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بە نام »غیر رسمی« 
سرنوشت برجام بەکام »رسمی«

در دولت بایدن
نگاهی به ایدئولوژی

مسائل  تحلیل  در  مواقع  خیلی 
سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، 
قرار  بە شکلی کنار هم  شمارەها 
انسان  می گیرند کە فکر و ذهن 
را چنان درگیر خود می کنند کە 
غریب  و  عجیب  چیزی  احتماال 

قرار است اتفاق بیافتد.
برای مثال اگر تاریخ روز و شمارە 
یا در حالتی استثنا شمارە  ماه ها 
اتفاقی  بە  باشد،  یکی  هم  سال 
جالب  تعبیر و در ذهن خود انتظار 
داریم.  غریب  و  عجیب  رخدادی 
همچون روز دە در ماه دە یا روز نە 
درماه نە و سال نود و نە کە فرا 
رخداد غیر معمولی  منتظر  رسید 

خواهیم بود!
همە این ها ساختە و پرداختە ذهن 
و  شمارە  انسان می باشند چنانكه  
تاریخ و در کل مرتب و همنوا بودن  
شمارەها را تعبیر بە اتفاقی عجیب 
و غریب می کنیم تا بدان جا كه  بە 
درازای تاریخ بشریت و در جوامع 
مختلف تعدادی شمارە وجود دارند 
کە قدسیت داشتە و در مقابل نیز 
اذهان  در  کە  شمارەهای  هستند 

عمومی بدیمن می باشند!
اما سالی کە در روزهای نخستین 
 ٢٠٢١ سال  یعنی  هستیم،  آن 
سرنوشت  و  مهم  سالی  میالدی، 
سازخواهد بود؛ نە بە خاطر این کە 
بیست و بیست و یک بە دنبال هم 
قرار گرفته اند، بلکە بە این دلیل 
کە در سال های گذشتە اتفاقاتی 
انتظار  رو  پیش  سال  در  و  افتادە 
آشکار شدن بعضی از تبعات آن، و 
به  تعبیری دیگر نتایج و تاثیرات 
سال  این  در  گذشتە  تصمیمات 

بیشتر خود را بروز خواهند داد.
آیندە  سال  در  دیگر،  سوی  از 
زمان برای اتخاذ برخی مواضع و 
از  بعضی  ساختن  روشن  همچنین 
در  ویژە  بە  می رسد،  فرا  مسائل 
زمینە سیاسی و اقتصادی، سالی 

مهم و سرنوشت ساز خواهد بود.
تعییرات  پی  در  آیندە،  سال  در 
زمینە  در  آمریکا  استراتژی 
نیروهای  استقرار  چگونگی 

کریم پرویزی

ادامه در صفحه  3

سال ها و 
شمارەها

ســـخـن

تنهای دمکرات علیه ابلیس 
مذهبی

زندان بزرگ

پیام تبریک »مصطفی هجری« بە مناسبت سال نو میالدی
»مصطفی هجری« مسئول اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران به مناسبت 

سال نو میالدی پیامی تبریک منتشر کرد.
متن پیام این چنین است:

پیام مسئول اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران بە مناسبت سال نو میالدی
سال نو بر همگان مبارک باد

بە مناسبت فرا رسیدن سال نو میالدی و تولد حضرت عیسی مسیح، مراتب 
شاد باش و تبریک خود را بە شهروندان مسیحی ایران و بە ویژە کوردستان ایران 
عرض می نمایم، امیدواریم سال ٢٠٢١ سالی پر از صلح و آشتی برای همە باشد.

حزب دمکرات کوردستان ایران
مسئول اجرایی
مصطفی هجری

١١ دی ماه ١3٩٩ خورشیدی
3١ دسامبر ٢٠٢٠ میالدی

سازمان دیدبان حقوق بشر، سازمان 
ملل متحد در تازەترین گزارش خود 
کە سال ٢٠٢٠ ارائە داد، از رژیم 
ایران بە عنوان دومین ناقض حقوق 
بشر در سطح جهان در سال ٢٠٢٠ 

نام برد.
حقوق  دیدبان  کە  ردەبندی ای  در 
منتشر  متحد  ملل  سازمان  بشر 
اردوغان،  طیب  "رجب  بود:  کردە 
کیم جونگ اون و والدمیر پوتین" 
و  نهم  هشتم،  ردە  در  ترتیب  بە  را 
دهم ناقضان حقوق بشر سال ٢٠٢٠ 

معرفی کردە است.
این سازمان حقوق بشری همچنین 
 ٩ کنار  در  را  "خامنەای"  عکس 
نادمکراتیک  و  دیکتاتور  رهبر 
از  قرار دادە و همچنین بە بعضی 
دستور  بە  کە  کردە  اشارە  جنایات 

"خامنەای" انجام گرفتند.
در  بشر  حقوق  دیدبان  سازمان 
در  کە  خود  گزارش  تازەترین 
میالدی  نو  سال  نخست  روزهای 
منتشر کردە، لیستی از ١٠ کشور 

 ٢٠٢٠ سال  در  بشر  حقوق  ناقض 
بعد  ایران"  "رژیم  کە  دادە  انتشار 
یعنی  خود  دیکتاتور  همپیمان  از 
دوم  ردە  در  چین"  خلق  "جمهوری 

این لیست قرار گرفتە است.
"اعدام، سرکوب، حکم زندان ابد و 
شهروندان"  سرنوشت  از  خبری  بی 
از جملە اعمالی بودە کە از سوی 

رژیم ایران اجرا شدەاند.
از سوی دیگر سازمان "گزارشگران 
بدون مرز" در گزارش ساالنە خود، 
قاتل  بزرگترین  بە  را  ایران  رژیم 
روزنامەنگاران در ٥٠ سال گذشتە 

معرفی کردە است.
کردە  اعالم  همچنین  سازمان  این 
 ٥٠ میالدی   ٢٠٢٠ سال  در  کە 
فعالین  همچنین  و  روزنامەنگار 
عرصە رسانە کشتە شدەاند. بیشتر 
کە  بودند  کسانی  قربانیان  این 
روی  جستوجو  و  تحقیق  علت  بە 
پروندەهای فساد اقتصادی، اداری 
مجموعە  همچنین  و  دارایی  و 
زیست،  محیط  بە  مختص  مسئلە 

آمدە  این گزارش  کشتە شدند. در 
ایران تنها کشوری است  کە رژیم 
کە، بە صراحت و بدون هیچ ابایی 
را  روزنامەنگران ها  کشتن  حکم 

صادر می کند.
هندوستان  "مکزیک،  کشورهای 
و  بدترین  عنوان  بە  پاکستان"  و 
فعالیت  برای  کشورها  ناامن ترین 
تنها  نیز  ایران  و  روزنامەنگاران 
صورت  بە  کە  است  کشوری 
روزنامەنگاران  کشتن  حکم  علنی 
ظرف  می کند.  اجرا  و  صادر  را 
کشوری  درهیچ  گذشتە  سال   ٥٠
کشتە  روزنامەنگار  ایران  اندازە  بە 

نشدە است.
سازمان "گزارشگران بدون مرز" بە 
زم"  "روح اللـە  اعدام  حکم  اجرای 
نیوز"  آمد  "تلگرامی  کانال  مدیر 
اشارە کردە کە مدتی پیش در ایران 

اعدام شد.
موج  روزنامەنگار  این  کشتن 
در  را  اعتراضات  از  گستردەای 
آورد  خود  دنبال  بە  بین الملل  سطح 

و خیلی از کشورها و سازمان های 
مدافع حقوق بشر این اقدام رژیم را 

بە تندی محکوم کردند.
کوردستان  در  بشر  حقوق  وضعیت 
وضعیت  از  بدتر  برابر  چند  ایران 
گزارش  بە  می باشد؛  ایران  کلی 
بشری  حقوق  سازمان  آمار  مرکز 
"کوردپا"، کە در اواخر سال ٢٠٢٠ 
در گزارشی  منتشر شدە،  میالدی 
و  کشتە  "کولبران"   از  آماری 
سال   ٩ طی  کە  را  شدە  زخمی 
گذشتە کشتە یا زخمی شدەاند را 

منتشر کرد:
در   ٢٠٢٠ سال  تا   ٢٠١٢ سال  از 
کل ١٣٨٢ "کولبر" کشتە و زخمی 
 ٩١٣ و  کشتە  نفر   ٤٩٦( شدەاند 
این  از  نفر   ٢٨ زخمی(.  نیز  نفر 
زخمی  یا  کشتە  کە  "کولبرها" 
بودند.  سال   ١٨ سن  زیر  شدەاند، 
شلیک  با  "کولبرها"  این  از   ٪٧٨
رژیم  نظامی  نیروهای  مستقیم 
کشتە  شدەاند.  زخمی  یا  کشتە 
علت  بە  "کولبران"  شدن  زخمی  یا 

سقوط از ارتفاعات ٧٪، ریزش بهمن 
انفجار  یخ زدگی ٦٪،  و همچنین 
مین ٥٪  از علل اصلی کشتە یا 

زخمی شدن "کولبرها" بودند.
نخست  ماه   ٩ مدت  در  همچنین 
سال ١٣٩٩ خورشیدی، در کل ٨٨ 
"امنیتی"  اتهام  بە  کورد  شهروند 
رژیم  قضایی  دستگاه  سوی  از 
دیگر  و  زندان  بە  ایران،  اسالمی 
احکام محکوم شدند. در این مدت 
٢٩ شهروند کورد، اعدام گشتە کە 
این اعدامی ها "سیاسی"  نفر از   ٣

بودند.
در کل آمارهای موجود در گزارش 
سازمان "حقوق بشری کوردپا" این 
حقیقت را بر همە آشکار می سازد 
برای  ایران  فعلی  وضعیت  کە 
و  جامعە  طبقەهای  و  اقشار  همە 
همچنین برای همە ملیت های غیر 
آن  ها  از  غیر  هویتی  کە  فارس 
با  کە  بودە  بزرگ  زندانی  دارند، 

تندترین روش سرکوب می شوند.
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نیروی ١٣٥ پیشمرگە کوردستان 
یاد شب یلدا را گرامی داشت

کوردستان  پیشمرگە   ١٣٥ نیروی 
کمیتە  حضور  با  مراسمی  در 
ارگان  بە  وابسته  زاگروس 
تشکیالت کل حزب دمکرات شب 
یلدا، سالروز تولد دکتر قاسملو را 

گرامی داشتند.
مراسم با لحظاتی سکوت بە احترام 
کوردستان  و  کورد  شهدای  خون 

شروع شد.
اشعار  از  یکی  مراسم  ادامە  در 
شاعر نامدار "شیرکو بیکەس" کە 
در مدح "دکتر قاسملو" سرودەاند، 
از سوی مجری برنامە تقدیم حضار 

شد.
در ادامە مراسم شمع ٩٠ سالگی 

تولد شهید دکتر "قاسملو"  توسط 
شهید  همسر  مهفر"  "کنیر  خانم 

"رسول محمدزادە" روشن شد.
پیشمرگەهای  از  یکی  ادامە  در 
نیروی پیشمرگە کوردستان سرودی 

را تقدیم شرکت کنندگان کرد.
"غالب  مراسم  از  دیگر  بخشی  در 
دستگاه  آموزش  مسئول  حبیبی" 
پیشمرگە  نیروی  فرماندهی 
مورد  در  کوتاە  بحثی  کوردستان 
حضار  تقدیم  یلدا  شب  اسطورە 
نامە  زندگی  ادامە  در  کردند. 
"مهناز  سوی  از  قاسملو"  "دکتر 
کوردستان  پیشمرگە  اخترشناس" 

برای شرکت کنندگان خواندە شد.

زادە"  حسن  "آسکە  خانم  همچنین 
مسئول کمیتە زاگروس وابسته بە 
ارگان تشکیالت کل حزب دمکرات 
شعری را در مدح "پیشمرگە" تقدیم 

حضار کردند.
"پوزەوانە"  چندین  مراسم  این  در 
شهدای  از  یکی  خواهر  کە 
کوردستان آن را بافتە بود از سوی 
پیشمرگە  خزری"  "مهتاب  خانم 
کوردستان و حضو کمیتە زاگروس 
شهید،  خواهر  از  نمایندەگی  بە 

تقدیم پیشمرگان شد.
نیروی   ١٣٥ نیروی  مراسم 
کوردستان با انجام چندین مسابقه، 
خواندن قصە، و شعر بە اتمام رسید.

