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مصاحبە با 
ادریس احمدی، 
فیلمساز کورد

گیسو چند؟!
زاگرس

 ای نبود تو نبود من
اهمیت اعدام برای

 بقای رژیم اشغالگر 
جمهوری اسالمی ایران

قاسم کلمەای عربی و بە معنای 
کسی می آید کە تقسیم می کند 
معنی  از  است.  کنندە  تقسیم  یا 
کە  است  کسی  قاسم  است  پیدا 
برای تفرقه  افكندن گماشتە شدە و 
یگانە وظیفە خود را تجزیه  کردن 

مداوم می داند.
یە  یکی  قاسم  برای  خامنەای 
دونەاش دلی سیر گریست و جدیدا 
از  هر کسی  دادە کە  دستور  نیز 
بدی های او چیزی بگوید، اعدام 
شود. دردانە خامنەای تحت عنوان 
در  امامزادەها،  حرم  از  حفاظت 
منطقە خاورمیانە بە دنبال اشاعە 

خشونت، تفرقە و کشتار بود.
قاسم سلیمانی فرماندە سپاە قدس 
بود  تهران  کولونیالیستی  رژیم 
برای  اختصاصا  را  او  آقایش  کە 
از  بیرون  در  و کشتار  ترور  انجام 
اما  بود،  گماشتە  ایران  مرزهای 
بعضی مواقع نیز کە سپاە پاسدران 
در سرکوبهای داخلی کم می آورد، 
ایران  بە  تروریستیش  سپاه  و  قاسم 
در  وحشیانە  و  شدە  فراخواندە 
می کردند:  شرکت  مردم  سرکوب 
لبنان  الـلە  حزب  نیروهای  حضور 
و  تهران  اعتراضات  سرکوب  در 
شرکت  ایران،  کالنشهرهای  دیگر 
بە  وابستە  عراقی  میلیشیاهای 
رژیم ایران در سرکوب اعتراضات 
از  برخی  طبق  همچنین  و  اهواز 
سلیمانی  قاسم  حضور  اخبار 
»کوساالن«  درگیری  در 
حزب  پیشمرگ  نیروهای  علیە 
هستند  نمونەای  چند  دموکرات، 
او  گستردە  حضور  و  دخالت ها  از 
سیستماتیک  سرکوب های  در 

رژیم ایران.
قاسم کە دو سال پیش و در سە 
ژانویە در فرودگاە بغداد تکەتکە 
این  کارش  کشتنش  از  قبل  شد، 
شیعیان  میان  تفرقە  ایجاد  با  بود 
جداگانەای  گروە های  عراقی 
جان  بە  و  کند  سازماندهی  را 
می رفت  کە  جا  هر  بیاندازد،  هم 
و  تفرقە  ایجاد  از  غیر  کاری 
با  نیز  سوریە  در  نداشت،  کشتار 
را  هم  »هیتلر«  روی  جنایاتش 

کریم پرویزی
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تکە قاسم

ســـخـن

پیام تبریک مسئول اجرایی حزب دمکرات بە مناسبت سال نو میالدی
متن پیام بدین شرح است:

پیام تبریک مصطفی هجری مسئول اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران بە مناسبت 
سال نو میالدی

بە مناسبت میالد حضرت مسیح و عید سال نو میالدی، تبریک و تهنیت خود را بە همە 
هموطنان مسیحی کوردستان، بە ویژە مسیحیان ساکن کوردستان ایران عرض می نماییم.

امیدواریم سال ٢٠٢٢ سالی لبریز از شادی، صلح و برادری برای همە باشد.

