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تالش رژیم های متجاوزگر 
در کوردستان ...

اصالحات آخوندی و 
گروگانگیری به سبک شارالتانیسم سیاسی

جمهوری اسالمی

جنگ نیابتی، یا جنگ وکالتی، 
متودی است کە جمهوری اسالمی 
همان  در  است.  گرفتە  خو  بدان 
اوایل تحمیل خود بر جامعە ایران، 
با توهم این کە ایدئولوژی والیت 
فقیهی  و سپاهیانش می تواند از 
تهران تا کربال را اشغال كرده  و از 
آن جا نیز بە قدس برسند، جنگ 
خانمان سوز را با عراق آغاز كرد، 
اما بعد از شکستی تحقیرآمیز کە 
خمینی از آن بە عنوان نوشیدن جام 
زهر نام برد، دیگر خود را درگیر 
جنگ مستقیم نکردە و پی بردند 
کە نیروهایی را تحت حمایت خود 
سازماندهی کنند کە فرمان بردار 
اوامر خود بودە و هر جا الزم دیدند 
در  خود  آشوبگرانە  اهداف  برای 

منطقە از آن ها استفادە کنند.
بە  فقط  نیز  راستا  همین  در 
گروه های شیعە بسندە نکردە و در 
حقیقت از شیعە و سنی گرفتە تا 
 ، کمونیست  و  مسیحی  بە  برسد 
گروه های مافیایی را سازمان  دادە 
و برای جنگ های خود در مناطق 
مختلف از آن ها استفادە می کند. 
یمن  تا  گرفتە  سوریە  و  لبنان  از 
و بحرین و تا بە عراق و ترکیە و 
کوردستان نیز از این مدل استفاده  

كرده اند.
خورشیدی   ١٤٠٠ اردیبهشت   ١١
گروهی تندرو وابستە بە جریانات 
بە خانە و مسكن  جهادی، شبانە 
محلە دارسیران شهر مریوان هجوم 
بردە و بعد از وارد کردن خسارات 
ساکنین،  اموال  بە  زیادی  مالی 
مجروح  سختی  بە  نیز  را  نفر  دو 
کردە  و با این اقدام خود خواستند 
بر شهر  را  وحشت  و  رعب  جو  تا 

حاكم كنند.
ماموریت  دان  انجام  دنبال  بە 
محولە و ایجاد فضایی پر از رعب 
داعش  تروریست های  وحشت،  و 
بەدنبال  و  ترک  را  محل  صفت 
سپاە  سرکوبگر  نیروهای  آن ها 
تروریست پاسداران نیز با میلیتاریزە 
شهر  از  محلە  این  کامل  کردن 
از  بیش  را  موجود  جو  خواستند 

کریم پرویزی
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و  ریاست جمهوری  فرمایشی  انتخابات  ایران  رژیم  اپوزیسیون  سە تشکل سیاسی 
شوراهای شهرها را بایکوت کردند

سە سازمان فعال در زمینە امور زنان عضویت رژیم ایران در کمسیون مقام 
زن سازمان ملل را محکوم کردند

دو مزدور رژیم ایران در مریوان کشته شدند

مشکل مکان برای دفع زبالە در شهرهای »شنۆ و  هرسین«

هیزم »ظریف« انتخابات

سناریو و نمایشی بە نام انتخابات 
ایران،  اسالمی  رژیم  سیستم  در 
افکار  تحریف  جز  بودە، چیزی  تا 
سوء  با  رژیم  نبودە،  عمومی 
استفادە از اعتقادات ملی، مذهبی 
و طایفەای، انتشار فایل صوتی و 
هر چیزی کە بتوان با آن مردم را 
را  مردم  تا  کردە  تالش  داد  فریب 

پای صندوق های رای بکشاند!
نیمی  و  ساعت  سە  فایل  اخیرا 
صوتی از محمد جواد ظریف وزیر 
آن  در  کە  شدە  پخش  رژیم  خارجە 
بە دخالت های سپاە قدس و بە ویژە 
بیت  همچنین  و  سلیمانی  قاسم 
خارجە  امور  در  خامنەای  رهبری 
اشارە کردە کە با موج گستردەای 
از واکنشات تند سران رژیم و علی 

خامنەای روبرو شد!
مورخ ٥  کە  فایل صوتی  این  در 
اردیبهشت پخش شد، ظریف نسبت 
همکاری  با  روسیە  دخالت های  بە 
سپاە تروریست پاسداران در سیاست 

خارجە رژیم  اعتراض کردە بود.
ظریف بە نقش مخرب روسیە و سپاە 
در بە توافق نرسیدن برجام در سال 
در  آن ها  گفتە،  و  پرداختە   ٢٠١٥
و  اقتصادی  وضعیت  کە  شرایطی 
سیاسی ایران بحرانی بود بە دنبال 

منافع خود بودند.
ظریف همچنین در مورد سفر قاسم 
سلیمانی بە روسیە گفتە است، سفر 
وزارت  با  هماهنگی  بدن  سلیمانی 
و  روسیە  درخواست  با  و  خارجە  
با هدف برهم زدن جریان مذاکرات 

رژیم  خارجە  وزیر  بود.  غرب  با 
مدعی است کە روسیە بە هر دری 
نشود  امضا  برجام  توافق  تا  زدە 
در  روسیە  نمایندە  حضور  عدم  و 
جلسە امضای توافق خود گواە بر 
ظریف  گفتە  است.بە  واقعیت  این 
فرماندە  دخالت های  و  فشارها 
عمال  قدس  تروریست  سپاە  پیشین 
جنگ  میدان  فدای  را  دپیلماسی 
و  صالحیت  بە  همچنین  او  کرد. 
اعتراض  رژیم  مقامات  اختیارات 
جایگاە  ایران  در  گفتە،  و  کردە 
کامال  دیپلمات ها  و  نظامی  افراد 
برعکس است. بسیاری از کاربران 
فضای مجازی پخش این فایل را 
هدفمند دانستە و نوشتند، این بازی 
فریب  برای  رژیم  جناح های  خود 

مردم  کشاندن  و  عمومی  افکار 
پای صندوق های رای گیری است.
  ٨٨ سال  انتخابات  در  نیز  پیشتر 
فرماندهان  از  برخی  صوتی  فایل 
در  شد،  افشا  تروریست  سپاە 
صوتی  فایل  نیز   ٩٢ انتخابات 
هم  تازگی  بە  شد،  پخش  قالیباف 
فایل صوتی ظریف، هدف رژیم این 
است تا وانمود کند میان جناح های 
بە  نسبت  دیدگاە  تفاوت  رژیم، 
وجود  جامعە  مدیریت  چگونگی 
و  تنها  این  حقیقت  در  اما  دارد، 
واکنش  است.  سیاسی  بازی  تنها 
نکتەای  مورد  همین  در  خامنەای 
کرد  برجستە  پیش  از  بیش  نیز  را 
گیرندە  تصمیم  ایران  رژیم  در  کە، 
و  هستند  او  بیت  و  رهبر  شخص 

بە  همگی  وزیران  و  جمهور  رئیس 
بیش  تداروکات چی  خاتمی  گفتە 
گفت،  می توان  کل  در  نیستند. 
پخش این فایل صوتی جواد ظریف 
دو بعد اصلی از موضوع را برای ما 
روشن کرد، اول این کە در چارت 
هیچ  اسالمی  جمهوری  سازمانی 
اجازە  بدون  اداری  جایگاە  و  پست 
خامنەای نە بە کسی دادە می شود 
و نە کسی بدون اجازە او می تواند 
دوم  کند.  برکنار  کارش  از  را  او 
این بازی و ترفند رژیم بودە برای 
انتخابات و فریب  بازار  گرم کردن 
افکار عمومی بە طرزی کە اگر 
الزم باشد حتی رئیس جمهور و وزیر 
خواهند  آتش  این  هیزم  نیز  خارجە 

شد.
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سە تشکل سیاسی اپوزیسیون رژیم ایران انتخابات فرمایشی 
ریاست جمهوری و شوراهای شهرها را بایکوت کردند

فدرال،  ایران  ملیت های  کنگره 
ایران  خواهان  دمکراسی  شورای 
و  ازادی  برای  همبستگی  و 
برابری در ایران با صدور بیانیەای 
بە  نە  شعار،  با  ایران،  مردم  روبە 
انتخابات، ماندن در خانەها! متحد 
اسالمی  جمهوری  سرنگونی  تا 
انتخابات  در  شرکت  ایران!،  

فرمایشی رژیم را تحریم کردند.
متن بیانیه بە شرح زیر است:

هم  میهنان گرامی
سیزدهمین   ١٤٠٠ خرداد   ٢٨
و  جمهوری  ریاست  انتخابات  دوره 
روستا  و  شهر  شوراهای  انتخابات 

است.
رژیم  آگاهید  که  طور  همان 
والیت  تمامیت خواه  و  خودکامه 
فقیه طی ٤٢ سال حاکمیت شوم 
بەراه  با  کرده  تالش  ایران  بر  خود 
"انتخابات"  اصطالح  به  انداختن 
بر جمهوریت نظام تاکید کند، در 
وجودی  فلسفه  در  نه  که  حالی 
جمهوری اسالمی مقوله جمهوریت 

موضوعیت دارد و نه نهادهای که 
"انتخابی" خوانده میشوند از قدرتی 
برخوردارند و  برابر والیت فقیه  در 
خوانده  انتخابات  آنچه  البته  صد 
میشود در واقع تالش رژیمی ضد 
مردمی است که با کشاندن بخشی 
از مردم به پای صندوق های رأی 
وانمود  چنین  عمومی  عرصه  در 
از  قدرت  مافیای  این  که  کند 
مقبولیت، اعتبار و اعتماد مردمی 
به  شیوه  این  با  و  است  برخوردار 
این  جورواجور  ترفندهای  کمک 
بار  نمایش مضحک، مردم را هر 
قرار  بدتر  و  بد  گزینش  مقابل  در 
این  داده است. در ساخت و بافت 
حکومت مردم حق انتخاب ندارند، 
می خواهد  حکومت  چه  آن  بلکه 
رفتن مردم پای صندوق رای است 
تا هم تبلیغی شود برای مشروعیت 
ظاهری  منتصب،  هم  و  رژیم 

"منتخب" یابد.
اسالمی  جمهوری  تاریخ  درطول 
تبلیغات  از  سوی  یک  همیشه 

حضور  از  نمایشی  انتخاباتی، 
وسیع مردم در انتخابات، در رسانه 
های داخل و خارج بوده است، اما 
سپری  شرایط  این  که  مدتهاست 
شده و جمهوری اسالمی در انزوای 

سیاسی است.
اسالمی  جمهوری  دوران  این  در 
تبلیغاتی،  در فقدان چنین شرایط 
بستن  با  که  است  توهم  دراین 
با  پیمان  بستن  و  برجام  قرارداد 
بر  آمریکا  و  اروپا  کشورهای 
بحرانهای داخلی خود چیره شود، 
و با دور زدن مبارزات مردم ایران و 
عدم مشروعیت داخلی، حداقل به 
مشروعیتی خارج از مرزها برسد.

دلیل  به  ایران  که  شرایطی  در 
دمکراتیک  ضد  حاکمیت  وجود 
از  عاری  حاکم  تبعیض گرای  و 
کلیه آزادی های دمکراتیک است 
و مشارکت آزاد و مستقل مردمان 
سرنوشت  تعیین  در  سرزمین  این 
مشترک شان جائی ندارد؛ و عمال 
جمهوریت مردم از معنا تهی شده 

انتخابات چیزی جز معرکه گیری 
قدرتمندان حاکم نمی تواند باشد.

