفان رژیم 
همان  با  »عزیز«  است.  تهران 
همیشگی اش،  غیرسیاسی  رفتار 
ندارد.  ترس  و  هراس  چیزی  از 
ایران  درباره وضعیت  دارابی  از  او 
غذایی  مواد  او  از  و  می پرسد 
می خرد. دارابی چند سال بعد به 
عنوان یکی از عوامل اصلی ترور 
میکونوس از سوی دادگاه محکوم 

]به حبس ابد[ می شود.
در سال ١٩٩٢ تماس های »عزیز« 
با ایران افزایش می یابد. از تهران 
به او تلفن می شود؛ مردی به نام 
روابط  دارای   » هاشمی«  که 
بسیار نزدیکی با رژیم ایران است 
تلفن  آنها  خانه  به  بار  چندین 
می کند. خود »عزیز« و چندین 
را  امر  این  دادگاه  برابر  در  شاهد 
تایید کرده اند. هنگامی  که یکبار 
تلفن  هاشمی  پاسخ  به  »عسل« 
گوشی  خانه  در  یعنی،  می دهد، 
همسرش  به  بعد  و  برمی دارد   را 
می دهد، »عزیز« وانمود می کند 
نمی شناسد.  که  »هاشمی«  را 

ناگهان  بعد،  اندکی  اما، 
آپارتمان  در  برابر   »هاشمی«  در 
و  می آید  درون  به  است؛  ایستاده 
همراه »عزیز« در اتاق نشیمن به 
گفتگو می نشینند. او با خودش از 
است.  آورده  پسته  و  زعفران  ایران 
آمدن  توضیح  در  بعدا  »عزیز« 
و  عجیب  ناخوانده ی  مهمان  این 
به خانواده اش می گوید  غیرعادی 
برای  می خواهد  ]هاشمی[  او  که 
ایرانی،  اصل  پاسپورت های  ما 
نیستند،  تقلبی  که  پاسپورت هایی 
با  ]عسل[  همسرش  و  کند.  تهیه 
این   « می پرسد:  خود  از  تعجب 
برای  دلیل  چه  به  و  چرا  شخص 
می خواهد  چرا  و  آورده  هدیه  ما 
ایرانی  اصل  پاسپورت های  ما  به 

بدهد«؟!
عزیز بعدا نیز در ارتباط با دیدار 
سوی  از  بار  هر  »هاشمی« 
دوستانش، همسرش و همچنین در 
پرسش  مورد  دادگاه  و  بازپرسی 
از  بازپرس ها  می گرفت.  قرار 
نمی تواند  رستوران  صاحب  اینکه 
بیاورد،  خاطر  به  را  چیز  هیچ 

سرخورده می شوند.
مشترک  زندگی  چندی  از  پس 
»عزیز« و »عسل« پایان می یابد 
برلین  ترک  تدارک  در  او  و 
است. فضا، فضای پایان رستوران 
برابر  در  وی  است.  میکونوس 
هفته  چند  که  می گوید  دادگاه 
توسط  کرد  تالش  ترور  از  پیش 
چند بنگاه معامالت ملکی برای 
اما،  پیدا کند.  خریدار  رستورانش 
را  شبی  همان  فروش،  از  پیش 
سازماندهی کرد که همه چیز را 

تغییر می دهد.

 پس از جنایت
نشست   ١٩٩٢ سپتامبر  هفدهم  در 
برخی از اعضای اپوزیسیون ایران با 
شرفکندی در رستوران میکونوس 
همه  »عزیز«  می شود.  برگزار 
او،  است.  کرده  آماده  را  چیز 
چند روز قبل، به همراه یک نفر 
فردوگاه  از  را  شرفکندی  دیگر، 
به هتل می برد.   ]Tegel ]تگل 
در شب هفدهم سپتامبر، هشت تن 
از اعضای اپوزیسیون در رستوران 
و  غذا  »عزیز«  و  دارند  حضور 
مهمانان  می کند.  سرو  نوشیدنی 
و  نشسته اند  جا  همه  از  خبر  بی 
گفتگو می کنند. از درون رستوران 
به عامالن ترور  تلفن می شود ]تلفن 
تیم  و  می زند[  زنگ  یکبار  آنها 
ترور مطلع می شود که مهمانان در 
چه  اینکه  دارند.  حضور  رستوران 
هرگز  کرده،  آنها  تلفن  به  کسی 

روشن نشد.
شب،  ده  ساعت  از  پس  اندکی 
»عزیز« از رستوران بیرون می رود. 

