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٢٠٢١ سالی سرنوشت ساز 
برای منطقه 
به ویژه ایران

قواعد اجتماعیسکوالریزم

همچون  کولونیالیستی  نظامی 
اساس  بر  کە  اسالمی  جمهوری 
بنا  تنوعات  همە  انکار  و  حذف 
بە  پاسداران  سپاە  با هجوم  شده  و 
حاکمیت  ایران  مختلف  مناطق 
خود را تحمیل کردە است، از همە 
ممكن  نرم  و  سخت  گزینەهای 
از  خارج  و  وحشیانە  شیوه ای  به  
بین الملل  عرف  و  قوانین  تمامی 

استفاده  كرده  است.
اعدام  و  شکنجە  و  کشتار 
جملە  از  مردم  قمع  و  قلع  و 
جمهوری  معمول  تاکتیک های 
سرکوبگر  نیروهای  و  اسالمی 
درازای  بە  و  مدام  و  بودە  آن 
مردمان  علیە  گذشتە  دهە  چهار 
همە  از  است.  گرفتە  بکار  ایران 
پیگیرانە  تقالهای  مهمتر،  این ها 
كه   است  کلونیالیستی  رژیم  این 
علیرغم اقدامات کولونیالیستی و 
بر  سعی  اما  دارد  كه   فاشیستی 
داشته   واقعی اش  چهره   پنهان كردن 
دیگرگونه   و تالش کردە سیمایی 

از خود نشان دهد.
بدین معنا کە جمهوری اسالمی 
کە  می باشد  رژیم هایی  جملە  از 
اقدامات وحشیانه ای کە عمال در 
كف خیابان ها و در خانەهای مردم 
انجام دادە و می دهد، اما از طریق 
صدا و سیما سعی در پنهان کردن 

آن ها نموده  است.
است  خواستە  اسالمی  جمهوری 
از  دیگر  چیزی  ظاهر  در  کە 
دادە  نشان  جهانی  جامعە  بە  خود 
و  دادگستر  حکومتی  سیمای  و 
مدافع مستضعفین به  خود بگیرد 
خود  چهرە  بە  نقابی  همچون  کە 
زدە و با این تصویر جعلی مقابل 
اما  شود.  ظاهر  عمومی  افکار 
برعکس آنچە در سیمای جعلی و 
نقابدار خود نشان دادە، در واقعیت 
درونی  خواست  کە  آنچە  عمل  و 
خود بودە را بە دور از لنز دوربین ها 

انجام داده است.
اینچنین  نمونه   هزاران  از  یکی 
پروندە  رژیم،  افعال  و  اقدامات 
اتمی آن می باشد کە بیش از دو 

کریم پرویزی

ادامه در صفحه  3

فوران
 تعفن درون

ســـخـن

اطالعیە شورای 
سیاستگذاری حزب دمکرات 

کوردستان ایران بە 
مناسبت ٢ام بهمن ماە ..
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دیدار »مصطفی هجری« با اتحادیە جوانان دمکرات کوردستان ایران

کامال  فضایی  در  ایران  کوردستان  دمکرات  جوانان  اتحادیە  کنگرە  دهمین 
دمکراتیک بە کارهای خود خاتمە داد

بعد از وفات نیز بزرگان کورد همچنان تهدیدی برای رژیم بە شمار می آیند

سازمان »جمعیت کوردستان سبز« اعتراض خود را نسبت بە آبگیری سد 
»ژاوە« با صدور بیانیەای اعالم کرد

شکوه پایدار 
یک ملت

٢ام بهمن ماه سال ١٣٢٤ خورشیدی 
تاریخی مهم رقم خورد کە نە تنها 
در زمان خود بی سابقە بود بلکە 
تاثیر  آیندە ملت یک سرزمین  در 
از  بسیاری  کە  تاثیری  گذاشت. 
هستند  عقیدە  این  بر  کارشناسان 
علیە  خیزش  قیام،  زمینەساز 
بازیابی هویت یک  دیکتاتوری و 
ملت ستمدیدە برای ملتی بود کە 
زندە  آن  تالش  تنها  زمان  آن  در 

ماندن بود.
نخبگان  از  شماری  تاریخ  این  در 
کوردستان  در  کورد  روشنفکران  و 
ایران کە در شکل یک حزب مدرن 
گرد هم آمدە بودند، تصمیم گرفتند 
را  حکومت  یک  پایەهای  کە 
بنیان نهند کە در آن کورد مانند 

زمین  کرە  روی  بر  انسانی  هر 
تصمیم  خود  کند،  زندگی  آزادانە 
و  کند  تعیین  را  خویش  سرنوشت 
را در دستان  زندگانی خود  افسار 
احدی  هیچ  دیگر  و  بگیرد  خود 
تعیین  وی  برای  دیگر  از مکانی 

تکلیف کند.
این رویداد کە اکنون نیز نسل های 
 ٧٥ از  بعد  روشنفکران  این  بعدی 
می نگرند  آن  بە  افتخار  با  سال 
جمهوری  تاسیس  از  است  عبارت 
از  کوردستان  دمکراتیک  ـ  ملی 
سوی حزب دمکرات کوردستان و با 
دستان پرتوان شخصیت واالی پیشوا 
قاضی محمد. جمهوری کوردستان 
شد  آن  بر  تالش  و  گردید  تاسیس 
چرا  گردد  نهادینە  دمکراسی  کە 

کە رهبران این جمهوری این نکته 
را درک کردە بودند کە دمکراسی 
راە  تنها  بر مردم  و حکومت مردم 
است.  خوب  حاکمیت  بە  رسیدن 
تالش گردید مردم کورد با آگاهی 
و هوشیاری حقوق انسانی و جهانی 
خود را بشناسند. در تصمیمات خود 
مستقل باشند. جمهوری کوردستان 
تحت  کورد  دیگر  تا  شد  تاسیس 
دیگران  انتظار  و چشم  نباشد  ستم 
در  تا  شد  تاسیس  اینکە  و  نباشد 
سرزمینشان گل و زیبایی بروید و 
هیچ کس مورد ستم واقع نگردد.

و  آرزو  این  کە  بود  مشخص 
قابل  اشغالگران  سوی  از  اهداف 
ندارند  قبول  اکنون  و  نیست  قبول 
نابودی  بە  تصمیم  سبب  همین  بە 

منافع  قربانی  را  آن  گرفتند،  آن 
تنها  آنان  اما  کردند  خود  سیاسی 
فیزیکی، جمهوری کوردستان را از 
بین بردند و نمی دانستند کە وصیت 
پیشوای کوردها کە در زمان اعدام 
بە  را  پیشوایی  "شما  فرمود:  خود 
اما  برد  خواهید  دار  چوبە  پای 
پیشوا  هزاران  آن  از  بعد  نمی دانید 
متولد خواهد؛ با آنان چکار خواهید 

کرد؟".
امروزە خود تاریخ گواه آن است کە 
کوردستان  جمهوری  افول  از  بعد 
سا ل های  در  دمکرات  مبارزان 
٤٦ـ٤٧ رضاشاه را در خواب غفلت 
خود فرو بردند. سپس بعد از انقالب 
مانند  رهبری  ایران  ملت   های 
قاسملو چهارچوب و ساختار حزب 

را دوبارە بنا نهاد و شرفکندی دانا 
نسل های  بە  را  امانت  این  توانا  و 
بعدی خود داد و امروز نیز راسانیان 
بە  را  کوردستان  جمهوری  پرچم 
اهتزاز درآوردەاند. آنان نمی دانستند 
کە جمهوری کوردستان الهام بخش 
نسل های بعدی قرار خواهد گرفت 
بنیان  برای  بعدی  نسل های  و 
خواهند  تالش  کوردستان  جمهوری 

کرد.
واقعە  این  بر  سال   ٧٥ امروز 
می گذرد، اما جمهوری کوردستان 
مانند نماد، فکر و اندیشە در میان 
برجای مانند  آنها  مردم و زندگی 
جمهوری  یاد  باد  جاویدان  است. 
کوردستان الهام بخش مبارزە ملت 

کورد.
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دهمین کنگرە اتحادیە جوانان دمکرات کوردستان ایران
 در فضایی کامال دمکراتیک بە کارهای خود خاتمە داد

کنگرە دهم اتحادیە جوانان دمکرات 
کوردستان ایران در تاریخ ٢٠ دی 
ماه ١٣٩٩ خورشیدی شروع و بعد 
از ٣ روز کار بی وقفە در مورخ ٢٢ 
دی ماه بە دنبال انتخاب اعضای 
رهبری نو بە کارهای خود خاتمە 

داد.
در این کنگرە "پژمان شریعتی" بە 
عنوان دبیرکل این اتحادیە از سوی 

اعضای کنگرە انتخاب گردید.
کنگرە دهم اتحادیە جوانان دمکرات 
"جوانان   رمز  با  ایران  کوردستان 
نیروی اصلی مبارزە  شارو شاخ" 
هستند و در فضایی حساس و ویژە 
نیروی  متحد،  "جوانان  شعار  با 
هێزی  یەکگرتوو،  )الوانی  موفق" 

سەرکەوتوو( برگزار شد.
ئەی   " ملی  سرود  با  کنگرە 
ڕەقیب" و با یک دقیقە سکوت بە 
احترام شهیدان کورد و کوردستان 

کار خود را شروع کرد.
هجری"  "مصطفی  کنگرە  این  در 
دمکرات  حزب  اجرای  مسئول 
کوردستان ایران و برخی از اعضای 
شورای سیاست گذاری و همچنین 
شورای اجرایی حزب حضور داشتند 
و با تقدیم دستە گلی  و همچنین 
اعالم حمایت کامل حزب دمکرات 
از اتحادیە جوانان، آرزوی موفقیت 
جوانان  اتحادیە  دهم  کنگرە  برای 

کردند.

