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نگرانی مدیران »ماهان 
ایر« در پی افشای اسناد 

همکاری با سپاه قدس

سوگواری رژیم 
بر سر مزار رویاهای 
تدفین شدە در عراق

علت شدت تهاجم بر
 فرهنگ و ارزشهای

 ملت کورد و
 راهکار مقابلە بە مثل 

با آن

مروری بر داستان پردازی 
»بازپسگیری نفتکش« و 

دروغ ١٣ آبان

هنگامە  در  توتالیتر  رژیم های 
انسانی  ضد  تفکر  طلسم  ابطال  
کارهای  به  خود  متحجرانە  و 
کە  می برند  پناه  غریب  و  عجیب 
شدن  سست  موجب  فقط  و  فقط 
ایدئولوژی  و  فکر  مضحکە  و 

خودشان می گردد.
تحریف  برمبنای  خمینی  رژیم 
هیئت های  فرم  در  و  تاریخ 
شکل  نوحەسرایی  و  عزاداری 
آن  نظام  تمامیت  و  است  گرفته 
در شکل هیئت  های شیون و نوحە 

نمایان می شود.
در این نمایش شیون و نوحەسرایی 
درقبای  فقیه  ولی  سرتاسری، 
نمایش  اصلی  کارگردان  و  آخوند 
و  می نشیند  مجلس  راس  در 
بە  نیز  هم  رسانەها  و  تلویزیون 
نمایش  پخش  و  تبلیغات  منبر 
می شود  بدل  تضرع  و  نوحەسرایی 
و از آن سو یک مزدور تهی مغز 
نیز کە سپاه پاسداران نقش آن را بر 
عهدە دارد، گاه گاهی با صدایی 
ناهنجار فریاد می زند تا عالوە بر 
فضای ماتمین و گریە، حضار و 
لحظە  هر  کە  بترساند  را  ناظران 
مردم  سوی  بە  یورششان  امکان 

وجود دارد!
این نوع نمایش هیئتهای عزاداری 
و نوحەسرایی را هزاران بار تکرار 
آغازین،  سالهای  در  و  کردەاند 
گریە  بە  را  بسیاری  مردمی 
افشاشدن  از  بعد  اما  انداختەاند، 
طلسم  شدن  باطل  و  دروغ هایشان 
نوحەگری آنها، دیگر مردم نە تنها 
نمی افتند  گریە  بە  شیون  این  با 
و  می خندند  آنان  نمایش  بە  بلکە 
کە  می کنند  گریە  خود  حال  به 
چە کسانی حاکم ملک و کشور 
هستند و برای زندگی آنها تصمیم 

می گیرند.
هر جا و هرگاه جمهوری اسالمی 
ایران دچار ضعف و کاستی شدە 
بازماندە  و  استخوان  فوری  باشد، 
آوری  را جمع  نامعلوم  یک الشە 
و  نهادە  تابوتی  در  را  آن  و  کردە 
را گردانندە  آن  بازار  و  در خیابان 
است کە گویا این بازماندە جنازە 

کریم پرویزی
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دورەی 2٥٣ی مقدماتی پیشمرگە کوردستان بە اتمام رسید

بیانیە مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران در رابطە با 
موج جدید بازداشت های فلەای در کوردستان

سپاە تروریست پاسداران رژیم ایران سعی در نفوذ میان مردم کوردستان دارد

اعتراف مسئوالن رژیم بە تبعیض سیستماتیک در کوردستان

برهوت حیات و 
فرسایش خاک

زمانی کە بە مانند همیشە مزدوران 
تحریف کار سعی کردند شعار بدهند 
و وانمود کنند کە تجمع اعتراضی 
بە علت خشکسالی بودە است و در 
آنجا با تمجید از ولی فقیه تظاهر 
کنند کە این مردم عالوە بر سختی 
فقیه  ولی  طرفدار  هم  باز  زندگی 
هستند اما مردم معترض با سوت و 
هورا کشیدن صدای تحریف آنان را 

رسوا کردند.
نفر  آبان ماه هزاران  روز جمعه ٢٨ 
تجمع  بە  اصفهان  شهر  مردم  از 
اعتراضی کشاورزان پیوستند و از 
علیە  و  کردند  حمایت  آنان  تجمع 
رژیم والیت فقیه شعار دادند. تجمع 
اعتراضی کشاورزان اصفهان نسبت 
بە خشک شدن زایندەرود بود، چرا 
کە با خشک شدن این رود مزراع و 

باغات مردم نابود شدە است.
زندگی میلیون  ها نفر در مرکز ایران 
وابستە بە رود زایندەرود است و این 
رود با عبور از اصفهان بە توسعە 
این شهر کمک کردە بود و چندین 

کارخانە صنعتی در حاشیە این رود 
ساختە شدە است و ساالنە میلیون ها 
دالر برای مرکز ایران و میلیاردها 
فساد مالی برای سران رژیم و سپاه 
رژیم  مختلف  باندهای  و  پاسداران 

داشتە است.
پروژه های  بە  آب  رساندن  برای 
و  کوردستان  از  حاکم  رژیم 
انتقال  را  جاری  آب های  لورستان 
دادند و چندین مکان در احواز را 
زندە  زایندەرود  شاید  تا  خشکاندند 
سران  جانبە  همە  فساد  اما  باشد. 
رژیم تا حدی است کە بە اعتراف 
مدیریت  ایران  رژیم  مسئوالن  خود 
است  شدە  ویرانی  موجب  آب  غلط 
کە دیگر نە تنها رودخانە خشک 
خواهند شد بلکە جویبارها نیز کویر 
دچار  ایران  مراکز  و  شد  خواهند 
چالە و فرسایش خاک خواهد شد.
این  اصفهان  در  اساسی  مشکل 
نیست کە بە علت خشکسالی، آب 
همچنان  باشد.  کردە  کم  رودخانە 
مانند  ایران  رژیم  روزنامەهای  کە 

روزنامە »جمهوری اسالمی« ادعا 
اصفهان  کشاورزان  کە  است  کردە 
تا  اعتراض می کنند  دلیل  این  بە 
در این خشکالی دولت، زیان آنها را 
این دقیقا  جبران کند. در حالیکە 
مشکل  و  است  موضوع  تحریف 
کە  چرا  نیست  خشکسالی  اصلی 
کاهش  علت  بە  خشکسالی  در 
سال  یک  در  تنها  بارندگی  ها 
می کند  پیدا  کاهش  رودخانە  آب 
و  دوبارە چشمەها  آیندە  در سال  و 
بلکە  شد  خواهند  زندە  رودخانەها 
مایە  است  این  اساسی  مشکل 
حیات در ایران خشکاندە شدە است.
گزارش های داخلی ایران حاکی از 
سیاست  های  علت  بە  کە  است  آن 
تنها  نە  دیگر  ایران  رژیم  غلط 
بلکە  رودخانەها  شدن  خشک 
زیرزمینی  آب  های  شدن  خشک 
شهرها  است  شدە  موجب  ایران  در 
برجا  پا  و روستا روی یک زمین 
و حفرە  آنها خالی  زیر  هستند کە 

است.

آیندە  سال  چند  تا  گزارش  ها  طبق 
زندگی در مراکز ایران قابل تحمل 
بە  مجبور  نفر  میلیون  ها  و  نیست 
خواهند  البرز  و  زاگرس  بە  کوچ 
شد. بحران آب بە یک ناکارآمدی 
جای  بە  و  است  شدە  مبدل  جدی 
استفادە از شیوەهای علمی استفادە 
از آب با سدسازی و خارج ساختن 
عمدا  را  مناطقی  رودها  مسیل 

خشکاندەاند.
در  زمین  هکتار  هزار  صدها 
کوردستان، احواز و لورستان و سایر 
رودها  مسیل  تغییر  علت  بە  نقاط 
دلیل  این  بە  هم  آن  شدەاند  ویران 
نشین  فارس  مراکز  بە  را  آب  ها 
انتقال دهد. این سیاست غلط نتیجە 
محدودیت  بدون  کە  شد  چنین  آن 
آب  های زیرزمینی خارج گردد کە 
را  نشین  فارس  مناطق  تنها  نە 
نجات ندهد بلکە بە ویرانی بیشتر 

منجر شود.
اعترضات تابستان امسال در احواز 
بە علت بی آبی بود اما قدرت را 

نشانه گرفت. اعتراض اصفهان نیز 
نیز علیە  این  و  است  آب  بە علت 
رژیم تمام خواهد شد. مسبب همە 
رژیم  ایران  در  بحران  ها  و  حوادث 

حاکمە است.
عکس روزنامەهای رژیم ایران کە 
خشکسالی  می دهند  نشان  چنین 
می دانند  مردم  اما  است  طبیعی 
کە علت خشکسالی نیز رژیم ایران 
دیگر  موارد  سایر  و  کرونا  است. 
کم نبود کە اکنون فرسایش خاک 
است  گرفتە  را  مردم  گریبان  نیز 
نتیجە سیاست  های سپاه  نیز  این  و 
خامنەای  علی  بیت  و  پاسداران 

است.
اصفهان  اعتراضات  در  کە  زمانی 
مردم هورا کشیدە و سوت می زنند 
و مهرە رژیم را رسوا می کنند این 
پیام را بە سران رژیم دادند کە منبع 
مردم؛  شوربختی های  همە  اصلی 

خامنەای و عوامل آن هستند.
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بیانیە مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران
 در رابطە با موج جدید بازداشت های فلەای 

در کوردستان

دورەی ٢٥٣ی مقدماتی پیشمرگە کوردستان 
بە اتمام رسید

کوردستان  احزاب  همکاری  مرکز 
جدید  موج  با  رابطە  در  ایران 
بازداشت های فلەای در کوردستان 
از سوی دستگاەهای امنیتی رژیم 

ایران بیانیەای منتشر کرد.
متن بیانیە بە شرح زیر است:

محافل بین المللی!