که  نظرند  این  بر  تحقیق  ماموران 
این عمل او عالمتی برای تیم ترور 
مهمانان  که  بدانند  تا  است  بوده 
پس  هستند.  رستوران  در  هنوز 
 ٥٠٠٠ تحقیق  ماموران  ترور،  از 
مارک در رستوران پیدا می کنند. 
عزیز در بیمارستان با خطر مرگ 
سی سی یو  در  او  است.  بستری 
تحت مراقبت های ویژه قرار دارد.

»عزیز« که تحت آن شرایط فکر 
نزدیک  زندگی  پایان  به  می کرد 
می شود، زبان می گشاید. بر تخت 
آن  درباره  همسرش  با  بیمارستان 
آن  او  اینکه  و  می زند  حرف  پول 
را خرج فرزندانشان کند. به پلیس 
نیز می گوید که دست رژیم ایران 
این  به  و  باشد  کار  در  می تواند 
ترتیب پلیس را به مسیری درست 
همینکه  اما،  می کند.  راهنمایی 
می ماند،  زنده  می شود  متوجه 
دوباره »عزیز« واقعی در او زنده 
فن  همه  همان »عزیز«  می شود؛ 
حریف و کسی که می خواست از 

دیوار راست باال برود.
خانم  به یک  را  خود  رستوران  او 
آلمانی اش  همسر  و  اندونزیایی 
به  ابتدا  سپس،  می فروشد. 
و  می رود  برادرش  نزد  پاریس، 
اندکی بعد راهی شهر دوسلدورف 
از  یکی  که  جایی  می شود، 
دارد.  اقامت  قدیمی اش  دوستان 
خود،  سر  پشت  در  برلین،  در  او، 
شخصی اش  روابط  از  ویرانه ای 
او  با  دوستان  می گذارد.  باقی 
او  به  زیرا  می کنند  رابطه  قطع 
مشکوک شده اند. او از »عسل« 
حاضر  »عسل«  می گیرد.  طالق 
نیست؛  مارک   ٥٠٠٠ گرفتن  به 
به  چیزی  هم  رستوران  فروش  از 
می پندارد  »عزیز«  نمی رسد.  او 
کارها تمام شده  است. اما، یکبار 
می گیرد  قرار  تنگنا  در  دیگر 
بلکه  پیشین  دوستان  تنها  نه  زیرا 
شک  او  به  نیز  تحقیق  ماموران 
می کنند که با ضاربان همکاری 

داشته است.
سال  اواخر  در  میکونوس  دادگاه 
را  خود  کار  برلین  در    ١٩٩٣
]کاظم[  متهمان،  می کند.  شروع 
برابر  دارابی و چهار تن دیگر در 
دادگاه قرار دارند. عزیز چندین بار 
در جایگاه شهود باید به پرسش ها 
در  دوباره،  او،  اما  دهد،  پاسخ 
نقش همان »عزیز«همه فن حریف 
است. شاهدان، حاضران در دادگاه 
گواهی  همگی  صورت جلسات  و 
پرسش  از  بسیار سخت  روند  یک 
و پاسخ های مربوط به او هستند:

مجموع  در  »شما  بازپرس: 
رستوران  برای  مارک  ١٠٠هزار 
از  را  پول  این  کرده اید.  پرداخت 

کجا آوردید«؟

قبل  از  را  پول  »این  غ.:  عزیز 
داشته ام

نقد  را  مبلغ  این  »چرا  بازپرس: 
پرداخت کرده اید«؟

رابطه  این  در  »من  غ.:  عزیز 
خریدار با تجربه ای نبودم«. 