آزادی خواه  و  دموکرات  مردم 
شوم  حاکمیت  سال های  ایران طی 
اصولگرا"   " چه  فقیه،  والیت 
تنها  نه  طلب"،  "اصالح  چه  و 
در  جامعه  شیرازه  فروپاشی  شاهد 
فرهنگی،  سیاسی،  عرصه های 
باد  به  و  اجتماعی  و  اقتصادی 
معنوی  و  مادی  ثروت های  دادن 
سیاست های  به  خدمت  در  جامعه 
سرکوبگرانه داخلی و سیاست های 
برتری طلبانه  ماجراجویانه  خارجی 
نفوذ  گسترش  نفع  به  ویرانگر  و 
و  مذهبی  ارتجاع  ایدئولوژی 
دمکراتیک  جنبش های  سرکوب 
در منطقه هستند، بلکه می بینند 
که در پناه این رژیم دست اصحاب 
در  بین المللی،  و  داخلی   ، قدرت 
و  انسانی  منابع  وغارت  چپاول 

طبیعی باز گذاشته شده است.
به  اعتراضات  سرکوب  سو  آن  از 
و  حقوق  پایمالی  و  نابسامانی ها 
خواست های به حق زنان، کارگران، 
دانشجویان، روستائیان و جنبش های 
ملیتها، سیاسی و مدنی در دستور 
رژیم  خفقان زای  ارگان های  کار 
قرار دارد؛ پیگرد، بازداشت، زندان، 
شکنجه و اعدام تنها پاسخ دستگاه 
حق  به  خواست های  به  حکومتی 
و دمکراتیک مردمان ایران است. 
با همه گیری کوید- ١٩ و ادامه 
و  ناتوانی  جانفرسا،  ویروس  این 
نظام  بی  اعتنائی  و  مدیریت  سوء 

و سرکردگان آن نسبت به وضعیت 
فالکت بار و جانفرسای مردم فقر 
زده و محروم عریان تر از هر زمان 

شده است .
با  ساله   ٤٢ تجربه  از  پس  امروز 
پاس  به  مذهبی،  شوم  حکومت 
سراسر  در  ملیتها  مبارزات  تداوم 
ایران، استمرار و پیگیری کارگران، 
زنان، دانشجویان در احقاق حق خود 
و... به خصوص با وقوع شورش های 
سراسری انبوه بی شماران تهیدست 
به  و   ٩٨ آبان  و   ٩٦ ماه  دی  در 
دست  به  خونبار  سرکوب  رغم  
و  بسیجی  سرکوبگر  ارگان های 
امنیتی - نظامی، خط بطالن رژیم 
کشیده  مردمان  تاریخ  صفحه  در 
و  آزادی خواه  مردمان  است.  شده 
این  که  می دانند  ایران  دموکرات 
وعده های  و  اصالح ناپذیرست  رژیم 
فریبکارانه مجریان  حنای  و  پوچ 

این نمایش رنگی ندارد.
آزادی های  و  خواست ها  تحقق 
و  سیاسی  فرهنگی،  اجتماعی، 
تبعیض  هرگونه  لغو  و  اقتصادی 
در گرو نفی این حکومت و استقرار 
برابری  و  آزادی  دمکراسی، 
در  شرکت  عدم  است.  ایران  در 
انتخابات و تالش در جهت تخطئه 
این بازی مردم فریب گامی است 
که باید در این راه برداشته شود. 
به  و  انسانی  خواسته های  تحقق 
اتحاد  با  تنها  هم میهنانمان،  حق 
تمامی  شدن  هم صدا  و  آنها  همه 
مختلف  اشکال  به  ایران  مردم 

غیره  و  اعتصابات  و  اعتراضات 
برقراری  و  رژیم  سرنگونی  با  و 
جدائی  و  دموکراسی  جمهوری، 
ایرانی  چارچوب  در  دین  و  دولت 

فدرال امکان پذیر خواهد شد.
برابری  و  آزادی  برای  همبستگی 
ایران  ملیت  های  کنگره  ایران،  در 
دمکراسی خواهان  شورای  و  فدرال 
مترقی،  نیروهای  تمامی  از 
دعوت  آزادی خواه  و  دمکرات 
میکند که صدای نه به انتخابات 
از  و  کنند  رساتر  چه  هر  را 
هم میهنانمان هم می خواهد که در 
این روز به نشانه همبستگی شان 
با یکدیگر و مخالفت با این رژیم 
جنایتکار، از حضور در حوزه های 
رای خودداری کرده و با ماندن در 
خانه های خود انتخابات فرمایشی 
خود  مبارزات  در  فرصتی  به  را 
برای رسیدن به آزادی و دمکراسی 

تبدیل کنند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی 
ایران

دمکراتیک  جمهوری  باد  برقرار 
ایران فدرال

کنگره ملیت های ایران فدرال
شورای دمکراسی خواهان ایران

برابری  و  آزادی  برای  همبستگی 
در ایران

٨  اردیبهشت ١4٠٠
2٨ آوریل 2٠2٠

سە سازمان فعال در زمینە امور زنان 
عضویت رژیم ایران 

در کمسیون مقام زن سازمان ملل را محکوم کردند

کردستان  دمکرات  زنان  اتحادیه 
ایران، سازمان صدای زنان اهوازی 
طی  بانکان  همدلین  تشکل  و 
در  ایران  رژیم  عضویت  بیانیەای 
کمسیون مقام زن سازمان ملل را 

محکوم کردند.
متن بیانیە بدین شرح است:

ملیت های  زنان  فعال  سازمان  سە 
غیر فارس عضویت رژیم ایران در 
کمسیون مقام زن سازمان ملل را 

محکوم کردند

اردیبهشت   ٥ یک شنبە  روز 
١٤٠٠، ٣ سازمان فعال امور زنان 
ایران،  رژیم  ستم  تحت  ملیت های 
" اتحادیه زنان دمکرات کردستان 
ایران، سازمان صدای زنان اهوازی 
طی   " بانکان  همدلین  تشکل  و  
بیانیەای عضویت رژیم ایران را در 
ملل  سازمان  زن  مقام  کمیسیون 

متحد را محکوم کردند.
در جریان شصت و پنجمین نشست 
ملل،  سازمان  زن  مقام  کمیسیون 

جمهوری اسالمی ایران با کسب ٤٣ 
رای همراه کشورهای ژاپن،  لبنان، 
 پاکستان و چین برای دوره چهار 
ساله ٢٠٢٢ تا ٢٠٢٦ میالدی به 
عنوان عضو این کمیسیون انتخاب 
شد. کمیسیونی که هدف "برابری 
پیشرفت  به  کمک  و  جنسیتی 
زنان" را در دستور کار خود دارد و 
برخی آن را باالترین مقام نظارتی 
ملل  سازمان  در  زنان  حوزه  در 

متحد توصیف می کنند.

بر عملکرد  بشر که  دیدبان حقوق 
نظارت  متحد  ملل  سازمان 
جمهوری  عضویت  می کند، 
اسالمی را "روزی سیاه برای حقوق 
هیلل  و  خواند  بشر"  حقوق  و  زنان 
نویر، مدیر اجرایی این سازمان این 
انتخاب را "عجیب و از نظر اخالقی 

غیر قابل قبول" خواند.
انتخابی که با انتقاد و خشم شدید 
نیز  زنان  و  بشری  حقوق  فعالین 
فعالین  از  بسیاری  و  بوده  روبرو 

این  علیه  که  کرده اند  تاکید  زن 
مبارزه  شدت  به  "شرم آور"  انتخاب 

خواهند کرد.
اینکه چرا بدترین کشور دنیا برای 
دوران  در  که  حاکمیتی  با  زنان 
بیش از  ٤٢ ساله خود جزء نقض 
بودن،  دوم  جنس  سرکوب،  حقوق، 
تحقیر، تبعیض و محدودیت چیزی 
برای زنان نداشته، باید بر برابری 
جنسیتی در دنیا نظارت کند، نه 
است؛  سوال  جای  و  عجیب  تنها 
بلکه باید عملکرد سازمان ملل و 
کشورهایی که به این انتخاب رای 
مثبت داده اند به چالش کشیده شود 
بخشیدن  مشروعیت  این  پرسید  و 
درمقابل  دنیا  نظام  ضدزن ترین  به 

چیست؟
انتخاب در شرایطی است که  این 
همین دو ماە اخیر گزارشگر ویژه 
اعالم  ایران  امور  در  ملل  سازمان 
اسالمی  جمهوری  در  بود،  کرده 
درجه  شهروندان  "مانند  زنان  با 
این  پس  شود".  می  رفتار  دو 
دهن کجی به ملیون ها زن ایرانی به 
چه قیمتی است و آیا سازمان ملل 
برابری جنسیتی در دنیا را به حراج 

گذاشته است؟ 
زنان  تشکل  و  سازمان  سە  ما 
جمهوری  ستم  تحت  ملیت های 
اسالمی، که در ایران تحت تبعیض 

)جنسیتی_ و چندگانه  مضاعف 
با  و  هستیم  مذهبی(  اتنیکی_ 
اعمال ستم سیستماتیک در حاشیه 
شده ایم؛  داشته  نگه  محرومیت  و 
را  ملل  سازمان  سیاه  انتخاب  این 
خواهان  و  می کنیم  محکوم  قویا 
برکناری عضویت این رژیم ضدزن 

در این کمیسیون هستیم.
و  ملل  سازمان  انتخاب  این  ما 
کشورهایی که به آن رای داده اند 
را غیراخالقی و ضدزن می دانیم و 
تا زمان برکناری جمهوری اسالمی 
کمیسیون،  این  در  عضویت  از 
ضدزن  کنار  در  را  ملل  سازمان 
ترین سیستم دنیا علیه زنان و پشت 
جنسیتی  برابری  اهداف  به  کردن 

در جهان تعریف می کنیم.
حقوق  سازمان های  تمامی  از  ما 
این  به  می خواهیم  زنان  و  بشری 
اعتراض گسترده علیه این انتخاب 
و  سازمان ملل  و  بپیوندند  سیاه 
جمهوری  به  که  کشورهایی 
را  بخشیده اند  مشروعیت  اسالمی 

پاسخگو کنند.
 اتحادیه زنان دمکرات کردستان 

ایران
 سازمان صدای زنان اهوازی

 تشکل همدلین بانکان
5اردیبهشت ١4٠٠برابر با
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پیش سنگین تر کنند.
دستگاه های  کە  صورتی  در 
احساس  رژیم  سرکوبگر  امنیتی 
اندک  کورد  جوانی  کە  کنند 
مسائل  بە  نسبت  رغبتی  و  میل 
یا  داشتە  سیاسی  و  اجتماعی 
انقالبی   جریانی  رنگ  از  نشانی 
همە  باشد،  داشتە  را  ملی گرا  و 
تا  گرفتە  کار  بە  را  خود  توان 
بازداشت و شکنجە  را  او  بتوانند 
چرا  کە  این جاست  سوال  کنند؛ 
بە جریانی  وابستە  تندرو  گروهی 
القاعدە و داعش  جهادی همچون 
فعالیت  آشکارا  کوردستان  در 
شدە  شناختە  مساجد  در  و  کردە 
كرددە  تجمع  کوردستان  شهرهای 
و گهگداری هم با انجام مانوری 
می کشند  رخ  بە  را  خود  قدرت 
امنیتی  و  اطالعاتی  نهادهای  و 
چشم  آنان  اقدامات  از  نیز  رژیم 
پوشی کردە و همچون تماشاگری 

نظارەگر مانور آن ها هستند!
ممکن است این سوال پیش بیاید 
پاسداران  تروریست  سپاە  خود  کە 
ادارە  ده ها  و دستگاه اطالعات و 
حضور  کوردستان  در  سرکوبگر 
دارند کە همە هم در چهارچوب 
جمهوری  سرکوبگر  سیستم 
اسالمی عمل کردە و ملت کورد 
چە  دیگر  می کنند،  سرکوب  را 
تندرو  این گروه های  بە  احتیاجی 
دارد؟ بە معنایی دگر وقتی خود 
دستگاە والیت فقیهی مستقیم با 
ملت کورد می جنگد، دیگر چە 
نیازی بە جنگ نیابتی و وکالتی 
دارد؟ جواب این جاست کە رژیم با 
همە توان و امکانات خود نتوانستە 
جریان انقالبی و ملی گرایی را در 
بلکە  کند،  تضعیف  کوردستان 
بیش  امروز  کوردستان  جامعە 
گفتمان  جذب  گذشتە  د ه های  از 
هویت خواهی و مبارزە حق طلبانە 
شدە و جمهوری اسالمی بە دنبال 
این است تا با کاشتن تخم ناخلف 
توان  کوردستان،  جامعە  بستر  در 
منحرف  را  آن  پتانسیل های  و 
و  دست نشاندە  نیروی  و  کردە 
تندخویی را کە چیزی از منطق 
و انسانیت حالی نیست را واداشتە 
تا بە جنگ تفکر ملی گرایی و 
آزادی خواهی ملت کورد برود. با 
و  افکار  این  کردن،  ضدعفونی 
تروریستی  و  افراطی  سازمانهای 

را از کوردستان پاک  کنیم.

سخن ادامه 

دو مزدور رژیم ایران
 در مریوان کشته شدند

در درگیری میان یکی از احزاب کورد اپوزیسیون رژیم ایران و نیروهای سپاه پاسداران در مریوان دو جاش کشتە 
شدند.

هویت این دو مزدور معدومی "عثمان جهانی" و "ناصر امینی" عنوان شدە است.
قرارگاە حمزە سپاه پاسداران رژیم ایران طی اطالعیەای کشتە شدن این دو مزدور را تائید کردە است.

تاکنون هیچکدام از احزاب کورد اپوزیسیون رژیم ایران، مسئولیت این درگیری را برعهده نگرفته  اند.

مشکل مکان برای دفع زبالە در 
شهرهای "شنۆ و  هرسین"

زیادی  مدت  "شنۆ"  شهرداری 
دفع  برای  مکانی  نتوانستە  است 

زبالەهای این شهر تعیین کند.
نبود  دلیل  بە  اخیر  سال های  در 
زبالە،  دفع  برای  مختص  مکانی 
شهرداری این شهر برای جمع آوری 
زبالەهای شهری و روستاها هیچ 
اقدامی نکردە و این عالوە بر برهم 
زدن سیمای شهر، سالمتی مردم را 

نیز تهدید می کند.
در  رژیم  فرماندار  "مام عزیزی" 

در  مشکل  این  حل  برای  "شنۆ" 
توابع  از  "کانی شیالن"  منطقە 
شهر"نەڵۆس" در کنار جادە "شنۆ" 
مشخص  را  مکانی  "پیرانشار"  بە 
زیادی  مشکالت  کە  است  کردە 
برای زمین های کشاورزی منطقە 
نارضایتی  و همین  آوردە  وجود  بە 
شدید مردم را در پی داشتە است.