مراسم شب یلدا و تولد پیامبر 
آشتی از سوی نیروی ١٢٢ 

پیشمرگه کوردستان برگزار شد

تولد  روز  و  یلدا  شب  مناسبت  به 
در  ویژه  مراسمی  "قاسملو"  دکتر 
چند بخش مختلف از سوی نیروی 
در  کوردستان  پیشمرگه   ١٢٢
کوه های کوردستان برگزار گردید.
''ئەی  سرود  خواندن  با  مراسم 
برای  دقیقه سکوت  رقیب''و چند 
ادای احترام به روح پاک شهیدان 

کورد و کوردستان آغاز شد.
در ابتدای مراسم فیلمی کوتاه از 
پخش  "قاسملو"  دکتر  دیدگاه های 
شد. در بخش دوم مراسم دو شعر 
و  هەتاو''  ''هاوڕێی  عنوان   تحت 
طرف''  از  ترتیب  به  پیره''  ''داره 

ژیوان و امید'' تقدیم شدند.
در بخشی دیگر سخنانی در ارتباط 

با زندگی دکتر "قاسملو" از سوی 
در  چله  تاریخ شب  یار"؛  کورد   "
آیین میترائیسم از سوی "زاگروس" 
دکتر  دیدگاه  از  انقالبی  اخالق  و 
"کوردستان"  سوی  از  "قاسملو" 

تقدیم حضار مراسم شد.
این مراسم با خواندن چند سرود از 
طرف" دیاکو و دیار"به پایان رسید.

مبارزان سنگر دانشگاه های 
"تهران" بە مناسبت شب یلدا 

پیامی را منتشر کردند

تولد  شب  "یلدا"  شب  مناسبت  بە 
ملت  نامی  رهبر  "قاسملو"  دکتر 
کورد، شماری از دانشجویان کورد 
را  پیامی  "تهران"  دانشگاه های 

منتشر کردند.
متن پیام این چنین است:

حضور  بە  گرم  سالمی  با 
پیشمرگەهای کوردستان

راسانتان باش
کورد  دانشجویان  از  شماری  ما 

دانشگاهای تهران تبریک خود را 
بە مناسبت تولد دکتر "عبدالرحمن 
کاریزماتیک  رهبر  قاسملو" 
ملتمان را بە یکایک شما عرض 
شما  کە  همچنان  می نماییم. 
کشیدە  فلک  بە  سر  کوه های 
مبارزە  سنگر  بە  را  کوردستان 
شاگردهای  ما  ساختەاید؛  مبدل 
فرخندە  روز  این  در  نیز  "قاسملو" 
آرمان های  با  میثاق  تجدید  ضمن 

بە  را  دانشگاه ها  "قاسملو"  دکتر 
سنگری برای مبارزە تبدیل کردە 
روشن  را  شهر  "راسان"  مشعل  و 

خواهیم کرد.
این روز تاریخی بر همە کوردهای 

آزادیخواه مبارک باد.

دانشگاه های  کورد  دانشجویان 
تهران

٢ دیماه ١3٩٩ خورشیدی

هشتمین دوره سیاسی سطح دو 
بخش اول پایان یافت

حزب  تحقیقات  و  آموزش  دستگاه 
دمکرات کوردستان ایران هشتمین 
دوره سیاسی، سطح دو بخش اول را 

برگزار کرد.
ماه  آذر  یکم  مورخ  در  دوره  این 
شروع شد و در مورخ ٧ دی ماه به 

پایان رسید.
دوره  این  در  شده  تدریس  دروس 
اساسنامه  و  "برنامە  از:  عبارتند 
سوسیالیزم  حزب،  تاریخ  حزب، 
دمکراتیک، فدرالیسم، دمکراسی، 

سیاست های  و  ساختار  زن،  حقوق 
رژیم ایران، فن سخنرانی، سیاست 
ادبیات  و  متون  حزب،  مواضع  و 
کوردی، کار سازمانی و گروهی، 

شبکەهای اجتماعی و راسان".
این دوره ٣٧ روز طول کشید که 
مجموعا ١٢٤ ساعت درس تدریس 
شده و از شماری دروس تدریس شده 

امتحان به عمل آمده است.
رتبەهای اول تا سوم امتحانات این 

دوره به ترتیب زیر است:

رتبه اول: پدرام سلیمانی
و  مرادی  موعید  دوم:  رتبه 

محبوبه ابتکار
رتبه سوم: خلیل کلوکانلو

بر اساس مصوبه کنگره ١٦ حزب 
دمکرات کوردستان ایران که باید 
توجه بیشتری به امور آموزش در 
داخل حزب شود، دستگاه آموزش و 
تحقیقات موظف شده به شیوه نوین 

کار آموزش را انجام دهد.

یکی از پیشمرگە های حزب دمکرات کوردستان ایران موفق بە
 کسب جایزە داستان نویسی شد

حزب  پیشمرگە  قادری"  "بهزاد 
دستگاە  همکاران  از  و  دمکرات 
دمکرات  حزب  اطالع رسانی 
کسب  بە  موفق  ایران،  کوردستان 

جایزە داستان نویسی شد.
روز یک شنبە، مورخ ٣٠ آذر ماه، 
دستگاه "روانگە" جوایز سال ٢٠٢٠ 
میالدی خود را بە جوانان شایستە 

کورد اهدا کرد.
در  کە  اشخاصی  بە  جوایز  این   
عکاسی،  نقاشی،   " زمینەهای 

در  پیشگامی  اختراع،  شعر، 
تولید، داستان کوتاە، فیلم کوتاە، 
و  موسیقی  تکنوازی  بازیافت، 
را  سوم  تا  اول  رتبە  برنامەسازی" 

کسب کردە بودند، اهدا شد.
این  در  کنندە  شرکت   ٥٠٠ از 
سوی  از  نفر   ٣٠ فقط  مسابقە، 

داوران مراسم منتخب شدند.
در بخش داستان کوتاە ١٢٥ جوان 
"بهزاد  کە  بودند  کردە  شرکت 
قادری" موفق بە کسب رتبە سوم 

گشت. 
حزب  پیشمرگە  قادری"  "بهزاد 
دمکرات کوردستان ایران می باشد 
داستانی  مجموعە  دو  دارای  کە 
و  وەرزەکان  نێچیری   " نام های  بە 
" شاوەتی جنۆکە " است. "قادری" 
همچنین لوح تقدیری را از سوی 
کرد.  دریافت  "روانگە"  دستگاە 
"دستگاە روانگە" ٧ سال است کە 
این مراسم را کە مختص کوردستان 

عراق می باشد، برگزار می کند.
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و  جهان  سطح  در  خود  نظامی 
احتمال  بە  خاورمیانە،  منطقە 
از  برخی  در  قدرت  باالنس  زیاد 
رقابت ها بە سمتی خواهد رفت کە 
مرزها را روشن کند. همیشە در  
كشمكش هایی  پدیده ها،  مرزهای 

مهم روی داده اند!
از طرفی دیگر نتیجه  درگیری ها 
و مشکالت مابین رژیم جمهوری 
اسالمی و غرب و همچنین تعیین 
و  معضالت  از  بعضی  تكلیف 
سطح  در  قدرت  سر  بر  رقابت ها 
داخلی سران رژیم، کە در جریانات 
تعیین رئیس جمهوری بعدی خود 
را نشان داد، احتماال تاثیر زیادی 

بر سرنوشت رژیم خواهد کرد.
مهم تر  مطرحە  موراد  همە  از 
بیکاری  تاثیرات  اینکە، 
و  نفت  قیمت  شدید  افت  و 
بە  اقتصادی  ورشکستگی های 
دنبال اشاعە ویروس کرونا در سال 
آیندە، تبعات خود را بیشتر نشان 
دادە و احتماال همچون گذشتە و 
بە دنبال اشاعە خیلی از بیماری ها 
و نیز رشد سریع بیکاری، همچون 
گذشتە تاریخ بشریت، طوفانی را 
بە وجود آورد کە گردباد برخاستە 
بە  را  خیلی  ها  سرنوشت  آن  از 
شیوەای دگرگون کند کە هرگز 

انتظارش را نداشتەاند.
به   پاسخ  پی  در  كه   ماست  بر 
واقف  با  كه   باشیم  پرسش  این 
و  استراتژیک  واقعیت  بە  بودن 
جغرافیایی منطقه  خود کە لبریز 
خود  چگونە  است،  بی ثباتی  از 
و  آمادە  آینده   تغییرات  برای  را 
چە نقشی در رخدادهای پیش رو 

خواهیم داشت؟

سخن ادامه 

فیزیکدان برجستە کورد موفق بە کسب 
مدال »هرتزبرگ« شد

انتقال تجهیزات سنگین نظامی رژیم بە 
مرز »پرویزخان«

عوامل رژیم در کوردستان با قطع 
درختان طبیعت را نابود می کنند

سید نجم الدین حیدری: با حفاظت از 
محیط زیست کوردستان دین خود را بە 

فرزندانمان ادا کنیم

کریمی"  ابراهیم  "پروفسور 
شدە  شناختە  و  برجستە  فیزیکدان 
جامعە فیزیک، موفق بە دریافت 

مدال "هرتزبرگ" شد.
"پروفسور کریمی" متولد شهرستان 
)سنە(  سنندج  استان  در  "سقز" 

به  موفق  نیز  پیشتر  کە  می باشد 
دریافت دو جایزه ی "بنیاد نوآوری 

کانادا و جان ایوانز" شدە بود.
به  عنوان  "پروفسورکریمی" 
"ناپل"  دانشگاه  از  برتر  دانشجوی 
در رشته اپتیک کوانتومی فارغ 
تحقیقات  سپس  و  شدە  التحصیل 
خود را در زمینه ی "امواج ساختار 
یافته" به عنوان محقق فوق دکتری 
در پروژه ی فوربیتک )مشترک 
ادامه  اروپایی(  کشور  شش  بین 

دادە است.
کریمی"  "پروفسور  کاری  زمینە 
کوانتوم  و  اپتیک  کوانتوم 

اینفورمیشن است و این گرانت برای 
درست کردن ازمایشگاه هایی است 
یافته"  ساختار  "نور  از  بتوان  که 
تولید  و  کوانتومی  مخابرات  در 
استفاده  کوانتومی  کامپیوترهای 

کرد.
بە گفتە "پروفسور کریمی" ساعت 
به  شنبه  سه  روز  ظهر  از  بعد   ٢
به صورت  "اتاوا" سخنرانی ام  وقت 
آنالین در پالتفرم زوم برگزار خواهد 
شد و در ساعت ٣بعد از ظهر به 
از  هرتزبرگ  مدال  رسمی  طور 
انجمن فیزیک پیشه های کانادا را 

دریافت می کنم.

انقالب  سپاە  تروریستی  سازمان 
نیرو  "کرماشان"  در  ایران  اسالمی 
سنگینی  تجهیزات  همچنین  و 
نظامی همچون توپ و تانک را 
کردە  مستقر  "پرویزخان"  مرز  در 

است.
سایت  وب  بە  رسیدە  اخبار  طبق 

بە  نزدیک  میدیا"  "کوردستان 
یک هفتە است کە دژبانی ارتش 
رژیم کە در مسیر "قەرەخاندەر" بە 
مسیر  گرفتە،  قرار  "خوسرەوی" 
و  بستە  را  مردم  مرور  و  عبور 
را  آمد  و  رفت  اجازە  کسی  بە 
رژیم  نیروهای  همزمان  نمی دهد. 

کسی  بە  بعد  بە  ظهر  از  بعد   از 
"خوسرەوی"  مسیر  بە  رفتن  اجازە 

را نمی دهند.
 از طرف دیگر رژیم از طریق مرز 
"پرویزخان" مهمات و سالح زیادی 
کردە  منتقل  "عراق"  داخل  بە  را 

است.
سالمرگ  بە  منتهی  روزهای  در 
سلیمانی"  "قاسم  تروریست  پاسدار 
رژیم دست بە یک سری فعالیت 

گستردە کردە است.
پیشتر نیز در زمان جنگ "داعش"، 
رژیم ایران نیروهای مسقر خود در 
"پرویزخان" را بە حالت آمادە باش 

در آوردە بود.

همکاری  با  رژیم  مهره  چند 
روستاهای  از  یکی  دهیاری 
"چۆمی مەجیدخان" در بوکان اقدام 
به قطع درختان این روستا کردەاند. 
این  روستاهای  از  یکی  دهیاری 
منطقه با کمک یکی از عوامل 
کنار  درختان  رژیم  به  وابسته 
رودخانه را قطع کردەاند در حالی 
ملی  سامان  جزو  درختان  این  کە 

کوردستان می باشند.
را  درختان  رژیم  مهرەهای  این 
فروخته و محل قطع درختان را با 

تغییر کاربری بە زمین کشاورزی 
صورتی  در  این  و  کردەاند  تبدیل 
است که مردم نسبت به این اقدام 
دخالت  بدلیل  اما  نبودەاند  راضی 
دهیاری نتوانستەاند اقدامی انجام 

دهند.
رژیم ایران به طور مداوم اقدام به 
برای  و  کند  می  طبیعت  تخریب 
تصرف و نابودی طبیعت کوردستان 

از هیچ کاری عدول نمی کند.

