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شکست دور هفتم مذاکرات 
وین

 بە دالیل نامعلوم
آموزش در سایە رژیم 

والیت فقیه 
آنچه بر ما می گذرد

کلونیالیسم حاکم بر ایران، هر روز 
تحت  ملت های  بە  پیش  از  بیش 
فشار  ایران  استعمارشدە  و  ستم 
ددمنشانە  واقعی  سیمای  و  آوردە 

خود را بیشتر نمایان می کند.
طی  تهران  پلیس  رئیس 
رژیم  رسانەهای  با  مصاحبەای 
نام کوردی،  کە  بود  کردە  اعالم 
ترکی و لری و ... برای مغازەها 
است.  ممنوع  تهران  مکان های  و 
سرهنگ نادر مرادی، رئیس پلیس 
خبرگزاری  با  گفتگو  در  تهران 
ترکی،  کوردی،  نام  گفت،  مهر 
لری و شمالی و ... نباید بر سردر 
تهران گذاشتە  و محالت  مغازەها 
این  می گوید  پلیس  رئیس  شوند. 
زبان ها، زبان محلی هستند و نباید 
در تهران بکار بردە شوند و بایستی 
هرکدام در منطقە خود اجازە داشتە 

باشند، مورد استفادە قرار گیرند!
پلیس  رئیس  گفتە  بە  کە  این 
تهران، زبان های محلی! فقط باید 
نام گذاری  برای  در مناطق خود 
عمومی  مکان های  و  مغازەها 
مورد استفادە قرار گیرند پیداست 
این  حق  در  بسیاری  لطف  کە 
در  کە  چرا  است!  کردە  زبان ها 
مسئوالن  مثال،  برای  کوردستان 
رژیم اجازە استفادە از نام های کورد 
را نمی دهند و خیلی مواقع آنقدر 
بهانه تراشی می کنند کە مردم را 
از نام های کوردی پشیمان کنند.

سیستم کلونیالیستی تحمیل شدە 
طی یک قرن گذشتە کە با زور 
زمان  از  ترور  و  کشتار  و  اسلحە 
تاکنون  میرپنج  رضا  حاکمیت 
از  بودە،  حاکم  جغرافیا  این  بر 
هیچ اقدامی در راستای امحای 
ملت های تحت ستم در ایران دریغ 
این  هم  تقالشان  همە  و  نکردە 
دیگر  فارسی  زبان  بجز  کە  بودە 
زبان  ها را حذف و حل در گفتمان 

کلونیالیستی خود کنند.
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با  ملکشاه«  کورد »جالل  نامی  نویسندە  و  شاعر  سالیاد  باشکوە  مراسم 
حضور هیات حزب دموکرات کوردستان ایران برگزار شد

پیام »مصطفی هجری« در رابطە با سخنان رئیس اقلیم کوردستان

نیزارهای »زرێبار« طعمە حریق شدند

برگزاری فعالیت های زیست محیطی در مەریوان، دێوالن و سەواڵوا

انفجار مراکز هستەای و نظامی یا 
انفجار جامعە

بعد از چند ماە وقت کشی و جواب 
ندادن بە خواست جامعە جهانی، تیم 
شهر  وارد  فقیە  ولی  نفری  چهل 
خودشان  قول  بە  تا  شدند  »وین« 
برداشتن تحریم  ها گفتگو  در مورد 

کنند.
سران رژیم ایران همیشە تقال کردند 
بار معنایی مفاهیم و  تغییر  با  تا 
اصطالحات استاندارد، وانمود کنند 
تعیین  نقش  کە  هستند  آن ها  کە 
کنندە را دارند! در این دور نیز کە 
هستەای  پروندە  سر  بر  مذاکرات 
خامنەای  می شود،  برگزار  رژیم 

از  کە  دهد  نشان  کە  این  برای 
عقب  خود  تصمیمات  و  مواضع 
نشینی نکردە، نام مذاکرات را بە 
تغییر  تحریم ها  برداشتن  مذاکرات 

دادە است!!
آمریکا  جانبە  یک  خروج  از  بعد 
از توافق برجام در زمان زمامداری 
خامنەای  ترامپ«،  »دونالد 
کرد  خواهیم  مذاکرە  نە  کە  گفت 
و نە جنگ، اما حاال تحت فشار 
عمیق  نتیجە  در  و  جهانی  جامعە 
اقتصادی  بحرانی  وضعیت  ترشدن 
بە  راضی  حافظش،  پاسدارهای 

کە  است  درصدد  و  شدە  مذاکرە 
وانمود کند کە این همان مذاکراتی 
کە قبال انجام می شد، نیست! بلکە 
خواستە  بر  کە  است  دیگر  چیزی 
از ارادە ما است نە طرف ها مقابل!

»مذاکرە«  مفهوم  تحریم  با  رژیم 
ولی  اعزامی  تیم  کە  کردە  اعالم 
فقیە رفتند تا فقط امتیاز بگیرند 
واقعیت  اما  بردارند،  را  تحریم ها  و 
متقابال  مذاکرە  در  کە  است  این 
باید طرف مقابل را با دادن امیتاز 
راضی نگە دارید، آن هم طرفی کە 

در موضع قدرت است!

دور نخست مذاکرات  اتمام  از  بعد 
مقابل  در  برجام  طرفین  اخیر، 
کردند  اعالم  صراحت  بە  رسانەها 
را  خواستەهایی  ایرانی  طرف  کە 
قبول  قابل  غیر  کە  کردند  مطرح 
هدف  و  هستند!  کنندە  ناامید  و 

کشتن وقت است.
بە دنبال انتشار خبر موفقیت آمیز 
مراکز  و  بازار  مذاکرات،  نبودن 
اتمی ایران متاثر از این خبر شدند!

تاثیر مستقیم این خبر افزایش قیمت 
دالر در بازارهای ایران و تاثیر آن بر 
معیشت و گرانی کاالها بود و در 

نتیجە آن مردم ایران بیش از پیش در 
بحران اقتصادی ایجاد شدە، گرفتار 

می شوند.
برنامە هستەای رژیم  بر  تاثیر دوم 
ایران  اتمی  مرکز  شبانە  کە  بود 
در نطنز مورد حملە قرار گرفت و 
آسمان  همە  دود  شاهدان  گفتە  بە 

منطقە را در پی آن فرا گرفت.
گفت  خامنەای  کە  زمانی  از 
وضعیت  مذاکرە،  نە  و  جنگ  نە 
اقتصادی و هستەای رژیم بیش از 

پیش بحرانی تر شدە است.
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سە تشکل سیاسی اپوزیسیون رژیم ایران: از اعتراضات مردم 
اصفهان و شهرکورد علیه فقر و بی آبی حمایت می کنیم

مراسم باشکوە سالیاد شاعر و نویسندە نامی کورد »جالل ملکشاه« 
با حضور هیات حزب دموکرات کوردستان ایران برگزار شد

پیام »مصطفی هجری« در رابطە با 
سخنان رئیس اقلیم کوردستان

سە تشکل سیاسی اپوزوسیون رژیم 
ایران، »همبستگی برای آزادی و 
برابری در ایران، کنگره ملیت های 
دمکراسی  شورای  و  فدرال  ایران 
بیانیەای  طی  ایران«  خواهان 
حمایت خود را از اعتراضات مردم 
و  فقر  علیە  شهرکورد  و  اصفهان 

بی آبی اعالم کردند.

یکشنبە ٧ آذر ١٤٠٠، بنا بە دعوت 
نویسندەگان  »اتحادیە  رسمی 
هیات  هەولێر«،  شاخە   – کورد 
حزب دموکرات کوردستان ایران با 
سرپرستی »محمد صالح قادری«، 
حزب  کوردستانی  روابط  مسئول 
در  ایران،  کوردستان  دموکرات 
شاعر  گذشت  در  سالیاد  مراسم 
»جالل  کورد  نامی  نویسندە  و 

ملکشاە« شرکت کردند.
هیات  بود  یاد  مراسم  این  در 
پیام  دموکرات  حزب  نمایندەگی 
دموکرات  حزب  رهبری  همدردی 

مسئول  هجری«  »مصطفی 
کوردستان  دمکرات  حزب  اجرایی 
ایران در رابطە با سخنان »نچیروان 
کوردستان  اقلیم  رئیس  بارزانی« 
کە در جلسە »امنیت خاورمیانە« 
را  پیامی  کرد،  ارائە  دهوک  در 

منتشر کرد.

متن پیام بە این 
شرح است:

بارزانی«  آقای »نچیروان  سخنان 
در  کە  کوردستان  اقلیم  رئیس 
در  خاورمیانە«  »امنیت  جلسە 
در  کوردستان  آمریکایی  دانشگاە 
دهوک ارائە کرد در کل و بە ویژە 

متن بیانیە بە شرح زیر است:
در دو هفته پایانی آبانماه، اصفهان 
بسیار  اعتراضی  تجمع  شاهد 
حق آبه  برای  کشاورزان  گسترده 
کشاورزی در بستر خشک زاینده 

رود بود.
تجمع اعتراضی که رژیم جمهوری 
اسالمی تالش مذبوحانه ای برای 

خانوادە  بە  را  ایران  کوردستان 
ابراز  ملکشاە«  »جالل  گرامی 

کردند.
این مراسم ویژە زیر نظر نخست وزیر 
اقلیم کوردستان و با حضور شماری 
و  روشنفکران،  نویسندەگان،  از 
اقلیم  حکومت  ادارات  نمایندەگان 
کوردستان و مبارزین و فعالین هر 
چهار بخش کوردستان برگزار شد.

بعد از خواندن چندین شعر و پیام 
ویژە، نمایندە حزب دموکرات دستە 
تقدیم  قدردانی  نشان  بە  را  گلی 

خانوادە »جالل ملکشاە« کردند.

در بخشی کە مرتبط با حل مسئلە 
واقعیت هایی  اساس  بر  بود،  کورد 
است کە دارای پیشینەای تاریخی 
مهمی  بخش  آن  حل  و  می باشد 
این  در  صلح  و  امنیت  تامین  از 
کوردستان  کە  می باشد  کشورها 

میان آنها تقسیم شدە است.
چنین  در  کە  مهم  نظر  نقطە  این 
رئیس  سوی  از  مهمی  جلسە 
ارائه  شد، بخشی  اقلیم کوردستان 
همیشگی  موضع  و  سیاست  از 
حل  با  رابطە  در  ما  رسمی  و 
و  بوده   مسالمت آمیز مسئلە کورد 
قابل  ایشان  بە همین دلیل سخنان 

تقدیر است.

با  اما  آورد،  عمل  به  آن  مصادره 
خامنه ایی  علی  کردن«  »هو 
رژیم  تالش  این  معترضین،  توسط 
واکنش های  به  و  ماند  بی نتیجه 
علیه  وسیعتری  سرکوبگرایانه 
حمایت  برد.  راه  اصفهان  در  مردم 
اعتراض  از  اصفهان  مردم  وسیع 
کشاورزان دامنهء اعتراضات علیه 

شهر  مختلف  مناطق  به  را  رژیم 
درگیری  به  و  کشاند  اصفهان 
ویژه  یگان  های  نیروی  میان 
معترضین  با  مردم  سرکوب  برای 
انجاميد. شلیک گلوهای ساچمه 
ایی به مردم، ضرب و شتم آنها در 

مناطق مختلف شهر گزارش شد.
 ٣٠ در  مردم  اعتراضات  استمرار 
مردم  اعتراض  فوران  با  ماه  آبان 
معیشتی،  به مشکالت  کرد  شهر 
خبرها  سرخط  به  آن  در  آبی  بی 
آبی  تبعیض  سیاست  شد.  تبدیل 
جمهوری اسالمی و رفتار مسبوق 
به سابقە این رژیم، مردم شهرکرد 
آنها  و  انداخت  وحشت  به  نیز  را 
انتقال  از  جلوگیری  برای  نیز 
بە  دست  کارون  سرشاخە  های  آب 
موضوع  زمینه  در  زدند.  اعتراض 
پایانی  روزهای  در  آب،  بحران 
نیز  ماه  مرداد  اوایل  و  تیرماه 
و  عرب  ملت  گسترده  اعتراضات 
بی  به  نسبت  هموطنانمان  دیگر 
آبی، چه آب شرب و چه آب برای 
شد  سرکوب  بیرحمانه  کشاورزی 
کشته  تعدادی  آن  نتیجه  در  که 

و تعداد زیادی مجروح و دستگیر 
شدند.