براساس گزارش رسیدە بە وب سایت 
"کوردستان میدیا" فرماندار رژیم در 
این شهر در تالش است بە زور این 

منطقە را بە مکان دفع زبالەهای 
شهری تبدیل کند و در این رابطە 
زیربط  ادارات  دیگر  و  بخشداری 
شهر "نەڵۆس" هیچ واکنشی نشان 

ندادە و سکوت اختیار کردەاند.
شهرستان  در  زمینە  همین  در 
"کرماشان"  استان  "هرسین" 
متری   ٥٠٠ در  شهری  زبالەهای 
مردم  این  و  می شوند  تخلیە  شهر 
را با مشکالت زیادی مواجە کردە 

است.
 بە گفتە شهروندان "هرسین" شیرابە 
این زبالە ها بە آب آشامیدنی شهر 
بسیار خطرناک  نفوذ می كند کە 
بودە و تهدیدی جدی بر سالمتی 

مردم شهر می باشد.
این  حل  برای  شهروندان"هرسین" 
نهادهای  بە  بار  چندین  مشکل 
کردەاند  مراجعە  رژیم  مرتبط 
هیچگونە  و  بودە  تفاوت  بی  کە 

رسیدگی نکردەاند.

باجگیری شهرداری جوانرود از 
دستفروشان این شهر

اجازە  برای  جوانرود  شهرداری 
پرداخت  شهر  این  در  دستفروشی 
تعیین  را  تومان  مبلغ ١٠ میلیون 

کردە است.
شهردار رژیم در"جوانرود" در حالی 
این باج را از مردم دریافت می کند 
کە مردم بە دلیل گرانی روزافزون 
توانایی خرید ندارند و همین دلیلی 
بر بی رونقی بازار و بحران معیشت 

دستفروشان بدل شدە است.
در  رژیم  شهردار  تابزر"  "فرهاد 

گیرندگان  تصمیم  از  جوانرود 
تعیین باج از دستفروشان این شهر 

می باشد.
مردم شهرهای مختلف کوردستان 
بە دلیل بیکاری و مشکالتی کە 
آوردە  وجود  بە  برایشان  ایران  رژیم 
کردن  مشخص  با  هستند  مجبور 
در  مشخصی  ساعت  و  مکان 
خاصی  فصل های  در  و  شهرها 
دستفروش  صورت  بە  بهار  مانند 

امرار معاش کنند.

اقتصادی  پتانسیل های  وجود  با 
با  ایران  رژیم  کوردستان،  فراوان 
غارت و نابود کردن سیستماتیک 
فقیر  در  سعی  کوردستان  منابع 
نگەداشتن مردم دارد و مردم ناگزیر 
بە شغلهای کاذب روی می آورند 
و  ممنوعیت  و  سرکوب  با  کە 
مواجە  رژیم  نهادهای  باجگیری 

می شوند.

٧٠ افسر کورد کرکوکی بە دلیل 
شرکت در همەپرسی سال ٢٠١٧ 
اقلیم بە دادگاە نظامی احضار 

شدند

پس از چهار سال از برگزاری همە 
پرسی اقلیم کوردستان برای ایجاد 
کشوری مستقل، ٧٠ افسر کورد 
دادگاە  بە  "کرکوک"  استان  در 

نظامی این شهر احضار شدەاند.
کورد  سیاسیون  رابطە  همین  در 
این اقدام را گامی کامال سیاسی 
در  اقدام دولت عراق  از  و  دانسته 
انتقاد  پرونده  این  مجدد  گشودن 

کردند.
رهبران  از  زیباری"،  "عبدالباری 
و  کوردستان  میهنی  اتحادیه 
نماینده پارلمان عراق در گفت وگو 
با"العربی الجدید" دربارە این اقدام 
اقدام،  ''این  است:  کردە  تصریح 
گامی سیاسی به شمار می رود و 
انجام  رویکردی سیاسی  اساس  بر 

شده و مساله ای قضایی نیست".
اساس  "بر  است:  گفته  "زیباری" 
مرتکب  فردی  اگر  عراق  قانون 
جرمی شد، باید منحصرا در همان 
منطقه مورد مجازات قرار بگیرد؛ 
افسران  که  معناست  بدین  این 

مذکور باید در دادگاه های محلی 
محاکمه شوند.

ماه  در  کردستان  اقلیم  دولت 
میالدی   ٢٠١٧ سال  سپتامبر 
عراق  از  جدایی  برای  همه پرسی 
در  مستقل   کشوری  تاسیس  و 
سلیمانیه،  "اربیل،  استان های 
مورد  مناطق  برخی  و  دهوک 
و  مرکزی  دولت  میان  مناقشه 
کرد"،  برگزار  اقلیم  محلی  دولت 
گسیل  به  منجر  که  اقدامی 
نیروهای عراقی برای بازپس گیری 
جمله  از  مناقشه  مورد  شهرهای 

کرکوک شد.
پرسی،  همە  برگزاری  با  همزمان 
همسایه  دو  ترکیه  و  ایران  رژیم 
مخالفت  عراق  کردستان  بزرگ 
خود را با این اقدام ابراز و مرزهای 

خود را بر روی اقلیم بستند.
دولت مرکزی عراق هم همه پرسی 
اقدام  و  خواند  قانونی  غیر  را 
روی  به  هوایی  حریم  بستن  به 
فرودگاه های اقلیم کوردستان کرد.

احمد دلزار 
شاعر نام آشنای کورد در گذشت

امروز شنبە، ٢١ فروردین ١٤٠٠، 
شاعر نامی کورد "احمد مصطفی 
بە  ملقب  حویزی"  آقای  محمد 
سالی   ١٠١ سن  در  دلزار"  "احمد 
شهر  بیمارستان های  از  یکی  در 

"هەولێر" در گذشت.

"دلزار" فارغ از این  کە دارای بیش 
و  زبان کوردی  بە  از صدها شعر 
خاطرات  و  نوشتەها  است،  عربی 
فرهنگی "باباطاهر همدانی" را نیز 
کە با گویش "لری" به تحریر در 
"سورانی"  کوردی  بە  است  آمدە 

ترجمە کردە است.
بە   ١٩٧٠ سال  در  دلزار"  "احمد 
کورد  نویسندەگان  اتحادیە  عضو 

منتخب شدند.
ایشان  یکی از اعضای دور نخست 
شورای قانونگذاری حکومت اقلیم 

کوردستان بودند.
"دلزار"  آخرین اثر ادبی خود را با 
در  دلزار"  اشعار  از  "گلچینی  نام 

سال ٢٠١٨ منتشر کرد.
 ١٩٢٠ سال  در  دلزار"  "احمد 
در  کویە  شهرستان  در  میالدی 
در  و  متولد  کوردستان  اقلیم 
از  یکی  در  سالگی   ١٠١ سن 
بیمارستان های شهر "هەولێر" بر اثر 

بیماری درگذشتند.

کاهش سهمیە گازوئیل، 
کشاورزان مناطقی 
ازشهرستان "سنە" را 
با مشکل مواجە کردە 

است

"حەسەن ئاوا"  منطقە  کشاورزان 
کاهش  دلیل  بە  "سنە"  شهرستان 
رژیم  مسئوالن  سوی  از  گازوئیل 
هیچ   و  شدەاند  مشکل  دچار 
بە  حاضر  زیربط  ادارات  از  یک 

پاسخ دهی نیستند.
بە  رسیدە  گزارشات  براساس 
تراکتور ٦  هر  برای  "کوردستان"، 
برای  گازوئیل  لیتر  هزار  سیلندر 
 ٤ تراکتور  برای  و  ماە   ٣ مدت 
سیلندر ٨٠٠ لیتر سهمیە گازوئیل 

اختصاص دادە شدە است.
این سهمیەبندی درحالی  است کە 
یک تراکتور ٨ سیلندر طی یک 
گازوئیل  لیتر   ١٠٠ کاری  روز 

مصرف می کند.
تمامی  گریبان گیر  مشکل  این 
مختلف  مناطق  کشاورزان 
شهرستان "سنە" شدە است و عالوە 
جهاد  ادارە  "سنە"،  استانداری  بر 
کشاورزی و شرکت نفت نیز حاضر 
بە پاسخ دهی بە کشاورزان نیستند.
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 روحانیون در کمین قدرت

پرویز جباری

عنوان  به  تشیع  شدن  رسمی  با 
ایران  در  صفویان  رسمی  مذهب 
سیاسی  قدرت  گرفتن  شکل  و 
شیخ  نظام  در  توأم  مذهبی   –
سیاسی  صفویان  عالوه بر علمای 
وابسته به دربار، علمای دیگر که 
رشد  دوران  این  در  بودند  مستقل 
شامل  علما  از  ای  عده  کردند. 
کسانی می شدند که از حکومت، 
مستقل تر بودند و منصب دولتی 
نداشتند. اما در مدارس علمیه یا 
اداره  ایشان  که  قضاوت،  مسند 
موعظه   ، تدریس  به  کردند.  می 
و قضاوت مشغول بودند و مخارج 
وقف  عواید  محل  از  نیز  را  خود 
به  خود  مقلدین  مالی  هدایای  یا 
ریشه های   (.» آوردند  می  دست 
کدی،  آر.  نیکی  ایران،  انقالب 
 )٤١ گواهی،  عبدالرحیم  ترجمه، 
تقویت و استحکام روحانیت شیعه 
در ساختار سیاسی و حقوقی نظام 
شکل  برای  را  زمینه  صفوی، 
گیری نحله های فکری در تشیع 
قرائت  با  هایی  نحله  کرد.  ایجاد 
از متون فقهی شیعه و بحث های 
دادن  پاسخ  برای  را  راه  کالمی  
و  حکومت  وظایف  و  کارکرد  به 
مطرح  را  غیبت  زمانه  در  قدرت 
می کردند.این مکتب های شیعی 
های  قرائت  به  نزدیکی  دلیل  به 
رسمی قدرت به سیاسیت و مذهب  
چالش و بحث های مختلفی را به 
سطح مناقشات می کشید. هرچند 
با قدرت سیاسی  این مکاتب  که 
همزیستی  و  ارتباط  در  شیعی 
صفویان  شکست  با  بودند،اما 
به  خراسان  های  سنی  تهاجم  از 
رهبری محمود افغان دوران نزول و 
افت این مکاتب در قدرت و نقش 
آنها در حوزه اجتماعی و عمومی 
دگرگونی  و  تحوالت  شد.  آغاز 
قدرت بعد از آن در ایران منجر به 
تقویت قدرت مکتب اصول گرایان 
شد. برتری مکتب اصولی شیعیان 
دوران  در  و  نادر  مرگ  دنبال  به 
کریم خان زند نقطه اوج تشیع می 
باشد. " در پی سقوط صفویه دوران 
هرج و مرج سیاسی و فکری برای 
روحانیون شیعه آغاز می شود که 
بیشتر از نیم قرن طول می کشد. 
بیشتر روحانیون به تدریج به رهبری 
طبقات پایین جامعه تنزل پیدا می 
کنند. چون در صددحفظ پشتیبانی 
را  خود  بودند  محروم  طبقات  از 
معرفی  محرومین  خدمتگزار 
حریصانه   آوری  جمع  به  کردند. 
همت  شرعی  وجوه  و  صدقات 
گماشتند. به عنوان حکام شرع و 
می  قضایی  امور  کنندگان  اداره 
به جاتب  را  کوشیدند همیشه حق 
بینوایان بدهند تا در آینده،روزی از 
حمایتشان برخوردارشوند.") سه سال 
در آسیا،کنت دو گوبینو،عبدالرضا 
هوشنگ مهدوی،٢٣١ (.البته این 
اقتدار  و  قدرت  میزان  با  وضعیت 
بوده  تغییر  حال  در  قاجار  پادشان 
است. در برخی از این دوران قدرت 
پادشاه در اداره و سازمان دهی نقش 
روحانیون بسیار موثر بوده است. اما 