یکی  حیدری"  نجم الدین  سید 
"یاری"  آیین  پیران  و  بزرگان  از 
پیروان  تمامی  از  نامەای  طی 
عهدەدار  تا  خواست  یاری"  "آیین 
مسئولیت پاسداری از آب و خاک 

سرزمین خود باشند.
منتشرە  نامە  دراین  "حیدری" 
خواستە  یاری"  "آیین  پیروان  از 
باغ ها،  همە  حفظ  با  تا 

و  مراتع  و  کشاورزی،جنگل  ها 
در  آب،  در مصرف  بهینە  استفادە 
احیا و همچنین حفظ محیط  زیست 
درخواست  این  باشند.  سهیم  خود 
"سید نجم الدین حیدری" در حقیقت 
با  مقابلە  برای  است  موضعی 
سیاست های اشغالگرایانە رژیم در 
صورت  بە  ساالنە  کە  کوردستان 
مراتع  و  جنگل  سیستماتیک 

و  کشیدە  آتش  بە  را  کوردستان 
عمال برنامە دارند کوردستان را بە 

سرزمینی سوختە تبدیل کنند.

سازمان ملل: رژیم ایران باید اعدام 
کودکان را متوقف کند

رژیم ایران در صدر اولین کشورهای 
ناقض حقوق بشر در دنیا

"میشل باشلە" کمیسر عالی حقوق 
بشر  سازمان ملل متحد، رژیم ایران 
را به اعدام کودکان شدیدا محکوم 
جاری  سال  در  که  گفت  و  کرد 
این چندمین مورد اعدام کوردکان 
است کە توسط رژیم اسالمی ایران 
صورت گرفته و این کشور باید به 

با  مغایر  و  غیرقانونی  اعدام های 
قوانین بین المللی خاتمه دهد.

بشر  حقوق  عالی  کمیساریای 
سازمان ملل گفته است که سازمان 
اسالمی  جمهوری  از  بارها  ملل 
اعدام  به  که  است  خواسته  ایران 
کودکان خاتمه دهد اما دست کم 

هشتاد نفر از همین افراد در انتظار 
زندان های  اجرای احکام اعدام در 
باشله"  "میشل  هستند.  ایران 
سازمان  بشر  حقوق  عالی  کمیسر 
ملل از مقامات ایران خواسته است 
اعدام کودکان خاتمه داده  به  که 
و پرونده ها و محکومیت های آنان 
را مطابق قوانین بین المللی حقوق 

بشر مورد بازنگری قرار بدهند.
دبیر  گوترش"  "آنتونیو  نیز  پیشتر 
کل سازمان ملل، نسبت بە وضعیت 
حقوق بشر در ایران بە جامعە جهانی 
هشدار دادە و از آن  ها خواستە بود 
تا با سکوت خود دست رژیم ایران 
ضد  سیاست های  اعمال  برای  را 

انسانی باز نگذارند.

از  ایران پس  "دیده بان حقوق بشر سازمان ملل" رژیم اسالمی  بە گزارش 
جمهوری خلق چین دومین ناقض بزرگ حقوق بشر در سال ٢٠٢٠ بودە 
انتشار تصویر "علی خامنه ای" رهبر  با  این سازمان حقوق بشری  است. 
غیردمکراتیک  همچنین  و  تمامیت خواه  رژیم  زمامداران  کنار  در  رژیم 
به مواردی از جنایات صورت گرفته تحت حاکمیت ولی فقیه در سال 
٢٠٢٠ اشاره کرده است. از جملە آن، اعدام نوید افکاری کشتی گیر و از 
معترضان اعتراضات سال ٩٧، اعدام روح اللـه زم روزنامه نگار به دلیل انتقاد 
از رژیم، تأمین کننده  بودجه مالی کشتار مردم سوریه و گروه تروریستی 
اجباری،  حجاب  به  اعتراض  دلیل  به  زنان  دستگیری  لبنان،  حزب الـله 
حمله موشکی به هواپیمای مسافربری اوکراین که منجر به کشته شدن 
١٧٦ مسافر شد و پنهانکاری درباره این جنایت و کشتار معترضان در 
اعتراضات مسالمت آمیز بودە است. "والدیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیە 
در رتبه دهم، "رجب طیب اردوغان" رئیس جمهوری ترکیە در رتبه هشتم و 
"کیم جونگ اون" در رتبه نهم ناقضان حقوق بشر در سال ٢٠٢٠ قرار دارند.

ایران: »سینوواک« واکسن 
تائید نشدە چینی را می خرد

رژیم ایران درصدد خرید واکسن کرونا از شرکت چینی »سینوواک« است 
کە،هنوز برای استفادە گستردە در خود چین نیز تائید نشدە و همچنین 

درمیزان اثر بخشی آن نیز تردیدهای جدی وجود دارد.
»کریم همتی« رئیس جمعیت هالل احمر رژیم  گفتە است، سازمان مذکور 

یک میلیون دوز واکسن کرونا از چین خریداری می کند.
هنوز مرحلە سوم آزمایش بالینی این واکسن تائید نشدە است.

چین بە تازگی مجوز استفادە از واکسن شرکت »سینوفارم« را تائید 
کردە کە کارایی آن ٣٤ تا ٧٩ درصد اعالم شدە است.

»فایزر«  واکسن  خرید  بە  قادر  رژیم  بود،  گفتە  همتی«  پیشتر«کریم 
نیست و قرار است بزودی ١٥٠ هزار دوز واکسن کرونای شرکت فایزر 

بایون  تک از سوی »خیرین خارج از کشور« به ایران اهدا شود.
»ورزوال فن درالین«، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا اعالم کرد: به دنبال 
موافقت اداره دارویی اروپا و تائید نهایی اثر بخشی واکسن های »فایزر« 
و »بایون تک« برای پیشگیری از ابتال به بیماری »کوید ١٩«، مجوز 

استفاده از این واکسن را صادر کرده است.

آمادە باشی نیروهای رژیم در سالمرگ
 قاسم سلیمانی

روزنامە " نیویورک تایمز" بە نقل 
آمریکایی  امنیتی  تحلیلگران  از 
سطح  ایران  که  است  داده  گزارش 
آماده باش سیستم پدافند هوایی و 
نیروهای دریایی و نیروی نظامی 

خود را افزایش داده است.
شاخە  فرماندە  قاآنی"  "اسماعیل 
تروریست  سپاە  مرزی  برون 
را  آمریکایی  مقامات  پاسداران، 
تهدید به اجرای عملیات در خاک 

آن ها کرد.
از  از یک سال  رژیم پس  مجلس 
تصویب طرح انتقام سخت بار دیگر 
در جلسە علنی ١٠ دی ماه سال 
جاری، طرحی را بە منظور انتقام 
فرماندە  سلیمانی"  "قاسم  خون 

پیشین سپاە قدس تصویب کرد.
شاخە  فرماندە  "قاآنی"  پیشترنیز 
تروریست  سپاە  مرزی  برون 

پاسداران، به رئیس جمهور آمریکا، 
رئیس سازمان سیا، وزیر دفاع، وزیر 
مسئوالن  دیگر  و  آمریکا  خارجه 
کشتەشدن  در  دخیل  آمریکایی 
است  دادە  سلیمانی" هشدار  "قاسم 
مخفی  زندگی  سبک  باید  که 
"سلمان رشدی" را یاد بگیرند چرا 
خون  انتقام  اسالمی  جمهوری  که 

را  سلیمانی  قاسم  ریخته  ناحق  به 
 ١٣ جمعه،  بامداد  گرفت.  خواهد 
دی ماه ١٣٩٨ خورشیدی، "قاسم 
قدس  نیروی  فرمانده  سلیمانی"، 
حمله  در  پاسداران  تروریست  سپاه 
و  او  خودروی  کاروان  به  هوایی 
در  شعبی  حشد  گروه  فرماندهان 

فرودگاه بغداد کشته شد.
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قاسملو می گوید، متد مسلحانه روش مبارزه ما نیست، ولی حکومت مرکزی متد سیاسی و دیپلماتیک را قبول ندارد 
و ما برای دفاع از خودمان دست به اسلحه برده ایم.او می گوید: »تنها ضمانتی کە داریم برای حفظ خودمان اسلحە 

است و تنها چیزی کە می تواند جای اسلحە را بگیرد دمکراسی است!«

تنهای دمکرات علیه ابلیس مذهبی

کیهان یوسفی

سلطنتی  نظام   ١٩٧٩ سال  اویل 
ایران توسط انقالبیون سقوط کرد. 
سال  چندین  نتیجه  ایران  انقالب 
شاه  استبدادی  رژیم  علیه  مبارزه 

ایران بود.
ملی گراها،  مذهبی ها،  چپ ها، 
قومی،  اقلیت های  و  ملیت ها 
این  در  همگی   ... و  دمکرات ها 

انقالب نقش داشتند.
مذهبی  روحانی  خمینی،  آیت الله 
که ١٤ سال در تبعید و یکی از 
عنوان  به  بود،  ایران  شاه  مخالفان 
رهبر سمبلیک این انقالب شناخته 
شده بود. او در پاریس و در تبعید 
خمینی،  آیتالله  با  همزمان  بود. 
نیز  تبعیدی  آکادمیسین  یک 
عبدالرحمن  می زیست،  پاریس  در 
قاسملو، پروفسور و دکترای اقتصاد 
و  سوسیالیستی  و  سرمایه داری 
محقق  اقتصادی،  رشد  تئوری 
همزمان  و  پاریس  سوربن  دانشگاه 
کردستان  دمکرات  حزب  دبیرکل 
این  ایران  انقالب  جریان  در  ایران. 
بازگشتند.  ایران  به  تبعیدی  دو 
آیت الله خمینی در بهار سال ١٩٨٩ 
با مرگ طبیعی مرد. چهل روز 
بعد از مرگ خمینی، قاسملو ترور 
و به قتل می رسد. انقالب روایت و 
دوی  هر  برای  متفاوت  سرنوشتی 
آنها داشت. خمینی به رهبر یک 
رژیم توتالیتر مذهبی تبدیل شد و 

قاسملو رهبر بزرگترین حزب مسلح 
مخالف رژیم.

دو  این  جدال  به  نوشتار  این  در 
و  تفکر  دو  قالب  در  شخصیت 
می پردازیم.  رهبری  شخصیت  دو 
شکاف فکری بین آنها را بررسی 
می کنیم و افکار و رفتار آنها را 

مورد سنجش قرار می دهیم.

 مذهبی مستبد
سید روح الله موسوی خمینی )٢٤ 
سپتامبر١٩٠٢ – ٣ ژوئن ١٩٨٩(. 
تحصیالتش  که  مذهبی  رهبری 

را در مدرسه مذهبی قم به پایان 
رسانده بود. علیه انقالب سفید، شاه 
و  آمریکا  با  ایران  رابطه  و  ایران 
سال  در  و  گرفت  موضع  اسرائیل 
١٣٤٢ برای ده ماه زندانی می شود، 
یک سال بعد تبعید می شود، یک 
سال در ترکیه زیست، بعد به عراق 
رفت و چند ماه قبل از انقالب به 
سال ها  این  طی  او  رفت.  پاریس 
شاه  سیاست های  با  مخالفت  به 
فقیه،  والیت  نظریه  پرداخت.  ایران 
که نظریه حکومت اسالمی شیعی 
انقالب  سمبل  بعد  نوشت.  را  بود 
در  را  انقالب  کنترل  شد.  ایران 
دست گرفت. دولت موقت تشکیل 
داد و موازی با آن شورای انقالب 
کرد.  تأسیس  اسالمی  حکومت 
ممنوع  را  احزاب  سیاسی  فعالیت 
زنان  علیه  اجباری  حجاب  کرد. 
اعمال کرد. مخالفان فکری خود 
و  داد  فراری  و  زندانی  اعدام،  را 
ایران  اسالمی  توتالیتار  حکومت 
را بنیان نهاد. او از دمکراسی و 

غرب و ارزش های تمدن غربی بیزار 
بود و خود را مخالف سرسخت آنها 

می پنداشت.

 تنهای دمکرات
قاسملو)٢٢  عبدالرحمن 
دسامبر١٩٣٠ – ١٣ جوالی ١٩٨٩( 
، دکترای اقتصاد سرمایه داری و 
تئوری  و  سوسیالیستی  اقتصاد 
 ١٩٦٢ سال  در  را  اقتصادی  رشد 
از دانشگاه پراگ گرفت. در اوایل 
ولی  داشت  کمونیستی  گرایشی 
شوروی  لنین  مارکسیست  منتقد 

بود. یکی از همفکران و طرفداران 
الکساندر دوبچک در بهار پراگ  
پراگ  بهار  شکست  از  بعد  بود. 
و  شد  اخراج  اسلواکی  چک  از 
ایران  انقالب  تا  و  رفت  پاریس  به 
همچون یک پژوهشگر در دانشگاه 
سوربن پاریس فعالیت کرد. چندین 
ماه قبل از وقوع انقالب ایران، به 
عراق آمد، اعضای تبعیدی حزب 
سازماندهی  را  عراق  در  دمکرات 
ایران  داخل  به  مخفیانه  کرد، 
مردمی  بسیج  به  و  بازگشتند 
علیه رژیم شاه در کوردستان ایران 
پرداخت. قاسملو زبان های کوردی، 
فارسی، عربی، آذری، فرانسوی، 
انگلیسی، چکی و روسی را روان 
زبان های  با  و  می کرد  صحبت 
هم  لهستانی  و  اسلواکی  آلمانی، 

آشنایی داشت.