مسئول اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران
مصطفی هجری

٩ دیماه ١٤٠٠ هجری شمسی
3٠ دسامبر ٢٠٢١ی میالدی

معلم در بند ستم

مورخ ١٢ دی ماە خبر تایید نهایی 
حکم ظالمانە ٥ سال زندان تعزیری 
فرهنگی  فعال  محمدی  زهرا 
پیچید  مجازی  فضای  در  کورد، 
ملی  هویت  و  زبان  دوستداران  و 
اندوە  و  نگرانی  ابراز  ضمن  کورد 
چینین  این  تحمیل  بە  نسبت  خود 
مختلف  شیوەهای  بە  حکمی، 
حمایت  و  ابراز  را  خود  مخالفت 
محمدی  زهرا  از  را  بی دریغشان 
اعالم کردند کە بدون هیچ جرمی 

ناعادالنە زندانی می شود.
واضح است کە اولین بار نیست کە 
این چنین حکمی علیە فعاالن کورد 
صادر می شود و همزمان با مسئلە 
زهرا محمدی هستند کسانی دیگر 
کە در همین حوزە فعالیت دارند و 
آن ها  تهران  کلونیالیستی  حاکمیت 
را تهدیدی علیە حاکمیت سیاسی 
همچون  کسانی  می داند!  خود 
مترجم،  محقق،  کاوسی  مژگان 
از  کورد  فرهنگی  فعال  و  نوازندە 
اهالی کالردشت مازندران کە معلم 
زبان کوردی برای کودکان منطقە 
فعال  نیرومند  محمود  و  بود  خود 

فرهنگی کورد اهل روستای پلگرد 
کالت  شهر  مسجد  هزار  توابع  از 
نادری در استان خراسان رضوی کە 
زبان  برای  معلمی  همچون  نیز  او 
کوردی فعال بود و هم اکنون زیر 
جمهوری  زندان های  در  و  شکنجە 
اسالمی بخشی از عمر گرانبهای 
بە  خدمتی  بلکە  سپردە  را  خود 
کورد و زبان کوردی کردە باشند.

این  در  بایستی  کە  اصلی  سوال 
حقیقت  در  بپردازیم  آن  بە  میان 
این است کە چە چیزی جمهوری 
اعمال  بە چینی  وادار  را  اسالمی 
درندانەای علیە کسانی کە نە از 
دلیل  بە  بلکە  آمیز  خشونت  طریق 
آموزش زبان کوردی و تالش برای 
حفظ هویت ملی خود مبارزە کردە 
این چنین مورد خشم و نفرت رژیم 
احکامی  با  و  گرفتە  قرار  ایران 

ناروا زندانی شوند؟
در حاکمیت کلونیالیستی همچون 
اصلی،  سیاست  اسالمی  جمهوری 
حذف  و  ملت ها  انكار  شامل 
تنوعات، همین است کە حاکمیت 
آسمیلەکردن  اساس  بر  ایران  در 

غیر  ملت های  فرهنگ  و  زبان 
فارس بنیان نهادە شدە و هر گونە 
زبان  نگەداشتن  زندە  برای  تالشی 
ستم  تحت  ملت های  فرهنگ  و 
حاکمیت  ریختن  فرو  مثابە  بە  را 
خود دانستە و بە همین دلیل است 
کە زهراها و مژگان ها و محمود ها 
بە  کە  دیگر  صدهای  و  دەها  و 
دنبال حفظ زبان مادریشان هستند، 
دشمن  عنوان  به   ایران  رژیم  برای 
آگاە  برای  کە  دشمنی  میبینند. 
زاگروس  سرزمین  کودکان  ساختن 
جز  هدفی  دشمنی کە  می جنگد، 
تحمل  همزیستی،  فرهنگ  احیای 
را  تنوعات  و  متفاوت  دیدگاهای 

ندارد.
دست  از  کلونیالیستی  حاکمیت 
روشنفکران ملت کورد بە خشم آمده  
فرهنگ  و  زبان  فعالین  كه   چرا 
بە  نوشتن  و  تکلم  کورد،  ملی 
خود  طبیعی  حق  را  مادری  زبان 
ستون  عنوان  بە  را  زبان  و  دانستە 
موجودیت  معرف  و  هویت  اصلی 
خود می دانند. علت فوبیای رژیم 
ایران نیز همین است و این اقدامات 

را تهدیدی جدی علیە خود قلمداد 
می کند. کسانی کە در این سنگر 
مبارزاتی فعالیت دارند آن حافظان 
شکوە  کە  هستند  پیشمرگانی  و 
زهرا و زبان ملت خود را زندە نگە 