با این حال همواره یک نوع حمایت 
و پشتیبانی از سلطنت و قدرت از 
سوی روحانیون مشهود بوده است. 
نحله  میان  در  همواره  حال  این  با 
های تشیع نسبت به مشروعیت و 
قدرت پادشان بحث و اختالف نظر 
بوده است. بدین شکل که  دوران 
غیبت ، پایه بحث های آنان برای 
ورود به موضوع قدرت سیاسی می 
دارند که  عقیده  "اصولیون  گردد. 
امور  در  باید  مذهب  به  معتقدان 
دینی از مجتهد اعلم تقلید کنند . 
اما اخباری ها ، ضمن رد مرجعیت 
غیبت  در  بودند  ،معتقد  مجتهدان 
صدور  حق  ، کسی  دوازدهم  امام 
حکم و فتوا ندارد. پیروزی نهضت 
اقتدار و  پایه  اخباریون  بر  اصولی 
راهموار  اعلم  مجتهدان  مرجعیت 
مستقل   ، دولت  از  اینان  کرد. 
بودند . و عواقب سیاسی این تحول 
اواخر  اجتماعی  های  جنبش  در 
قرن نوزدهم دیده شد. ")جان فورن 
شکننده،ترجمه،احمد  ،مقاومت 
موضوع  ١٤١(این  ص  تدین، 
بر  اصولی  مجتهدین  برتری   ،
پیدا  اهمیت  باعث   ، اخباریون 
و  اجتماعی  رفیع  جایگاه  کردن 
استقالل   . شد  آنان  برای  حقوقی 
مالی که نتیجه ، وجوهات شرعیه 
از  حاصله  درآمدهای  و  خمس   ،
شیعه  علمای  پایگاه  این   ، وقف 
را بیشتر تقویت نمود. همچنین در 
دوران قاجار هم ، روحانیون به دلیل 
قاجاریه  تضعیف   ، مالی  استقالل 
، به علت شکست های متمادی 
های  قدرت  و  روسیه  برابر  در 
روحانیون  نفوذ  گشترش  بزرگ، 
نیز  و  مردم،  و  جامعه  میان  در 
نقش انحصاری روحانیون شیعه در 
و  قضاوت  آموزش،  مثل،  اموری 
تزکیه دینی افزایش یافت. این امر 
باعث باال رفتن اهمیت سیاسی و 
روحانیون  گردید.  آنان  اجتماعی 
تنباکو  تحریم  چون  قضایایی  در 
و مشروطه، دارای نقش ویژه خود 
بودند. "موفقیت علمای شیعه در 
نهضت تنباکو ، راه را برای دخالت 
مشروطه  جنبش  در  آنان  مؤثر 
نهضت  این  در  آنان  و  کرد.  باز 
و  بازاریان  روشنفکران،  دوشادوش 
مالکین، رهبری حرکت را برعهده 
داشتند، البته آنان  چیزی در مورد 
دانستند.  نمی  مشروطه  حکومت 
در  روشنفکران  مانند  آغاز،  در  و 
جستجوی نوعی حکومت مشروط 

غرب  در  پارلمانتاریسم  سبک  به 
خانه  عدالت  صرفا  بلکه  نبودند، 
آدمیت،  خواستند.")فریدون  می 
در  مشروطه  انقالب  ایدئولوژی 
طولی  حال   این  با   )٤ ایران، 
و  مشروطه  مسیر  که  نکشید 
مبانی  دلیل  به  دینی  روحانیون 
فکری و آرمان های اجتماعی و 
سیاسی از همدیگر جدا می شود. 
بخشی از آخوندها به رهبری شیخ 
کشیدن  پیش  با  نوری  الله  فضل 
با  استبداد  از  حمایت  و  مشروعه 
قرار  مشروطه  برابر  در  توان  تمام 
غلتیدن  و  انحراف  گیرند.  می 
مشروطه به سوی اندیشه های ایران 
برآمده از  شهری، ضعف نهادهای 
مشروطیت، ناکارآمدی دولت ها و 
نیز قدرت های بزرک راه را برای 
مرکز  نظام  یک  آمدن  کار  روی 
بدین  کرد.  ایجاد  وابسته  و  گرا 
اولیه  مسیر  از  مشروطه  شکل، 
بعدی  تضاد  گردید.  خارج  خود 
اندیشه  روحانیت با مبانی فکری 
ناکامی  کنار  در  مشروطه  های 
مشروطه خواهان در پیشبرد اهداف، 
راه را برای کسانی مهیا کرد که 
برخی از شعارها و مطالبات صرفا 
تجدد خواهانه از مشروطه را بدون 
مبانی حقوقی، اجتماعی و فکری 
می پذیرند. بدین صورت درگیری 
پارلمانی  های  کشمکش  و  ها 
مشروطه  از  بعد  دوران  فکری  و 
اید  با  روشنفکران  برای  را  زمینه 
گرا  فاشیست  ناسیونالیسم  های 
مهیا نمود، تا با اعمال اندیشه ها 
روح  خود  گرایانه  واپس  افکار  و 
خواه،عدالت  تحول  دموکراتیک، 
گرایانه و استبداد ستیز مشروطیت 
ها،  زمینه  این  ببرند.  بین  از  را 
آمدن  کار  روی  برای  را  بستر 
آن  متعاقب  کودتای  و  شاه  رضا 
قدرت  حمایت  که  ساخت  مهیا 
استعماری انگلیس تمام کننده این 
شکست برای ملت های ایران جهت 
برخورداری از آرمان های مشروطه 
سیاست  شاه  رضا  دوران  در  شد. 
تجدد   ، گرانه  سرکوب  های 
به  استبدادی  حاکمیت  و  خواهانه 
همراه جو رعب و سرکوب ، باعث 
فعالیت،  های  زمینه  شدن  بسته 
فعالین  احزاب،  سیاسی،  نیروهای 
چپ  و روحانیون گردید. در این 
یک  دچار  شیعه،  علمای  دوران 
رضا  شوند.  می  انزواگرایی  نوع 
گرایی،  تمرکز  بر  تاکید  با  شاه 

غرب  اصالحات  و  سکوالریسم 
مدارس  ایجاد  چون  گرایانه، 
جدید  قوانین  و  ضوابط  جدید، 
جدید  سیستم  تأسیس  مالیاتی، 
قضایی، یعنی کاسته شدن اهمیت 
آموزش،  و  قضاوت  در  روحانیون 
و  اجتماعی  کارکردی  اهمیت 
سنتی روحانیون را در پی داشت. 
در  رضاشاه،  مختلف  اصالحات 
سرکوب  و  مختلف  های  زمینه 
تمام مخالفان و از جمله روحانیون 
و علمای دینی، آنها را به سوی 
و  تئوریک  های  بحث  و  انزوا 
سالهای  در   " کشاند.  مذهبی 
٣٢-٢٠، با فروپاشی ساخت دولت 
اجتماعی  نیروهای  شاهی،  رضا 
آن  از   ، شده  سرکوب  سیاسی   –
جمله روحانیون رها شدند و بخشی 
دوباره  را  رفته  دست  از  نفوذ  از 
به دست آورند. این نفوذ در دوران 
حکومت جبهه ملی دکتر مصدق 
که ائتالفی از احزاب عمده طبقات 
گرایش  با  قدیم  و  جدید  متوسط 
های مذهبی و غیر مذهبی بود، 
بشیریه،  )حسین  یافت.  گسترش 
در  سیاسی،٢٤٤(  شناسی  جامعه 
دهه بیست و نیز در دوران رضا شاه 
نقد و به چالش کشیدن اعتقادات 
شیعه از سوی برخی از نویسندگان 
و منتقدان دین شروع شده بود و بر 
این عقیده بودند همانند روشنفکران 
مانع  دین  که  مشروطه  دوران 
توسعه  و  پسشرفت  برای  اساسی 
طور  به  است.  ایران  و  جامعه 
مثال حکمی زاده در کتاب اسرار 
هایی  پرسش  طرح  با  ساله  هزار 
موضوغ  خرافات،  انحرافات،  به 
امامت، دوران غیبت و بسیاری از 
مبانی و عقاید شیعیان امامیه می 
پردازد که موج و تاثیر عظیمی در 
و  نقدها  این  گذارد.  می  جامعه 
انحرافی  به چالش کشیدن عقاید 
کسب  برای  شیعه  روحانیون 
موقعیت خود و در جهل نگه داشت 
توسط  بعدها  مردم  و  باورمندان 
هدایت،  صادق  چون  نویسندگانی 
احمد کسروی و دیگران تداوم پیدا 
نگاران  روزنامه  از  بسیاری  کرد. 
چنین  به  اسناد  با  روشنفکران  و 
موضوعاتی به تقویت اندیشه های 
تجدد و روشنگری در جامعه دهه 
های بیست و سی در ایران کمک 
کردند. هر چند خمینی  ردیه ای 
بر این کتاب حکمی زاده نگاشت 
به  ٣٠ کسی  و   ٢٠ دهه  در  اما 

را  آن  توجه نکرد و  پاسخ خمینی 
بعدها  خمینی  ولی  نگرفت  جدی 
در تبعید و در نجف کتاب "والیت 
که  نوشت   ٤٨ سال  در  را  فقیه، 
در  اندیشه  همان  تداوم  نوعی  به 
کتاب " کشف االسرار" دهه بیست 
خود  سیاسی  باور  و  وعقیده  است 
خمینی  دهد.  می  بسط  درآن  را 
گوید:امام  می  االسرا  کشف  در 
را  امت  حفظ  مسؤولیت  دوازدهم 
به مجتهدان واگذار کرده است؛ هر 
چند مجتهدان باید خود را از دولت 
دور نگه دارند و آن را چون شر الزم 
قلمداد و تحمل نمایند." خمینی در 
عالی  سیاسی  اقتدار  کشف اسرار 
برای علما در نظر می گیرد، اما 
تنها هنگامی می بایست آن را به 
کار بندند که حکومت آشکارا به 
به  می کند.  تجاوز  شریعت  حریم 
نوعی می توان گفت: قدم گداشتن 
پهلوی دوم در پروژه انقالب شاه و 
مردم و نیز برنامه ها و پروژه های 
کالن برای بازگشت به ایران قبل 
از  برخی  از  بهره گرفتن  با  اسالم 
ایرانی  اسالمی،  های  ایدئولوگ 
و غربی همان نقطه تجاوز به حریم 
خمینی  که  باشد  می  شریعت 
را  آن  سیاسی  و  سنتی  روحانی 
مشخص کرده بود برای مجتهدان 

 "ما ذکر کردیم که هیچ فقیهی 
هم  کتابی  در  و  کنون  تا  نگفته 
یا  هستیم.  شاه  ما  که  ننوشته 
نگفته که سلطنت حق ماست. آری 
اگر  کردیم،  بیان  ما  که  طور  آن 
سلطنت و حکومتی تشکیل شود، 
هر خردمندی تصدیق می کند که 
آن خوب است و مطابق با مصالح 
کشور و مردم است. البته بهترین 
اساس  بر  که  است  آن  تشکیالت 
احکام خدا و عدل الهی باشد، لکن 
اکنون که آن را از آن ها نمی پذیرند، 
این ها هم با این هیچ گاه مخالفت 
نکرده و نمی خواسته اند که اساس 
حکومت را برهم بزنند. " )روح الله 
تداوم  کشف اسرار،١٨٦(  خمینی، 
و  تجدگرایانه  های  سیاست 
از  پیش  ایران  هویت  به  بازگشت 
نیز  و  دوم  پهلوی  دوران  در  اسالم 
حمایت و سیاست دستگاه سلطنت 
از تفکر اسالم ایرانی و به نوعی 
شیعه گرایی برای مقابله با غرب 
مشارکت  و  رشد  برای  را  زمینه 
روحانی  گرایان  اسالم  از  بسیاری 
قدرت  دستگاه  در  روحانی  غیر  و 
و ایدئولوژی حکومت مهیا کرد. 

این پروژه در ارتباط با حمایت های 
ایران  مبلغان  و  فلسفه  و  انجمن 
شهری از سوی دربار و نهادهای 
وابسته به آن تبلغ و تامین بودجه 
وضعیت  همین  شد.  می  منابع  و 
برخی از جریانات سیاسی مذهبی 
سیاست  و  ها  برنامه  برابر  در  را 
با اسالم  های نظام که در اساس 
تضاد  در  سیاسی  و  ایدئولوژیک 
می بود قرا می دهد که مخالفت 
های  برنامه  با  چهل  دهه  های 
نوگرا و پیشرو انقالب شاه و مردم 

آنان را روبرو می کند.
تشدید روند نوسازی به شیوه غربی، 
بازگشت  فرهنگی،  گرایی  غرب 
تدوین  فرهنگی،  های  میراث  به 
قبل  سلطنت  ایدئولوژی  تاریخ 
های  سیاست  کنار  در  اسالم،  از 
اقتصادی  و  سیاسی  اجتماعی، 
می  پیگیری  شاه  محمدرضا  که 
ضدیت  و  مخالفت  نوعی  به  کرد 
و  مذهبی   ، سنتی  نهادهای  با 
اجتماعی روحانیون را درپی داشت. 
سرخوردگی  نوع  یک  بنابراین 
برای  اجتماعی   – سیاسی 
ایجاد  گرایان  اسالم  و  روحانیون 
شد. فاصله گرفتن از هویت های 
از  اسالمی  و  بومی  فرهنگی، 
سوی ایدئولوژی سلطنت و نزدیک 
تجدد  و  غربی  فرهنگ  به  شدن 
گرایی توسط شاه، سبب در پیش 
گرفتن موضع گیری های مختلف 
سیاسی – اجتماعی و فرهنگی از 
، مخالف  نیروهای سیاسی  سوی 
گردید. از یک سوی چپ گرایان 
با سازمان ها، احزاب و حلقه های 
روشنفکری مختلف خود و از سوی 
اسالم  گرا،  بنیاد  روحانیون  دیگر 
دغدغه  که  ایدئولوژیک  گرایی 
را  آن  اجتماعی  ماهیت  و  دین 
طی  برمی گرفت.  در  را  داشتند 
دهه های ٤٠ و ٥٠ شاه از قدرت 
دولت وبرنامه های نوسازی، برای 
استفاده  شیعه  روحانیون  به  حمله 
قالب،  در  شاه  اصالحات  کرد. 
انقالب سفید شاه و مردم، به کار 
اقتصادی،  اجتماعی،  های  ویژه 
آموزش مهم سنتی علما لطمه وارد 
کرد. به دنبال شورش پانزده خرداد 
٤٢، فضای سیاسی ایران، هرچند 
وحشت  و  سرکوب  دوران  یک 
مهمترین  ولی  کرد.  ایجاد  را 
دستاورد آن به نفع اسالم گرایان و 
مخالفین رادیکال که دیدگاههای 
شد.  تمام  داشتند،  ایدئولوژیک 
به  تمایل  بعد  به  دوران  این  از 
جنگ  و  زیرزمینی  مبارزه  سوی 
ایدئولوژی های  با  مسلحانه  های 
مختلف بیشتر می شود. این بستر 
و زمینه ای می گردد تا برخی از 
با گرایش های  دینی  روشنفکران 
اسالمی و موعد گرایانه به همراه 
رادیکال  گرایان  اسالم  و  روحانیون 
تدوین  سوی  به  قدم  سیاسی  و 
برای  اسالم  از  ایدوئولوژی  یک 
مبارزه با نظام پادشاهی و اندیشه 
آنان  ایران بردارند.  های غربی در 
اسالم  از  های  تجربه  داشتن  با 
رادیکال و ارتجاعی در قالب حزب 
کنار  در  غیره  و  اسالم  فدائیان 
اسالمی  های  جنبش  با  همراهی 
در جهان عرب به حمایت از قضیه 
فلسطین، بیشتر به سوی بهره مند 
شدن از اسالم به عنوان ایدئولوژی 

مبارزه کشیده شدند.