 انقالب و دو تفکر
انتظار  مردم  و  شد  پیروز  انقالب 
برابری  و  عدالت  دمکراسی، 

داشتند. خمینی یک رهبر مسلمان 
شیعی بود، معتقد به اصول اسالم و 
هیچ حکومتی را غیر از حکومت 

اسالمی به رسمیت نمی شناخت. 
تب  و  پاریس  در  که  زمانیکه  او 
انقالب در ایران باال بود، به صورت 
مطلوبش  حکومت  درباره  دقیق 
گویی  کلی  و  نمی کرد  صحبت 
می کرد. حکومت اسالمی مد نظر 
او دمکراتیک بود و حقوق تمامی 
تضمین  را  اقلیت ها  و  دگراندیشان 

می کرد.
تلویزیون  با  مصاحبه ای  در  او 
NBC، در تاریخ ١١ نوامبر ١٩٧٨ 
اشاره می کند »دولت اسالمی ما 
یک دولت دموکراتیک به معنی 
داخل  در  من  بود.  خواهد  واقعی 
برای  این حکومت هیچ فعالیتی 

خودم نخواهم داشت.«
کنفرانس  در  روح الله  خمینی 
لوشاتو  نوفل  در  خود  مطبوعاتی 
به تاریخ ٩ نوامبر ١٩٧٨ می گوید 
مذهبی  اقلیت های  همه  »برای 
آزادی بطور کامل خواهد بود و هر 
عقیده  اظهار  توانست  خواهد  کس 

خودش را بکند.«
سازمان  با  مصاحبه  در  خمینی 
عفو بین الملل در تاریخ ١٠ نوامبر 
»در  بود  کرده  عنوان   ١٩٧٨
جمهوری اسالمی کمونیست ها هم 
خواهند  آزاد  خود  عقیدە  بیان  در 

بود.«
با  اسالمی  حکومت  حقیقت  ولی 
بود.  متفاوت  خمینی  ادعاهای 
مالقات  به  پاریس  در  قاسملو 
درباره  را  افکارش  تا  می رود  او 
جزئیات  از  شود.  جویا  ایران  آینده 
می پرسد  مطلوبش  حکومت 
او  به  دقیق  پاسخی  خمینی  ولی 

نمی دهد.
و  مذهبی ها  ملی گراها،  چپ ها، 
...  برای پر کردن فقدان رهبری 
او را رهبر انقالب نامیدند. خمینی 
به  دینی  مدرسه های  طریق  از 
ایران  سراسر  در  مردم  سازماندهی 
پرداخته بود. مذهب ابزاری بسیار 

همفکرانش  و  او  دست  در  قوی 
بود و مساجد بهترین مکان برای 

سازماندهی مردم.
قاسملو  خمینی،  بازگشت  از  بعد 
حزبی هایش  هم  و  همفکران  به 
نمی تواند  مرد  این  می گوید، 
ایران  برای  دمکراتیک  رهبری 

باشد.
در  که  ادعایش  خالف  بر  خمینی 
حکومت نقشی نخواهد داشت، نفر 
او دولت موقت  اول حکومت شد. 
تشکیل داد و در کنارش شورای 

انقالب. 
او علیه استکبار جهانی و آمریکا 
موضع گرفت، جریان های چپ او 
با  ضدیت  در  خودشان  همفکر  را 
ملی گراهای  دیدند،  غرب  تمدن 
قدرت  یک  تشکیل  برای  لیبرال 

قوی ملی مطیع او شدند.
خیانت  اقلیت ها  به  خمینی 
به  خللخالی  شرع،  قاضی  کرد. 
خوزستان، آذربایجان، ترکمن صحرا 
برگزاری  با  و  رفت  کوردستان  و 

را  مخالفان  انقالبی  دادگاه های 
تیرباران و اعدام کرد.

بار  انقالب چندین  از  بعد  قاسملو 
به دیدار خمینی می رود.  با تیم 
تحقق  برای  کوردها  نمایندگی 
حکومت  در  کوردها  ملی  حقوق 

جدید.
و  اسالم  در  می گوید،  خمینی 
و  برابرند  همه  اسالمی  حکومت 

اقوام فرقی ندارند. 
قاسملو از دمکراسی و تحقق حقوق 
دمکراسی  حکومت  در  اقلیت ها 
پاسخ  در  خمینی  می گوید، 
می گوید، این واژه ها غربی هستند 

و ما تمدن غرب را قبول نداریم. 
در سوم اوت سال ١٩٧٩ )دوازدهم 
مرداد ١٣٥٨(، قاسملو در انتخابات 
با  و  کرد  شرکت  خبرگان  مجلس 
١١٣هزار و ٧٧٣ رأی در آذربایجان 
این  الئیک  تنها  به عنوان  غربی، 

مجلس برگزیده شد. 
مجسل  الئیک  نماینده  تنها  او 
ولی  بود.  اساسی  قانون  خبرگان 
صادر  را  او  مرگ  حکم  خمینی 
تهران  به  قاسملو  بود.  کرده 

نمی رود.
خمینی   ١٣٥٨ فروردین  دوازده 
درباره تشکیل حکومت جدید، همه 
پرسی برگزار می کند. »جمهوری 

اسالمی« آری یا خیر. 
»محتوای  گوید:  می  قاسملو 
جمهوری اسالمی نامشخص است، 
ما نمی توانیم آن را تأیید کنیم«.

در بین تمامی جریان های سیاسی، 
این  قاسملو  رهبری  به  کوردها 
آنها  را تحریم می کنند،  انتخابات 
جمهوری  محتوای  می گویند 
ما  نیست.  روشن  اسالمی 
دمکراسی می خواهیم و حکومتی 

دمکراتیک.
سازماندهی  را  مردمش  قاسملو 
نمایندگان  بار  چندین  می کند. 
و  می آیند  کوردستان  به  خمینی 
قاسملو به تهران می رود تا با دولت 

به توافق برسند.
دمکراسی  خواهان  قاسملو 

برای  خودمختاری  و  ایران  برای 
کوردهاست. خمینی می گوید این 
واژه ها غربی هستند و ما نماینده 

الله هستیم.
کوردها  و  قاسملو  از  خمینی 
قبول  را  جدید  رژیم  تا  می خواهد 
کنند، قاسملو آن را رد می کند. او 
به ایدەها و اعتقاداتش باور داشت.
خمینی به نیروهای نظامی دستور 
می دهد.  را  کوردستان  به  حمله 
نیروهای ارتش و شبه نظامیان سپاه 
به مردم کورد و نیروهای سیاسی 

حمله می کنند.
نعمتی  هیچ  می گوید:  قاسملو 
باالتر از آزادی نیست و ما در برابر 

استبداد تسلیم نخواهیم شد.
ولی  است  مذاکره  اهل  قاسملو 
دمکراسی  و  آزادی  به  معتقد 
است. آنها اصول و پرنسیب قاسملو 

هستند.
دمکراسی  به  اعتقادی  خمینی 
برپایی  خواستار  او  و  ندارد 
او  است.  اسالمی  حکومت  یک 

می گوید: گمان نشود اسالم مثل 
رابطة  یک  فقط  هست  مسیحیت 
خدای  و  افراد  مابین  معنوی 
بس...  و  است  تعالی  و  تبارک 
اسالم برنامه حکومت دارد، اسالم 
قریب پانصد سال ـ تقریبا یا بیشتر ـ 
حکومت کرده است، سلطنت کرده 
ادارة  اسالم،  دارد  است... سیاست 
ممالک  اسالم،  دارد  مملکتی 
می کند...«  اداره  را  بزرگ 

صحیفه امام ، صص ٣٠-١
او  نداشت،  آزادی  به  اعتقای  او 
ماهه  یازده  محدود  آزادی  درباره 
حکومت  تثبیت  و  انقالب  بین 

جمهوری اسالمی می گوید:« 
پیروزی  از  بعد  ماه  چند  تنها  و 
اما  »و  گفت:   ١٣٥٧ انقالب 
اشتباهی که ما کردیم این بود که 
به طور انقالبی عمل نکردیم ]...[ 
را  اول که رژیم فاسد  از  اگر ما 
شکستیم و این سد بسیار فاسد را 
خراب کردیم، به طور انقالبی عمل 
مطبوعات  تمام  قلم  بودیم،  کرده 
مجالت  تمام  و  بودیم  شکسته  را 
فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل 
به  را  آنها  رؤسای  و  بودیم،  کرده 
محاکمه کشیده بودیم و حزب های 
فاسد را ممنوع اعالم کرده بودیم، 
و رؤسای آنها را به سزای خودشان 
را  دار  بودیم، و چوبه های  رسانده 
کرده  برپا  بزرگ  میدان های  در 
بودیم و مفسدین و فاسدین را درو 
پیش  زحمت ها  این  بودیم،  کرده 

نمی آمد.«
خمینی با اتکا بر پایگاه مذهبی 
قوانین  و  اسالم  را  حکومت  خود، 
را الهی می داند و همه را موظف 
به تبعیت از قوانین خدا می داند. 
ایستادن در برابر اسالم، کفر است و 

کفر سزایش مرگ.
علیه  قاسملو  رهبری  به  کردها 

خمینی ایستاند. 
خمینی کردها را کافر خواند و به 
کوردستان حمله کرد. احزاب چپ 
و ملی گرا از حمله خمینی حمایت 

کردند.

ضد  افکار  و  خمینی  چپ ها 
آمریکایی اش را می ستودند و از او 
در جنگ او علیه کوردها حمایت 
فدایی  چریک های  توده،  کردند: 

اکثریت 
را  کردها  لیبرال،  ملی گراهای 
قهرمان  را  خمینی  و  طلب  تجزیه 
حفظ تمامیت ارضی می دانستند: 

نهضت آزادی و جبهه ملی  
چند سال بعد خمینی همه آنها را 

غیرقانونی ، زندان و اعدام کرد.
جنگ  خواهان  ما  گفت  قاسملو 
نیستیم و مذاکره می تواند مشکالت 
دمکراسی  ما  کند.  حل  را 
برای  خودمختاری  و  می خواهیم 
کوردستان و تسلیم زور نمی شویم. 
باید  کافران  خمینی  ازنظر  ولی 

کشته شوند.
تقریبا  را  توانست کوردها  قاسملو 
بسیج کند. او رهبر بزرگترین حزب 
چریکی مخالف رژیم ایران با ١٢ 
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شاهو حسینی

کوردها  شد.  نظامی  نیروی  هزار 
در برابر هجوم ارتش دولت مرکزی 

دست به مقاومت زدند.
و  خواهان  دمکراسی  بین  جنگ 

حکومت مذهبی در گرفت.
عفو  سازمان  گزارش  به  بنا 
بین الملل در طول ده سال حدود ٥٠ 
رژیم  توسط  کوردها  از  نفر  هزار 
خمینی کشته شدند، اکثریت آنها 

شهروندان مدنی بودند.
حزب  برای  مانیفیستی  قاسملو 
نوشت که شامل دوازده  متبوعش 
بند می باشد و اصول و چهارچوب 
فکری او را به عنوان یک رهبر 
برای  دمکرات  افرادی  پرورش  و 
بنیان نهادن جامعه ای دمکراتیک 

بیان می کند.
دمکرات  فرد  یک  تعریف  به  او 
می پردازد و در بندهای سه و چهار 
به  مانیفیست  این  شش  و  پنج  و 
تمجید دمکراسی و نفی شوینسیم 

و اقتدار گرایی می پردازد:
و  آزادی   ... هوادار  دمکرات:   
دمکراسی  به  است.  دمکراسی 
خود  رفتار  و  دارد  اعتقاد  عمیقا 
سیاسی  نیروهای  همه  به  نسبت 
و نسبت به توده های مردم از این 

اصل الهام می گیرد.
یک  استقرار  راه  در  دمکرات:   
رژیم دمکراتیک در ایران بر اساس 

پلورالیسم مبارزه می کند.
  دمکرات: به خاطر رفع ستم ملی 
را  هدف  این  تا  می کند  مبارزه 
برای خلق کورد در تعین سرنوشت 
خود بشکل خودمختاری می داند. 

