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نیاز 
تاثیر بر دنیای غرب 
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زنگ خطر!
 تغییر جغرافیای 

کوردستان

خود  توطئەهای  با  فقیە  ولی 
همیشە  بغداد  تا  است  درصدد 
آشفته  و مطیع دستورات آخوندهای 
قم و جماران باشد. روز ١٠ اکتبر 
٢٠٢١ )١٨ مهر ١٤٠٠( انتخابات 
زودهنگام مجلس عراق در فضای 
سرد و با حضور کم رنگ مردم، 
فضای  سردی  علت  شد.  برگزار 
مسئله   این  بە  هم  انتخابات 
برمی گردد کە بعد از سقوط رژیم 
بعث و برگزاری چندین انتخابات 
بە  اعتراضات گستردە خیابانی  و 
در  مردم  عراق،  در  موجود  وضع 
تغییر  خواستار  خونینی  تظاهرات 
و  مجلس  بە  نیز  امیدی  و  بودە 
انتخابات نماندە بود. بە ویژە مردم 
انتظار  گذشتە  مثابە  بە  عراق 
در  ایران  اسالمی  رژیم  دخالت 
انتخابات را از طریق گروە  نتیجە 
را  خود  بە  نزدیک  باندهای  و 
داشتند کە هر بارە با تقلب نتیجە 
را  کشور  این  پارلمانی  انتخابات 
بە نفع نزدیکان خود تغییر دادە و 
مطیع  البتە  و  وابستە  گروە های 
این  حاکمیت  راس  در  را  خود 

کشور قرار می داد.
از  گستردەای  جبهە  گرچە 
را  اخیر  انتخابات  عراقی  مردمان 
تحریم کردند و نزدیک بە شصت 
انتخابات  در  واجدین  از  درصد 
شرکت نکردند، اما بە این دلیل کە 
انتخابات اخیر راە تقلب را مسدود 
آن  بین المللی  ناظران  و  بود  کردە 
را نظارت می کردند و دولت وقت 
بغداد و بە ویژە مصطفی کاظمی 
سالم  انتخاباتی  برگزاری  درپی 
به    انتخابات  این  نتیجه   بودند، 
نزدیك  و جایگاە  روشن شدن حجم 
به  واقع هرکدام از نیروهای عراقی 
کسانی  جبهه   البتە  شد،  منجر 
کە انتخابات را تحریم کردند، در 

حقیقت گستردەتر بود.
اسرائیل،  در  انتخابات  سوای 
انتخابات اخیر عراق جزء نادرترین 
از  خاورمیانە  در  است  انتخاباتی 

کریم پرویزی
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دوراهی
 یک مدل

ســـخـن

فقرا سر سفرەهایشان 
در رویای یک املت هستند

پیام تبریک مسئول اجرایی حزب دمکرات
 بە مناسبت میالد پیامبر اکرم )ص(

»مصطفی هجری« مسئول اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران طی پیامی میالد پیامبر اسالم، حضرت »محمد« )ص( 
را بە همە مسلمین جهان و بە ویژە مسلمانان کوردستان تبریک گفتند.

متن پیام این چنین است:
بە مناسبت میالد با سعادت حضرت محمد )ص(

بە مناسبت والدت حضرت محمد )ص( پیامبر مسلمانان، این روز فرخندە را بە همە مسلمانان جهان بە ویژە مردم 
کوردستان تبریک می گوییم.

در این روز مبارک امیدواریم، باورمندان بە دین اسالم و همە ادیان دیگر در صلح و همزیستی کنار هم باشند و  شاهد 
هیچ گونە تحمیل خشونت آیینی نباشیم.

حزب دمکرات کوردستان ایران
مسئول اجرایی
مصطفی هجری

٢6 مهر ١4٠٠ خورشیدی 

برنامە جنجالی و ماجراجوایی رژیم 
ایران برای ساخت بمب اتمی ادامە 
موجب  ماجراجویی  ها  این  و  دارد 
بە  بیشتر  ایران  جامعە  است  شدە 
نهایی  و تصمیم  راندە شود  حاشیە 
شود.  گرفتە  برنامە  این  مورد  در 
ناظران سیاسی و سیاستمداران جهان 
بر این عقیدە هستند اگر موضعی 
نشود  گرفته  زمینە  این  در  قاطع 

دیگر کاری ساختە نیست.
خارجه  امور  وزیر  ترس«  »لیز 
مورخ  پنجشنبە  روز  بریتانیا 
روزنامە  با  گفتگو  در  مهر   ٢٩
است  گفتە  االوسط«  »الشرق 
برنامە هستەای ایران تا حد زیادی 
مرحلە  بە  و  است  داشتە  پیشرفت 
بازگشت  کە  است  رسیدە  حساسی 
بە میز مذاکرە را دشوار کردە است 
این  برابر  در  نمی تواند  جهان  اما 
ایران  رژیم  نماید!  سکوت  مسئلە 
غر  با  مذاکرە  آمادە  خردادماه  از 

نشدە است و فقط وزیر امور خارجە 
از  بعد  »تهران  است:  گفتە  رژیم 
باز  مذاکرە  بە  الزم  بررسی های 
خواهد گشت«. این نیز در حالیست 
کە طرف های مقابل برجام و آمریکا 
اعالم کردەاند زمان محدودیت دارد 
نگردد  باز  بە مذاکرە  ایران  اگر  و 

گزینەهای دیگر روی میز است.
دارایی  وزیر  لیبرمن«  »آویگدور 
سایت  وب  بە  مهر   ٢٩ اسرائیل 
کردە  اعالم  اسرائیل  نیوز‹‹  »واال 
است: »در رابطە با مقابلە با ایران 
گرفته  نظر  در  زمان  مسئلە  تنها 
شدە است و این زمان نیز طوالنی 
نیست و بە آن خواهیم رسید«. این 
مقام ارشد اسرائیل گفته است هیچ 
نمی تواند  دیپلوماتیک  اقدامی 
جلوی رژیم ایران را بگیرد و ما نیز 
نمی توانیم شاهد کرە شمالی دیگر 
باشیم کە در صدد نابودی اسرائیل 
باشد و نباید مردم اسرائیل در رعب 

و وحشت زندگی کنند«.
کانال ١٢ اسرائیل نیز در گزارشی 
هوایی  نیروی  کە  کرد  منتشر 
اسرائیل آمادە حملە بە مراکز اتمی 
ایران است و اقدامات آموزشی در 
است.  گرفته  صورت  زمینە  این 
ستاد  رئیس  کوخاوی«  »آویو 
الزم  بودجە  هم  اسرائیل  مشترک 
را برای این آموزش تخصیص دادە 

است.
روبیو«  »مارکو  دیگر  سوی  از 
در  آمریکا  جمهوریخواه  سناتور 
پایگاە  بە  حملە  تویتری  پیامی 
دوش  بر  را  سوریە  در  »تەنەف‹‹ 
»برای  نوشت:  و  انداخت  ایران 
نجات توافق اتمی با ایران نباید از 
تجاوزهای رژیم تهران چشم پوشی 
کرد«. »آسوشیتدپرس« نیز فاش 
کردە است کە رژیم ایران این حملە 
نیابتی خود  از طریق گروه های  را 

انجام دادە است.

در  اعتراضات  کە  حالی  در 
خاورمیانە علیە نفوذ و دخالت های 
»معمر  دارد  ادامە  ایران  رژیم 
الریانی« گفتە است عدم آمادگی 
حوسی ها برای همکاری با جامعە 
جهانی با تصمیم مستقیم جمهوری 
در  ثبات  برای عدم  ایران  اسالمی 

منطقه است.
گرفت  اوج  زمانی  نگرانی  ها  این 
بە  بازرسی  اجازە  ایران  رژیم  کە 
را  اتمی  انرژی  آژانس  بازرسان 
رئیس  گروسی«  »رافائل  نداد. 
آژانس گفتە است کە ابرقدرت  ها 
باید علیە ایران اقدامی الزم را پیش 
رو بگیرند. در این رابطە وزیر امور 
خارجە عربستان در دیدار با معاون 
در  اروپا  اتحادیە  خارجی  سیاست 
گفتگو  ایران  اتمی  برنامە  مورد 

کردەاند.
رژیم ایران سرچشمە ترور در جهان 
شناختە می شود. ١٥ سال است کە 

خاورمیانە بە علت فعالیت  های رژیم 
گزارش  در  است.  ثبات  بی  ایران 
اخیر گروه ویژە مالی FATF نیز 
ماند.  باقی  سیاە  لیست  در  ایران 
در این بحبوبە رژیم ایران بە شدت 
مشغول برگزاری مانورهای نظامی 
است کە در آن از تسلیحاتی مانند 
پهپاد،هلیکوپترهای  افکن،  بمب 
هدایت  های  موشک  و  جنگی 

شوندە استفادە می کند.
چنین  سیاسی  اندازهای  چشم 
می خواهد  ایران  کە  می نماید 
نیروی چانە زنی را افزایش دهد و 
از مذاکرات دوری کند. برگزاری 
بە  بیشتر  را  ایران  نیز  مانورها 
ناگزیر  ایران  اگر  می راند.  حاشیە 
بە مذاکرات برگردد در منطقە نیز 
نفوذ آن را قطع می کنند کە در هر 
دو حالت رژیم ایران را بە لبە پرتگاه 

نزدیکتر می کند.

نزدیک شدن بر
 لبە پرتگاه



شامرە ٨٠٩ - ٣٠ مهر ٢١٤٠٠

اتحادیە صنفی معلمان کوردستان ایران:
 از اعتصاب و اعتراضات سراسری هم صنفان خود حمایت می کنیم

خبرگزاری »فارس« بە رهبران حکومت اقلیم کوردستان حملەور شد

در پی ترور نمایندە بریتانیا انگشت اتهام بە سوی رژیم ایران است

 ١٤٠٠ مهر   ٢٢ چهارشنبە  روز 
کوردستان  معلمان  »اتحادیە 
ایران« با صدور اطالعیەای ضمن 
خواستار  معلمان،  حقوق  از  دفاع 
پیوستن همکاران خود بە اعتصابات 

سراسری شد.
متن اطالعیە این چنین است:

معلمان و استادان محترم!
دانش آموزان  و دانشجویان گرامی!

شدت  از  معلمان  که  حالی  در 
عدم  و  تورم  و  آور  سرسام  گرانی 
همسازی حقوق و مزایای با دیگر 
توانایی  دولتی،  بگیران  حقوق 
روزانه ی  و  اولیە  نیازهای  تامین 
ندارند،  را  خانواده هایشان  و  خود 
دولت های رژیم جمهوری اسالمی 
جای  به  رئیسی  دولت  ویژە  بە  و 
و  ومزایا  حقوق  رتبەبندی  اجرای 
و  معلمان،   حقوق  سطح  افزایش 
به  رسانی  خدمت  قانون  اجرا 
گونه ای  به  بازنشسته،  معلمان 
نامسئوالنه »امید درمانی« را به 
و  مردم  مشکالت  حل  راه  عنوان 

معلمان پیشنهاد می کند.
معلمان  اتحاديه  اعضاى  ما 

در روزهای گذشتە خبری مبنی 
بر قتل یک نمایندە بریتانیا توسط 
سومالیایی  اسالمگرای  یک 
منتشر شد کە سواالتی در مورد 
انگیزە این قتل را بە دنبال داشتە 

است.
یک  توسط  نمایندە  این  قتل 
اسالمگرا در حالی است کە فرد 
مقتول هیچگونە ضدیتی با اسالم 

و اسالمگرایی نداشتە است.
با در نظر گرفتن چند عوامل در 
مورد فعالیت های »دیوید امس« 
نمایندە پارلمان بریتانیا سر نخ هایی 
بە دست آمدە است کە رژیم ایران 

در این قتل دخالت دارد.
مخالف  شدیدا  ایمس«  »دیوید 

سخنان  این  ايران  كوردستان 
دولت  مسئوالن  نامسئوالنه ی  
بی  را  اسالمی  جمهوری  در 
مشروع  خواست  به  احترامی 
معلمان می دانیم. همگام و همصدا 
صنفی  های  تشکل  شورای  با 
معلمان ایران در برابر گرانی، تورم 
و کاهش شدید قدرت خرید معلمان 
اتحادیه ی  به عنوان  و فرهنگیان، 
از  ایران  صنفى معلمان کوردستان 
ایران  معلمان  عمومی  اعتصاب 
حمایت می کنیم و بە این اعتصاب 
می پیوندیم. از معلمان محنت دیده 
و زحمتکش کوردستان می خواهیم 
هم  از  حمایت  منظور  به  که  
صنف های ما و احترام به شخصت 
معلمان، به این اعتصاب سراسری 

بپیوندند.