پیمان وفاداری
 زنان پیشمرگە شهر با 

مادران پیشمرگە ها

مجموعەای از زنان پیشمرگە شهر 
و  وفاداری  رسم  بە  "پیرانشار"  در 
با تقدیم "گل و جامانە" از مادران 

پیشمرگەها تقدیر کردند.
روز شنبە، مورخ ٢٠ دی ماه، زنان 
پیشمرگە شهر در دیدار با مادران 

پیشمرگەها از فداکاری، قهرمانی 
و بخشندگی آن ها با اهدای "گل و 

جامانە" تقدیر کردند.
نمایندگی  بە  شهر  پیشمرگەهای 
ایران  از حزب دمکرات کوردستان 
از فداکاری و بخشندگی مادرانی 

تقدیر کردند کە همیشە با افتخار 
از فرزندان مبارز خود یاد کردە و 

می کنند.
زنان پیشمرگە شهر نیز بە گرمی 
از سوی این مادران مورد استقبال 

قرار گرفتند.

پیام زندانیان سیاسی کورد 
در زندان ارومیه در رابطە 

با بازداشت جوانان کورد
زندان  سیاسی  زندانیان  از  شماری 
بە  اعتراض  در  را  پیامی  ارومیە 
سوی  از  کورد  جوانان  بازداشت 
منتشر  رژیم   سرکوبگر  نیروهای 

کردند

متن پیام این چنین است:
سیاسی  زندانیان  از  شماری  ما 
زندان ارومیە بازداشت جوانان کورد 
را از سوی رژیم محکوم می کنیم.
ماه  بهمن  بە  منتهی  روزهای  در 
اسالمی  رژیم  سرکوبگر  نیروهای 
ایران، خودسرانە جوانان کوردستان 
هیچ  داشتن  بدون  را  ایران 
نقل  و  بازداشت  را  آن ها  مدرکی 
نهادهای  مخوف  بازداشتگاه های 

امنیتی می کند.
همچنین  اجرای  با  رژیم  سران 
ملت  ترساندن  دنبال  بە  طرحی 
حق طلب  جوانان  ویژە  بە  و  کورد 
تسلیم  بلکە  تا  هستند  مبارز  و 

اما  شوند؛  مرکز  اشغالگر  رژیم 
این اشغالگران نکتەای را فراموش 
کردەاند آن هم، ارادە پوالدین ملت 
و  موجودیت  حفظ  برای  کورد 
مبارزە برای آزادی است کە عالوه 
روستاها،  ویران کردن  عام،  قتل  بر 
اعدام و اشغال سرزمینمان، همچنان 

پابرجا و استوار باقی ماندە است.

زندە باد کورد و کوردستان
زندە باد حزب دمکرات کوردستان 

ایران
پیروز باد راسان

٢5 دی ماه ١3٩٩ خورشیدی

دیدار "مصطفی هجری" با 
اتحادیە جوانان دمکرات کوردستان ایران

اجرایی  مسئول  هجری"  "مصطفی 
ایران  کوردستان  دمکرات  حزب 

رهبری  اعضای  از  دیداری  طی 
منتخب  جدید  همچنین  و  پیشین 

اتحادیە جوانان دمکرات کوردستان 
ایران استقبال کرد.

"هجری"  نخست  دیدار  این  در 
وضعیت  مورد  در  را   مباحثی 

همچنین  و  کوردستان  در  جوانان 
نقش جوانان در جریان مبارزات حق 

طلبانە ملت کورد داشتند.
خود  مباحث  ادامە  در  "هجری" 
ایران  در  کورد  جوانان  مسئلە  بە 
پرداخت و رژیم ایران را بانی اصلی 
جوانان  معضالت  و  مشکالت 
بە  اعتیاد  و  مغزها  فرار  همچون 

مواد مخدر دانست.
دمکرات  حزب  اجرایی  مسئول 
کوردستان ایران، همچنین بە نقش 
مبارزاتی  نوین  مرحلە  در  جوانان 
ملت کورد در ایران اشارە داشتند 
"راسان"  مبارزە  از  بعد  جوانان  کە 
حزب  پیام  از  گرمی  بە  چگونە 
بە  و  کردە  استقبال  دمکرات 

کوردستان  پیشمرگە  نیروهای 
پیوستند.

حزب  از  نمایندگی  بە  "هجری" 
از  ایران  کوردستان  دمکرات 
"عمر  اتحادیە  این  پیشین  دبیرکل 
بە فعالیت ها  نسبت  فخرالدین فر" 
همچنین  و  تقدیر  تالش هایشان  و 
کنگرە  منتخب  اجرایی  هیات  بە 
ویژە  بە  و  جوانان  اتحادیە  دهم 
شریعتی"  پژمان   " آن  دبیرکل  بە 

تبریک گفتند.
بی دریغ  حمایت  "مصطفی هجری" 
ایران  کوردستان  دمکرات  حزب 
دمکرات  جوانان  اتحادیە  بە  را 

کوردستان ایران اعالم کردند.
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دهە جامعە جهانی اقدامات رژیم 
را غیر صلح طلبانە دانسته  و هدف 
آن را رسیدن بە سالح اتمی اعالم 
كرده اند و رژیم نیز با همە و بەویژە 
بین المللی  آژانس  با  کە  وقتی 
انرژی اتمی مذاکرە می کند آن را 
صلح طلبانە می خواند! اما هر بار 
برای  از دروغ هایش  تازەای  مورد 
و  آشکار می شود  جهانی  جامعە 
حال  در  عمال  كه   می دهد  نشان 
آمادەکاری برای ساخت بمب اتم 

است.
همین ویژگی جمهوری اسالمی 
باعث شدە کە مردم ایران و بەویژە 
جغرافیای  در  ساکن  ملیت های 
بالزدە ایران، فشار و رنجی بی پایان 
را متحمل شوند و رژیم نیز مثل 
هست.  و  بودە  آن  منکر  همیشە 
تنها در مواردی نباشد کە رژیم 
زدن  همچون  اشتباهاتی  مرتكب 
هواپیمای اوکراینی شده  کە سپاە 
پاسداران آن را ساقط کرد و برای 
جامعە جهانی ماهیت رژیم روشن 
درون  واقعیت های  چقدر  کە  شد 

جامعە ایران را تحریف می کند.
از  یکی  اخیر  روزهای  در 
جمهوری  تلویزیونی  شبکەهای 
کوردها  هویت  بە  اسالمی 
عمل  این  و  کردە  بی حرمتی 
گستردەای  موج  رژیم  رسانە 
ازعکس العمل کوردها در طیفهای 

مختلف را در پی داشت.
کامال  اسالمی  جمهوری 
بلکە  تا  سیستماتیک کار کردە 
بتواند کوردها و دیگر ملیت های 
همیشە  برای  را  ایران  در  ساکن 
حذف و بە طرق مختلف بە آن ها 
بی حرمتی کردە تا با شکستن و 
بر  راحت تر  بتواند  تحقیرکردنشان 
آن ها غالب و نهایتا آن ها را خورد 
و لە کند. این واقعیتی آشکار و 
روشن  است، هرچند رژیم مدام آن 
را منکر کردە و می کند تا بلکە 
اما  باشد  امان  در  آن  عواقب  از 
می بینیم کە گاه و بی گاه چیزی 
از دستش در رفتە و همە تحریفات 
جوابی  و  آشکار  همە  برای  آن 

دندان شکن دریافت کرده  است.
با  کلونیالیستی  سیستم  این 
ملیت ها  کشتار  و  هتک حرمت 
بە دنبال حذف آن ها از جغرافیای 
شیوه ای  به   و   می باشد  ایران 
افراد  ذهن  مداوم  و  سیستماتیك 
جامعە مرکزنشین ایران را با نفرت 
ملیت ها  دیگر  بە  نسبت  کینە  و 
در  کە  می بینیم  و  می کند  پر 
زمخت  زگیلی  مواردی،  چنین 
رژیم  نقابدار  صورت  و  سیما  بر 
نمایان می شود کە در حقیقت این 
بە  کە  نیست  عادی  زگیل  تنها 
صورت رژیم چسپیدە بلکە چرک 
و عفونت درونی رژیم می باشد کە 
درون متعفنش را هویدا می سازد.    

سخن ادامه 

بعد از وفات نیز بزرگان کورد همچنان 
تهدیدی برای رژیم بە شمار می آیند

»نەسیر شەممە« هنرمند کورد بە عنوان 
شخصیت برتر سال ٢٠٢٠ انتخاب شد

کتاب »از خاکستر خود برمی خیزیم«
 بە چاپ رسید

مترجم بوکانی کتاب 
»کورد از دیدگاه شرق 
شناسان« را ترجمە و 

منتشر کرد

سازمان »جمعیت کوردستان سبز« اعتراض خود را بە نسبت 
آبگیری سد »ژاوە« با صدور بیانیەای اعالم کرد

"ژاوە"  سد  کە  است  این  بر  قرار 
در مورخ ٢٥ دی ماه سال جاری 
آبگیری شود و بە گفتە کارشناسان 
در پی این آبگیری، فاجعە زیست 
سازمان  داد؛  خواهد  رخ  محیطی 
نیز  سبز"  کوردستان  "جمعیت 
تصفیە  بە  نسبت  را  خود  اعتراض 
نکردن فاضالب های منتهی بە این 

سد را اعالم کرد.
نشدە  تصفیە  فاضالب  های  ورود 
اطراف  بە داخل سد "ژاوە" مطمئنا 
موجب انقراض و نابودی گونەهای 
آبزی موجود در مسیر سد خواهد 

شد.