                                      
بخش اول
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تالش رژیم های متجاوزگر در کوردستان 
در ایجاد تفرقە با شکست مواجهە شدە است

پیشوا صالحی

نشیب  و  فراز  پر  تاریخ  بە  اگر 
بی  و  سالە  چندین  مبارزات 
داشتە  نگاهی  کورد  ملت  وقفە 
کە  هایی  جنبش  اکثر  باشیم   
کوردستان  خاک  متجاوزگران  با 
اهدافی  پرداختەاند  مبارزە  بە 
را  راستا  یک  در  یا  مشترک 
دنبال کردەاند اما متاسفانە دشمنان 
و متجاوزگران خاک کوردستان با 
گوناگونی  ترفندهای  از  استفادە 
همچون ترویج اختالفات عشیرەای، 
منطقەای  و  مذهبی  دینی، 
این  میان  در  اختالفات  موجبات 
بە  ساختەاند  فراهم  را  ها  جنبش 
های  جنبش  نیروی  کە  گونەای 
اهدافی  دارای  کە  مبارزاتی 
مشترک و در یک راستا بودەاند 
مقابل  در  بایست  اصل می  در  و 
دشمنان ملت کورد بە کار گرفتە 
می شدند را برای نابودی یا ضربە 
زدن بە یکدیگر بە کار گرفتە می 

شد.
کورد  ملت  مبارزاتی  تاریخ  در 
فراوانی  مبارزاتی  های  جنبش 
و  رشادت  با  کە  داشتەاند  وجود 
فداکاری مردم مبارز و آزادیخواە 
پیروزی  آستانەی  در  کورد  ملت 
عدم  دلیل  بە  اما  گرفتەاند  قرار 
نە  گاە  هیچ  همبستگی  و  اتحاد 
تنها بە نتیجەای مطلوب نرسیدەاند 
بلکە موجب رقم خوردن اختالفاتی 
شدەاند کە دشمنان و متجاوزگران 
خاک کوردستان حتی امروزە نیز 
از آنها برای جلوگیری از اتحاد و 
همبستگی ملت کورد استفادە بە 

عمل می آورند.
 استراتژی کە دشمنان ملت کورد 
برای سرکوب و  تاریخ  بە درازای 

جلوگیری از بە قدرت رسیدن جنبش 
بە  استفادە  آن  از  مبارزاتی  های 
جملەی  از  برگرفتە  آوردەاند  عمل 
است،  انگلیس  پادشاە  دوم  فلیپ 

تفرقە بینداز و حکومت کن!
است  معنی  بدین  استراتژی  این 
خاک  متجاوزگر  سردمداران  که 
حال  در  های  جنبش  کوردستان 
عناوین  برخی  با  را  مبارزە 
برچسب زنی و به چند دسته متضاد 
تقسیم بندی می کردند و از نیروی 
یکدیگر  علیە  بر  ها  جنبش  خود 
آوردند،  می  عمل  بە  استفادە 
برای  بود  مانعی  هم  راهکار  این 
های  جنبش  فشار  از  جلوگیری 
مبارزاتی و هم از میان برداشتن یا 
ضعیف کردن آنها بدون صرف کردن 

هزینە و تلفات!
  گذر زمان و پیشرفت تکنولوژی 
حکمرانی  سیستم  در  را  تغییراتی 
و  کوردستان  خاک  متجاوزگران 
همچنین در شیوە و فورم مبارزاتی 

بە  است  آوردە  پدید  کورد  ملت 
گونەای کە جنبش های مبارزاتی 
مدرن  احزاب  بە  کوردستان  در 
دارای برنامە و تفکرات سیاسی و 
متجاوزگران خاک کوردستان نیز 
از قالب امپراتوری و پادشاهی بە 
حکومت هایی پیشرفتە با نظامی 
سیاسی تبدیل شدەاند، هر چند با 
حکمرانی  فرم  و  شیوە  زمان  گذر 
کوردستان  خاک  متجاوزگران 
ذهنیت  اما  است  کردە  تغییر 
قدرت  راس  در  فاشیست  حاکمان 
می  حمکرانانی  همانند  همچنان 
است خاک  سال  باشد کە صدها 
و  کردەاند  اشغال  را  کوردستان 
برای ماندگاری و تکیە بر منسب 
قدرت همچنان از همان استراتژی 
قدیمی تفرقە بینداز و حکومت کن 

استفادە بە عمل می آورند. 
اگر بە تاریخ پیدایش احزاب مدرن 
تا بە امروز در کوردستان نگاهی 
مبارز  احزاب  بیشتر  باشیم  داشتە 

یک  محدود(برای  عدەای  )بجز 
هدف کلی تالش کردەاند کە آن هم 
آزادی خاک و مردم کوردستان و 
ایجاد جامعەای مرفە و برابر می 
باشد، هر کدام از این احزاب برای 
رسیدن بە این هدف مهم استراتژی 
و برنامەی سیاسی مورد نظر خود 

را دنبال می کنند.
احزاب  بیشتر  اینکە  بە  توجە  با 
دارای  کوردستان  در  مدرن 
سکوالر  و  دمکراتیک  سیستمی 
رژیمهای  تالش  باشند،  می 
متجاوزگر در کوردستان در ایجاد 
اختالفات دینی و  از طریق  تفرقە 
عشیرەای با شکست مواجهە شدە 
روشهای  از  دلیل  همین  بە  است 
دیگری برای ایجاد تفرقە در میان 
وارد عمل شدەاند کە می  احزاب 
بە  وسیلەی  بە  تفرقە  ایجاد  توان 
چالش کشاندن بەرنامە و استراتژی 

احزاب اشارە کرد.
در این راستا رژیم های متجاوزگر 

خاک کوردستان هموارە در تالش 
در  تنوع  طریق  از  کە  بودەاند 
اعضای  و  سیاسی  افراد  تفکرات 
گوناگونی  همچنین  و  احزاب 
استراتژی  و  سیاسی  برنامەی 
دامن  اختالفاتی  بە  مبارز  احزاب 
ذهنیت  شدن  دور  موجب  کە  بزند 
هدف  از  سیاسی  احزاب  و  اعضا 
مشترکشان شود، متاسفانە در این 
رابطە می توان گفت کە تا حدودی 
موفق عمل کردەاند و موجب ایجاد 
ارتباطات  کە  شدەاند  اختالفاتی 
مشکل  با  را  احزاب  همکاری  و 
مواردی  در  و  ساختەاست  روبەرو 
بدنەی  در  انشعاب  موجب  نیز 
احزاب اصیل و تاثیرگذاری شدەاند 
کە در مبارزات ملی دمکراتیک 
اجرا  را  اساسی  نقش  کورد  ملت 

کردەاند. 
و  دشمنان  دسیسە  از  عبور  برای 
ایجاد  و  اختالفات  از  جلوگیری 
میان  در  همبستگی  و  اتحاد 

ملت کورد، پایبند بودن بە اصول 
جهانبینی  همچنین  و  دمکراسی 
احزاب و فعاالن سیاسی و اعضای 
احزاب در رابطە با هدف مشترکی 
کە برای آن تالش می کنند بسیار 
مهم و الزامی می باشد، بدین معنا 
فعاالن سیاسی  و  احزاب  باید  کە 
و اعضای احزاب، فرهنگ احترام 
بە تفکرات جدا از تفکرات خود را 
ارتقا دهند و با احساس مسئولیت 
بنگرند  مبارزی  های  جنبش  بە 
کە هدفشان آزادی مردم و خاک 

کوردستان می باشد.
همبستگی  و  اتحاد  شک  بدون 
و  فعاالن سیاسی  و  احزاب  مردم، 
بر  ملی  منافع  بە  دادن  ارجعیت 
منافع حزبی و تالش برای رسیدن 
بە هدف مشترک ملت کورد، راە 
و  متجاوزگران  از  عبور  برای  را 
آزادی کوردستان هموار می سازد.

انتخابات رژیم و متوسل شدن سران 
رژیم بە خودزنی سیاسی

با  رابطە  در  ذولنوری"  "مجتبی 
انتشار فایل صوتی "ظریف" دولت 
روحانی را بە فریب افکارعمومی 

متهم کرد.
و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس 
سیاست خارجی مجلس رژیم ایران 
روز سەشنبە علت فشار تحریم ها را 
مسئوالن وزارت خارجە رژیم خواند 
کە خطوط قرمز در برجام را رعایت 

نکردەاند.
وزارت  بە  حملە  با  ذولنوری 
کرده  سعی  ایران  رژیم  خارجە 
در  کە  خامنەای  حرف های  است 

بود  گفتە  یکشنبە  روز  سخنرانی 
مجری  فقط  خارجە  امور  وزارت 
ندارد  صالحیتی  هیچ  و  است 
را  دستگاە  این  و  کند  اصالح  را 
برای  گیری  تصمیم  در  مستقل 
کە  رژیم  پاسداران  سپاە  تبرئە 
وزارت  باالدست  را  آن  خامنەای 

خارجە خواند نشان دهد.
رژیم  رهبر  خامنەای"  پیشتر"علی 
ایران در سخنرانی روز یکشنبە بە 
واکنش  صوتی  فایل  این  انتشار 
"ظریف"  حرف های  و  دادە  نشان 
رژیم  دشمنان  حرف های  تکرار  را 

خواندە بود.
دلیل  بە  مداوم  بحران های 
در  ایران  رژیم  غلط  سیاست های 
و  منطقەای  داخلی  سطح های 
ایران  مردم  گریبان  کە  جهانی 
آشکار  مسبب  است  گرفتە  را 
رژیم  پیش محتوای  بیش  از  شدن 
برای مردم شدە است کە رژیم با 
خارج  طبقەبندی  از  انتشاراسناد 
برای  را  سناریوهایی  چنین  شدە 
انتخابات طراحی  شرکت مردم در 

می کند.

رژیم ایران درصدد است اقلیم 
کوردستان را بە میدان جنگ با 

اسرائیل تبدیل کند

گزارشی  در  "العرب"  روزنامە 
تنش های  از  بخشی  است،  نوشته 
رژیم ایران و اسرائیل مشکالتی را 
برای کشورعراق و بخصوص اقلیم 

کوردستان در پی خواهد داشت.
مقامات حکومت اقلیم کوردستان 
نیز در رابطە با ناآرام کردن منطقە 
توسط شبەنظامیان وابستە بە رژیم 

ایران ابراز نگرانی کردەاند.

ایران  بە حمایت رژیم  این روزنامە 
خود  نفوذ  تحت  شبەنظامیان  از 
اقلیم  ناامن کردن  برای  درعراق 
عراق  جنوب  مانند  بە  کوردستان 
اشارە کردە است که برای این کار 

بهانەجویی می کنند.
فرودگاە  گذشتە  شب  چهارشنبە 
بین المللی "هەولێر" بە وسیلە یک 
پهباد مورد حملە قرار گرفت کە 

کشورهای  بیشتر  شدید  واکنش 
غربی و منطقه را درپی داشت.