پیشمرگه  مقدماتی   ٢٥٣ دورە 
کوهستان های  در  کوردستان 
اتمام  بە  مراسمی  کوردستان طی 
رسید و شماری از دختران و پسران 
آزادیخواە کورد بە صفوف مبارزان 
ایران  کوردستان  دمکرات  حزب 

پیوستند.
سایت  وب  خبرنگار  گزارش  بە 
در  میدیا«  »کوردستان 
روز  کوردستان،  کوهستان های 
 شنبە ٢٢ آبانماه ١٤٠٠خورشیدی، 
پیشمرگه  مقدماتی   ٢٥٣ دورە 
کوردستان با حظور بخشی از کادر، 
و  سیاسی  مسئولین  پیشمەرگە، 
کوهستان های  در  حزب  نظامی 

کوردستان برگزار شد.
با سرود ملی »ئەی  ابتدا مراسم 
سکوت  دقیقە  یک  و  رقیب« 
کورد  شهیدان  خون  احترام  بە 
سپس  شد.  آغاز  کوردستان  و 
پیشمرگان، رژە و تمرینات نظامی 
کە در دورە آموزش دیدە بودند را 

بە نمایش گذاشتند.
پس از آن »طاهر محمودی« عضو 
دستگاە  مسئول  و  اجرایی  هیات 
دمکرات  حزب  کل  تشکیالت 
رابطە  این  در  ایران  کوردستان 
شرکت  استحضار  بە  را  سخنانی 
اظهار  نامبردە  رساند.  کنندگان 
حامی  دورە  این  برگزاری  داشت 
است  ایران  رژیم  برای  پیام  یک 
کە در تالش برای نابودی نیروی 

سازمان های مدافع حقوق بشر!
مردم شریف کوردستان!

ایران  رژیم  امنیتی  دستگاەهای 
دەها  سرکوب گرانە  اقدامی  در 
را  کوردستان  در  مدنی  فعال 
امنیتی  مراکز  بە  و  بازداشت 

پیشمرگە ناکام مانده و هرگز در 
این کار موفق نخواهد شد.

با  رابطە  در  نامبردە  همچنین 
وضعیت سیاسی و اقتصادی رژیم 
ایران در سطح داخلی و بین المللی 
عنوان کرد رژیم ایران روز بە روز 
نهایت  در  تر می شود کە  ضعیف 
دمکراتیک  ملی  جنبش  نفع  بە 

پنج شنبە  روز  کردەاند.  منتقل 
تا  آبان ماە ١٤٠٠ خورشیدی   ٢٠
کنون ٢٨ نفر از فعالین مدنی کە 
اکثریت فعاالن فرهنگی و محیط 
زیستی در شهرهای بانە، مریوان و 
نیروهای  سوی  از  می باشند  سقز 
در  رژیم  اطالعات  ادارە  امنیتی 

کوردستان خواهد بود.
دورە  پیشمرگان  سوی  از  سپس 
با  موجب  کە  شد  اجرا  سرودی 
در  شد.  مراسم  شدن  شکوەتر 
بخشی دیگر از مراسم گزارش دورە 
آموزشی توسط »ایوب فتح اللهی« 

از استادان آموزشگاە خواندە شد.
از  نثری  چند  دیگر  بخشی  در 

ادارە  بە  و  بازداشت  سنندج  استان 
اطالعات سپاە پاسداران رژیم ایران 

در شهر سنندج منتقل شدەاند.
فعاالن  فلەای  بازداشت های  این 
همزمان  کە  کوردستان  در  مدنی 
در  سرکوب گر  نیروهای  تغییر  با 
رژیم  مسئوالن  و  امنیتی  مراکز 

دولت  آمدن  کار  روی  از  پس 
رئیسی بودە است نشان از دشمنی 
بی پایان این رژیم با خاک و مردم 

کوردستان دارد.
اکنون  هم  شدە  تحمیل  رژیم  این 
سیاسی،  نشدە  حل  بحران  دەها  با 
اقتصادی و اجتماعی و مرتبط با 
زندگی روزمرە مردم رو بە رو بودە 
و در سطح بین المللی و منطقە نیز 
کینە  با  و  منزوی  پیش  از  بیش 
است،  مواجە  هم  مردم  بیزاری  و 
هدف رژیم ایران از این اقدام علیە 
بە  کوردستان  در  مدنی  فعاالن 
نمایش گذاشتن قدرت پوشالی خود 
رژیم های  این کە  از  است. غافل 
پیشین این رژیم بیش از چهل سال 
دشمنی  و  نیروهای سرکوب  است 
بە  کوردستان  مردم  علیە  را  خود 
کار گرفتەاند کە غیر از افزایش 
کینە و بیزاری مردم ثمر دیگری 

نداشتە است.
نیروهای  سرکوب گرانە  اقدام 
اسالمی  جمهوری  رژیم  امنیتی 
سال  ماە  آبان  دوم  نیمە  از  ایران 
جاری در حالی است کە دادگاهی 
حضور  با  بریتانیا  در  بین المللی 
صدها شاهد و قربانی در حال بررسی 

جنایت های  مورد  در  تحقیقات  و 
آبان ماە  این رژیم علیە معترضان 

١٣٩٨ خورشیدی می باشد.
کوردستان  احزاب  همکاری  مرکز 
این  کردن  محکوم  بر  عالوە  ایران 
بازداشت های فلەای فعاالن مدنی 
کوردستان، از محافل بین المللی و 
و  بشر  حقوق  مدافع  سازمان های 
همچنین مردم کوردستان و جامع 
مدنی درخواست دارد، کە نسبت بە 
سرکوب های رژیم ایران و سرنوشت 
بی  کورد  شدە  بازداشت  فعاالن 
تفاوت نباشند. همچنین امیدواریم 
کە  لندن  بین المللی  دادگاە  در 
می شود  نامیدە  نیز  آبان  دادگاە 
بە  نسبت  عادالنەای  تصمیمات 
کشتار و سرکوب های این رژیم در 
کوردستان اتخاذ شود و رژیم ایران 
و عامالن این کشتار و سرکوب ها 

بە سزای اعمالشان برسند.

کوردستان  احزاب  همکاری  مرکز 
ایران

2٣ آبان ماە ١٤٠٠
١٤ نوامبر 2٠2١

خواندە  رستگار«  »احسان  سوی 
 ٢٥٣ دورە  پیام  ادامە  در  شد. 
»سروە  توسط  پیشمرگە  ابتدایی 
پور حسینی« از شرکت کنندەگان 

دورە خواندە شد.
در  کە  نفراتی  بە  مراسم  این  در 
بخش های سیاسی و نظامی موفق 
سوم  تا  یکم  رتبەهای  کسب  بە 

شدە بودند توسط »ناصر فتحی« 
مسئول بخش سیاسی نیروی ١٢٢ 
پیشمەرگە کوردستان جوایزی اهدا 

شد.
و  ویسی  بهارە  »علیرضا حنیفی، 
تا  اول  نفرات  زادە«  احمد  نعمت 
آنان  بە  جوایز  کە  بودند  سومی 

اهدا شد.

کمند  بایزیدی،  »علی  همچنین 
نیز  عالیی«  سمیع  و  ابراهیمی 
تا  اول  نفرات  دسیپلین  و  نظم  در 
توسط  جوایزی  کە  بودند  سوم 
اهدا  آنان  بە  فتح اللهی«  »ایوب 
شد. مراسم با سرودن شعری توسط 
نام های  با  دورە  کنندە  شرکت  دو 

»نعمت و سمیع« خاتمە یافت.



٣ شامرە ٨١١ ـ ٢١ نوامرب ٢٠٢١

سخن ادامه 

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران: 
سیستم آموزش و پرورش باید از تحت امر فرهنگ 

شونیستی، واپس گرا و توتالیتاریزم رژیم ایران خارج شود
کوردستان  احزاب  همکاری  مرکز 
ایران نسبت بە تجمعات اعتراضی 
معلمان در ایران و کوردستان طی 
سیستم  کە  کرد  تاکید  بیانیەای 
تحت  از  باید  پرورش  و  آموزش 
امر فرهنگ شونیستی، واپس گرا 
و  خارج  ایران  رژیم  توتالیتاریزم  و 
شدن  شکوفا  برای  زمینەای  بە 
و  فرهنگ  ترویج  و  توانایی ها 
هویت ملل و اجزای مختلف جامع 

ایران تبدیل شود.

متن بیانیە بە شرح زیر است:
هم میهنان محترم!

مردم مقاوم کوردستان!
محافل بین المللی!

بر اساس اخبار رسیدە روز پنج شنبە 
 ٥٠ در  معلمان  ماە،  آبان  بیستم 
بە  نسبت  ایران  و  کوردستان  شهر 
تصویب طرح رتبەبندی در مجلس 

بر اساس گزارش رسیدە بە وبسایت 
»کوردستان میدیا« سپاە تروریست 
پاسداران رژیم ایران بە صورت پی 
در  جلسە  تشکیل  بە  اقدام  درپی 
بە  »بانە«  شهرستان  مساجد 

منظور جذب مردم کردە است.
سپاە  گزارش  این  اساس  بر 
تروریست پاسداران رژیم با پیشنهاد 
ایجاد  در  سعی  »امری«  پاسدار 
این  مساجد  در  خود  پایگاەهای 

رژیم و بیان خواستەهای مرتبط با 
کم و کاست های سیستم آموزش، 
کرامت و معیشت زندگیشان، اقدام 

بە تجمع اعتراضی کردند.
در این اقدام معلمان در مقابل ادارە 
آموزش و پرورش رژیم در شهرهای 
»کرماشان، سقز، مریوان، همدان، 
تبریز  و  تهران  اصفهان،  خرم آباد، 
اعتراضی  تجمع  بە  دست  و....« 

زدند.
در شهرهای کوردستان ایران مانند 
اعالم  معلمان  مریوان«  و  »سقز 
کردند کە آموزش بە زبان مادری 
از حقوق ابتدایی انسان ها است و بر 
این کە آموزش مجانی و استاندارد 
وظیفە  و  دانش آموزان  تمامی  حق 
بی چون و چرای حکومت است، 

تاکید کردند.
آموزش  سیستم  امروزە  شک  بی 
پایەای ترین  انسان محور  یا و پرورش  جبهه  در  است کە  فالن کس 

حادثەای کشته شدە است و دوبارە 
بە نوحەخوانی و عزاداری پناه بردە 
است تا احساسات مردم را تحریک 
کند و آنان را اغفال نمودە و بدین 
ساختە  کاستی  های  و  کم  شیوە 