اقلیم  تغییر  و  آبی  کم  معضل 
،فساد  آبی  تبعیض  سیاست  با 
در  مدیریت  سوء  و  ساختاری 
جمهوری اسالمی همراه شده است 
و نه تنها کشاورزی و صنعت را به 
بلکه  است  چالشی جدی کشانده 
تامین آب مناسب شرب برای مردم 

نیز با بحران روبرو شده است.
زمین،  فرونشست  آب،  بحران 
ارومیه،  دریاچه  بحران  ریزگرد، 
کالن  در  پاک  هوای  بحران 
و  تاالب ها  شدن  خشک  شهرها، 
دیگر  درشت  و  ریز  بحران  دهها 
بخشی از کارنامه زیست محیطی 

جمهوری اسالمی است.
جمهوری  دولت  ناکارآمد  دستگاه 
اسالمی و مافیای آب برای بدست 
آوردن سودهای بیکران به سدسازیها 
و انحراف آب از بسترهای طبیعی 
بر  آب  صنایع  چون  مناطقی  به 
و  پتروشیمی   ، سرامیک  فوالد، 
... امکانات آبی کشور را بسوی 
زوال پیش میبرند و امکان زیست 

آن  در  آتی  نسلهای  برای  مردم 
مناطق را با معضلی جدی مواجه 

میسازند.
ما، تخریب محیط زیست در ایران 
را که حاصل سیاستهای نابخرادانه 
جمهوری  رژیم  سودجویانهء  و 
محکوم  بشدت  است،  اسالمی 
میکنیم و از مبارزات و اعتراضات 
مردم در اصفهان و شهر کرد عمیقا 

حمایت میکنیم.
ما، ممانعت علیه این روند ویرانگر 
اعتراضات  در  تنها  را  کشور  در 
سیاستهای  علیه  مردمی  وسیع 
جمهوری  زیستی  محیط  ضد 
اسالمی جستجو میکنیم و تمامی 
مليتها را به همبستگی و مبارزه 
اسالمی  جمهوری  رژیم  علیه 

فرامی خوانیم. 

کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دموکراسی خواهان ایران

برابری  و  آزادی  برای  همبستگی 
در ایران

نوامبر   ٣٠  –  ١٤٠٠ آذرماه   ٩
٢٠٢١

حزب دمکرات 
کوردستان ایران
مسئول اجرایی
مصطفی هجری
١ آذر ماە ١٤٠٠
22 نوامبر 2٠2١
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سخن ادامه 

رژیم ایران در کوردستان بە بهانەهای 
مختلف دارایی مردم را ضبط می کند

نیزارهای »زرێبار« طعمە حریق شدند

بر اساس اخبار منتشر شدە نیروی 
شهرستان  در  رژیم  سرکوبگر 
بە  اقدام  ایالم  استان  »دهلران« 

ضبط دارایی مردم کردە است.
فرماندە سرکوبگران رژیم در استان 
ایالم گفتە است، کە نیروهای این 
 ٤٤ مزدورانە  اقدامی  در  ارگان 
راس احشام مردم در این شهرستان 

را ضبط کردەاند.
او بهانە ضبط این ۴۴ رأس احشام 
را نداشتن هر گونه مجوز از اداره 
دامپزشکی رژیم اعالم کردە است.
کارشناسان رژیم ارزش این احشام 
برآورد  تومان  میلیون  صد  را 

کردەاند.
نیروهای  مزدورانە  اقدام  این 

از  دریافتی  ویدئوهای  اساس  بر 
نیزارهای   ، اجتماعی  شبکەهای 
برای  مریوان  در  زرێبار  دریاچه 
چندمین بار متوالی طی ماه های 
اخیر طعمه حریق و تاکنون بیش از 
٨٠ هکتار از این نیزارها بە دلیل 

آتش سوزی نابود شدند.
»زرێبار«  نیزارهای  آتش سوزی 
و  شروع   ١٣ ساعت  چهارشنبە 

همچنان در حال گسترش است.
محیطی  زیست  فعالین  گفتە  بە 
سوزی  آتش  این  »مریوان« 
که  است  سوزی  آتش  بزرگترین 
اتفاق  زرێبار  دریاچه  در  تاکنون 
این  که  جایی  تا  است  افتاده 
اطراف  نیزارهای  به  سوزی  آتش 
بسیار  و  رسیده  نیز  مریوان  شهر 

خطرناک و نگران کننده است.

از  دالیلی  روانشناسان  از  برخی 
جمله بیکاری، عدم مراکز تفریحی 
و نشاط آورو همچنین اثرات جنگ 
به  اقدام  دالیل  از  را  تحمیلی 
»ایالم«  استان  مردم  خودکشی 
عنوان کردەاند. این روانشناسان با 
توجە بە این کە استان »ایالم« از 
جملە استان هایی است کە باالترین 
بیکار،  کردەهای  تحصیل  آمار 
حوزه  در  فراوان  پتانسیل های 
و  طبیعی  منابع  و  گردشگری 

سرکوبگر رژیم در حالی است کە 
مردم کوردستان و بخصوص استان 
ایالم وضعیت اقتصادی مناسب و 

پایداری ندارند.
بازار  در  گوشت  قیمت  افزایش 

فعالین زیست محیطی و ساکنین 
آتش سوزی  علت  مریوان  شهر 
عامل  را  »زرێبار«  نیزارهای 
انسانی و آن را بە کس یا کسانی 
بە  وابستە  کە  می دهند  نسبت 
راستای  در  و  هستند  ایران  رژیم 
رژیم  استعمارگرایانە  سیاست های 

 مسئلەای کە از زبان رئیس پلیس 
بخشی  فقط  شدە،  اعالم  تهران 
از سیاستی شوینیستی  کوچک 
و کلونیالیستی است کە با هدف 
آسمیلەکردن ملیت های غیرفارس 

اعمال می کنند.
رژیم  سیاست های  مقابل  در 
است  ضروری  تهران،  بر  حاکم 
با  نیز  ستم  تحت  ملیت های  کە 
واکنش خود در برابر این سیاست ها 
حال حاضر  در  ایستادگی کنند. 
کە رژیم این چنین و درمورد تابلو 
عمومی  مکان های  و  مغازەها 
سیاست های شوینیستی را اعمال 
می کند، بهتر است کە ملت های 
و  کردە  ایستادگی  غیرفارس 
اجازە ندهند کە هیچ تابلویی بە 
زبان فارسی در سرزمینشان وجود 

داشتە باشد.
وقتی کە رژیم ایران مصمم است 
ترکی  و  کوردی  نام  های  کە 
شهرهای  و  تهران  از  را   ... و 
بهترین  فارس نشین ممنوع کند، 
است  این  عکس العمل  و  موضع 
در  نیز  غیرفارس  ملت های  کە 
از  کە  ندهند  اجازە  خود  مناطق 
و  مغازه   برای  فارسی  نام های 
شود  استفادە  عمومی  مکان های 
بهتر است  آن را ممنوع کنند.  و 
برگزاری  با  ارادە  با  جوانان  کە 
کمپین هایی به  میدان آمده  و هر 
سرزمین  در  فارسی  تابلو  چە 
را  است  ستم  تحت  ملت های 

بشکنند.

مشکالتی کە منجر بە افزایش آمار خودکشی در ایالم شدە است

برگزاری فعالیت های زیست محیطی در مەریوان، دێوالن و سەواڵوا

با دخالت نیروهای امنیتی و انتظامی رژیم مراسم صدمین سالگرد 
تولد استاد »حسن زیرک« بە خشونت کشیدە شد

داعش ابزاری در دست ایران برای برهم زدن امنیت اقلیم کوردستان

زیر زمینی را دارد، علت بیکاری 
سرمایە  عدم  را  استان  این  در 
و  بودن  مرزی  بهانە  بە  گذاری 
فقدان زیرساخت های الزم برای بە 
و  عمرانی  طرح های  درآمدن  اجرا 

صنعتی در این استان دانستند.
روانشناسان با بیان این کە صدها 
مدرک  با  کردە  تحصیل  جوان 
بە  مختلف  زمینەهای  در  دکترا 
ادارە آموزش و پرورش رژیم در این 
استان مراجعە می کنند و حاضرند 

بە  فقط  دستمزد  دریافت  بدون 
منظور رهایی از خانە و افسردگی 
این  خود را مشغول کنند گفتند، 
بعد  بە  جایی  یک  در  جوانان 
فشارها  تحت  و  می شوند  خستە 
شغل،  ایجاد  عدم  استرس های  و 
برایشان  و  هستند  امنیت  و  رفاه 
بیکار بودن و در خانە مانده سخت 
از طرفی  و  است  کننده  و خسته 
روان درمانی یک کار فانتزی و 
شیکی است که یک سری افراد 

گروە   ،١٤٠٠ آذر   ١٢ جمعە  روز 
زاگرۆس«  و  »ئاگر  کوهنوردی 
اجتماعی  سازمان  همچنین  و 
گستردە  فعالیت های  »ژیار«، 
عنوان  تحت  را  محیطی  زیست 
»زاگرۆسانەی لەیالخ«  در دامنە 
منطقە  در  چەرموو«  »شاخە 

»دێوالن« انجام دادند.
محیطی  زیست  فعالیت  این  در 
همچون  گیاهانی  بذر  فعالین، 
»کەما، لۆ و خاشە« را در دامنە 

»شاخە چەرموو« کاشتند.

