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اینترنت و شبکەهای 
اجتماعی و تاثیرات آنها 

بر جامعە
روحانیون در کمین قدرت خشونت علیە زنان 

ارتجاع
 بە سبک اپوزیسیون نماها

کە  هستند  بسیاری  انسان های 
تنهایی  احساس  اوقات  خیلی 
تنهایی  احساس  این  می کنند. 
از  گرفتە  نشات  وقت ها  بعضی 
فضا و مکان بودە و برخی مواقع 
مشکالت  از  گرفتە  نشات  نیز 
کە  است  طرف  روانی   – روحی 
دنیا  این  در  کە  میپندارد  چنان 
تنها و بە حاشیە راندە شدە و در 
این حالت بە عالم و آدم مشکوك 

می شود.
و  فضا  از  برآمدە  تنهایی  حس 
مکان خیلی مواقع گریبان کسانی 
را می گیرد کە در حال عبور از 
یا  بودە  تنها  و  تاریک  کوچەای 
از جای می گذرند کە کسی در 
آن اطراف نیست و اضطراب و ترس 
با  و  گرفتە  فرا  را  وجودش  همە 
فریاد  و  بسیار  سروصدای  ایجاد 
کردن  فروکش  دنبال  بە  سردادن، 
فریاد،  این  هستند.  خود  ترس 
دشمنان  کە  نیست  دلیری  آوای 
نشات  فریادی  بلکە  بترساند  را 
گرفتە از درونی مضطرب بودە تا 
بازتاب صدایش مسکنی بر  شاید 
درد پنهان درون باشد و کمی آرام 

بگیرد.
مدتی است کە جمهوری اسالمی 
دقیقا  پاسدارانش  سپاە  بەویژە  و 
در چنین وضعیتی قرار گرفتە و 
را فرا  تنهایی سراپایشان  احساس 
گرفتە است! تنهایی  کە جمهوری 
از  برآمده   گرفتە  فرا  را  اسالمی 
هر دو نوع تنهایی است کە اشارە 
اقدامات  دلیل  بە  اوال  کردیم، 
بە کلی  مخربش  و  مداخلەجویانە 
بە حاشیە راندە شدە، در نتیجە این 
تنهایی احساس می کند همە دنیا 
دشمنش شدە و توهم توطئە سراپا 
در  است!  گرفتە  فرا  را  وجودش 
همە  در  و  کس  همە  خود  خیال 
جا در کمینشان نشسته  اند و علت 
روابط  می بینیم  کە  است  این  هم 
دوستانە چندین دهەای خود را در 
نتیجە رخدادی غیرمترقبە از دست 
نادرست،  نظری  اظهار  در  و  دادە 
مشکالت سیاسی و دیپلماتیک و 
حتی نظامی نیز برای خود درست 

کریم پرویزی
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فریاد وحشت

ســـخـن

زمستان سرد و 
بی مباالتی رژیم

هر کسی کە در ایران زندگی کردە 
باشد، بە این حقیقت واقف است کە 
آن زمان کە مردم بە دولت و رژیم 
اعتماد کردند، بیشتر بە گرداب چه 
کنم؟ چه نکنم؟ افتادند و بیشتر 
دچار شک و تردید می شوند! مردم 
ایران تجربەای تلخ از رژیم دارند آن 
هم این است کە هر وقت بە کمک 
داشتند،  احتیاج  رژیم  و  دولت 
وقت  هر  برعکس  و  نبودند!  آن ها 
مردم احتیاجی بە آن ها نداشتند بە 
خیابان ها آمدە و با شعار خود را بر 

جامعە تحمیل کردند.

این واقعیت هر سالە خود را بیشتر 
نمایان می کند و با فرا رسیدن فصل 
سرما ترس و اضطراب سراپای وجود 
مردم را فرا می گیرد ، ترسی کە 
از  بیش  تلخ  تجربە  از  گرفتە  بر 
٤٠ سال حاکمیت رژیم بودە و مردم 
هر سالە بیش از پیش نگرانند کە 
کمبود  با  هم  امسال  است  ممکن 
سوخت و گاز و قطعی برق مواجە 

نشویم؟
از گفتەهای سران رژیم پیدا است 
کمبود  دلیل  بە  نیز  امسال  کە 
را  سخت  زمستانی  مردم  سوخت 

در پیش خواهند داشت و مسئوالن 
راستای  در  اقدامی  کمترین  نیز 
بحران های  چنین  از  پیشگیری 
انجام ندادە و عمال برنامەای برای 

این مواقع ندارند!
 ١٤ رژیم،  نفت  وزیر  اوجی"  "جواد 
شهریور سال جاری نسبت بە کمبود 
گاز  مکعب  متر  میلیون   ٢٠٠
سرما،  فصل  در  مصرفی  طبیعی 

هشدار دادە بود.
اطالع  وجود  با  است  این  مسئلە 
اما  موجود،  وضع  از  رژیم  سران 
را  راهکاری  راستا  این  در  عمال 

"اوجی"  گفتە  بە  و  ندادند  ارائە 
و   ٤٠ دهە  همچون  امسال  در 
و  تاریکی  در  بایستی  مردم   ٥٠
خود  اوقات  از  بسیاری  برق  بدون 
رابطە  همین  کنند.در  سپری  را 
"محسن طرزطلب" مدیر کل شرکت 
تولید برق حرارتی ایران ضمن ابراز 
سوخت  منابع  کمبود  از  نگرانی 
مایع و گازی در ایران، هشدار دادە 
است در سال جاری با مشکل جدی 

تولید برق مواجە خواهیم شد!
سال گذشتە بە دلیل کمبود سوخت 
ویژە  بە  برق  تولید  برای  مایع 

رژیم  سران  تهران،  شهر  کالن  در 
مایع  سوخت  کمبود  جبران  برای 
در  و  کردند  استفادە  "مازوت"  از 
هوای  و  آب  زود  خیلی  و  آن  پی 
تهران بسیار آلودە و مسموم و شمار 
این شهر دچار  از ساکنین  زیادی 

بیماری های عفونی شدند.
این حقیقتی تلخ است کە امسال نیز 
مردم ایران بایستی تجربە کنند آن 
هم: زمستانی سرد، کمبود سوخت 
و بی مباالتی حاکمان تهران نسبت 

بە وضع موجود.

مزار سە شهید کوردستان در ارومیە ترمیم شد

برگزاری سالگرد درگذشت ماموستا »جالل ملکشاە« در سنندج

احتمال محو دریاچە ارومیە از نقشە کوردستان به علت بی آبی

در پی خشکیدن کامل سراب روانسر هزاران قطعە ماهی تلف شدند
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مزار سە شهید کوردستان در ارومیە ترمیم شد

نامه سرگشاده سه ائتالف اپوزیسیون رژیم اسالمی ایران به 
آقای جوزپ بورل، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا

مراسم یکمین سالگرد درگذشت 
ماموستا »جالل ملکشاە«
 در سنندج برگزار شد

کوردی  شعر  مجموعە  نخستین 
»نعمت الـلە داودیان« منتشر شد

بر اساس خبر رسیدە بە وب سایت 
»کوردستان میدیا« طی چند روز 
گذشتە مردم میهن دوست منطقە 
»ارومیە« با همکاری خانوادە سە 
کلشی،  »کرم  کوردستان  شهید 
بهنام«  تاج الدین  و  مولودی  باپیر 
مزار این شهیدان را ترمیم کردند.

آبان   ٧ مورخ  در  شهید  سە  این 
با  درگیری  در  خورشیدی   ١٣٦٣
دشمنان ملت کورد در کوە »شیخ 
ارومیە  از توابع  بازید« »سوما« 
بە  سرافرازنە  مقاومتی  از  بعد 
کاروان شهیدان کورد و کوردستان 

پیوستند.

مراسم  ماە  آبان   ١٠ دوشنبە  روز 
یکمین سالگرد درگذشت ماموستا 
مردم  با حضور  »جالل ملکشاە« 
و فعاالن مدنی و فرهنگی بر سر 

مزار اشان در سنندج برگزار شد.
در این مراسم جمعیت عظیمی از 
حضور  کوردستان  سرتاسر  مردم 

شاعر  شعری  مجموعە  نخستین 
»نعمت الـلە  ایالمی  نامدار 
داودیان« تحت عنوان »جامەکەێل 

بێ دەنگی« منتشر شد.
توسط  بێ دەنگی«  »جامەکەێل 
 ١٠٢ در  و  »زانا«  انتشارات 
صفحە چاپ و منتشر شدە است.

 ١٣٤٢ سال  متولد  »داودیان« 

مزار این سە شهید بعد از گذشت 
٣٧ سال دوبارە از طرف مردم مبارز 
این منطقە ترمیم شد کە این اقدام 
و جایگاە سمبل ها  اهمیت  گویای 

در فرهنگ ملت کورد است.
ساکنین منطقە بعد از ترمیم  مزار 
سر  بر  گل  دستە  با  شهیدان  این 

مزار شهیدان حاضر شدند.
اقداماتی از این قبیل گویای وفا 
و فرهنگ تقدیر ملتی از فرزندان 
و  آزادی  برای  کە  است  خویش 
مبارزە  خود  ملت  حقوق  احقاق 
می کنند و در این راە جان خود را 

تقدیم می کنند.

داشتند.
در تاریخ ١٠ آبان ماە سال ١٣٩٩ 
ماموستا »جالل ملکشاە« شاعر، 
کورد  توانای  مترجم  و  نویسندە 
در سن ٦٩ سالگی زندگی پر از 
افتخار وی خاتمە یافت و با کورد 

و کوردستان وداع کرد.

کە  است  »ایالم«  در  خورشیدی 
»هانا«  ادبی  انجمن  مسئول 
بودە کە در راستای آموزش زبان 

کوردی فعالیت دارد.
داستان  های  مجموعه  اخیرا 
کوردی،  شاهنامه  جلدی   ١٨
با  لطفی کار«  »سیاوش  اثر 
سوی  از  »داودیان«  ویراستاری 

رژیم  اپوزیسیون  ائتالف  سە 
مسئول  بە  نامەای  طی  ایران 
از  اروپا  اتحاديه  خارجی  سياست 
اتحادیە  این  حمایتی  سیاست های 

از رژیم ایران انتقاد کردند.

متن نامە بە شرح زیر است:
جناب آقای جوزپ بورل، نماينده 
اتحاديه  خارجی  سیاست  عالی 

اروپا؛
با بهترین احترام ها

اعتراضی  جنبش های  شروع  با 
مبارزات  ایران  در   ١٩٧٩ سال  در 
مردمی به سرانجام مطلوب نرسید 

تاریخی  شرایط  کجراهه  دل  از  و 
حکومت اسالمی شکل گرفت.

هزار  هزاران  تاکنون  زمان  آن  از 
بي  شکايات  و  گزارش  پرونده، 
سازمانهای  به  شده  ارسال  شمار 
نمايانگر  همگی  بشری،  حقوق 
نقض سيستماتيک و فاحش حقوق 
بشر توسط رژيم جمهوری اسالمی 
اش،  نظامی  ـ  سياسی  بازوی  و 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی است 
که آسيب های جبران ناپذيری را 
تنها  نه  انسانها  اساسی  حقوق  به 
گوشه  گوشه  در  بلکه  درایران 
وسیع  منطقه  در  بخصوص   دنیا 

خاورمیانه وارد ساخته است.

ملکشاە«  »جالل  ماموستا 
چاپخانە  در  سال   ١٤ مدت  بە 
مسئولیت  ایوبی«  »صالح الدین 
بر  را  ادبی مجلە »سروە«  بخش 
عهدە داشت و مدتی در »هولیر« 
سردبیر روزنامە »پرشنگ« بود.

نشر »زاگرو« منتشر شده بود.
حاکمان  تالش  های  عکس 
گفتمان  حل  برای  مرکزنشین 
کوردی در گفتمان مرکز، مسئلە 
هویت و زبان کوردی روزبەروز در 
مناطق  در  ویژە  بە  گسترش  حال 
جنوب کوردستان ایران بودە است.