دست خویش را پنهان نماید.
پیشتر  کە  نمایش  نوع  این  در 
اکنون  و  بود  شبیه  عزاداری  بە 
مضحکه، ساالنە چندین نمونە را 
وانمود  چنان  و  می کند  برگزار 
کشتەشدگان  بازماندە  کە  کردە 
جنگ و ایران و عراق و یا کشتە 
شدەهای جنگ داعش یا مدافعان 
مواقع  بیشتر  در  کە  بودەاند  حرم 
بودەاند!  خالی  نیز  تابوت  ها  این 
برای رژیم فریبکار، این مهم است 
برگزار  را  نوحەخوانی  نمایش  کە 
کند و فساد و بحرانهای خود را 

با آن الپوشانی کند.
در  رژیم  کە  است  روزی  چند 
نمایشی  مشغول  هم  کوردستان 
سرتاسر مضحک است کە گویا 
در یک مکان دورافتادە در میان 
دیواندرە،  شهرستان  در  درە  یک 
چند استخوان را پیدا کردەاند و آن 
را در تابوتی نهادە و ادعا می کنند 
این استخوان های یک زن بودە کە 
بیش از ٣٠ سال پیش کشتە شدە 
است! دور از حقیقت نیست کە این 
زن بە دست خود پاسدارهای رژیم 
کشتە شدە باشد و جنازە آن را دور 
می گویند  اکنون  باشند.  انداختە 
را  آن  استخوان  سال   ٣٠ از  بعد 
نهادە و  تابوتی  آوردە و در  بیرون 
در شهرستان دیواندرە و سنه برای 

آن نوحەسرایی می کنند!
آنها  کە  رژیم  خالی  تابوت های 
را در میان مردم می گرداند و با 
سلیمانی  قاسم  بازماندە   آوردن 
را گرمتر می کنند،  نمایش  تنها 
در حقیقت نمایش تهی شدن خود 
رژیم و آشکارساختن پوچی مغز 
مزدوران آنهاست کە بە دور تابوتی 
می کنند  زاری  و  گریە  تهی 
فروپاشی  زمان  هر  از  بیش  و 
ایدەهای متحجرانە و تبلیغات بی 
محتوای خود را نمایش می کنند. 
هیئت  نوحەخوانان  تهی  شیون 
پوچی  فقیه،  والیت  نوحەسرایی 
را  آن  عوامل  و  رژیم  این  مغز 

اثبات می کند.

سپاە تروریست پاسداران رژیم ایران سعی در 
نفوذ میان مردم کوردستان دارد

اعتراف مسئوالن رژیم بە تبعیض سیستماتیک در کوردستان

یکی  در  کە  دارد  را  شهرستان 
شخصیت  چندین  جلسات  این  از 
مذهبی نسبت بە این تصمیم رژیم 

نارضایتی خود را اعالم کردند.
»کوردستان  وبسایت  خبرنگار 
کە  است،  کردە  اعالم  میدیا« 
پاسداران  تروریست  سپاە  اطالعات 
رژیم ایران افرادی اجیر شدە را با 
است  دادە  سازمان  خاکی  لباس 
کە خود را میهن پرست و دلسوز 

 ،١٤٠٠ آبان   ٢٢ جمعە  عصر 
فرماندار  رنجبر«،  الـلە  »فضل 
بە  اعتراف  با  »کرماشان« 
تبعیض سیستماتیکی کە رژیم  بر 
می کند،  اعمال  ایران  ملیت های 
گفت،  اگر ظرفیت خوب و خدادادی 
در  نیلوفر«   »سراب  همچون 
استان دیگری بود قطعا بهتر مورد 
توجه و رسیدگی قرار می گرفت. 
فرماندار »کرماشان«، بە مسئلە 
وضعیت  بودن  قبول  قابل  غیر 
سبز  فضای  روشنایی،  بهداشتی، 

قلمداد کنند بە همین دلیل از مردم 
این  فریب  کە  می شود  درخواست 

مزدوران رژیم را نخورند.
پاسداران  تروریست  سپاە  تالش  این 
در  است کە  حالی  در  ایران  رژیم 
دستگاەهای  گذشتە  روزهای 
بر  کوردستان  در  رژیم  امنیتی 
فعالین مدنی یورش بردە و پس از 
بازداشت آنان را بە مراکز امنیتی 

خود منتقل کردەاند.

جامعە  راهنمایی  و  مدیریت  نیاز 
زندگی  تامین  و  پیشرفت  روبە 
آرزومندانە و پر از کرامت انسانی 

برای فرد و جامعە می باشد.
در این میان وظیفەای بسیار مهم 
جنبش  عنوان  بە  معلمان  دوش  بر 
اصلی جریان آموزش می باشد کە 
برای انجام این وظیفە مقدس ابتدا 
انسانی  زندگی  و  کرامت  باید 
شایستە خودشان تامین شود کە این 
مهم در یک سیستم دمکراتیک و 
انسان محور مهیا می شود کە پایە 
آموزش خود برای خدمت بە انسان 
تاسیس شدە باشد نە برای خدمت 
و  تمامیت خواهی  و  ایدئولوژی  بە 

تحمیل و آسمیلە.
ابتدا  از  کە  است  آشکار  همە  بر 
آموزش  سیستم  تاسیس  از  هدف 
رژیم ایران پرورش انسان خوشبخت 
و آزاد با اعتماد بەنفس نبودە است 

»سراب  خدماتی  سرویس های  و 
نیلوفر« اشارە کرد و نسبت بە حفر 
جازبە  این  اطراف  عمیق  چاهای 

گردشگری هشدار داد.
رژیم  مسئوالن  اخیر  سال های  در 
در استان با صدور مجوز حفر چاە 
عمیق باعث کاهش سطح آب این 

سراب شدە است.
آب  منابع  کارشناسان  گفتە  بە 
برای نجات »سراب نیلوفر« باید 
چاه های  تمامی  وقت  اسرع  در 
مذکور  شعاع  در  شدە  حفر  عمیق 

و مراقبت از وضعیت آب سراب در 
دستور کار قرار بگیرد.

»رنجبر«،  گفتەهای  اساس  بر 
خاص  وقف  نیلوفر  سراب  اراضی 
است و این وقف در اختیار دادستان 
دادگستری  به طبع  و  کل کشور 
ارگان های  و  است  استان  کل 
در  اقدامی  کمترین  نیز  مربوطە 
گردشگری  جازبە  این  رونق  جهت 

انجام نمی دهند.
کیلومتری   ٢٥ در  نیلوفر  سراب 
شهرستان »کرماشان« قرار دارد.

سیستم  این  اصلی  هدف  بلکە 
حذف  و  ذوب  و  کردن  یک رنگ 
تحمیل  و  مختلف  هویت های 
و  بودە  آنها  بر  رسمی  هویتی 
عنوان  بە  اسالمی  جمهوری  رژیم 
ادامەدهندە این سیستم خصوصیات 
وظایف  بە  را  مذهبی  ارتجاعی 
سیستم آموزش اضافە کردە کە در 
آن نە معلم و نە دانش آموز صاحب 

منصب و حقوق خود نیستند.
کوردستان  احزاب  همکاری  مرکز 
ایران عالوە بر حمایت از خواستەهای 
بر  معلمان  دمکراتیک  و  حق  بە 
این حقیقت نیز تاکید می کند کە 
از  باید  پرورش  و  آموزش  سیستم 
و  شونیستی  فرهنگ  امر  تحت 
رژیم  توتالیتاریزم  و  واپس گرایانە 
برای  زمینەای  بە  و  خارج  ایران 
ترویج  و  توانایی ها  شدن  شکوفا 
اجزای  و  ملل  هویت  و  فرهنگ 

شود.  تبدیل  ایران  جامعە  مختلف 
آشکار است کە چنین پیشرفتی با 
وجود رژیم جمهوری اسالمی تحقق 
نخواهد یافت و تنها در زیر سایە 
رسیدن  و  دمکراتیک  سیستمی 
است  روایشان  حقوق  بە  ایران  ملل 
کە احقاق خواستەها و حقوق روای 
کشور  فرزاندان  آموزش  و  معلمان 
روشن  آیندەای  نهادن  بنیاد  برای 

تضمین خواهد شد.

کوردستان  احزاب  همکاری  مرکز 
ایران

2١ آبان ماە ١٤٠٠ خورشیدی

مانند  بە  هم  بار  این  ایران  رژیم 
حزب  اجتماعی  پایگاە  همیشە 

دمکرات را نشانە گرفتە است.
سپاە تروریست پاسداران رژیم ایران 
توابع  از  »چلچمە«  منطقە  در 
شهرستان دیواندرە اقدام بە حفاری 
ادعا می کند کە  و  کردە  محلی 
٣٧ سال پیش زنی با نام »فاطمە 
جانب  از  همسرش  کە  اسدی« 
بود  شدە  بازداشت  دمکرات  حزب 

ادامە پروپاگاندای رژیم علیە حزب دمکرات کوردستان ایران
پس از آزار و شکنجە کشتە و در 

این محل دفن شدە است.
پروپاگاندا  ایران  رژیم  تالش  این 
و  کردن  رنگ  کم  منظور  بە  و 
تخریب پایگاە اجتماعی قوی حزب 
دمکرات در بتن جامعە کوردستان 

می باشد.
ایران  کوردستان  دمکرات  حزب 
طلبانە  حق  مبارزات  جریان  در 
ملت کورد بارها و بارها پاسداران 

بە  را  رژیم  مزدوران  و  تروریست 
اسارت خود درآوردە و سپس آنان را 

آزاد نمودە است.
رژیم ایران بە منظور منحرف کردن 
مستمر  صورت  بە  عموم  افکار 
اقدام بە ساخت چنین نمایش هایی 
علیە حزب دمکرات برای پوشاندن 
کردە  خود  بشری  جنایت های ضد 

است.
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مروری بر داستان پردازی 
»بازپسگیری نفتکش« و 

دروغ ١٣ آبان

کیوان درودی
خبر  یک  گاهی،  چند  از  هر 
صیقل دادە شدە از سوی رسانەهای 
جمهوری اسالمی پیرامون اقدامات 
سپاه تروریستی پاسداران و دستگاه 
می شود  منتشر  آن  اطالعاتی 
فاحش  باگ های  علیرغم  کە 
برخی  برای  ویژە  جلوەهایی  آن، 
فارغ  کە  می کند  خلق  مخاطبان 
آن،  راستی آزمایانە  جنبەهای  از 
سمت  بە  را  جامعە  از  بخشی 
اهداف از پیش تعیین شدە آن هدایت 