معلمان  خواستەهای  این  از  ما 
حمايت میكنيم:

تشکل  شورای  فراخوان  طبق   -١
قوانین  ایران،  معلمان  هاى صنفی 
کشور،  رفاهی  خدمات  مدیریت 
اجرا  که  است  سال   ١٤ از  بیش 

نمی شود.
که  است  ٦سال  مدت  به   -٢

سرسخت جمهوری اسالمی ایران و 
رژیم  این  سرنگونی  خواهان  بارها 

شده بود.
با  ایران  رژیم  دیرینه  ارتباط 
اسالمگرای  افراطی  گروه های 
سومالی کە طبق گزارش »فارین 
شبکه ای  ایران  رژیم  پالیسی« 
سومالی  در  نیابتی  نیروهای  از 
واسطه ها  از  و  است  داده  تشکیل 
برای حمایت مالی و تسلیحاتی از 
برای  افراطی  و  خشن  گروه هایی 
و  متحده  ایاالت  نفوذ  با  مقابله 
استفاده  فارس  خلیج  کشورهای 

می کند.
 انتقال تسلیحات به شبه نظامیان 
اقداماتی  از جمله  حوثی در یمن 

رژیم  بە  وابستە  فارس  خبرگزاری 
حکومت  رهبران  بە  دوبارە  ایران 
است  کردە  حملە  کوردستان  اقلیم 

است:  کردە  منتشر  خبری  در  و 
مسئول  عراق  کوردستان  »رهبران 
ناامنی های کوردستان ایران و جادە 

به  ماه  به  ماه  معلمان  رتبه بندی 
تعویق می افتد.

٣- صندوق ذخیره ی معلمان غارت 
ترديك  از سهم هر عضوی  و  شده 
شده  دزدیده  تومان  میلیون   ٤٠ به 

است.
 ٤-نرخ تورم و حقوق معلمان همتراز 
نیستند و اکنون معلمان عمال زیر 
 ١١ كه  رژيم  امار  طبق  فقر  خط 
مليون تومان است، به سر می برند.

عمومی  و  دولتی  مدارس   -٥
خانواده های  و  مردم  پول  با 
دانش آموزان مدیریت می شوند و از 
لحاظ کیفیت در سطح پایینی قرار 

گرفته اند.

اتحاديه صنفى معلمان كوردستان 
ايران

٢٢ مهرماه ١4٠٠ خورشیدی

است که به نوشته این نشریه رژیم 
ایران آن را از طریق سومالی انجام 

می  دهد.
اسالمگرایان  از  تعدادی   
بریتانیا  ساکن  تبار  سومالیایی 
بخصوص در لندن از گروه افراطی 
وابستە  ›‹الشباب«  تروریستی  و 
بە رژیم ایران در سومالی حمایت 

می کنند.
رژیم  دیپلمات های  داشتن  دست 
عملیات های  و  ترور  در  ایران 
خوشحالی  و  اروپا  در  تروریستی 
خبرگزاری های داخلی در پی قتل 
ایران  رژیم  ضد  سیاستمدار  این 
نکتە دیگری است کە دایرە اتهام 
بە رژیم ایران را تنگ تر می کند.

در  بیگانە  صاف کن سرویس های 
ایران  داخل  در  ویژە  بە  و  منطقە 

هستند«.

خبرگزاری »فارس« مدعی شدە 
به  عراق  شمال  »متاسفانه  است: 
کانون تهدید و توطئه علیه منافع 

ملی ایران تبدیل شده است«.
رژیم  بە  وابستە  خبرگزاری  این 
»ترورهای  نوشتە:  همچنین  ایران 
شهرهای  در  هدفمند  و  کور 
ترور  همچنین  و  ایران  کوردنشین 
دانشمندان هسته ای ایران، معلول 
نظامی  رسمی  غیر  پیمان های 
با  عراق  شمال  رهبران  امنیتی  و 
و  منطقه ای  کشورهای  برخی 

فرامنطقه ای است.«
وابستە  خبرگزاری  این  نوشتەهای 
است  حالی  در  ایران  رژیم  بە 
در  مهر،   ١٨ یکشنبە  امروز  کە 
انتخابات  عراق و اقلیم کوردستان 
بە  و  می شود  برگزار  پارلمانی 
منطقە،  امور  کارشناسان  گفتە 
چنین  این  از  ایران  رژیم  هدف 
تالش  و  تفرقە  ایجاد  اتهاماتی، 
برای بی ثباتی و برهم زدن وضع 
اقلیم  ویژە  بە  و  عراق  در  موجود 

کوردستان است.
کورد  احزاب  دیگر  سویی  از 

و  ترور  بە  تاریخ  طول  در  انقالبی 
گروگانگیری پناه نبردەاند و آنچە 
عیان است رژیم اسالمی ایران بودە 
کە در کوردستان از هیچ ترور و 

جنایتی کوتاهی نکردە است.
آخرین ترور رژیم اسالمی ایران ترور 
از  باباخانی«  »موسی  شەهید 
مبارزان حزب دمکرات بود کە از 
سوی عوامل رژیم ایران در یکی 

از هتل های »هولیر« ترور شد.
کوردستان  مردم  مبارزە  همچنین 
و احزاب کوردستان ایران بە هیچ 
وابستە  مختص  فکری  و  جریان 
مردم  ارادە  از  برخواستە  و  نیست 

است.
در همین رابطە مسئوالن حکومت 
اعالم  بارها  کوردستان  اقلیم 
مبارزه  و  اقدامات  کە  کردەاند 
برخاستە  ایران  کوردستان  احزاب 
از جامعە کوردستان ایران و برآمد 
در  کورد  ملت  انقالبی  ارادە  از 

کوردستان ایران است.
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سخن ادامه 

بر اساس اخبار رسیدە بە وب سایت 
»کوردستان میدیا« عوامل رژیم 
اعتیاد  بە  مرکزنشین  اشغالگر 
جوانان کورد بسندە نکردە و این بار 
با گسترش کشت »ماری جوانا« 
را  کوردستان  تا  هستند  تالش  در 

نیز بە دام افغانستان بیاندازند.
است  آن  از  حاکی  رسیدە  اخبار 
ایران  رژیم  مزدوران  و  عوامل  کە 
کاربری  تغییر  با  کوردستان  در 
کشت  کشاورزی  زمین  های 
جایگزین  را  جوانا«  »ماری 

عقد  و  دیپلماتیک  روابط 
قراردادهای استراتژیک اقتصادی 
کوردستان،  اقلیم  و  ترکیە  مابین 

رژیم ایران را بە خشم آوردە است.
ایران  رژیم  بە  وابستە  رسانەهای   
و  ارتباطات  خواندن  غیرقانونی  با 
دولت  با  کوردستان  اقلیم  روابط 
نقض  عنوان  بە  آن  از  ترکیە، 
پا  زیر  و  عراق  ملی  حاکمیت 

کردند.
»مرگور و ترگور« از توابع ارومیە 
و مناطقی از »شنو« و همچنین 
کە  هستند  مناطقی  »سردشت« 
رژیم با همکاری عواملش دست بە 

کشت »ماری جوانا« زدە است.
»ماری  کشت  اشاعە  دنبال  بە 
جوانان  از  زیادی  شمار  جوانا« 
، گردوان،  ،زیوه  روستاهای »دزە 
ژاراوا، گیسیان، گردیک، راژان« 
دام  بە  دیگر  روستای  چندین  و 

اعتیاد افتادەاند.

این کشور  اساسی  قانون  گذاشتن 
نام بردند.

بر اساس ادعای این رسانە وابستە 
با  اقلیم کوردستان  ایران،  بە رژیم 
عقد قراردادهای استراتژی نفتی و 
تجاری، قانون اساسی عراق را دور 

زدە است.
این ادعاهای رژیم ایران در حالی 
اقلیم  مقامات  پیشتر  کە  است 

با  در کوردستان  مزدور  افراد  این 
حرفەای  شخص  چندین  همکاری 
کشت  بە  مشغول  شیراز  شهر  از 

ماری جوان هستند.
نخستین  روزهای  از  رژیم  سیاست 
تاراج  کوردستان،  بر  خود  تحمیل 
زیست  اجتماعی  بافت  نابودی  و 
محیطی کوردستان بودە و از هیچ 
این راستا دریغ نکردە  اقدامی در 

است.
افرادی کە مشغول کشت این گیاه 
اعتیاد آور هستند بە آنان هشداری 

کە  بودند  کردە  اعالم  کوردستان 
در  و  مرکزی  حکومت  توافق  با 
طرفین  مشترک  منافع  راستای 

این قراردادها را منعقد کردند.
کوردستان  اقلیم  وجود  ایران  رژیم 
را بە مثابە اسرائیل دوم در منطقە 
مقامات  کرات  بە  و  می پندارد 
سیاسی و نظامی رژیم این واقعیت 

را آشکارا بیان کردەاند.

دفتر  مدیر  عبداللهی«،  »زهرا 
بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت 
ایران در گفتگو با یکی از  رژیم 
رژیم  بە  وابستە  خبرگزاری های 
در  ایران  استان   ٨ است  گفته 
وضعیت ناامنی غذایی قرار دارند.
بە گفتە »عبداللهی« استان های 
»سیستان و بلوچستان، کهگیلویه 
هرمزگان،  خوزستان،  بویراحمد،  و 
و  جنوبی،  خراسان  کرمان،  ایالم، 
ناامنی  مسئله  درگیر  بوشهر« 

غذایی هستند.
گفتگو  این  در  ›‹عبداللهی« 
پیامدهای ناشی از »بحران  کرونا 

»گیلعاد اردان«، نمایندە اسرائیل 
طی  متحد  ملل  سازمان  در 
شورای  نشست  در  خود  سخنرانی 
داشت  اذعان  ملل  سازمان  امنیت 
بە  ترور  در حال صدور  ایران  رژیم 

سرتاسر جهان است.
ورلد«  »ریپابلیک  گزارش  بە 
نمایندە اسرائیل در نشست شورای 
انتقاد  ضمن  ملل  سازمان  امنیت 
از عدم جدی بودن دیگر کشورها 
و  »اتمی  تهدیدات  با  مقابلە  در 
کردە  بیان  ایران  رژیم  امنیتی« 
است: »تهدید واقعی)ایران(  برای 
حال  در  سرعت  به  جهانی  امنیت 

پیشرفت است.
هشدار  همچنین  اردان«  »گیلعاد 

از  پر  در کشوری  جهت کە  این 
عراق،  همچون  بحران  و  مشکل 
و  آزاد  چنین  این  انتخاباتی 
تقلب  هرگونە  از  دور  بە  عادالنە 
سرنوشت  و  برگزار  سیستماتیک 

ساز باشد!
برای همین است کە می بینیم بە 
علت شکست گروەهای وابستە بە 
تقلب،  امكان  عدم  و  ایران  رژیم 

تهران بە خشم آمدە است!
و  اسالمی  جمهوری  شکست 
انتخابات  نیابتی اش در  گروەهای 
آزاد و عادالنە یک اصل واقعی 
است کە همیشە احتمال رخدادنش 
همین  نیز  علت  و  دارد  وجود 
از  اسالمی  جمهوری  کە  است 
صندوق های آزاد و عادالنە متنفر 
و دوستدار صندوق های پر از تقلب 

و فرمایشی است.
ایران  رژیم  بە  وابستە  گروه های 
از  عراق  تاریخی  رخداد  این  در 
عادالنه   و  آزاد  صندوق های 
شکست خوردند و همچون اسالف 
اسلحە  از  استفادە  بە  تهدید  خود 
و خشونت کردند تا شاید بتوانند 
خود  نفع  بە  را  انتخابات  نتیجە 
معناست  بدان  این  دهند!  تغییر 
یعنی  قبل  خانە  بە  دوبارە  کە 
مطلوب  کە  برگردند  سیستمی 
رژیم ایران است. جبهە بزرگی از 
برگزاری  بە  امیدی  عراق  مردم 
انتخاباتی آزاد و واقعی نداشتند و 
این می تواند چراغ امیدی در دل 
آن ها باشد، اما جمهوری اسالمی 
رای  صندوق های  کە  نمی خواهد 

معیار و داور باشند!
چە جمهوری اسالمی و چە هر 
کە  مشابەای  اندیشەی  و  فکر 
معتقد بە آزادی و عدالت نباشند، 
سخن گفتن از طریق صندوق های 
معیارهای  از  یکی  کە  رای 
دموکرات بودن است را قبول ندارند 
اوضاع  همیشە  می خواهند  بلکە 
متشنج باشد تا صندوق های رای 
کردە  اعتبار  فاقد  را  مردم  آزاد 
گروە های  ارعاب،  و  تهدید  با  و 
و  تعیین کنندە  و میلیشیا  فشار 

برآیند رقابتها باشند.
قرار  سختی  دوراهی  در  بغداد 
و  آزاد  صندوق های  یا  دارد، 
معیار  را  مردم  رای  عادالنه  
مامن  به   را  پارلمان  و  دادە  قرار 
از  تا  می كند  مبدل  مسائل  حل 
مردم  واقعی  نمایندەگان  طریق 
فصل  و  حل  اوضاع  و  مشكالت 
شوند یا میلیشیا و فشار بیرونی 
پیروز شدە، كه  در این حالت بغداد 
در  و  داشته   متشنج  آیندەای 
قرار خواهد  بحران مداوم  وضعیت 

گرفت.