بە   ،١٤٠٠ آذر   ٧ یکشنبە  روز 
استاد  تولد  سالگرد  مناسبت 
نام  هنرمند  زیرک«،  »حسن 
آشنای آواز کورد، مراسمی ویژە با 
حضور اقشار مختلف مردم در شهر 

»بوکان« برگزار شد.
سایت  وب  بە  رسیدە  گزارش  بە 
این  در  میدیا«،  »کوردستان 
دوستداران  حضور  با  کە  مراسم 
موسیقی  و  فرهنگ  هواداران  و 
»حسن  استاد  مزار  سر  بر  کورد 

تروریستی  گروە  جاری  سال  طی 
»داعش« در مناطق کوردستانی 
خارج از ادارە دولت اقلیم کوردستان 
را  تروریستی  اقدام  مورد   ٢٠٦

انجام دادە است.
ناظران معتقدند کە گروە تروریستی 
با  را  اقدامات  این  »داعش« 
تحریک و حمایت رژیم ایران و با 
هدف برهم زدن ثبات و امنیت اقلیم 

کە  است  سال  دومین  این 
این چنینی تحت عنوان  فعالیتی 
برگزار  لەیالخ«  »زاگرۆسانەی 

می شود.
از طرفی دیگرقرار بر این است کە 
کشت  با  »سەواڵوایی«  فعالین 
 ٦ هفتە  یک  طی  »بلوط«  بذر 
این  مراتع  و  جنگل ها  از  هکتار 
شهر را تحت کشت بذر بلوط قرار 
دهند و در این میان فرماندار این 
شهر در صدد است تا این فعالیت 
فرماندار  همچون  را  گستردە 

نیروهای  شد،  برگزار  زیرک« 
رژیم  مسقتر  امنیتی  و  انتظامی 
در  دخالت  با  »بوکان«  شهر  در 
مانع  مراسم  اجرای  و  چگونگی 

برگزاری کامل مراسم شدند.
موسیقی  کارشناسان  گفتە  بە 
زیرک«  »حسن  استاد  آواز،  و 
و  بهترین  از  یکی  شک  بدون 
در  کورد  هنرمندان  تاثیرگذارترین 
دور معاصر بودند و با تولید صدها 
اذهان  در  ویژە  جایگای  ناب،  اثر 

کوردستان عراق انجام می دهد.
دبیرکل  یاور«،  سرلشکر«جبار 
اقلیم  دولت  پیشمرگ  وزارت 
کە  است  کردە  اعالم  کوردستان 
 ٢٠٢١ سال  اول  ماە   ١٠ طی 
میالدی، تروریست های »داعش« 
در  را  تروریستی  عملیات   ٢٠٦
ادارە  مناطق کوردستانی خارج از 
عراق  کوردستان  اقلیم  حکومت 

شهرستان »کامیاران« بە نام خود 
تمام کند.

آموزشگاە  دیگر  سوی  از 
شهر  در  موسیقی »فالرمونیکا« 
زیست  آموزشی  دورە  »مەریوان« 
محیطی را برای کودکان این شهر 

برگزار می کند.
در این دورە کودکان یاد می گیرند 
کە از زیستگاە خود حفاظت و آن 

را دوست بدارند.

مردم کورد دارند.
 ١٣٠٠ سال  در  »زیرک«  استاد 
خورشیدی در محلە »قلعە سردار« 
تیر   ٥ در  و  متولد  بوکان  شهر 
١٣٥١  خورشیدی در ٥١ سالگی 
و بە علت سرطان کبد درگذشتند 
و بنا بە وصیت خودشان در دامنە 
بە  مشرف  »ناڵەشکێنە«  کوە 

بوکان بە خاک سپردە شد.

انجام دادند و در نتیجە این حمالت 
ربودە  و  مجروح  شهید،  نفر   ٨٣٧

شدند.
تروریستی  اقدام  آخرین  در 
آذر   ١١ مورخ  کە  »داعش« 
روستای »خدرجیجە«  بە   ،١٤٠٠
توابع »مخمور« حملە کردند،  از 
١٣ نفر شهید شدند کە ٣ نفرشان 
دیگر  شهید   ١٠ و  نظامی  غیر 

کوردستان  پیشمرگ  نیروهای  از 
و  مستقیم  چە  ایران  رژیم  بودند. 
چە بە واسطە نیروهای وابستە بە 
بتواند  بلکە  تا  کردە  تقال  خود، 
و  امنیت  برای   جدی  تهدیدی 
بە  و  باشد  کوردستان  اقلیم  ثبات 
بزرگترین  ایران  رژیم  ناظران  گفتە 
تهدید و دشمن ملت کورد در هر 

چهار بخش کوردستان است.

نابسامان رژیم ایران دلیلی بر راکد 
شدە  احشام  فروش  و  خرید  شدن 
کە این مهم دامداران را در خرید 
علوفە و واکسینە کردن دام هایشان 

ناتوان گذاشتە است.

اقدام می کنند.
دریاچه زرێبار مریوان دارای یک 
هزار و ٢٠٠ هکتار نیزار است کە 
تاکنون و بە علت آتش سوزی بیش 
از ٨٠ هکتار از این نیزارها طعمە 

حریق شدند.

که درآمدهای مالی باالیی دارند 
می توانند بە مشاور مراجعە کنند.
در  قدرت  تمرکز  روانشناسان  این 
ایران و عدم مطالعات و تحقیقات 
اقتصادی،  سیاسی،  مختلف 
فرهنگی، آموزشی، علوم پزشکی، 
پرورشی،  و  آموزشی  بهزیستی، 
اجتماعی  امور  کارو  دانشگاهی، 
در کوردستان را دلیل اصلی برای 
کاهش اقدام به خودکشی در استان 

»ایالم« اعالم کردەاند.

فقدان نشاط اجتماعی و برخورداری 
تفریحی،  مراکز  از  استان  مردم 
و  گردشگری  ورزشی،  رفاهی، 
این چنینی و سوختن  مقوله هایی 
نبود  دلیل  بە  هنری  استعدادهای 
سالن ویژه تئاتر و یا سالنی برای 
اجرای موسیقی که صدابرداری و 
امکان صداگذاری های حرفه ای در 
آن باشد از دیگر دالیل افسردگی 
و آمار باالی خودکشی در استان 
ایالم است. استرس و اضطراب هایی 

در  کودکان  و  بزرگساالن  که 
با عراق  ایران  شرایط جنگ رژیم 
تجربه کردند، در روح و روان این 
اکنون  هم  و  گذاشته  تاثیر  مردم 

عوارض خود را نشان می دهد.
در  خودکشی  کە  این  وجود  با 
استان »ایالم« باال است اما آمار 
و  ندارد  وجود  باره  این  در  دقیقی 
و  پزشکی  علوم  قانونی،  پزشکی 
انتشار آمار سر  بهزیستی رژیم از 

باز می زنند.



شامرە 8١2 - ١5 آذر ٤١٤٠٠

آنچه بر ما می گذرد

در حقیقت وظیفه اپوزیسیون شعار حمایتی نیست، بلکه فراهم آوردن امکانیت یک همبستگی برای دستیابی به اهدافی فراگروهی 
است و دقیقا در چنین نقطه ای می توان ظرفیت های جریانات را برای گذار از استبداد ارزیابی کرد. به عبارتی دیگر، زمانی که ما 
برای دستیابی به یک هدف، خارج از مقاصد صرف سیاسی خود، قدم برمی  داریم، سطح اخالقی سیاست خود را به اثبات می رسانیم.

از همین عدم درک صحیح است.  ناشی  می توان گفت عدم تشکیل یک جبهه فراگیر 
جریاناتی که از هم اکنون تئوری توطئه را به عقالنیت ترجیح داده اند، نه تنها شریک 
از  را  جعلی  تصویری  کاذب،  مخالف  یک صدای  ایجاد  با  بلکه  هستند  حاکمیت  جرم 
مخالفان ارائه می دهند. تصویری که در اذهان جامعه باقی مانده و به زودی از بین 

نخواهد رفت.

کیوان درودی
آقای  از  قولی  نقل  با  را  نوشته 
اندیشمند  گست  اورتگای 
»ما  می کنم؛  آغاز  اسپانیایی 
و  می گذرد  ما  بر  چه  نمی دانیم 
این، دقیقا آن چیزی است که بر 

ما می گذرد.« 
در ٤٣ سال اخیر جریانات سیاسی 
تغییر  برای  مختلفی  احزاب  و 
تحت  ایران  در  موجود  وضعیت 
فعالیت  اسالمی  جمهوری  سلطه 
آن ها  تاثیر  این وجود  با  داشته اند؛ 
به یک جنبش فراگیر برای گذار 
نشده  منجر  موجود  وضعیت  از 
بسیاری  که  است  بدیهی  است. 
موجود  وضعیت  عبارت  ما  از 
منتسب  اسالمی  جمهوری  به  را 
جمهوری  بالشک  می کنیم، 
شاید  و  عامل  یک  اسالمی 
موثرترین عامل این وضعیت است، 
روزه  یک  نه  حکومت  این  اما 
شکل گرفته و نه به تنهایی قادر 
خود  ساله   ٤٣ استیالی  ادامه  به 
بوده است. به عبارتی ما با یک 
موجودیت یا ساختار روبرو نیستیم، 
مراتب  به  پدیده  یک  با  بلکه 
بزرگتر دست وپنجه نرم می کنیم. 

مراد از تشکیل جریانات سیاسی، 
نه تحول شئون اخالقی، زیستی و 
قدرت«  اجتماعی که »جابجایی 
ما  که  است  پرواضح  است،  بوده 
تجربه   ۵٧ در  را  مرحله ای  چنین 
که  چنان  نتیجه  اما  کرده ایم، 
وضعیت  از  گذار  است،  مبرهن 

استبدادی را رقم نزد. 
که  واقعیت  این  پذیرش  بنابراین 
ایجاد تحولی مثبت، مستلزم گریز 
از تمرکز بر جابجایی قدرت است، 
سلیم  عقل  نیست.  سخت  چندان 
بنیادین  تحول های  که  می پذیرد 
است  نیازمند  پیش زمینه هایی  به 
گذشته  شرایط  تکرار  عدم  که 
وضعیتی  برساختن  و  تضمین  را 

مطلوب را موید باشد.
از نگاە نگارندە، گذار از جمهوری 
از  مرحله  یک  تنها  اسالمی 
فرآیند گذار از وضعیت استبدادی 
است. البته قطعا این سیاست، باید 

این  به  باشد.  شده«  »اندیشیده 
را  الزاماتی  تمام  ما  که  معنی 
رقم  را  مطلوب  وضعیت  که یک 
می زند، پیش بینی کرده باشم. حال 
پرسش، چیستی و چگونگی خود 

این وضعیت مطلوب است.
بسیار ساده می توان گفت، وضعیتی 
از  نخست  بود که  خواهد  مطلوب 
نگاه عمومی مفید باشد. به زبانی 
دیگر آنچه برای عموم مفید است، 
غیر  در  بود.  خواهد  نیز  مطلوب 
از  بخشی  دیگر  بار  صورت  این 
یک کلیت با بخش یا بخش هایی 
دیگر وارد تنازع و تضارب منافع 
می شود و این همان بیراهه خواهد 
جز  مقصدی  به  یحتمل  که  بود 

استبداد راه نخواهد برد.
می گوییم  سخن  عموم  از  وقتی 

باید آگاه باشیم که هیچ شخص، 
از  خارج  جمعیتی  و  جریان  گروه، 

این چارچوب تعریف نشود.