می کند.
داستان پردازی،  این  متاخر  نمونە 
دوازدهم  روز  ویدئوهای  و  گزارش 
مبهم،  روایتی  بود.  ماه  آبان 
نامنسجم کە مشخص  و  متناقض 
 ١٣ پروپاگاندای  جز  هدفی  بود، 
ایدئولوژی مستتر  بازتولید  و  آبان 
آمریکا  سفارت  اشغال  رویداد  در 
داستان پردازی  این  اهمیت  نیست. 
فکرهای  اتاق  کە  بود  حدی  در 

بە  را  رویدادی  اسالمی  جمهوری 
فاصلە دە روزە از وقوع آن، بە شکل 

خبر منتشر می کردند.
در این روایت یک کشتی حامل 
نفت جمهوری اسالمی در آب های 
عمان از سوی نیروهای آمریکایی 
مصادرە شدە و محمولە آن پس از 
نفتکش دیگر  توسط یک  تخلیە، 
نیروهای  محافظت  و  نظارت  با 
»نامعلومی«  سمت  بە  آمریکا 
دو  اینجا  تا  می کند.  حرکت 
نفتکش در روایت سپاه وجود دارد 
متعلق  )الف(  نخست  نفتکش  کە 
بە جمهوری اسالمی و نفتکش دوم 
)ب( در اختیار نیروهای آمریکایی 

است.
این  اصلی  و  نخست  باگ 
حماسەسرایی جمهوری اسالمی این 
است کە بە روایت سپاه تروریستی 
کشتی  سازمان  این  پاسداران، 
مصادرە  را  )ب(  حرکت  حال  در 
عنوان  بە  آن  از  اما  می کند، 
این در  یاد می کند.  کشتی خود 
کشتی  سرنوشت  کە  است  حالی 

گزارش ها  از  هیچیک  در  نخست 
منتشر شدە، مشخص نیست! 

ویدئوهای  در  دیگر،  سویی  از 
جمهوری  رسانەهای  شدە  تدوین 
اسالمی هیچ نشانی از رویارویی 
کە  حالی  در  ندارد،  وجود 
اسالمی،  جمهوری  روایت  طبق 
دو  دستکم  سپاه،  تروریست های 
بار با ممانعت نیروهای آمریکایی 
در این عملیات مواجە می شوند و 
آنها را در »بازپسگیری نفتکش« 

ناکام می گذارند!
رویداد  این  از  فاصلە کوتاهی  بە 
رویدادهای  کە  »تانکرترکرز« 
پوشش  را  سوخت  بە  مربوط 
تصاویر  بە  استناد  با  می دهد، 
کشتی ها،  رصد  و  ماهوارەای 
اعالم کرد کە کشتی کنترل شدە 
پرچم  با  پاسداران،  سپاه  سوی  از 
جاری  سال  مردادماه  در  ویتنام 
بە  را  اسالمی  جمهوری  محمولە 
بە  و  کردە  منتقل  چین  سواحل 
تخلیە  بدون  نامعلومی«  »دالیل 
خاورمیانە  رهسپار  دیگر  بار  بار، 

شدە است.
تروریستی  سپاه  عبارتی  بە 
خود  بە  متعلق  نفتکش  پاسداران 
آب های  سمت  بە  و  مصادرە  را 
سرزمینی ایران هدایت کردە است! 
بر اساس افشاگری تانکر ترکرز، 
کشتی )الف( آنگونە کە جمهوری 
اسالمی روایت کردە، وجود خارجی 
نداشتە و تنها یک کشتی در این 
کشتی  آن  و  بودە  موجود  واقعە 
آمریکایی ها  بە  ارتباطی  هیچ 
ندارد و در واقع نفتکش ویتنامی 
ناوگان  خدمت  در  سابقا  که  بوده 

جمهوری اسالمی بودە است!

بە فاصلە اندکی، مقامات تایوانی 
خبر مصادر نفتکشی با پرچم این 
کشور توسط جمهوری اسالمی را 
تایید کردند. در حقیقت جمهوری 
اسالمی بە دلیل تحریم ها از کشتی 
سوخت  حمل  برای  کشورها  دیگر 
نیز  مورد  این  و  می کند  استفادە 
جزو همان کشتی ها بودە است کە 
رسانەهای جمهوری اسالمی از آن 

بە عنوان نفتکشی یاد کردند که 
آمریکا  نیروهای  بە  متعلق  گویا 

بوده است.
را  اساسی  سوال  این  باید  حال 
چنین  وجود  با  کە  کرد  مطرح 
دروغ پردازی  در  بزرگی  رسوایی 
سپاه تروریستی پاسداران، چرا این 
چنین  تولید  بە  کماکان  سازمان 
می زند؟  دست  کذبی  گزارشات 
عین  در  و  سخت  کمی  پاسخ 
وجود  مخاطبانی  است،  سادە  حال 
بر  گزارشاتی  چنین  با  کە  دارد 
آنچە »اقتدار« جمهوری اسالمی 
خواندە می شود؛ صحە می گذارند 
دستگاه  برای  دستاوردی  همین  و 
اسالمی  جمهوری  پروپاگاندای 

تلقی می شود.
این در حالی است که تنها اقدام 
علیه  اسالمی  جمهوری  جدی 
قاسم  شدن  کشته  به  آمریکا، 

سلیمانی منجر شد. 
 ،١٣٩٨ خرداد   ٣٠ تاریخ  در 
خرداد  سوم  هوایی  پدافند  سامانه 
تروریستی   سپاه  هوافضای  نیروی 

پهپاد  فروند  یک  پاسداران، 
کیو-۴  آر  گرومن  »نورثروپ 
گلوبال هاوک« نیروهای آمریکا 

را هدف قرار داد. 
 ١٣ جمعه  بامداد  در  آن،  از  پس 
قاسم  تروریست   ،١٣٩٨ دی 
سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه 
پاسداران، در عملیات آذرخش کبود 
توسط نیروهای آمریکا کشته شد.
الپوشانی  برای  اسالمی  جمهوری 
ضعف خود، با هماهنگی با دولت  
به  که  سویس  همچنین  و  عراق 
با  آمریکا  منافع  حافظ  عنوان 
جمهوری اسالمی در ارتباط بود؛ 
حمله ای را علیه پایگاه های خالی 

آمریکا در عراق انجام داد.
این حمله در حالی صورت گرفت 
که نیروهای آمریکا با اطالعی که 
از طریق دو دولت مذکور، دریافت 
کردند، اقدام به تخلیه پایگاه های 
خود کردند و جمهوی اسالمی از 
چنین شکست مفتضحی، به عنوان 
ضربه سنگین به آمریکا و »انتقام 

سخت« نام برد!
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علت شدت تهاجم بر
 فرهنگ و ارزشهای ملت کورد و

 راهکار مقابلە با آن

بیش از چهار دهە از عمر ننگین بار رژیم ضدبشری جمهوری اسالمی سپری شدە است و سیاست و برنامەهای 
حاکمان خونخوار این رژیم مستبد نیز همچون حاکمان و سیستم های پیشین نسبت بە ملت های ساکن در 
جغرافیای سیاسی ایران هیچ گونە تغییری نکردە است و پروسەی آسمیالسیون فرهنگی و تهاجم ارزشی بر ملل 

تحت ستم در ایران همانند حاکمان پیشین همچنان ادامە دارد، 

پیشوا صالحی

شیوەی  بە  تاریخی  نگاهی  با 
عملکرد و رفتار حاکمان سرزمینی 
المللی  بین  جوامع  در  امروزە  کە 
با نام ایران رسمیت دارد نسبت بە 
جغرافیای  در  ساکن  های  ملت 
سیاسی آن بە راحتی در می یابیم 
کە شدت تهاجم فرهنگی و ارزشی 
بسیار  کورد  ملت  با  رابطە  در 
گستردە و سازمان یافتەتر از سایر 
ملل تحت ستم در این جغرافیا می 
باشد، در واقع این چنین باید بیان 
کرد کە وجود چنین رویکردی از 
ملت  قبال  در  کنونی  رژیم  جانب 
کورد پیشینەای تاریخی دارد، اگر 
های  سیستم  و  حاکمان  تاریخ  بە 
جمهوری  نامشروع  رژیم  از  قبل 
باشیم  داشتە  نگاهی  اسالمی 
کە  شد  خواهیم  تفهیم  خوبی  بە 
های  سیستم  سیاست  و  رویکرد 
مستبد حاکم بر جغرافیای سیاسی 
نە  کورد  ملت  با  رابطە  در  ایران 
تنها تغییر  نکردە بلکە رادیکالتر 

نیز شدە است.
گیری  شدت  اصلی  عامل 
بر  ارزشی  و  فرهنگی  تهاجمات 
بە سایر  علیە ملت کورد  نسبت 
مبارزات  ایران  در  ستم  تحت  ملل 
در  حاکمان  برابر  در  وقفە  بی 
رٲس قدرت و همچنین مبارزات 
کورد  ملت  دمکراتیک  ملی 
در  باشد،  می  اخیر  سال  صد  در 
بی  مبارزات  در  کورد  ملت  واقع 

وقفەی خود علیە مستبدان نە تنها 
ظلم  از  کورد  ملت  رهایی  برای 
و ستم تالش و فداکاری بە عمل 
همانند  همیشە  بلکە  است  آوردە 
برابر  در  استوار  و  مبارز  الگویی 
پناهی  و  پشت  و  ظالم  مستبدان 
برای سایر ملل تحت ستم در این 
لیکن  است،  کردە  عمل  سرزمین 
رأس  در  خونخوار  حاکمان  همیشە 
همچون  کورد  ملت  بە  قدرت  

دشمنی خطرناک علیە منافعشان 
نگریستەاند و حفظ قدرت خود را 
ملت  این  نابودی  یا  تضعیف  در 
کردەاند  خالصە  مبارز  و  غیور 
بدین منظور آسمیالسیون فرهنگی 
های  ارزش  بر  تهاجم  همچنین  و 
این ملت غیور و مبارز همیشە در 
اولویت کار مستبدان و حاکمان این 