می دارند.
بازداشت و زندانی کردن فعاالن این 
تراژدی های  از  است  بخشی  حوزە 
کە بر ملت کورد یا دیگر ملت ها 
اندک  با  و  شدە  داشتە  روا  ایران 
تاملی در خواهیم یافت کە هیچی 
از یک جنوساید یا تالش برای قتل 
عام فیزیکی یک فرد کورد، کم 

ندارد!
تحمیل  و  بازداشت  مسئلە  نهایتا 
و  پژواک  کە  زهرا  علیە  حکم 
پی  در  را  گوناگونی  واکنشات 
اتحادیە  بیانیە  همچون  آورد،  خود 
علمای آیینی کوردستان ایران کە 
محمدی  زهرا  آمدە:  روشنی  بە 
بە  و شجاع فقط  دلسوز  دختر  این 
 ٥ بە  کوردی  زبان  تدریس  اتهام 
این  است.  شدە  محکم  زندان  سال 
از  وجە  هیچ  بە  انسانی  ستم ضد 
دیدگاە آیین اسالم و پیمان نامەهای 

منشور حقوق بشر قابل قبول نیست 
آزادیخواهان  همە  آیینی  وظیفە  و 
این  علیە  کە  است  کورد  ملت  و 
حکم تحمیلی و ناعادالنە بیاستند، 
شخصی  تنها  زهرا  امروز  چراکە 
نیست بلکە مادر و خواهر و دختر 
همە ملت کورد در کوردستان ایران 
است و شرف هر کوردی است کە 
جمهور  یعنی  کورد  ملت  دشمن 
اسالمی دارد بە آن تجاوز می کند! 
خواستاریم کە در مقابل این حکم 
همە  با  و  نکردە  سکوت  تحمیلی 
توان تالش کنند کە هرکدام زهرای 
شرف  از  و  باشیم  کوردستان  برای 
این  ناموس ملتمان دفاع کنیم.  و 
می کند  عیان  را  واقعیتی  مسئلە 
ملت  اصلی  دشمن  ایران  رژیم  کە 
کورد است و با همە توان خود تقال 
می کند تا بلکە ملت کورد را از 
کند؛  آسمیلە  و  دور  خود  هویت 
چراکە می داند »زبان« آن اسلحە 
این  تحقق  مانع  کە  است  قدرتمند 
توطئە شومشان می شود، می کوشد 
در  را  آن  بودە  کە  طریقی  هر  بە 
گفتمان کلونیالیستی خود حل کند! 
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سازمان ملل اعدام 
مخفیانه حیدر قربانی 

را محکوم کرد

بهروز بوچانی: سالیاد 
کشتن »قاسم سلیمانی« از 
معدود یادبودهایی است 
کە موجب شادی می شود

نبود امکانات ورزشی برای 
حدود ٣ هزار ورزشکار 

»آبدانانی«

کنگره ملیت های 
ایران فدرال اعدام 
»حیدر قربانی« را 

محکوم کرد

»بهروز بوچانی«، نویسندە و فعال 
نامی کورد، با توییتی در سالیاد 
کشتن »قاسم سلیمانی« فرماندە 
سابق سپاە قدس رژیم ایران نوشتە 
»سلیمانی«  شدن  »کشته  است: 
می توان  که  است  اتفاقاتی  آن  از 
برای سال ها از مرورش لذت برد«.
حاکی  »بوچانی«  کوتاە  نوشتە 
از آن است کە هیچ انسان آزادەای 
همچون  تروریستی  کشتن  جز  بە 

استان  در  »آبدانان«  شهرستان 
ورزشی  هیات  داشتن ٢٥  با  ایالم 
یافته  سازمان  ورزشکار   ٢٧٠٠ و 
با مشکالتی  است  درازی  سالیان 

فراوانی روبرو است.
سالن های ورزشی فاقد »نور دهی 
و  گرمایشی  سیستم  استاندارد، 
سرمایشی مناسب و نداشتن وسیله 
مسابقات  در  شرکت  برای  نقلیه 
جملە  از  کشوری«  و  استانی 
این  ورزشی  جامعە  مشکالت 