چرا نمی دانیم چە بر ما می گذرد؟
ارائه  کنونی  وضعیت  از  آنچه 
می شود، گزارشی روزمره بر حسب 
معادالت سیاسی و منطقه ای است 

و این تحلیل ها هر اندازه که دقیق 
درستی  درک  به  را  ما  باشند، 
ما  مراد  چراکه  رساند.  نخواهد 
از وضعیت موجود منشا و زمینه 
وضعیت است و نه نمودهای عینی 
آن. فی الواقع ما می خواهیم بدانیم 
این نمودها که در قالب رویدادهایی 
نوع  و   داخلی  اعتراضات  مانند 
پدیدار  حاکمیتی  سیاسی  مواضع 
خاستگاه هایی  چه  می شود، 
دارند. در حقیقت هدف معرفتی و 

شناختی است.
غرب  موضع  تحلیل  نمونه،  برای 
اتمی  مشکوک  برنامه  قبال  در 
جمهوری اسالمی، با چرایی اتخاذ 
چنین مواضعی دو سوال از اساس 
متفاوت است و گزارش اعتراضات 
ماندن  نیمه تمام  چرایی  با  روزانه 
فرق  اساسا  آن ها  شدن  سرکوب  و 

دارد.
می گوییم  ما  که  هنگامی 
و  می کند  سرکوب  حاکمیت 
مطالبات  با  تعامل  به  تمایلی 
ندارد، در واقع، تحلیل ما جز تکرار 
مکررات نیست. سوال اساسی این 
به  قادر  حاکمیت  چرا  که  است 

سرکوب اعتراضات بوده است؟
این واقعیتی انکارناپذیر است که 
ساختار  آنچه  با  مواجهه  در  ما 

عمل  نیدیشیده  شده،  نامیده 
جابجایی  بر  را  بنیاد  و  کرده ایم 
اینکه  حال  گذاشته ایم.  قدرت 
چنین  از  فراتر  می بایست  تحول 

مقصودی باشد.
جریانات  اعتراضی  هر  شروع  با 
حامی  مثابه  به  را  خود  مختلفی 
آن معرفی می کنند، اما اقدامی 

در عمل صورت نمی گیرد. احتماال 
و  دادخواهی  مسئله  موضوع،  این 
مطالبه را به سوژه تبلیغاتی تقلیل 

می دهد.
کرد،  اعتراف  باید  همین  برای 
اسالمی  جمهوری  اپوزیسیون 
»وضعیت  به  نیل  برای  برنامه ای 
به  و  ندارد  دست  در  مطلوب« 
چشم  رویدادها  به  ساده،  عبارتی 

دوخته است.
موجب  تنها  نه  رویکردی  چنین 

بلکه  شده،  داخلی  سرخوردگی 
کاسته  نیز  مخالفان  اعتبار  از 
اینکه  بدون  مخالفان  این  و  است 
یکبار برای همیشه به ضعف خود 
اعتراف کنند، سعی در تاکید بر 
و  دارند  حاکمیت  بودن  دیکتاتور 
این  نیست.  بدیهیات  جز  نیز،  این 
جمهوری  که  است  آشکار  کامال 
اسالمی ماهیتی توتالیتاریانیستی 
این  بر  را  فرض  باید  ما  و  دارد 
محفوظ  ماهیت  این  که  بگذاریم 
از  بیش  اینکه  کما  ماند،  خواهد 
چهار دهه گذشته چیزی جز این 

امر را نشان نداده است.
به همین جهت باید گفت، عبور از 
یک  ارائه  با  جز  قهقرایی  چنین 
مردم  تمامی  مطلوب  که  راهبرد 

باشد امکان پذیر نیست.

اهمیت  اندیشه  اینجاست که حوزه 
خود را به دست می آورد و ما به 
آنچه  تغییر  به  وقایع،  شرح  جای 
روی می دهد؛ تغییر مسیر خواهیم 

داد.
ارائه  و  مسیر  تغییر  این  لزوم 
راه  تنها  شده،  اندیشیده  سیاستی 
پیش رو است که ما را در کانال 

رسیدن به وضعیت مطلوب یاد شده 
قرار می هد.

در حقیقت وظیفه اپوزیسیون شعار 
حمایتی نیست، بلکه فراهم آوردن 
برای  همبستگی  یک  امکانیت 
فراگروهی  اهدافی  به  دستیابی 
نقطه ای  چنین  در  دقیقا  و  است 
را  جریانات  ظرفیت های  می توان 
ارزیابی  استبداد  از  گذار  برای 
زمانی  دیگر،  عبارتی  به  کرد. 
یک  به  دستیابی  برای  ما  که 

صرف  مقاصد  از  خارج  هدف، 
سیاسی خود، قدم برمی  داریم، سطح 
اثبات  به  را  اخالقی سیاست خود 

می رسانیم.
شده، می توان  یاد  دالیل  همین  به 
گفت ما واقعا نمی دانیم چه بر سر 
تشویق  به  صرفا  و  می گذرد  ما 
جامعه برای آمدن به خیابان اکتفا 
وجه  هیچ  به  این  و  می کنیم 
مخالفان  برای  قبولی  نمره  یک 
نیست. کاهش عدم اعتماد جامعه 
مسئله  همین  نیزبه  اپوزیسیون  به 
دورنمایی  که  می شود  مربوط 
تمام  و  نداده  ارائه  خود  برنامه   از 
توصیف  و  پوشش  در  آن  عملکرد 
شده  خالصه  بدیهی  رویدادهایی 
است. حال اینکه مردم انتظار یک 
نوع هماهنگی و موبیلیزه شدن را 

دارند که از یک آدرس مشخص و 
منسجم دریافت شده باشد.

مع االسف، عدم درک این موضوع 
نگرش های  که  است  شده  باعث 
گروهی و سطحی ، عمق فاجعه را 
این سیاست  البته  الپوشانی کند. 
به  را  دیگری  جبران ناپذیر  تبعات 
جمهوری  سلطه  تداوم  موازات 

اسالمی در پی داشته است. نابودی 
محیط زیست و ورشکستگی آبی، 
اعتیاد،  مهاجرت،  میزان  افزایش 
بیکاری و کاهش امید و از همه 
اخالقیات  افول  یا  و  تنازل  مهمتر 
عملکردی  چنین  تبعات  جمله  از 

است.
یک  تشکیل  عدم  گفت  می توان 
جبهه فراگیر ناشی از همین عدم 
درک صحیح است. جریاناتی که 
به  را  توطئه  تئوری  هم اکنون  از 

تنها  نه  داده اند،  ترجیح  عقالنیت 
شریک جرم حاکمیت هستند بلکه 
مخالف  صدای  یک  ایجاد  با 
از  را  جعلی  تصویری  کاذب، 
تصویری  ارائه می دهند.  مخالفان 
که در اذهان جامعه باقی مانده و 

به زودی از بین نخواهد رفت.
و  اخالق  و  اندیشه  نبود  واقع  در 
تمرکز بر رویدادها برای جابجایی 
قدرت، این ذهنیت را - به درستی 
است که مخالفان،  ایجاد کرده   -
تنها گروهی از حکام آینده هستند 
که پا جای پای حاکمیت کنونی 
بزرگترین ضربه  این  و  می گذارند 
به تمامی ابعاد مبارزه در داخل و 

خارج خواهد بود.
اندیشه ای که موجودیت و حضور 
علیه  تهدید  مثابه  به  را  دیگری 

خط مشی  می کند،  قلمداد  خود 
امنیتی توتالیتاریانیستی جمهوری 
می کند  پیگیری  را  اسالمی 
و  مدارا  اخالق  که  سیاستی  و 
همبستگی تمامی اقشار و گروه ها 
عقبه  ارضای  جز  دربرنگیرد،  را 
خود، اقدامی برای تحول و گذار 

انجام نداده است.
با این توضیح باید روشن باشد که 
مراد نگارنده دوری جستن از سنت 
سیاسی حاکم بر ایران و بازآفرینی 
نقش تمامی شهروندان از هر طبقه، 

ملیت، زبانی باشد.
تهییج  بر  سیاست گذاری  نوع  این 
فی   شده،  نهاده  بنیان  تشجیع  و 
بسا  چه  و  اندیشه گریز  نفسه 
اندیشه ستیز است. عموم مردم بدون 
نیاز به چنین اقداماتی برای تحقق 
مطالبات خود، عمل خواهند کرد. 
پس وظیفه مخالفینی که خواهان 
همگان  به  متعلق  آینده  یک 
هستند؛ ایجاد یک آدرس سیاسی 
مطالبات  و  خواست  به  اتکا  با 
مختلف برآمده از تمامی گروه های 
فکری، سیاسی، ملیتی و مذهبی 

است.
شاید بتوان گفت نمونه ورشکستگی 
این  از  روشنی  بسیار  نمود  آبی 
وضعیت قهقرایی است. جایی که 
همه متضرر می شوند اما هرکدام 
برمی آورند.  غیرهمجنس  صدایی 
الگویی  خال  شریطی،  چنین 
سیاسی، مبتنی بر اندیشه پرزی و 
می سازد.  آشکار  را  اخالق مداری 
امثال  بزرگی،  خال  چنین  در 
کارتونی  مجلس  نمایندگان 
مدعی العموم  عنوان  به  حاکمیت، 
هریک،  و  می شوند  عرصه  وارد 
با جعل مقام نمایندگی، به مثابه 
منطقه  یک  مردم  حقوق  مدافع 
در  می کنند.  اتخاذ  مواضعی 
که  است  جایی  همان  این  حقیقت 
اپوزیسیون نقش خود درایجاد  باید 
اجتماعی  انسجام  و  همبستگی 
متاسفانه  اما  می کرد،  ایفا  را 
چنین  از  نشانی  کوچکترین 

عملکردی احساس نمی شود.
که  احتمال  این  برآوردها،  طبق 
خالی  ایران،  جغرافیای  از  نیمی 
زمان  هر  از  بیش  شود؛  از سکنه 
تهدید  این  و  دارد  وجود  دیگری 

با و بدون جمهوری اسالمی باقی 
خواهد ماند. 

با این توضیح می توان گفت، بازی 
عدم  و  حاکمیت  زمین  در  کردن 
اندیشیده  و  درست  ارزش گذاری 
شده، یک فاجعه زیست محیطی و 
به تبع آن، یک فاجعه انسانی را 

به دنبال خواهد داشت.
ساده ترین و عقالنی ترین توصیه به 
اپوزسیون نماها در چنین موقعیتی 
اشاعه  جای  به  که  است  این 
تئوری توطئه و تداوم سیاست های 
جمهوری اسالمی، برای رهایی از 
این شرایط، برای یکبار، به ایجاد 
افقی روشن برای همگان در آینده، 
بیندیشند و حداقل اقدامی در جهت 
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آموزش در سایە رژیم والیت فقیه 
امیر بنوخلفی 

شدە  آموزش  از  زیادی  تعاریف 
حدی  تا  و  پیچیدە  و  مبهم  کە 
ترین  سادە  ،در  است  نامشخص 
تعلیم  معنای  بە  آموزش  تعریف 
ذهن و روح انسان کە نیازی بانی 

برای بشریت است.
تحولی   ٥٧ انقالب  از  بعد  قطعا 
لحاظ  همە  از  بدیع  و  بنیادین 
واضح  گرفت،  صورت  ایران   در 
ترین آن تغییراتی ریشەای کە در 
سیستم آموزش و پرورش ایجاد شد. 
بعد  فقیە  والیت  رژیم  ارشد  سران 
اولین  نظام،  های  پایە  استقرار  از 
سیبلی را کە نشانە گرفتە بودند 
درج  بود،  کشور  آموزشی  سیستم 
و  نظام  مذهبی  ایدولوژی  کردن 
متون  در  خودشان  خبیپ  تفکر 

درسی محصالن بود.
از  بعد  کە  کارخانەای  ساختن 
بە  مطابق  ربات  یک  سال  دوازدە 
پرداختە  و  ساختە  خودشان  میل 
خواستی  کنند،  ایجاد  باشد  شدە 
بەآن  رسیدن  رویای  در  کە  نجس 
برای  کنند،  می  وقفە  بی  تالش 
دهەی  ایران  در  شست  دهە  همین 
واژگونی عمل و پیشرفت و دفن 

کردن آیندە بود.
اوایل  همان  از  فقیە  والیت  رژیم 
آموزش  نظام  در  اساسی  تغییر  بە 
درسی  کتب  پرداخت  پرورش  و 
براساس  حدی  تا  زمان  آن  تا  کە 
بە  بود  آموزش  جهانی  معیارهای 
کتاب  کنە  از  علوم  آن  استخراج 
علومی  و  زد  دروسی دست  های 
کاذب را جایگزین آن کرد، در قبل 
دینی  دروس  میزان  انقالب٥٧  از 
هم  االن  کە  بود  درصد   ٧ تا   ٤
ادامە  بدین شیوە  در سطح جهانی 
داشتە است، ولی با سر کار آمدن 
این رژیم سریع این ارقام تغییر پیدا 
های  بحث  کە  طوری  بە  کردند 
بە  درسی  های  کتاب  در  دینی 
یعنی  رسید  ٢٥درصد  از  بیش 
درسی  متون  چهارم  یک  تقریبا 
است،  دینی  مسائل  بە  مربوط 
صرف  هم  زیادی  وقت  معهذا 
ایدلوژی های مخصوص نظام کە 
دین  مسائل  چارچوب  از  خارج 

هم  بە  چە  اگر  می شود،  هست، 
ربط می دهند و آنان را ادغام می 
کنند و چیزی نوین تولید کردند 
کە االن آن را بە اجرا گذاشتە اند.