 دمکرات: ناسیونالیست تنگ نظر 
خلق های  میان  دوستی  به  نیست 
ایران ارج می نهد و به حقوق همه 

خلق ها احترام می گذارد.
ولی خمینی مظهر یک دیکتاتور 

نوین در قالب نظامی دینی بود.
را  احزاب  تمامی  فعالیت  او 
ملی گراها  چپ ها،  کرد.  ممنوع 
و دمکرات ها را یا زندانی و اعدام 

کرد یا مجبور به ترک وطن.
رئیس  اولین  بنی صدر،  ابوالحسن 
جمهور منتخب ایران مجبور به فرار 
و ترک ایران شد. جنگ با دولت 
ادامه  سال  هشت  برای  را  عراق 
داد که منجر به کشته شدن یک 

میلیون ایرانی شد.
هزار   ٣٠ حدود   ١٩٨٨ سال  در 

زندانی سیاسی را اعدام کرد.
سال  سه  برای  حزبش  و  قاسملو 
در  را  کوردنشین  مناطق  کنترل 
اختیار داشتند. رژیم به شهر سنندج 
کوردها  بزرگ  شهر  سومین  که 
نیروهای  و  ارتش  بود حمله کرد. 
خمینی مردم شهر را بمباران کردند 
و شمار زیادی مردم عادی کشته 

شدند. 
قاسملو نیروهایش را به کوهستان ها 
برد و به جنگ چریکی علیه رژیم 

پرداختند.
جنگ بین یک دیکتاتور مذهبی 

و یک دمکراسیخواه بود. 
قاسملو تنها راه رفع ستم در ایران 
قاسملو  می دانست.  دمکراسی  را 
روزنامه نگار  یک  می گوید 
که  است  کرده  سؤال  من  از 
دمکراسی  درباره ی  همیشه  تو 
این  ولی  می کنی.  صحبت 

درباره ی  تو  آیا  چیست؟  معنایش 
دمکراسی خلقی صحبت می کنی 

یا دمکراسی بورژوایی؟
قاسملو پاسخ می دهد: دمکراسی، 

نقطه.
قاسملو و حزبش برای تحقق حقوق 
ملت کورد در مرزهای یک ایران 

دمکراتیک مبارزه می کردند. 
مسلحانه  متد  می گوید،  قاسملو 
ولی  نیست،  ما  مبارزه  روش 
و  سیاسی  متد  مرکزی  حکومت 
ما  و  ندارد  قبول  را  دیپلماتیک 
به  دست  خودمان  از  دفاع  برای 

اسلحه برده ایم.
او می گوید: »تنها ضمانتی کە 
اسلحە  خودمان  حفظ  برای  داریم 
تنها چیزی کە می تواند  و  است 
دمکراسی  بگیرد  را  اسلحە  جای 

است!«
قاسملو در حزب خودش نیز معتقد 
از سال ١٩٧٩  بود،  به دمکراسی 
دو  سال،  ده  یعنی طی  تا ١٩٨٩ 
کنگره  او  حزب  بار  یک  سال 
برگزار می کرد و اعضای رهبری 
می کردند.  انتخاب  را  دبیرکل  و 
هم  بود،  مذهبی  هم  او  حزب  در 

کمونیست.
زیر  و  تهران  در  زنان  حالیکه  در 
حکومت خمینی، باید روسری سر 
محروم  خویش  حقوق  از  و  کنند 
و  کوردستان  در  قاسملو  شوند. 
مردان  مساوی  را  زنان  حزبش 
و  زنان  حزبش  در  و  می دانست 
مردان به یک اندازه دارای حقوق 

بودند.
کردن  نزدیک  در  سعی  قاسملو 
نیروهای دمکراسی و  با  اتحاد  و 

مترقی ایرانی برای مقابله با رژیم 
توتالیتر مذهبی خمینی داشت. در 
ولی  کرد  متحد  را  کوردها  ابتدا 
احزاب دیگر کوردستان یا مذهبی 

بودند، یا کمونیست مائویستی.
یکی قاسملو را الئیک و غرب زده 
نماینده  دیگری  و  می دانست 
به ضدیت  و  بورژوازی کوردستان 

با او برخاستند.
احزاب مرگزکرای اپوزیسیون رژیم 
یا  بودند  چپ  یا  همینطور.  هم 

ملی گرای تمایت خواه ایرانی.
یکی قاسملو را لیبرال می دانست، 
یکی رفرمیست و آن یکی تجزیه 
که  بود  حالی  در  این  طلب. 
قاسملو معتقد بود تنها دمکراسی 
کنار  در  را  آنها  همه  می تواند 

همدیگر نگه دارد.
پایان  برای  بار  چندین  قاسملو 

گفتگو  آنها  با  رژیم،  با  جنگ 
و  رژیم  میان  مذاکراتی  کرد. 
اواخر  از  صلح  برقراری  برای  او 
سال ١٩٨٨ شروع شد. واسطه این 
مذاکرات دوستان قاسملو، احمد بن 
بال، اولین رئیس جمهوری الجزایرو 
فقید  جمهور  رئیس  طالبانی  جالل 
عراق بودند. قاسملو خواهان تغییر 
کردن  دمکراتیزه  و  اساسی  قانون 

آن بود. 
به  معتقد  رژیمش  و  خمینی  ولی 
و  خدایی  اسالمی  قوانین  اسالم، 

غیر قابل تغییر.
در١٣ جوالی ١٩٨٩، و در آخرین 
و  اتریش  پایتخت  وین  در  نشست 
بال  بن  احمد  حضور  بدون  بار  این 
رژیم  دیپلمات های  طالبانی،  و 
خمینی قاسملو را به همراه همراهش 

ترور کردند.

رژیم اتریش تروریست ها را محاکمه 
نکرد و به تهران فرستاد. خمینی 

چهل روز پیش تر مرده بود.
دمکراتیک  رهبر  یک  قاسملو 
و  اصل  او  برای  دمکراسی  بود. 
راه حل بود. او اصرار بر باورهایش 
کشته  و  جنگید  برایش  داشت. 
شد. بیش از چهل سال از انقالب 
ایران می گذرد. رژیم سرکوبگر و 
رژیمی دیکتاتوری است. مردم و 
اکثر احزابی که قبال علیه قاسملو 
که  باورند  این  بر  امروز  بودند، 
و  صلح  حل  راه  تنها  دمکراسی 

آرامش و رفاه برای ایران است.
اپوزیسیون  نه  و  رژیم  نه  ولی  
مرکزگرا، اعتقادی به دمکراسی 
ندارند.  کلمه  واقعی  معنای  به 
به  مصادره  آنها  را  دمکراسی 

مطلوب تعریف می کنند. 

ادامە صفحە 4

بە نام "غیر رسمی" بەکام "رسمی"

تنها  ایدئولوژیک  حکومتهای 
آنها  بلکه  نیستند  اقتدارگرا 
به  هستند،  نیز  تمامیت خواه 
عبارتی حکومتهای ایدئولوژیک 
حکومتهای  از  گونەای  یا  فرم 
تمامی  که  هستند  دیکتاتوری 
اجتماعی،  سیاسی،  عرصەهای 
تربیتی  و  فرهنگی  اقتصادی، 
همە  در  را  فرد  و  اشغال کردە  را 
اهداف  راستای  در  حوزەها  این 
جامعەپذیر  خویش  سیاستهای  و 
حکومتهای  واقع  در  می کنند. 
شئون  تمامی  بر  ایدئولوژیک 
تسلط  اجتماعی  و  فردی  زندگی 
پیدا کردە و سعی در ترویج فرمی 
حکومتی از تمامی مظاهر زندگی 

سیاسی و اجتماعی هستند. 
علوم  در  تمامیت خواه  حکومتهای 
از حکومتها  آن دستە  بە  سیاسی 
از طریق یک  گفتە می شود کە 
حکومتی  رسمی  ایدئولوژی 
و  نظامی  هژمونی  گسترش  با 
جهت  طریق  از  خود  شبەنظامی 
دادن و فرم دادن بە تمامی مظاهر 
زندگی عمومی و خصوصی فرد 
و جامعە را کنترل می کنند. این 
حکومتها با استفادە از ایدئولوژی 
گستردە  تبلیغات  و  فراگیر 
در  کامل  طور  بە  کە  رسانەای 
درصدد  است،  حکومت  انحصار 
برقراری کیش شخصیت بە صورت 
مقدس نشان دادن یک نفر در راس 
و خقان  حکومت، فضای سانسور 
را بر جامحە تحمیل و با استفادە 
از چنین فضایی هژمونی سیاسی 
و حکومتی خود را تثبیت نماید. 
حکومتهای  چنین  بارز  مشخصە 

بە طور خالصە عبارتند از: حذف 
از  مطبوعات  حوزە  در  دیگری 
رسمی  بلندگوی  خلق یک  طریق 
بخشیدن  جهت  برای  حکومتی  و 
بە تفکر و ذهن فرد، سانسور شدید 
فضای  بودن  محصور  دلیل  بە 
اقتدار  ید  در  نشر  و  مطبوعاتی 
توجیە  با  فراگیر  زندان  حکومت، 
آرمانهای  و  امنیت  با  ضدیت 
شخصیت  کیش  جامعە،  و  خلق 
بودن  حکومتی  رهبری،  مقتدر  و 
قداست  ارتباطی،  نظامهای  تمام 

حکومت و حذف آزادی بیان.
از  ایدئولوژکی  حکومتهای 
معنای  بە  ایدئولوژی  طریق 
اندیشەها،  از  منظم  مجموعەای 
نرمهای  هنجارها،  باورها، 
اقتصادی  سیاسی،  اجتماعی، 
خط مشی  مثابە  بە  فرهنگی  و 
تمامی  در  زندگی  بینی  جهان  و 
بەشکلی  را  انسانها  عرصەها، 
و  آرمانها  خدمت  در  مکانیکی 
می گیرد.  بەکار  خویش  اهداف 
عنوان  بە  اسالمی  جمهوری 
از  برآمدە  تمامیت خواه  حکومتی 
نوعی خوانش ایدئولوژیک از دین 
در طول بیش از چهاردهە گذشتە 
تالش  مدوام  طور  بە  و  هموارە 
نفوذ و هژمونی خود  کردە، حوزە 
سیاسی  عرصەهای  درتمامی  را 
از  و  دادە  گسترش  اجتماعی  و 
طریق تربیت فرد و جامعە مطابق 
بە  خویش  ایدئولوژیک  الگوهای 
خواستەهای  و  چشم اندازها  سوی 
از  حکومت  این  برود.  پیش  خود 
مثابە  به  فرهنگ   طریق صنعت 
تا  تالش می کند  قدرتمند  ابزاری 
تداوم  برای  فرهنگی   الزم  مواد 
فراهم  را  خویش  سیاسی  سلطه 
اسالمی  جمهوری  واقع  در  کند. 

از طریق سخت افزارهایی همچون 
طور  به  و  مطبوعات  صداوسیما، 
در  میکند،  تالش  رسانەها  کلی 
با  فرهنگ  صنعت  چارچوب 
و  هماهنگ  سازی،  مفوم  هدف 
کاالهای  تولید  با  یکپارچەسازی 
گوناگونی  قالبهای  در  فرهنگی 
موسیقی و  کارتون،  فیلم،  همچون 
مطلوب  فرهنگی  تصویری  تئاتر، 
حاکمیت و در راستای سیاستهای 
ایدئولوژکی حکومت فراهم کند. 
بە همین دلیل است کە در جمهوری 
یگانە  مثابە  بە  رهبر  اسالمی 
تالش  حوزەها  همە  در  متخصص 
می کند راهبردها و خط  مشی های 
راهبری  و  نظر  تحت  را  مطلوب 
با  دیدار  در  او  نماید.  تعیین  خود 
دانشجویان بە مثابە یک متخصص 
بە  پزشکان  با  دیدار  در  علمی، 
در  پزشکی،  آگاه  یک  مثابە 
بە  فرهنگیان  و  معلمان  با  دیدار 
فرهنگی،  متخصص  یک  مثابە 
نویسندگان  و  شعرا  با  دیدار  در 
حوزە  متخصص  یک  مثابە  بە 
ادب، در دیدار با دولت و وزرا بە 
و  اجرایی  متخصص  یک  مثابە 
نمایندگان  با  دیدار  در  مدیریتی، 
حقوق دان،  یک  مثابە  بە  مجلس 
در دیدار با نظامیان بە مثابە یک 
با  دیدار  در  و  نظامی  مختصص 
یک  مثابە  بە  امنیتی  نیروهای 
آگاه امنیتی بە اظهار نظر و تعیین 

خط  مشی ها می پردازد.
این راهبرد در واقع چند هدف عمدە 
را دنبال می کند، اوال در راستای 
در  و  رهبری  برای  قداسات زایی 
رهبری  کیش شخصیت  چارچوب 
و  فرد  کردن  محض  مطیع  جهت 
دوما  می پذیرد،  صورت  جامعە 
ابزار و وسیلەای است برای خادمان 