در اين بين اما سياستهای اتخاذی 
با  مواجهه  در  اروپا  اتحاديه 
عليرغم  ايران،  اسالمی  جمهوری 
اطالع کافی از نقض سيستماتيک 
رویکردی  ايران،  در  بشر  حقوق 
کجدار و مریز به گونه ای داشته 
سياسی،  مجادالت  در  که  است 
اولویت همواره به نفع حفظ تعامالت 
اقتصادی  با جمهوری اسالمی در 

ایران تمام شده است. 
جمهوری اسالمی جدا از اینکه در 
را  بشر  حقوق  گسترده  نقض  ایران 
انجام می دهد، در خاک اروپا هم 
بارها دست بر ترور زده است بیاد 
داشته باشید که در برابر تعاملی 
جمهوری  با  اروپا  اتحادیه  که 
اسالمی دارد، حسن روحانی رئیس 
 ٢٠١٧ سال  در  ایران  وقت  جمهور 
»اگر  گفت:  اروپا  جامعه  به  رو 
چشمانمان را ببندیم در ٢٤ ساعت 
مواد مخدر به همه شهرهای اروپا 

می رسد«. 
تالش  مسئله  کنونی  شرایط  در 
ایران برای دسترسی به ساخت بمب 

اتمی وضعیتی را ایجاد کرده است 
که احساس می شود جامعه غرب 
ایران  بشر  حقوق  وضعیت  تنها  نه 
تنش های  بلکه  کرده  فراموش  را 
ایجاد شده توسط جمهوری اسالمی 
جنگ  های  و  منطقه  سطح  در 
نادیده  نیز  را  رژیم  این  نیابتی 

گرفته است.

جناب آقای بورل ؛ با گذشت بيش 
جمهوری  دستاورد  دهه،  چهار  از 
ايران  مردمان  برای  ایران  اسالمی 
از فقر، فالکت و  به غير  چيزی 
جنايت نبوده و امروز مردمان بيدارو 
تحت فشار سیاسی و اقتصادی در 
و  سیاسی  های  جنبش  با  ايران 
اجتماعی شان، بدرستی حاميان و 
پشتيبانان اين رژيم جهل و جنايت 
را نيز ازجمله مسببان فالکت حال 

حاضر خود ميدانند.
اپوزیسیون  جریانات  ما  برای 
سوال  جای  ایرانی  دموکراتیک 
است که چرا اتحادیه اروپا به رغم 
پایه ای  برارزشهای  وتاکید  تبلیغ 

و  بشر  از حقوق  بردفاع  خودمبنی 
رفع  و  دموکراتیک  آزادی های 
تبعیض در همه ابعادش در روابط 
با ایران مسئله نقض حقوق بشر و 
تروریسم دولتی هیچ جایگاه جدی 

تا کنون نداشته است! ؟
آزاديخواهان  تمام  روی  همين  از 
همصدا  کشور  از  خارج  و  داخل 
گسترده  اعتراضات  با  همگام  و 
به  کشور  سراسر  در  مردمی 
نابسامانی های موجود با عزمی 
ميدان  در  پای  هميشه  از  تر  جزم 
گذاشته  و از مجامع بین المللی 
بدو  از  که  اروپا  اتحادیه  بویژه 
افتخار در  پر  تآسیسش درتاریخی 
زمینه ی دموکراسی، سکوالریسم 
و حقوق بشرفعال بوده است، طرح 
و پیگیری جدی موارد نقض حقوق 
بشراز جمله ترور، زندان، شکنجه و 
اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی و 
کشتار اعتراض کنندگان خیابانی 
در شهرهای ایران در مذاکرات با 
را  ایران  اسالمی  جمهوری  رژیم 

خواستار میباشند.

نامه  این  کنندگان  امضآء  ما 
بخشی  عنوان  به  سرگشاده  ی 
و  خواه  جمهوری  اپوزیسیون  از 
بدینوسیله  ایران،   دموکرات 
سياستهای  از  انتقاد  ضمن 
رژیم  از  اروپا  اتحاديه  حمايتی 
از   ، ایران  اسالمی  جمهوری 
مسئول سیاستهای خارجه اتحاديه 
در  اين گذار  در  داریم که  انتظار 
و  گرفته  قرار  ايران  کنارمردمان 
در مذاکرات خود با رژیم جمهوری 
از  قاطعانه  دفاع  ایران  اسالمی 
حقوق بشر مندرج در منشور جهانی 
حقوق بشر سازمان ملل متحد  را 
بطور جدی دردستور کار مذاکرات 

خود بگنجانند.

با احترام و سپاس پیشاپیش
کنگره ملیتهای ایران فدرال

شورای دموکراسی خواهان ایران
برابری  و  آزادی  برای  همبستگی 

در ایران
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سخن ادامه 

تنها کارخانه شیر ایالم  که در ٢ 
سال گذشتە در حالت نیمه تعطیل 
بودە است در این ٢ سال مقاطعی 
سر گرفته  از  کارخانه  تولید  از 
بطور  حاضر  حال  در  اما  شدە 
کامل کارخانه تعطیل و به مزایده 

گذاشته شده است.
این  سرمایه گذار  اعالم  اساس  بر 
واحد تولیدی بدلیل عدم همکاری 
از سوی مسئوالن استانی کارخانه 

را تعطیل کرده است.
گفتە  کارخانه  این  مدیرعامل 
برای  بانک ها  از  بارها  است، 
پرداخت  درخواست  کارخانه  تعمیر 
سال   ٢ در  اما  کردەایم  تسهیالت 

در  داخلی  متخصص  یک 
شهرستان  خمینی  بیمارستان 
ویدیویی  انتشار  با  »سردشت« 
داروهای مهم مور  برخی  نبود  از 
دنیاز برای بیماران در این شهرستان 

به شدت انتقاد کرد.
دکتر »جالل جاللت« با شرح حال 
وخیم بیماران سردشتی و خونریزی 
داخلی او ضمن اشاره به نبود دارو 
همزمان  و  بیماران  درمان  برای 

گذشته پاسخی جز سقف تسهیالت 
ما پر شده و هنوز تسهیالت جدید 
دریافت  بانک ها  سوی  از  نیست 

نکردەایم.
از طرفی مدیرعامل این کارخانە 
تعطیلی  دیگر  دلیل  را  شیر  نبود 
می کند  اعالم  صنعتی  واحد  این 
این در حالی است که ساالنه بیش 
استان  در  شیر  تن  هزار   ١٠٠ از 

»ایالم« تولید می شود.
از  بعضی  گزارشاتی  به  بنا 
نیز  کارخانه  اصلی  دستگاه های 
شده  خارج  »ایالم«  استان  از 
که  دارد  قصد  سرمایه گذار  و 

کارخانه را به مزایده بگذارد.

منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
رژیم در استان ارومیە اعالم کردە 
است حجم آب دریاچه ارومیه با ٢ 
میلیارد و ٤٥٠ میلیون مترمکعب 
مشابه  مدت  به  نسبت  فعلی 
این  است  شده  نصف  گذشته  سال 
احیای  ستاد  که  است  درحالی 
دولت  پایان  تا  ارومیه  دریاچه 
تومان  میلیارد  هزار   ١٥ دوازدهم 
بودجه برای احیای دریاچه تا سال 

١٤٠١ گرفته است.
احیای  ستاد  دفتراستانی  مدیر 
سال  ماە  آذر  در  ارومیه  دریاچه 
همان  تا  بود  کرده  ادعا  گذشتە 

می کنند.
کە  آن  برجستە  نمونەهای  از 
افتادند می توان  اتفاق  روزها  این 
عراق  و  آذربایجان  ترکیە،  بە 
کرات  بە  کرد.  اشارە   ... و 
بوده ایم  موضعگیریهایی  شاهد 
انگار  باندش،  و  خامنەای  کە 
نشان  را  خود  سرمایه های  خرمن 

گرفتند!
از  ترس  حس  دیگر  سوی  از 
تنهایی و در حاشیە بودن، همچون 
کودکی کە در خلوت و تنهایی 
ترس همە وجودش را گرفتە، آن ها 
در ترسی عمیق فرو رفتە و فریاد 
را  خود  پریشان  درون  بلکە  زناند 

تسکین دهند!
در  دقیقا  هم  اسالمی  جمهوری 
با  و  شد  گرفتار  حالتی  چنین 
داد و فغان درصدد است تا بلکە 
وحشت را از طرفدارانش دور نماید 

و بسیجیانش هم زهرترك نشوند!
چند روز پیش سپاە پاسداران طی 
عملیاتی كمدیك، بە یک نفتکش 
اعالم  و  کرد  حملە  ویتنامی 
از  را  ایرانی  نفتکش  کە  کرد 
آمریکایی ها پس گرفتند و بە قول 
پاسدار »سالمی« آمریکا عادت 
کردە کە از ایران شکست بخورد! 
تهدیدات  در  موضوع  حقیقت  اما 
انجام  کە  نظامی  مانورهای  و 
ترس  سر  از  فریادی  جز  می دهد 
آذربایجان  مقابل  در  چە  نیست، 
و چە  کوردستان  قبال  در  و چە 
داد  همە   ،... و  خلیج  مورد  در 
تنها  و  تنها  رژیم،  فریادهای  و 
ناشی از وحشت در تنهایی و در 
منزوی بودن است تا بلکە بازتاب 
کمی  و  بشنود  را  خود  صدای 
و  خامنەای  بیابد.  بنفس  اعتماد 
باند مافیایش، چنان در انزوا قرار 
سراپای  تنهایی  حس  و  گرفته  
کە  گرفتەاند  فرا  را  وجودشان 
و  پاسدار  اندكی  اینکە  برای 
بسیجی هایش روحیه  پیدا كنندو  و 
بر ترسشان فائق آیند، دست بە هر 
اكنون  مطمئنا  می زنند.  اقدامی 
در اتاق استراحتشان نیز دچار وهم 
قرار  و  آرام  لحظەای  گمانندو  و 

ندارند.

هشدار پزشک متخصص نسبت بە وضعیت بحرانی
 بیمارستان سردشت

تنها کارخانە شیر ایالم تعطیل شد

احتمال محو دریاچە ارومیە از نقشە کوردستان به علت بی آبی

در پی خشکیدن کامل سراب روانسر 
هزاران قطعە ماهی آن تلف شدند

مردم روستاهای 
»سرگیز، حسن نوران و 
پرداوی« مانع تخریب 
محیط زیست از رژیم 

ایران شدند

بیمارستان های  سایر  پذیرش  عدم 
وضعیت  بدلیل  دیگر  شهرهای 

بحرانی بیمار اظهار تاسف کرد.
بیمارستان  باالی  بدهی های   
همکاری  عدم  دلیل  »سردشت« 
شرکت های داروسازی عنوان شدە 
از  متخصص  پزشک  این  است. 
نبود امکانات، نبود دارو و دیگر 
این  بیمارستان  در  کە  مشکالتی 
انتقاد  شدیدا  دارد  وجود  شهرستان 

دستگاه  خروج  توجە  قابل  نکتە 
ازکارخانه  پک«  »تترا  اصلی 
که  است  حالی  در  این  می باشد 
از  صنعتی  ماشین آالت  خروج 

واحدهای صنعتی ممنوع است.
پیش از تعطیلی کارخانه شیر ایالم 
نزدیک به ٥٠ نفر در این کارخانه 

مشغول بکار بودند.
صنایع و اقتصاد رژیم ایران بدلیل 
وجود رانت و البی در رکود کامل 
است و هر روز بر تعداد کارخانه های 
تعطیل شده افزودە کە بیکاری و 
دنبال  بە  را  در جامعە  بیشتر  فقر 

خواهد داشت.

هزار    ۶ حدود  اعتباری  تاریخ، 
میلیارد تومان به ارزش روز حدود 
برای  تومان  میلیارد  هزار   ١٠
شده  هزینه  دریاچه  این  احیای 

است.
تلفیق  و  برنامه ریزی  دفتر  مدیر 
ستاد احیای این دریاچه چند ماه 
سال  از  که  بود  گفته  آن  از  قبل 
و  چهارهزار  زمان  آن  تا   ١٣٩٣
یک  معادل  تومان  میلیارد   ٦٠٠
میلیارد دالر برای احیای دریاچە 

هزینه شده است.
ستاد  دبیر  کالنتری«  »عیسی 
رئیس  و  ارومیه  دریاچه  احیای 

مدتی است شهرداری رژیم در »نالوس« و برخی کارخانەهای شن و ماسە 
وابستە بە رژیم ایران بە بهانە احداث پل بر رودخانە »گادر« حد فاصل 
این  ماسە  و  شن  مداوم  بە صورت  و »سرگیز«  »پرداوی«  روستاهای 
رودخانە را بە تاراج می برند. در پی این اقدام ضد محیط زیستی شهرداری 
مشکالت  آن  بە  وابستە  وماسە  شن  کارخانەهای  و  »نالوس«  در  رژیم 
بر  است.  کردە  ایجاد  دامداران  خصوص  بە  منطقە  مردم  برای  فراوانی 
اساس گزارش رسیدە بە وبسایت »کوردستان میدیا« شهرداری »نالوس« 
برای تمامی پروژەهای این شهر از شن و ماسە رودخانە »گادر« استفادە 
بارها  اقدام  این  بە  نسبت  است کە مردم  آمدە  این گزارش  در  می کند. 
نارضایتی خود را اعالم کردەاند اما رژیم ایران بە جای حل مشکل و پایان 
دادن بە برداشت بی رویە شن و ماسە از این رودخانە سعی در پاک کردن 
رد پای خود در این ماجرا از طریق تفرقە و ایجاد اختالفات در میان مردم 
است و کار خود را ادامە می دهد. بر اساس این گزارش مردم این روستاها 
با جمع آوری امضا بە منظور ایجاد اتحاد مانع تاراج  شن و ماسە شدەاند.