را  مسئلە  این  الیە های  اگر 
جزئی تر بررسی کنیم باید نگاهی 
بە محتوای کتاب درسی بیندازیم، 
تا  سالە   ٧ آموز  دانش  یک  از 
می  التحصیل  فارغ  کە  جوانی 
مدرسە  بە  پا  کە  بچەای  شود، 
می گذارد تا آغوش خود را برای 
تحصیل و دانش باز کند در اولین 
برخوردش با مسائلی پوچ بی معنا 
از هر گونە علوم کە منتج  مبرا 
باشد برای بشریت روبەرو می شود.
پایە  درسی  های  کتاب  در  مثال 
قبر  عذاب  و  معاد  از  ترس  هفتم 
مطرح  بهشت  بە  رسیدن  آرزوی  و 
شدە است، یعنی چیزی کە طفل 
است،  اعمال  این  بگیرد  یاد  باید 
حرف زدن از دنیای دگر، معصیت، 
پاداش الهی کە هنوز آن طفل در 
معصومیت دارد دور میزند، او را 
در گناە نکردە بە بند می کشند.

جسم  یک  دنبال  بە  آنان  واقع  در 
مطیع هستند، تبلیغات گستردە در 
مدارس برای عضویت در نهادهای 
افعالی  ناچیز  از  غیرە  و  بسیجی 
ایران  بر  حاکم  مرتجعان  کە  است 
اند.  تالش  در  وقفە  بی  آن  برای 
ما در این جا بە مصاحبەی یک 
پسربچەای ١٤ سالە کە درجنگ 
میان ایران و عراق دهەی ٦٠ از او 
فیلم گرفتە شدە اشارە می کنیم 
از  کە می گوید ›‹انگیزەی من 
کردن  پاک  برای  جبهە  بە  آمدن 
گناهان و معصیت ها و شهید شدن 

و رسیدن بە درجە اعلی است‹‹.
صحیح است در آن زمان باگراوند 
فکری اجتماع شیوەای جهادی بە 
تاثیر  بود و شاید هم  خود گرفتە 
فضای جامعە بیشتر از مدارس بود 
بچە  پسر  این  کردن  تشویق  برای 
بە جبهە  و خیلی های دیگر کە 
خمینی  رژیم  مدام  ولی  رفتەاند 
نیتش از آموزش و پرورش ساختن 
از همین نوع بود برای سوخت قطار 

نظام والیت فقیە الزم بودە است.
ساختن سربازان متعهد نظام اصلی  
و  است  رژیم  برای  اهمیت  پر 
نگاهش بە سیستم آموزش در همین 

راستا قرار دارد.

پرورش  از  جدا  رژیم  واقعیت  در 
فکری محصالن در قالب مقدسات 
است  دیگر  اصلی  دنبال  بە  نظام، 
آن هم دلزدگی از عمل یادگیری 
بە  آموزشی  سیستم  است.  دانش 
بە  شیوەای طرح شدە گر محصل 
نشود  گرویدە  نظام  نجس  افکار 
حداقل از علم و دانش دوری کند 
و در دنیای عقب ماندگی آن فرد 
دست و پا بزند، در واقع موفقیتی 
دگر  سوی  از  نظام  برای  دوگانە 
کارخانەی  این  وارد  فردی  اگر 
تمام  قطعا  شود  مغزی  شستشوی 
تالششان بر تربیت میل رژیم است 
کە آن ماکن و ربات مطابق میل 
خودشان درست کنند، خوب آشکار 
آیندە  در  کسانی  چنین  است 
بازی  را  انگل  یک  نقش  جامعە 
زادگان  آنان  چونکە  کرد  خواهند 
رژیم ترویستی والیت مطلقە فقیە 
هستند، و از طرفی دیگر انصراف 
سود می  رژیم  بە  هم  تحصیل  از 
هستند  جامعە  در  رساند، کسانی 
راست  و  چپ  از  خبر  بی  کە 
خودشان هستند حتی در تصمیمات 
زندگی شخصی خودشان با مشکل 
هم خودش  این  روبەرو می شوند، 
یک برگ برندە برای نظام است و 

از هر دو سو بهرە می برد.
در  کە  های  مبحث  این  همەی 

شک  بدون  آمد  میان  بە  اینجا 
کوردستان هم در آن یک قربانی 
از  بیشتر  خیلی  درجاتی  بە  است 
مناطق فارس نشین، در کوردستان 
یک  فاجعات  این  همە  از  جدا 
ثانیە  یک  رژیم  کە  دیگر  اصل 
هم از آن باز نایستادە است تفریس 
کردن کوردستان است، ایجاد تغییر 
ترکیب جمعیتی در بعضی مناطق 
از  فارس  ملت  نفع  بە  کوردستان 
قالب  در  رژیم  اقدامات  دیباچە 
پرداختە  آن  بە  آموزش  سیستم 
عجیب  پارادوکسی  شاید  است. 
سیستم  در  کە  باشد  داشتە  وجود 
اسالمی  جمهوری  نظام  آموزشی 
در  شود  می  دیدە  وقتی  ایران 
مناطق فارس نشین بە دنبال ترویج 
عدل  ترویج  و  دینی  مطالباتی 
مهدوی و فراهم کردن زمینە برای 
آمدن وی است و در مناطق دیگر 
کە ملیت های دگر در آنجا وجود 
کوردستان،  علی الخصوص  دارد 
فارسی  فرهنگ  ترویج  دنبال  بە 
کهن و ادعای ملت برتر در مقابل 
ملت های دیگر و همچنین نشان 
بە عنوان یک قوم کە  آنان  دادن 
عقبە ملت فارس هستند، در همین 
راستا تالش برای خفە کردن هویت 
از  تاریخشان  کردن  دفن  و  آنان 
حافظە  تا  است  رژیم  این  سوی 

تاریخی آنان پاک شود و در یک 
سردرگمی تیرە بماند خودشان علنا 
قبول کنند بخشی از ملت فارس 
هستند و تنها یک قوم اند کە در 
چهارچوب این کشور زندگی می 
این  نیست  گونە  بدین  اما  کنند. 
در  کە  نیست  پارادوکس  تنها  نە 
دارد  قرار  رژیم  آموزشی  سیستم 
ستراتیژی  و  حیاتی  اصل  بلکە 
آگاهانە  کە  است  قبیح  نظام  این 
این  اجرایی  برای  است  تالش  در 
برنامە و برنامەهای مافوق دگرش 
کە مبرا از هر گونە تفکر انسانی 
و بشری حتی حیوانات وحشی در 
سیستم اکوسیستم در مقابل طعمە 
عمل  کارانە  جنایت  آنقدر  هایشان 

نمی کنند.
اگر نگاهی مختصر هم بکنیم بە 
تاسف  وضعیتی  با  معلم  جایگاە 
بار روبرو خواهیم شد کە آگاهانە 
بە منظور حقیر نشان دادن منزلت 
معلم عمل می کنند، هیچ معلمی 
در ایران وجود ندارد کە شغل دوم 
نداشتە باشد، حقوق کمی کە در 
قبال خدمت گستردەی آنان بهشان 
دادە می شود ناچاراند کە بە شغل 

دومی و سومی روی آورند.
در  کە  تفتیشی  گران  مراحل   
آنان اجرا می شود،  گزینش روی 
و  تبهکار  یک  مانند  واقع  در 

روبەروی  کە  مستنطق  یک 
چند  از  کە  اند  نشستە  یکدیگر 
میت  برای  است  الزم  کفن  متر 
ریزترین  تا  می شود  پرسیدە  او  از 
تبصرە های قانون مدنی کە یک 
دانستن  در  هم  خودش  دان  حقوق 
بیشتر آنان عاجز است. بعد از گذر 
رسمی  بە  و  الوهیت  امتحان  این 
معلم شدن خوب دیدە می شود کە 
جایگاە منزلت این طبقە جامعە در 
مقصود  اصل  در  دارد.  قرار  کجا 
و  معلم  بە  موهن  رژیمی  همچون 

جایگاە او است.
 این تقریرات در واقع بخش خیلی 
کوچکی از دریای بیکران جنایات 
و  آموزش  صنعت  در  کە  رژیم 
پرورش کە اجرا کردە و می کند، 
ترفیع  نظامی  همچون  مسلک 
ارتجاع و مالل است کە ماموریتش 
از  پر  جهانی  کردن  ترسیم  تنها 
پوچ  گرایی،  افراط   ، خونریزی 
بی  آیندەای  دادن  نشان  گرایی، 
کردن  معقل  قمع،  و  قلع  ارزش، 
نعش  دادن  جلوە  نفیس  عقاید، 
متعفن جنگ و خونریزی و جنایت 
و قبیل آن کە فقط خودش بە وجود 
آورندە و متولد شدە از همین ها است 
کە می خواهد آیندە ایران و منطقە 
گر  دهد  سوق  راستا  همین  در  را 

تحدیدی سر راە او نباشد. 

شعارهای اخالقی سابق خود انجام 
دهند.

در حقیقت وظیفه اپوزیسیون شعار 
حمایتی نیست، بلکه فراهم آوردن 
برای  همبستگی  یک  امکانیت 
فراگروهی  اهدافی  به  دستیابی 
نقطه ای  چنین  در  دقیقا  و  است 
را  جریانات  ظرفیت های  می توان 
ارزیابی  استبداد  از  گذار  برای 
زمانی  دیگر،  عبارتی  به  کرد. 
یک  به  دستیابی  برای  ما  که 
صرف  مقاصد  از  خارج  هدف، 
سیاسی خود، قدم برمی  داریم، سطح 
اثبات  به  را  اخالقی سیاست خود 

می رسانیم.
شده، می توان  یاد  دالیل  همین  به 
گفت ما واقعا نمی دانیم چه بر سر 
تشویق  به  صرفا  و  می گذرد  ما 
جامعه برای آمدن به خیابان اکتفا 
وجه  هیچ  به  این  و  می کنیم 

مخالفان  برای  قبولی  نمره  یک 
نیست. کاهش عدم اعتماد جامعه 
مسئله  همین  نیزبه  اپوزیسیون  به 
دورنمایی  که  می شود  مربوط 
تمام  و  نداده  ارائه  خود  برنامه   از 
توصیف  و  پوشش  در  آن  عملکرد 
شده  خالصه  بدیهی  رویدادهایی 
است. حال اینکه مردم انتظار یک 
نوع هماهنگی و موبیلیزه شدن را 
دارند که از یک آدرس مشخص و 

منسجم دریافت شده باشد.
مع االسف، عدم درک این موضوع 
نگرش های  که  است  شده  باعث 
گروهی و سطحی ، عمق فاجعه را 
این سیاست  البته  الپوشانی کند. 
به  را  دیگری  جبران ناپذیر  تبعات 
جمهوری  سلطه  تداوم  موازات 
اسالمی در پی داشته است. نابودی 
محیط زیست و ورشکستگی آبی، 
اعتیاد،  مهاجرت،  میزان  افزایش 
بیکاری و کاهش امید و از همه 
اخالقیات  افول  یا  و  تنازل  مهمتر 
عملکردی  چنین  تبعات  جمله  از 