سازمان " جمعیت کوردستان سبز" 
ضمن اعالم هشداری بە سران رژیم 
در بیانیە منتشرە خود گفتە است: 
فاضالب های  ورود  صورت  "در 
روستایی  و  صنعتی  و  شهری 
بدون تصفیە بە سد، بایستی شاهد 

فاجعە زیست محیطی باشیم".
در حال حاضر کشاورزان منطقە هم 
از این آب برای آبیاری زمین های 
نتیجتا  و  استفادە  خود  کشت  زیر 
بە  آلودە  نیز  محصوالت کشاورزان 

این فاضالب ها می شود.
ساکنین روستاهای اطراف سد نیز 
معتر ض اند بە نسبت آبگیری سد و 

بر این باور هستند کە در صورت 
آبگیری و تجمع حجم زیادی از این 

روز جمعە، مورخ ١٩ دی ماه ١٣٩٩ 
خورشیدی، مزار هنرمند برجستە و 
محبوب کورد "محمد ماملی" در 
گردی شاعران و هنرمندان  شهر 

مهاباد تخریب کردند.

چراکە  نیست  تازە  پدیدەای  این 
در  ویژە  بە  و  ایران  در  نیز  پیشتر 
وابستە  بی هویت  افراد  کوردستان، 
در  رژیم  امنیتی  نهادهای  بە 
چندین مورد با تخریب و شکاندن 

سنگ قبر نامداران نفرت و انزجار 
خود را از هنرمندان و بزرگان کورد 

ابراز داشتند.
پیشتر نیز چندین بار سنگ مزار 
معینی"،  "سلیمان  شهید  زندەیادان 
مامۆستا  و  "هەژار"  مامۆستا 
"هێمن" را شکستە و تخریب کردە 

بودند.
این اشخاص کە وابستە بە نهادهای 
امنیتی رژیم هستند با این اعمال 
نفرت و خشم خود را نسبت بە ملت 

کورد نشان دادند.
سال  در  ماملی"  "محمد  هنرمند 
١٣٠٤ خورشیدی در شهر "مهاباد" 
سال  در  و  گشودە  جان  بە  دیدە 

١٣٧٧ نیز درگذشت.

هتک حرمت عوامل رژیم بە 
تابلو شاعر نامدار "مەولەوی کورد "

ضد  و  رژیم  بە  وابستە  اشخاصی 
بەدنبال بی  ارزش های ملت کورد 
برجستە  هنرمند  مزار  بە   حرمتی 
بار  این  ماملی"  "محمد  کورد 
شکستن  با  و  "سقز"  شهرستان  در 
نامدار  شاعر  عکس  کە  تابلویی 
کورد بر آن نقش بستە بود، بازهم 

شنبە(  )نصیر  شەممە"  "نەسیر 
"خانقین"  اهالی  از  کورد  هنرمند 
کە  می باشد  عراق  کوردستان 
برترین  جایزە  کسب  بە  موفق 

شخصیت سال شد.
برای  "هلندی"  بین المللی  سازمان 
هر  بشر،  حقوق  از  دفاع  و  آزادی 
سالە جایزە برترین شخصیت سال را 
دریافت  مشمول  کە  هنرمندی  بە 

آن باشد، اهدا می کند.
"نەسیر شەممە" غیر از کوردستان 
دارای شهرت جهانی می باشد و در 
چندین کشور عرب آموزشگاه ویژە 

برای تدریس ساز "عود" را دارد.

موفق  تاکنون  کورد  هنرمند  این 
و  اقلیمی  جایزە  چندین  بە کسب 
است،  گشتە  بین المللی  همچنین 
کنسرت  ده ها  امروز  بە  تا  او 

خیرخواهانە را برگزار کردە است.

"نەسیر شەممە" بزرگترین کنسرت 
خود را زیر نام "شارەکانی نێرگز" 
)شهرهای نرگس( در قلعە تاریخی 
دوستداران  برای  "هەولێر"  شهر 

موزیک برگزار کرد.

اسرین معروفی: روایتگر حادثەی 
و  شین آباد  مدرسە  آتش سوزی 
روزهای تلخ بعد از آن و همچنین  
گالیە و انتقاد دختران و والدین آنها 
از عملکرد مسئولین در قبال این 

فاجعە می باشد.
"اسرین معروفی" یکی از قربانیان 

حادثەی آتش سوزی مدرسە "شین 
آباد" کتابی را با نام " از خاکستر 
کردە  منتشر  می خیزیم"  بر  خود 
آتش سوزی  حادثەی  روایتگر  کە 
مدرسە شین آباد و روزهای تلخ بعد 
از آن و همچنین  گالیە و انتقاد 
عملکرد  از  آنها  والدین  و  دختران 

مسئولین رژیم در قبال این فاجعە 
می باشد.

سال  آذرماه  آتش سوزی  سانحه  در 
١٣٩١ در یک دبستان دخترانه در 
روستای "شین آباد" در پیرانشهر بیش 
از ٢٩ دختر کورد دچار سوختگی 
بین ٢٥ تا ٧٥ درصد شدند که دو 
جراحات،  اثر شدت  بر  آنها  از  نفر 
این  دادند.  دست  از  را  خود  جان 
توسط  و  صفحە   ٤٨ در  کتاب 
شدە  منتشر  "رونیکا"  انتشارات 
مدرسه  این  در  آتش سوزی  است. 
دخترانه عوارض روحی و اجتماعی 
خانواده  اعضای  مصدومان،  برای 
ایجاد کردە  آنها و ساکنان روستا 

کە تاکنون ادامە دارد.

نسبت  را  خود  نفرت  و  انزجار 
این  کورد  ملت  ارزش های  بە 
مامۆستا  تابلو  دادند.  بروز  جنین 
"مەولەوی کورد" در سردر پارک 

شهرستان "سقز" نسب می باشد.
بە گفتە شاهد حاالن مزدوران رژیم 
با پرتاب سنگ، تابلو مامۆستا " 

مەولەوی کورد " را شکستەاند.
بەدنبال شکستن این تابلو از سوی 
و  مدنی  فعالین  رژیم،  عناصر 
فرهنگی عضو در گروه "پۆرسمان" 
تابلو  نوسازی  بە  اقدام  سقز 
کردە  کورد"  "مەولەوی  مامۆستا 
و  براق  اول  روز  همچون  را  آن  و 
درخشان نسب کردند تا تیری باشد 
چشم  کە  دشمنانی  چشمان  در 
دیدن کورد و کوردستان را ندارند.

"امیرحقیقی" مترجم بوکانی کتاب "کورد از دیدگاه شرق شناسان"  اثر 
"دکتر فرهاد پیربال" نویسنده و شاعر سرشناس کورد را از زبان کوردی به 

فارسی ترجمه و منتشر کرد.
"دکتر پیربال" زمانی که در فرانسه در حال تحصیل بود به منابع و اسنادی 
تاریخی درباره کوردها دست پیدا کرده بود که بخش هایی از آن اسناد را 

در این کتاب آورده است.
مورخ  و  سردار  گزنفون  اثر  "آناباسیس"  کتاب  از  بخشهایی  به  پرداختن 
یونانی سده چهارم پیش از میالد که در آن به تشریح وضعیت  زندگی 
یا  فروش"  کاه  دختر  "تابلو  و  پرداخته  کوردها  نظامی  استراتژیهای  و 

"مونالیزای کوردی" از بخشهای جالب و خواندنی این کتاب می باشند.
این کتاب در ٣٥٣ صفحه توسط نشر امید تهران روانه بازار کتاب شده 
توسط  بوکان  در  و  "گزینگ"  فروشی  کتاب  توسط   مهاباد  در  و  است 

کتابفروشی های "موکریان" و "کریمی جوان'' عرضه می شود.

فاضالب ها، بوی بد آنان را ناچار 
خواهد کرد خانە و کاشانە خود را 

ترک کنند.
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اطالعیە شورای سیاستگذاری حزب دمکرات کوردستان ایران 
بە مناسبت ٢ام بهمن ماە 

٧٥مین سالروز تاسیس جمهوری کوردستان

هم میهنان گرامی:
مردم حق طلب کوردستان!

ملت  آزادی های  و  حق  مدافعان 
کورد!

٢ام بهمن ١٣٩٩ خورشیدی ٧٥مین 
سالروز تاسیس جمهوری کوردستان 
است. جمهوری کوردستانی کە در 
٢ام  بهمن سال ١٣٢٤ خورشیدی 
از سوی حزب دمکرات کوردستان 
محمد  قاضی  پیشوا  توسط   و 
با  ایران  کوردستان  از  بخشی  در 

مرکزیت مهاباد تاسیس گردید.
روز  این  تاریخی  مناسبت  بدین 
ملت  فرزندان  همە  بە  را  فرخندە 
کورد و بە ویژه فرزندان ملت کورد 
می  تبریک  ایران  کوردستان  در 
گوئیم  و امیدواریم با ادامە مبارزە 
جمهوری  دستاوردهای  مقاومت  و 

کوردستان مجددا تحقق یابد.
با  کوردستان  جمهوری  تاسیس 
ویژگی های دمکراتیک خود نقطه 
را  کورد  ملی  مبارزە  در  عطفی 
بار  نخستین  برای  رساند.  ثبت  بە 
کوردستان  از  بخش  این  در  کورد 
خود  سیاسی  حاکمیت  بە  ایران 
گردید،  نایل  جمهوری  شکل  در 
و  آشوب  پر  منطقەای  در  هم  آن 
خود  کە  خاورمیانە  دیکتاتورزدە 
رویدادی امیدبخش برای ملت  های 

تحت ستم در ایران و منطقه بود.
از  کوردستان  جمهوری  تاثیرات   
قابل  و  اهمیت  دارای  جهت  این 
تاسیس  با  کە  می باشد  توجه 
بار  نخستین  برای  جمهوری  این 