عوامل رژیم ایران در استان ارومیه مشغول کشت ماری جوانا هستند

رژیم ایران از روابط استراتژیک ترکیە با اقلیم کوردستان 
بە خشم آمدە است

٨ استان ایران
 در شرایط بحرانی ناامنی 

غذایی قرار دارند

رسانەهای وابستە 
بە رژیم ایران از 
دادگاهی »حمید 

نوری« در سوئد بە 
خشم آمدند

نمایندە اسرائیل در سازمان 
ملل: رژیم ایران در حال صدور 

ترور بە سرتاسر جهان است

دادە شدە است کە از این کار شنیع 
دست بردارند.

بە  مشغول  کە  افرادی  هویت 
ستد  و  داد  و  جوانا  ماری  کشت 
سایت  وب  سوی  از  هستند  آن  با 
»کوردستان میدیا« محفوظ است 
و در صورت ادامە این کار هویت 
کوردستان  مردم  عموم  برای  آنان 

فاش خواهد شد.

و تورم« را موجب بروز این مشکل 
در برخی استان ها دانسته و گفته 
قیمت ها،  افزایش  علت  به  است 
مانند  غذایی  اقالم  برخی  مصرف 
»گوشت و مرغ، لبنیات، و حتی 
درصد   ٤٠ حدود  تا  میوه ها«، 

کاهش یافته است.
تغذیه  بهبود  دفتر  مدیر  همچنین 
ایران  رژیم  بهداشت  وزارت  جامعه 
گفت، گرانی منابع اصلی غذایی 
و  مردم  ریزمغذی ها،  و  پروتئینی 
اقشار کم درآمد را به سمت مصرف 
بیشتر نان و برنج و نشاسته ای که 
ارزان تر و فاقد ارزش غذایی کافی 

کماکان  ایران  رژیم  است  دادە 
مرگ، ویرانی، و بی ثباتی را در 
چراکه  می دهد،  گسترش  منطقه 
»هژمونی  کردن  غالب  دنبال  به 
»صدور  و  خاورمیانه  بر  شیعه« 

ترور« به سرتاسر جهان است.

»رژیم  اردان«،  گفتە«  بە 
آشکارا  آیت الـله ها«  جنایتکار 
در  خود  بین المللی  تعهدات 
ذخیره سازی،  غنی سازی،  زمینه 
و  تحقیق  و  اورانیوم،  فلز  تولید  و 
توسعه پیشرفته در امور هسته ای 
و  می کند،  نقض  را  تسلیحاتی 
بین المللی  آژانس  بازرسان  جلوی 

انرژی اتمی را هم می گیرد.

بە دنبال تداوم پروندە دادگاهی »حمید نوری« در سوئد و اعترافات او، 
رسانەهای وابستە بە رژیم ایران کشور سوئد را بە میزبانی از »تروریست« ها 

متهم کردند.
یکی  عنوان  بە  کە  را  سوئد  کشور  ایران  رژیم  بە  وابستە  رسانەهای 
بە علت  است،  بشری  حقوق  زمینە  در  فعال ترین کشورها  و  آزادترین  از 
اینکە زیر بار فشارهای رژیم ایران نرفتە و از جنایات آنان چشم پوشی 
نکردە است بە خشم آمدە و بە این کشور دمکرات برچسب اتهام میزبانی 

»تروریست« ها زدند.
جلسه دادگاهی »حمید نوری«، متهم به مشارکت در اعدام هزاران زندانی 
سیاسی در زندان »گوهردشت« در سال ١٣٦٧ در شهر استکهلم سوئد در 

حال برگزاری است.
بر اساس کیفرخواست »حمید نوری« با نام مستعار »عباسی« در فاصله 
۵ تا ١٥ شهریور به عنوان دستیار معاون دادستان در زندان گوهردشت کرج 

مشغول به کار بوده است.
او متهم است بە همدستی و همکاری عامدانه با دیگر عامالن کشتارهزاران 
زندانیانی که ایدئولوژی آن ها بر خالف عقاید رژیم مذهبی حاکم بر ایران 

بود.

تنها شکم شان  تا  داده  است، سوق 
سیر شود و سیری سلولی برایشان 
اتفاق نمی افتد. در چنین شرایطی 
می دهد  رخ  فقر  از  ناشی  چاقی 
که خود نوعی سوءتغذیه محسوب 

می شود.
ناامنی  کارشناسان  گفتە  بە 
غذایی و اشکال مختلف سوءتغذیه 
و  کم خوری  شامل  آن  از  ناشی 
بدخوری عالوه بر تاثیرات نامطلوب 
و  اجتماعی  سالمت  بر  جسمانی 
روانی جامعه نیز تاثیر سوء دارد.

دولت اسرائیل اخیرا بودجه ای ١.٥ 
میلیارد دالری به نیروهای دفاعی 
این کشور به منظور آمادگی برای 
ایران  هسته ای  تاسیسات  به  حمله 

اختصاص داده است.
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فقرا سر سفرەهایشان 
در رویای یک املت هستند

کوردستان

ایران من جملە ١٠ کشور ثروتمند 
زیرزمینی  منابع  لحاظ  بە  جهان 
فقیر  زیادی  دارای جمعیت  است. 
گسترش  روز  بە  روز  کە  است 
مردم  از  کثیری  جمع  می یابد. 
سادەترین  تامین  برای  کشور  این 
مشکل  ترین  بزرگ  با  غذا  نوع 
وعدە  یە  خوردن  هستند.  مواجهە 
غذایی گرم در یک شب روز برای 
١٠ ملیون نفراز مردم این جغرافیا 
دست  رویای  یک  بە  تبدیل 

نیافتنی شدە است.
در  شدە  انجام  تحقیقات  براساس 
سال  از  یعنی  شمسی   ٩٠ دهەی 
ایران  فقرا  تعداد  تا١٤٠٠،   ١٣٩٠
دو برابر شدە و ٤ ملیون نفر بە زیر 
خط فقر اضافە شدە است. براساس 
کسی  هر  بین المللی  سنجش های 
روزانە ٥/٥ دالر درآمد نداشتە باشد 

زیر خط فقر محسوب می شود.
براساس تحقیقاتی دیگر نزدیک بە 
متوسط  طبقەی  از  نفر  ملیون   ٨
بە طبقەی پائین تر سقوط کردەاند 
کە منبع درامدهایشان را از دست 
اعالم  ایران  آمار  مرکز  دادەاند. 
ملیون   ٢ از  بیش  کە  است  کردە 
٤٠٠ هزار نفر از جمعیت ١٥ سال 
بە باال بیکار هستند و خط فقر هم 

بە ١١ ملیون تومان رسیدە است.
یوسف  موضوع   این  مورد  در 
مجلس  در  سراب  نمایندە  داودی 
اعالم  براساس  است،  کردە  اعالم 
رسمی بانک مرکزی خط فقر در 
بدین  رسیدە،  ١١ملیون  بە  امسال 
نفری   ٤ خانوادەی  اگر  کە  معنا 
در هفتە کمتر از ١١ ملیون تومان 
فقر  خط  زیر  باشد،  داشتە  درآمد 
قرار دارد. بر این اساس بیشتر از 

٨٠ درصد مردم زیر خط فقراند.
زندگی  یک  دارد  حق  هر کسی 
باشد.  داشتە  را  ایدەال  و  آرام 
و  سالمتی  کردن  فراهم  برای 
خانوادەاش  و  خودش  خوشگذرانی 
خانە،  کردن  فراهم  علی الخصوص 
پوشاک، نظارت پزشکی، خدمات 
قسمتی  این  اجتماعی.  عمومی 
منشور   ٢٥ تبصرەی  از  است 
بەدرستی  کە  بشر  حقوق  جهانی 
بە بعضی از نیازهای اولیە اشارە 
این  باید  می کند کە هر شخصی 
عزت  تا  باشد  داشتە  اولیە  حقوق 
بماند. ما در  و کرامتش محفوظ 
این نوشتە سعی می کنیم. براساس 
آمار قابل اعتماد مقدار تفاوت این 
حقوق اولیەی مردم ایران بسنجیم.

بە  ایران  شهرهای  در  کس  هر 
کوچە های حاشیە نشین سر بزند 
ها  نانوایی  از  هم  کوچەها  در  و 
بازدید کند برایش معلوم خواهد شد 
از  زیادی  در هر کوچە جمع  کە 
سر  خشک  نان  برای  ها  خانوادە 
سفرە  پول قرض می کنند. حتی 
توانایی فراهم کردن سادە ترین نوع 
از خانوادە  ندارند و خیلی  را  غذا 
ها کارت یارانیشان در گرو صاحب 
نانوایی ها است و چند سال است 
توانند  یارانە هایشان فقط می  با 

نان خشک بخرند.
آمار  مرکز  آمار  آخرین  براساس 
سطح  باالترین  بە  تورم  ایران 
رسیدە  درصد   ٥٠ یعنی  خودش  
های  دهک  غذایی  تورم  است.و 
درصد   ٦١ جامعەازمرز  پائین 
گذشتە است. در ماە اپریل صندوق 
درآمد  متوسط  حد  پول  بین المللی 
ماهیانەی مردم ١٦٠ کشور جهان 
منتشر کردە است.کە ایران رتبەی 
١٦٠ بە خود اختصاص دادە است و 
مثل کم درآمد ترین کشور جهان.