است.
یک  تشکیل  عدم  گفت  می توان 
جبهه فراگیر ناشی از همین عدم 
درک صحیح است. جریاناتی که 
به  را  توطئه  تئوری  هم اکنون  از 
تنها  نه  داده اند،  ترجیح  عقالنیت 
شریک جرم حاکمیت هستند بلکه 
مخالف  صدای  یک  ایجاد  با 
از  را  جعلی  تصویری  کاذب، 
تصویری  ارائه می دهند.  مخالفان 
که در اذهان جامعه باقی مانده و 

به زودی از بین نخواهد رفت.
و  اخالق  و  اندیشه  نبود  واقع  در 
تمرکز بر رویدادها برای جابجایی 
قدرت، این ذهنیت را - به درستی 
است که مخالفان،  ایجاد کرده   -
تنها گروهی از حکام آینده هستند 
که پا جای پای حاکمیت کنونی 
بزرگترین ضربه  این  و  می گذارند 
به تمامی ابعاد مبارزه در داخل و 

خارج خواهد بود.
اندیشه ای که موجودیت و حضور 
علیه  تهدید  مثابه  به  را  دیگری 

خط مشی  می کند،  قلمداد  خود 
امنیتی توتالیتاریانیستی جمهوری 
می کند  پیگیری  را  اسالمی 
و  مدارا  اخالق  که  سیاستی  و 
همبستگی تمامی اقشار و گروه ها 
عقبه  ارضای  جز  دربرنگیرد،  را 
خود، اقدامی برای تحول و گذار 

انجام نداده است.
با این توضیح باید روشن باشد که 
مراد نگارنده دوری جستن از سنت 
سیاسی حاکم بر ایران و بازآفرینی 
نقش تمامی شهروندان از هر طبقه، 

ملیت، زبانی باشد.
تهییج  بر  سیاست گذاری  نوع  این 
فی   شده،  نهاده  بنیان  تشجیع  و 
بسا  چه  و  اندیشه گریز  نفسه 
اندیشه ستیز است. عموم مردم بدون 
نیاز به چنین اقداماتی برای تحقق 
مطالبات خود، عمل خواهند کرد. 
پس وظیفه مخالفینی که خواهان 
همگان  به  متعلق  آینده  یک 
هستند؛ ایجاد یک آدرس سیاسی 
مطالبات  و  خواست  به  اتکا  با 

مختلف برآمده از تمامی گروه های 
فکری، سیاسی، ملیتی و مذهبی 

است.
شاید بتوان گفت نمونه ورشکستگی 
این  از  روشنی  بسیار  نمود  آبی 
وضعیت قهقرایی است. جایی که 
همه متضرر می شوند اما هرکدام 
برمی آورند.  غیرهمجنس  صدایی 
الگویی  خال  شریطی،  چنین 
سیاسی، مبتنی بر اندیشه پرزی و 
می سازد.  آشکار  را  اخالق مداری 
امثال  بزرگی،  خال  چنین  در 
کارتونی  مجلس  نمایندگان 
مدعی العموم  عنوان  به  حاکمیت، 
هریک،  و  می شوند  عرصه  وارد 
با جعل مقام نمایندگی، به مثابه 
منطقه  یک  مردم  حقوق  مدافع 
در  می کنند.  اتخاذ  مواضعی 
که  است  جایی  همان  این  حقیقت 
اپوزیسیون نقش خود درایجاد  باید 
اجتماعی  انسجام  و  همبستگی 
متاسفانه  اما  می کرد،  ایفا  را 
چنین  از  نشانی  کوچکترین 

عملکردی احساس نمی شود.
که  احتمال  این  برآوردها،  طبق 
خالی  ایران،  جغرافیای  از  نیمی 
زمان  هر  از  بیش  شود؛  از سکنه 
تهدید  این  و  دارد  وجود  دیگری 
با و بدون جمهوری اسالمی باقی 

خواهد ماند. 
با این توضیح می توان گفت، بازی 
عدم  و  حاکمیت  زمین  در  کردن 
اندیشیده  و  درست  ارزش گذاری 
شده، یک فاجعه زیست محیطی و 
به تبع آن، یک فاجعه انسانی را 

به دنبال خواهد داشت.
ساده ترین و عقالنی ترین توصیه به 
اپوزسیون نماها در چنین موقعیتی 
اشاعه  جای  به  که  است  این 
تئوری توطئه و تداوم سیاست های 
جمهوری اسالمی، برای رهایی از 
این شرایط، برای یکبار، به ایجاد 
افقی روشن برای همگان در آینده، 
بیندیشند و حداقل اقدامی در جهت 
شعارهای اخالقی سابق خود انجام 

دهند.
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آرش صالح

شکست دور هفتم مذاکرات وین
 بە دالیل نامعلوم

رژیم  اتمی  مذاکرات  هفتم  دور 
این  در  حاضر  طرف های  با  ایران 
مذاکرات در حالی بە پایان رسید 
امیدی  نا  غربی  کشورهای  کە 
خود را از جدیدت رژیم ایران بیان 
امیدوار  هم  ایران  رژیم  و  کردەاند 
روی  باشد  توانستە  کە  است 
رادیکال دولت جدیدش را نشان دادە 
حقیقت  این  با  باید  جهان  و  باشد 
این  پشت  در  اما  بیاید.  کنار 
پنهان  را  خود  حقیقت  دو  موضوع 
کردەاند کە نیاز است مورد بررسی 
و تحلیل بیشتر قرار گیرند. یک 
اینکە دولت جدید آمریکا با وجود 
تهدیدات لفظی نشان دادە است کە 
در استمرار فشار بر رژیم ایران جدی 
نیست. دوم اینکە چگونگی تعامل 
با مشکل مذاکرات اتمی در رژیم 
ایران ارتباط کمی با دولت و رئیس 
جمهور جدید این رژیم دارد و تنها 
رژیم  تمامیت  استراتژیک کل  از 
سرچشمە می گیرد. یکمین حقیقت 
در  آمریکا  نبودن  جدی  یعنی 
استمرار و افزایش فشار و تحریم ها 
از چند  است کە  مهم  موضوعی 
نکتە نشات می گیرد. یک اینکە 
ایران طی چند سال گذشتە  رژیم 

حقایق  آرامی  بە  است  توانستە 
معنای  بە  دهد.  تغییر  را  موجود 
دیگر این کە رژیم توانستە است بە 
آرامی سطح تکنولوژی اتمی خود 
آن  بازگشت  کە  دهد  افزایش  را 
سخت است. بە همین دلیل پیشتر 
خط قرمز آمریکا بود و اکنون از 
این خط عبور کردە است. بە همین 
بە  آمریکایی ها  رتوریک  دلیل 
ایران  از دستیابی رژیم  پیشگیری 

است.  کردە  تغییر  اتمی  سالح  بە 
در واقع پیشتر موضوع تکنولوژی 
و  بود  اصلی  مشکل  اتمی  سالح 
و  کردە  تغییر  مشکل  این  اکنون 
رژیم ایران توانستە است بە آرامی 
میزان تحمل جهان نسبت بە برنامە 

اتمی خود را افزایش دهد.
از طرفی سیاست خارجی آمریکا 
سعی دارد تمرکز خود بر خاورمیانە 
را کاهش دادە و آن را بر چین و 

و  دهد  افزایش  روسیە  حدودی  تا 
این نشان می دهد دیگر مشکالت 
خاورمیانە برایش اهمیت گذشتە را 
ندارد. در واقع اولویت کاری آمریکا 
ترخان سرمایەهایش برای رقابت با 
ابرقدرت ها است نە خاورمیانە. اما 
این بە آن معنی نیست کە آمریکا 
گذاشتە  کنار  را  موضوع  این 
و  سرمایە  تمرکز  می خواهد  بلکە 
نیرویش را بە جای دیگری تغییر 

دهد. پیشتر آمریکایی ها در زمان 
حتی  و  اوباما  جمهوری  رئیس 
جمهوری  ریاست  سال  اولین  در 
ترامپ امیدوار بودند کە با توافق 
هستەای منحلە، رژیم ایران را بە 
غرب نزدیک کردە و آرام آرام بە 
اما  کنند.  تبدیل  منطقە  بازیگر 
این توافق نتوانست تغییری اساسی 
در رفتار رژیم ایران و هر آنچە کە 
را  می شود  گفتە  غرب  بە  شیفت 

ایجاد کند بە همین دلیل مشکالت 
با رژیم ایران سر برآورد.

نشان  با  آمریکایی ها  بار  این  اما 
برای  اسرائیل  بە  سبز  چراغ  دادن 
اهداف  و  حساس  مکان های  زدن 
استراتژیک رژیم ایران در داخل و 
خارج از ایران در صددند تا حدود 
بە  منطقە  در  موجود  خلع  زیادی 
روسیە  و  بر چین  تمرکزشان  دلیل 
در  کنند.   پر  اسرائیل  توسط  را 

اکنون  اصلی  استراتژیک  واقع 
وجود  بە  خلع  کردن  پر  آمریکا 
استفادە  با  حضورش  عدم  از  آمدە 
از بازیگران منطقەای است. نتیجە 
چنین سیاستی این خواهد بود کە 
دولت های منطقە در تامین امنیت 
منطقە و روبەرو شدن با رژیم ایران 
این  باشند.  داشتە  بیشتری  نقش 
هم  عربی  کشورهای  در  موضوع 
تاثیرگذار خواهد بود. برای نمونە 

عربی  کشورهای  شدن  نزدیک 
با یکدیگر و با اسرائیل و ترکیە 
برای  تاکتیک هایی  از  یکی 
نظر  بە  ایران  رژیم  با  شدن  روبەرو 
عربستان  مدت  این  در  می رسد. 
بی  سرمایەگذاری  برای  عراق  با 
توافق  بە  کشور  این  در  سابقەای 
متحدە  امارات  همچنین  رسیدند. 
عربی با وجود مشکالت عمیق با 
نمایندگی  دفتر  اسد،  بشار  رژیم 

کردە  افتتاح  دمشق  در  را  خود 
بە  و  جانبە  همە  همکاری  است. 
اقتصادی  همکاری  افزایش  ویژە 
کشورهای عربی با یکدیگر یکی 
از راەکارهایی برای روبەرو شدن با 
نفوذ رژیم ایران در منطقە است کە 
دیپلماسی پشت پردە آمریکا در آن 

تماما آشکار است.
از طرفی دیگر رژیم ایران درصدد 
با این  فرض کە  است جهانیان را 

دولت جدید این رژیم دولت تندرو و 
متفاوتی است و نیاز است راە حلی 
برای توافق با آن پیدا کرد سرگرم 
حرکات  با  حال  عین  در  کند. 
را  منطقە  در  مخالفانش  ایزایی 
وادار بە عقب نشینی و نفوزش را 
افزایش دهد یا بە شیوەای جنگ 
کنون  تا  کە  را  نفوذی  کە  کند 

پیدا کردە از دست ندهد.
وقت  هم  شیوە  این  با  ایران  رژیم 
برنامە  سە  هر  پیشبرد  برای  الزم 
خود  اتمی  و  موشکی  منطقەای، 
را  مذاکرات  هم  و  است  خریدە  را 
آن  گونە نشان نمی دهد کە شکست 
خوردە بە نظر آید. یکی از راەهایی 
کە می تواند در خرید وقت بە رژیم 
ایران کمک کند تقسیم سوریە با 
تنها  واقع روسیە  روسیە است. در 
ایران  رژیم  دادن  قرار  هدف  برای 
سبز  چراغ  اسرائیل  بە  سوریە  در 
معنا  آن  بە  این  است.  دادە  نشان 
است کە برای روسیە مهم است کە 
اسرائیل ارتش سوریە را هدف قرار 
زیادی  فشار  وضعیت  این  ندهد. 
بر رژیم ایران وارد کردە است. در 
عین حال با افزایش نقش اقتصادی 
ایران  رژیم  نفوذ  عربی  کشورهای 
در روسیە روبە کاهش است. رژیم 
ایران در تالش است با خرید وقت 
قبل از آن کە ناچار بە توافق یا 
خود  جایگاە  شود  با غرب  جنگ 

در مسکو را دوبارە محکم کند.