حرم قدرت تا بدینوسیلە موقعیت و 
جایگاه خویش را نەتنها مستحکم 
کە ارتقا ببخشند، سوما هژمونی 
و سلطە ایدئولوژیک حکومتی را 
عرصەها  تمامی  در  بیشتر  هرچە 
مجال   کوچک ترین  و  گسترانیدە 
کنند،  نابود  را  آزادی  فرصت  و 
و  یکپارچەسازی  بدینوسیلە  تا 
تمامی  در  جامعە  کردن  یکدست 
و  مطلوبات  مطابق  حوزەها 
بە سرانجام  خواست های حکومتی 
برسد، سوما با هدف رفع مسئولیت 
از رهبری در شکل گیری بحرانها 
جامعە،  کنونی  معضالت  و 
رشد  و  بی کاری  اقتصاد،  ویرانی 
کە  کاری  می باشد.   گرسنگی 
در  کرەشمالی  و  چین  در  امروزە 
قبال  و  است  گرفتن  صورت  حال 
حال  در  سابق  اتحادشوروی  در 

پیگیری بود.
یکی از این برنامەها کە در تدوام 
حکومت  مداوم  سیاستهای  همان 
مستندی  پخش  می گیرد،  انجام 
تحت عنوان "غیررسمی" است کە 
در  اسالمی  جمهوری  رهبر  آن  در 
لوای شنیدن مشکالت و کاستی ها 

ارائە  بە  حضار  پیشنهادات  و 
در  خط مشی ها  تعیین  و  راهبردها 
و....  علمی  فرهنگی،  حوزەهای 
می پردازد. غیرقابل انکار است کە 
دیدار  و  بودن  مردمی  نمایش  این 
حوزەها  دیگر  و  فرهنگ  اهالی 
نتها هیچ مشروعیتی  نە  با رهبر 
فرهنگ  واقعی  اهالی  نزد  در 
هیچ  کە  ندارد  حوزەها  دیگر  و 
نتیجە مثبتی نیز بە همراە نخواهد 
پیش  اوال  اینکە  دلیل  بە  داشت، 
آزادی  وجود  تحول  بستر  و  زمینە 
است، این در حالی است کە ایران 
یکی از بزرگترین زندانهای جهان 
نویسندگان  روزنامەنگاران،  برای 
در  است.  فرهنگ  اهالی  و 
در  حکومتی  ترورهای  جریان 
سازمان  بە صورت  خامنەای  دورە 
یافتە و سیستماتیک و بە اعتراف 
و  نویسندگان  حکومت  خود 
سالخی  برجستەای  روزنامەنگاران 
روزنامەنگاران  بازیگران،  شدند، 
و  زندانی  زیادی  کارگردانان  و 
هم  و  شدند،  فعالیت  از  محروم 
نیز نوسیندگان، منتقدان و  اکنون 
همسو  دلیل  بە  بسیاری  هنرمدان 

و  رسمی  سیاستهای  با  نبودن 
جمهوری  زندانهای  در  حکومتی 
را  خویش  حبس  دوران  اسالمی 
کە  افردای  دوما  می گذرانند. 
در این جمع حاضر هستند، کسان 
گماشتە شدە از طرف خود حکومت 
هستند،  موقعیتها  و  پستها  در 
بنابراین نمی توانن پژواک معظالت 
و مشکالت واقعی جامعە باشند، 
زیرا آنها کارگزاران حکومت برای 
حکومت  فرهنگی  سلطه  تداوم 
خامنەای  اینکە  سوما  هستند، 
دانش  و  صالحیت  رهبر  مثابە  بە 
ندارد،  را  فرهنگ  حوزە  در  ورود 
طول  در  سیاستهای حکومت  زیرا 
سیاستی  اسالمی  جمهوری  دورە 

شکست خوردە است. 
از  نمایش  این  کلی  طور  بە 
دادن  نشان  خودمانی  و  صمیمیت 
حالی  در  اسالمی  جمهوری  رهبر 
است کە در طی سالهای گذشتە 
وضعیتهای  بە  اعتراض  در  و 
زنان و کودکان  گوناگون جوانان، 
بسیاری یا در خیابانها کشتە شدە 
بی دادگاههای حکومتی  در  یا  و 

بەدار آویختە شدەاند.
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سرنوشت برجام در دولت بایدن

امیر

بازگشت  مسئله  تحلیل  برای 
جمهوری  ریاست  زمان  در  آمریکا 
اهمیت  حائز  نکته  چندین  بایدن، 

هستند.
افکار  عنوان  به  ایران  مردم 
بازیگران  کارشناسان،  و  عمومی 
چند  این  به  باید  سیاستمداران  و 

مفروض توجه نمایند،
اول اینکه تا زمانی که جمهوری 
المللی  بین  روابط  در  اسالمی 
رفتار  طبق  بر  خود  سیاست 
دوگانگی دوستی و دشمنی ادامه 
دهد و بر اساس منافع مردم رفتار 
نکند و فضای بین المللی را یک 
فضای رقابتی  نبیند بلکه به چشم 
دشمنی  و  دوستی  فضای  یک 
بازیگران  برخورد  بنگرد،  آن  به 
جهانی هرگز به سمتی بهتر از این 

بین  فضای  رفت.  نخواهد  شرایط 
جام  یک  مانند  واقع  در  المللی 
ورزشی میماند که چندین تیم در 
آن  در  همه  و  میکنند  شرکت  آن 
جام رقیب هم هستند و برای ادامه 
دادن و سود بردن مجبور به رعایت 
برای  شده  تعریف  قواعد  کردن 
تیمی  هیچ  ولی  هستند،  بازی 
نیست  دیگردوست  تیمی  هیچ  با 
بازی یک  در یک  اگر  و حتی 
مهم  براش  بازی  برد  امتیاز  تیم 
به  را  بازی  نتیجه  عمدا  و  نباشد 
یک تیم دیگر ببازد که آن امتیاز 
برایش حیاتی است، این کار تخلف 
و تبانی حساب میشود و در نتیجه 
بازیهایشان  دادن  ادامه  از  تیم  دو 

محروم و جریمه میشوند.
بین  عرصه  و  کنونی  دنیای   
المللی نیز مانند همان جام یا لیگ 
است، با تعدادی تیم و رقیب. در 
صحنه جهانی همین دویست و پنج 
کشوری کە  عضو سازمان ملل 
هستند، این ها بازیگران این لیگ 

جهانی هستند. 
چه  و  قوی  چه  لیگ  این  در 
ضعیف، همه رقیب اند و هیچ کدام 
از تیم ها به دنبال دوستی نیستند  
بلکه تمرکزشان تنها روی کارهای 

خودشان هست.
دوم: اگر جمهوری اسالمی بخواهد 
بە  نسبت  جهان  و  آمریکا  رفتار 
نحوە  باید  دهد،  تغیر   را  خودش 
بازیش را عوض کند و به قواعد و 

اصول بازی احترام بگذارد. 
به سبب عدم پایبند بودن جمهوری 
المللی،  بین  قوانین  به  اسالمی 
میبینیم  که بسیاری از بازیگران 
جهانی حاضر به ریسک بازی با 
را  ایران  این عمل  و  نیستند  ایران 
در  بلکه  تنها در سطع جهانی  نه 
نموده  تضعیف  بسیار  هم  منطقه 
دوستان  به طوری که حتی  است 
و  مانند چین  نزدیکش  به حساب 
سرمایه  ریسک  به  حاضر  روسیه 
این  نیستند،  ایران  در  گذاری 
امنیت   ولی  کمتر  سود  کشورها 

باال را در  سرمایه گذاریهایشان، 
در اولویت قرار میدهند. تا زمانی 
که ایران شکل و شیوه رفتار خود 
را در بیرون از مرزهای ایران تغیر 
با فرار سرمایه های  ندهد،همچنان 
انسانی و مالی روبرو خوهد بود. 

و  برجام  به  بازگشت  برای  ایران 
المللی  بین  صحنه  در  بازی کردن 
باید به این دو نکته مذکور عمل 
بنظر  بعید  بسیار  هرچند  کند 

میرسد.
بایدن  و  آمریکا  بازگشت  برای  و 
باید به نکاتی توجه  به برجام هم 
کرد؛ و باید دو تا مسیر را در نظر 

بگیریم. 
اول: بازگشت آمریکا به برجام و 
و  قرارداد   این  مجدد  شدن  احیا 

دوم: تعهدات ایران در برجام.
به  بازگشت  در  اروپا  و  آمریکا 
از  دارند.  چند  مشکالتی  برجام 
مهمترین آن در آمریکا  جمهوری 
خواهانی هستند که هم در مجلس 
نمایندگان و هم سنا مخالفت خود 

اعالم  برجام  به  بازگشت  به  را 
نموده اند  و حتی خواستار این شدند 
به  برجام را  به  بازگشت  که طرح 
مجلس ببرند تا در صورت رد شدن 
از طریق سنا  حتی رئیس جمهور 
برگردد.  آن  به  نتواند  هم  منتخب 
زیادی  مخالفان  آمریکا  از  خارج 
وجود دارند که با برجام مخالفند. 
و  امارات  و  عربستان  جمله  من 
اسرائیلی که علنا اعالم مخالفت 
هم  کشورهایی  حتی  کرده اند. 
ایران  دوست  را  خود  که  هستند 
برجام  احیای  از  ولی  میپندارند 
خرسند نخواهند بود و عدم احیای 
برجام به سودشان تمام خواهد شد. 
همچنین  و  ترکیه  چین،  مانند 

روسیه.
 این سه کشور به واسطه تحریم هایی 
که بر ایران اعمال شده بود و چون 
ایران مجبور به تجارت با آنها شده 
بود توانستن در مدت این چند سال 
باب میلشان  را هر جور که  ایران 
است، بدوشند و بازگشت به برجام 

پیامدی ناخوشایند برایشان دارد.
کنار  در  آمریکا  برای  همچنین 
سیاست  موشکی،  مسائل  برجام 
آشکار  دفاع   و  ایران  منطقه ای 
در  تروریستی  گروههای  از  ایران 
منطقه از اهمیت بیشتری برخوردار 
است. همان طور که اشاره کردیم 
روابط بین کشورها بر اساس منافع 
متقابل  و سیاست دو دو تا چهار 
تا شکل میگیرد و بر طبق همین 
نظر  در صورتی بازگشت به برجام 
ایران  که  گرفت  خواهد  صورت 
منافع عربستانی که ٦٠٠ ملیارد 
سرمایه گذاری  آمریکا  در  دالر 
نبرد،  سوال  زیر  را  است  کرده 
در  تاثیر چشمگیری  که  اسرائیل 
به  تهدید  را  دارد  آمریکا  اقتصاد 
بر  آمریکا   ... و  نکند  نابودی 
اساس تحلیل سود و زیان به برجام 
مینگرد و این نشان میدهد که در 
صورتی که ایران رفتارش را تغیر 
ممکن  برجام  به  بازگشت  ندهد، 

نخواهد بود.