سعیدی  محی الدین  مورد  این  در 
مجلس  در  بلوچستان  نمایندە 
کە  است  گفتە  اسالمی  شورای 

تخم  و  نان  یە  حتی  خانوادەها 
مرغی برایشان شدە خواب و رویا؛ 
در  مریوان  شهرداری  از  کارگری 
بە  اشارە  با  النا  با  مصاحبەای 
کارگران  سفرەی   شدن  کوچکتر 
است  ماهی  گویند‹‹چند  ،می 
تنها  و  نخوردەایم  قرمز  گوشت 
وقتی ماست می خوریم کە مهمان 
داشتە باشیم، دورانی املت غذای 
مرغ  تخم  هم  بود،االن  اصلیمون 
آنقدر گران شدە با سفرەی مان خدا 

حافظی کردە است.
از  یکی  مدیر  علیپور،  شاناز 
در  آبادان  شهر  های  مدرسە 
اعالم  النا  آژانس  با  مصاحبەای 
از  زیادی  خانوادەی  است  کردە 
توانایی  از  فارغ  آموزانمان  دانش 
فراهم کردن تنها پنج هزار تومان 
اند ،برای تحویل گرفتن کارنامە 
سال تحصیلی بچەهایشان کە باید 

بپردازند.
در مورد فراهم کردن خانە هم مردم 
نیاز  این  توانایی  گونە  هەر  فاقد 
گزارش  ترین  تازە  هستند؛براساس 
شهریور  ماە  در  مرکزی  بانک 
 ٩٩ شهریور  با  مقایسە  در  امسال 
افزایش  درصد   ٣٠.٥ خانە  قیمت 
کردن  اجارە  همچنین  است.  یافتە 
مقایسە  در  درصد   ٤٥ هم  خانە  
با سال های گذشتە افزایش کردە 
است، این در حالی است کە زیاتر 
ایران  صاحب  از ٣٠ درصد مردم 
خانە ی  خودشان نیستند، و حالت 
های کارتن خوابی قبر خوابی هم 

معمولی شدە است.
و  عامە  پوشاک  خرید  مورد  در 
پسند اگر بە مغازەهای فروشندەی 
بە  خوب  خیلی  بزنی  پوشاکسر 
عمق این فاجعە پی میبری،وقتی 
کە بیشتر آنها میگویند فروششان  
٩٠ درصد کم کردە،این هم براساس 
این آمار وارقام  کە بە آنها اشارە 
زیرا  نیست  عجیبی  چیز  کردیم  
و  غذا  خریدن  توانایی  خانوادەای 

سکونت  برای  خانە  آوردن   فراهم 
تواند  می  چگونە  باشد  نداشتە 

پوشاک فراهم کند.
و  پزشکی  نظارت  سطح  مورد  در 
خدمات مورد نیاز اجتماعی مردم 
در وضعیتی بحرانی دارند زندگی 
زیادی  های  مریض  کنند.  می 
هستند کە بە خاطر هزینەی باالی 
توانایی  درمان و خدمات پزشکی 
بە  ندارند  را  بیمارستان  بە  رفتن 
از مریضی ها  همین خاطر خیلی 
اسرع  در  پزشک  نزد  بە  رفتن  با 
و  درآمدی  کم  دلیل  بە  وقت،اما 
نرفتن بە پیش دکتر تبدیل بە یک 
مریضی سخت  می شود و خیلی 
مریضی  یک  میشود  ها  وقت 

عالج ناپذیر.
در ارتباط با همین موضوع براساس 
در  ها  مریض  مالی  نودی  مرکز 
میان  در  دولتی  های  بیمارستان 
بر  قرار   ٩٧ تا   ١٣٧٩ های  سال 
این بود ٣٥ درصد ازمخارج درمان 
بدهند،کە این مقدار  دو برابر  حد 
متوسط کل جهان است و قطعا این 
درصد االن افزایش چشم گیری بە 
خود دیدە و آنهایی کە دفترچەی 
بیشتر  دانند کە  دارند  می  بیمە 
درمان ها و مخارج عالج مریضی 
نمی  بیمەی  هیچ  شامل  ها  
از  باید  شود .مریض و خانوادەاش 
اگر  پرداخت کنند.  جیب خودشان 
داشتە  را  دکتر  بە  رفتن  توانایی 

باشند.
منشور   ٢٥ تبصرەی  دوم  بخش 
بە  اشارە  بشر  حقوق  جهانی 
هر  کە   کند  می  موضوع  این 
ایام  در  است  خودش  حق  انسانی 
از  عضوی  شدن  بیکاری،ساقط 
نمونەی مشابهە  تمام  بدن،پیری و 
آوردن  فراهم  توانایی  کە  آن 
ندارد. را  زندگی  مایحتاجات  
ارادەی  خودش   از  خارج  یا علت 
این توانای را ندارد. باید خدمات 

اجتماعی برایش فراهم گردد.

سطح بحران در این مورد عرب ها 
می گویند‹‹اظهر و من الشمسە‹‹ 
تنها  موضوع  این  بە  ارتباط  در 
اشارە بە یک آمار  ازمرکز آمار 
کردە  اعالم  کە  کنیم  می  ایران 
سوم  یک  ماهانەی  حقوق  است؛ 
 ١٠ برای  تنها  ایران  بازنشستگان 
روز کفایت می کند و برای ٢٠ 
کنند،مردم  قرض  باید  روزدیگر 
وضعیت  این  کە  دانند  می  خوب 
بهترین گروە در میان  آنهایی است 
 ٢٥ تبصرەی  دوم   بخش  در  کە 
آن  بە  بشر  حقوق  منشورجهانی 
اشارە شدە چونکە بیشتر این مردم 
نە حقوقی دارند  نە هیچ خدمات 
اجتماعی برایشان فراهم می کنند.

قابل  های  آمار  براساس  اینجا  تا 
کسی  هر  کە  های  چیز  اعتماد 
خوب می تواند آن را بفهمد، اشارە 
از  زیادی  بخش  بدبختی  سطح  بە 
م  معلو  و  و  کردیم  ایران  مردم 
سطح  ها  آمار  این  براساس  است 
دست  زیر  های  ملیت  بدبختی 
هم  است؛االن  بیشتر  هم  مقدار  از 
خواهیم  آمار  یک  بە  اشارە  تنها 
منتشر  ایران  آمار  مرکز  کە  کرد 
در  تورم  درصدن  کە  کردە 
استان های کرمانشاە،سنندج،چهار 
بویر  بختیاری،کلگیلویە  و  محال 
شمالی  احمد،ئیالم،ارومیە،خراسان 
و زنجان از مرز ٥٠ درصد گذشتە 
است.همچنین مقدار درصد تورم در 
درصد   ٥٣ از  بیش  ارومیە  استان 
است،در نتیجە از این میان ساکنان 
زاگروس با بیشترین سطح تورم  و 

تنگدستی روبەرو هستند.
آمار ها  و زندگی معمولی  مردم 
تفسیر  را  تورم  سطح  واضعی  بە 
می کنند. اما جمهوری اسالمی 
سپاە  سایبری  و  اعالناتش  و  ایران 
در تالش اند منبع این بحران ها بە 
خارج از مدریت خودشان گرە بزنند 
و تحریمات امریکا را علت اصلی 
این وضع بدانند؛ این در حالی است 

تنهایی  پلیس  رئیس  گفتەی  بە 
امسال  آغاز  ماە   ٦ در  اقتصاد 
مقایسە  در  اختالس  درصد  مقدار 
افزایش  درصد   ٣٣١ پول  واحد  با 
درصد  همچنین٦١  است.  داشتە 
و  شدەاند  زیاد  اختالس  پروەندهای 
٩٤ درصد اختالسگران  زیاد شدەاند 
همچنین افزود رشوە دادن و رشوە 
کردە  زیاد  درصد   ٣٥٧ گرفتن 
آن  بە  مربوط  پروندەهای  و  است 
 ٢٨ هم  نیز  متهمان  و  درصد   ١٩
درصد افزایش بە خود دیدە است.
براساس اسناد اگر فقط یک مورد 
از این اختالس ها و پول ربودە شدە 
بر سر مردم تقسیم می کردند هر 
نفری بیش از ١ ملیون تومان بهش 
نبود  مشکل  نتیجە  ،در  می رسید 
ها  تحریم  و  خالی  خزانەی  و  پول 
نیست بلکە مدریت فاسد و دزد و 
صاحب برنامە ها و کارفرما ها نە 
برای خوشبختی و رفاە مردم بلکە 
برای بدبختی و  در فقر نگە داشتن 
این  در  است.و  دستشان  زیر  مردم 
در مصاحبەای  قالیباف  هم  مورد 
با اسنا اعالم کرد کە با استفادە 
از کمترین دادە و تحقیقات بیشترین 
دستورالعمل  ها را اجرا می کنیم 
مشکالتمان  خاطردائما  همین  بە 
شوند. همچنین  بیشتر می  بیشت 
افزود هیچ اثری از قانون و مدریت 
در در مملکت وجود ندارد و هیچ  
راەچارەای برای رفع تحریم ها  در  

دست مدیران وجود ندارد.
اصلی  علت  است  این  واقعیت 
ایران  مردم  فقر  و  سیاهی  روز 
ساکنین  زیردست  ما  خصوص  بە 
کولونیالیستی  حاکم  زاگروس 
همین  بە  است،  اسالمی  جمهوری 
خاطر وظیفەی همەی ستم دیدەها 
کە  است  ها  شدە  پایمال  حقوق  و 
برای  باشند  راسان  جنبش  حامی 
رفع منبع همەی مشکالت و عقب 

زنی آن ها.
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زنگ خطر!
 تغییر جغرافیای کوردستان

شمال ترغیبی

یکی  جغرافیا  تغییر  برای  تالش 
و  ضدانسانی  های  سیاست  از 
از  بعضی  کە  است  ترسناک 
برای  استبداد  های  حکومت 
اقلیت  قبال  در  مشخص  هدفی 
انجام  دستشان  زیر  اتنیکی  های 
مختصر  نگاهی  در  دهند،  می 
این  و  خاورمیانە  ی  گذشتە  بە 
این  دارند  وجود  کە  حکمرانان 
واقعیت زیاتر برای ما آشکار می 
تتریک،  تعریب،  سیاست  گردد. 
بە  کردن،  عرب  بە  یعنی  تفریس 
ترک کردن و بە فارس کردن الاقل 
آن  در  کورد  کە  های  کشور  در 
خاکش تقسیم شدە است سال های 
دور و درازی است کە اعمال می 

شود.
اشغالگر  های  قدرت  معنا  بدین 
کوردستان برای اینکە  ملت کرد 
در هر کدام این کشور ها ذوب و 
ریشە کش کنند؛ از هر نوع گونە 
روش و مدل آسمیلە کردن و نابود 
جملە  از  کردەاند.  استفادە   کردن 
تسلیم  برای  تالش  سخت،  جنگ 
حذف  و  اعدام  عام،  قتل  کردن، 
تالش  و  نرم  جنگ  و  فیزیکی 
فرهنگ  و  ادبیات  تحمیل  برای 
ملت حکمران و نگاە تحقیرآمیز بە 

اقلیت ها و ...      . 
سایت  وب  پیش  روز  چند 
منتشر  مدیا‹‹خبری  ›‹کوردستان 
کرد  بر اساس این خبر رژیم ایران 
در سال ١٣٩٦ساالنە ١٢ خانوادەی 
مهاجر آذری را بە شیوەی برنامە 
ریزی شدە در شهر مهاباد سکونت 
دادە است. این در حالی است کە 
قبال این سیاست رژیم  در شهرهای 
ارومیە،  ماکو،  خوی،  سلماس، 
استان  در  حتی  و  نقدە  میاندوآب، 

سنه هم انجام گرفتە است.
جنوب  در  سیاست  این  همچنین 
زاگروس یعنی استان های ایالم و 
کرماشان بە شیوەی جدی در دوران 
انقالب  از  بعد  و  پهلوی  رضاشاە 
تا  و  شدە  انجام  ایران  های  ملت 
دائما  است.  داشتە  ادامە  هم  االن 
استان  جمعیتی  بافت  شدە  تالش 
های کوردستان و بافت اجتماعی 
شهر های کوردستان و حتی اگر 
اقلیم  این  روستاهای  باشد  ممکن 

هم تغییر دهند.
بخشی  تنها  این  است  واضع 
است کە  ها  از کوشش  کوچک 
گفتە  کە  طور  همان  دادیم.  شرح 
انقالب  از  قبل  بە  آن  عمر  شد 
ملت های ایران و زمان حکمرانی 
محمدرضاشاە و رضاشاە پدرش کە 
آنها هم از حاکمان قبل از خودشان 
گردد.  می  بر  بردەاند  ارث  بە 
چیزی کە برای ما اصل بحث و 
این  تاریخی  لحاظ  است  گفتگو 
تاریخی  صحفە  زدن  ورق  و  پدیدە 
آن سیاست نیست. بلکە زیاتر هدف 
های پشت پردە و اثرات آن در آیندە 
کشورمان و وظیفەی نسل االن کە 
این  مقابل  در  چگونە  بداند  باید 
با  بایستند،  گستاخانە  برنامەی 
ازچند  کە  نمیشود  هم  وضع  این 