شهرستان است.
رئیس  شفیعی«  رحمان  »سید 
گفتە  »آبدانان«  بوکس  هیات 
ظرفیت  شهرستان  این  کە  است، 
دارد ولی  باالیی در ورزش  بسیار 
این  باعث می شود  امکانات  نبود 
استعدادها شکوفا نشوند و در تمام 
مرگ  شاهد  ورزشی  رشته های 

ورزشی هستیم.
نامبردە وعدەهای مسئوالن رژیم در 
رفع  و  امکانات  تامین  با  رابطە 

مشکالت را تو خالی خواند.
هیات  رئیس  چیدان«  »چنگیز 
بوکس  کیک  و  وشوو  ورزشی 
 ٨٠ است،  گفتە  نیز  »آبدانان« 
رزمی  ورزشی  رشته های  درصد 

سازمان  بشر  حقوق  کارشناسان 
ملل طی بیانیەای اعدام مخفیانه 
زندانی سیاسی  قربانی«،  »حیدر 
جدی  نقض  عنوان  به   را  کورد 
قوانین  به  ایران  رژیم  تعهدات 
بین المللی حقوق بشر دانستە و این 
اقدام رژیم ایران را به شدت محکوم 

کرد.
سازمان  بشر  حقوق  کارشناسان 
ملل در بیانیه ای که چهارشنبه ١ 
گفته اند:  منتشرشده،   ،١٤٠٠ دی 
»حیدر  ایران  اسالمی  جمهوری 
روند  یک  طی  در  را  قربانی« 
که  حالی  در  و  ناقص  بسیار 
عالی  دیوان  در  هنوز  او  پرونده 
ایران در دست بررسی بود، به طور 

کنگره ملیت های ایران فدرال طی 
اطالعیەای اعدام »حیدر قربانی« 
توسط رژیم ایران را شدیدا محکوم 
و این اقدام دستگاە قضایی ایران را 
خالف تمامی موازین حقوق بشری 

دانست.
متن اطالعیە بە شرح زیر است:

هموطنان گرامی!
همچنان که مستحضرید، دستگاه 
اسالمی  جمهوری  رژیم  قضایی 
به  یکشنبه  روز  شامگاه  در  ایران 
تاریخ  ٢٨ آذر ١۴٠٠ فعال سیاسی 
کورد، حیدر قربانی اهل شهرستان 
در  مخفیانه  بصورت  را  کامیاران 
رژیم  نمود.  اعدام  »سنە«  زندان 
شرایطی  در  اسالمی  جمهوری 
که  میزند  جنایت  این  به  دست 
جامعه با بحران های اقتصادی – 
سیاسی -اجتماعی الینحلی دست 
به گریبان است؛ عالوه بر آن بحران 
کرونا روزانه جان صدها تن از مردم 
را می گیرد؛ و زندگی میلیون ها  
تن را تهدید می کند. جنایتکاران 
برای  حلی  راه  هیچ  که  حاکم 

از  نباشد؛  سلیمانی«  »قاسم 
کشتن کسی لذت نمی برد.

خود  توییت  در  »بوچانی«، 
»سلیمانی«  تروریست  نقش  بە 
دو  نماد  همزمان  که  کردە  اشارە 
»شیعه گری  ویرانگر  ایدئولوژی 
ملی گرایی   « و  الزمانی«  امام 
یادآور  هم  بود.  ایرانشهری« 
خشونت علی بود و هم ارضا کننده 
ملی گرایان  توهمی  نوستالوژی 

کوروش پرست.

این شهرستان در یک سالن تمرین 
ابتدا  در  سالن  این  که  می کنند 
برای  هم  بعد  و  کرونا  خاطر  به 
اختیار  در  مردم  شدن  واکسینه 
شبکه بهداشت رژیم قرار گرفته و 
ما ورزشکارن دوسالی است که از 

تمرین محروم هستیم.
بار  چندیدن  است،  گفتە  نامبردە 
مشکالت جامعە ورزشی شهرستان 
اما  گفتەایم  مسئوالن  بە  را 
علی رغم وعده های داده شده هیچ 