وب  بە  رسیدە  تصاویر  اساس  بر 
سایت »کوردستان میدیا« در پی 
روانسر«  خشکیدن کامل »سراب 
هزاران  »کرماشان«  استان  در 
قطعە ماهی این سراب  تلف شده 
و بوی تعفن آن این منطقە از شهر 

»روانسر« را دربر گرفتە است.
بارش  نبود  و  بە علت خشکسالی 
کە  روانسر«  »سراب  کافی 
گردشگری  جازبەهای  از  یکی 

رژیم  زیست  محیط  سازمان  سابق 
تومان  میلیارد  هزار   ١١ رقم 
ستاد  شدە  هزینە  بودجه  برای  را 
احیای دریاچه ارومیه طی ٧ سال 

تایید کرده بود.
ستاد  وتلفیق  ریزی  دفتربرنامه 
مرداد   ٣١ ارومیە  دریاچه  احیای 
کرد  اعالم  رسما  جاری  سال  ماه 
بود که تا کنون ١٥ هزار میلیارد 
پروژه های  اجرای  برای  تومان 
ارومیه هزینه شده  احیای دریاچه 

است.
سیستم،  در  آشکار  مالی  فساد 
مسئوالن  گفتەهای  در  تناقضات 

کردە است.
این مشکالت طی سال های گذشتە 
پزشکی  هیچ  است  شدە  موجب 
را  بیمارستان »سردشت«  در  کار 

نپذیرد.
از  یکی  نیز  گذشته  هفته  در 
در  شاغل  بومی  متخصصان 
اخالل  از  »سردشت«  بیمارستان 
بیماران  درمانی  روند  در  تعمدی 
توسط برخی افراد به شدت انتقاد 

کرده بود.
بهداشتی  شرایط  تامین  عدم 
از  کوردستان  در  بروز  و  مناسب 
سوی رژیم ایران سیستماتیک و بە 
منظور کوچ نرم مردم بە شهرهای 
تغییر  نتیجە  در  و  ایران  مرکزی 

دموگرافی کوردستان است.
جملە  از  »سردشت«  شهرستان 
در  کە  است  کوردستان  شهرهای 
مورد  عراق  با  ایران  رژیم  جنگ 

حملە شیمیایی قرار گرفت.
 ٨ از  بیش  رژیم  آمار  اساس  بر 
دچار  شهر  این  مردم  از  نفر  هزار 
تنفسی،  مشکالت  و  اختالالت 
جسمی، روحی و روانی شدند کە 
نیاز مداوم بە درمان و مراقبت های 
ایران  فاسد  رژیم  اما  دارند  ویژە 
برای  اقدامی  هیچگونە  کنون  تا 
سالمت مردم این شهر انجام ندادە 

است.

در  پیشرفت  و  اقدام  عدم  و  رژیم 
حالی  در  دریاچە  احیای  عملیات 
کارشناسان  از  برخی  کە  است 
این  بر  زیستی  محیط  بحران های 

بارش  کمبود  اگر  در  کە  باورند 
دریاچە  پاییز سال جاری  پایان  تا 

ارومیە تماما خشک خواهد شد.

کوردستان بود نیز همچون بسیاری 
رودخانەهای  و  سرچشمەها  از 

کوردستان خشک شد.
سراب زیبای »روانسر« با وسعت 
بیش از یک هکتار و با قدمتی 
دامنه  در  سال  هزار   ٤٠ از  بیش 
وسط  در  صخره ای  زیبای  تپه 
کیلومتری   ٦٠ در  روانسر  شهر 
»کرماشان«  شهر  غربی  شمال 
 ٤٣ روانسر«،  »سراب  دارد.  قرار 

کیلومتر   ٣٣ و  آبراهه  کیلومتر 
سراب  این  آب  از  دارد،  کانال 
هزار   ۶ از  بیش  کشاورزی  برای 
هکتار از زمین های زراعی شهر 

»روانسر« استفاده می شود.
از  یکی  همچنین  سراب   این 
رودخانه  اصلی  های  سرچشمه 
از  آن  آب  که  است  سو«  »قره 
زاگرس  و  »یەله وەر«  کوه های 

)شاهو( تامین می شود.
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انکارناپذیر است کە هر جریان تمامیت خواه و مرتجعی فارغ از جنس و نوع رویکرد،  با این توضیح، این اصل 
آیندەای جز مشابە آنچە جمهوری اسالمی برساختە، بنیاد نخواهد گذاشت.

این افراد فراموش کردەاند کە »بد« بودن دیگری، دلیل موجهی برای نسبت دادن صفت »خوب« بە خود نیست! ما 
هرگز نمی توانیم با تعریف جمهوری اسالمی )با تمام فاجیعی کە برجای گذاشتە(، نمرە قبولی بە خودمان بە عنوان 

یک جریان سیاسی بدهیم. اثبات این مدعی تنها بە خود ما و آنچە »خود هستیم«، مشروط است.

ارتجاع
 بە سبک اپوزیسیون نماها

کیوان درودی
قبول  را  پیشفرض  این  چنانچە 
جمود  و  ارتجاع  کە  باشیم  داشتە 
تمامی خواهی  بنیاد  فکری، 
الجرم  بودە،  اسالمی  جمهوری 
از  عاری  آیندەای  تضمین  برای 
این پدیدە، بسیار عقالنی و منطقی 
این  مجدد  ظهور  نگران  کە  است 

تمایل در میان جریانات دیگر نیز 
باشیم. 

این روزها افرادی کە تحت عناوین 
جمهوری  همزمان  بە طور  مختلف، 
با  را  گروه ها  سایر  و  اسالمی 
اتهاماتی مشابە مواجە می سازند؛ 
حضور  اجتماعی  شبکەهای  در 
فعاالنە دارند و معموال پایگاه خود 
همسان  اتهامات،  این  ارائە  با  را 

مدعی العموم تعریف می کنند.
را  مشخصی  رویە  کە  کسانی 
دنبال می کنند و با غیرخودسازی، 
سعی در برساختن تصویری مبری 
از خطا از خود دارند. تصویری کە 

بە  خود،  از  دفاع  بە  نیازی  گویا 
عنوان آنچە کە هست؛ نمی بیند! 

بیاید،  نظر  بە  مبالغە آمیز  شاید 
صحنە  نگارندە  نگاه  از  اما 
سیاست در ایران، بیش از آنکە بر 
برنامە و استدالل استوار باشد، بە 
تبدیل  افرادی  برای  جوالنگاهی 
ذهنی  تصورات  کە  است  شدە 
را،  توطئە خود  تئوری  بر  مبتنی 
کە  کسانی  می کنند.  عرضە 

برای آیندە اندوختەای ندارند و با 
سرخوردگی در پی ایجاد پلی به 

گذشتە هستند. 
گذشتە  این  آنکە،  جالب  نکتە 
این  بە  تنها  ندارد،  نقد  بە  نیازی 
دلیل کە بە هرحال بهتر از وضعیت 
کنونی می نمایاند! بە طور مثال اگر 
محیط  نابودی  مورد  در  بخواهند 
پس زمینە  از  گزیدەای  زیست، 
ذهنی خود را تبیین کند، تنها این 
دلیل کافی است کە سپاه پاسداران 
طبیعت جغرافیای ایران را بە قهقرا 
این  دلیل  نیست  الزم  و  کشاندە 
با  آن  شگفت انگیز  تشابە  و  اقدام 

را  خود  سیاسی  جهت گیری های 
واکاوی کنند.

جمهوری اسالمی در جهت انباشت 
سرمایە ارگان های فراقانونی سپاه 
و  کشاورزی  جهاد  و  پاسداران 
زیرمجموعەهای این دو نهاد، دست 
بە احداث انواع پروژەهای عمرانی 
و صنعتی غیراستانداراد زدە است، 
اگر فربە ساختن گروه های اقماری 
را نیز، بخشی از انگیزە این اقدام 

بە فرضیە  بار دیگر  فرض کنیم؛ 
تمامیت خواهی  همان  کە  نخست 
یعنی  گشت.  برخواهیم  ارتجاع  و 
ابتدای ٤٣ سال نابودی طبیعت، به  

تمامیت خواهی برمی گردد.
با این توضیح، این اصل انکارناپذیر 
است کە هر جریان تمامیت خواه و 
نوع  و  جنس  از  فارغ  مرتجعی 
آنچە  مشابە  جز  آیندەای  رویکرد، 
بنیاد  برساختە،  اسالمی  جمهوری 

نخواهد گذاشت.
کە  کردەاند  فراموش  افراد  این 
»بد« بودن دیگری، دلیل موجهی 
برای نسبت دادن صفت »خوب« بە 

خود نیست! ما هرگز نمی توانیم با 
تعریف جمهوری اسالمی )با تمام 
فاجیعی کە برجای گذاشتە(، نمرە 
قبولی بە خودمان بە عنوان یک 
این  اثبات  بدهیم.  سیاسی  جریان 
آنچە  و  ما  خود  بە  تنها  مدعی 

»خود هستیم«، مشروط است.
بە این ترتیب، وارد کردن اتهامات 
نظری،  هیچ  از  دیگران،  بە 
نخواهد  تضمین  را  ما  مصونیت 

کرد. اگر تصور می کنیم »ما« 
بە عنوان مخالف، نیازی بە دفاع 
از خود نداریم، با کمال تاسف باید 
 - از خودشیفگتی سیاسی  گفت، 

روانی رنج می بریم! 

برهمکنشی  از  ناگریز  ما  جهان 
است و این قاعدە در صحنە سیاست 
دست  این  اگر  است.  پایدار  نیز، 
افراد به صراحت مدعی نمی شوند 
ما  خالف  ایده ای  »هرکسی  که 
دلیلی  شود!«،  حذف  باید  دارد؛ 
جز مصلحت اندیشی برای این عدم 
اما  یافت.  نمی توان  آن ها  صراحت 

شعارهای  قالب  را  ادعا  همین 
جزم گرایانه سر می دهند و هرکسی 
حوزه  به  اشرافی  کوچکترین  که 
رسوبات  به  باشد،  داشته  سیاست 

ذهنی ایشان پی  خواهد برد.
ماهوی  تضاد  علیرغم  افراد  این 
با مبانی دموکراسی، سعی دارند 
خود  به  را  نظام  نوع  این  اساس 
منتسب کنند. مثال مدعی هستند 
که تمامی »ایراندوستان« -عنوان 

شهروندان  و  ساکنان  شده  تحریف 
دستگاه  یک  و  فرد  یک  ایران- 
و کافیست  برگزیده اند  را  سیاسی 

»جمهوری اسالمی کنار رود!«
باشد،  مضحک  است  ممکن  این 
از  دست  این  گفتمان  عین  اما 
چگونه  است.  اپوزیسیون نماها 
»رای  اساس  به  ما  است  ممکن 
نوع  اما  کنیم،  مراجعه  مردم« 
به  رجوع  بدون  را  آن  جهت  و 

رای دهندگان تعیین کنیم! 
است  این  افراد  دست  این  توجیه 
که چون »دوره مشعشع« ایران در 
فردی  سیستم  بر  مبتنی  گذشته  

بوده؛  تمامیت خواهی(  )بخوان 
با  فاخر  تشعشع  این  نیز  اکنون 
ظهور مجدد یک فرد از همان تبار 

سلسله ای، قابل دستیابی است!
این  به  دیگر  بار  است  بهتر 
هر  شد؛  یادآور  اپوزیسیون نماها 
ساکنان  مشاع  ملک  سرزمینی، 
مقام  در  هیچکس  و  است  آن 
پشتوانه  بدون  و  مدعی العموم 
و  تعیین  حق  مردمی،  مشروعیت 

تشخیص سرنوشت آن ها را نخواهد 
داشت.

آینده نیز، هیچگاه به فردی واگذار 
نخواهد شد که با پوشش »میراث 
مردم  سرنوشت  گذشتگان«  فاخر 
را به امیال و منویات خویش گره 
بزند! اگر چنین بود فرانسوی ها و 
بازگشت  با  مصری ها،  و  روس ها 
و  تزارها  بناپارت ،  گذشته  به 
فراعنه دوران مشعشع خود را باز 
جهانی  در  ما  اما  می آفریدند! 
این  سعادتمندانه  زیست  و  دیگریم 
ارتجاع و  از  جهان، مستلزم دوری 

خودکامگیست.
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خشونت علیە زنان 

در جمهوری اسالمی میزان این توحش بە حدی باالست کە آزادی زنان بە یکی از اصلی ترین اهداف مبارزاتی 
انسانهای آزادیخواه و برابری طلب تبدیل شدە اما تا زمانی کە این شیوە از نظام منحل نگردد نمیتوان انتظار 

داشت کە دستاوردهای واقعی در زمینە حقوق زنان بدست آورند. 