نمونەی تاریخی حرف نزد.
در  تعریب  سیاست  نمونە  برای 

کوردستان عراق
جدید  دولت  تشکیل  آغاز  از  
یاسین  کابینەی  دوران  در  عراق 
الهاشمی، اولین اقدامات تعریب  بە 
ساکن کردن عشایر عوبیدی عربی 
در منطقەی حویجە آغاز شد. بعد 
هم در دوران سلطنتی و جمهوری 
این تالش ها  ادامە داشت تا کە 
بە دوران بعث  رسید. در آن زمان 
فرایند تعریب بە اوج خودش رسید 
و بە بخشی از سیاست رسمی عراق 
تبدیل شد. این سیاست تعریب کە 
اندیشە  و  زادە فکر  اجرا می شد 
عراقی  شونیستی عربی  منافع  و 
این  در  هنوز  کە  اندیشەی  بود. 
دلیل  بە  دارد،اما  وجود  مملکت 
جهانی  و  منطقەای  علل  بعضی 
آسان  قبل  مثل  ان  اجرای  امکان 

نیست
جزئی  فرایندی  و  سیاست  تعریب 
شدەای  ریزی  برنامە  کە  ریزی  و 
اجرا  بە  مرحلە  چند  در  و  بود 
 ١٩٦٣ از  اول  شد؛مرحلە  گذاشتە 
١٩٦٨تا  از  دوم  ١٩٦٨،مرحلە  تا 
تا  از١٩٧٥  سوم  ١٩٧٥مرحلەی 
 ١٩٨٧ از  چهارم  مرحلەی   ١٩٨٧

تا ١٩٩١.
مراحل اول و دوم در مقابل مراحل 
سخت  زیاد  چندان  چهارم  و  سوم 
گیر نبود. در مرحلەی اول چیزی 
در حدود ٧٠روستا در اطراف شهر 
و  دوبز  منطقەی  و  کرکوک 
سیاست  شدند.  تعریب   کندیناوە 
اندک  دوم   مرحلەی  در  تعریب 
اندک و بە شیوەی مخفیانە اعمال 
می شد، بە  دلیل اینکە در  آن 
جنبش  رهبران  و  حکومت  وقت  
کرد با هم در حال مذاکرە بودند.
از   .)١٩٧٤ ١٩٧٠تا  سال  )از 
سوم  مرحلەی  بعد  ١٩٧٥بە  سال 
شیوە  بە  کوردستان  در  تعریب  از 
این  در  شد.  می  اعمال  متراکم 
مرحلە نزدیک بە ٦٦٠ روستا در 
تعریب  کوردستان  مختلف  مناطق 
شدند و تعداد چشم گیری کوچە 
اطرافش  و  کرکوک  شهر  در 
ساختە شدند، برای ساکن کردن آن 
دستە از عرب ها کە سیل آسا  بە 
در  فرایند  این  و  آوردند  شهر می 
رسید.  پایان  بە  شیوە  بدین  نهایت 

در حالی کە کوردها هزار هزار از 
کرکوک راندە می شدند. در همان 
حال عرب هزار هزار وارد و ساکن 

می شدند.
در حالی کە رفت وآمد و سفرکردن 
و کار کردن کوردها  در کرکوک 
و محنت سر  اشکال  و  مانع  دەها 
آنها  بودند.  کردە  ایجاد  راهشان 
بە ترک زادگاهشان و  را مجبور 
دیگر  های  شهر  بە  کردن  کوچ 
همان  در  کردند.  می  کوردستان 
کاری  آسان  نها  نەت  دولت  وقت 
می کرد  برای آن دستە از عرب 
ها کە از شهر های جنوب و غرب 
عراق بە کرکوک می آمدند بلکە 
آنها پول و هم زمین دادە می  بە 

شد.
تالش و آسان کاری ها ی دولت  
آنقدر برای عرب ها طمع گیر بود 
کە ساالنە هزاران نفر بە کرکوک 
و اطراف و مناطق تعریب شدە در 
آمدند.  می  کوردستان  سرتاسر 
کردنشان  ساکن  و  سکونت  برای 
مکان سکونت  عراق صدها  دولت 
مناطق  و  کرکوک  استان  در 
شرکت  راە  از  کوردستان  دیگر 
های ساختمان سازی ساختند کە 
هرکدام  صدها  واحد مسکونی در 

خود جایی می دهد.
برای  تردیدی  هیچ  بدون  دولت 
کرد  ردپای  محو  و  کردن  پاک 
بودن در کوردستان عمل می کرد. 
نام های کوردی  من جملە تغییر 
مثال،استان  برای  مناطق  آن 
تئمیم  استان  بە  کرکوک 
متوسطە   دبیرستان  کرد،  تغییر 
کوردستان بە دبیرستان متوسطەی 
مروان،مدرسەی  بن  عبدلملیک 
مدرسەی  بە   مرد  پیره  ابتدایی 
ترکاشان  االکبر،روستای  ابتدایی 
بە قعقاع و قره هنجیر بە الربیع و 
دەها نمونەی دیگر بە همین شیوە 

تغییر یافتتند.
کوردستان  در  تتریک  و  تفریس 

ایران
آن چیزی کە در مورد کوردستان 
دیگر   شیوەی  بە  شد  بحث  عراق 
احتماال خیلی خطرناک تر و جدی 
شدە  انجام  ایران  کوردستان  در  تر 
آن  بە  دارند  هم  االن  است.همین 
توسعە می دهند. مناطق جنوب و 
شمال زاگرس یا بە معلومی استان 

های ایالم، کرماشان  و ارومیە سە 
سیبل نشانە گرفتە شدە اشغالگران 
دائما  کە  است  بودە  کوردستان  
کردن  منزوی  برای  اند  تالش  در 
بودن  کورد  و  کوردستان  از  آنها 
و از روش تغییر جغرافیا  استفادە 

شدە است. 
در دوران پهلوی اول و دوم جریانی 
در ایران شکل گرفت کە االن بە 
جریان توسعە کردن یا بە روز بودن 
گرفت.  نام  ایران  مدرنیزەکردن  یا 
گویا کە شاه های ایران خواستەاند 
بدون هیچ تفاصیلی ایران را توسعە 
بدهند؛ چە از لحاظ اقتصادی یا 
غیرە.  و  اجتماعی  یا   فرهنگی 
اما وقتی حرف از کوردستان میان 
آمد  دیدیم کە  روستا ها و آبادی 
های این اقلیم در حاشیە قرار دادە 
شدند و از لحاظ اقتصادی  نە تنها 
انجام  آن  توسعەی  برای  کوششی 
سدهای  و  مانع  بلکە  است  نشدە 
مختلف هم ایجاد کردند. حدالاقل 
ترین  اصلی  کشاورزی)کە  بخش 
اجتماع  این  رزق  و  درامد  منبع 
بود( بە همان شیوەی سنتی ماند؛ 
در همان حال شهر های کوردستان 
سریع در حال رشد بودند و طبقەی 
متوسط جامعە بیشتر بزرگ می 
شد و حدالاقل نسلی توانستە جهان 
جدید را ببیند و مشتاقی توسعەی 
کشورشان  در فکرشان ایجاد شود 
اما در حالی مرکز  مشغول خود 
در  خود  زیارتر  تحمیل  و  فرضی 
طبقە  های  تالش  بود.  کوردستان 
جملە  )از  کردستان  در  روشنفکر 
اسماعیل  محمد،  قازی  پیشوا 
د.قاسملو  همراهانش  و  شریفزادە 
های  حقوق  احقاق  برای   )... و 
پایمال شدە این ملت بهانە شد برای 
بیشتر  ظلم  و  مرکزی  حکومت 
همچنین  و  ملت  این  دادن  زجر  و 
از  کوردستان  اقلیم  کردن  محروم 
هم  آن  از  بعد  اقتصادی  لحاظ 

فرهنگی و سیاسی و اجتماعی.
این اندیشەی دولت مرکزی برای 
و  کوردستان  در  دیگر  آنهای 
جنوب زاگرس کە باید مثل عمق 
و  بیشتر  کرد.  نگاە  استراتیژی 
بیشتر بودە و کوششی جدی برای 
محو هویت ملی در این استان ها 
انجام شدە است و بە همان شیوەی 
دولت عراق )اینکە در مثال بە آن 

اشارە شد(تالش کردند برای تغییر 
استفادە  )مثال  کوردی  های  نام 
هم  بعد  و  و کرمانشاە  باختران  از 
کرماشان(تا  جای  بە  قهرمانشهر 
اینکە این مناطق از هویت اصلی 

خود محروم کنند.
بە  آمیز  تحقیر  نگاهی  همچنین 
خردە  و  فرهنگ  و  ادبیات  زبان 
فرهنگ های دگر این مناطق و 
زبان  بە  و  دادن  بها  بە  عوض  در 
در  باالدست  قوم  رسوم  و  آداب  و 
کولونیالیستی  سیاست  چارچوب 
شدە  انجام  فراوان  تالشی  تهران 
است، و سعی در انحالل هویت و با 
خود بیگانە بودن می کنند. برابر 
با این افعال حکومت با فرستادن 
افراد غیر بومی از فارس، ترک 
آنان در شهر های  و ساکن کردن 
کوردستان و پاک و حذف کردن 
نماد و نام های کوردی و تعویض 
و  مقبول  های  نام  با  آنان  کردن 
پسند دستگاە والیت خواست و میل 
آستانەی  تا  خودشان  شونیستی 
مرگ ملت و میهنی پیش بردەاند. 
اخیر  های  سال  در  موضوع  این 
بە بهانە فرصت شغلی در شهر و 
مناطق مرزی کوردستان از جملە 
سردشت،  مریوان،  بانە،  پیرانشار. 
رژیم  است.  شدە  و...انجام  سقز 
کە  کسانی  فرستادن  با  تهران 
دولتی  پشتوانەی  است  معلوم 
دارند شروع کردەاند بە خرید خانە، 
در کل ملک  ویال  و  باغ  زمین. 
همین  بە  کردستان  های  شهر  در 
خاطر وضعیت مردم غیر بومی از 
همە لحاظ از مردم کردستان بهتر 
های  توانایی  همە  با  رژیم  است. 
پشتوانەی  کوشش  در  سعی  خود 

آن ها است.
فارس  و  ترک  تجارهای  حتی 
تشویق می شوند بە خرید امالک 
تجاری یا مسکن و باغ و ویال در 
کوردستان تا شهر های این میهن 
انسانی تغییر  از لحاظ جغرافیای 

یابد.
و  نقش  بە  باید   میان  این  در 
داشت  نظر  تعدادی  منفی  دور 
در  کە  رژیم  مسلح  مزدوران  مثل 
برای  هستند  پیشرو  کوردستان  
این هم  این وطن،  سرکوب جوانان 
لحاظ  )از  کە  است  راهی  خود 
ذهنی و هم از لحاظ رفتاری( راە 

را برای دیکتاتور آسان خواهد کرد 
تا اینکە زیاتر خودش را بر سر این 

ملت فرض کند.
است  این  خواهان  اشغالگر  وقتی 
درهم  دست  زیر  جامعە  عمقا  کە 
زیر  جامعە  در  ،دستەای  بشکند 
کە  دهد  می  آموزش  را  دست 
و  اطمینان‹‹دارند  نقش‹‹سپاپ 
ایدئولوژی  و  گفتار  بە  شرعیت 
می  اشغالگر  کولونیالیزمی  و 
مفهوم،  طرفی  از  یعنی  بخشند. 
تغییر  را  نورم ها  توجە،  و  اهمیت 
می دهند و از آن طرف هم آغوش 
اشغالگر را تنها مکانی آرام و دور 
برای  مسیرخوشبختی  و  غوغا  از 

خلق می پندارند.
آن چیزی کە روشن است ایدئولوژی 
دوران   در  چە  مرکز  قدرت  مطلق 
سلطنتی و چە بعد از انقالب ٥٧ و 
روی کار آمدن جمهوری اسالمی 
کوردستان  در  جایگاهی  ایران 
تنها  کوردستان  در  و   نداشتە 
تسلط  تاریکی  ضد  جنگ  جبهە 
بعد  رژیم  خاطر  همین  بە  داشت؛ 
بهانە  بە  سالە   ٨ جنگ  پایان  از 
تالش برای ثبات و صلح همگانی 
در ایران علی الخصوص کوردستان 
دستەی را فریب داد  و نام اصالح 
طلب را بر آنها گماشت. یکی از 
دادن  این اشخاص شرعیت  وظایف 
بە اعمال و افعال حکومت و  بود 
همچنین شرعیت بخشیدن بە کلیت 

نظام بود.