سرزمین بودە است.
بیش از چهار دهە از عمر ننگین 
جمهوری  ضدبشری  رژیم  بار 
اسالمی سپری شدە است و سیاست 
و برنامەهای حاکمان خونخوار این 
حاکمان  همچون  نیز  مستبد  رژیم 
بە  نسبت  پیشین  های  سیستم  و 
جغرافیای  در  ساکن  های  ملت 

تغییری  گونە  هیچ  ایران  سیاسی 
نکردە است و پروسەی آسمیالسیون 
فرهنگی و تهاجم ارزشی بر ملل 
تحت ستم در ایران همانند حاکمان 
این  دارد،  ادامە  همچنان  پیشین 
سردمداران  توسط  شوم  سیاست 
رژیم حاکم بر ایران از همان اوایل 
امروز  بە  تا  رسیدنشان  قدرت  بە 
بە شیوەای گستردە و برنامەریزی 
گرفتە  قرار  کار  دستور  در  شدە 

است و سالهاست بر محقق ساختن 
آن اصرار می ورزند، ناگفتە نماند 
تا  نیز  زمینە  این  در  متأسفانە 
حدودی و در مواردی بە موفقیت 

دست یافتەاند.
مراکز  کلیەی  اینکە  بە  توجە  با 
و  رادیو  آموزشی،  فرهنگی، 
رژیم  اختیار  در   ... و  تلویزیون 
این  ساختن  محقق  راستای  در  و 
پروسەی شوم  فعالیت بە عمل می 
مثل  بە  مقابلە  و  رویارویی  آورند 
برای ملت های مورد تهاجم بسیار 
دشوار می باشد اما این بدین معنا 
نیست کە باید تسلیم شد و شاهد 
تهاجم  و  فرهنگی  آسمیالسیون 
باشند،  شان  ملی  های  ارزش  بر 

پرسشی کە در این رابطە برای ما 
)ملت کورد( بە میان می آید این 
است کە در برابر چنین پروسەای 
کە سیستم حاکم در ایران  بر تحقق 
آن کە همانا بە وجود آوردن یک 
ملت واحد با تاریخ، زبان، فرهنگ 
مشترک  مذهبی  و  دین  حتی  و 

است چە باید کرد؟
از  حمایت  و  مادری  زبان  آموزش 
موسسە و انجمن های فعال در این 

زمینە، آموزش تاریخ و جنبش های 
همچنین  و  کوردستان  مبارزاتی 
و  کورد  ملت  اسطورهای  معرفی 
نامشان،  و  یاد  داشتن  نگاە  زندە 
نوازندگان  حمایت از خوانندگان و 
ساخت  کوردی،  موسیقی  اصیل 
فیلم و مستند در رابطە با تاریخ، 
فرهنگ، موسیقی اصیل کوردی 
و انسان های نامی و اسطورەهای 
ملت کورد و حمایت از افراد فعال 
محیط  از  حفاظت  زمینە،  این  در 
از  حمایت  و  کوردستان  زیست 
فعاالن و انجمن های فعال در این 
زمینە، اجرای باشکوە مراسم هایی 
ملتمان  تاریخی  رسومات  با  کە 
تمدن  نشانگر  و  دارند  همخوانی 

همچنین  و  است  ملتمان  تاریخ  و 
پرهیز از اجرای آداب و رسوم هایی 
کورد  ملت  با  رابطەای  هیچ  کە 
ندارند و در اصل از جانب رژیم و بە 
منظور جایگزین ساختن آن با آداب 
و  اجرا  اصیل ملت کورد  رسوم  و 
تبلیغ می شوند از جملە مواردی 
می باشند کە بە عنوان ضامنی 
شمار  بە  ملتمان  ماندگاری  برای 
می آیند و مانند دژ محکمی در 

خواهند  عمل  رژیم  تهاجمات  برابر 
کرد.

رابطە  این  در  کە  دیگری  پرسش 
بە میان می آید این است کە چە 
کسانی در قبال مواردی کە بیان 
تالش  و  فعالیت  مسئولند؟  شد 
وظیفەای  موارد  این  اجرای  برای 
ملی می باشد لذا همگان )ملت 
کورد( باید بە اندازەی توانایی و 
امکانات خود در برابر این وظایف 
مسئول باشند و تالش در این زمینە 
بە حساب  وظیفەی ملی  را یک 

آورند.
این  با  رابطە  در  سیاسی  احزاب 
اساسی  نقشی  توانند  می  مسئلە 
همانگونە  نمونە  برای  کنند  ایفا 

مراکز  کلیەی  شد  بیان  کە 
و  رادیو  آموزشی،  فرهنگی، 
رژیم  اختیار  در  داخلی  تلویزیون 
نیز  احزاب سیاسی  اما  باشد  می 
دارای امکانات آموزشی، رادیو و 
تلویزیون می باشند و مهمتر از آن 
سیاسی  احزاب  اجتماعی  جایگاه 
درست  مدیریتی  با  باشد کە  می 
در  توان  می  شدە  برنامەریزی  و 
به  رژیم  شوم  های  سیاست  برابر 

عملکردی  شوند،  گرفتە  کار 
می  ضروری  بسیار  کە  دیگری 
را  آن  احزاب سیاسی  باید  باشد و 
عملی سازند همکاری و همفکری 
در این زمینە می باشد این مهم، 
می  کە  است  آلترناتیوی  بهترین 
تواند در برابر آسمیالسیون فرهنگی 
و تهاجم ارزشی پدیدار شود، در این 
متشکل  کارگروهی  ایجاد  راستا 
از  دعوت  و  سیاسی  احزاب  از 
و صاحب  کارشناسان  روشنفکران، 
بسیار  آن  در  حضور  برای  نظران 
کە  گونەای  بە  است  ضروری 
یافتە  سازمان  صورتی  بە  بتوان 
و تخصصی در رابطە با تهاجمات 

رژیم مقابل بە مثل شود.
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امیر بنوخلفی 

سوگواری رژیم 
بر سر مزار رویاهای تدفین شدە در عراق

از همان اوایل انقالب ،رژیم ایران دم 
از صدور انقالب اسالمی می زد. 
بە  خودش  های  پردازی  خیال  در 
دنبال ایجاد یک امپراتوری عظیم 
برنامەی  بود. هالل شیعی  شیعی 
این نظام کە بە وضوح برای آن کار 
می کند لب گور بە انتظار مرگ 

نشستە است.
در  بعث   رژیم  سقوط  تردید  بدون 
سال ٢٠٠٣ این میدان را بە رژیم 
ایران داد تا بە اجرای برنامەهایش 
زمان  آن  و  بپردازد  بهتر  عراق  در 
سرآغاز جدیدی برای منطقە علی 
الخصوص عراق بود کە در دریای 
فرقەای،  و  مذهبی  های  جنگ 
شد.  غرق  ویرانگری  و  تروریستی 
اجتماعی   بافت  ها  سال  این  در 
جنوب عراق  بە گونەای  بود کە 
بغداد  توانست  لحاظ  از همە  رژیم 
را زیر سلطە خود قرار دهد اکثریت 
آن جامعە رژیم ایران را ناجی خود 
می دانستند و از آن بەعنوان یک 

الگو یاد می کردند.
ها  ناآرامی  در  زمان عراق  آن  در 
گم شدە بود ولی امید ها زیاد بود 

بە باسازی و ایجاد یک حکومت 
را  اقشار  همەی  کە  دمکراتیک 
در خود جای دهد. همە باهم همتی 
تحقق  برای  بود   الزم  همگانی 
سرزمین  یک  در  رویاهای  یافتن 
آزاد تا آیندە را برای همە تضمین 

گرداند.
دقیقا وقتی کە همە درخیاالتشان 
می  تصور  فاضلە  مدینە  یک 
رژیم  از  خالصی  از  بعد  کردند 
مشغول  عراق  در  ایران  بعث،رژیم 
گروهک  و  فرقە  کردن   درست 

های شبە نظامی تندرو بود برای 
نگرفتن  پا  و  عراق  کردن  ناآرام 
تمایالت  با  کە  حکومتی  یک 
رژیم ایران هم خوانی نداشتە باشد. 
مسئلە  دو  از  رژیم  قضیە  این  در 
وحشت داشت کە برای نظام والیت 
مطلقە فقیە خط قرمز بود اوال؛هر 
حکومت  از  غیر  از  حکومتی 
حکومت  با  متفاوت  شیعی 

جمهوری اسالمی ایران باشدمانند 
قرار  او  پهلوی گوش  تهدیدی در 
دارد. دومی: آن زمان کە عراق در 
دست نیروهای اتئالف بود و مراحل 
جلو  بیش  کما  انتقالی  حکومت 
می رفت پیش نویس قانون اساسی 
رژیم  بود.و  گرفتن  حال شکل  در 
حملە  با  مستقیما  کە  مستبدی 
نظامی امریکا سقوط کردە بعد از 
آن مردم آن کشور خوشبخت شوند 
و آرامش برای آنها بە ارمغان آوردە 

حالی  در  چیزی  قطعاچنین  شود 
کە همسوی ایران هم باشد، یک 
فاجعە برای رژیم توتالیتاری مثل 
امریکا  ایران است،کە مبادا  رژیم 
ناجی  بە  ایران  مردم  تصورات  در 
تحقق  و  نرسیدن  شود.برای  تبدیل 
بی  رژیم  ها   این خواست  نیافتن 
در  ناامنی  و  آشوب  مشغول  وقفە 
فضای  ایجاد  بود.  عراق  خاک 
کار  اولویت  اغتشاشی  و  ناامنی 
مهرەهای  سوی  از  کە  بود  تهران 
مدام  رژیم  بود.  جریان  در  رژیم  

سرگرم درست کردن فرقەهای شبە 
نظامی بود و در همان زمان هیچ 
و  قدرت  کە  داد  نمی  اجازە  وقت 
پنتاسل نیرو یک جا متمرکز شود 
واگریی  بە  تشویق  را  آنان  مدام 
میکرد تا همە این فرقە ها محتاج 
خودش باشند و آن قدر قوی نباشند 
کە روزی در مقابل دستورات رژیم 
دلیل  همین  بە  کنند  سرپیچی 

و  زیاد  رژیم  وابستە  نیروهای 
جای  در  وقت  بودند،هر  پراکندە  
می خواست با این گروهک های 
ضدانسانیش  های  سیاست  نیابتی 