کوردستان  از  بخش  این  در  کورد 
خود  سیاسی  ازحاکمیت  ایران 
برخوردار گردید و ارزش های ملی 
با  کرد.  کسب  را  خود  آزادی  و 
ظلم  کوردستان؛  جمهوری  تاسیس 
بر  رخت  مرکزی  قدرت  ستم  و 
خود  موجودیت  بە  کورد  و  بست 
دەست  خود  ملی  ویژگی  های  و 
بە  فرصتی  چنین  ایجاد  یافت. 
این امر باز می گردد کە پیش از 
تاسیس جمهوری کوردستان حزبی 
با  کوردی  مدرن  و  دمکراتیک 
حزب  عنوان  تحت  جمعی  رهبریت 
دمکرات کوردستان تاسیس گردیدە 

بود.
حزب  این  دمکراتیک  ماهیت 
جمهوری  دمکراتیک  بطن  در 
آن  و  یافت  بازتاب  هم  کوردستان 
حاکمیتی  الگوی  عنوان  به  را 

دمکراتیک در منطقه بدل کرد.
فارغ از این، ترویج هویت ملی کە 
پیش از تاسیس جمهوری کوردستان 
جمعیت  سوی  از  داشت  وجود  هم 
"ژ.کاف" کە بعدها حزب دمکرات 
پایەهای تشکیالتی  بر  کوردستان 
گسترش  بیشتر  شد  تاسیس  آن 
یافتە بود کە در شکل گیری این 

حاکمیت کوردی تاثیرگذار بود.
بە همین سبب می توان گفت اگر 
و  ملی  هویت  گسترش  زمینە 
کوردستان  دمکرات  حزب  تاسیس 
کە  بود  مشکل  نداشت  وجود 
شود  تاسیس  کوردستان  جمهوری 
این  دارای  تاسیس  صورت  در  و 
ویژگی های دمکراتیک نبود کە 

ازآن برخورداربود. 
کوردستان  جمهوری  دستاوردهای 
از بسیاری جهات مهم و ارزشمند 
است کە هر کدام خود بە تنهایی 
و  کلی  دقیق  پژوهشی  و  بحث 
مهم  اینجا  اما  می طلبد.  را  الزم 
خاطرنشان  را  نکتە  این  کە  است 
کوردستان  جمهوری  در  کە  کنیم 
واقعی  معنای  بە  بیان  آزادی 
خود حتی برای مخالفان جمهوری 
کوردستان و شخص قاضی محمد 
تأمین گردیدە بود طوری کە هیچ 
فردی بخاطر دگراندیشی و حتی 
کوردستان  جمهوری  با  مخالفت 
مورد بازخواست قرار نمی گرفت. 

نیزبە  امروز  دنیای  برای  شاید 
در  کە  باشد  درک  قبل  زحمت 
جمهوری کوردستان زندان و زندانی 
وجود نداشت، آزادی مذاهب و آیین 
برقرار بود و امنیت جانی و مادی 
وتضمین  تأمین  افراد  همە  برای 

شدە بود.
بە همین جهت جمهوری کوردستان 
به مآمنی امیدبخش برای کوردها 
در بخش های دیگر کوردستان بدل 
شدە بود و و حتی در آن مشارکت 
کردند و سیمای ملی آن پررنگ تر 

گردید.
جمهوری کوردستان با داشتن این 
دمکراتیک  و  ملی  ویژگی  های 
خود بر پیکرە و سیستم دیکتاتوری 
کشوررهای منطقه لرزە افکندە بود 
و علیە آن بە توطئە پرداختند و حتی 
منافع ابر قدرت های فاتح جنگ 
جهانی دوم نیز راه ادامە، توسعە و 

پیشرفت جمهوری کوردستان مانع 
دلیل  همین  بە  بودند  کردە  ایجاد 
بعد از ١١ ماه درخشش جمهوری 
کورد  حیات  آسمان  در  کوردستان 

بە خاموشی گرائید. 
جمهوری کوردستان افول کرد؛ اما 
میراث آن مانند پرچم کوردستان، 
سرود ملی "ای رقیب"، پیشمرگە و 
رسمیت یافتن زبان کوردی نە تنها 
ایران  کوردستان  در  کورد  برای 
بخش های  در  کورد  برای  بلکە 
دیگر کوردستان نیز بە نمادی بدل 
گشتند و مشروعیت ملی یافتند.

بعد از جمهوری کوردستان و اعدام 
پیشوا و همرزمانش و زیندانی کردن 
رهبران حزب و کارگزاران جمهوری 
سخت  ضربەای  اگرچە  کوردستان 
بود، هویت و احساس ملی فرزندان 
کورد بیش از پیش بیداری یافت. 
مبارزە و جانفدایی در راستای تحقق 
کوردستان  جمهوری  دستاوردهای 
نە تنها بە خاموشی نگرایید بلکە 

بیشتر شعلەور گردید.
و  مبارزە  گذشتە  سال   ٧٤ طی 
حزب  ویژە  بە  کورد  استقامت 
و  شرفکندی  قاسملو،  قاضی، 
داشتە  ادامە  دیگر  شهید  هزاران 
طرق  بە  اکنون  مبارزە  این  است. 
جمهوری  رژیم  علیە  مختلف 
رژیمی  عنوان  بە  ایران  اسالمی 
مانند  واپسگرا،  و  ایدئولوژیک 
دمکراسی،  ضد  و  یاغی  رژیمی 
تحت  ملت های  حقوق  بشر،  حقوق 
ستم ایران، و نیز رژیمی تروریست و 
تروریست پرور، رژیمی ناسازگار با 

عصر امروزی در حال مبارزە است.
این رژیم با دخالت در امور داخلی 
گسترش  و  منطقه  کشورهای 
فرهنگ تعصب و خرافات چهرەی 
نشان  دنیا  بە  ازخود  را  کریهی 
دادە است. ثروت و سامان ایران را 
ایدیولوژی  گسترش  راستای  در 
امکانات  و  نیازها  تامین  و  خود 
گروه های  برای  آشوب  و  ترور 
تروریستی تحت حمایت خود هزینه 
فقر،  در  را  ایران  مردم  و  می كند 
قرار  تنگا  و  بیکاری  تنگدستی، 
در  مردم  نارضایتی  و  است  دادە 
اوج خود می باشد. بە همین سبب 
این رژیم بە لبە پرتگاە خود رسیدە 
هموارتر  را  مبارزە  راە  امر  این  و 
می کند. مبارزە ما با چنین رژیم 
ستمکاری مبارزەای انسانی، ملی 
مبارزەای  است،  آزادیخواهانە  و 
جهت  همین  بە  است.  مشروع  
مورد حمایت فرزندان ملت کورد و 

آزادیخواهان واقعی است.
جمهوری  سالروز  ٧٥مین  در 
واالی  آرمان های  با  کوردستان 
تجدید میثاق  جمهوری کوردستان 
می نماییم کە تا رسیدن بە اهداف و 
تحقق مجدد دستاوردهای جمهوری 
کوردستان مبارزە خود را مصرانەتر 

ادامە دهیم.
پیشوا  شهادت  سالروز  ٧٤مین  در 
و  حزب  رهبران  و  محمد  قاضی 
کوردستان  جمهوری  کارگزاران 
نبود  رابطه  در  را  پیشوا  وصیت 
اتحاد  با  بالعکس  همبستگی، 
خود  مبارزە  یک پارچگی  و 

در  را  مبارزە  این  گسترش  و 
جدی تر  مختلف  عرصەهای 
نیل  تا  می دهیم  ادامە  ومصمم تر 
بە آرمان های شهدا و دستاوردهای 
پای  از  کوردستان  جمهوری 

نخواهیم نشست.

کوردستان  جمهوری  نام  و  یاد 
گرامی باد

و  حزب  رهبران  و  پیشوا  روان 
تحقق  با  کوردستان  جمهوری 

اهدافشان شاد و آرام باد
جمهوری  مؤسس  حزب  بر  درود 
دمکرات  حزب  کوردستان، 

کوردستان ایران
شهدای  همە  پاک  روان  بر  درود 

کوردستان
درود بر زندانیان سیاسی 

و  مبارزە  راە  معلولین  بر  درود 
استقامت

درود بر خط  مشی مشروع مبارزە 
کورد

درود بر تودەهای مردم کوردستان 
همیشگی  حامی  و  پشتیبانان 
موسس  حزب  و  کورد  مبارزە 

جمهوری کوردستان
و  دیکتاتور  رژیم  باد  سرنگون 
ضدانسانی جمهوری اسالمی ایران

پیروز باد مبارزە کورد و مبارزان 
دمکرات

کوردستان  دمکرات  حزب 
ایران

شورای سیاستگذاری
3٠ام دی ماه ١3٩٩ خورشیدی 
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باید به آینده امیدوار باشیم اما زمان به نفع مردمان ایران نیست چون اگر رژیم با جنگ زندگی را به کام آنان تلخ تر نکند با 
سازش با آمریکا و پایان تحریم ها و کاهش فشارهای سیاسی توانایی بیشتری در سرکوب مردم خواهد داشت و دیگر سرنگونی رژیم 

کار آسانی نخواهد بود بنابراین هرچه زودتر باید متحد شویم.

ایران یا باید از خاک سوریه خارج شود یا منتظر حمالت سنگین تر و بیشتر اسرائیل 
باشد چون اسرائیل قطعا اجازه نخواهد داد کشوری که آشکارا از نابودیش صحبت 

میکند مستقیم یا غیرمستقیم در سوریه به حضور نظامیش ادامه بدهد. 