بازپرس: » حاال برای ما توضیح 
١٠٠هزار  مبلغ  این  که  دهید 
مارک را از کجا آورده بودید «؟
عزیز غ.: »من در اینجا از حقوق 
دلیل  به  و  می کنم  استفاده  خودم 
مجازات های احتمالی که می تواند 
در پی داشته باشد، به شما نخواهم 
گفت که پول را از کجا آورده بودم
پس  بالفاصله  شما   « بازپرس: 
بودید  گفته  پلیس  به  ترور  از 
کت  یک  قاتالن  از[  ]یکی  که 
کت های  مانند  رنگ،  تیره  سبز 
سربازی به تن داشته است. آیا این 

امر را به خاطر می آورید«؟
عزیز غ.: »خیر، متاسفانه، من به 
ندارم که چنین چیزی گفته  یاد 

باشم«.
بازپرس: »آیا شما کسی را به نام 

 هاشمی  می شناسید«؟
به  عزیز غ.: »من در حضور زنم 
تلفن  به زن من  او  دادم،  پاسخ  او 
کرده بود، و ابدا مشخص و معلوم 
نبود که این فرد چه کسی است 
و با کی و چه کسی می خواهد 

حرف بزند«.
شب  آن  در  شما  آیا   « بازپرس: 
برای تنفس هوای تازه از رستوران 

بیرون رفته اید یا نه«؟
رابطه  این  در  »من  غ.:  عزیز 

چیزی به خاطر نمی آورم«.
و  درمانده  تحقیق  ماموران 
از  پر  آنها  پرونده  زیرا  مأیوس اند 
»عزیز«  علیه  قرائن  و  شواهد 
است، اما توان اثبات محکمه پسند 
آنها را ندارند؛ یعنی ارائه اسناد و 
او  برای محکومیت  مدارکی که 
باشد. »عزیز«  در دادگاه کافی 
بدون محکوم شدن دادگاه را ترک 

می کند؛ او آزاد است.

 واقعا او »آزاد« است؟!
پس از پایان کار دادگاه ]و صدور 
»عزیز«   ]١٩٩٧ آوریل  در  حکم 
و  دوسلدورف می شود  شهر  ساکن 
رفت  ایران  به  سال  در  بار  چندین 
دوسلدورف  در  او  آمد می کند.  و 
تامین  کمک های  درخواست 
 )Sozialhilfe( اجتماعی 

می گویند  دوستانش  می کند. 
مواد  تعاونی  صندوق  از  وی  که 
به  نیز  رستورانداران  و  خوراکی 
جسمی  صدمات  و  خسارات  دلیل 
بدنش  به  گلوله  اصابت  از   ناشی 
دریافت می کند که  پول  ماهیانه 
او  اجتماعی  کمک های  حق  از 
این  هم   هنوز  او  می شود.  کسر 
غرامت خسارات ترور و کمک های 
مالی را دریافت می کند. بعالوه، 
در ایران نیز مشغول کسب و کار 
و  خوب  را  او  که  فردی  است. 
می گوید،  می شناسد  نزدیک  از 
شاه«  یک  »مانند  آنجا  در  او 

زندگی می کند.
اصلی  عوامل  از  دیگر  برخی 
ایران  در  نیز  میکونوس  ترور 
رئیس  جمله  از  می کنند  زندگی 
بنی هاشمی  عبدالرحمان  ترور،  تیم 
بالفاصله  می شود  موفق   که 
کند.  فرار  ایران  به  ترور  از  پس 
علی  عملیات،  دستوردهنده ی  یا 
امنیت  و  اطالعات  وزیر  فالحیان 
تا  که  ایران  اسالمی  جمهوری 
شورای  عضو  پیش  وقت  چند 
خبرگان رهبری نظام بود. یا رئیس 
جمهوری وقت و یکی از مسئوالن، 
که  رفسنجانی  اکبر هاشمی   علی 
درگذشت؛   ٢٠١٧ سال  در  البته 
امور  وزیر  والیتی  اکبر  علی  و 
امور  ویژه  مسئول  و  وقت  خارجه 
اسالمی  جمهوری  رهبر  خارجی 
نظام  مذهبی  رهبر  همچنین  و 
باقیست.  خود  پست  در  هنوز  که 
کاظم دارابی سازمانده و هماهنگ 
کننده ترور در برلین و رابط میان 
»هفته  نمایشگاه  در  ایران  غرفه 
در سال ١٩٩٧  غ.  عزیز  و  سبز« 
محکوم  برلین  دادگاه  سوی  از 
از  پس  او  می شود.  ابد  حبس  به 
١٥ سال از سوی مقامات آلمانی 
دارابی  شد.  داده  تحویل  ایران  به 
]حدود یکسال پیش[ خاطرات خود 
و  بودنش  زندانی  دوران  درباره  را 
آلمان  منحط  دمکراسی  همچنین 
منتشر کرد و کتابش برنده بهترین 
شد.   ٢٠١٩ سال  مستند  کتاب 
گفته می شود در مراسم اهدای این 
داشته  حضور  هم  »عزیز«  جایزه 
نیز  این موضوع  است. ولی راوی 
به  دقیق  را  چیز  همه  نمی تواند 