مهمترین عامل خشونت علیە زنان تقویت رفتارهای کلیشەای مردان و پرورش مرد ساالری بە طرق مختلف است 
و بە دلیل عدم حمایت قانونی بسیاری از زنان مجبورند هر کدام بە نوعی خشونت ها را تحمل کنند.

خشونت علیە زنان عالوە بر آزار جنسی یا خشونت فیزیکی ناشی از نگاە مرد ساالرانە و پدر ساالرانە است کە 
از درون خانە تا محل کار و فضاهای اجتماعی را شامل میشود نگاهی کە برای زن اعتبار کافی در سازمانها و 
نهادهای کاری قائل نیست و محدودیتهای گوناگون در برابر زنان قرار میدهد از انتخاب شغل و انجام وظایف 

شغلی گرفتە تا آنچە بە عنوان همسر و مادر در خانوادە از او انتظار میرود.

سولین سنە

جهانی  روز  با  برابر  نوامبر  ٢٥ام 
زنان  علیە  خشونت  با  مبارزە 
برای  فرصتی  روز  این  است. 
المللی  بین  سازمانهای  ها  دولت 
و موسسەهای غیر دولتی است تا 
از آن برای افزایش آگاهی عمومی 
و آموزشی استفادە کنند. خشونت 
از  یکی  دختران  و  زنان  علیە 
مخرب  و  پایدارترین  گستردەترین، 
در  بشر  حقوق  نقص  انواع  ترین 
پارەای  در  است کە  امروز  دنیای 
ترس  و  دلیل سکوت  بە  از موارد 
از ننگ و رسوایی قربانی گزارش 
نمیشود و در نتیجە تشدید میشود. 
خشونتهای  مصادیق  از  بسیاری 
در  روانی  و  جنسی  خانگی 
ایران تعریف شدە نیست.  فرهنگ 
ایران عدم  در  اجتماعی  بحرانهای 
رسانی  اطالع  برای  کافی  منابع 
عمومی از طریق رسانەها در مورد 
مسالە خشونت در ایران ناکارآمدی 
قوانین سختگیری دولت در خصوص 
و  غیردولتی  سازمانهای  فعالیت 
قربانی  زنان  بودن  اولویت  در  عدم 
همراە  بە  در مورد مسالە خشونت 
موجب  دیگر  عوامل  از  بسیاری 
شدە است کە بحث کاستن خشونت 
بە  نتواند  ایران  در  زنان  علیە 
اندازەی سایر کشورها در خصوص 

قوانین حمایتی پیشرفت کند.
 با وجود آنکە در بیشتر کشورهای 
جهان قوانین منع خشونت تصویب 
الیحەی  ایران  در  همچنان  شدە 
زنان  علیە  خشونت  امنیت  تامین 
ایران  در هزارتوی دولت و مجلس 
ماندە و هنوز هیچ قانون کارآمدی 
در این خصوص بە سر انجام نرسیدە 
اینکە  حکم  بە  ایران  رژیم  است 
از  میباشد  ساالرانە  مرد  رژیمی 
تمامی جهات حقوق زنان را بە نفع 
مردان پایمال کردە و حتی در برابر 
خشونت مردان نسبت بە زنان نەتنها 
عامل خشونت را مجازت نمیکند 
واین  میکند  حمایت  آنها  از  بلکە 
نیز از عوامل مساعد برای ادامەی 
مبنی  خشونت  رشد  روبە  روند 
رژیم  میباشد.  زنان  علیە  جنسیت 
نخست  روزهای  همان  از  اسالمی 
خشونت زای  و  زن ستیزانە  ماهیت 
خود را با اعدام و اخراج قضات زن 
از دادگستری و تصفیە هزاران زن 
ادارات  و  سازمانها  از  دگراندیش 
بە  جنسیتی  تفکیک  و  دولتی 
موازات آن اجرای احکام وحشیانە 
اسیدپاشی  و  سنگسار  و  قصاص 
بر سر و صورت زنان بی حجاب و 
نمایش  بە  خیابانها  در  حجاب  کم 
گذاشت از دستگاە اجرایی )پلیس( 
مرد  دادگاە  قاضی  و  دادستان  تا 
عدالت  )نظام  عبارتی  بە  هستند 
است(  ساالرانە  مرد  ایران  کیفری 
تاثیرگذاری  باعث  امر  این  و 
بە  نسبت  مردانه  دیدگاەهای 
حمایت  قوانین  میشود.  پروندەها 
گرانە از زنان در برابر انواع خشونت 
بە ویژە خشونت خانگی در ایران با 

خالء بزرگی روبروست.
 خشونت علیە زنان طبقە، قشر و 
کمتر  جایی  در  نمیشناسد  کشور 
بە  بستە  است  بیشتر  جایی  در  و 
و  آموزش  و  فرهنگ  و  توسعە 
شاهد  جامعە  بر  حاکم  قوانین 
کشورهای  در  بسیار  های  تفاوت 

مختلف هستیم در حالی کە زنان 
کشورهای دیگر از امنیت باالتری 
معرض  در  ایران  زنان  برخوردارند 
بدترین نوع خشونت جسمی و روحی 

زنان  قرار میگیرند. خشونت علیە 
خشونت  یا  جنسی  آزار  بر  عالوە 
مرد  نگاە  از  ناشی  فیزیکی 

ساالرانە و پدر ساالرانە است کە از 
درون خانە تا محل کار و فضاهای 
اجتماعی را شامل میشود نگاهی 
در  کافی  اعتبار  زن  برای  کە 
قائل  نهادهای کاری  و  سازمانها 
نیست و محدودیتهای گوناگون در 
انتخاب  از  میدهد  قرار  زنان  برابر 

شغل و انجام وظایف شغلی گرفتە 
مادر  و  همسر  عنوان  بە  آنچە  تا 
میرود.  انتظار  او  از  خانوادە  در 
اصطالحی  زنان  علیە  خشونت 
جنایت  مانند  کە  است  تخصصی 
بر پایە بیزاری برای توصیف کلی 
کارهای خشونت آمیز علیە زنان بە 

کار میرود این خشونت علیە گروە 
و  میشود  اعمال  مردم  از  خاصی 
جنسیت قربانی پایە اصلی خشونت 
است سازمانها و کشورهای جهان 

میکوشند با برنامەهای گوناگون 
مبارزە  زنان  علیە  خشونت  با 
قوانین  اصالح  با  البتە  کنند. 

نخواهد  عایدمان  چیزی  مسلما 
قوانین  اصالح  از  بیش  ما  و  شد 
نگرش  و  دیدگاە  اصالح  نیازمند 
زنان  موضوع  بە  نسبت  مردم  همە 
شکل  بە  خشونت  پدیدە   . هستیم 
الگوی  یک  و  سیستماتیک 
علیە  شمول  جهان  تمام  در  مسلط 

زنان از گذشتە تا بە امروز وجود 
داشتە و دارد و از نسلی بە نسل 
دیگر منتقل میشود برخی الگوی 
موجود خشونت علیە زنان از سوی 
مردان را بە نوعی طبیعت مردانە 
برتری  احساس  با  مردان  ذات  کە 
جویی میتوانند خشونت  بیشتری 

باور  این  کنند  اعمال  زنان  علیە 
یعنی الگوی قدرت طلبی کە بە 
دارد  وجود  مردان  در  ذاتی  طور 
الزم  آموزشهای  پذیرش  از  مانع 

بە مردان میشد کلیشەهای کلی 
واقع  در  جوامع  کلیە  در  قدرت 
بە  را  مردان  در  برتری  حس  باور 

شدت تقویت میکند. نتیجتا تقویت 
کلیشەهای جنسیتی پدیدە خشونت 
علیە زنان را بە صورت الگو تبدیل 
کردە است. در واقع میتوان گفت 
مهمترین عامل خشونت علیە زنان 
تقویت رفتارهای کلیشەای مردان 
طرق  بە  ساالری  مرد  پرورش  و 

مختلف است و بە دلیل عدم حمایت 
مجبورند  زنان  از  بسیاری  قانونی 
را  ها  نوعی خشونت  بە  هر کدام 

تحمل کنند .
پیکرە  از  نیمی  عنوان  بە  زن 
کنندەاش  تعیین  نقش  و  اجتماع 
انسانی  نسل  گسترش  و  بقاء  در 

و پرورش و تربیت فرزندان و مانند 
است  بودە  توجە  مورد  همیشە  آن 
اما در جمهوری اسالمی ایران زنان 
از عمدەترین گروەهای آسیب پذیر 

اجتماع اند و حقوق آنان هموارە در 
است.  گرفتە  قرار  تهدید  معرض 
هیچ جامعەایی نمیتواند بە آزادی 

و دمکراسی دست یابد مگر اینکە 
زنان آن جامعە نیز از حقوق برابر و 
آزادی و کرامت انسانی برخوردار 
شوند. در جمهوری اسالمی میزان 
کە  باالست  حدی  بە  توحش  این 
آزادی زنان بە یکی از اصلی ترین 
انسانهای  مبارزاتی  اهداف 

تبدیل  طلب  برابری  و  آزادیخواه 
شدە اما تا زمانی کە این شیوە از 
انتظار  نمیتوان  نگردد  نظام منحل 
داشت کە دستاوردهای واقعی در 
آورند.  بدست  زنان  حقوق  زمینە 
از  جانبە  همە  تالش  با  بنابراین 
افراد و موسسات و جامعە  سوی 

طوالنی  فرایند  یک  در  باید 
فرهنگ مرد ساالری بە فرهنگ 
بعد  ایران  در  یابد.  تغییر  برابری 
توانستەاند  سرکوب  دهە  چهار  از 

هنجارهای  مستمر  مبارزات  با 
زن  ضد  قوانین  و  ساالرانە  مرد 
جمهوری اسالمی ایران را پس زدە 

اجتماعی  جنبشهای  اکثر  در  و 
ظاهر  پیشاهنگ  و  رهبر  درنقش 
اعمال  و  جنایات  علیرغم  شوند. 
دنیا  زنان  علیە  دولتی  خشونت 
چشمگیر  و  فعال  حضور  شاهد 
ها  عرصە  تمامی  در  ایران  زنان 
علمی، فرهنگی، هنری، سیاسی 

و غیرە بودە است زندان. شکنجە و 
اعدام هم نتوانست حرکت و مبارزە 
زنان ایران را برای کسب آزادی و 
حقوق انسانی متوقف سازد. دست 
یافتن بە آزادی تنها با تغییر در 
امکان  حاکم  قدرت  ساختارهای 

پذیر است.
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روحانیون در کمین قدرت
پرویز جباری

                                      
بخش پنجم

 « و  دین«   « کردن  ترکیب 
ایدئولوژی  درقالب  سیاست« 
کارهای  و  ها  تالش  از  اسالمی 
در   . باشد  می  شریعتی  علی 
تفسیر  از  گرفتن  بهره  با  راه  این 
مذهب  ویژه  به  دین  از  انقالبی 
در  دینی  مفاهیم   خلق  و  شیعه 
در  جوانان  بسیج  به  سیاست  حوزه 
بازگشت به اسالم ایوذری و علوی 
محصول  که  هرچند  پردازد.  می 
شد  ریخته  روحانیت  سبد  در  آن 
ممنوع   « انقالب  معلم   « نام  و 
موج    ، مقاومت  و  مبارزه  شد. 
کنار  در  رادیکال  خواهی  اسالم 
در  مذهبی   و  سیاسی  هیجان 
میان جوانان خانواده های مذهبی 
و  ها  سخنرانی  ثمره  سنتی،   و 
نهایت  در  که  بود  افکارشریعتی 
از آن  »ایدئولوژی اسالمی« زاده 
شد. ایدئولوژی که با تمام ظرفیت 
خود  دینی  غیر  و  دینی  منابع  و 
درخدمت روحانیون سنتی و نوگرا 
مبنای  بر  روحانیون  گرفت.  قرار 
سنت فقهی خود در برابر سخنرانی 
های شریعتی موضع گرفتند. اما 
آن دسته از روحانیون و در راس آنها 
در  تقیه  سنت  مبنای  بر  خمینی 
افکار  ها  برابرسخنرانی  در  تشیع 
توانست  آنجا که می  تا  شریعتی 
موج نارصایتی علیه سلطنت ایجاد 
نماید، سکوت کرد. ایشان آگاهانه 
موج  این  نتایج  که  دانست  می 
به سبد روحانیت و اسالم  مذهبی 
سیاسی خواهد ریخت. شریعتی در 
میان جوانان ایرانی و دانشجویان ، 
شور و شوق برای رهایی ، انقالب 
، ایدئولوژی کردن اسالم ، ایجاد 
ایدئولوژی اسالمی  کرد و گفتار 
.همان  بخشید  وغنا  توسعه  را   ،
به  معطوف  بیشتر  که  ایدئولوژی 
تغییر  موج  ایجاد  و  انقالبی  عمل 
ایدئولوژی  و  انقالبی  تشیع  بود. 
هم  کرد  می  مطرح  شریعتی  که 
بر روشنفکران تند و رادیکال تکیه 
می کرد و پذیرش داشت ، و هم 
با فرهنگ عام مذهبی مهاجران 
روستایی و فرودستان شهری  که 
در محیط جدید و نا آشنای شهری 
و  آداب   ، ها  سنت  جستجوی  در 
 ، بودند  و هویت جدید خود  رسوم 
هماهنگ و همسوئی داشت. ایشان 
به اصطالحات و مفاهیم دینی – 
 ، ایدئولوژیک  قالب   ، مذهبی 
 . بخشد  می  سیاسی  و  انقالبی 
ماندگار  تأثیر  دارای  مفاهیم  این 
اجتماعی   – سیاسی  فضای  بر 
می شوند .  شریعتی در برداشت 
تقابل  در  که  مذهب  از  خود  دوم 
از مذهب  سنتی  برداشت  همان  با 
سنتی  کارکرد  برابر   در  یا  و 
مذهب  به  گیرد  می  قرار  مذهب 
به عنوان ایدئولوژی از منظرآموزه 
های خود درمکبت های اجتماعی 
پردازد.   می  مارکسیسم  و  غرب 
رنگ  و  تفسیر  با  که  برداشتی 
دینی داشتن، اما بیشتر به قرائت و 
گفتمان مارکسیستی- لنینیستی، 