آژانس بین المللی انرژی اتمی: 
ایران غنی سازی اورانیوم را تا ٢٠ درصد افزایش می دهد 

آژانس بین المللی انرژی اتمی روز 
جمعه از تصمیم ایران برای افزایش 
سطح غنی سازی اورانیوم تا خلوص 
٢٠ درصد در سایت فردو خبر داد؛ 
سال  توافق  از  قبل  که  سطحی 

٢٠١٥ به آن رسیده بود.
برنامه جامع اقدام مشترک، برجام 
که در سال ٢٠١٥ به تصویب ایران، 
فرانسه،  آمریکا،  روسیه،  چین، 
تهران  به  رسید  بریتانیا  و  آلمان 
اجازه غنی سازی در سایت فردو را 
نمی دهد. ایران پیشتر در این سایت 
با استفاده از سانتریفیوژهای نسل 

اول IR-١ غنی سازی می کرد.
بردن سطح  باال  برای  ایران  تصمیم 

است  اقدامی  آخرین  غنی سازی، 
تالفی  به  و   ٢٠١٩ سال  از  که 
از  واشنگتن  پیش  سال  دو  خروج 
تحریم های  مجدد  اعمال  و  برجام 
کرده  اتخاذ  تهران  علیه  آمریکا 

است.
به گزارش رویترز، بر اساس اعالم 
اتمی،  انرژی  بین المللی  آژانس 
برای  ایران  اتمی  انرژی  سازمان 
انطباق با قانونی که چندی پیش 
تصویب  به  کشور  این  مجلس  در 
سطح  افزایش  به  تصمیم  رسیده 
غنی سازی اورانیوم تا ٢٠ درصد 

در سایت فردو گرفته است.
مجلس ایران ماه گذشته و در پی 

زاده،  فخری  محسن  کشتەشدن 
هسته ای  ارشد  مسئوالن  از  یکی 
طرح  کلیات  تصویب  با  ایران 
»اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها 
ایران«  ملت  منافع  از  صیانت  و 
به دولت تکلیف کرد تا برای لغو 
تحریم ها، غنی سازی ٢٠ درصدی 
اورانیوم را عملیاتی کند و سازمان 
از  استفاده  نیز  ایران  اتمی  انرژی 
سانتریفوژهای نسل ۶ را در دستور 

کار خود قرار دهد.
برخی تحلیل گران سیاسی که اقدام 
برجامی اش  تعهدات  نقض  را  ایران 
ارزیابی می کنند، معتقدند چنین 
می تواند  ایران  سوی  از  تصمیمی 

منتخب  جمهور  رئیس  تالش های 
مجدد  پیوستن  برای  را  آمریکا 
واشنگتن به توافق برجام پیچیده تر 
رئیس جمهوری  بایدن،  جو  کند. 
که  است  گفته  آمریکا  منتخب 
»به برجام باز خواهد گشت اما این 
بازگشت مستلزم پای بندی کامل 
ایران به تعهدات هسته ای اش است، 
بازگشتی که آسان نخواهد بود.«

پیش از این بریتانیا، فرانسه و آلمان 
به ایران در خصوص نقض تعهدات 

برجامی اش هشدار داده بودند.
با این حال آژانس بین المللی انرژی 
ژانویه )١٢  اول  روز جمعه،  اتمی 
دی( در گزارش خود به کشورهای 

عضو شورای حکام آژانس نوشت: 
»نامه ایران به آژانس ... مشخص 
این  زمانی  چه  که  است  نکرده 
فعالیت غنی سازی انجام می شود.
آژانس  اخیر  بر اساس گزارش های 
چه  اگر  اتمی،  انرژی  بین المللی 

درصدی   ٣.٦٧ غنی سازی  ایران 
اما  نقض کرده  را  بوده  که مجاز 
تاکنون این سطح را فقط به ۴.۵ 
 ٢٠ از  کمتر  که  رسانده  درصد 
برجام و ٩٠ درصد  از  قبل  درصد 

مورد نیاز برای تولید بمب است.
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١ــ بنیادهای علم سیاست، عبدالرحامن عامل، ) تهران، نرش نی، ١٣7٩(.

٢ــ نقد و نگرش به فرهنگ اصطالحات علمی و اجتامعی، محمد آراسته خو) 

تهران، گسرته ، بی تا(.

و  علمی  تهران،   ( فوالدوند،   ... عزا  ترجمه   ، پالمناتس  جان   ، ایدئولوژی  ٣ــ 

فرهنگی، ١٣7٣(.  

منابع:

نگاهی به ایدئولوژی

ایدئولوژی در دست حاکمان  برای  
رسیدن به قدرت و نیز تثبیت قدرت، 
تواما  را  روانی  و  قهری  کارکرد 
دارا می باشد. اگر ایدئولوژی با 
روحی،اعتقادی  فرهنگی،  شرایط 
مردم  و  جامعه  های  ظرفیت  و 
قدرت  با  باشد.  داشته  نزدیکی 
می  کمتر  زمانی  در  و  بیشتر 
تواند موج تبعیت و همراهی را در 
ایجاد کند.گسل شدن  میان مردم 
کشاندن  بیراهه  وبه  ایدئولوژی 
سرنوشت جامعه و کشور بستگی 
به مبانی و زمینه های حرکت  و 
رشد ایدئولوژی دارد. به طور مثال: 
یک ایدئولوژی با بن مایه عدالت 
و برابری اجتماعی و اقتصادی  در 
یک جامعه مستعد که فقر، بی 
عدالتی و پایین بودن شاخص های  
رشد و پیشرفت بسیار مشهود می 
باشد ، سریع تر می تواند جامعه 
کند.  روحی  و  ذهنی  تخدیر  را 
و  عدالت  ادعای  که  ایدئولوژی 
به  دارد،  را  نابرابری  و  فقر  رفع 
سرعت رشد می کند. یا با وجود 
عقیدتی،  بسترهای  و  ها  زمینه 
سنتی، مذهبی و ایمانی در یک 
به  ایدئولوژی  مذهبی،  جامعه 
آسانی با بهره گرفتن از باورهای 
دین  از  ها  انسان  قلبی  و  سنتی 
می تواند خود را بر جامعه تحمیل 
به  برای  ها  ایدئولوژی  کند. 
حرکت درآورن جامعه، مانند یک 
نیروی  محرکه عمل می کند که 
می تواند روح و روان جامعه را با 
یک تفسیر از خرد و عقل انسانی 
باشد،  ناممکن  و  دور  تواند  می 
دنبال  به  ایدئولوژی  کند.  عمل 
ایجاد شور، هیجان و اقناع افراد و 
حاکمیت بر جان و روان آنان است 
که در بسیاری موارد جامعه را به 
واپس گرایی تاریخی و اجتماعی 
می کشاند. ایدئولوژی همواره به 
عنوان » تئوری عمل«  دررسیدن 
به قدرت یا نفی قدرت حاکم ،عمل 
می کند. در این مسیر هر عمل 
ایدئولوژی  دستگاه  در  رفتاری  و 
پذیرش  و  توجیه  و  وارد می شود 
خود را می گیرد. بدین معنی که 
از  است  و مجاز  مقبول  این عمل 
سوی صاحبان و مقلدان ایدئولوژی  
حاکم. در این مسیر است که انسان 
فضایی  در  جامعه  کلیت  و  ها 
قرار می گیرند که عقل سیاسی 
کارآیی خود را از دست می دهد و 
ارزش های عقل گریز بر سرنوشت 
جامعه و مردمانش حاکم می شود.
عمل  ایدئولوژی  اساس   این  بر 
پشتیبانی  هدایت،  را  سیاسی 
کند.  می  متحقق  و  ،محدود 
باور  و  ایمان  اساس  بر  را   خود 
کند.  می  توجیه  ها  آدم  درونی 
و  قوی  محرکه  نیروی  یک  آنان 
توانند  می  که  هستند  فریبنده 
محرک عمل سیاسی توده ها در 
رهبران  باشند. »  تاریخی  مقاطع 
ایدئولوژیک  انقالبیئن  و  سیاسی 
برای مشروعیت  کنند  تالش می 
بخشیدن به نفوذ معنوی و سیاسی 
سیاسی،  اقتدار  کسب  و  خود 
لذا  کنند.  ایجاد  را  ایدئولوژی 
ایدئولوژی  رهبران،  ایدئولوژی 
می شود،  دانسته  حاکم  یا  رسمی 

توجیه، روش،  به طور معمول  که 
واقعیت ها و دیگر مسائل مشروع 
کننده نظام را مشخص می کند. 
ایدئولوژی ها در بر گیرنده کمال 
مطلوب ها، هدف ها و مقاصدی 
را  آنها  باید  جامعه  که  است 
پیگیری کند. آنها بر پایه تفسیر 
گذشته، حال را توضیح می دهند. 
تصویری از آینده عرضه می دارند 
جامعه   روز  های  واقعیت  با  که 
)عبدرالحمان  نیست.«  متناسب 
سیاست  علم  بنیادهای   ، عالم 
که  است  مبنا  همین  بر   )٨٤،
جامعه  مقصد  هاو  مرز  ها،  هدف 
می  مشخص  ها  حوزه  تمام  در 
جامعه  در  باید  هر چیزی  گردد. 
بر مبنای این ایدئولوژی سنجیده 
ارزش ها،  شود.  گیری  اندازه  و 
نیازها، مفاهیم . زندگی انسان ها 
باید وارد این دستگاه اعتقادی و 
را  خود  باید  همه  گردد.  ایمانی 
کنند.   تطبیق  و  هماهنگ  آن  با 
در صدد بنا کردن ایده آل مطلوب 
اساس  بر  نه  اما  برمی آید  جامعه 
جامعه،  های  توانایی  و  ها  نیاز 
اعتقادی  و  تفسیر  اساس  بر  بلکه 
که خود آن را درست و ارزش می 
این آغاز مسیری می شود  داند. 
از  گذشته  از  بیشتر  روز  هر  که 
اجتماعی  های  پدیده  و  واقعیت  
به  نگاهی  با  گیرد.  می  فاصله 
ایدئولوژی  ماهیت  و  ها  ویژگی 
که به آن پرداخته شد  می توان 
از  مجموعه ای  ایدئولوژی  گفت: 
باورها، عقاید وارزش ها ست که 
به نوعی از درون با پایه و مبانی 
و  حمایت  با  بیرون  از  و  ایمانی 
اقتدار نظم حاکم به هم متصل شده 
اند. این نظام بندی اعتقادی  می 
کوشد تا جامعه را بر اساس نظم و 
اراده ای که خود مطلوب می داند 
آموزش، تربیت و هدایت کند. در 
این  بین می توان کارکرد اصلی 
ایدئولوژی را اقناع،  توجیه، تخدیر 
و تسلیم جامعه برای قدرت و نظم 
بر  دانست.  حاکم  ایدئولوژیک 
به عنوان  ایدئولوژی ها  اساس  این 
یکی از عناصر اصلی و محوری 
های  دگرگونی  و  تغییرات  در 
که  شوند  می  باعث  اجتماعی 
جامعه از خود تصویری نوین پیدا 
کند و با به دست دادن تعریف از 

موقعیت و وضعیت خود در جامعه 
در برابر پدیده های اجتماعی عکس 
العمل نشان دهد و با مطرح کردن 
آرمان ها و خواسته های خود در 
حوزه های مختلف  و نیز با بهره 
گرفتن از ارزش ها و موقعیت ها، 
همبستگی  یک  کند  می  تالش 
روانی، عاطفی و ارزشی بین افراد 
با رهبری در زمان  پیروان خود  و 
در  اساسا  نماید.  ایجاد  مشخصی 
فرهنگ،  الگوهای  حرکت  این 
های  روایت  تاریخی،  حافظه 
کالن، سمبل های دینی، سیاسی 
نهادهای  همیاری  با  انقالبی  و 
رسمی وغیر رسمی حاکمیت برای 
بیشتر  چه  هر  کردن  عملیاتی 
شوند.  می  عمل  وارد  ایدئولوژی 
ایدئولوگ ها در این مسیر نقش و 
اهمیت خاصی را دارند. آنان تمام  
عناصر منفی ایدئولوژی را حذف 
می کنند و بر اساس روایت جامعه 
پسند برای آن توجیه دینی، عدالت 
خواهانه و منجی گرایانه پیدا می 
گفت:  توان  می  اصل  در  کنند. 
جامعه  از  زدایی  عقل  آنان  کار 
نظم  پذیرش  برای  زمینه سازی  و 
حاکمیت  مطلوب  ایدئولوژیک 
به  باشد.آنان  می  نوین  قدرت  و 
درستی می دانند که ایدئولوژی، 
را  فراوانی  پتانسیل  و  توانایی 
اجتماعی،کنترل  همبستگی  برای 
،تحریف  ها  توده  بسیج  اجتماعی، 
ها  توده  اذهان  در  دستکاری  و 
و  پتانسیل  همین  از  داراست.  را 
ظرفیت مشخص و نامشخص است 
که  ایدئولوگ ها، ایدئولوژی را 
به حوزه های فرهنگی، اعتقادی، 
اجتماعی، سیاسی و روانی جامعه 
تسری می دهند تا تمام سلول های 

جامعه را درگیر قضیه نمایند. 
                                                           

 کارکردها و ویژگی های
 ایدئولوژی ها                                                                                               
عوامل  عنوان  به  ها  ایدئولوژی 
دگرگونی  و پیوندهای اجتماعی، 
سیاسی همواره تغییرات گسترده را 
در جامعه سیاسی ایجاد می کنند.  
خصوصیات  و  ها  ویژه  کار  آنها 
خاصی دارند که بسته به فرهنگ 
عمومی و اجتماعی، نظام فکری  
این کار ویژه ها  ومحیط سیاسی 
گیرند.  می  بر  در  را  تغییراتی 

بسیاری  کرد  نباید  فراموش  اما 
در  ایدئولوژی ها  از کارکردهای 
بیشتر جوامع از یک قاعده عام و 
طور  به  کنند.  می  پیروی  کلی 
کلی ایدئولوژی ها از این ویژگی 
»واقعیت  هستند.  برخوردار  ها 
ساده سازی می  را  پیچیده  های 
کنند. ایدئولوژی بیشتر به ارزش 
های بر می گردد که ار آن نشات 
که  معنی  بدین  است.  گرفته 
تالش می کند تا آن را در طرحی 
ذهنی سازمان دهد. یعنی همواره 
بینی  جهان  عقالنی  توجیه  نوعی 
و نظام ارزشی را عرضه می کند. 
ایدئولوژی انسان را به عمل تشویق 
ارائه  با  کم  دست  یا  کند.  می 
این  افراد  به  وسایل  و  ها  هدف 
به عمل  دهد، که  را می  امکان 
)محمد   « بزنند.  دست  سیاسی 
اصطالحات  فرهنگ  خو،  آراسته 