است  سال  از ٤٠  بیش   ایران  رژیم 
سر  بر  را  اسرائیل  نابودی  شعار 
زبان دارد ولی تاکنون گلولەای بە 
سمت اسرائیل شلیک نکردە است 
و با قربانی کردن مردم منطقە و 
برچسب زدن در تالش است خود را 

برمنطقە تحمیل کند.
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اصالحات آخوندی و شارالتانیسم سیاسی
سندوس

شارالتان، به کسی گفته می شود 
تخصص،  دارای  را  خود  که 
ویژگی هایی  دانش  و  توانمندی  
معرفی می کند که از آنها بی بهره 
رسیدن  جهت  کسی کە  است. 
دروغ گویی  از  خود  مطلوب  به 
و  ندارد  پروایی  فریب کاری  و 
بی اطالعی  از  سوء استفاده  با 
آنان،  زودباوری  یا  و  مخاطبان 
غیر  و  بی پشتوانه  وعده های 
خود  مورد  و  می دهد  تحقق  قابل 
ادعاهای نادرستی مطرح می کند.
مفهوم  از  برآمده  واژه  این  ظاهرا 
میالدی  شانزدهم  قرن  ایتالیایی 
بود  آنهایی  وصف  شارالتان  است. 
که با اغراق، مبالغه، گزافەگویی 
و هیاهو اظهارنظر می کردند. بعدا، 
گاهی  که  دوره گرد،  داروفروشان 
در میادین عمومی دندان همدیگر 
را می کشیدند، و نیز کسانی که 
وعده ی مداوای بیماران را در اسرع 
خوانده  شارالتان  می دادند،  وقت 

می شدند.
در علوم سیاسی، شارالتانیسم مرام 
افراد  آن  در  که  است  مسلکی  و 
چنان  را  خود  خاص،  گروهی  یا 
توضیح می دهند و تبلیغ می کنند 
نیستند؛ چنان می گویند که  که 
می دهند  وعده  چنان  ندارند؛  باور 

که بر تحقق آن، ناتوان هستند.
ایدئولوژی  همچنین  شارالتانیسم 
ندارند  پروایی  که  است  آنهایی 
برای رسیدن به هدف های خویش، 

خود را به دروغ  برخوردار از دانش 
ویژه  توانمندی های  و  تخصص  و 
توصیف کنند و وعده های نادرست 

 بدهند.
"عوام فریبی"،  با  "شارالتانیسم"، 
اما  می باشند،  مشابهت  دارای 
نیستند.  مفهوم  یک  دارای 
برای کامیابی خود،  عوام فریب ها 
باورهای  و  احساسات  از  آگاهانه 
و  می کنند  سوء استفاده  مردم، 
برای جلب توجه مردم و کسب نظر 
وعده های  آنان،  رضایت  و  مثبت 
اطالعات  و  می دهد  بی پشتوانه 
می کنند،  بیان  دروغین  آمار  و 
دروغ  به  شارالتان ها،  حالی که  در 
برای  مختصاتی  و  توانمندی ها 
خود برمی شمارند و تبلیغ می کنند 
به مقصود  آن ها،  پشتوانه ی  به  تا 

خود نایل آیند.
اما در عوام فریبی، عوام فریبان تنها 
به توفیق خود می اندیشند و تحقق 
بزرگ نمایی،  با  را  خویش  اهداف 
بازی با کلمات، ارائەی داده های 
از  سوء استفاده  نیز  و  نادرست، 

اعتماد مخاطبان، پی می جویند.
و  "عوام فریبی"  "اقتدارگرایی"، 

"شارالتانیسم"،
اگرچه طی سالهای گذشتە کلیت 
نظام را در بر گرفتە، اما واقعیت 
این است کە دو مفهوم شارالتانیسم 
و  شخصیت  در  عوام فریبی  و 
رفتار راس هرم نظام یعنی، علی 

خامنەای، بخوبی دیدە می شود.
طی سالیان متمادی، اصالح طلبان 
ایرانی مسئول نشر اکاذیب فراوانی 
بودەاند، یکی از این موارد تمرین 
دموکراسی با رای دادن، در درون 
است که  بوده  توتالیتر  نظام  یک 
امروزه دروغ رسوای نخنمایی شده 

است.

از  سکوالریسم  زدودن  با  آنها 
موجودی  خلق  و  دموکراسی 
یعنی  کالمی  جعل  و  ناممکن 
 ... و  دینی"  "دمکراسی 
بر  امروزی  نقاب  می خواهند 
چهرەی کریە یکی از فاسدترین و 
سیاسی  نظام های  تمامیت خواەترین 

معاصر  بگذارند.
وقاحت آمیز  جنبەهای  از  یکی   
ریا،  مکتب  این  پروفسورهای 
سواستفاده از عنوان کتابی است که 
مصاحبەای با کارل پوپر و هربرت 
مارکوزە )مکتب فرانکفورتی ها(، 
تحت عنوان ا"صالح یا انقالب"! را 
در بر می گیرد. گویا پوپر طرفدار 
انقالب نیست و مارکوزەی انقالبی 
ذهن  اساس  این  بر  شد!  تمام  هم 
حکم  هم  اصالح طلب ها  اطالع  کم 
همیشه  هرگز!  انقالب  می دهد 

اصالحات!
بیان گر  موضوع،  از  فهم  این 
درک  عدم  و  فکری  بضاعت 
مطالب این رفرمیست های کذایی 
سیاسی  مفاهیم  و  ترم ها  فهم  در 
است، اینکە توتالیتاریسم چیست و 
فرقش با جامعه باز در چی هست 
رفرم  مدام  آن  در  است  قرار  که 
سیستمی  هر  آیا  گیرد؟  صورت 
رفرم پذیر است؟ رفرم با چه مبانی 

تئوریکی؟ به چه سمتی؟
اصالح طلبان  رسد  می  نظر  به 

هیچ  از  درستی  فهم  حکومتی 
صرفا  و  نداشته  ترم ها  از  یک 
مذکور  کتاب  عنوان  بلغور  با 
نتیجەی  سطحی نگری،  و 
موضوع  از  را  خود  ایدئولوژیک 

می گیرند.

صراحت  به  پوپر  خود  ببینیم  حال 
چه می گوید:

همەی  در  من  که  نیست  "چنین 
احوال و در کلیەی شرایط، مخالف 
هم  من  باشم.  خشونت بار  انقالب 
مانند برخی از متفکران مسیحی 
که  رنسانس  دوران  و  وسطا  قرون 
جایز  را  جبار  حاکمان  کشتن 
می دانستند، بر این باورم که واقعا 
ممکن است در یک حکومت جابر 
و زورگو چاره ای جز این نباشد و 
در چنین احوال، انقالب خشونت بار 

را باید موجه دانست.
یگانه هدف  ولی من معتقدم که 
باید  قسم  این  از  انقالبی  هر 
تاسیس دموکراسی باشد و غرضم 
و  مبهم  چیزی  دموکراسی  از 

یا  مردم  حکومت  مانند  پهلو  دو 
منظورم  نیست؛  اکثریت  حکومت 
نهادهای  از  مجموعه ای  تشکیل 
به  است،   محور  مردم  و  مدنی 
فقط  خشونت گری  دیگر،  سخن 
و  جابر  حکومت های  تحت 
اصالحات  که  است  موجه  زورگو 
غیر ممکن  را  خشونت گری  بدون 
باید  آن  هدف  یگانه  و  می سازند 
ایجاد شرایطی باشد که اصالحات 

مسالمت آمیز در آن ممکن شود".
پس کارل پوپر هرگز مالەکشی و 
بودن در  استبداد و ظلم  عملەگی 
نکرده  تجویز  را  اصالح طلبی  اشل 

است. 
بتواند  اصالح طلبی  اصطالح  شاید 
صباحی  چند  برای  را  نفر  چند 
برای  را  همگان  اما  بفریبد، 
حنای  مدتهاست  هرگز.  همیشه 
باختە،  را  رنگش  آنها  رفرمیستی 

همچنانکە مردم شعار می دهند:
دیگە  اصول گرا  "اصالح طلب، 

تمومە ماجرا".

در پی انتشار فایل صوتی وزیر خارجە 
رژیم حسام الدین آشنا برکنار شد

مرکز  رئیس  آشنا"  "حسام الدین 
ریاست  استراتژیک  بررسی های 
برگزاری  مسئولیت  کە  جمهوری 
مصاحبە "محمد جواد ظریف" تحت 
تدبیر  دولت  شفاهی  "تاریخ  عنوان 
و امید" را بر عهدە داشتە، پس از 
انتشار فایل صوتی این مصاحبە از 
کار خود برکنار و "علی ربیعی" 
با حکم "حسن روحانی" سمت او را 

عهدەدار شد.
این فایل صوتی در روز ٦ اسفند 

توسط  اخیرا  و  ضبط   ١٣٩٩
منتشر  ایران  از  خارج  رسانه های 

شد.
این  در  ظریف"  جواد  "محمد 
مصاحبە سە ساعت و نیمی بە نقش 
سپاە تروریست پاسداران و روسیە در 
تخریب برجام و همچنین انتقاد از 
نادیدە گرفتن منافع ملی از سوی 
انتشار  پرداختە،  سلیمانی"  "قاسم 
از  گستردەای  موج  مصاحبە  این 
اعتراضات داخلی را در پی داشت.

برخی خبرگزاری های خود رژیم و 
نیروهای  از  مجموعەای  همچنین 
رژیم،  تندرو  طیف  بە  نزدیک 
فایل،  این  انتشار  از  انتقاد  با 
"حسام الدین آشنا" را مسئول افشای 
فایل صوتی اخیر دانستند و برخی 
نیز پا را فراتر گذاشتند و دسترسی 
رسانه های برون مرزی به این فایل 
هماهنگ  سیاسی  اقدام  یک  را 
رئیس جمهور  مشاور  توسط  شده 

عنوان کردند.

نهادهای امنیتی سه کشور اروپایی: 
رژیم ایران بە دنبال ساخت بمب اتم و 

سالح های کشتار جمعی است

سازمان های  گزارش  اساس  بر 
اروپایی  کشور  سه  اطالعاتی 
ایران  رژیم  هلند"  و  سوئد  "آلمان، 
تالش  کرات  بە  گذشتە  سال  طی 
تولید سالح های  فناوری  به  کردە 
و  کند  پیدا  دست  جمعی  کشتار 
رژیم  کە  دادند  هشدار  همچنین 
تولید  برای  را  خود  فعالیت های 
سالح هسته ای متوقف نکرده است.
"فاکس نیوز" بە نقل از سازمان های 
اروپایی گزارش  امنیتی ٣ کشور 
دادە است رژیم ایران در سال ٢٠٢٠ 
بلکە  تا  کردە  تالش  بار  چندین 
فناوری  بە  دستیابی  با  بتواند 
ساخت سالح های کشتار جمعی، بە 

هدف خود برسد.
سازمان  که  گزارشی  براساس 
آوریل  ماه  در  هلند  اطالعاتی 
ایرانی  شبکه های  کرده،  منتشر 
و  دانش  آوردن  به دست  برای  که 
سالح های  تولید  برای  الزم  مواد 
بودند،  کرده  تالش  جمعی  کشتار 
کشف شده و با مداخله سرویس های 

امنیتی ناکام مانده اند.
همچنین سرویس امنیتی سوئد نیز 
در گزارش سال ٢٠٢٠ خود فاش 
کرده رژیم ایران به دنبال فناوری 
سالح های  برنامه  برای  سوئدی 

هسته ای خود است.
 بر اساس این سند رژیم ایران اقدام 

به جاسوسی صنعتی کرده و عمدتا 
به دنبال فن آوری پیشرفته سوئدی 
برنامه های  در  می تواند  که  بوده 
استفاده  مورد  هسته ای  تسلیحات 

قرار گیرد.
شبکه فاکس نیوز همچنین منتشر 
اطالعاتی  آژانس  است  کردە 
"باواریا" یکی از ایالت های جنوبی 
آلمان، نیز در ماه آوریل سال جاری 
خود   ٢٠٢٠ سال  گزارش  در 
کشورهایی  کە  بود  کرده  اعالم 
سوریه  شمالی،  کره  ایران،  مانند 
که  هستند  تالش  در  پاکستان  و 
جمعی  کشتار  تسلیحات  زرادخانه 

خود را تولید یا نوسازی کنند.
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گروگانگیری به سبک جمهوری اسالمی

فواد محمودی

بدعت هایی  رژیم  این  تولد  بدو  از 
سیاسی،  مختلف  حوزەهای  در 
نظامی، اجتماعی، دینی و حقوق 
بشری شکل گرفته که می توانی 
در  گروگانگیری  به  اشاراتی 
نیروی  تشکیل  آمریکا،  سفارت 
سپاه  اسم  به  تروریستی  نظامی 
پاسداران، تشکیل تروریست دولتی 
هر  در  نظام  مخالفین  ترور  برای 
آزادی  حق  گرفتن  و  جهان  جای 

بیان و پوشش و... 
من  بدعت  هم  دینی  حوزه  در 
طلب  قدرت  آخوندهای  درآوردی 
همان  که  فقیه"  "والیت  اسم  به 
آخوندی  از  قدرت  انحصار  سلسله 
به آخوند دیگه و اختیارات تام در 
کل مسایل مملکتی )تغییر تاج به 

عمامه( شکل گرفت.
نوشتار  این  در  ما  هدف  اما 
ننگین  کارنامه  کالبدشکافی 
برهه  این  در  اسالمی  جمهوری 
هر  نیست،  معاصر  تاریخ  تاریک 
بحث  به  تا  بس  اشاره ای  کدام 

اصلی خود بپردازیم.
حوزه  در  جدید  بدعتی  اما  و 
علوی؛  عدل  نظام  بشری  حقوق 
خبرهایی  هست  مدتی  متاسفانه 
ترکیه،  در  رژیم  گروگانگیری  از 
عراق، امارات و دیگر جاهایی که 
هستند  اطالعاتی  دستگاه  تور  در 
می شنویم که زیر پوست این خبرها 
در  دهشتناک  و  تلخ  واقعیتی 
حتی  کس  هیچ  که  است  جریان 

قربانیان آن هم تمایل به حرف زدن 
در این مورد را ندارند!