»اندیشه  معنای  به  ایدئولوژی 
به مثابه عمل«  نزدیک تر می 
ایدئولوژی،  معنا،  این  در  باشد. 
برنامه عملی یک گروه اجتماعی 
و سیاسی است برای گذار از وضع 
موجود و حاکم کردن وضع و قدرت 
جدید.                                                                             
است مذهب  تالش  در  شریعتی    
آن  متولیان  و  نمایندگان   ، سنتی 
برای  لذا   . بکشد  چالش  به  را 
قرائت   و  کارکرد  یک  مذهب  
ارائه می دهد. »  ایدئولوژیک  
مذهب به عنوان ایدئولوژی، عقیده 
ای است آگاهانه و براساس نیازها 
و ناهنجاری های موجود و عینی، 
که  هایی  ایدئال  تحقق  برای  و 
برای رفتن به طرف آن ایدئال ها، 
این فرد، این گروه، یا این طبقه، 
انتخاب  ورزیده،  همواره عشق می 
وضع  فرد،  بنابراین،  شود.  می 
طبقاتی خودش را حس می کند، 
می  حس  را  خودش  زمانی  وضع 
و  اقتصادی  سیاسی،  وضع  کند، 
اجتماعی خودش را حس می کند، 
عوامل  به  نسبت  است  ناراضی 
به  نسبت  دارد،  آگاهی  ناهنجار 
آرزوی  دارد،  انتقاد  موجود  وضع 
تحول و تغییر دارد. بعد، ایدئولوژی 
مطرح می شود و در آن ایدئولوژی، 
را  ناهنجاری های موجودش  رفع 
می بیند بعد ایدئولوژی را انتخاب 
می کند. این مذهب در این حال، 
بی  ایدئولوژی.  با  است  مساوی 
شریعتی،  )علی  و کاست »  کم 
 «  )  ١١٩ تمدن،   و  ایدئولوژی 
این  زبان  طرفدار عمده و رساترین 
ایدئولوژی   ، فارسی  در  مفهوم 
است.  شریعتی  علی   ، اسالمی 
دین   «  : گوید  می  که  کسی 
دیگری وجود دارد و آن ایدئولوژی 
است. » )هوشنگ امیراحمدی ، 

ایران پس از انقالب ، ٢٥ (. 
پروژه  برد  پیش  برای  شریعتی 
ایدئولوژی  خلق  همان  که  خود، 
کند  می  تالش  است  اسالمی 
مارکسیستی   ایدئولوژی  برابر  در 
معادل های آن را درفقه اسالمی 
تفسیری  با  و  کند  پیدا  دینی  و 
ن  آنا  از  ایدئولوژیک  و  انقالبی 
سنتی  جامعه  در  سازی  شبیه  به 
بپردازد.  دینی   فرهنک  با  و 
گرفتن  بهره  با  که  سازی  شبیه 
در  وخطابه  سخنوری  قدرت  از 
شرایط  و  شیوا  قلم  و  نثر  کنار 
به  جامعه  فرهنگی  و  سیاسی 
نتایج نامشخص و غیر واقعی که 
شد.  منتهی  بود  اتوپیایی  بیشتر 
سرعتی  با  که  اتوپیایی  آرمانی 
ایدئولوژی  دامن  آوربه  سرسام 
با  اسالمی  ایدئولوژی  غلتید. 
ماهیت انحصار گرا و قائل به یک 
ایران  در  سیاست  و  دین  از  قرائت 
مفسران  مذهبیون  و  روحانیون  که 
و متولیان آن گردیدند. ایدئولوژی 
که بقای خود را در حذف غیر خود 
و همه دگر اندیشان بود. آموزه ها 
و اندیشه های دینی را که با روح 
و تعالیم اسالم ، آزادی و عدالت ، 
سیراب شده بودند . در قالبی جدید 
و مدرن که از سنت و حوزه فاصله 
وترویج می  تبلیغ   ، بودند  گرفته 
احمد ،  آل  کرد. شریعتی همچون 
از یک خانواده مذهبی –روحانی 
می آید. آل احمد ، توده ای می 
شود . استراتژی اسالم در خدمت 

را  سیاسی  اجتماعی-  دگرگونی 
و  امپریالیسم  با  ضدیت  قالب  در 
آل  کند.  می  ارائه  زدگی  غرب 
احمد روحانیت و اسالم را در خدمت 
تحول و انقالب اجتماعی قرار می 
دهد . اما شریعتی جامعه ، جوانان 
، اسالم  و تاریخ آن را در خدمت 
به روحانیون به کار می گیرد. در 
این مسیر آل احمد  برای شریعتی 
، بسترسازی می کند.  هر چند 
 . نشد  مارکسیسم  شریعتی  علی 
بار  یک  که  را  مارکسیسم  اما 
برای  پیروانش  و  مارکس  توسط 
شده  کارگرفته  به   ، تاریخ  تغییر 
 ، شریعتی  توسط  اینبار    ، بود 
آن را در خدمت اسالم برای تغییر 
رژیم ، انسان مسلمان و جامعه به 
کار گرفته شد ، شریعتی تا آنجا 
مفاهیم  و  ادبیات  از  توانست  که 
 «  . گرفت  بهره   ، مارکسیستی 
ایشان اندیشه های مارکسیستی و 
اجتماعی نوین را از طریق مطالعه 
و آموزش فرا می گیرد.  شریعتی 
ایران  با مطالعه اسالم و تشیع در 
های  آموزه  از  متأثر  بیشتر   ،
و  پدیدارشناسی ، هستی شناسی 
روش شناختی غرب بود . تحصیل 
در فرانسه ، آشنایی با فرهنگ ، 
باعث   . فرانسوی  ادبیات  و  زبان 
اجتماعی  اندیشه  ایشان  تا  شد 
نوزدهم  قرن   ، سنت  براساس  را 
عمل  اندیشه  کند.  تجربه  اروپا 
اساس  عنوان  به  را  )پراکسیس( 
شناخت شناسی انسانی از مارکس 
از  ضروری  اصولی  و  گرفت  وام 
او را مانند زیربنا و روبنا  فلسفه 
، تضاد طبقاتی ، از خودبیگانگی 
یافت«)  ایدئولوژی - سودمند  و 
مهرزاد بروجردی، روشنفكران ايراني 
و غرب ،  ١٦٨( با این حال، بخش 
عظیمی از دغدغه های اجتماعی 
، سیاسی ، آرمانی و تاریخی اش 
، ریشه در آموزه ها ، تعلیمات و 
عقاید مذهبی اش داشت. درسلسه 
بحث ها و سخنرانی هایش در  دهه 
تدوین  به  بیشتر   ٥٠ و   ٤٠ های 

ایدئولوژی اسالمی می پردازد 
محوری  های  اندیشه  از  یکی   
ارائه  جهت  در  تالش  شریعتی 
اجتماعی، سیاسی و و  چهره ای 
میان  وی  بود.  اسالم  از  انقالبی 
و  فرهنگ  یک  عنوان  به  اسالم 
ایدئولوژی  یک  عنوان  به  اسالم 
نظر  در  بود.  قائل  بسیار  تفاوت 
فرهنگ،  مثابه  به  اسالم  وی 
فاقد ارزش های اجتماعی، تعهد، 
اخالق، و ظرفیت انقالبی است. اما 
اسالم به عنوان ایدئولوژی که در 
است  واقعی  اسالم  همان  وی  نظر 
می  مردود  را  کاری  سازش  که 
و  جهاد  و  ایثار  روح  با  و  شمارد 
شهادت در آمیخته است. ) حامد 
الگار،نیروهای مذهبی در ایران قرن 
بیستم، ٣١٣ (  ایشان اصطالحات 
و مفاهیم دینی – مذهبی را قالب 
انقالبی و سیاسی   ، ایدئولوژیک 
دارای  مفاهیم  این   . بخشد  می 
سیاسی  فضای  بر  ماندگار  تأثیر 
– اجتماعی جامعه می شوند                                         
عقب  معضل  حل  برای  شریعتی 
ماندگی مسلمانان ندای بازگشت 
اما  کرد،  مطرح  را  خویشتن  به 
معرفی  غرب  که  خویشتنی  نه 
شریعتی  مقصود  بلکه  کرد،  می 
احیای  خویشتن،  به  بازگشت  از 

بود.  علوی  تشیع  و  ناب  اسالم 
مسأله  این  کشف  شریعتی  هدف 
را  توان دین  بود که چگونه می 
که امروزه این گونه دچار انحطاط 
حرکت  و  برپایی  و  شده  جمود  و 
آفرینی خود را از دست داده است 
عقب  رقیب  مکاتب  مقابل  در  و 
نشینی کرده دوباره مطرح کرد و 
شریعتی    (. گرداند  بر  صحنه  به 
علی ،مجموعه آثار، اسالم شناسی 

 ) ٥٥ ،
بازگشت  موضوع  با  شریعتی   
هویت  بازشناسی  و  خویشتن  به 
های  جنبه  از  برخی   ، دینی 
تشیع  با  را  اجتماعی  دموکراسی 
آموزه  میان  این  در  و  آمیخت  در 
آن  به  نیز  را  مارکسیستی  های 
انقالبی  های  اندیشه   « افزود. 
اسالم شکل  به  بازگشت  با  ایشان 
فراموش  مفاهیم  او   . گیرد  می 
شده اسالم – شیعه را احیاء کرد 
و به آنها روحی تازه ، که سرشار 
مبارزه   و  ایثار   ، جوئی  ستیزه  از 
طلبی بود دمید. شهید ، شهادت 
 ، تعهد   ، تشیع   ، فرج  انتظار   ،
مکتب ، رسالت ، امامت ، ایثار 
تعابیر  و  اصالحات  دیگر   ... و 
فرهنگ تشیع را شریعتی نه تنها 
جال داد و رادیکالیزه نمود . بلکه 
از آنان مقوالتی ساخت که آشکارا 
رژیم را نمایده طاغوت و یزید می 
نفی  را  آن  راه  این  از  و  دانست 
می نمود. شخصیت های مطلوب 
شریعتی عبارتند از : امام علی ، 
امام حسین ، ابوذر ، عمار یاسر ، 
میثم ، فاطمه ، زینب ، در نتیجه 
چهره نوین و ایدئولوژیکی از اسالم 
ساخت که تئوری و برنامه عمل ، 
اسالم گرایان رادیکال بود . چهره 
 ، مبارز   ، انقالبی   ، مترقی  ای 
چهره ای که از خود هم حکومت و 
سیاست داشت.و هم اقتصاد و آئین 
کشور داری « )صادق زیباکالم، 
 ، اسالمی  انقالب  بر  ای  مقدمه 