با این  فرض کە دولت جدید این  ایران درصدد است جهانیان را  رژیم 
رژیم دولت تندرو و متفاوتی است و نیاز است راە حلی برای توافق با آن 
پیدا کرد سرگرم کند. در عین حال با حرکات ایزایی مخالفانش در منطقە 
را وادار بە عقب نشینی و نفوزش را افزایش دهد یا بە شیوەای جنگ کند 

کە نفوذی را کە تا کنون پیدا کردە از دست ندهد.
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مشاور اسبق نخست وزیر اسرائیل: 
آنچە در نطنز رخ داد تمام ماجرا نیست

فرستادە ویژە آمریکا بە یمن:
 رژیم ایران حامی اصلی حوثی ها است

حسن نصرالـلە معترف بە هزینە ١٠ میلیون 
دالر سوخت رایگانی شد کە از ایران 

بریتانیا »حماس« را بە فهرست دریافت کردە بود
سازمان های تروریستی افزود

ائتالف عربی: فرودگاە صنعا بە پایگاە 
سپاە تروریست پاسداران تبدیل شدە است

یک پهباد جاسوسی رژیم ایران در 
»کوهرنگ« سقوط کرد

قطعنامە پارلمان هلند برای تحریم رژیم 
ایران بە دلیل استفادە از پهپادها برای 

عملیات تروریستی در خاورمیانه

همکاری دانشمندان هستەای رژیم ایران 
با اسرائیل

یکی  گزارش  اساس  بر 
وابستە  خبرگزاری های  از 
 ١٣ شنبە  ایران،  رژیم  بە 
راس ساعت  و  آذر ١٤٠٠ 
وقت  بە  دقیقە   ٢٠:١٥
شبیە  مهیبی  صدای  تهران 
»نطنز«  در  انفجار  بە 

شنیدە شد.
صدای  خبر  اعالم  از  بعد 
رسانەهای  سوی  از  انفجار 
»ایدی  رژیم،  بە  وابستە 
و  روزنامەنگار  کوهن«، 
وزیر  نخست  سابق  مشاور 
اسرائیل در توییتی بە زبان 

 ،١٤٠٠ آذر   ١٢ جمعە 
لندرکینگ«، فرستادە  »تیم 
ویژە آمریکا در امور یمن 
گفتگوهای  کنفرانس  در 
ایران  گفت:  مدیترانەای 
حوثی ها را مسلح و آموزش 
نظامی می دهد و همچنین 
بحران  در  مخربی  نقشی 

داخلی یمن دارد.
تاکید  ضمن  »لندرکینگ« 
بر تعهد کشورش مبنی بر 
یمن،  بحران  فصل  و  حل 

جمعە ٥ آذر ١٤٠٠، »حسن 
حزب  دبیرکل  نصرالـلە«، 
سخنرانی  در  لبنان  الـلە 
 ١٠ از  گفت،  تلویزیونی 
میلیون دالر سوخت رایگان 
ایران،  رژیم  از  دریافتی 
هزار   ٦٠٠ و  میلیون  دو 
به  سوخت  این  از  دالر 
اختیار  در  رایگان  صورت 
نهاد،  مردم  سازمان های 
شهرداری ها، بیمارستان های 
دولتی و سایر سازمان های 
وابستە بە خود در »لبنان« 
قرار گرفته و معادل هفت 
و نیم میلیون دالر دیگر به 

جمعە ٥ آذر ١٤٠٠، وزارت 
بیانیەای  در  بریتانیا  کشور 
تمامیت حماس را به  عنوان 
»گروه تروریستی« معرفی 

کرد.
وزارت کشور بریتانیا ضمن 
کردن  معرفی  تروریست 
دادە  هشدار  »حماس«، 
و  حماس  اعضای  که  است 
کسانی که به جلب حمایت 
می پردازند،  آن ها  برای 

 ،١٤٠٠ آذر   ٧ یکشنبە 
حامی  عربی«،  »ائتالف 
دولت قانونی »یمن« اعالم 
کرد: »فرودگاه صنعا توسط 
پاسداران  تروریست  سپاه 
حزب اللـه  و  ایران  رژیم 
نظامی  پایگاهی  به  لبنان 
فرامرزی  حمالت  برای 

تبدیل شده است.«
»ائتالف عربی« در بیانیه ای 
»حوثی ها  که  کرد  تاکید 
تروریست  سپاه  کمک  با 
از  حزب اللـه  و  پاسداران 

طبق ویدئوهای منتشر شدە 
در فضای مجازی، یک پهباد 
جاسوسی رژیم ایران کە در 
حال گشت زنی بر آسمان 
شهرستان »کوهرنگ« بود، 

سقوط کرد.
این  شاهدان  گفتە  بە 
»میهە«  روستای  در  پهباد 
از  »کوهرنگ«  شهرستان 
و  چهارمحال  استان  توابع 
بختیاری سقوط کردە است.
نسبت  رژیم  سران  تاکنون 

قطعنامه ای  هلند  پارلمان 
را برای تحریم رژیم ایران 
با  پهپادی  تهدید  خاطر  به  
١٣١ رأی مثبت به تصویب 

رساند.
این قطعنامه از حمایت ١٤ 
پارلمان  در  هلند  حزب 
شدە  برخوردار  کشور  این 

است.
ارسال پهپادها بە گروه های 
حزب الله،  مانند  تروریستی 
توسط  حوثی ها  و  حماس 

»جوئیش  هفتەنامە 
پنجشنبه  روز  کرانیکل« 
که  است،  نوشتە  آذر   ١١
اسرائیل  جاسوسی  سازمان 
دانشمند   ١٠ استخدام  با 
در  توانستە  ایران  هسته ای 
کمتر از دو سال سه طرح 
سایت های  در  خرابکاری 
اتمی رژیم ایران را اجرایی 

کند.
هفته نامه  این  گفتە  بە 
یهودی در بریتانیا دو انفجار 
در سایت نطنز با همکاری 
رژیم  هستەای  دانشمندان 
ایران در داخل کشور انجام 
این که  از  آن ها  و  شده 
عملی  را  اهداف »موساد« 

»آنچە  نوشت:  فارسی 
ایران رخ  در  پیش  ساعاتی 
داد تمام ماجرا نیست. کمی 
مقدمەای  این  کنید،  صبر 
بزرگتر  رویدادی  برای 

است.«
بە  عینی  شاهدان  گفتە  بە 
دود  مهیب،  صدای  دنبال 
را فرا  همە آسمان منطقە 

گرفت.
در  حادثه  این  دقیق  محل 
بادرود و در ٢٠ کیلومتری 
غنی سازی  تاسیسات 
اعالم  نطنز  در  اورانیوم 

تنها  نه  بحران  این  گفت: 
منطقه ای است، بلکه ناوبری 
جهانی را نیز تهدید می کند.
همچنین  کنفرانس  این  در 
» احمد عوض بن مبارک«، 
یمن  خارجه  امور  وزیر 
نسبت بە اقدامات مخربانە 
داد  هشدار  »حوثی ها« 
از  ایران  رژیم  افزود:  و 
به  رسیدن  برای  حوثی ها 
منافع خود استفاده می کند.

یمن  خارجه  امور  وزیر 

و  اعضا  بە  یارانه ای  قیمت 
هواداران خود فروختند.

سوخت  واردات  حزب اللـه 
سپتامبر  ماه  از  را  ایران  از 
پرهیز  برای  و  کرد  آغاز 
این  آمریکا،  تحریم های  از 
سوخت را از »بندر بانیاس 
داخل  به  تانکر  با  سوریه« 

لبنان منتقل می کند.
لبنان  در  سوخت  کمبود 
اوج  به  تابستان  طی  در 
از  پس  اما  رسید،  خود 
آنکه دولت این کشور همه 
قطع  را  سوخت  یارانه های 
به  سوخت  قیمت  کرد، 

سال   ١٤ تا  زندان  حکم  با 
مواجه خواهند شد.

بیانیه  اعالم شدە  بر اساس 
این تصمیم پس از تصویب 
صورت  بریتانیا  پارلمان 

گرفتە است.
 ٢٠٠١ سال  از  بریتانیا 
»عزالدین  گردان های 
قسام، شاخه نظامی حماس« 

را ممنوع اعالم کرده بود.
اتحادیه  و  آمریکا  پیشتر 

بین المللی فرودگاه  پوشش 
و  کرده  سوء استفاده  صنعا 
با شلیک موشک و پهپاد از 
شهروندان  فرودگاه،  این 
تاسیسات  و  غیرنظامی 
شهری را مورد هدف قرار 

می دهند.«
ائتالف اشاره کرد که پایگاه 
نظامی »الدیلمی« از طریق 
به  زیرزمینی  گذرگاه های 
فرودگاه صنعا مرتبط است 
و تاثیرگذاری حمالت ائتالف 
نیازمند  مذکور  پایگاه  به 

هیچ  پهباد  این  سقوط  بە 
موضعی را اتخاذ نکردند.

پهبادهای  از  ایران  رژیم 
ساخت خود برای جاسوسی، 
حمالت  و  باران  بمب 

انتحاری استفادە می کند.
تروریست  سپاە  نیز  پیشتر 
انتحاری  پهباد  با  پاسداران 
»بەربەزین«  ارتفاعات  بە 
بهانە  بە  عراق  کوردستان 
پیشمرگ  نیروی  حضور 
کوردستان حملە کردە بود.

پاسداران  تروریست  سپاه 
رژیم ایران از دالیل تصویب 
هلند  پارلمان  قطعنامە  این 

بودە است.
تهدید فزاینده برای پرسنل 
کشتیرانی  و  هلند  نظامی 
بین المللی در خاورمیانه بە 
دلیل تکثیر پهپادها از سوی 
دالیل  دیگر  از  ایران  رژیم 
بودە  قطعنامە  این  تصویب 

است.
در این قطعنامە با در نظر 

اطالعی  هیچ  می کردند 
گفتە  نشریە  این  نداشتند. 
ظرف  »موساد«  کە  است، 
١٨ ماه سه عملیات متفاوت 
در  کە  کردە  طراحی  را 
هزاران  نیز  اسرائیل  خود 
کارشناس و نیروی فنی در 

اجرای آن سهیم بودەاند.
کردە  ادعا  نشریە  این 
در  »موساد«  کە  است، 
عملیات ١٢ تیر ماە پارسال 
مواد  از  نطنز  سایت  در 
انفجاری که یک سال پیش از 
آن بە صورت قطعه  قطعه 
سپس  و  منتقل  پهپاد  با 
ساختمانی  مصالح  با  همراه 
مخفی  سایت  زیرزمین  در 

شدە است.
اسرائیلی  مقامات  پیشتر 
اقدامات مخفیانە  بە  نسبت 
ایران  رژیم  هستەای 
کە  بودند  دادە  هشداری 
در صورت کشف هر سندی 
دال بر فعالیت های مخفیانە 
اقدام  عمال  ایران،  هستەای 

خواهند کرد.
تاکنون  ایران  رژیم  سران 
احتمالی  حملە  مورد  در 
را  موضعی  هیچ  اسرائیل 

اتخاذ نکردند.