٢٠٢١ سالی سرنوشت ساز برای منطقه 
به ویژه ایران

خاورمیانه هم همچون تمام مناطق 
منفی  تاثیرات  تحت  هنوز  جهان 
کرونا است و امید است که امسال 
اوضاع  عمومی  واکسیناسیون  با 
ای  اما  برگردد  عادی  حالت  به 
خاورمیانه  مشکالت  همه  کاش 
تقریبا  بود!  بیماری  مسئله  همین 
تمام كشورهای خاورمیانه مستقیم 
بحرانهای  درگیر  غیرمستقیم  و 
جنگ  سایه  و  هستند  منطقهای 
را دربرگرفته است و  تمام منطقه 
با توجه به مسائل و حوادث مهمی 
که در جریان است اگر امسال برای 
حل  راه  مناقشات  و  بحرانها  حل 
جنگ  بروز  نشود  پیدا  سیاسی 
است  ناپذیر  اجتناب  در خاورمیانه 
و  فراگیر  جنگی  احتمال  حتی  و 
ایران  دارد.  وجود  هم  عیار  تمام 
و  مستقیم  دخالتهای  دلیل  به 
مناقشات  تمام  در  غیرمستقیم 
داخلی  جنگ  ویژه  به  خاورمیانه 
سوریه و یمن و بحرانهای لبنان و 
عراق و تهدید مستقیم اسرائیل به 

نابودی و ادامه تنش با آمریکا و 
همپیمانانش بر سر برنامه هستهای 
نقش اصلی را در افزایش تنش و 
شیوه  و  دارد  خاورمیانه  در  بحران 
مناقشات  این  از  بسیاری  پایان 
دارد  تهران  تصمیمات  به  بستگی 
و اگر در یک جمله خالصه کنیم 
ایران  است.  ایران  زمین  در  توپ 
چه تصمیماتی خواهد گرفت؟ آیا 
امکان حل مسالمت آمـیز بحرانها 
اپوزسیون  و  مردم  دارد؟  وجود 
ایفا  میتوانند  نقشی  چه  ایرانی 
کنند؟ در این مقاله به برسی این 

موضوع خواهیم پرداخت.
اما چرا توپ در زمین ایران است 
به  بستگی  مسائل  حل  شیوه  و 

تصمیمات تهران دارد؟ 
١ـــ  پرونده هسته ای ایران: 

بزرگترین  ایران  هستهای  پرونده 
ایران  میان  اختالف  و  مشکل 
و  منطقهای  کشورهای  و 
هیچ  به  و  است  فرامنطقهای 
ساخت  فرصت  ایران  به  عنوان 
شد  نخواهد  داده  هستهای  سالح 
چون کنترل و مقابله با یک ایران 

هستهای چندین برابر اکنون برای 
هزینه  منطقه  کشورهای  و  غرب 
خواهد داشت، آمریکا تمایلی برای 
هیچ  چون  ندارد  ایران  با  جنگ 
منفعت و دلیلی برای این کار ندارد 
و جنگ با ایران از نظر اقتصادی 
و  بود  خواهد  آمریکا  ضرر  به 
سوریه  همچون  دارد  احتمال  حتی 
مستقیما  چین  و  روسیه  نیروهای 

در بخشهایی از ایران مستقر شوند 
با  صورتی  در  تنها  آمریکا  پس 
که  شد  خواهد  جنگ  وارد  ایران 
پس  باشد،  نداشته  دیگری  گزینه 
شیوه حل مشکالت ایران و آمریکا 
و شیوه حل برنامه هستهای ایران 
دارد  تهران  تصمیمات  به  بستگی 
ایران  رفتار  اساس  بر  واشنگتن  و 
عمل خواهد کرد، بنابراین توپ در 
زمین ایران است و میتواند از راه 
با  گفتگو  و مذاکره و مصالحه 
را مسالمت  پرونده هستهای  غرب 
به طرف ساخت  یا  آمیز حل کند 
و  دارد  بر  گام  هستهای  سالح 

جنگ شروع شود.
 ٢ـــ  سیاست خارجی و فعالیت های 

منطقه ای ایران: 
کشورهای  همه  همچون  هم  ایران 
افزایش  برای  که  دارد  حق  جهان 
جهانی  سطح  در  نفوذش  و  قدرت 
تالش کند و حتی در کشورهای 
داشته  نظامی  حضور  هم  دیگر 
این  ایران  رژیم  مشکل  اما  باشد 
نامتعارف  کارش  شیوه  که  است 
ایران  رژیم  برانگیز است،  و هراس 

افراطی  ایدئولوژیک  رژیم  یک 
تهدید  و  خشم   و  تنفر  که  است 
همیشه بخشی از سخنان رهبران و 
است،  بوده  ایران  رژیم  فرماندهان 
و  رسمی  مجالس  در  سخنرانان 
غیررسمی آزادانه در مورد نابودی 
صحبت  کشورها  دیگر  و  آمریکا 
میکنند، ایران بر خالف کشورهای 
دیگری همچون ژاپن و کره جنوبی 

که از راه اقتصادی جایگاه مهمی 
برای خود در جهان کسب کردهاند 
با حمایت از گروههای شبه نظامی 
منطقه  تصرف  قصد  تروریستی  و 
را  جهان  کل  سپس  و  خاورمیانه 
دارد که البته این بیشتر شبیه رویا 
و خیال است نه سیاستی خردمندانه 
نتوانسته  ایران  چند  هر  علمی،  و 
به اهدافش برسد اما در چهار دهه 
و  ترور  و  گزاری  بمب  با  گذشته 
نظامی  شبه  از گروههای  حمایت 
از آرژانتین گرفته تا اروپا و آفریقا 
کشورهای  همه  تقریبا  و  آسیا  و 
به  را  زیادی  خاورمیانه مشکالت 
وجود آورده است و مردم ایران هم از 
این مشکالت بی نصیب نبودهاند، 

هم اکنون به دلیل فشار حداکثری 
آمریکا وضع اقتصادی ایران بشدت 
سال گذشته  در سه  و  است  وخیم 
تجربه  را  باالیی  توروم  و  رکود 
بحرانهای  از طرفی  و  است  کرده 
منطقهای به اوج خود رسیدهاند و 
با در نظر گرفتن شرایط منطقهای 
و  سیاسی  وضعیت  و  جهانی  و 
اقتصادی ایران  امسال نقطه عطف 

و مهمی در این زمینه خواهد بود 
و همچون برنامه هستهای در این 
مسئله هم شیوه پایان این مشکالت 
تهران دارد،  به تصمیمات  بستگی 
برای  سوریه  شرایط  نمونه  برای 
روز  و  است  تحمل  غیرقابل  ایران 
اسرائیل  روز فشارها و حمالت  به 
از  باید  یا  ایران  و  میشود  بیشتر 
خاک سوریه خارج شود یا منتظر 

حمالت سنگین تر و بیشتر اسرائیل 
اجازه  قطعا  اسرائیل  چون  باشد 
آشکارا  که  کشوری  داد  نخواهد 
از نابودیش صحبت میکند مستقیم 
یا غیرمستقیم در سوریه به حضور 
بقیه  در  بدهد.  ادامه  نظامیش 
همچون  هم  منطقهای  مسائل 
ایران  نفع  به  شرایط  یمن  جنگ 
برای  وضعیت  این  ادامه  و  نیست 
باید  ایران بسیار دشوار است و یا 
از راه حلهای مسالمت آمیز حمایت 
کند یا منتظر عکسل عمل شدیدتر 

و جدیتر کشورهای منطقه باشد.
شده  گفته  مطالب  به  توجه  با 
و  منطقه ای  پایان مشکالت  شیوه 
به  بستگی  ایران  هسته ای  پرونده 

و  دارد  ایرانی  مقامات  تصمیمات 
البته زمان زیادی هم برای تصمیم 
گیری ندارند به خصوص در زمینه 
هسته ای، ایران اگر به همین شیوه 
ادامه  را  هسته ایش  فعالیت های 
نظامی  واکنش  با  مطمئنا  دهد 
عربستان  و  اسرائیل  و  آمریکا 
مواجه خواهد شد، یا باید فورا در 
سیاست های هسته ای و منطقه ایش 

اینکه  یا  تجدید نظر اساسی کند 
بطور موقت فعالیت های هسته ایش 
تنش  افزایش  از  و  کند  تعلیق  را 
در منطقه خوداری کند تا بتواند 
با  مذاکره  برای  کافی  فرصت 
باشد،  داشته  متحدانش  و  آمریکا 
برنامه  تعلیق  صورت  در  البته  
نمی تواند  ایران  رژیم  هم  هسته ای 
بازی  این  به  زیادی  مدت  برای 

مشکالت  چون  بدهد  ادامه 
ایران  مردم  به  آنچنان  اقتصادی 
ماه های  در  که  است  آورده  فشار 
سراسری  شورش های  احتمال  آینده 
و گسترده وجود دارد، الزم به ذکر 
است که در ٣ سال گذشته اقتصاد 
کوچک  درصد   ٢٠ حدود  ایران 
حداقل  تامین  در  دولت  و  شده 
ناتوان  هم  مردم  ضروری  نیازهای 
توافق  به  آمریکا  با  اگر  و  است 
حتی  نشود  لغو  تحریم ها  و  نرسند 
قادر نخواهند بود نصف بودجه سال 
آینده دولت را تامین کنند و ادامه 
در  را  رژیم  تورم  افزایش  و  رکود 
داخل و در منطقه با شکست کامل 

مواجه خواهد کرد. 