به  شروع  مدتهاست  نظام  این 
فعالین  خانواده  گروگانگیری 
مخالف و منتقدین نظام که خارج 
دست  می کنند  زندگی  کشور  از 
خود  قربانی  طریق  این  از  تا  زده 
به قربانگاه کشانده و دستمایه  را 
امنیتی  پوشالی  نیروهای  اقدار 
خود کند و ایجاد رعب و وحشت 
و  نماید  مردم  و  مخالفین  بین  در 
خود  رسانەهای  برای  خوراکی 
 ٢٠:٣٠ خبری  بخش  الخصوص 
کنند،  رژیم  پروپاگاندا  دیگه  و 
هرچند همگان واقف اند که ایران 
بهشت جاسوسان است در بیخ گوش 
ترور  را  نظام  ای  هسته  پدر  خود 
می کنند اما شد ضرب المثل "کی 
بود کی بود من نبودم" فقط نیسان 
آبی متهم شناخته شد و تا مدت ها 

مورد تمسخر مردم قرار گرفتن .
حرف  کشور  خارج  افراد  بین  در 
وزارت  شنیع  ازعمل  حدیث های  و 
اطالعات در بازگرداندن داوطلبانه 
می شود.  شنیده  نظام  مخالفین 
زمینه  این  در  بررسی  و  تحقیق 
و  پیداکردن  به  اقدام  دادم،  انجام 
مصاحبه ای با این قربانیان نموده ام، 
حاضر  درصد   ٩٥ متاسفانه  اما 
به بیان واقعیت و تراژدی  که در 
زندگی داشتن نبودن تا دو نفر از 
این عزیران را موجاب به مصاحبه 

کردم.
نظر شما را به دو مصاحبه  از این  

قربانیان  جلب می کنم:
ملی  فعالین  از  "ب.ف"  آقای  از 
مذهبی کوردستان پرسیدم تا جای 
تعریف  خودتون  داره  امکان  که 

کنید؟

در جواب اضهار داشتند:
من خودم از طریق مرز غیرقانونی 
بعد  خانواده ام  و  شده  ترکیه  وارد 
به من ملحق شدن؛ در شروع سال 
ادامه  برای  را  پسرم   تحصیلی 
در  ایرانیان  مدرسه  به  تحصیل 
استانبول فرستادم، یک روز مدیر 
باید  گرفتن  تماس  من  با  مدرسه 
برای موضوعی به مدرسه مراجعه 

کنید.
وقتی رفتم من را به داخل اتاقی 
به  را  آقای  بعد  کردن،  هدایت 
نماینده  که  کردن  معرفی  بنده 
کنسولگری ایران در استانبول بعد 
از من خواست  اولیه  از حرف های 
جلب  و  شناسایی  برای  ایران  با 
همکاری  مذهبی  ملی  نیروهای 
همکاری  این  مقابل  در  کنم، 
امتیازاتی به من خواهند داد. آن ها 
مالی  وضعیت  من  می دانستند 
تاریخ  همچنین  و  ندارم  مناسبی 
خانواده ام  پاسپورت های  اعتبار 
تمام شده و عمال ما غیرقانونی در 

ترکیه هستیم.
اعطای  و  پاسپورت ها  تمدید  قول 
قبول  من  اما  داد،  مالی  کمک 

نکردم و جواب منفی دادم. 
در  جلو  روز  یک  مدتی  از  بعد 
مدرسه پسر من با ماشین تصادف 
می کند  که مطمئن هستم تصادف 
بود، پاهای پسرم شکسته  عمدی 
شد، بیمه نداشتیم، هزینه بیمارستان 
سرسام آور بود و خودم هم بیکار، در 
نتیجه تصمیم به برگشت خانواده به 
ایران گرفتم و خودم راهی سفر به 

اروپا شدم. 
بعد از مدتی که رژیم فهمید من 
به  را  زنم  شدم،  پناهنده  اروپا  به 
اداره اطالعات احضار کرده بودند با 

وعدەهای توخالی که یک جوری 
ایران، بعد از  من را برگردانند به 
چند بار به حکم دادگاه زنم ممنوع 
گرفته اند  تعهد  ازش  شدم  الخروج 
هر وقت از شهر محل سکونت خود 
بخواهد خارج شود باید تائیده اداره 

اطالعات را بگیرد. 
بیشتری  ازتوضیح  "ب.ف"  آقای 
ماباقی  به  و  کرده   خودداری 

سوال ها جواب درستی ندادند.
به  را  سفرم  بارانی  روز  یک  در 
سمت یکی دیگر از قربانیان شروع 
نمودم،  مالقات  ایشان  با  کردم، 
پشت  بزرگی  درد  بود  مشخص 
این چهره دارد. گفتم: دوست دارم 
توان  و  دارد  امکان  که  جایی  تا 
توضیح دارید بفرمایید چه بر شما 

گذشته؟
نگاهی کرد، گفت: من همه چیز 
خواهم گفت تا این خفاشان را رسوا 

کنم. 
شروع تراژدی زندگی آقای...

بودم  خانه  از  بیرون  روز که  یک 
طریق  از  من  با  بار  چندین  زنم 
واتساپ تماس گرفته بود، تعجب 

کردم، چرا به خطم زنگ نزده! 
تماس گرفتم تا گفتم سالم گفت 
خونه نیا! چند بار با نگرانی گفت 

نیا.
خالصه کنم اتفاقی که نباید بیفته 
افتاده بود، با کمک چند نفر از 
ماه  دو  از  بعد  شدم،  خارج  مرز 
رسیدم اروپا. اما مامورین امنیتی 
وارد  من  خانه  به  سرزده  روز  هر 
می شدند، هر روز ایجاد مزاحمتی 
احضاری  خانواده ام،  برای  جدید 
پشت احضاری، حتی بچه ام که به 
نوجوانی هم نرسیده  جلو در مدرسه 
اطالعات  خودرو،  داخل  می برن 

ازش بازجویی می کنن که بعد از 
اون روز خانمم جرات نمی کرد بچه 
جاهای  و  زبان  کالس  بفرستد  را 

دیگه.
روزهای آخر شروع به تهدید خانمم 
رکیک،  فوشهای  با  می کنند، 
روحی  لحاظ  از  تا  تهمت  توهین، 

روانی خوردش کنند.
تا اون روز کذایی که از واتساپ 
اومد،  تماس تصویری  برایم  خانمم 
)در  کردم  برقرار  ارتباط  وقتی 
آهی  انداخت  پایین  سرش  اینجا 
دیدم  کشید(  دل  ته  از  سوزناکی 
جلو  نامناسب  وضعی  با  خانمم 

دوربین داره گریه می کنه.
شنیدم  را  مردی  یه  صدای 
داری  ناموس  و  اگر شرف  گفت: 
فیلم  بار  این  وگرنه  برمی گردی. 
با  دنیای مجازی  در  را  تجاوزش 
مشخصات کامال خواهی دید. در 

حالی که مستقیم می دیدم.
سکوت  کرد،  قطع  حرفش  دیگه 
سکوت سکوت، هق هق گریه بود 
و بس راستش دیگه به خود جرات 
ندادم سوال دیگری بپرسم تا دردش 

را بیشتر از این نکنم. 
گمنام  سربازان  ننگین  عمل  این 
امام زمان برای دو نفر و چند نفر 
نیست، بلکه خیلی از فعالین خارج 

از کشور به این درد گرفتارند. 
سکوت  قربانیان  دلیل  دو  به 

می کنند: 
در  خود  آبروریزی  ترس  از  اول   -
جامعه که انگشت نما می شوند. 

- دوم  محافظت از دیگر نزدیکان 
خود که با حرف زدن تهدیدی بشه 

برای ماباقی نزدیکانشان. 
بعد از مصاحبه در مسیر برگشت 
همش صورت دردناک و غمزده این 

از خود  و  بود  قربانی جلو چشمم 
دردی  چه  باید  می کردم،  سوال 
این  آثار  باشد؟  کرده  تجربه  را 
فاجعه در روح و روان این قربانیان 
این   آیا  شد؟  خواهد  پاک  کی 
زندگی  عادی  شرایط  به  خانواده 

برمی گردند؟
کثیفترین  گروگانگیری  نوع  این 
این  شکنجه  نوع  وحشیانه ترین  و 
اگر  چون  است،  بشری  ضد  رژیم 
نیست  که  هست  گناهی  و  خطا 
متواری،  که  شده  مرتکب  فردی 
ولی این داعیان عدالت عدل علوی 
زهر چشم از خانواده و نزدیکانشان 

می گیرند.

اما ای قربانیان عزیز!
 لطفا سکوت خود را بشکنید، این 
سکوت شما کمکی است به تداوم 
برای  نظام،  این  فجیع  کارهای 
جامعه مشخص است شما گناهی 
جنایت  این  قربانی  شما  ندارید، 
خود  با سکوت  لطفا  پس  هستید، 

به این رژیم کمک نکنید.
و اما وظیفه خبرنگاران و فعالین 

سوشیال میدیا
به شکست سکوت  جامعه  تشویق 
و  مواردی  چنین  در  خود 
القاع  و  جامعه  بتن  کالبدشکافی 
بی گناهی چنین قربانیانی، فراهم 
نمودن زمینه و  مطرح کردن این 
جنایت تا از لحاظ روحی و روانی 
و  کنند  امنیت  احساس  قربانیان 
سکوت خود را بشکنند تا ماشین 
متوقف  را  رژیم  جنایت  نوع  این 

کنیم.
و  آزاد  جامعه ای  امید  به 
و  خشونت  از  دور  به  دمکراتیک 

تبعیض، رعب و وحشت.
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نمایی از پایمال کردن حقوق بشر در کوردستان 
ایران در طی دو هفته اول اردیبهشت ماه با 
استناد بە آژانس خبررسانی کردستان )کردپا(

فروردین ١٤٠٠؛ ٢٩ مورد بازداشت در کردستان

در  رسیده  ثبت  به  آمار  براساس 
بشری  حقوق  سازمان  آمار  مرکز 
مجموع   ١٤٠٠ فررودین  در  کردپا 
٢٩ شهروند کردپا بازداشت شده اند.
بانه  و  اشنویه  مریوان،  شهرهای 
را  بازداشت شدگان  تعداد  بیشترین 
شهرهای  سپس  و  می شوند  شامل 
و  نقده  ایالم،  سلماس،  پیرانشهر، 
بازداشت  شهروندان  دیگر  سنندج 

شده را به  خود اختصاص داده اند.

عامل و نحوه بازداشت شهروندان: 
بازداشت از سوی نیروهای امنیتی: 

٢٩
بازداشت:  از  بعد  نامعلوم  سرنوشت 

٢٢
مکان نامعلوم بعد از بازداشت: ١٩  

توقیف وسایل شخصی: ١
هنگام  به  توهین  و  شتم  و  ضرب 

بازداشت: ٣
بازداشت  هنگام  به  وارده  اتهام   

)افرادی که مشخص بوده(: 
 ٣ کوردی:  احزاب  با  همکاری 

مورد
مراسمات  در  شرکت  و  برگزاری 

نوروزی ١٤٠٠: ١٨ مورد  
بازنمود بیشتر؛ 

اعم بازداشت شدگان بدون ابالغ حکم 
بازداشت شده اند.

زمان  در  بازداشت شدگان  بیشتر 

بازداشت موقت که میانگین آن از 
به  دسترسی  از  است  ماه   ٢ تا   ١
وکیل تعیینی و مالقات با خانواده 

محروم هستند.
یک  بازداشت شدگان  از  یکی 
بنام  دهلرانی  سرشناس  ورزشکار 

اکبر )هیوا( حیدرپور بوده است.
بوده  زن  بازداشت شد گان  از  یکی 

است.
توسط  رسیده  به  ثبت  آمار  بنابه 
در  کردپا؛  بشری  حقوق   سازمان 
شهروند   ٥٢٥ مجموع   ١٣٩٩ سال 
بازداشت  ایران  کردستان  در  کردپا 

شده اند.