 .)٨٩-٨٨
به  بازگشت  از  شریعتی  منظور   
به  اسالم  به  بازگشت  خویشتن، 
و  انقالبی  ایدئولوژی  عنوان یک 
نجات بخش بود، با نگاهی عدالت 
جویانه و در صدد بنا کردن یک 
آموزه  مبنای  بر  توحیدی  جامعه 
از  گرایانه  وآرمان  انقالبی  های 
اسالم.  تفسیر شریعتی  از واقعه 
کردن  خطاب  آدم  ووارث  عاشورا 
امام حسین  درواقع، تالشی است 
برای ارائه الگوی عمل مبتنی بر 
ایدئولوژی اسالمی برای به چالش 
کشیدن نظم موجود به عنوان نظم 
یزیدی و سازماندهی جوانا ن برای 

رفتار  در  عاشورا  سنت  از  تبعیت 
»امام  شریعتی،  باور  به  انقالبی. 
حسین ]که[... خودش را، زندگیش 
را، خانواده اش را، همه چیز و همه 
ستم  شمشیر  دم  به  را  خود  کس 
را  و شهادت  داد  جنایت  و  زور  و 
انتخاب کرد برای زندگی« ما در 
زمان حاضر بود. درواقع هدف امام 
عدل  بسط  و  مردم  آزادی  »برای 
)شریعتی،  بود.  حق«  احیای  و 
عقیده  شریعتی   )  ٩٢ بیتا،  
داشت که تشیع راستین یا به قول 
بدو  خودش »تشیع علوی« ، در 
سازی  رها  ایدئولوژی  خود  شروع 
مظلومان  و  افتادگان   ، محرومان 
بوده است. از دیدگاه ایشان ، تشیع 
علوی ، آیین حسین  ، امام سوم 
مذهب   ، تشیع  بود.   ، شیعیان 
با  مستمر  مخالفت   ، اعتراض 
استبداد و آیین عمل است. و هدف 
روی  بر  خدا  شهر  برپایی  نیز  آن 
زمین و ایجاد جامعه ای توحیدی 
و  استضعاف  هرگونه  از  فارغ 
رسالت  ایشان  است،  استثمار 
برپایی جامعه توحیدی را متوجه 
دانست.«  می  شیعه  روشنفکران 
) محسن میالنی ، شکل گیری 
با  اگر  انقالب اسالمی ، ١٦٠ ( 
که  بپذیریم  تساهلی  دیدگاه  یک 
شریعتی ، ایدئولوگ ، ایدئولوژی 
اسالمی نبود و یا نمی خواست ، بر 
سر اسالم ، سرنوشتی ایدئولوژیک 
و  قدرت  روند  این  ولی   ، بیاورد 
دغدغه های آن بود که از گفتار 
شریعتی در باب اسالم و ایدئولوژی 
را  اسالمی  ایدئولوژی  گفتار   ،
برای نظام سیاسی برآمده از انقالب 
، به بار آورد. اگر بپذیریم که ایشان 
درصدد تدوین و اعمال ایدئولوژی 
اسالم هم نبود. اما به قول مرتضی 
»روش  ؛  گوید  می  که  مردیها 
و  محکم  خطابی  بیان   ، شریعتی 
گرم بود که طرفداران آتشینی هم 
با  او  کرد.  می  درست  او  برای 
، سرسازش  و عمق کاری  فلسفه 
را  فیلسوفان  که  همین  نداشت. 
همین  و  خواند  تاریخ می  پفیوزان 
سخن  علی  عشق  از  همه  آن  که 
می گفت ، جهاد برایش بسیار مهم 
و از شهید و خون بسیار سخن می 
گفت و زبانش ، زبانی حماسی و 
آتشین بود ، کفایت می کند که 
به معنای حداقل کلمه  را  او  ما 
)رضا   » بخوانیم.  ایدئولوژیک 
علیجانی ، ایدئولوژی ،٣٣( روحیه 
انقالبی و مبارز شریعتی ، همواره 
با سازش ، بی تفاوتی و سکوت ، 
سخت مخالف بود ، ادبیات ایشان 
و  شناسی  زیبایی  لحاظ  از  چه 

چه از لحاظ ماهیتی ، سرشار از 
به عدالت ،  شور ، هیجان، عشق 
مبارزه ، شهادت و آزادی بود و در 
ادبیات سیاسی – اسالمی که به 
کار می گرفت واژه های حضور 
 – سیاسی  فضای  که  داشتند 
اجتماعی جامعه را ترسیم به حق و 
باطل ، خیر و شر ، می کرد. این 
رنگ  و  جهت  که  بودند  ها  واژه 
اسالمی  مبارزه  به  ایدئولوژیک 
تنهاست«  »علی  دادند  می 
 ، مرگش  از  پس  علی  زندگی 
علی انسان تمام ، مکتب ، وحدت 
و امامت، حسین وارث آدم ، فاطمه 
بر  ، علی فضیلتی  است  ،فاطمه 
گونه اساطیر ، شهادت ، مسئولیت 
اینها   ، سرخ  تشیع   ، بودن  شیعه 
دست  به  را  اسالم  از  نوین  تفسیر 
می داد. « )حسین علوی و رضا 
 ، کویر  از  مردی   ، آبادی  حسن 
٤٦ (  هرکدام از این گزاره ها ، 
پیدا می کردند  ایدئولوژیکی  بار 
خود  پیروان   ، عمل  بستر  در  که 
می  شدن  رادیکالی  سوی  به  را 
ها   واژه  این  از  کدام  هر  کشاند. 
تاریخ  از  شده  استخراج  ومفاهیم 
اسالم بحث های گسترده ای را در 
کننده  بازگو  خود  که  داشت  پی 
تفسیر انقالبی و نقش ایدئولوژیک 
دینی  های  واژه  برای  شدن  قائل 
تشیع  شریعتی  بود.  مذهبی    –
برگیرنده   در  را  مفاهیم  ورسالت 
یک ایدئولوژی انقالبی و رادیکال 
حوزه های  تمام  در  داند که  می 
نفوذ  سیاست  جمله  از  زندگی 
به  را  واقعی  موئمنان  و  کرده 
تمامی  علیه  مبارزه  و  مجاهدت 
سرکوب   ، ستم   ، استثمار  اشکال 
بر  اجتماعی  های  نابرابری  و 
شیعه   ، انگیزاند. »شریعتی  می 
مکتب  را  تشیع   ، تمام  حزبی  را 
مبارزه ، امامت را رهبری انقالبی 
، انتظار را مذهب اعتراض معرفی 
می کرد.« ))حسین علوی و رضا 
حسن آبادی، همان ،٥٠ ( .  ایشان 
باور دارد که مذهب شیعه بهترین 
ایدئولوژی است. ایدئولوژی که نه 
تنها مبارزپرور است ، بلکه عدالت 
است.  محرومین  طرفدار  و  خواه 
انقالب   ، مباررزه  ایدئولوژی  این 
باشد.  می  انقالبی  حکومت  و 
انقالبی  هم  اسالمی  ایدئولوژی 
است و تنها علی شریعتی بود که 
شکلی  به  را  اسالمی  ایدئولوژی 
پرداخته  و  ساخته  سیاسی  کامال 
نوعی  به  شاید   ، شریعتی  نمود. 

ادامە در صفحە ٧
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اینترنت و شبکەهای اجتماعی و 
تاثیرات آنها بر جامعە

روند رو بە رشد و افسار گسیختەی 
تکنولوژی تاثیرات و تغییرات قابل 
توجهی بر رفتار و شیوەی زندگی 
جوامع بشری بر جای گذاشتە است 
ابزارهایی  بیشتر  کە  گونەای  بە 
کە حاصل از پیشرفت تکنولوژی 
انسان  اختیار  در  امروزە  و  است 
مدرن قرار دارد بە وسیلەای برای 
در بند کشیدن انسانها چە از لحاظ 
فکری  لحاظ  از  چە  و  فیزیکی 

مبدل گشتە است.
می  تاریخ  بە  کوتاە  نگاهی  با 
کە  برد  پی  حقیقت  این  بە  توان 
کشیدن  بند  در  و  استعمار  مسیر 
انسان برای محقق ساختن مقاصد 
و  زمان  گذشت  با  مستبدان  شوم 
تغییرات  تکنولوژی  پیشرفت 
چشمگیری را احساس کردە است؛ 
برای نمونە در برخی از نقاط جهان 
زمانی کە بردەداری رایج بود انسان 
بە وسیلەی  و  توسط مستبدان  ها 
شدە  بستە  هم  بە  طناب  یا  زنجیر 
فرسا  طاقت  کارهای  بە  وادار  و 
و  طناب  مرور  بە  شدند،  می 
قوانینی  بە  را  خود  جای  زنجیر 
سپرد کە در آن انسانهایی کە بە 

عنوان بردە تعریف می شدند بدون 
زندگیشان  محل  گرفتن  نظر  در 
مستبدان  خدمت  در  بایست  می 
اینبار  چون  شوند  گرفتە  کار  بە 
رنگ پوست و نژاد همانگونە کە 
بیان شد در چهارچوب قانون و بە 
عنوان مالکی دال بر بردە بودنشان 
جایگزین طناب و زنجیر شدە بود.

پیشرفت  و  زمان  گذشت  با 
صنعتی  همچنین  و  تکنولوژی 
همچنین  و  بردەداری  جهان،  شدن 
شیوەهای استعمار و در بند کشیدن 
بە  تازەای  بوی  و  شکل  انسانها 
خود گرفت بە گونەای کە امروزە 
رباتی  عنوان  بە  مدرن  انسان 
سرمایەدار  مستبدان  خدمت  در 
منطقەای و جهانی قرار گرفتەاند 
کنند  احساس  آنکە  بدون  و 
استعمارگرایان  و  مستبدان  توسط 
شبانەروزی    صورت  بە  سرمایەدار 
بە  فکری  و  فیزیکی  لحاظ  از 
رسیدن  و  سرمایە  افزایش  منظور 
بە مقاصد شومشان بە کار گرفتە 

می شوند.
زمینە  این  در  زیادی  نمونەهای 
از  اینکە  برای  اما  دارد  وجود 
در  نشویم   خارج  اصلی  موضوع 
خواهد  اشارە  مواردی  بە  اینجا 
بشری  ضد  رژیم  امروزە  کە  شد 
جمهوری اسالمی از آنها برای در 

جامعە  افراد  تفکرات  بند کشیدن 
و بە منظور رسیدن بە اهداف شوم 
و غیر انسانیشان استفادە بە عمل 

می آورد.
نمونەی قابل توجه و تامل برانگیز 
اینترنت  از  استفادە  زمینە  این  در 
و فضای مجازی پس از گستردە 
اینترنت در جهان و  شدن شبکەی 
می  آن  بە  آسان  دسترسی  امکان 
باشد، همانگونە کە اشارە شد برای 
بە  اصلی  موضوع  از  نشدن  خارج 
درآمدهای سرسام آور سرمایەداران 
جهانی) درآمد سە ماە شرکت اپل 
بالغ بر ٨١.٤ میلیارد دالر( کە از 
ساخت موبایل، کامپیوتر، لپ تاپ 
و وسیلەهای مختص بە استفادە از 
تامین  مجازی  فضای  و  اینترنت 
بە  برای  کە  درآمدی  شود،  می 
تامین آن مردم جهان را بە کارگران 
ساختەاند  مبدل  گونەای  ربات 
درآمدهای  ساالنە  آن  طریق  از  و 
فقط  کنند  می  کسب  هنگفتی 
بیشتر  و  اشارە  نمونەای  عنوان  بە 
سعی می کنم بە برنامەهای رژیم 
ضدبشری جمهوری اسالمی کە از 
تفکرات  بر  است  آن درصدد  طریق 

مردم تاثیرگذار باشد بپردازم.
برای فهم درست از این مسئلە باید 
و  رفتار  بە  باشیم  داشتە  نگاهی 
شیوەی برخورد رژیم در قبال افراد 

فعال در شبکەهای اجتماعی؛ در 
بە  کە  پرسشی  اولین  زمینە  این 
چرا  کە  است  این  آید  می  میان 
در شبکەی اجتماعی پر مخاطبی 
کە  افرادی  انیستاگرام  همچون 
دیگر  و عناوینی  بالگر  با عنوان 
فعالیت دارند و برای جذب فالور 
بیشتر  درآمد  کسب  منظور  بە  و 
دست بە کارهایی می زنند کە با 
قوانین وضع شدە در قانون اساسی 
رژیم متناقض می باشد و از منظر 
از خط  نیز عبور  شریعت اسالمی 
مورد  اما  شود  می  تلقی  قرمز 
گیرند،  نمی  قرار  قانونی  تعقیب 
شئونات  رعایت  عدم  نمونە  برای 
حجاب  رعایت  عدم  و  اسالمی 
جغرافیای  در  حجاب  کشف  و 
می  شناختە  جرم  ایران  سیاسی 
قانون   ٦٣٨ مادە  مطابق  و  شود 
مجازات اسالمی بی حجابی زنان 
نقدی  جزای  و  حبس  دختران  و 
عالوە  داشت،  خواهد  دنبال  بە  را 
روزانە  عمومی  محافل  در  آن  بر 
شتم  و  ضرب  و  برخورد  نظارگر 
کە  هستیم  دخترانی  و  زنان  علیە 
اسالمی  شئونات  خودشان  قول  بە 
افراد  اما  کنند  نمی  رعایت  را 
فعال در فضای مجازی آزادانە به 
و  دهند  می  ادامە  خود  فعالیت 
قانونی  برخورد  گونە  هیچ  مورد 