چه  ایرانی  اپوزسیون  و  مردم 
نقشی می توانند ایفا کنند؟ 

اتحاد  بله  اتحاد،  کلمه  یک  در 
است،   رژیم  سرنگونی  راه  تنها 
در  است  سال ها  امنیتی  نهادهای 
سیاسی  فعالین  اصالحات  پوشش 
اجتماعی و ... را شناسایی و  و 
در  ایران  رژیم  و  می کنند  حذف 
تجربه  مردم  اعتراضات  با  مقابله 
پیدا  سرکوب  زمینه  در  زیادی 
اپوزسیون  و  مردم  اگر  و  کرده 
اعتراضات  و  قیام  می خواهند که 
مردم به نتیجه برسد و رژیم نتواند 
این  از  بیش  شان  سرنوشت  با 
اگر  باید متحد شوند،  بازی کند 
اپوزسیون بر اساس احترام به حقوق 
مذهبی  و  ملی  اقلیت های  همه 
گروه ها   و  سازمان ها  و  احزاب  و 
متحد شوند می توانند با همکاری 
فعالین داخلی اعتراضات را رهبری 
با  رژیم  و  کنند  سازماندهی  و 
کمترین هزینه سرنگون شود، نباید 
بیش  تا  داد  ایران فرصت  رژیم  به 
ایران  مردمان  سرنوشت  با  این  از 
مشکالت  به  توجه  با  کند،  قمار 
مشکالت  ویژه  به  ایران  داخلی 

اقتصادی و تنش های منطقه ای و 
پرونده هسته ای ایران امسال سالی 
حیاتی برای تمام منطقه خاورمیانه 
و  است  ایران  مردمان  خصوص  به 
حوادث آینده ایران بستگی زیادی 
دارد،  امسال  و عملکرد  نتیجه  به 
اما  باشیم  امیدوار  آینده  به  باید 
نیست  ایران  مردمان  نفع  به  زمان 
چون اگر رژیم با جنگ زندگی را 
به کام آنان تلخ تر نکند با سازش 
با آمریکا و پایان تحریم ها و کاهش 
فشارهای سیاسی توانایی بیشتری 
و  داشت  خواهد  مردم  سرکوب  در 
آسانی  کار  رژیم  سرنگونی  دیگر 
زودتر  هرچه  بنابراین  بود  نخواهد 

باید متحد شویم.

مختار نقشبندی
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سکوالریزم
پیشوا صالحی

جبرگرا  های  حکومت  منظر  از 
رژیم  همچون  خواهی  تمامیت  و 
کە  ایران  اسالمی  جمهوری 
حکومتی  سیستم  اصلی  پایەهای 
از  سوءاستفادە  مبنای  بر  را  خود 
بە  و  مذهبی  و  دینی  اعتقادات 
قدرت  منصب  بر  استقرار  منظور 
استوار ساختەاند، سکوالریزم، کفر 
قدرت  مقابل  در  بزرگ  و خطری 

و زمامداریشان بە شمار می آید.
 با توجە بە اینکە رژیم جمهوری 
اسالمی ایران حکومتی جبرگرای 
و  قوانین  کلیەی  دینی می باشد، 
قانون  جملە  از  کشوری،  مقررات 
اساسی را بر مبنای دین اسالم و 
استوار  اثناعشری  شیعەی  مذهب 
ساختە است و همیشە بە سکوالریزم 
و انسان های سکوالر حساس بودە و 
برای دین و  را خطری جدی  آنها 
جهان هستی بەشمار می آورد، این 
در حالی است کە در اصل دین و 
برای  ارزشی  هیچ  هستی،  جهان 
اسالمی  جمهوری  ضدبشری  رژیم 
و  داشت  نخواهند  و  نداشتە  ایران 
نابودی دین  آنچە را کە  در واقع 
همان  می برد  نام  هستی  جهان  و 
نابودی قدرت و حکومت خودکامە 
چیز  نە  می باشد  جبرگرایشان  و 

دیگری!
الریجانی  محمدجواد  مثال  برای   
اصطالحی  سکوالریزم،  مورد  در 
را  بشریت  جهان  کە  سیاسی 

دگرگون کرد و نقش تأثیرگذاری 
در برقراری صلح و آشتی در بیشتر 
مناطق جهان را ایفا کردە است را 
این چنین توصیف می کند: "امروز 
بد،  دنیا گرفتار یک کفر بسیار 
احمقانه و خرافی و فریب کارانه ای 
به اسم سکوالریزم است. سکوالریزم 
را  معنای هستی  ریشه  می گوید 
بردن  لذت  مشغول  و  کنید  رها 
در  اینکه ما  برای  خداوند  شوید. 
نشانه هایی  نشویم  دام گرفتار  این 
گذاشته است؛ سکوالریزم یک نوع 
کفر قدیمی و خرافه عظیم معاصر 

است".
اولین پرسشی کە از این سخنان پر 
از تناقض بە ذهن انسان خطور خواهد 
کرد این است کە آیا سکوالرهایی 
ماندال،  نلسون  گاندی،  چون 
ترزا،  مادر  لوترکینگ،  مارتین 
لذت  و فقط مشغول  ؛ فقط  و... 
بردن بودند؟ هزاران سکوالری که 
در راه ارزش ها و آرمان های اخالقی 
لذت گرا  باختند،  جان  انسانی  و 
بودند؟ اما شما و سردمداران رژیم 
طریق  از  ایران  اسالمی  جمهوری 
در  کە  کشور  ملی  منابع  چپاول 
اصل سهم و حق مشروع ملیت های 
ساکن در جغرافیای سیاسی ایران 
فرزندانتان  و  خودتان  برای  است، 
جهان  و  کشور  نقاط  بهترین  در 
کاخ ساختەاید و همچنین سفرهای 
خارجی بە کشورهای غربی را بە 
زندگیتان  از  ناپذیر  جدایی  جزیی 
مبدل ساختە اید و هزینەهای آن را 
با پولی کە سهم و حق مردم است 
پرداخت می نمایید، خود را حافظان 
ریشەی معنایی هستی، مومن و 

این  انجام  شاید  می دانید؟  دیندار 
و  عبادت  نوعی  اعمالی  چنین 
خدمت در راستای حفاظت از ریشە 
آن  از  ما  و  است  هستی  معنایی 

بی اطالعیم؟! 
بە  ایران  اسالمی  جمهوری  رژیم 
و  رسانەای  تبلیغات  وسیلەی 
در  تفکری  چنین  تزریق  همچنین 
آموزشی کشور می کوشد  سیستم 
تا سکوالریزم و انسان های سکوالر 
متأسفانە  دهد،  نشان  دین  ضد  را 
بی  راستا  این  در  رژیم  تالش های 
گونەای  بە  است  نبودە  هم  تأثیر 
ساکن  مسلمانان  از  شماری  کە 
بدون  ایران  سیاسی  جغرافیای  در 
تحقیق و کسب اطالعات در مورد 
متأسفانە  آن  مبانی  و  سکوالریزم 
دروغ  و  تبلیغات  تأثیر  مورد 

گرفتەاند،  قرار  رژیم  پردازی های 
دریغ از آنکە سکوالریزم راهکاری 
برای  می باشد  گرەگشا  و  علمی 
ثبات سیاسی، دینی و اتنیکی در 
ایرانی  جغرافیای سیاسی همچون 
رنگارنگ از اعتقادات، کە ادیان 
خود  در  را  گوناگونی  مذاهب  و 

جای دادە است.
یکی از عواملی کە در سرنگونی 
رژیم توتالیتری جمهوری اسالمی 
تأثیرگذار  بسیار  می تواند  ایران 
از  بعد  می تواند  همچنین  و  باشد 
ثبات در  سرنگونی رژیم موجبات 
ایران  همچون  سیاسی  جغرافیای 
رنگارنگ از ادیان و مذاهب را بە 
و  فرهنگ سازی  بیاورد،  ارمغان 
روشنگری در اصطالحات سیاسی 
و  سکوالریزم  همچون  گرەگشایی 

مبانی و مفهوم آن می باشد.
بی گمان هر انسان آزادی خواهی 
از هر طیفی در جامعە و همچنین 
باورمندان بە ادیان و مذاهب مختلف 
بە محض آشنا شدن با سکوالریزم 
این  جذب  آن  مبانی  و  مفهوم  و 
خواهند  سیاسی گرەگشا  اصطالح 
شد، چون سکوالریزم نە تنها ضد 
ادیان و مذاهب نیست بلکە بەمانند 
چتری بزرگ برای یک زندگی 
خشونت  از  دور  و  آمیز  مسالمت 
انسان های جهان اعم  برای همەی 
و  می باشد  دین  بی  و  دیندار  از 
کردن  ریشەکن  برای  آلترناتیوی 
جنگ  اعمال  و  گرایی  تعصب 
طلبانەای کە عامل آن اختالفات  

دینی و مذهبی می باشد.
برای بە اجرایی درآوردن چنین امر 

مهم و حساسی و همچنین نهادینە 
میان  در  ذهنیتی  چنین  کردن 
اقشار گوناگون جامعە؛ رسانەهای 
و  سازمان ها  و  احزاب  جمعی، 
اپوزیسیون  آزادیخواە  تشکالت 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  رژیم 
مدنی  و  سیاسی  فعاالن  همچنین 
تعیین  و  اساسی  نقش  می توانند 
کنندەای داشتە باشند و با تحلیل 
سکوالریزم  مورد  در  روشنگری  و 
و شرح فواید آن، سکوالریزم را بە 
آلترناتیوی نیرومند برای سرنگونی 
رژیم ضد بشری جمهوری اسالمی 
در  و همچنین  نمایند  تبدیل  ایران 
ایجاد  پرورش چنین تفکری برای 
آیندە،  در  سعادتمند  زندگی  یک 
سرنگونی  از  بعد  نسل های  برای 

رژیم کوشا باشند.

خامنەای جان ٨٥ میلیون ایرانی 
را بە بازی گرفتە است

انتشار  با  بین الملل"  عفو  "سازمان 
خود  توییتر  صفحه  در  بیانه ای 
برابر  در  "مصونیت  کرد:  اعالم 
به  دسترسی  و   ١٩ کوید  ویروس 
انسانی  هر  طبیعی  حق  واکسن 
خامنه ای"  "علی  فرمان  و  است 
رهبر رژیم ایران مبنی بر ممنوعیت 
و  "بریتانیا  ساخت  واکسن  خرید 
میلیون ها  جان  با  بازی  آمریکا"، 

ایرانی و شرم آور است".
در همین رابطه "مایکل رایان" مدیر 

درخواست اسرائیل از شورای 
امنیت سازمان ملل برای برگزاری 
جلسە اضطراری با هدف رسیدگی 

بە خطرات اتمی رژیم ایران

اجرایی برنامه فوریت های سالمت 
گفتە  جهانی  بهداشت  سازمان 
که  کرده ایم  تاکید  "بارها  است: 
کرونا را سیاسی نکنید و حاال هم 
می گوییم لطفا ماجرای واکسن را 

سیاسی نکنید".
توییت  توییتر"،  اجتماعی  "شبکە 
را  ایران  رژیم  رهبر  خامنەای 
و  "آمریکایی  واکسن  علیە  کە 
انگلیسی" نوشتە بود را حذف کرد 
رژیم  رهبر  توییت  حذف  دلیل  و 

از  استفاده  "نقض مقررات  را  ایران 
توییتر"عنوان کرده است.