خاطر بیاورد.
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نمایی از پایمال کردن حقوق بشر در کوردستان ایران
در طی دو هفتە اول آبان ماه با استناد بە آژانس 

خبررسانی کردستان، )کردپا(

بە  شهروندان  انتقال 
زندان

شدن  مجروح  و  کشتە 
کولبران و کاسبکاران

بازداشت شهروندان

طی روزهای گذشته، جالل رستمی، فعال مدنی اهل کامیاران جهت اجرای 
حکم به زندان این شهرستان منتقل شد.

حکم شش سال حبس تعزیری این فعال مدنی کورد در دادگاه تجدیدنظر 
سنندج به دو سال و شش ماه حبس تعزیری کاهش یافته است.

روز شنبه دهم آبان ماه، یک عضو گروه کوهنوردی »هەڵۆ« سقز به نام 
»فایق یوسفی« جهت اجرای حکم خود را به زندان سقز معرفی نمود.

روز دوشنبه پنجم آبان ماه، یک فعال مذهبی به نام »مختار ابراهیمی« 
اهل شهرستان مهاباد پس از اتمام بازجویی از بازداشتگاه اداره اطالعات 

ارومیه به بند تالش زندان این شهر منتقل شده است.
روز سه شنبه ششم آبان ماه، یک شهروند کورد به نام »فرشاد فتاحی« اهل 
ارومیه پس از اتمام بازجویی از بازداشتگاه اداره اطالعات به زندان مرکزی 

این شهر منتقل شد.

روز دوشنبه دوازدهم آبان ماه، یک شهروند کورد به نام »فرمان حیدرنژاد« 
٤٢ ساله اهل روستای »دیوزناو« از توابع سروآباد پس از احضار به اداره 

اطالعات این شهرستان بازداشت شد.
بامداد روز یکشنبە یازدهم آبان ماه، دو شهروند کورد به نام های »سامان 
اسدحکیم و محمد شفیع زاده« اهل روستای »دیوزناو« از توابع شهرستان 

سروآباد از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
نام »فاروق عزیزی«  به  آبان ماه، یک شهروند کورد  پنجم  دوشنبه  روز 
فرزند محمد ٣٩ ساله اهل روستای »بیمضرته« از توابع اشنویه پس از 

احضار به اداره اطالعات این شهرستان بازداشت شد.
روز چهارشنبه سی ام مهرماه، یک شهروند کورد به نام »حسن قادرنژاد« 
اهل سقز از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل 

شده است.

روز دوشنبه دوازدهم آبان ماه، یک کولبر کورد به نام »ایوب حسینی« 
فرزند عطا اهل بانه در پی شلیک نظامیان حکومتی در مرز »هنگه ژال« 

این شهرستان زخمی شد.
کوره  »سیاوش  نام  به  کورد  کولبر  یک  آبان ماه،  دوازدهم  دوشنبه  روز 
سنی« اهل روستای »راویان« از توابع بخش قطور خوی در پی شلیک 

نظامیان حکومتی در مرز این شهرستان جان خود را از دست داد.
شامگاه امروز یکشنبه یازدهم آبان ماه، یک کولبر کورد به نام »لقمان 
انفجار مین در مرز  پاوه در پی  توابع  از  رحیمی« اهل شهر »بانه وره« 
شوشمی نوسود به شدت زخمی و از ناحیه پا دچار نقص عضو شده است.