را اجرا می کرد.
نظام  اصلی  هدف  میان  این  در 
بود  عراق  در  قدرت  کردن  قبضە 
اداری  های  دستگاە  همە  بر  کە 
داشتە  کامل  تسلط  ونظامی 
سرکردگی  با  قدس  سپاە  باشد.  
سیاستهانی  بە  سلیمانی  قاسم 

عمل  جامە  رژیم  جنایتکارانە 
بعد  انتخاباتهای  در  میپوشاند. 
گمان  بی  پیشین  رژیم  سقوط  از 
نقش  رژیم  قدس  سپاە  آن  در  کە 
بە سزایی ایفا کرد  در بە قدرت 
رسانیدن مهرە های خودش و قاسم 
احزاب  همە  بود  توانستە  سلیمانی 
شیعی را  سر یک سفرە جمع کند 

کە خودش پهن کردە بود . 
از  سالی  چند  کە  زمانی  آن  در 
و  جنوب  بعث می گذشت  سقوط 
غلتید  می  خون  در  عراق  مرکز 

نا  انتحاری  حمالت  گذاری،  بمب 
بودند  خودش  اوج  در  ها  آرامی 
برنامە  راستای  در  ایران  ،رژیم 
روز  همسایەاش  قبال  در  هایش 
بە روز سیر صعودی بە خود می 

گرفت. 
فسادهای کالن اقتصادی کە در 
آن وقت ها صورت می گرفت  زیر 
هیچ پردەای نمی شد نهان کرد ، 

با بودجە  بیش از ١٠٠میلیارد دالر 
است،  مبهم  آن  عظیم  قسمت  کە 
مملکت  کجای  در  نیست  معلوم 
تاسف  وضعیتی  است،  شدە  هزینە 
هزینە  زیر  کە  مردمی  برای  بار 
می  تضرع   مالی  هنگفت  های 
کردند و حمالت انتحاری ای کە 
روزانە انجام می گرفت، برای آنها 
عادی شدە جوی های خونی کە  
در جدول جوار خیابانها جاری  می 

شد.

طی  در  کە  وضعیتی   همچون  
کرد  پیدا  وقوع  تا٢٠١٤   ٢٠٠٣
نیروهای  بەپیدایش  زمینەی  
کمک   عراق  مرکز  در  افراطی 
فراوانی  کرد ،داعش کە در پی 
شکل  سوریە  داخلی  منازعات 
گرفتە بود وضع  عراق را فرصتی 
مناسب دید تا بە قلمرو خود بیفزاید 
،سقوط موصل و چند شهر دیگر 
بە  را  بحران  در عراق  نشین  سنی 
اوج خودش رساند در این وضعیت 
هم رژیم  فرصت را مناسب دید با 

فتوای مرجع باالی تشیع در عراق 
از سوی سیستانی صادر شد  کە 
نظامی  شبە  نیروهای  تشکیل  بە 
نام  زیر   کە  پرداخت  دیگری 
دگر  بار  شد  متولد  شعبی  حشد 
سوار  مردم  مذهبی  احساسات  بر 
شد،و  مداخلەی خودش را  قانونی 

تر کرد.
نیروهای  با  درگیری  سالی  چند 

تروریستی دولت اسالمی موسوم بە 
داعش تا حد زیادی افکار عموم 
را بە سوی جنگ سوق داد،بالخرە 
این  ی  همە  از  چندی  بعد 
اغتشاشات و سالخی های روزانە 
اختتام  و  گرفت  می  صورت  کە 
شیوەی  بە  بود  نزدیک  داعش 
رسمی حیدر العبادی نخست وزیر 
دولت  پایان   ٢٠١٧ سال  در  وقت 
در  داعش  بە  موسوم  اسالمی 
عراق را اعالم کرد. قطعا نگرانی 

های رژیم بعد از این سناریو بروز 
کردە بود وحشت واقعی او بعد از 
خاتمەی داعش بود چونکە دانستە 
بود تودەی مردم عراق ماهیت این 
کردەاند.  درک  را  مزموم   رژیم 
تظاهرات ملیونی مردم عراق علیە 
ناکارآمد   مدریت  و  مالی  فساد 
مسئوالن بلند پایە عراق و دخالت 
و حضور  رژیم   وقفەی  بی  های 
در  سلیمانی  قاسم  و  قدس  سپاە 
عراق و از بین بردن رویا های کە 
در جهت رسیدن بە سعادت در پی 

جنوب  های  شهر  بودند،خیابان  آن 
تازە  گرفت.نسلی  فرا  را  عراق 
متولد شدە و بیدار کە فریب حیلە 
و تزویر های رژیم مرتجع ایران را 
آنان  تظاهراتی  شعار  در  نخوردند، 
یک صدا بیرون راندن  ایران را می 
طلبیدند. در چنین حالتی رژیم بە 
رهایی  برای  بود  موقعیتی  دنبال 
دچارش  کە  بحران  این  از  یافتن 

شدە بود.  
در  رژیم  برای  ها  نگرانی  این 
دارد.  قرار  خودش  سطح  باالترین 
پهن  سفرە  داشتە کە  این  از  ترس 
کردە خود را در عراق جمع کند و 

این خاک را ترک نماید.
رویای هالل شیعی و مطیع کردن 
همجوارش بر باد رفت و تاکتیک 
بە  و  ندارد  چندانی  بازار  هایش 
هیج  شیوەای قادر بە نجات خویش 
با  کە  حصاری  دلیل  بە  نیست، 
جنایات شکل گرفتە بە دور خودش 

کشیدە است.
ترک کردن  و  افغانستان  اتفاقات 
امریکا  از سوی  آن کشور  خاک 
در  طالبان،گرچە  شدن  غالب  و 
نگاهی بە شیوەای سطحی بە این 
مسئلە بە نفع رژیم ایران باشد کە 
در  خودش  مثل  رژیمی  همچون 
همجوارش حکمران است و قبال هم 
کمک های مالی هنگفتی بە آن 

کردە و در داخل ایران آزادانە تردد 
نیاز  بحبوحەی  در  دقیقا  داشتند، 
آمد  پیش  از  بود،مبرا  او  پشتیبان 
های موجود است.هر چند االن هم 
فاتحەی رویا های رژیم  در عراق 
احتمالی  ولی  است.  شدە  خواندە 
گونەای  بە  خاورمیانە  آیندە  قوی 
هرچە  انزوای  کە   بود  خواهد 
رفتن  برباد  و  ایران  رژیم  بیشتر 
این  در  کە  سرمایەهایش  تمامی 
سالها از جیب مردمان ایران هزینە 
کردە است را در پی خواهد داشت. 

فسادهای کالن اقتصادی کە در آن وقت ها صورت می گرفت زیر هیچ پردەای نمی شد نهان کرد با بودجە  بیش از ١٠٠ میلیارد دالر 
کە قسمت عظیم آن مبهم است، معلوم نیست در کجای مملکت هزینە شدە است، وضعیتی تاسف بار برای مردمی کە زیر هزینە های 
هنگفت مالی تضرع  می کردند و حمالت انتحاری ای کە روزانە انجام می گرفت، برای آنها عادی شدە جوی های خونی کە در جدول 

جوار خیابانها جاری می شد.

دقیقا وقتی کە همە درخیاالتشان یک مدینە فاضلە تصور می کردند بعد از خالصی از 
رژیم بعث، رژیم ایران در عراق مشغول درست کردن فرقە و گروهک های شبە نظامی 
تندرو بود برای ناآرام کردن عراق و پا نگرفتن یک حکومتی کە با تمایالت رژیم ایران 

هم خوانی نداشتە باشد. 



٧ شامرە ٨١١ ـ ٢١ نوامرب ٢٠٢١

نگرانی مدیران »ماهان ایر« در پی 
افشای اسناد همکاری با سپاه قدس

در یک سال 
گذشته ٣ هزار 
پزشک متخصص 

از ایران مهاجرت 
کرده اند

 ١٤٠٠ آبان   ٣٠ یکشنبه،  روز 
ثبت  هوشمند  شبکه  و  وب سایت 
شرکت  بلیت  خرید  و  مسافر 
حمله ای  هدف  ماهان  هواپیمایی 
هکرهایی  گرفت.  قرار  سایبری 
به  گروهی  عضو  را  خود  که 
معرفی  وطن«  »هوشمندان  نام 
شبکه  از  استفاده  با  می کردند، 
اطالع رسانی این شرکت هواپیمایی 
شرکت  کارکنان  و  مشتریان  به 
ماهان ایمیل و پیامک اعتراضی 
پیامک ها،  این  در  و  فرستادند 
اقدام خود را در راستای اعتراض 
به همکاری این شرکت هواپیمایی 
اعتراض  با سپاه قدس و همچنین 
جریان  در  معترضان  کشتار  به 
اعتراض های  وحشیانه  سرکوب 
مدنی گسترده علیه رژیم جمهوری 
بیان   ٩٨ آبان  در  ایران  اسالمی 

کردند.
در نتیجه حمله سایبری به شرکت 
این  وب سایت  ماهان،  هواپیمایی 
تا  از دسترس خارج شد و  شرکت 
بلیت،  خرید  امکان  ساعت،  چند 
ثبت اطالعات مسافران و بسیاری 
این  آنالین  و  اینترنتی  خدمات  از 
نبود.  میسر  هواپیمایی  شرکت 
از  شماری  روند  در  همچنین 
پروازهای داخلی این شرکت اخالل 
مدیران  این،  وجود  با  شد.  ایجاد 
این  ماهان  هواپیمایی  شرکت 
و  اعالم  رایج  امری  را  موضوع 
ادعا کردند که همه روزه با چنین 
حمالتی دست وپنجه نرم می کنند؛ 
خودداری  آن  بیان  از  آنچه  اما 
کردند، دستیابی هکرها به اسناد 
و اطالعات محرمانه شرکت ماهان 