نتیجەگیری
مقالە   این  جمالت  آخرین  در 
جوهری  نقطە  این  بە  میخواهم  
دلیلی کار  بە چە  رژیم  کە چرا 
کردستان  جغرافیای  تغییر  برای 
می کند و اثرات این سیاست چە 
هستند و وظیفەی نسل جدید  در 
بحث   مورد   ، چیست  میان  این 

قرار دهم.
احتماال جواب بری هر کدام از این 
ی  مقالە  چندین  حامل  سواالت 
تحقیق شدە باشد. اما اگر بخواهیم  
بە  را  بحث  این  مختصر  شیوە  بە 
بگویم  توانیم  می  برسانیم  نتیجە 
رژیم  پردەی  پشت  های  هدف 
سلب  شامل  کوردستان  بر  مسلط 
کردن پوشش هویت ملی و تسلط 
بیشتر از لحاظ  رفتاری برای راە 
بردن زیاتر  تاراج  بە  آسان کردن و 
واضع  مملکت.   این  منابع  کل 
مخالفت  آن  با  اکنون  اگر  است 
آنان  های  کار  راە  مانع  نشود 
میهن  نام  بە  موضوعی  نشویم. 
راە  در  نسل  برای  ملی  دارایی  و 
نخواهد ماند، تا اینکە فرزندان این 
استفادە  بتوانند  آیندە  در  مملکت 
وظیفەی  دلیل  همین  بە  کنند. 
نسل  این   دوشهای  روی  سنگین 
زمین  نفروختن  با  است  اکنون 
هایشان بە بهای خیالی بە دالالن 
فاجعە  این  راە  تاجر سد  لباس  در 
آیندە یقە  باشند کە قرار است در 
این مردم را بگیرد.ب یاید از همین 
باشیم کە مثل  آن  در فکر  االن  
قضیەی  گرفتار  عراق  کوردستان 
را  دردسر  این  و  نشویم  کرکوک 

همین جا از خودمان دور کنیم. 
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»گلستانی از ملت  ها« نیاز تاثیر بر دنیای غرب 
در برابر »گلستان «های 

»پاسداران«

ملل  شدە  بردە  غارت  بە  انقالب 
نمونەای  ایران  سیاسی  جغرافیای 
برای مبارزان، کسانی کە  خوبی 
بر این باورند تنها راەحل نجات از 
و ستم و کولونیالیزم گردباد  ظلم 
انقالبی بزرگ است کە ریشە رژیم 
دهد  باد  بر  بنیان  از  را  آخوندی 
زندگی  یک  از  نو  صفحەای  و 
سعادتمند این مردم ستم دیدە را ورق 

بزند.
در پروسە انقالب ملل ایران هزاران 
فرزند فداکار مردم در راە رسیدن 
عدالت  و  ملی  حقوق  آزادی،  بە 
این  در  اجتماعی جان سپردند کە 
میان ملت ما در براورد با جمعیتش 
برای رسیدن بە اهداف واالی خود 
خون و اشک بیشتری ریختە است.
آزادیخواە  سازمان های  همچنین 
دیگر نیز بە مانند ملت ما در این 
زندانی  هزاران  و  کشتە  سدها  راە 
رژیم  چالەهای  سیاە  در  سیاسی 
رژیم  چرا  اما  داشتند  دیکتاتور 
آخوندی توانست این انقالب را بە 
تاراج ببرد و زندگی ما و ملت های 
وضعیتی  سوی  بە  را  دیگر 
برای رسیدن  اسفناک سوق دهد. 
بە پاسخ صحیح در این مطلب بە 

سە دلیل مهم می پردازیم.
یکم:

تمامی  و  کورد  ملت  مبارزات   
همە  زمان،  آن  سیاسی  نیروهای 
پتانسیل خود را بە مبارزات داخلی 
اختصاص دادە بودند و بە سیاست 
ابر قدرت ها در مقابل پسا پیروزی 
انقالب اهمیت زیادی نمی دادند این 
در حالی بود کە خمینی با انتقال 
پاریس  بە  خود  مبارزە  محوریت 
بیشترین  موجود  خال  از  توانست 

سود را ببرد.
دوم: 

نیروهای  اتحاد  عدم  و  اختالف 
سر  بر  مبارز  و  صادق  اپوزیسیون 
مطالبات و تشاهبات یکدیگر دلیل 
دیگری است کە آخوندها توانستند 
بر آن واقف و بر سر برپایی دولت 

اسالمی باهم بە توافق برسند.

علی شمخانی، دبیر شورای عالی 
امنیت ملی، در پاسخ به اظهارنظر 
رجب طیب اردوغان در مورد تنش 
آذربایجان،  جمهوری  و  ایران  میان 
سهم  ملت  های،  از  »ترس  نوشت: 
حکومتی است که با داغ و درفش 
ایران  نه  می شود،  روبه رو  آنان  با 
که گلستانی از ملت  های است«. 
اسالمی  جمهوری  تحت  ایران  آیا 
بوده  ملت  های  از  گلستانی  واقعا 
است؟ در ٤٣ سال گذشته چه بر 
سر ملت  های ایرانی آمده است؟ آیا 
ملت  های ایرانی خود را در چنین 

گلستانی می بینند؟

اخبار معمول »گلستان ملت ها«
»گلستان«،  این  درک  برای 
و  معمول  اخبار  به  باید  نخست 
در  ایرانی  ملت های  به  مربوط 
نه  )و  رژیم  تبلیغاتی  بوق های 
نگاه  منتقد(  رسانه های  حتی 
کرد. اخباری که در مورد کردها 
منتشر می شود، معموال تیراندازی 
کولبران  به  نظامی  نیروهای 
است که بسیاری از آن ها  در آن 
تیراندازی ها کشته می شوند. اخبار 
اعدام  کرد،  قوم  به  مربوط  دیگر 
جوانان آنان با اتهامات امنیتی، و 
موشک باران محل های گردهمایی 

آن ها  در کوردستان عراق است. 
اخبار سیستان و بلوچستان، شوهر 
به  سال  و  سن  کم  دختران  دادن 
علت فقر، کشتار جمعی و منفرد 
سوختبران، بازداشت و اعدام جوانان 
محرومیت  و  آب،  بحران  معترض، 
قوم  خوزستان که  در  است.  شدید 
که  آبی  می کنند،  زندگی  عرب 
و  کشاورزی  برای  سال  هزاران 
بوده  آن ها   اختیار  در  دامداری 
انتقال  کشور  نقاط  دیگر  به  است 
داده شد و پس از اعتراض، مردم 
شدند.  بسته  گلوله  به  عادی 
و  بیکاری  و  دائمی  و غبار  گرد 
اعتصاب کارگران به خاطر پرداخت 
نشدن حقوق، بخش دیگری از اخبار 
خوزستان است. حساسیت حکومت 
کمتر  ایرانی  ترک های  روی 
است، چون آن ها شیعه هستند. اما 
گروه هایی از ترک ها که خواهان 
به  نگاهی  یا  هستند  خودگردانی 
نظرند  تحت  مدام  دارند،  ترکیه 
امنیتی  پرونده سازی  برایشان  و 

می شود. 
این رفتارها به سال ١٤٠٠ محدود 
 ١٣٥٧ بهمن   ٢٢ از  نمی شود. 
سرکوب ملت های ایرانی در کنار 
شد.  آغاز  ایرانیان  همه   سرکوب 
 ١٣٥٨ سال  در  که  سرکوب هایی 
آن  شد،  انجام  صحرا  ترکمن  در 
سکوت  در  دهه  چهار  را  منطقه 
جمعی  اعدام های  است.  برده  فرو 
از  در کوردستان قابل پاک شدن 
خاطره  ملی آن ها  نیست. اعدام ها 
در خوزستان نیز در سال های اخیر 

شدت گرفته است.  

سوم:
ارتباط  وسایل  و  تلویزیون  نبود   
جمعی کە صدای مردم و نیروهای 
دلیل  باشد  خواە  آزادی  و  مبارز 
بارە  این  در  کە  است  دیگری 
نقش  »بی بی سی«  خبرگزاری 
کشاندن  انحراف  بە  در  بسزایی 
بە  مسیر  و  داشت  عموم  افکار 
عنوان  بە  خمینی  رسیدن  قدرت 
بە  مردم  ذهن  در  را  انقالب  رهبر 

تنگ آمدە هموار کرد.
در حال حاضر همانگونە کە مسئول 
کوردستان  دمکرات  حزب  اجرایی 
ایران بە آن اشارە کردە است رژیم 
سراشیبی  در  اسالمی  جمهوری 
در  کە  است  گرفتە  قرار  سقوط 
این میان مسئولیت ما با در نظر 
گرفتن تجربیات گذشتە این است 
را  اجازە  این  با تالش مستمر  کە 
بە کس یا گروهی ندهیم کە یک 
بار دیگر انقالب و زحمات ما را بە 

تاراج ببرد.
ما مردمان تحت استعمار زاگرس 
مبارزە  پیشرو  عنوان  بە  راسان  و 
علیە رژیم کولونیالیستی آخوندها 
با  داخل  در  کە  این  بر  عالوە 
وسعت زاگرس مبارزە شار و شاخ 
با  است  نیاز  می کند  رهبری  را 
تشکل  های  ایجاد  و  سازماندهی 
را  رژیم  نفوز مرحلە سرنگونی  پر 
رقم بزند کە این خود مستلزم جلب 
تصمیمات  مراکز  و  غرب  توجە 

جهانی می باشد.
در  شدە  ذکر  موارد  بە  توجە  با 
مطلب، اکنون بە مانند دهە هفتاد 
میالدی کمبود رسانە و تلویزیونی 
پایان  با  اما  نمی شود  دیدە  آزاد 
جنگ سرد مراکز تصمیم گیری در 
برخوردار  بیشتری  اهمیت  از  غرب 
و  درخواست  در مقابل  شدەاند کە 
مطالبات طبقەبندی شدە نیروها و 
سازمان های مبارز نیز در برآورد با 
سال ٥٧ رشد داشتە کە قدم هایی 
هرچند ناتمام اما موثر بە منظور 
ایجاد هم پیمانی برای پسا جمهوری 

اسالمی برداشتە شدە است.
در حمالت اخیر رژیم تروریست پرور 
ایران با در اختیار داشتن تسلیحات 
نظامی غیر قابل مقایسە بر سنگر 
مقاومت و شرافت ملت کورد دیدیم 
کە اکثر نیروها حتی نیروهایی کە 

»گلستانی از ملت  های« از زبان 
آمار و ارقام و شاخص ها

برای سنجش ادعای دبیر شورای 
امنیت ملی، کافی است به سراغ 
استان   ٣١ میان  مقایسه ای  ارقام 
واقعا  آیا  ببینیم  تا  برویم  کشور 
گلستان  در  ایرانی  ملت های  همه 
شمخانی  می کنند.  زندگی 
احتماال نام خیابان های گلستان در 
منطقه سلطنت آباد )که به درستی 
را  یافت(  نام  تغییر  پاسداران  به 
که همکاران نظامی و امنیتی او 
امالک  و  برج سازی  آن  در  همه 
دارند و منابع میلیاردی خود را در 
می گذارند  منطقه  آن  بانک های 
صرافی های  از  را  پول هاشان  و 
با  می فرستند،  خارج  به  محل  آن 
سراسر کشور اشتباه گرفته است. 
مقایسه ای  مطالعات  در  توسعه: 
توسعه در سطح داخل کشور )که 
است(  شده  منتشر  مقاله  ده ها  در 
کورد  ملت هات  که  استان هایی 
آن ها   در  لر  و  عرب  و  بلوچ  و 
جدول  قعر  در  می کنند،  زندگی 
توسعه قرار دارند. ارومیە، لرستان، 
ملی  ترکیب  )با  خراسان  سنە، 
کوردهای کرمانجی و ترکمن ها(، 
حیث  از  بلوچستان  و  سیستان  و 
رده های ٢٤،  ترتیب در  به  توسعه 
١٥، ٢٦، ٢٨ و ٣٠ در میان ٣١ 
خراسان  دارند.  قرار  کشور  استان 
جنوبی و کهگیلویه وبویراحمد نیز 
قعر  در  شاخص ها  از  بسیاری  در 
حکومت  می گیرند.  قرار  جدول ها 
رسما  را  استان ها   این  از  برخی 
)مثال  می کند  حساب  »محروم« 
در اعزام پزشکان برای »خدمت در 
مناطق محروم« یا اختصاص لوازم 
التحریر برای دانش آموزان یا ارسال 