پروژه  گفت:  ادامە  در 
شبه نظامیان حوثی فرقه گرا 
و نژادپرستانه است و آن ها 
را متهم بە نقض توافق های 

آتش بس کرد.
اخیرا سخنگوی وزارت امور 
ادعا  ایران  رژیم  خارجە 
هیچ  ایران  کە  بود  کردە 
در  نقشی  و  نظامی  پایگاە 

بحران داخلی یمن ندارد.

شدت افزایش یافت.
سرمایە  و  سوخت  ارسال 
گروە های  بە  ایران  مردم 
الـلە«  »حزب  همچون 
ایران  رژیم  دخالت  گویای 
کشورهای  داخلی  امور  در 
همە  حمایت  و  منطقە 
بودە  تروریسم  از  جانبە 
منطقە  بی ثباتی  موجب  کە 
تحریم های  اعمال  نتیجتا  و 
و  ایران  علیە  جهانی  جامعە 
اقتصاد  کامل  ورشکستگی 

این کشور بودە است.

به  را  حماس  نیز  اروپا 
تروریستی  سازمان  عنوان 

معرفی کرده بودند.
اقدام  این  بە  واکنش  در 
»حماس«  بریتانیا،  دولت 
را  آن  و  دادە  هشدار 
جنایتی علیه مردم فلسطین 
مجاهدات  و  تاریخ  تمام  و 

آن ها خواندە است.

این  قراردادن  هدف 
گذرگاه ها و خود فرودگاه 

است.
داخلی  جنگ  از شروع  پس 
با  ایران  رژیم  »یمن« 
از  جانبە  همە  حمایت 
»حوثی ها« همچون سوریە 
نیز  را  کشور  این  لبنان  و 
پادگانی بزرگ  اشغال و بە 
سیاست های  پیشبرد  برای 
تبدیل  خود  طلبانە  جنگ 

کردە است.

آمریکا  خزانەداری  وزارت 
ایرانی  شرکت  دو  پیشتر 
نفر«  دو  ما  پرواز  »اوج 
سیوان«  پارت  »کیمیا  و 
مهم ترین  ترتیب  به  کە  را 
موتور  تأمین کنندگان 
ناوبری  سامانه های  و 
سه گانه  نیروهای  پهپادهای 
پاسداران  تروریست  سپاه 
هستند را تحریم کردە بود.

تحریم های  اعمال  گرفتن 
متحدە  ایاالت  هدفمند 
و  افراد  علیه  آمریکا 
از  ایران،  رژیم  شرکت های 
دولت هلند درخواست شدە 
کشورهای  دیگر  با  است 
مشابه  تحریم های  اروپایی 
به  خاطر  ایران  رژیم  علیه 
از  استفاده  سیاست مخرب 

پهپادها را اتخاذ کنند.

است.  کردە  استفاده  شدە 
پیشتر نیز »یوسی کوهن« 
»موساد«  وقت  رئیس 
 ١٢ شبکه  با  گفت وگو  در 
تلویزیون اسرائیل، جزئیاتی 
از سرقت اسناد اتمی رژیم 
محسن  ترور  یا  و  ایران 
کردە  افشا  را  فخری زاده 

بود.
این  اسرائیلی  مقام های 
اقدام ها را بخشی از »طرح 
رژیم  علیه  کشورشان  ج« 
ایران خوانده  و تاکید دارند 
که این اقدام ها علیه برنامه 
اتمی رژیم ایران در آینده 

نیز ادامه خواهد داشت.
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در نیمە اول آذر ماه با استناد بە آژانس خبررسانی 

کردستان، )کردپا(

حادثە کاربازداشت شهروندان

شلیک نظامیان 
حکومتی بە 
شهروندان

کشتە و مجروح 
شدن کولبران و 

کاسبکاران

خودکشی
 زنان و مردان

انفجار مین

انتقال شهروندان
 بە زندان

روز یکشنبه چهاردهم آذرماه، یک شهروند کرد به نام »زانکو مسعودی« 
سوی  از  سقز  توابع  از  »ملقرنی«  روستای  اهل  رسول  فرزند  ساله   ٢٢

نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
روز یکشنبه هفتم آذرماه، یک سرباز کرد به نام »کاروان محمدی آذر« 
ارومیه  در  پاسداران  سپاه  اطالعات  سوی  از  مهاباد  اهل  ابراهیم  فرزند 

بازداشت شد.
»چینی  نام  به  زن  شهروند  یک  آذرماه،  دهم  چهارشنبه  روز  شامگاه 
شریفی بوکانی« ٣٦ ساله فرزند عمر اهل شهرستان بوکان از سوی نیروهای 

امنیتی بازداشت شد.
روز چهارشنبه دهم آذرماه، یک نوجوان ١٦ ساله به نام »شهرام منگور« 
اهل روستای »کانی ره ش« از توابع شهرستان اشنویه از سوی نیروهای 

امنیتی بازداشت شد.
روز شنبه بیست و دوم آبان ماه، یک شهروند کرد به نام »محسن احمدزاده« 
فرزند رستم اهل روستای »کوسه کهریز« از توابع مهاباد پس از احضار 
به دادگاه انقالب این شهرستان دوباره بازداشت و به زندان منتقل شده است.

روز دوشنبه هشتم آذرماه، یک کارگر کرد به »بهمن محمد کریمی« 
٣١ ساله اهل مهاباد بر اثر سقوط از ارتفاع در حین کار جان خود را از 

دست داد.
روز شنبه ششم آذرماه، یک کارگر کرد به نام »صالح خالدی« فرزند 
سعید بر اثر سقوط به الگون هوادهی تصفیه خانه فاضالب مهاباد جان خود 

را از دست داد.

تابان« فرزند  نام »هیرش  به  آذرماه، یک سرباز کرد  روز دوشنبه یکم 
سلیمان اهل روستای »شملکان« از توابع ارومیه در پی انفجار مین به 

شدت زخمی و از ناحیه پا دچار نقص عضو شد.

روز جمعه دوازدهم آذرماه، یک شهروند به نام »حبیب رستمی« ٣٠ ساله 
فرزند گل نظر اهل روستای »فرمانشاه« ساکن قصر شیرین بر اثر شلیک 
نظامیان حکومتی در مرز پرویزخان این شهرستان جان خود را از دست داد.

روز پنج شنبه یازدهم آذرماه، دو کولبر کرد بر اثر شلیک نظامیان حکومتی 
در مرز نوسود زخمی و به مراکز درمانی منتقل شدند.

شامگاه روز سه شنبه نهم آذرماه، یک کولبر کرد به نام »عادل علی پور« 
فرزند علی اهل روستای »سرسول« از توابع بانه بر اثر شلیک نظامیان 
حکومتی جان باخته و یک کولبر دیگر به نام »یاسین امین پور« اهل 

روستای »سرسول« نیز زخمی شده است.
شامگاە روز سه شنبه نهم آذرماه، یک کولبر کرد بە نام »فریدون محمدی« 
٣٣ سالە فرزند حسین اهل روستای »گویزلی« از توابع بانه بر اثر شلیک 

مستقیم نظامیان حکومتی زخمی شد.
شامگاه روز یکشنبه هفتم آذرماه، یک کولبر کرد به نام »سید عزالدین 
بایزیدی« فرزند سید حسین اهل روستای »باوله« از توابع پیرانشهر بر اثر 

شلیک نظامیان حکومتی زخمی شد.
روز پنج شنبه چهارم آذرماه، دو کولبر به نام های »میالد احمدی« اهل 
نظامیان  اثر شلیک  بر  مریوان  اهل  و »احسان حبیبی«  باباجانی  ثالث 

حکومتی در مرز نوسود زخمی شدند.
روز پنج شنبه چهارم آذرماه، یک کولبر کرد به نام »نیهاد محمدپور« ٢٥ 
ساله فرزند عبدالله اهل روستای »ژاراژی« از توابع منطقه مرگور ارومیه 

بر اثر شلیک نظامیان حکومتی زخمی شد.
»پوریا  نام های  به  کرد  کولبر  دو  آذرماه،  چهارم  پنج شنبه  روز  شامگاه 
ویسی« و »فریاد ویسی« بر اثر شلیک نظامیان حکومتی در مرز نوسود 

زخمی شدند.
بامداد روز دوشنبه یکم آذرماه، یک کولبر کرد به نام »سعدی رحیمی« 
اهل روستای »جانوره« از توابع مریوان بر اثر شلیک نیروهای نظامی 

حکومت ایران در مرز نوسود زخمی شد.

فرزند  صحت«  »کبار  نام  به  شهروند  یک  آذرماه،  دوازدهم  جمعه  روز 
خلیل ساکن روستای »گردوان« از توابع منطقه مرگور ارومیه با اقدام به 

خودسوزی به زندگی خود پایان داد.
روز جمعه پنجم آذرماه، یک شهروند زن به نام »اللە شهیدی« ٢٥ ساله 
فرزند محمد اهل شهرستان بانه با اقدام به خودکشی به زندگی خود پایان 

داد.
روز پنج شنبه چهارم آذرماه، یک دختر جوان به نام »ژاله صحراپیما« ٢٠ 
ساله فرزند سعدالله اهل شهرک »زیوه« از توابع منطقه مرگور ارومیه 
به دلیل شدت جراحات وارده ناشی از سوختگی در بیمارستانی در ارومیه 

جان خود را از دست داد.

»سعدی  نام های  به  شهروند  دو  آذرماه،  چهاردهم  یکشنبه  روز  بامداد 
منبری« ٢٦ ساله فرزند عثمان و »سیامک آرنگ« ٢٦ ساله فرزند 
یدالله اهل روستای »نییه ر« از توابع سنندج از سوی نیروهای امنیتی 

بازداشت شدند.
روز پنج شنبه یازدهم آذرماه، یک شهروند کرد به نام »عبدالرحمان افشار« 
اهل روستای »نی« از توابع مریوان از یکی از بازداشتگاه های امنیتی 

مریوان به زندان این شهرستان منتقل شد.
روز پنج شنبه یازدهم آذرماه، یک شهروند کرد به نام »عبدالرحمان اشتک« 
اهل روستای »نی« از توابع مریوان با پایان مراحل بازجویی از یکی از 

بازداشتگاه های امنیتی به زندان این شهرستان منتقل شد.
»هوشنگ  و  براخاص«  بهروز  »ماموستا  نام های  به  مذهبی  فعال  دو 
چمن بر« اهل شهرستان بوکان با اتمام مراحل بازجویی از بازداشتگاه اداره 

اطالعات ارومیه به زندان مرکزی این شهر منتقل شدند.
روز شنبه بیست و نهم آذرماه، یک شهروند کرد به نام »امیر بایزیدی آذر« 
فرزند مصطفی اهل روستای »لج« از توابع مهاباد جهت اجرای حکم به 

زندان این شهرستان منتقل شده است.
روز دوشنبه هشتم آذرماه، یک شهروند کرد به نام »قاسم عزیزیان« ٢٨ 
ساله فرزند رسول اهل روستای »لج« از توابع مهاباد جهت اجرای حکم به 

زندان این شهرستان منتقل شد.
روز چهارشنبه سوم آذرماه، یک شهروند کرد به نام »حسین رحمانی« 
فرزند امیر اهل شهرستان جوانرود از یکی از بازداشتگاه های امنیتی در 

نقده به زندان این شهر منتقل شد.