بود.
هکرها  از  آمده  دست  به  اسناد 
از  جدیدی  جزئیات  نشان دهنده 
هواپیمایی  شرکت  همکاری های 
است؛  قدس  سپاه  و  ماهان 
جابه جایی  برای  همکاری هایی 
و  قدس  سپاه  نظامی  نیروهای 
همچنین  و  آنان  نیابتی   نیروهای 
هواپیماهای  با  سبک  تسلیحات 
مسافربری این شرکت از تهران به 
ماهان  هواپیمایی  شرکت  دمشق. 
حمل ونقل  به  که  است  سال ها 
نیروهای  و  قدس  سپاه  کارکنان 
نیابتی آن در قالب مسافران عادی 
مشغول است؛ امری که با دو هدف 
پنهان نگه داشتن فعالیت های سپاه 
و  اول  وهله  در  سوریه  در  قدس 
غیرنظامی  مسافران  از  استفاده 
سپر  به عنوان  ماهان  هواپیماهای 
صورت  دوم،  وهله  در  انسانی، 

می گیرد.
هکرهایی  اخیر،  ماه های  در 

محمد رئیس زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، از افزایش تمایل پزشکان 
برای مهاجرت به کشورهای دیگر خبر داد و گفت: »به دلیل استقبال 
نکردن پزشکان از ادامه تحصیل در رشته های تخصصی و فوق تخصصی، 
ممکن است در سال های آینده با بحران کمبود متخصص مواجه و ناچار 

شویم بیماران را برای ادامه درمان به کشور های دیگر بفرستیم.«
ادامه  مناسب  شرایط  نبود  را  پزشکان  مهاجرت  افزایش  دلیل  رئیس زاده 
کار در ایران دانست و افزوده پزشکان به دلیل غیرواقعی بودن تعرفه ها 
و سختی های گذراندن طرح و استقبال نکردن از ادامه تحصیل و گرفتن 

تخصص، خروج از کشور را گزینه مناسبی می دانند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، رئیس سازمان نظام  پزشکی کشور با 
تاکید بر اینکه شرایط اقتصادی برای کار کردن یک پزشک عمومی 
سیستم  بودن  معیوب  امر،  این  »دلیل  گفت:  نیست،  مهیا  به هیچ عنوان 
ارجاع و غیرواقعی بودن تعرفه ها است و بیشتر پزشکان عمومی توان تهیه 

یک مطب برای فعالیت در آن را ندارند.«
رئیس زاده با اشاره به اینکه حتی مهاجرت یک پزشک به خارج از کشور 
هم سنگین است، گفت که مهاجرت پزشکان قبل از همه گیری کرونا نیز 
وجود داشته است و هنوز هم ادامه دارد. او با بیان اینکه روح و جسم 
جامعه پزشکی در ٢٠ ماه همه گیری کرونا خسته و آزرده شده و مسائل و 
مشکالت معیشتی نیز بار اضافه ای بر دوش آنان گذاشته است، با انتقاد 
از مسئوالن گفت که در این شرایط، مطرح کردن برخی مسائل حاشیه ای 

مثل تشکیل نظام طب سنتی و ایرانی درست نبود.
پیش از او نیز محمدرضا ظفرقندی، رئیس سابق سازمان نظام پزشکی، 
هزار  سه  تابستان ١٤٠٠،  به  منتهی  سال  در یک   که  بود  کرده  اعالم 
به  ظفرقندی  کرده اند.  اقدام  »گوداستندینگ«  دریافت  برای  پزشک 
روزنامه شرق گفته بود: »وقتی فارغ التحصیالن و به خصوص جوانان این 
جامعه می بینند در جای دیگر ارزش بیشتری برایشان قائل می شوند، به 
آنجا مهاجرت می کنند.« علی تاجرنیا، معاون او  در همین سازمان، نیز 
خبر داده بود که در مدت ١٠ ماه پس از شروع همه گیری کرونا، سه هزار 

پزشک به خارج از ایران مهاجرت کردند.
آماری که سازمان نظام پزشکی، ارائه می دهد، فقط آن دسته از پزشکان 
سازمان  این  به  کاری  رضایت نامه  دریافت  برای  که  شامل می شود  را 
مراجعه می کنند؛ در حالی که پزشکان زیادی هم بدون دریافت مجوز از 

سازمان نظام پزشکی، ایران را ترک می کنند.
در دوران همه گیری کرونا، کادر درمان در ایران فشار مضاعفی را متحمل 
شد؛ استرس ناشی از بیماری، ابتال و مرگ همکاران، نبود امنیت شغلی، 
برای  کارامد  مدیریت  نبود  و  پایین، کشیک های طوالنی  دستمزدهای 
با چالش  مواجه کرد. خودکشی  را  از پزشکان  بیماری بسیاری  کنترل 
سریالی کادر درمان و مهاجرت پزشکان و پرستاران از ایران نتیجه همین 

فشارها بودند.

سایبری  امنیت  کارشناسان  که 
ارتش   ٨٢٠٠ واحد  به  معتقدند 
از  دست کم  یا  اسرائیل  دفاعی 
قرارداد  تحت  اما  بخش خصوصی 
یا سرویس اطالعاتی  وزارت دفاع 
به  وابسته اند،  موساد،  اسرائیل، 
علیه  موفقی  سایبری  حمالت 
و  غیرنظامی  زیرساخت های 
همچنین نظامی/امنیتی جمهوری 
اسالمی ایران دست زده اند؛ از حمله 
غنی سازی  مرکز  تاسیسات  به 
در  احمدی روشن  شهید  اورانیوم 
و  راه  وزارت  سامانه های  تا  نطنز 
شهرسازی و شرکت راه آهن، زندان 
اوین و دوربین های نظارتی آن و در 
نهایت سامانه کارت سوخت که به 
تعطیلی چهار هزار و ٢٠٠ جایگاه 
سوخت در سراسر ایران منجر شد.

در پاسخ به حمالت سایبری گروه 
تپندگان یا عدالت علی، گروه های 
فرماندهی  به  وابسته  هکری 
چون  پاسداران  سپاه  سایبری 
حمالت  به  موسی«  »عصای 
مشابه اما با آسیب رسانی به مراتب 
کمتر به وب سایت های شرکت های 
همچنین  و  اسرائیلی  مهم 
سازمان های غیرنظامی در اسرائیل 
پرداخت. حمله سایبری به شرکت 
می توان  را  ماهان  هواپیمایی 
سایبری  جنگ  از  جدیدی  فصل 
جمهوری اسالمی ایران و اسرائیل 
به  این گزارش  در  آورد.  به حساب 
بررسی برخی اسناد مهم به دست 

آمده در جریان آن می پردازیم.
اطالعات  چه  شده  افشا  اسناد 
جدیدی از همکاری های سپاه قدس 

و ماهان ایر به ما می دهد؟
قدس  سپاه  کارکنان  استفاده 
چون  آن ها  نیابتی  نیروهای  و 
نیز  و  لبنان  حزب الله  اعضای 
فاطمیون،  سپاه های  نیروهای 
زینبیون و حسینیون از هواپیماهای 
هواپیمایی  شرکت  مسافربری 
دمشق،  به  سفر  برای  ماهان 
ناشناخته  امری  سوریه،  پایتخت 
نیست. سال ها است که سرویس های 
به خصوص  و  غربی  اطالعاتی 
سرویس اطالعاتی اسرائیل، موساد 
در  با  و  دارند  اطالع  امر  این  از 
اختیار قرار دادن اسناد و مدارک 
با  ماهان  غیرقانونی  فعالیت های 
دولت های خود، تحریم این شرکت 

هواپیمایی را ممکن ساخته اند.
وب سایت  از  هکرها  که  اسنادی 
شرکت  داده(  دیتاسنتر)مرکز  و 
سازوکار  کرده اند،  منتشر  ماهان 
سپاه  کارکنان  برای  بلیت  خرید 
و  آن ها  نیابتی  نیروهای  و  قدس 
خطرناک  بارهای  ثبت  همچنین 

آن ها اعم از اسلحه و مهمات برای 
مسافربری  هواپیماهای  با  حمل 
ما  به  را  هواپیمایی  شرکت  این 

نشان می دهد.
که  فردی  اسناد،  این  اساس  بر 
این  رابط  و  قدس  سپاه  نماینده 
ماهان  شرکت  با  نظامی  ارگان 
نام  گل پرست  سرتیپ  است،  ایر 
دارد. گل پرست که در برخی اسناد 
مدیرعامل  شده،  نامیده  سردار 
شرکتی صوری به نام »همره« یا 
شرکت  این  است.  سیر«  »همراه 
صوری در حقیقت وظیفه چارتر یا 
برخی  صندلی های  تمامی  اجاره 
از پروازهای تهران به دمشق برای 
عهده  بر  را  قدس  سپاه  کارکنان 
با  قدس  سپاه  حقیقت،  در  دارد. 
واسطه و از طریق شرکت همره یا 
همراه سیر برای نیروهای خود بلیت 
نه تنها  امر  این  می دهد.  سفارش 
از  را  قدس  سپاه  و  ماهان  ارتباط 
و  کشوری  هواپیمایی  سازمان 
داخل  غیرنظامی  نهادهای  دیگر 
ایران پنهان می کند، بلکه از انتشار 
نیروهای  استفاده  درباره  اطالعات 
این  هواپیماهای  از  قدس  سپاه 
شرکت به نهادهایی چون سازمان 
بین المللی هوانوردی )ایکائو( هم 

مانع می شود.
پروازهای چارتر حامل جنگجویان 

سپاه قدس به مقصد دمشق
شیوع  دنبال  به   ،١٣٩٨ اسفند  در 
کرونا در ایران و جهان، پروازهای 
مسافری شرکت هواپیمایی ماهان 
توقف  شد.  متوقف  سوریه  به 
ادامه   ١٤٠٠ آبان  تا  پروازها  این 
تفاهم نامه  یک  انعقاد  با  داشت. 
وزارتخانه های  مقام های  بین 
در  سوریه  و  ایران  گردشگری 
و  مسافرتی  آژانس های  ماه،  آبان 
تبلیغات  هواپیمایی  شرکت های 
سفرهای سیاحتی به سوریه را از 
آذرماه ١٤٠٠ را از سر می گیرند.