نتیجه ای نگرفتەایم.
نیز  شهرستان  این  فوتبالیست های 
با مشکالت متعددی از این قبیل 
بە  نسبت  بارها  و  هستند  مواجە 

بیانیە  در  کرد.  اعدام  مخفیانه 
اعتراضات  تداوم  شرایط  در  آمدە: 
از  گسترده  نارضایتی های  و 
ما  اسالمی،  جمهوری  مسئوالن 
اعدام  آن هستیم که چنین  نگران 
و  رعب  ایجاد  برای  خودسرانه ای 

وحشت صورت گرفته باشد.
سازمان  بشری  حقوق  کارشناسان 
متأسفیم  عمیقا  ما  گفتند:  ملل 
متعددمان  مداخله های  به رغم  که 
»قربانی«،  آقای  پرونده  در 
مقامات جمهوری اسالمی تصمیم 
گرفتند حکم اعدام او را به اجرا 
دیگری  نشانه  اقدام  این  بگذارند. 
تعهدات  به  آشکار  بی توجهی  از 
سازوکارهای  و  قوانین  به  آن ها 

برون رفت جامعه از این بحران ها 
تنها  که  اند  توهم  این  بر  ندارند؛ 
فعاالن  از  گرفتن  چشم  زهر  با 
سیاسی و زندانیان سیاسی  و تداوم 
سرکوب ملیت ها می توانند جلو 
فوران اعتراضات سیاسی اجتماعی 
را گرفته و چند صباحی دیگر به 
حاکمیت نامشروعشان ادامه دهند.
فعالین  از  دیگر  یکی  اعدام 
واقعیت  این  تایید کنندە  سیاسی، 
جمهوری  نظام  کلیت  که  است 
اسالمی بدون  هیچ اغماضی  در 
سرکوب ، و اعدام و شکنجه مردم 
هیچ  ایران،  های  ملیت  بویژه 
تردیدی به خود راه نداده و درچند 
سال گذشته شدت بیشتری نیز به 
خود گرفته است .رژیم  تروریستی 

 ،١٣٩٨ دی   ١٣ جمعە  سحرگاە 
»قاسم سلیمانی«، فرمانده نیروی 
قدس سپاه تروریست پاسداران رژیم 
ایران بە همراە »ابو مهدی مهندس« 
از رهبران حشدالشعبی عراق و چند 
تن دیگر از رهبران حشدالشعبی و 
حمله  جریان  در  لبنان  الـلە  حزب 
هوایی آمریکا و بە دستور مستقیم 
جمهور  رئیس  ترامپ«  »دونالد 
فرودگاه  در  کشور،  این  پیشین 

بغداد کشته شدند.

تبعیضات و ستمی کە رژیم ایران 
شهرستان  این  ورزشی  جامعە  بە 
کردە نارضایتی خود را اعالم و بە 

مسئوالن رژیم هشدار دادە بودند.
جملە  از  »آبدانان«  شهرستان 
ایالم  استان  غنی  شهرستان های 
است  زمینی  زیر  منابع  لحاظ  از 
در  فوق العادەای  پتانسیل های  کە 

زمینەهای مختلف دارد.
رژیم ایران با فقر تحمیلی بر مردم 
تمام  شهرستان  این  و  ایالم  استان 
تالش خود را برای کوچ مردم بە 
شهرهای مرکزی ایران و بە تاراج 
را  مردم  این  سامان  و  ثروت  بردن 

دارد.

بین المللی حقوق بشر است. ما از 
دولت ایران می خواهیم که اعمال و 
متوقف  را  اعدام  مجازات  اجرای 

کند.
کارشناسان همچنین افزوده اند که 
پیش از این نگرانی های خود را در 
مورد حکم اعدام، شکنجه و نقض 
دادرسی عادالنه »حیدر قربانی« 
را با دولت جمهوری اسالمی ایران 
نگرانی های  و  گذاشته  میان  در 
مطرح  علنی  صورت  به  را  خود 

کرده  بودند.
بیانیه ای  در  نیز  بین الملل  عفو 
گفته بود کە جریان دادرسی حیدر 
بوده  غیرمنصفانه  به شدت  قربانی 

است.