فروردین ١٤٠٠؛ کشته و زخمی شدن ١٢ کولبر 
براساس آمار به ثبت رسیده در مرکز 
آمار سازمان حقوق بشری کردپا در 
فررودین ١٤٠٠ مجموع ١٢ کولبر 

کرد کشته و زخمی شده اند.
کشته: ٣ 
زخمی: ٩

نحوه کشته و زخمی شدن کولبران: 
نظامی  نیروهای  مستقیم  شلیک 

جمهوری اسالمی: ٨ مورد
 شلیک مستقیم نیروهای نظامی 

ترکیه: ٢ مورد
سقوط از ارتفاع: ١ مورد

سرمازدگی: ١ مورد
اشنویه،  نوسود،  سلماس،  مرز 
مجموع  سردشت،  و  بانه  چالدران، 

فرودین  طی  که  هستند  مرزهایی 
و  کشته  آنها  در  کولبران   ١٤٠٠

زخمی شدند.
قزل کند،  مامدی  گفت:فهیم  باید 
در  بود که  اهل سلماس، کولبری 
اوایل سال ١٤٠٠ درجریان کولبری 
مرز  در  سرمازدگی  نتیجه  در 

سلماس جان باخت.
روستای  اهل  کچالنلو،  حسن 
بلغچی چالدران، در ٢٦ فروردین ماه 
نیروهای  مستقیم  شلیک  به دنبال 
ارتش ترکیه در مرز چالدران کشته 

شد.
اهل  قادری،  هیوا  همچنین 
سردشت، در ٢٨ فرودین ماه درنتیجه 

تعقیب گریز نیروهای نظامی ایران 
و سقوط از ارتفاع در مرز "ساردوا" 

سردشت جان خود را از دست داد.
توسط  رسیده  به  ثبت  آمار  به  بنا 

سازمان حقوق  بشری کردپا؛
در سال ١٣٩٩ مجموع ٢٣١ کولبر 
ایران کشته و زخمی  در کردستان 
شده اند. )٥٨ کشته و ١٧٣ زخمی(
این آمار برای ٩ سال اخیر شمسی 
)از ابتدای سال ١٣٩٠ تا پایان سال 
١٣٩٩(، مجموع ١٥٠٦ کولبر بوده 
است. )٥١٥کشته، ٩٨٦ زخمی، ٣ 

مفقودالثر(

فروردین ١٤٠٠؛ صدور ٨٣ سال زندان برای ٨ شهروند کرد 

در  رسیده  ثبت  به  آمار  براساس 
بشری  حقوق  سازمان  آمار  مرکز 
مجموع   ١٤٠٠ فروردین  در  کردپا 
٨٣ سال حبس علیه شهروندان کرد 

صادر شده است.
 ٨ مجموع   ١٤٠٠ فروردین  طی 
شهروند کرد در دادگاه های انقالب 
اسالمی به ٨٣ سال زندان محکوم 

شدند. )اسامی(
حکم  مدت،  این  طی  همچنین 
کرد  شهروند   ٣ زندان  سال   ١٥
نجم الدین  نام های  به  پیرانشهر  اهل 

و  شورش  عبدالله نژاد  سخنور، 
نظر  تجدید  دادگاه  در  آجی  صالح 

تایید شد.
در  نیز  احمدی  )راشد(  سبحان 
از حکم ١سال و  دادگاه تجدیدنظر 
١ روز تبرئه و حکم اعدام ارسالن 
به حبس  سیاسی  زندانی  خودکام، 

ابد تقلیل یافت.
بازنمود بیشتر در مورد صدور ٨٣ 
شهروند   ٨ برای  زندان  حکم  سال 

کرد در فروردین ١٤٠٠: 

چگونگی احکام:
زندان تعزیری :٨٣ سال  

اتهام وارده: 
همکاری با احزاب کردی: ٤

تبلیغ علیه نظام:٢
در  عضویت  و  مذهبی  فعالیت 

گروهای مذهبی: ٢
افرادی که  تعدادی  فعالیت  حوزه 

مشخص است: 
معترضین آبان ١٣٩٨: ١

فعال مذهبی :٢
فعال کارگری: 

٥٨٩ مورد مسئله کارگری در کردستان ایران در سال ١٣٩٩

به  کردپا  بشری  حقوق  سازمان 
جهانی  روز  مه،  ماه  اول  مناسبت 
آماری،  گزارش  یک  در  کارگر 
مسائل و موارد حقوقی مرتبط با 
جامعه کارگری کردستان ایران را 

در سال ١٣٩٩ ارائه می دهد.
این گزارش به سە شیوه به مسئله 
کارگری در کردستان ایران پرداخته 

است: 
احضار،  بازداشت،  ١.موارد 
فعالین  بر  فشار  و  محکومیت 

کارگری و کارگران: ٤٧ مورد
زخمی شدن  و  کشته  ٢.موارد 
کارگران،  کولبران،  کارگران) 

خودکشی و...(: ٣٣٨ مورد
تجمعات  و  اعتراض  ٣.موارد 
کارگری، بیکاری و اخراج و عدم 

پرداخت حقوق: ٢٠٤ مورد
موارد فشار بر فعالین کارگری از 
سوی حکومت ایران در سال ١٣٩٨ 

در کردستان ایران
بازداشت:

مجموع ١٤ نفر از فعالین کارگری، 
سال  در  کاسبکاران  و  کولبران 
بازداشت شده اند که از این   ١٣٩٩
مجموع ٣ نفر فعال کارگری و ١١ 

نفر کولبر و کاسبکار بوده اند.
حیدر  نام های  به  مدنی  فعال   ٣
افشین  و  مرادی  جوانمیر  قربانی، 
امنیتی  نهادهای  توسط  الهی 

بازداشت شدند.
و  "نمکی  خیابان  دستفروش   ٤
فردوسی" سنندج، به هنگام کار از 
سوی نیروهای شهرداری و نظامی 
مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و 

سپس بازداشت شدند.
و کاسبکارن مرز  تمامی کولبران 
بازداشت  نظامی  نیروهای  توسط 

شدند.
فشار و تهدید بر فعالین کارگری: 
و  صالحی  محمود  مورد  یک  در 
عثمان اسماعیل، اهل سقز با صدور 
شعبه ٥  از سوی  تعقیب  منع  قرا 
سقز  انقالب  و  عمومی  دادیاری 

مواجه شدند.
احضار به اداره اطالعات و دادگاه ها 
فعال   ١٧ مجموع   ٩٩ سال  در 
کردستان  استان  در  کارگری 
به  کارگر  جهانی  روز  با  دررابطه 
شده اند.  احضار  اطالعات  اداره 
و  صالح نیا  مظفر  مانند؛  افرادی 
عثمان  صالحی،  محمود  همسرش، 
شریف  امانی،  شیث  اسماعیلی، 
عدنان  دلبینا،  شهال  ساعدپناه، 
یوسف  کریمی،  رامین  فتحی، 
گرامی پور، هاجر سعیدی، سامان 

قادرنژاد.
احضار به دادگاه ها: 

درسال ٩٩ احضار ٧ مورد فعالین 
و  اتهام  تفهیم  جهت  کارگری 
رسیدگی به پرونده  به دادگاه های 
انقالب احضار شدند از جمله؛ حیدر 
کامران  پیروتی؛  حسین  قربانی، 
مرادی  جوانمیر  ساختمانگر، 

داریوش مرادی.
فعالین  زندان  به  محکومیت 

کارگری: 
بختیار رحیمی، فعال کارگری اهل 
مریوان و از معترضین آبانماه خونین 
دادگاه های  توسط   ٩٩ سال  در 
انقالب به اتهام "اقدام علیه امنیت 
ملی، اجتماع و تبانی علیه نظام" 
به ٢سال زندان تعزیری محکوم شد.
مرگ  و  شدن  زخمی  و  کشته 
در   ١٣٩٩ سال  در  کارگران 

کردستان ایران
بازنمود: 

در  کولبران  شدن  زخمی  و  کشته 
سال ١٣٩٨: 

٢٣ کولبر در سال ١٣٩٩ کشته و 
 ١٧٣ کشته،   ٥٨( شده اند.  زخمی 

زخمی(
مبین  نام های  با  کولبران  از  تن 
مانی  و  احمدی  آرمین  حسینی، 
سن  ١٤سال  و   ١٧،١٦ هاشمی 

داشته اند.
نحوه کشته و زخمی شدن کولبران:

نظامی  نیروهای  مستقیم  شلیک 
ایران: ١٥٨ مورد

شلیک نیروهای نظامی ترکیه:١٥ 
مورد

سقوط از ارتفاع: ٢٠ مورد
سرما زدگی و گرفتارشدن در برف 

و کوالک: ٧ مورد
نیروهای  توسط  شتم  و  ضرب 

نظامی: ٣مورد
ضرب و شتم توسط نیروهای نظامی 

ترکیه: ١ مورد
سقوط به داخل رودخانه: ٢ مورد

انفجار مین:٤ مورد
نامعلوم: ١ مورد

کولبری:  حین  در  قلبی  سکته 
١مورد

درپی سوانح  و زخمی شدن  کشته 
رانندگی: ١٩ مورد

حین  در  کارگران  جانباختن  موارد 
انجام کار: ٥٢ مورد 

دالیل مرگ در حین کار: 
سقوط از ارتفاع: ٢٢ مورد

برقگرفتگی: ٦ مورد
حوادث رانندگی: ٥ مورد

گازگرفتگی: ٤ مورد
ریزش آوار: ٤ مورد

سقوط دستگاە بررویش: ٢ مورد
حادثه کشاورزی: ٢

آتشسوری در کارگاە:  ١ مورد
انفجار تانکر نفت: ١ مورد

درجریان تعمیر ماشین: ١ مورد
برخورد با دستگاه: ١مورد

غرق شدگی: ١ مورد
دیگر حوادث کە عموما نامشخص 

بودەاند: ١ مورد
تفکیک موارد برحسب استان ها: 

استان کردستان: ٢٣
استان ارومیه: ١٤

استان ایالم: ٨
استان کرمانشاه: ٧

یکی از  کارگر جان باختە ١ نوجوان 
١٧ ساله اهل دیواندره بوده است.

در  کارگران  مصدومیت  و  زخمی 
حین انجام کار: ٤٢ مورد 

گازگرفتگی: ٦ مورد

مصدومیت کارکنان آتش نشانی: ٦ 
مورد

سقوط از ارتفاع:٥ مورد
برقگرفتکی: ٥ مورد

حوادث رانندگی: ٤ مورد
انفجار در کارگاەها: ٤ مورد

آتشسوزی در کارگاە: ٣ مورد
سقوط بار بررویش: ٢ مورد

انفجار لوله گاز: ٢مورد
ریزش دیوار و سقف: ١
سقوط به داخل چاه: ١
دیگر حوادث: ٣مورد

تفکیک موارد برحسب استان ها: 
استان کرمانشاه: ١٨

استان ارومیه: ١١
استان کردستان: ٨

استان ایالم: ٥
کردستان  در  کارگران  خودکشی   

ایران در سال ١٣٩٩: 
کارگر   ٤ مجموع   ١٣٩٩ سال  در 
ایران  در کردستان  و کودک کار 

خودکشی کرده اند.
خودکشی سامان انصاری، کارگر 
و  فقر  دلیل  به  کامیاران  اهل 
بیکاری خودکشی آرمین ١١ساله، 
کودک کار در کرمانشاه به دلیل 
فشار زندگی و فقر خودکشی حمید 
به  سنندج  اهل  کارگر  جاسمی، 
دلیل فقر خودکشی جمال دورباش، 

چوپان اهل اشنویه به دلیل فقر
و  چوپان  زخمی شدن  و  کشته 
کشاورزان براثر انفجار مین: ٧مورد 
 ٦ چوپان:  شدن  زخمی  و  کشته 
مورد )٥ نفر زخمی و ١ تن کشته(
انفجار  براثر  کشاورز  شدن  زخمی 

مین: ١ مورد
باید افزود ٤ کولبر نیز براثر انفجار 
بخش  در  که  شده اند  زخمی  مین 

کولبران به آنها اشاره شده است.
ضرب و شتم دستفروشان: ٢ مورد 

محدوده  دستفروشان  مورد   ٢ در 
و  "نمکی  خیابان  و  دخانیان 
فردوسی" در سنندج مورد ضرب و 
نظامی  و  شهرداری  نیروهای  شتم 
و  ضرب  جریان  در  و  گرفتن  قرار 
و  "نمکی  خیابان  دستفروشان  شتم 

فردوسی" ٤ تن بازداشت شدند.
تجمعات  و  اعتراض  موارد 
کارگری، بیکاری و اخراج و عدم 

پرداخت حقوق: ٢٠٤ مورد 
اعتراض و تجمعات کارگری: ٤٦ 

مورد 
اعتراضات براساس استان: 

کردستان: ١٧ مورد
ارومیه: ١١ مورد

کرمانشاه: ٩ مورد
ایالم: ٨ مورد

 ١١ کارگران:  حقوق  پرداخت  عدم 
استان های  در  موارد  این  مورد 
سنندج، کرمانشاه و ایالم بوده است.
 ١٤٧ کارگران:  بیکاری  و  اخراج 
مورد:این مجموعه شامل بیکاری 
ایالم، ٢٠  پتروشیمی  ١٢٠ کارگر 
بیسکوت سازی ساناز  واحد  کارگر 
طالیی و اخراج ٧ کارگر سازمان 

حمل و نقل عمومی