و توزیع بسته های کمک(.
اگر توسعه استان ها  را در حوزه های 
و  رفاه  صنعتی،  مثل  مختلف 
خدمات اجتماعی، توسعه انسانی، 
گردشگری،  قهرمانی،  ورزش 
و  )بیمارستان  درمان  و  بهداشت 
عالی،  تحصیالت  آزمایشگاه(، 
کنید،  بررسی  بانکی  خدمات  و 
توسعه  بر  موجود،  اطالعات  همه 
مربوط  استان های  نایافتگی 
گواهی  شده  ذکر  ملت  های  به 
و  امکانات  توزیع  می دهند. 
نامتوازن  همواره  کشور  در  منابع 
اخیر  سال های  در  و  است  بوده 
شده،  ذکر  ملت  های  ضرر  به  نیز 

نامتوازن تر شده است.
توزیع منابع: داده های مرکز آمار 
سال  در  که  می دهد  نشان  ایران 
کارگاه های  تولید  کل  از   ١٣٩٨
درصد   ٧٩ حدود  کشور،  صنعتی 
تهران،  استان   ١٠ به  مربوط  آن 
خوزستان، اصفهان، بوشهر، مرکزی، 
هرمزگان، آذربایجان شرقی، البرز، 
خراسان رضوی، و قزوین بوده است 
و سهم ١٠ استان گلستان )با شمول 

قلمداد می کنند  را سراسری  خود 
زیر یک چتر مبارزاتی واحد گرد 
هم آمدند اما در عین حال اهمیت 
دادن بە مبارزە در غرب چشم گیرتر 

از قبل عیان بودە است.
بە  رئالیستی  دیدگاە  از  اگر 
بی  بنگریم  ابرقدرت ها  سیاست 
بینانە  واقع  نتیجە  این  بە  شک 
کە  زمانی  تا  کە  رسید  خواهیم 
بە نیرویی تاثیر گذار تبدیل نشویم 
را  مراکز تصمیم گیرندە صدایمان 
است کە  این  مهم  اما  نمی شنوند 
غربی  مراکز  در  داخل،  بر  عالوە 
برای  آید.  بە چشم  تاثیر  این  نیز 
نمونە این حزب دمکرات کوردستان 
دادگاە  جریان  در  کە  بود  ایران 
»میکونوس« سیاست خارجە رژیم 
را متحمل شکستی سنگین  ایران 
کرد و توانست کیس بر حق خود 
را در رسانەهای جهانی بە موضوع 
بر  نقدی کە  اما  تبدیل کند  روز 
است  این  می باشد،  وارد  خودمان 
دادگاە »میکونوس«  از  پس  کە 
توجە  نتوانست  سیاسی مان  مبارزە 
و  کند  جلب  را  شدە  ذکر  مراکز 
مهم  کیس  دو  در  حدودی  تا 
عامالن  از  نوری  حمید  دادگاهی 
قتل و عام های دهە شصت رژیم و 
تنظیم شکایتی بە منظور بازداشت 
و دادگاهی ابراهیم رئیسی قاضی 
بە  سفر  اگر  در  رژیم  مرگ 
اسکاتلند کم کاری مان عیان بود 
اما می توانستیم نقشی پر رنگ در 

این زمینە نیز داشتە باشیم.
قابل  غیر  کە  حقیقتی  پایان،  در 
قدم  کە  است  این  می باشد  انکار 
از  رهایی  برای  مبارزەمان  اول 
حضورمان  تقویت  کولونیالیزم، 
تمامی  وسعت  بە  شار  و  شاخ  در 
در  حضورمان  اما  است  زاگرس 
و  غرب  در  تصمیم گیرندە  مراکز 
جلسات  تشکیل  و  سازماندهی 
مداوم با حضور حداکثری و استفادە 
از آزادی حاکم بر غرب بە منظور 
و  سیاسی  زندانیان  از  پشتیبانی 
آزادی خواهی مردم  انعکاس فریاد 
داخل بە سیاست مداران و رسانەهای 
در  بسزایی  نقش  می تواند  جهانی 
پیروزی مان بر رژیم آخوندی داشتە 
باشد و در پسا پیروزی نیز حداقل 
پشتیبانی الزم غرب تضمین شود.

و  ترکمن(، چهارمحال   جمعیت  بر 
بختیاری، لرستان، اردبیل، خراسان، 
ایالم،  بلوچستان، سنه،  سیستان  و 
و کهگیلویه  و بویراحمد تنها ٣.٣ 
درصد است.  شبیه به همین آمارها 
در مورد میزان سپرده های بانکی، 
بودجه های ملی اختصاص یافته، و 
دیگر اقالم ثروت وجود دارد. اکثر 
ملت  از  )غیر  ایرانی  ملت های 
در  ترک ها(  از  بخشی  و  فارس 
این ١٠ استان کم برخوردار زندگی 

می کنند.
سرکوب مضاعف

به  ایرانی  شهروندان  همه  حقوق 
قلمروهای  همه  در  مساوی  شکل 
اما  می شود،  نقض  زندگی 
ملت های ایرانی غیرفارس به دلیل 
زندگی  سیاق  و  سبک  تعارض 
حاکمان،  با  مطالباتشان  و  آن ها  
تبشیری،  مسیحیان  زنان،  همانند 
بهاییان، و همجنسگرایان، مضاعف 
سرکوب می شوند. ملت های ایرانی 
به  باورمندی  دلیل  به  غیرفارس 
مذهب تسنن )از سوی بسیاری از 
اشتراک  و  زبانی،  تفاوت  آن ها(، 
کشورهای  با  زبانی  و  مذهبی 
و  ظن  معرض  در  مدام  همسایه، 
مرکزی  حکومت  تهدید  و  تردید 
زندگی  امنیتی  شرایط  در  و 
در  امنیتی  شرایط  می کنند. 
سراوان  یا  سردشت  مثل  شهرهایی 
یا ماهشهر همیشه سختگیرانه تر از 
شیراز و اصفهان و مشهد و کرمان 
و یزد بوده است. به همین دلیل نیز 
عمومی،  اعتراضات  در  حکومت 
بدون  را  شهرها  گونه  این  جوانان 
تیربار  رگبار  به  اخطار  و  تامل 

می بندد. 
ازخود قهرمان سازی

اسالمی  جمهوری  مقامات  زبان 
باز  که  مناسبتی  هر  به  ایران 
خودبزرگ بینی،  آن  از  شود، 
خودحق پنداری، به خود مدال آویزان 
کردن و خودستایی بیرون می زند. 
کمتر حکومتی را در دنیای امروز 
کمترین  که  داشت  سراغ  می توان 
تخصص و کارایی و شایستگی و 
مقبولیت را با بیشترین ادعاها  و 
گنده گویی ها جمع کرده باشد. در 
این میان اهمیتی ندارد که رئیس 
قهرمان  نظام  محبوب  جمهوری 
نفر  دو  مثل  باشد،  دادن  گاف 
پنداشتن یک نفر )محقق یا مقدس 
و  خلط کردن طوطی  و  اردبیلی( 
جنس  از  اشتباهات  یا  بوطی، 
نگارنده  بیسواد  مادر  اشتباهات 
)لوکوموتیر به جای لوکوموتیو یا 
مگاواماتا به جای مگاوات(. پول 
دالالن  باشید،  داشته  قدرت که  و 
و  گالوپ  موسسه  کارگزاران  و 
ارقام  شما  برای  مریلند  دانشگاه 
 ٧٨ و   ٧٢ مطلوبیت  و  محبوبیت 
خورد  به  و  می سازند  درصدی 

افکار عمومی می دهند.   

زاگرس

مجید محمدی
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ایران همچنان در لیست 
سیاە FATF باقی می ماند

گروسی: رژیم ایران بە 
دنبال تکرار سناریوی کرە 

شمالی است

سپاە تروریست پاسداران 
رژیم ایران ادعای ساخت 

موشک کروز با برد ٢ 
هزار کیلومتر را دارد

ند پرایس: تحریم های 
اعمال شدە بر ایران 
همچنان باقی می مانند

ویژه  گروه  دوره ای  نشست 
اقدام مالی "FATF" خاتمە 
نشست  این  در  و  یافت 
رژیم  کە  شد  مقرر  روزە  سە 
لیست  در  همچنان  ایران 
گزارش  به  بماند.  باقی  سیاە 
"مارکوس  رویترز،  خبرگزاری 
اقدام  ویژه  گروه  رئیس  پلیر" 
کە  است  کردە  اعالم  مالی 
تغییری  ایران  وضعیت  در 
دلیل  همین  به  و  نداده  رخ 
مشمول اقدام های متقابل و 
محدودکننده باقی خواهند ماند.

همه  از  پلیر"  "مارکوس 
کشورهای عضو و هم پیمان با 
تدابیر  "اف ای تی اف" خواست 
موثری علیه رژیم ایران و کره 

مدیرکل  گروسی«  »رافائل 
انرژی  بین المللی  آژانس 
اتمی نسبت بە قطع همکاری 
تهران با آژانس هشدار داده 
نشانەها  همە  است  گفته  و 
هستند  مسئلە  این  گویای 
کە رژیم ایران بە دنبال تکرار 

تجربە کرە شمالی است.
با  مصاحبەای  در  »گروسی« 
نیوز«  سی  بی  »ان  شبکە 
عدم  به  توجه  با  است  گفته 
نهاد  این  تهران،  همکاری 
دیگر نظارت کاملی بر برنامه 
و  ندارد  ایران  رژیم  اتمی  
این زنگ خطری است برای 
کە  شمالی  کرە  تجربە  تکرار 
بعد از قطع همکاری با آژانس 
هستەای  سالح  بە  توانست 

دست یابد.
بین المللی  آژانس  مدیرکل 
افزوده  همچنین  اتمی  انرژی 
دیپلماسی  شکست  است 
می تواند  ایران  رژیم  با 
عظیمی  سیاسی  پیامدهای 
برای منطقه خاورمیانه و جهان 

فرمانده  سالمی«  »حسین 
کل سپاه تروریست پاسداران 
رژیم ایران روز جمعه ٢٤ مهر 
در  نیرو  این  است  گفتە  ماە 
کروز  موشک  نزدیک  آینده 
خواهد  کیلومتر  هزار   ٢ برد  با 

ساخت.
خبرگزاری های  گزارش  به 
تروریست  سپاه  به  وابسته 
پاسدار  این  رژیم  پاسداران 
جزایر  از  بازدید  در  تروریست 
نیروی  است  گفتە  خلیج 
تروریست  سپاه  دریایی 
 ،٩٠ برد ٣٥،  با  موشک هایی 
٣٠٠ و ٧٠٠ کیلومتری در اختیار 
دارد و در آینده نزدیک موشک 
و  کیلومتر  هزار  برد ٢  با  کروز 
دادن  قرار  هدف  قابلیت  با 
شناورهای متحرک نیز در این 

نیرو گسترش خواهد یافت.
تروریست  سپاه  فرمانده 
نیز  ایران  رژیم  پاسداران 
ادعا کردە که این هم اکنون 
صدها فروند »پهپاد شناسایی، 
مراقبتی، رزمی و انتحاری« با 
بردهای مختلف در اختیار دارد و 
در حال تکمیل پهپادهایی تا 