 ١٣٩٨ اسفند  از  که  حالی  در 
برگزاری  امکان   ١٤٠٠ آبان  تا 
تورهای سیاحتی برای هیچ آژانس 
مسافرتی وجود نداشته، بر اساس 
اسناد به دست آمده در جریان حمله 
ده ها  ماهان،  شرکت  به  سایبری 
انتقال  عنوان  تحت  چارتر  پرواز 
انجام  سوریه  به  ایران  از  توریست 
اوج  شرایط  در  هم  آن  است؛  شده 
شیوع ویروس کرونا؛ پروازهایی که 
طرف قرارداد آن ها آژانس مسافرتی 
به  سندی  است.  بوده  سیر  همراه 
تاریخ ٢٤ اسفند ١٣٩٩ از برقراری 
پنج پرواز چارتر به سفارش شرکت 
نماینده سپاه  ریاست  به  همراه سیر 
قدس، سرتیپ گل پرست، از تهران 

به دمشق در اسفند ١٣٩٩ حکایت 
دارد. در این پروازها ٩٥٦ نفر به 
سوریه منتقل و در بازگشت تنها 
١٣ نفر به تهران بازگردانده شده اند.
تاریخ  به  دیگری  سند  اساس  بر 
٢٠ اردیبهشت ١٤٠٠، در فروردین 
تهران  از  پرواز چارتر  ١٤٠٠ شش 
و  است  گرفته  صورت  دمشق  به 
 ٦٨ و  هزار  یک  آن ها  جریان  در 
در  شده اند.  منتقل  سوریه  به  نفر 
هواپیماها،  این  برگشت  پرواز  هر 
به  مسافر  انگشت شماری  تعداد 
تهران منتقل می شدند و در مجموع 
در این ماه، ٢٥ نفر در پروازهای 
به  ماهان  با  دمشق  از  برگشت 

تهران بازگردانده شده اند.
خرداد   ١٨ تاریخ  به  دیگری  سند 
١٤٠٠ از انجام چهار پرواز چارتر 
در  سیر  همراه  شرکت  سفارش  به 
اردیبهشت ١٤٠٠ حکایت دارد. بر 
اساس این سند، ٧١٤ مسافر ویژه 
در روزهای پنجم، دوازهم، نوزدهم 
 ١٤٠٠ اردیبهشت   بیست وششم  و 
پروازهای  در  و  منتقل  سوریه  به 
هم  آن  نفر،   ١٦ تنها  بازگشت 
بیست وششم  و  پنجم  روزهای  در 
بازگردانده  تهران  به  اردیبهشت 
نشان دهنده  که  امری  شده اند؛ 
ماهیت نظامی پروازهای چارتر در 
شرایط ممنوعیت سفر توریستی به 
کرونا  همه گیری  دلیل  به  سوریه 

است.
هکری  گروه  گفته های  اساس  بر 
به  گروه  این  وطن،  هوشمندان 
شده  اسکن  سند  هزاران  حدود 
دست  ماهان  هواپیمایی  شرکت 
به تدریج  که  اسنادی  است؛  یافته 
و  منتشر  آینده  هفته های  در  و 
داده  قرار  خبرگزاری ها  اختیار  در 
و  جزئیات  اسناد  این  می شود. 
اطالعات بیشتری از زوایای پنهان 
شرکت  غیرقانونی  فعالیت های 
خواهند  افشا  ماهان  هواپیمایی 
کرد؛ شرکتی که هواپیماهایش به 
نقلیه هوایی سپاه  مهم ترین وسایل 
برای  آن  نیابتی   نیروهای  و  قدس 

سفر به سوریه تبدیل شده اند.
روز  که  دارد  وجود  احتمال  این 
آن،  از  پس  روزهای  یا  دوشنبه 
قرارگاه  به  وابسته  هکرهای 
سایبری  حمله  به  سپاه  سایبری 
شرکت های  علیه  تالفی جویانه 
هواپیمایی یا بخش های غیرنظامی 
صنعت هوایی اسرائیل دست بزنند؛ 
سایبری  نبرد  تداوم  به  که  امری 
جمهوری اسالمی ایران و اسرائیل 
طرفین  برای  و  زد  خواهد  دامن 
اقتصادی  ضررهای  آن  در  درگیر 

زیادی به همراه خواهد داشت.
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نمایی از پایمال کردن حقوق بشر در کوردستان ایران 
در نیمە دوم آبان ماه با استناد بە آژانس خبررسانی 

کردستان، )کردپا(

محکوم کردن بازداشت شهروندان
شهروندان بە حبس

تمدید قرار 
شلیک نظامیان بازداشت

حکومتی بە 
شهروندان

کشتە و مجروح 
شدن کولبران و 

کاسبکاران

احضار شهروندان 
بە مراکز اطالعاتی

خودکشی
 زنان و مردان

انتقال شهروندان
 بە زندان

روز چهارشنبه بیست و ششم آبان ماه، یک شهروند کرد به نام  »زاگرس 
رشیدی« فرزند سعید اهل روستای »چومان« از توابع شهرستان بانه از 

سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است
یک شهروند کرد به نام »مهدی پارسنگ« ٣٠ ساله فرزند حیدر اهل 
شهرستان سرپل ذهاب از توابع استان کرمانشاه از سوی نیروهای امنیتی 

بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.
آبان ماە، یک یک عکاس خبرنگار کرد بە  روز سەشنبە بیست و پنجم 
در  نیروهای طالبان  از سوی  بانە  اهل شهرستان  نام »ابراهیم علی پور« 

افغانستان بازداشت شد.
نام  به  زیست  محیط  فعال  یک  آبان ماه،  ششم  و  بیست  چهارشنبه  روز 
»جهانگیر ساغرنیا« ٣٣ ساله عضو انجمن حامیان محیط زیست پیرانشهر 

از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد
»آرمان  نام  به  کرد  شهروند  یک  آبان ماه،  چهارم  و  بیست  دوشنبه  روز 
زاهدی« ٢٣ ساله فرزند کریم اهل روستای »پیر عمران« از توابع سقز 

توسط نیروهای امنیتی بازداشت و ساعاتی بعد آزاد شد
آرام مرادیان، شهروند اهل روستای  آبان ماه،  امروز یکشنبه بیست و سوم 
»تنگیسر« از توابع سنندج پس از حضور در دادگاه انقالب سنندج بازداشت 

شد.
بامداد امروز یکشنبه بیست و سوم آبان ماه، چهار شهروند کرد به نام های 
»آرش منبری« فرزند حسین، »زانیار منبری«، فرزند امان الله، »سیوان 
روستای  اهل  محمد  فرزند  منبری«  »میالد  و  حشمت  فرزند  منبری« 

»نییه ر« از توابع سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند
بامداد روز شنبه بیست و دوم آبان ماه، شش شهروند کرد به نام های »فرید 
درخشانی، کیوان مینویی، عبدالرحمان افشار، ادریس بهرامیان، عبدالرحمان 
اشتک و محمد احمدی« اهل روستای »نی« از توابع مریوان از سوی 

نیروهای امنیتی بازداشت شدند
امروز پنج شنبه بیستم آبان ماە، عمر شریفی بوکانی، زندانی سیاسی سابق 

اهل بوکان ساکن تهران از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.

اهل روستای  احمد  آقابیگ پور« فرزند  نام »چیا  به  یک شهروند کرد 
»رحیم خان« از توابع بوکان از سوی دادگاه انقالب این شهر به یکسال 
و دو ماه حبس، ٧٠ ضربه شالق و پرداخت ٣٠ میلیون تومان جریمه نقدی 

محکوم شد.

شامگاه روز یکشنبه شانزدهم آبان ماه، یک شهروند کرد به نام »فرهاد 
مأموران  شلیک  اثر  بر  سنندج  اهل  عزت الله  فرزند  چرخه  بیان«  زندی 

انتظامی جان خود را از دست داد.

اهل  سعداللهی«  »فاتح  نام  به  کرد  شهروند  یک  موقت  بازداشت  قرار 
روستای »شیان« از توابع سنندج به مدت دو ماه دیگر تمدید شد.

روز یکشنبه بیست و سوم آبان ماه، یک کولبر کرد به نام »آروین شوکتی« 
١٨ ساله فرزند کریم ساکن شهر صاحب از توابع شهرستان سقز بر اثر انفجار 

مین در مرز »هنگه ژال« بانه زخمی شد
روز دوشنبه هفدهم آبان ماه، یک کولبر کرد به نام »کریم خنده دار« اهل 
نظامیان  شلیک  پی  در  سردشت  توابع  از  حیدر«  شیخ  »میر  روستای 

حکومتی زخمی شد.

روز چهارشنبه بیست و ششم آبان ماه، یک جوان ١٨ ساله به نام »سروش 
رحمانی« فرزند فاروق اهل روستای »هانی گرمله« از توابع بخش نوسود 

شهرستان پاوه با اقدام به خودکشی به زندگی خود پایان داد
»الینا  نام  به  نوجوان  دختر  یک  آبان ماه،  چهارم  و  بیست  دوشنبه  روز 
به زندگی خود  امیر اهل شهرستان کامیاران  صادقی« ١٤ ساله فرزند 

پایان داده است.

افشین حسین پناهی، فعال مدنی به شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی 
و انقالب سنندج احضار شد.

این فعال مدنی براساس ابالغیه ای که روز سه شنبه هجدهم آبان ماه دریافت 
کرده باید پنج روز پس از ابالغ احضاریه برای دفاع از اتهام انتسابی در 

شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب سنندج حاضر شود
روز پنج شنبه بیستم آبان ماه، سه شهروند کرد به نام های »ایوب مینایی، 
جمال عزیزی و سامان خسروی« اهل روستای »پیر عمران« از توابع سقز 

به اداره اطالعات این شهرستان احضار شدند.
در همین رابطه نیز، روز پنج شنبه بیستم آبان ماه، دو شهروند کرد به نام های 
»عبدالله مهجور« ٥٥ ساله و »محمد مهجور« ٣٦ ساله اهل روستای 

»ملقرنی« از توابع سقز از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

روز شنبه بیست و نهم آبان ماه، ارسطو )رسول( مالرحیمی، فعال مدنی اهل 
مهاباد جهت اجرای حکم بازداشت و به زندان این شهرستان منتقل شد.

روز چهارشنبه نوزدهم آبان ماه، سمکو معروفی، فعال محیط زیست و عضو 
انجمن زیست محیطی »والت« جهت اجرای حکم به زندان بوکان منتقل 

شده است
روز دوشنبه هفدهم آبان ماه، یک شهروند زن به نام »سعدا خدیرزاده« فرزند 
رحیم اهل پیرانشهر از بازداشتگاه اطالعات سپاه به زندان مرکزی ارومیه 

منتقل شد.