قرار نمی گیرند؟ 
گفت  باید  پرسش  این  جواب  در 
رژیم با چشم پوشی و در مواردی 
غیرمستقیم  و  مستقیم  حمایت 
شد  اشارە  آنها  بە  کە  افرادی  از 
گسترش  از  جلوگیری  درصدد 
صفحە  سایت،  بە  مردم  دسترسی 
و پیج هایی است کە در زمینەی 
آگاەسازی و پخش اطالعات بدون 
سانسور از وضعیت اسفناک جامعە 
فعالیت دارند، بە همین دلیل برای 
و  آزادیخواهان  صدای  کردن  خفە 
عدم  از  مردم  با  آنها  ارتباط  قطع 
و  زنان  اسالمی  شئونات  رعایت 
حرکات  انجام  حتی  و  دختران 
غیراخالقی)واژەای که در ادبیات 
سردمداران رژیم نامشروع جمهوری 
شود(  می  بردە  کار  بە  اسالمی 
محافل  در  اگر  کە  بزرگی  گناه 
دشوارترین  شود  انجام  عمومی 
خواهد  دنبال  بە  را  ها  مجازات 
اجتماعی  شبکەهای  در  داشت 
چشم پوشی و حتی برای افزایش 
در  فعالین  از  دستە  این  مخاطب 
شبکەهای اجتماعی حمایت نیز بە 

عمل می آورند!
از  ترس  شد  بیان  کە  همانگونە 
آگاهی و جلوگیری از تالش مردم 
برای مطالبەی حق و حقوقشان و 
همچنین رسیدن اطالعات و اخبار 

فاسد  سردمداران  جامعە  بە  موثق 
رژیم تروریستی جمهوری اسالمی 
شبکەهای  با  مقابلە  برای  را 
است  انداختە  تکاپو  بە  اجتماعی 
از  کە  ندارند  را  آن  توان  چون  و 
مردم  توسط  آن  کارگیری  بە 
جلوگیری کنند رژیم بهترین روش 
در  انحراف  آنهم  است  برگزیدە  را 
فضای  از  درست  کارگیری  بە 
کردن  سرگرم  طریق  از  مجازی 
جامعە توسط افراد بە نظر مستقل 
اما در اصل وابستە بە رژیم فعال 
کە  اجتماعی  شبکەهای  در 
حمایت،  مورد  فعالیتشان  عمدەی 

تایید و باب میل رژیم است.
در  رژیم  اقدامات  با  مقابلە  برای 
این زمینە بهترین راە ممکن اطالع 
سیاست  آشکارسازی  و  رسانی 
های رژیم در این رابطە می باشد، 
تالش  مستلزم  کاری  انجام چنین 
فعاالنەی احزاب و فعاالن سیاسی، 
آزادیخواە  انسانهای  روشنفکران، 
در  کاری  کم  و  باشد  می  و... 
عواقب  تواند  می  زمینە  این 
ساکنین  برای  را  ناپذیری  جبران 
بار  بە  ایران  سیاسی  جغرافیای 

آورد.

در ایدئولوژی اسالمی ، به دنبال 
آرمان گرایی نیز بود و نیز نبود. 
و  ویژگی  که  بود  معتقد  بلکه 
که  را  روشنفکری  اساسی  عنصر 
رسالت اصلی  در  نقد وضع موجد 
باید  و اساسی آن بود را نیز می 
به همراه داشته باشد . ایدئولوژی 
خود  انقالبی  وضعیت  در  اسالمی 
آبادی  ناکجا  آرزوی  عنوان  به   ،
کرد.  ظهور  انقالبی  جنبش  یک 
 ، ایدئولوژی  این  سراسر  در 
عنوان  به  معاصر  های  واقعیت 
و  سریع  تحول  یک  بر  تأییداتی 
جنبه  شدند.  تلقی  ناپذیر  اجتناب 
اسالمی این ایدئولوژی به صورت 
نمادهایی مشخصا دینی تعبیر شد 
از  آنها در ساخت های آن  از  که 
»واقعیت« استفاده شد. اما طی 
که  هنگامی  و  انقالبی  جنبش  
جنبه اسالمی قیام به تدریج برتری 

یافت ، طرح ناکجاآباد یک آینده 
بهتر به صورت حالت ایدئووژیک 
درآمد.«  موجود  وضعیت 
)امیرهوشنگ مهدوی،همان ، ٢٦ 
( ایدئولوژی اسالمی جهت گیری 
مشخص نیروهای اسالم گرا و به 
آنها  ایدئولوژیک  نخبگان  ویژه 
کنار  در  بعدها  امر  این  بود. که 
سنت   ، اسالمی  گرایی  بنیاد 
جهت   ، نخبه  روحانیون  و  گرایان 
شدن  هژمونی  برای  را  مشخصی 
در اسالم در  نظام سیاسی گردید 
یابی  قدرت  و  انقالب  فرآیند   .
ایدئولوژی  بیشتر   ، گرایان  اسالم 
اسالمی را به صحنه اقدام و عمل 
و  اسالم  شدن  سیاسی   . کشاند 
سنت  از  ای  عمده  بخش  همراهی 
توسط خمینی  رادیکال  گرایان – 
فرآیند  اسالمی  ایدئولوژی  و 
و   پیشتر  بود.  حرکت  این  نهایی 
بیشتر همین بار ایدئولوژیکی که 
بخشید  تشیع  و  اسالم  به  شریعتی 
، بعدها در قالب نهادهای سیاسی 

قدرت ، آموزش و هدایت داده شد 
ارگان   ، بنیادها  از  بسیاری  ند. 
در  سیاسی  های   گروه  و  ها 
موضع  و  اخالق   ، رفتار   ، عمل 
برخورد  در  نیز  و  بینش  و  گیری 
با دیگران ، به شیوه ایدئولوژیکی 
استدالل  شریعتی  کردند.  رفتار 
می  ایدئولوژی  با  که  بود  کرده 
و  فرودی  حیات  ایعاد  کلیه  توان 
اجتماعی را تفسیر کرده و براساس 
اسالمی  ایدئولوژی  های  آموزه 
را می  اجتماعی  نظم و هدایت   ،
استدالل  »طبق  و  داد  شکل  توان 
شریعتی ، آموزش و تربیت دیگران 
و  بود  اسالمی  وظیفه  یک   ،
و  تبلیغ  با  باید  می  رسالت  این 
ترویج ایدئولوژی اسالمی به انجام 
در  رهنما،مسلمانی  برسد« )علی 
ناکجا آباد،٤١١ ( بنابراین ، بیشتر 
تأیثر ایدئولوژی اسالمی هم بعد از 
انقالب می باشد که این امر خود 
سنتی،  اسالمگرایان  تسلط  باعث 
سیاسی و رادیکال بر جامعه می 

ایدئولوژی  گفتار  .همین  شود 
اسالمی است که در فرآیند انقالب 
اجتماعی  مختلف  های  حوزه  در 
وارد  عمل  تئوری  به  سیاسی   –
انقالب ، دوران  می شود. پس از 
دین  از  ایدئولوژیک  تفسیر  غلبه 
روحانیون  و  ها  مذهبی  میان  در 
و  سیاسی  برنامه  به  انقالبی 
انحصار  برای کسب و  تشکیالتی 
قدرت تبدیل می شود. این مفهوم 
، از مقبولیت باالیی بعد از انقالب 
برخوردار می شود. بیشتر نیروهای  
مختلف   های  گرایش  با  مذهبی 
 ، فکری  نظام  کنند  می  سعی 
اجتماعی و سیاسی  خود  برنامه 
این  بر  را  رفتارهای فردی  نیز  و 
ایدئولوژی منطبق نمایند. بسیاری 
مذهبی  رادیکال  های  گروه  از 
انقالبی  ایدئولوژی  های  ایده   ،
شریعتی را ادامه و مکمل نظریات 
می  وی  انقالبی  نقش  و  خمینی 
انقالبی  های  ایده  این  دانستند. 
شریعتی بود که پس از انقالب تأثیر 

و اهمیت خاص در بسیج نیروهای 
جوان و مذهبی و فرودستان شهری 
های  ایده  کنار  در  که  داشت. 
نوآورانه  ایدئولوژیک و  و  انقالبی 
سیاسی  عظیم  نیروهای  خمینی 
و  هدایت  را  جامعه  اجتماعی  و 
که  کرد.ایدئولوژی  می  رهبری 
اسالم  تاریخ  بازخوانی  و  اسالم  از 
جوانان  ،مطلوب  امروزی  زبان  با 
زمینه مناسبی  و  بستر ساز  بود. 
و  وی  حوزه  گرایان  اسالم  تا  بود 
بتوانند  همدیگر  در کنار  رادیکال 
به بهترین شیوه از آن برای کسب 
تمام  نمایند.  اقدام  ایران  در  قدرت 
که  را  اسالم  تاریخ  در  مفاهیم 
بار  و  بود  کرده  روز  به  شریعتی 
مثبت و اعتراضی به آنها بخشیده 
بود درخدمت دستگاه و تشکیالت 
گرفت.  قرار  ایران  در  روحانیت 
شیعه در قالب یک حزب سیاسی 
با بدنه تشکیالتی در مسجدها و 
نوین  دهی  سازمان  به  ها  هیئت 
سوی  به  بردشتن  گام  برای  خود 

صورت  بدین  شد.  ظاهر  قدرت 
علی شریعتی ایدئولوژی  اسالمی 
،جوانان و شور انقالبی را در خدمت 
روحانیون قراد داد تا آنان بر اساس 
و  سیاسی  اسالم  از  خود   قرائت 
منابع فقهی به آسانی  انقالب را 
نهایت  در  و  بکشانند  انحراف  به 
قدرت سیاسی را به دست گیرند. 
آنان با بهره گرفتن از اعتماد دینی 
اساس  بر  نیز  و  مردم  فرهنگ  و 
سنت جامعه و ایمان فردی به نهاد 
دین و روحانیت ، مردم و نیروهای 
تالش  دادند.   فریب  را  اجتماعی 
ها و افکار  نیروهای اسالم گرای 
غیر روحانی همچون شریعتی  را 
مصادره  اهدافشان  و  خود  نفع  به 
کردند و این پایانی بود بر انقالب 
های  ملت  اجتماعی  و  سیاسی 
آزادی  برای  ایران  استبداد زده در 
،عدالت و پیشرفت ونیز آغازی بود 
در  والیی  و  دینی  استبداد  برای 
ایران ، که تا به امروز ادامه دارد.

ادامە صفحه ٦

پیشوا سالحی
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نمایی از پایمال کردن حقوق بشر در کوردستان ایران 
در نیمە نخست آبان ماه با استناد بە آژانس خبررسانی 

کردستان، )کردپا(

یک شهروند کورد به نام "فاطمه 
از  ایالم  اهل  یداله  فرزند  کریمی" 
سوی شعبه اول دادگاه انقالب سقز 
به ریاست قاضی "جواد مصطفایی" 
به صورت غیابی به یکسال حبس 

تعزیری محکوم شد.
دادگاه این شهروند را به "عضویت 
و  کشور"  معارض  جمعیت های  در 
طی روزهای اخیر این حکم به وی 
ابالغ شده است. روز سه شنبه بیستم 
انقالب  دادگاه  اول  شعبه  مهرماه، 
سقز به صورت غیابی این حکم را 

برای فاطمه کریمی صادر کرده و 
وی به حکم دادگاه بدوی اعتراض 
کرده است. این شهروند پیشتر عضو 
اپوزیسیون  کورد  احزاب  از  یکی 
حکومت ایران بوده و خردادماه سال 
جاری از مرز بانه به ایران بازگشته 

بود.
خانم کریمی سپس توسط نیروهای 
اتمام  از  پس  و  بازداشت  امنیتی 
آزاد  وثیقه  قرار  تودیع  با  بازجویی 

شده بود.

مسئوالن  بانه  اطالعات  اداره 
را  شهر  این  تلگرامی  کانال های 
شدن  کشته  خبر  انتشار  از  پس 
کولبر  سیف،  کانی  خدایی  محمد 
اهل روستای "کانی سیف" در پی 
شلیک نظامیان حکومتی، احضار 

و تهدید کرد.
یک منبع مطلع در این رابطه به 
اطالعات  اداره  اعالم کرد:  کوورد 
بانه مسئوالن کانال های بانە نیوز، 
بانە ٢٤، مجالس ترحیم بانە و بانە 

رووداو را احضار کرده است.
نیروهای امنیتی آنان را ناچار به 

کولبر  این  شدن  کشته  خبر  حذف 
کردند.