سخنگوی  پرایس«  »ند 
در  آمریکا  خارجە  امور  وزارت 
جواب  در  خبری   کنفرانسی 
بە  ایران  بازگشت  احتمال 
شدن  برداشتە  و  مذاکرات 
رژیم  است  گفته  تحریم ها 
کە  نیست  آمادە  هنوز  ایران 
بە مذاکرات برگردد و تحریم ها 
خواستەهای  کە  زمانی  تا  نیز 
برداشتە  نشود،  اجرا  کامال  ما 

نخواهند شد.
امور  وزارت  سایت  »وب 

شمالی اعمال کنند.
 "پلیر" همچنین تاکید کرد که 
زدن  دور  در  کشور  دو  این 
عمل  هوشمندانه تر  تحریم ها 
دلیل  همین  به  و  می کنند 
در  باید  نیز  کشورها  دیگر 
با  مالی  و  بانکی  مراودات 

آن ها هوشمندتر باشند.
رژیم  خارجی  مباالت  کل   
ایران  اسالمی  جمهوری 
انجام  اقدام هایی  طریق  از 
می شود که می توانند مصداق 
مالی  تامین  و  پولشویی 
تروریسم تلقی شوند و در هر 

حال غیرشفاف هستند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند 
اعتراف  به  که  عظیمی  فساد 

در پی داشته باشد.
نظارت  »گروسی«  گفتە  بە 
هسته ای  برنامه  بر  آژانس 
و  بی کم  و  کامل  ایران 
کاست نیست و احتمال دارد 
که جهان هرگز نتواند »تصویر 
کامل« آن چه ایرانی ها انجام 

داده اند را به دست بیاورد.
گروسی«  »رافائل  اشاره 
در  آژانس  دوربین های  به 
کرج  هسته ای  تاسیسات 

است.
تکنولوژی  شرکت  تأسیسات 

برد ١٢٠٠ کیلومتر است.
»علی خامنه ای« رهبر رژیم 
ایران در خرداد ماه سال جاری 
نداده  اجازه  که  بود  کردە  ادعا 
تروریستی  نیروهای  است 
این کشور موشک هایی با برد 
بیش از دوهزار کیلومتر بسازند.
او ادعا کردە بود کە من گفتم 
وگرنه مهندسان می خواستند تا 
۴-۵ هزار کیلومتر برد داشته 
باشد که نگذاشتم و مانع شدم 
از ٢ هزار  بیشتر  فعال  و گفتم 

کیلومتر نباید درست کنید.
مسائل  برانگیزترین  بحث  از 
خاورمیانه برنامه موشکی رژیم 

کردە  منتشر  آمریکا  خارجه 
مالی«  »رابرت  است 
امور  در  آمریکا  ویژە  نمایندە 
با  رایزنی  حالی  در  ایران 
در  همپیمانانمان  و  دوستان 
بلکە  تا  است  جهان  سرتاسر 
نظر  اجماع  یک  بە  بتوانیم 
با  برخورد  چگونگی  مورد  در 
مخفی  و  غیرقانونی  اقدامات 

هستەای رژیم ایران برسیم.
با  سفر  این  در  »مالی« 
نمایندە گروه E٣  »آلمان، 

حکومتی  کارگزاران  برخی 
جمهوری  نظام  پود  و  تار  در 
از  ناشی  کرده،  رخنه  اسالمی 
و  غیرشفاف  اقدامات  همین 
غیرقانونی  راه های  از  استفاده 
و ساختارهای قانون گریز برای 

دور زدن تحریم هاست.
اف ای تی اف )FATF( یک 
که  است  فرادولتی  سازمان 
استانداردهای  و  سیاست ها 
را  مالی  جرایم  با  مبارزه 
می کند.  ترویج  و  طراحی 
پولشویی،  استانداردها،  این 
تامین مالی تروریسم و سایر 
سیستم  به  مربوط  تهدیدهای 
هدف  را  بین المللی  مالی 

قرار داده است.

به  موسوم  ایران  سانتریفوژ 
کارگاه  که  کرج  تسای  مجتمع 
سانتریفیوژ  قطعات  ساخت 
امسال  تیرماه  اوایل  است 
قرار  »پهپادی«  حمله  هدف 
یکی  آن  طی  که  گرفت 
شدە  نصب  دوربین  چهار  از 
انرژی  بین المللی  آژانس 
اتمی در آن جا از بین رفت 
و یک دوربین دیگر به شدت 
آسیب دید ایران سپس این 
محل  این  از  را  دوربین ها 

برچید.

با  حتی  زیرا  است.  ایران 
کیلومتر  هزار  دو  از  کمتر  برد 
ساخت  موشک های  هم 
به  می توانند  رژیم  این 
هدف هایی در منطقه، از جمله 
اسرائیل،  سعودی،  عربستان 
حوزه  در  آمریکا  پایگاه های  و 

خلیج برسند.
عرب  کشورهای  و  اسرائیل 
حوزه خلیج به آمریکا و اتحادیه 
در  که  می آورند  فشار  اروپا 
مذاکرات احیای برجام، محدود 
رژیم  موشکی  توان  کردن 
جزو  هم  را  ایران  تروریستی 
شروط توافق احتمالی بگنجانند.

فرانسه و انگلیس«  دیدار کردە 
و همچنین در سفر بە خاورمیانە 
عربی،  متحدە  »امارات  در 
قطر و عربستان سعودی« نیز 
این  مقامات  با  دیدارهای 
کشورها در راستای هماهنگی 
علیە  اقدام  چگونگی  و  بیشتر 
رژیم ایران دیدار و گفتگو کردە 

است.
آخرین  »پرایس«  گفتە  بە 
دیدار »مالی« با موضوعیت 
کرەای   همکار  با  ایران  رژیم 

خود بودە است.
و  غربی  مقامات  پیشتر 
هشدار  نیز  عربی  و  اسرائیلی 
با  ایران  رژیم  کە  بودند  دادە 
خریدن وقت وعدم بازگشتش 
دنبال  بە  مذاکرە  میز  بە 
ساخت بمب هستەای است 
و جامعە جهانی باید هرچە زودتر 
دست بە اقدامی جدی علیە 
موشکی  و  هستەای  برنامە 

ایران بزند.
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نمایی از پایمال کردن حقوق بشر در کوردستان ایران 
در طی دو هفتە دوم مهرماە با استناد بە آژانس 

خبررسانی کردستان، )کردپا(

محکوم کردن بازداشت شهروندان
شهروندان بە حبس

اعدام و 
محکوم کردن 

شهروندان بە اعدام

نامعلوم بودن 
سرنوشت شهروندان

انفجار مین

کشتە و مجروح 
شدن کولبران و 

کاسبکاران

احضار شهروندان 
بە مراکز اطالعاتی

انتقال شهروندان
 بە زندان

فرزند  لطفی«  »دیاکو  نام  به  کورد  شهروند  یک  اخیر،  روزهای  طی 
کریم اهل شهرستان بوکان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان 

نامعلومی منتقل شد. 
چهارشنبە بیست و هشتم مهرماە، عثمان اسماعیلی، فعال کارگری اهل 
شهرستان سقز توسط نیروهای امنیتی در مقابل منزل مسکونی اش بازداشت 

شد.
روز سەشنبە بیست و هفتم مهرماە، دو شهروند اهل بانە از سوی نیروهای 

امنیتی بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدند.
خبرنگار کوردپا هویت این افراد بازداشت شده را »مطلب فرجی« ٣٨ سالە 

و »دانا فرجی« ٢٠ سالە اعالم کرد
روز سه شنبه بیستم مهرماه، یک شهروند کورد به نام »شریف امینی« ٣٧ 
سالە فرزند احمد اهل روستای »شوی« از توابع بانه از سوی نیروهای 

امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.
روز پنج شنبه بیست و دوم مهرماه، یک شهروند زن به نام »سعدا خدیرزاده« 

فرزند رحیم اهل پیرانشهر از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
اهل  محمدی«  نام »سامان  بە  شهروند  مهرماە، یک  هفدهم  شنبه  روز 

شهرستان کامیاران توسط نیروهای امنیتی در بانه بازداشت شد.
سلیمان پور«  »فاروق  نام های  به  شهروند  پنج  مهرماه،  هفدهم  شنبه  روز 
سلیمانی«  »محسن  سلیم،  فرزند  سلیمان پور«  »مسعود  سلیمان،  فرزند 
»خورخوره«  روستای  اهل  خضر  فرزند  سلیمان پور«  »دیار  قادر،  فرزند 
امنیتی  نیروهای  از سوی  اهل مهاباد  و »آرش فرشادفر« فرزند فتاح 

بازداشت شدند.

یک شهروند کورد به نام »محمدطاهر حسین پور« ٢٦ ساله فرزند رضا 
اهل نقده از سوی دادگاه انقالب این شهرستان به ١٥ ماه حبس محکوم شد.
و  »پرسە  کانال  مدیر  و  رسانه ای  فعال  شوریانی،  )شورش(  ابراهیم 
سەرەخۆشییەکانی بانە« به صورت غیابی از سوی دادسرای عمومی و 

انقالب بانه به هفت ماه حبس تعزیری محکوم شد.
طی روزهای اخیر، یک شهروند کورد به نام »حسن فرجی« ٤٤ ساله 
دادگاه  سوی  از  مریوان  توابع  از  »لنج آباد«  روستای  اهل  محمد  فرزند 

انقالب این شهرستان به ١٠ ماه حبس تعزیری محکوم شد
دو شهروند کورد به نام های »انور چالشی« اهل روستای »لورزینی« و 
»کامل سیدان مسکن )جباروند(« اهل روستای »چریک آباد« از توابع 
منطقه مرگور از سوی شعبه اول دادگاه انقالب ارومیه هر کدام به ٧ سال 

حبس تعزیری محکوم شدند..

روز سه شنبه بیست و هفتم مهرماه، یک شهروند به نام »آرام احمدی« 
فرزند والی اهل روستای »زمکان« از توابع شهرستان ثالث باباجانی در 

پی انفجار مین در شهر بیستون از ناحیه پا زخمی شد.
روز پنج شنبه بیست و دوم مهرماه، یک تن از نیروهای نظامی در مناطق 
مرزی نوسود بر اثر انفجار مین مجروح و از ناحیه پای چپ دچار نقص 

عضو شد.
بخشدار نوسود هویت این نظامی ٣۵ ساله را »رسول رحمانی« اعالم کرده 
که در نوار مرزی »تک درخت« نوسود با مین باقیمانده از دوران جنگ 

میان ایران و عراق برخورد و دچار این حادثه شده است.

دیزل آباد  زندان  در  زندانی  دو  دستکم  اعدام  از  ایران  بشر  حقوق  سازمان 
کرمانشاه خبر داد که روز دوشنبه نوزدهم مهرماه حکم اعدام آنان به اجرا 

درآمده است.

طی روزهای اخیر، یک کولبر به نام »حامد فقیهی« بر اثر سقوط از 
ارتفاع در مرز نوسود به شدت زخمی شده است.

این کولبر در پی سقوط از ارتفاع در حین کولبری از ناحیه سر به شدت 
زخمی شده است.

روز پنج شنبە بیست و دوم مهرماه، یک کولبر بە نام »ژیان علی پور« اهل 
نظامیان حکومتی  توابع سردشت در پی شلیک  از  روستای »بیژوی« 

کشته شد.

از سرنوشت یک شهروند کورد به نام »محسن احمدزاده« فرزند رستم اهل 
از  توابع مهاباد که شهریورماه سال جاری  از  روستای »کوسه کهریز« 

سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده، اطالعی در دسترس نیست.

روز دوشنبه بیست و ششم مهرماه، جبار دستباز، روزنامه نگار کورد به ستاد 
خبری اداره اطالعات سنندج احضار و مورد بازجویی قرار گرفت.

»علی  نام  به  کورد  شهروند  یک  مهرماه،  پنجم  و  بیست  یکشنبه  روز 
زلفی« فرزند حمزه اهل بوکان جهت اجرای حکم به زندان این شهرستان 

منتقل شد.
قاضی  ریاست  به  بوکان  کیفری  دادگاه   ١٠١ شعبه  توسط  شهروند  این 

»پیمان رستمی« به چهار ماه و ١٠ روز حبس محکوم شده است.