نهاد  واقع  در  اسالمی  جمهوری 
از  بخشی  به  را  دادگاه  و  قانون 
ماشین سرکوب خود بر علیه مردم 

ایران تبدیل نموده است.
اسالمی  جمهوری  ظالمانه  رفتار 
احاد  بویژه  ایران  مردم  علیه  ایران 
دفاع  حق  ایرانی  های  ملیت 
را  خویش  موجودیت  و  خود  از 
بخشد  می  بارزتری  مشروعیت 
فدرال  ایران  ملیت  های  کنگرە 
خانواده  به  تسلیت  عرض  ضمن 
قربانی  حیدر  وهمرزمان  محترم  
باری دیگر اعدام ایشان را اقدامی 
خالف تمامی موازین حقوق بشری 
دانسته و آن را شدیدا محکوم می 

نماید.
کنگره ملیت های ایران فدرال
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سخن ادامه 

برداشت شن و ماسە رودخانە 
»جغتو« توسط عوامل رژیم 

در بوکان

»پیرانشهر« دارای کمترین 
سرانە فضای آموزشی در 

ایران است

وبسایت  بە  رسیدە  اخبار  اساس  بر 
»کوردستان میدیا«، افراد وابستە 
توابع  از  »قانزالی«  در  رژیم  بە 
واقع  رودخانە »جغتو«  در  بوکان 
تروریست  سپاە  حمایت  با  شدە، 

بە گزارش یکی از خبرگزاری های 
وابستە بە رژیم ایران، سرانە فضای 
پیرانشهر کمتر  شهرستان  آموزشی 

از یک متر است.
سرانه آموزشی هر دانش آموز در 
هم  متر  یک  به  حتی  پیرانشهر 
گفتە  بە  کە  حالی  در  نمی رسد، 
و  پرورش  و  آموزش  وزیر  معاون 
مدارس  نوسازی  سازمان  رئیس 
آموزشی  فضای  میانگین  ایران، 

معاون امورمعادن و صنایع معدنی 
وتجارت  معدن  صنعت،  سازمان 
رژیم در استان »ورمێ« از صدور 
در  برداری  بهره  پروانه  فقره   ٢٩
ماهه   ٨ طی  استان  این  معادن 

نخست سال جاری خبردادە است.
»ورمێ«  در  رژیم  مسئول  این 
یاد  زمان  مدت  در  است،  گفتە 
معدنی  محدوده   ٣٢ برای  شده 
کردە  صادر  اکتشاف  پروانه  جدید 
با  نیز  گواهی کشف  فقره   ١٥ و 
حجم سرمایه گذاری بیش از ٦١ 
میلیارد و ٧٣٣ میلیون ریال صادر 

کردە است.
ظرفیت  مورد  در  پور«  »عابد 
استان  معادن  ذخیرە  و  استخراج 
 ٥٠٧ حاضر  حال  در  است،  گفتە 
برداری  بهره  پروانه  دارای  معدن 
بیش  ساالنه  استخراج  ظرفیت  با 

عبدالعزیز«،  بن  سلمان  »ملک 
در  سعودی  عربستان  پادشاە 
عکسی  گذاشتن  با  توییتی 
دبیرکل  نصرالـلە«  »حسن  از  
و  مسلح  کە  لبنان  الـلە  حزب 

در بیشتر شهرهای کوردستان و برخی از شهرهای ایران نبود پزشک و 
بە ویژە پزشک متخصص مردم را با مشکالت زیادی روبەرو کردە است.