داروسازی  شرکت های  واکسن 
"فایزر و بیون تک" اولین واکسنی 
آن  از  استفاده  مجوز  که  است 
جمله  از  کشورها  از  بسیاری  در 
اروپا  اتحادیه  و  بریتانیا  آمریکا، 
"فایزر"  شرکت  است.  شده  صادر 
یک شرکت داروسازی آمریکایی 

است.

اسرائیل در  ادان"،  سفیر  "گیلعاد 
سازمان ملل، در نامه ای که در 
این باره به رئیس دوره ای شورای 
این  تاکید کرد که  امنیت سپرد، 
ایران،  رژیم  مهارنشدە  پیشروی 
و  امنیت  برای  جدی  تهدید  یک 
ثبات کشورهای خاورمیانه است.

به  را  اسرائیل  علنا  ایران،  رژیم 
نابودی تهدید می کند و در چهار 
کشور همسایه اسرائیل  به فعالیت 

های گسترده نظامی و تروریستی 
مشغول است.

مقامات رژیم ایران در هفته های 
خود  پیشرفت  از  مرتبا  اخیر، 
امور  و  اورانیوم  سازی  غنی  در 
آن  که  گویند  می  سخن  دیگری 
اتمی  بمب  تولید  به مرحله  را  ها 

نزدیک می سازد.
رئیس آژانس بین المللی انرژی اتم 
از کشورهای  شماری  همچنین  و 

اقدامات  این  به  نسبت  اروپایی 
رژیم ایران اعتراض کرده اند ولی 
همه این اعتراض ها جنبه شفاهی 
عملی  اقدام  گونه  هیچ  و  داشته 

انجام نگرفته است.
به درخواست رسمی اسرائیل برای 
به  امنیت  شورای  نشست  برپایی 
اتمی  خطرات  درباره  بحث  منظور 
ایران، هنوز پاسخ داده نشده است.
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امیر

قواعد اجتماعی

خود  تعقلی  حضور  آغاز  از  بشر 
از جوامع  در گروههای اجتماعی 
وقایع  و  تحوالت  تاکنون  ابتدایی 
است.  کرده  سپری  را  گوناگونی 
چرخه  خود  حضور  با  انسان  این 
نیازهای  بر  توجه  و  اجتماعی 
حل  پی  در  ابتدا  در  خود  فردی 
در  خود  جانی  و  امنیتی  مسائل 
بستر اجتماعی بود که به مرور در 
کنار تامین معاش نیازمندی های 
احساس  اجتماع  در  را  بیشتری 
کرد. این روند با گذشت زمان نیز 
در ابتدا بر پیچیدگی های زیستی 
و روانی انسان افزود و در ادامه در 
بستر اجتماعی نیازهای جدیدتری 
را با ایجاد امکانات جدید توسط 
انسان برای او فراهم آورد. مسئله 
زندگی  نوع  و  انگیخته  خود  نظم 
انسان به گونه ای از طرف صاحب 

اصوال  که  می شود  تحلیل  نظران 
و  نظم  حسب  بر  اجتماعی  نظم 
ما  که  آمده  وجود  به  قواعدی 
هیچ گونه شناختی به آنها نداریم 
اطاعت کننده ی  ما  ذهن  و حتی 

این قواعد هستند.
 این قواعد که از بستر تکاملی و 
نشئت می گیر د،  نیز  انسان  ذهنی 
ساخته شده ی ذهن انسان است اما 
توانایی شناخت دقیق قواعد  ذهن 
ذهن را ندارد و با حاکم شدن این 
قواعد در بستر اجتماعی انسان از 

آن پیروی می کند . 
پیداکردن  حاکمیت  با  قواعد  این 
تمام  اجتماعی  عرصه ی  در 
رفتارها و کردار های ما را تحت 
با اعتقاد  تاثیر خود قرار میدهند 
نشان  گونه  این  تکاملی  عقل  بر 
داده می شود که اصوال در اجتماع 
دستیابی به هیچ موضعی امکان 
پذیر نیست و هر گونه برنامه ریزی 
برای آینده ناممکن است. طبق این 
اجتماعی  نهادهای  چه  اگر  نظر 

توسط انسان به وجود می آیند تمام 
آگاهانه نیستند چرا که ذهن انسان 
دهی  سازمان  قواعدی  حسب  بر 
به  نسبت  ذهن  خود  که  می شود 
آن آگاهی ندارد و به بخش فراآگاه 

ذهن انسان مرتبط می شود.
نظم بازار یک نظم خود انگیخته و 
خود جوش می دانند که قواعد آن 
ساختگی نیست و چون به معاش 
و بقای انسان مربوط است دارای 
یک نظم خود ساخته است که به 
هیچ وجه قابل برنامه ریزی نیست. 
مسئله ای که در امر خود انگیخته 
مطرح است رقابت است، این رقابت 
از طبیعت  بقا است و  برای  حتما 

انسان ناشی می شود.
که  فردی  هر  که  شکل  بدین 
باشد  تر  هماهنگ  قواعد  با 
فراهمتر  او  برای  بقا  امکان های 
است و به همین دلیل است که در 
عقالنیت  انگیخته  خود  نظم  نگاه 
قواعد  از  پیروی  معنای  به 
زمان  مرور  به  که  است  موجود 

تغییر می کند و تکامل یافته تر 
می شود.

 نخستین محور بحث در این نظریه 
فردی  آزادی  مسئله ی  بر  توجه 
است که بر حسب قوانین موجود در 
جامعه شکل می گیرد که طبق این 
نظر این قوانین مبتنی بر همگانی 
فردی  آزادی  این  است.  آن  بودن 
های  فعالیت  قالب  در  را  خود 
برنامه ریزی  گونه  هر  نفی  و  آزاد 
برنامه ریزی  هرگونه  فعالیت  و 
تعریف  نهادها  و  دولت  دخالت  و 
بر حسب  انسان صرفا  میكند که 
زندگی  موجود  قواعد  و  اصول 
خویش  فردی  آزادی  به  و  کرده 
در  بنابراین  می کند،  پیدا  دست 
این شکل از زندگی اجتماعی که  
ذهن و عملکردهای انسان مستقل 

از ساختارها و قواعد نیستند.
 انسان به اندازه دسترسی خود به 
عقل منطقی امورات خود را انجام 
می دهد. از طرفی این موضوع نیز 
ارتباط  انسان  تکامل  مسئله  به 

انسان  چقدر  هر  و  می کند  پیدا 
به  تغییر  و  تکامل  ی  چرخه  در 
پیش می رود آگاهی های او نسبت 
خود  و  می شود  بیشتر  قواعد  به 
دگرگونی  خوش  دست  نیز  قواعد 

قرار می گیرند.
یعنی  مولفه  این  شناخت  با  حال 
یک  عنوان  به  جوش  خود  نظم 
نظریه ممکن است این سوال برای 
این  وجود  با  که  شود  مطرح  ما 
اجتماعی  نظم  و  ذهن  از  تحلیل 
تکلیف انسان نسبت به تحوالت و 
چیست؟  او  فعلی  اجتناعی  نظم 
زندگی  با  انسان  میرسد  نظر  به 
ابتدایی خود در طبیعت و در ادامه 
حرکت او به سمت تمدن بر حسب 
بر  مبتنی  او  عقلی  های  نیاز 
اصوال  که  بوده  قواعدی  و  اصول 
به طبیعت و سرشت انسان ارتباط 

داشته است.
که  طبیعت  چرخه ی  در  واقع  در 
انسان جزئی از آن بوده و امروز به 
صورت تکامل یافته تر جزئی از 

آن است ، یک جبر زیستی حاکم 
است که حتی بعد از شکل گیری 
دولت ها که همان ادامه قبایل در 
زمان انسان های گذشته بوده است 
است،  غالب  بقا  تنازع  هم  هنوز 
وجود  با  روند  این  نیز  امروزه  اما 
تمدن ها، دولت ها ،ابزارهای جدید 
یه  نحوه  و  شکل  و  تکنولوژی  و 
عملکرده آن متفاوت تر شده است.