روز شنبه دهم آبان ماه، یک کولبر کورد به نام  »محسن )مسلم( قاسمی« 
٢٤ ساله بر اثر شلیک نیروهای ارتش ترکیه در مرز ارومیه جان باخته 
و یک کولبر دیگر به نام »مصلح قاسمی« ٢١ ساله به شدت زخمی 

شده است.
روز پنج شنبه هشتم آبان ماه، یک کولبر کورد به نام »آواره فتحی« اهل 
روستای »الیە مران« از توابع سردشت بر اثر شلیک نظامیان حکومتی 

در مرز »زله« این شهرستان زخمی شد.
وضعیت عمومی یک کولبر کورد به نام »ادریس بارزان« اهل پیرانشهر 
که بر اثر شلیک نظامیان حکومتی در مرز بانه زخمی شده، نامناسب 

است.
روز یکشنبه چهارم آبان ماه، یک کولبر کورد به نام »باسط محمدی« 
اهل روستای »ننور« از توابع بانه بر اثر شلیک نظامیان حکومتی در 

مرز »سرتزین« این شهرستان زخمی شد.

بە  شهروندان  احضار 
دادگاه

اعدام زندانیان

محکوم کردن شهروندان 
بە حبس

بازداشت و انتقال 
شهروندان بە مکانی 

نامعلوم

حیدر قربانی، کارگر ساختمانی اهل شهرستان کامیاران به شعبه ١٠١دادگاه 
کیفری دو شهر قدس احضار شد.

سیروس عباسی و فریده ویسی دو فعال مدنی اهل شهر دهگالن به شعبه 
اول دادگاه انقالب سنندج احضار شدند.

نام های  به  »قتل«  به  متهم  زندانی  چهار  آبان ماه،  هشتم  پنج شنبه  روز 
»زین العابدین حسین زاده، علی ملکی، یاسر پورمحمدی و موسی نعمانی« 

در زندان ارومیه اعدام شدند.

دو شهروند کورد به نام های "رحیم رفعتی فرزند محمد و رحمان تابش فرزند 
مراد" اهل اشنویه از سوی دادگاه انقالب این شهرستان به ریاست قاضی 

"رضایی" به زندان محکوم شدند.

روز چهارشنبه هفتم آبان ماه، یک شهروند کورد به نام »ایوب آقا رضایی« 
مکان  به  و  بازداشت  امنیتی  نیروهای  سوی  از  دیواندره  شهرستان  اهل 

نامعلومی منتقل شده است.
روز سه شنبه ششم آبان ماه، یک شهروند کورد به نام »حسین شیرزاد« ٢٧ 
ساله اهل محله »شریف آباد« تکاب از سوی نیروهای امنیتی بازداشت 

و به مکان نامعلومی منتقل شد.
روز سه شنبه ششم آبان ماه، یک جوان کورد به نام »عطا فتاحی« ٢٤ ساله 
فرزند محمد اهل روستای »سردوش« از توابع مریوان از سوی نیروهای 

امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
نامعلوم بودن سرنوشت شهروندان

فرزند  ساله   ١٦ نیک پی«  »سینا  نام  به  کورد  نوجوان  یک  سرنوشت 
کامران اهل روستای »نی« از توابع مریوان پس از پنج روز بازداشت در 

هاله ای از ابهام قرار دارد.
یک متهم سیاسی به نام »سید محمد حسینی« اهل نقده ٣٣ ماه است 

که در زندان این شهرستان در وضعیت بالتکلیفی به سر می برد.

از  زندانیان  محرومیت 
حق مرخصی

یک زندانی مذهبی به نام "توفیق عبداللهی" فرزند حسین ٣٤ ساله اهل 
مهاباد محبوس در زندان ارومیه از حق مرخصی محروم می باشد.