علمی و اجتماعی ، ١٧٦(
توسط  ها  واقعیت  سازی  ساده   
ایدئولوژی ها  به فرا واقعی بودن 
آنها منجر می گردد. در این راه، 
برای رسیدن به هدف  به« تئوری 
معطوف به عمل«  نیاز  پیدا می 
شود ، برای تحقق واقعی و عملی 
برای  منطور  بدین  جامعه.   در 
ایجاد موج و گسل عظیم تغییر یا 
تبعییت در مرحله پیش از تاسیس 
و فرا تاسیس، ایدئولوگ ها وارد 
از  بسیاری  در  شوند.  می  عمل 
که  می شود  دیده  تارخی  موارد 
ایدئولوگ ها خود یک شخصیت 
انقالبی،کاریزماتیک و عمل گرا 
بوده اند. » بنابراین برای تحقق کار 
تحقق  و  ایدئولوژی  یک  ویژه ای 
آزموده،  کار  ایدئولوگ  نتیجه، 
کاریزما،شیوایی  شرایط،  به  آگاه 
سخنوری،  خطابه،  هنر  بیان، 
رسایی قلم  و عمل گرا بودن در 
تحکیم مبانی فکری و اندیشگی 
آراسته  )محمد  باشد.«  می  الزم 
خو،١٨٠( بی شک برای  تحقق 
و جاری شدن  ایدئولوژی در الیه 
های جامعه،  زمینه ها و بسترها 
نقش و تاثیر اساسی دارند. بسته به 
تحوالت سیاسیـ ــ اجتماعی جامعه  
و ارزش های فرهنگی، مذهبی و 
توانند  می  ها  ایدئولوژی  سنتی 
تاثیر های متفاوتی داشته باشند. 
با  ایدئولوژی  اگر  حال  این  با 

نیازهای مادی ، معنوی، شعارها 
سیاسی  شعور  و  آگاهی  سطح   ،
و  همخوانی  جوامع  اجتماعی  و 
به  باشد  داشته  بیشتری  همسویی 
تواند قدرت را کسب  راحتی می 
را  تودها  و  جامعه  هدایت  و  کند 
در دست بگیرد. تداوم و هژمونی 
آن در این مسیر بیشتر ممکن است 
باز  و  بازسازی  حال  در  که  چرا 
می  بر  خود  ایدئولوژیک  تولید 
آید. تالش می کند در همه زمینه 
ها بر گروه های سیاسی پایدار و 
ناپایدار  که به نوعی در الیه های 
از هر جهت  عقاید و عالیق مردم 
تقدس  نماید.  نفوذ  دارند،  پویایی 
بخشیدن به رفتارها و گفتارها  در 
ایدئولوژیک نظام  راستای رسالت 
سیاسی، همواره برای قوام ،دوام ، 
کارآیی و تحرک دادن به جامعه 
بر  تا  باشد  می  سیاسی  قدرت  و 
مبنای یک گفتمان کالن  و ازلی 
حسی  بی  سوی  به  را  جامعه   ،
بدهد.  ویژگی ها و  مداوم سوق 
کارکرد های ایدئولوژی از چنین 
هستند.  خوردار  بر  های  پتانسیل 
باورهای  اسیر  جامعه  که  زمانی 
سنتی، مذهبی و بسته باشد فضا 
تخدیر  و  ایدئولوژی  رشد  برای 
 . شود  می  مهیا   بیشتر  جامعه 
ایدئولوگ ها و ایدئولوژی گرایان 
در چنین مراحلی با توجه به روحیه 
مردم و فضای عمومی جامعه که 
در حالت آمادگی و پذیرش یک 
باشد  ویژه می  و  واقعی  فرا  امر 
وارد عمل می شوند. پالمناتس بر 
همین مبنا چهار ویژگی را برای 
نیز بر می شمارد که  ایدئولوژی 

عبارتند از: 
گروه  انسجام  حفظ  و  تشکیل  ١ــ 
برای  بتوانند  که  منظبط  های 
شرایط  از  سرعت  به  قدرت  کسب 

متغییر سود ببرند.
به  مردم  تشویق  و  ترغیب  ٢ــ 

فداکاری های بزرگ در راه آرمان 
هایی که نزد رهبرانشان به مراتب 
نزد  تا  است  تر  پرمعنا  و  مهمتر 

خود آنان.
٣ــ گسترش دادن قدرت حکومت یا 
در  ایدئولوژیک  وابسته  گروهای 

خارج از مرزهای کشور.
بر  ٤ــ تسلط ، استیال و هژمونی 
نیروها و سازمان ها با حذف آنها و 
از بین بردن جامعه مدنی. » )جان 
بی  ایدئولوژی،٣٧(.  پالمناتس، 
شک اشاره کردن به خصایل و کار 
مشترک  بیش  و  کم  های  ویژه 
ایدئولوژی ها، باعث  پی بردن به 
در  ایدئولوژی  کارکرد  و  ماهیت 
عمل و رفتار سیاسی می گردد.
همین جمع بندی عناصر مشترک 
در آنها باعث گردیده که بسیاری 
اجماع  امر  این  بر  نظران  ازصاحب 
داشته باشند که تفاوت ایدئولوژی 
ها بیشتر در شیوه و روش  عمل 
محتوا. و  ماهیت  در  تا  آنهاست 
هرچند که بسیاری از ایدئولوژی 
عملکرد  از  برداری  الگو  با  ها، 
و رفتار سایر ایدئولوژی ها تالش 
می کنند که همان رفتار، حرکت 
و شیوه ها  را در محیط سیاسی 
گیرند.  کار  به  خود  اجتماعی  و 
هانا آرنت  بر این عقیده است که 
دارنده  بر  در  ها  ایدئولوژی  همه 
می  آیا  هستند.  توتالیتر  عناصر 
ها   رژیم  همه   که  پذیرفت  توان 
بر  یعنی  هستند؟   ایدئولوژیک 
اقتدارگرا  ایدئولوژی  یک  اساس 

و توتالیتر بنا شده اند؟
بی شک پاسخ دادن به این پرسش 
خواهد  مثبت  زیادی  اندازه  تا  ها 
بود. چرا که  نباید ایدئولوژیک 
بودن رژیم ها توتالیتر شک کرد.
در اساس بحث همین است که همه 
ایدئولوژی ها که در صدد دنیای 
و  هستند  ها  انسان  برای  بهتری 
مبنای کار خود را بر روی چشم 
توانایی های  از واقعیت و  پوشی 
دنیای  دهند،  می  قرار  انسانی 
بنا  آدمی  برای  درد  و  رنج  از  پر 
می کنند. چرا که مبنای تحلیل 
می  شکل  واقعیت  از  خارج  آنان 
گیرد و در حقیقت از دل یک نوع 
آرمانشهر  یا عقیده غیر قابل تحقق 
آن   آغاز  مبنای  آیند.  می  بیرون 
اشاعه اتوپیا و بنا کردن » بهشت 
بر روی زمین » می باشد. ولی در 
نهایت به رژیم های تمامیت خواه 
از جنس راست،چپ و مذهبی ختم 
می شوند که تاریخ معاصر انسان 
بی  سیاسی  های  فاجعه  این  از 
همان مرز  این  است.  نبوده  نصیب 
اتوپیا  و  ایدئولوژی   نامحسوس 
است که کارل مانهایم به درستی 
به آن اشاره می کند.« در اتوپیا، 
اندیشه ارائه شده ، بیرون از واقعیت 
تحقق  در  بنابراین  کند.  می  سیر 
ایدئولوژی  به  اتوپیا  به  بخشیدن 
از  بیرون  خود  که  می شود،  ختم 
واقعیت های اجتماعی می باشد و 

این همان ایدئولوژی می باشد.

پرویز جباری
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نمایی از پایمال کردن حقوق بشر در کوردستان ایران
در طی دو هفتە اول دی ماە با استناد بە آژانس 

خبررسانی کردستان، )کردپا(

بازداشت شهروندان

بە  شهروندان  انتقال 
زندان

بە  شهروندان  احضار 
دادگاە

محکوم کردن شهروندان 
بە حبس

شدن  مجروح  و  کشتە 
کولبران و کاسبکاران

اعتصاب زندانیان

کردن  محکوم  و  اعدام 
شهروندان بە اعدام

توسط  کارگری  فعال  مرادی،  جوانمیر  دی ماه،  چهاردهم  یکشنبه  روز 
نیروهای امنیتی در کرمانشاه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

»پیام  نام  به  کورد  کولبر  یک  دی ماه،  دهم  چهارشنبه  روز  شامگاه 
پی شلیک  در  نوسود  توابع شهر  از  روستای »نیسانه«  اهل  سهرابی« 

نیروهای نظامی حکومت ایران زخمی شد.
روز یکشنبه هفتم دی ماه، یک کولبر کورد به نام »دانیال درزیان« بر اثر 

سقوط از ارتفاع در مرز »دزلی« شهرستان سروآباد زخمی شد.
»محمود مرادی«، کولبری ٢٤ ساله که بعد از سیزده روز از عروسی اش 

در مرز با شلیک گلوله کشته شد.

نام »اسکندر سیدمحمدپور«  به  طی روزهای اخیر، یک شهروند کورد 
اهل اشنویه برای گذراندن دوران محکومیت به زندان این شهرستان منتقل 

شده است.
روز پنج شنبه یازدهم دی ماه، یک زندانی کورد به نام »هیمن مصطفایی« 
زندان سنندج  انفرادی  به سلول  اعدام  اجرای  اهل مریوان جهت  ٣١ ساله 

منتقل شد.
صبح روز چهارشنبه دهم دی ماه، حکم اعدام یک زندانی متهم به »قتل« 
به نام »مصطفی سیفی« ٢٨ ساله فرزند عطا اهل روستای »ویژنان« از 

توابع شهرستان سروآباد در زندان مرکزی سنندج به اجرا درآمد.
صبح روز یکشنبه هفتم دی ماه، یک شهروند زن بە نام »زینب خدامرادی« 
٤٣ سالە اهل شهرستان قروە به اتهام »قتل عمد« در زندان مرکزی سنندج 

اعدام شد.
شاکر بهروزی، زندانی سیاسی کورد که از سوی شعبه دوم دادگاه انقالب 
ارومیه به اعدام محکوم شده بود، در پرونده ای جدید در شعبه ١ دادگاه 

کیفری یک ویژه نوجوانان ارومیه به اعدام محکوم شد.

روز سه شنبه نهم دی ماه، فریده ویسی و سیروس عباسی، دو فعال مدنی 
اهل شهر دهگالن پس از صدور حکم جلب جهت حضور در جلسه دادگاه 
سنندج  انقالب  دادگاه  اول  شعبه  به  و  بازداشت  امنیتی  نیروهای  توسط 

منتقل شدند.
حیدر قربانی، کارگر ساختمانی اهل شهرستان کامیاران طی ابالغیه ای به 

شعبه دوم دادگاه انقالب شهرستان شهریار احضار شد.

دو شهروند کورد به نام های »عمر خاگزاد و عباس صدیقی« اهل روستای 
»شلیم جاران« از توابع پیرانشهر توسط دادگاه انقالب این شهرستان هر کدام 

به پنج سال حبس تعزیری محکوم شدند.
دادگاە انقالب سقز یک شهروند کورد بە نام »سبحان )راشد( احمدی« 
فرزند جلیل اهل کامیاران را به شیوه غیابی بە یکسال و یک روز حبس 

تعزیری محکوم کردە است.
شعبه اول دادگاه انقالب سقز پنج شهروند کورد به نام های »آرمیا رنجبری، 
به حبس  را  امینی«  امینی و هیوا  وریا  علی قادری، رحمان رحیم پور، 

محکوم کرد.
براساس حکم صادره دادگاه، بابت اتهام »تبلیغ به نفع یکی از احزاب کورد 
اپوزیسیون حکومت ایران«، رحمان رحیم پور، هیوا امینی و آرمیا رنجبری 
هر کدام به ١٠ ماه حبس و علی قادری به هفت ماه حبس و وریا امینی 

به هشت ماه حبس محکوم شدند.

روز دوشنبە هشتم دی ماە، هادی تنومند، فعال کارگری پس از پایان دوران 
مرخصی به زندان بوکان بازگشت.

نام »مصطفی  به  زندانی سیاسی کورد  یکم دی ماه، یک  دوشنبه  روز 
سبزی« در اعتراض به کارشکنی مسئوالن زندان ارومیه برای موافقت با 

درخواست مرخصی اش دست به اعتصاب زد.