آبان ماه،  سیزدهم  پنج شنبه  روز 
محمد خدایی کانی سیف در حین 
نظامیان  شلیک  اثر  بر  کولبری 
حکومتی در مرز "سارداو" بانه جان 

خود را از دست داد.
اخطار  بدون  حکومتی  نظامیان 
شلیک  مورد  را  کولبر  این  قبلی 
بودند و وی در  داده   قرار  مستقیم 
پی اصابت چهار گلوله نظامیان به 
از  را  خود  جان  دم  در  کمر  ناحیه 

دست داده بود.

محمود  مشهد  انقالب  دادگاه 
را  کورد  فرهنگی  فعال  نیرومند، 

به ١٠ سال حبس محکوم کرد.
به گفته یک منبع مطلع، دادگاه 
علیه  "اقدام  به  کورد  فعال  این 
نظام  علیه  تبلیغ  ملی،  امنیت 
با  ارتباط  و  مجازی  فضای  در 
گروه های مخالف نظام" متهم کرده 

است.
حکم  این  افزود:  مطلع  منبع  این 
فعال  این  به  اخیر  روزهای  طی 
فرهنگی در زندان وکیل آباد مشهد 

ابالغ شده است.
محمود  تیرماه،  سوم  پنج شنبه  روز 
اداره  بازداشتگاه  از  نیرومند 
اطالعات مشهد به زندان وکیل آباد 

این شهر منتقل شده بود.
انقالب  دادگاه  بازپرس  شعبه ٩٠٣ 

علی  بازپرس  ریاست  به  مشهد 
سلیمانی آقای نیرومند را به "تبلیغ 
علیه نظام" و "ارتباط با گروه های 

مخالف نظام" متهم کرده بود.
بازداشت  نیرومند طی مدت  آقای 
از دسترسی به وکیل و مالقات با 

خانواده محروم بوده است.
این شهروند ٣٦ ساله روز سه شنبه 
حکم  ارائه  بدون  خردادماه  چهارم 
امنیتی  نیروهای  توسط  قضایی 
به  بازجویی  جهت  و  بازداشت 
مشهد  اطالعات  اداره  بازداشتگاه 

منتقل شده بود.
اهل  محمد  فرزند  نیرومند  محمود 
بخش  توابع  از  "پلگرد"  روستای 
استان  در  درگز  شهرستان  لطف آباد 
مشهد  ساکن  و  رضوی  خراسان 

است.

یازدهم  سه شنبه  روز  شامگاه 
آبان ماه، یک زندانی متهم به "قتل" 
به نام "خسرو جمالی فر" اهل سنندج 
بر اثر ضرب و شتم مأموران زندان 
این شهر جان خود را از دست داد.

شتم  و  ضرب  اثر  بر  زندانی  این   
بند  انفرادی  در  زندان  مأموران 
قرنطینه و ضربه به ناحیه سر جان 

خود را از دست داده است.
به  حادثه  این  از  پس  زندانی  این 
و  منتقل  سنندج  توحید  بیمارستان 
سپس جسد وی به بهشت محمدی 

سنندج منتقل شده بود.
آبان ماه  دوازدهم  چهارشنبه  روز 
جسد این زندانی در فضای امنیتی 
در بهشت محمدی به خاک سپرده 
شده و نیروهای امنیتی خانواده این 
زندانی را تهدید کرده اند که نباید 

با رسانه ها مصاحبه کنند.
زندان  و  قضایی  مسئوالن  تاکنون 
این  مرگ  با  رابطه  در  سنندج 

زندانی اظهارنظر نکرده اند.
به  پیش  سال  سه  جمالی فر  خسرو 

اتهام "قتل" بازداشت شده بود.

قرار  آبان ماه،  یازدهم  سه شنبه  روز 
بازداشت موقت یک شهروند زن به 
نام "سعدا خدیرزاده" فرزند رحیم اهل 
پیرانشهر به مدت بیست روز دیگر 

تمدید شد.
این  مطلع،  منبع  یک  گفته  به 
از  بازداشت  مدت  طی  باردار  زن 
بارداری محروم  مراقبت های دوران 
و نیاز فوری به مراقبت های ویژه 
از  وی  وهمچنین  دارد  پزشکی 
"مالقات با خانواده" و "دسترسی به 

وکیل" محروم می باشد.
شهروند  این  موقت  بازداشت  قرار 
پس از بازداشت نیز به مدت بیست 
برای  این  و  بود  شده  تمدید  روز 

بازداشت  قرار  بار است که  دومین 
وی تمدید می شود.

بازداشتگاه  در  خدیرزاده  خانم 
تحت  ارومیه  در  سپاه  اطالعات 

بازجویی قرار دارد.
روز پنج شنبه بیست و دوم مهرماه، 
را  شهروند  این  امنیتی  نیروهای 
بازداشت  قضایی  حکم  ارائه  بدون 

کرده بودند.
سعدا خدیرزاده متأهل و دارای دو 

فرزند است.
تاکنون از دلیل بازداشت و اتهامات 
اطالع  شهروند  این  علیه  مطروحه 

دقیقی به دست نیامده است.

روز سه شنبه یازدهم آبان ماه، دو جوان 
١٨ ساله به نام های "سینا )کریم( 
اهل  یوسفی"  "عبدالله  و  مینایی" 
اشنویه  توابع  از  "سوجه"  روستای 
از سوی نیروهای امنیتی بازداشت 

شدند.
به گفته یک منبع مطلع، نیروهای 
امنیتی این دو جوان را بدون ارائه 

حکم قضایی بازداشت کرده اند.
عبدالله  افزود:  مطلع  منبع  این 

بازداشت  از  پس  ساعاتی  یوسفی 
آزاد شده است.

سینا مینایی سال ٩٩ نیز به اتهام 
"همکاری با یکی از احزاب کورد 
اپوزیسیون حکومت ایران" بازداشت 
با  بازجویی  دوران  اتمام  از  پس  و 

تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
اتهامات  و  بازداشت  دلیل  از   
مطروحه علیه این دو جوان اطالعی 

در دسترس نیست.

روز سه شنبه یازدهم آبان ماه، فاطمه 
در  که  بوکانی  شهروند  دادوند، 
 ٩٨ آبان ماه  اعتراضات  جریان 
شده  محکوم  حبس  به  و  بازداشت 
زندان  از  مشروط  صورت  به  بود، 

مرکزی ارومیه آزاد شد.
یکم  و  بیست  سه شنبه  روز 
اردیبهشت ماه، این شهروند با پابند 
مرکزی  زندان  از  الکترونیکی 

ارومیه آزاد شد.
روز پنج شنبه شانزدهم مردادماه ٩٩، 
فاطمه دادوند جهت اجرای حکم به 
بند زنان زندان ارومیه انتقال یافت.

جداگانه  پرونده  دو  در  این شهروند 
در دادگاه کیفری بوکان و مهاباد 
به پنج سال و پنج ماه حبس تعزیری 
و ٣٠ ضربه شالق محکوم شده بود.
بهمن ماه ٩٨  هفدهم  دادوند  فاطمه 
دو  دادگاه کیفری  شعبه ١٠٣  در 
"مهدی  قاضی  ریاست  به  بوکان 
نظم  در  "اخالل  اتهام  به  تقی زاده" 
شرکت  با  عمومی  آسایش  و 
حجاب"  کشف  و  اغتشاشات  در 
دادگاهی و در این دادگاه از اتهام 
کشف حجاب تبرئه و به اتهام اخالل 
پنج  به  آسایش عمومی  و  نظم  در 
ماه حبس تعزیری و ٣٠ ضربه شالق 

محکوم شده بود.
سوم  و  بیست  بوکانی  شهروند  این 

اتهام  به   ٩٩ سال  اردیبهشت ماه 
امنیت  علیه  تبانی  و  "اجتماع 
کشور" در شعبه اول دادگاه انقالب 
"جواد  قاضی  ریاست  به  مهاباد 
تیرماه  اوایل  و  محاکمه  غالمی" 
٩٩ حکم پنج سال حبس تعزیری به 

وکیل تعیینی وی ابالغ شد.
حکم پنج سال حبس این شهروند پس 
از تسلیم به رأی به ۴۵ ماه حبس 

کاهش یافته بود.
فاطمه دادوند بیست و پنجم آبان ماه 
٩٨ در جریان تجمعات اعتراضی در 
اعتراض به گرانی بنزین بازداشت و 
وی جهت انجام اعترافات اجباری 
اطالعات  اداره  بازداشتگاه  در 
ارومیه تحت فشار و شکنجه روحی 
روز  چند  از  پس  و  گرفت  قرار 
اخبار  در  وی  اجباری  اعترافات 
سیما  و  صدا  دو  شبکه   ٢٠:٣٠

حکومت ایران پخش شد.
این شهروند پس از اتمام بازجویی در 
ارومیه  اطالعات  اداره  بازداشتگاه 
به بند زنان زندان مرکزی این شهر 
منتقل و ششم فروردین ماه سال ٩٩ 
با قرار وثیقه یک میلیارد تومانی 

به شیوه موقت از زندان آزاد شد.
 ٤٣ درویش  فرزند  دادوند  فاطمه 
ساله و دارای سه فرزند می باشد.

سعید  آبان ماه،  هشتم  شنبه  روز 
اهل  سیاسی کورد  زندانی  سنگر، 
شهرستان پیرانشهر پس از ٢١ سال 
قضاییه  قوه  عفو  اعالم  با  حبس 
این  شد.  آزاد  ارومیه  زندان  از 
زندانی سیاسی طی مدت حبس از 
سعید  است.  بوده  محروم  مرخصی 
متولد  سیاسی  زندانی  سنگر، 
دوازدهم اردیبهشت ماه ١٣٥٢ است. 
١٣٧٩بازداشت،  شهریورماه  دهم  او 
آبان ماه  هشتم  پرونده اش  در  اما 
بازداشت  تاریخ  عنوان  به   ١٣٧٩
زندانی  این  است.  شده  ذکر  وی 
آبان ماه  هشتم  و  بیست  سیاسی 
١٣٧٩ طی کمتر از دو ماه توسط 
سنندج  انقالب  دادگاه  یک  شعبه 
به ریاست قاضی فاطمی، از بابت 
اتهام "محاربه از طریق عضویت در 
اعدام  به  خلق"  مجاهدین  سازمان 
به  استناد  با  دادگاه  شد.  محکوم 
ماده ٥٠٠ قانون مجازات اسالمی 
به اتهام "تبلیغ علیه نظام در داخل 
مخالف  گروه های  نفع  به  زندان 
در  عضویت  سابقه  لحاظ  با  نظام 

مجاهدین خلق" این زندانی سیاسی 
را به یازده ماه حبس محکوم کرد. 
نیز،   ٩٨ دهم دی ماه  سنگر  سعید 
"عضویت  اتهام  به  ابالغیه ای  طی 
در گروه های بغی و مجاهدین خلق" 
به شعبه دوم دادگاه انقالب ارومیه، 
شیخلو"  "علی  قاضی  ریاست  به 
وجود  با  جلسه  این  و  شد  احضار 
به  به دادگاه،  زندان  از  انتقال وی 
جلسه  در  وکیل  حضور  عدم  دلیل 
بیست  بود.   نشده  برگزار  دادگاه 
زندانی  این   ،٩٨ آذرماه  ششم  و 
شعبه  به  ارومیه  زندان  از  سیاسی 
ارومیه  انقالب  دادگاه  بازپرسی   ۶
تفهیم  و  بازجویی  مورد  و  منتقل 
اتهام قرار گرفته بود. سعید سنگر 
علیه  "تبلیغ  اتهام  به  جلسه  آن  در 
نظام و ارتباط با رسانه های بیگانه" 
وی  گرفت.  قرار  بازجویی  مورد 
پیشتر نیز در سال ٩٦ پرونده ای با 
نظام" علیه وی  "تبلیغ علیه  اتهام 
گشوده شده بود که به دلیل فقدان 
این  در  تعقیب  منع  قرار  مدرک، 

پرونده برای او صادر شد.

فاطمە دادوند از زندانی آزاد شدمرگ یک زندانی در زندان سنندج بە علت شکنجهفاطمه کریمی به یکسال حبس تعزیری محکوم شد

احضار مدیران کانال تلگرامی در بانە

بازادشت یک شهروند کورد در مشهد

بازداشت دو شهروند در شنو

سعید سنگر بعد از ٢١ سال زندانی آزاد شد

تمدید بازادشت سعدا خدیر زادە در زندان ارومیە