اجتماعی  دولت ها و قدرت های 
برتر  های  قدرت  نیز  خود  که 
نوعی  هستند  بقا  به  رسیدن  در 
با  را  جدیدی  اخالق  و  همزیستی 
را  شهروندان  تا  آورند  می  وجود 
به سمت اطاعت و پیروی از آیین 
های خود وادارند اما این روند به 
نظر میرسد مرحله ای از تکامل و 
روند های تاریخیست که به مرور 
شرایط  حسب  بر  ها  قاعده  زمان 
طبیعت و تکامل دگرگون میشوند 
و انسان نیز در مرحله ی جدیدی 
ادامه  خود  حیات  به  زندگی  از 

خواهد داد.
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در طی دو هفتە دوم 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

شلیک نظامیان حکومتی 
بە شهروندان

محکوم کردن  و  اعدام 
شهروندان بە اعدام

»امیر  نام  به  کورد  شهروند  یک  دی ماه،  هفتم  و  بیست  شنبه  روز 
بایزیدی آذر« فرزند مصطفی اهل روستای »لج« از توابع شهرستان مهاباد 

توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
نام »سوران  به  پنجم دی ماه، یک شهروند کورد  و  بیست  پنج شنبه  روز 
محمدی« اهل مهاباد پس از احضار به اداره اطالعات این شهر بازداشت 

شد.
روز چهارشنبه بیست و چهارم دی ماه یک شهروند کورد به نام »سلمان 
ادوایی« فرزند محمد اهل روستای »سلین« از توابع شهرستان سروآباد 

توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
روز چهارشنبه بیست و چهارم دی ماه، سه عضو یک خانواده به نام های 
پیمان حاجی احمدی فرزند عبدالله و گالویژ  »عبدالله حاجی احمدی، 
امنیتی  نیروهای  سوی  از  نقده  شهرستان  اهل  پیمان«  نامزد  عبدالهی 

بازداشت شدند.
یک شهروند کورد به نام »آرام یوسفی« ٣٠ ساله فرزند محمد اهل سنندج 

پس از احضار بە ادارە اطالعات این شهر بازداشت شد.
»اکرم  به نام های  کورد  شهروند  دو  دی ماه،  سوم  و  بیست  سه شنبه  روز 
ادوایی« ٣١ ساله و »سیامک ادوایی« ٢٤ ساله اهل روستای »سلین« 
از توابع شهرستان سروآباد از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و بە مکان 

نامعلومی منتقل شدند.
»جبار  نام  به  کورد  شهروند  یک  دی ماه،  یکم  و  بیست  یکشنبه  روز 

پیروزی« اهل مریوان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
روز شنبه بیستم دی ماه، دو شهروند کورد به نام های »ایمان عبدی« و 
»سوران حسین زاده« اهل شهرستان مهاباد توسط نیروهای امنیتی بازداشت 

شدند.
یک  دی ماه،  بیستم  شنبه  روز  مریوان،  در  شهروندان  بازداشت  ادامه  در 
شهروند کورد به نام »زانیار معتمدی« بازداشت و به مکان نامعلومی 

منتقل شد.
روز یکشنبە بیست و یکم دی ماە، یک فعال محیط زیست کورد به نام 
»سیروان کریم زاده« اهل شهرستان مریوان توسط نیروهای امنیتی بازداشت 

شد.
روز جمعە نوزدهم دی ماە، یک شهروند کورد بە نام »کاروان مینویی« 
مکانی  بە  و  بازداشت  امنیتی  نیروهای  سوی  از  مریوان  شهرستان  اهل 

نامعلومی منتقل شدە است.
روز شنبه بیستم دی ماه، سه شهروند کورد به نام های »بهمن یوسف زاده 
فرزند حمزه، فرهاد و فریدون موسی پور فرزند رحیم« اهل شهر ربط سردشت 

توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
روز شنبه بیستم دی ماه، دو دانشجوی کورد به نام های »فرزاد سامانی« 
اهل مهاباد و »صهیب بادروج« اهل مریوان در خوابگاه دانشگاه خوارزمی 

بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
روز جمعه نوزدهم دی ماه، یک فعال محیط زیست به نام »دانا صمدی« 
مکان  به  و  بازداشت  امنیتی  نیروهای  سوی  از  مریوان  شهرستان  اهل 

نامعلومی منتقل شده است.
خضرپور«  »شپول  نام  به  کورد  شهروند  یک  دی ماه،  بیستم  شنبه  روز 
فرزند حسین اهل محله »بری شیالنان« مهاباد توسط نیروهای امنیتی 

بازداشت شد.
روز پنج شنبه هجدهم دی ماه، یک فعال محیط زیست کورد به نام »خبات 

مفاخری« اهل سنندج با قرار وثیقه از بازداشت آزاد شد.
روز دوشنبه پانزدهم دی ماه، دو شهروند کورد به نام های »کریم محمودی 
و امید محمودی« اهل شهرستان بانه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت 

شدند.
روستای »چشمه   اهل  قویتاسی«  »کمال  نام های  به  کورد  شهروند  دو 
شهرستان  توابع  از  »سوجه«  روستای  اهل  یوسفی«  »رحمان  و  گل« 
اشنویه در یکی از بازداشتگاه های امنیتی در ارومیه همچنان در بازداشت 

به سر می برند.

»متین  نام های  به  کورد  کولبر  پنج  دی ماه،  نهم  و  بیست  دوشنبه  روز 
اصالنی فرزند عثمان، یاور اصالنی فرزند لقمان، بیلن احمدی فرزند صادق، 
اوالیی خدایی فرزند حاتم و فرات خدایی فرزند خورشید« بر اثر سقوط 

بهمن در مرز ارومیه جان خود را از دست دادند.
نام »عثمان  به  کورد  کولبر  دی ماه، یک  هشتم  و  بیست  یکشنبه  روز 

حسن پور« ٥٥ ساله اهل بانه از ارتفاعات مرز »ننور« بانه سقوط کرد.
این کولبر در این حادثه به دلیل افتادن کوله بر پشتش از ناحیه کمر و 

مهره های دچار آسیب دیدگی شده است.
شامگاه روز جمعه بیست و ششم دی ماه، یک کولبر کورد بە نام »محمد 
احمدی آیچی« اهل شهرستان سقز در مرز »برویشکانی« بانە بر اثر ایست 

قلبی جان باخت.
روز چهارشنبە بیست و چهارم دی ماە، یک کولبر کو   رد بە نام »آریا 
اثر شلیک مستقیم  بر  توابع نوسود  از  خالدی« اهل روستای »نروی« 

نیروهای نظامی حکومت ایران زخمی شد.
»عرفان  نام  به  کورد  کولبر  یک  دی ماه،  دوم  و  بیست  دوشنبه  روز 
عزیزیانی« فرزند محمدصالح اهل شهرستان ثالث باباجانی بر اثر شلیک 

نظامیان حکومتی در مرز نوسود زخمی شد.
روز جمعه نوزدهم دی ماه، یک کولبر کورد به نام »امید صالحی« ٢٦ 
ساله فرزند یدالله اهل روستای »نگل« از توابع بخش کالترزان سنندج در 
پی شلیک نظامیان حکومتی در ارتفاعات »ته ته« هورامان زخمی شد.

سحرگاه روز دوشنبه بیست و نهم دی ماه، حکم اعدام یک زندانی متهم 
به »قتل« به نام »فاتح قادری نیا« ٤٦ ساله فرزند جعفر اهل روستای 
»دل« از توابع شهرستان سروآباد در زندان مرکزی سنندج به اجرا درآمد.

اسرین  و  ناصری  عظیمه  طالبانی،  »دریا  نام های  به  کورد  فعال  سه 
محمدی« پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی در مهاباد، بوکان و 

تهران جهت بازجویی به بازداشتگاه المهدی ارومیه انتقال یافتند.

بامداد روز دوشنبه بیست و نهم دی ماه، یک شهروند کورد به نام »یوسف 
شلیک  اثر  بر  بانه  شهرستان  اهل  محمود  فرزند  ساله   ٣٧ فتاح زاده« 

نیروهای سپاه پاسداران جان باخت.

طی روزهای اخیر، سه عضو مکتب قرآن به نام های »عبدالکریم فرهادی، 
سعید سجادی و سعدی ولدبیگی« به اطالعات سپاه پاوه احضار و مورد 

بازجویی قرار گرفتند.
جوانمیر مرادی، فعال کارگری به شعبه چهارم بازپرسی دادگاه عمومی 

و انقالب کرمانشاه احضار شد.
اهل  نوری«  »کامل  و  مرادیان«  »آرام  نام های  به  کورد  شهروند  دو 
روستای »تنگیسر« از توابع سنندج به اداره اطالعات این شهر احضار و 

مورد بازجویی قرار گرفتند.
روز دوشنبه بیست و دوم دی ماه، یک شهروند کورد به نام »امیر رضایی« 
٢٥ ساله اهل سنندج به اداره اطالعات این شهر احضار و مورد بازجویی 

قرار گرفت.

دو شهروند کورد به نام های »ساالر و سامان غزالی« اهل مهاباد از سوی 
شعبه اول دادگاه انقالب این شهر به ریاست قاضی »جواد غالمی« هر 

کدام به سه سال و شش ماه حبس محکوم شدند.
فریدە ویسی و سیروس عباسی از سوی شعبە اول دادگاە انقالب سنندج بە 
دو سال حبس تعلیقی محکوم و آزاد عباسی از اتهامات واردە تبرئە شد.

طی روزهای اخیر، یک شهروند کورد به نام »مالجمشید حمیدی« فرزند 
محمود اهل روستای »شاهوانه« از توابع اشنویه به زندان این شهرستان 

منتقل شده است.
روز شنبه بیست و هفتم دی ماه، اکبر گویلی، فعال مدنی کورد اهل سنندج 

جهت اجرای حکم به زندان این شهر انتقال یافت.
»انور  نام  به  کورد  شهروند  یک  دی ماه،  پنجم  و  بیست  پنج شنبه  روز 
چالشی« اهل روستای »لورزینی« از توابع منطقه مرگور به بند زندانیان 

سیاسی زندان مرکزی ارومیه انتقال یافت.
اهل  معروف«  »امید  نام  به  کورد  شهروند  یک  اخیر،  روزهای  طی 
روستای »علی آباد« از توابع اشنویه پس از اتمام بازجویی از یکی از 

بازداشتگاه های امنیتی در ارومیه به زندان اشنویه منتقل شده است.
سه شهروند کورد به نام های »شهرام کاظمیان، صفر نوری و فرهاد نوری« 

اهل ارومیه جهت اجرای حکم به زندان مرکزی این شهر منتقل شدند.
روز یکشنبه بیست و یکم دی ماه، یک شهروند کورد به نام »محمدسمیع 
خادم« ٢٥ ساله اهل پیرانشهر ساکن اشنویه به بند زندانیان سیاسی زندان 

ارومیه منتقل شد.