رژیم ایران بیش از ٨٨ درصد پزشکان متخصص را در تهران و شهرهای 
بزرگ کە پنجاە درصد جمعیت این کشور را تشکیل می دهند مشغول بە 
کار کردە است و برای پنجاە درصد دیگر جمعیت تنها ١٢ درصد پزشک 

متخصص تعیین کردە است.
 بر اساس قوانین رژیم ایران باید ٣٠ درصد پزشکان متخصص پس از اخذ 
مدرک پزشکی بە مدت ٨ سال در مناطق محروم کار کنند، اما طبق 
اطالعیەهای سازمان نظام پزشکی رژیم بی عدالتی در نحوە انجام این 

قانون نیز وجود دارد.
ایران، در مناطق محروم  بر اساس گزارش شورای عالی فرهنگی رژیم 
برای هر ١٠٠ هزار نفر ٣٨ پزشک متخصص وجود دارد کە بسیار پایین تر 

از میانگین جهانی است.
لورستان در  نمایندە مردم شهرستان »بروجرد« دراستان  نام  بە  از طرفی 
با  زنان  بخش  در  ما  است،  رژیم گفتە  وبسایت های  از  با یکی  گفتگو 
نبود پزشک متخصص بیهوشی در اتاق عمل مواجەایم. همچنین پزشک 

متخصص بیماری های عفونی و متخصص کودکان نیز خیلی کم داریم.
کمبود پزشک و خدمات پزشکی در بسیاری از موارد نارضایتی مردم 
را بە دنبال داشتە است. در آخرین نمونە روز شنبە ٢٧ آذر ماە هموطنان 
سنە  استان  شهر »کامیران«  در  بیمارستان »سینا«  در  دلیل  همین  بە 

نارضایتی خود را اعالم کردە بودند.
بر اساس آمارهای سازمان نظام پزشکی رژیم ایران، ساالنە ٨٩٩ پزشک 
درصد   ٨٠ بە  نزدیک  و  می کنند  مهاجرت  کشور  این  از  متخصص 
فارغ التحصیالن دانشگاە علوم پزشکی در زمینە تخصص در تالشند برای 

بهبود وضعیت معیشت خود کار در شهرهای بزرگ را انتخاب کنند.
اقتصاد نابسامان رژیم ایران مهمترین دلیل مهاجرت پزشکان بە کشورهای 
دیگر است. همچنین نبود خدمات پزشکی در استان های کوردستان دلیل 
روی آوردن پزشکان این منطقە بە شهرهای بزرگ مانند تهران، اصفهان و 

سایر است.

شن  رویە  بی  برداشت  با  پاسداران 
هم  رودخانە،  این  ماسەهای  و 
خسارات جبران ناپذیری بە محیط 
زیست این منطقە زدە وهم با تاراج 
این ثروت سود کالنی را بە جیب 

 ٥.٢١ دانش آموز  هر  برای  ایران 
متر مربع است.

مهر«،  رخشانی  »مهرالـلە  پیشتر 
گفتە بود ١٠ استان ایران کمتر از 
آموزشی  میانگین کشور، فضای 

دارند.
گفتە  همچنین  مهر«  »رخشانی 
فضای  استاندارد  سرانه  کە  است 
دانش آموزی کشور طبق سند تحول 
 ٨.٣٩ پرورش  و  آموزش  بنیادین 

سفید کرد!
قاسم  شدن  تکە  تکە  دنبال  بە 
توسط راکت آمریکایی، این طور 
تقسیم  نقش  کە  می رسد  نظر  بە 
کاری »قاسم« سلیمانی تمامی 

ندارد!
بعد از گذشت دو سال از آرامشی 
کە منطقە در نتیجە کشتە شدن 
تکە  همچون  تروریستی  بزرگ 
قاسم، بە خود دید؛ می بینیم کە 
تکەهایش از لحاظ روانی همچنان 
بعضی  کە  دیدیم  و  گذار  تاثیر 
سیاسی  به اصطالح  شخصیت های 
چگونە از تکە قاسم یاد می کنند 
و او را ناجی خطاب کردە لفظی 
سنگین کە تاریخ هم توان حملش 

را نخواهد داشت!
این اشخاص با این چنین تعریف 
قاسم  راە  همان  تمجیداتی،  و 
سلیمانی را ادامە می دهند کە در 
حقیقت ایجاد تفرقە و شکاف است 
میان مردم بە منظور بە جان هم 

انداختنشان!
در  کاری  هیچ  سلیمانی  قاسم 
راستای خدمت بە مردم نکردە بود 
داشتە  آن  از  دلی خوش  تا مردم 
ایران،  باشند، و به  حد اعال  در 
عراق، سوریە، لبنان و یمن جنایت 
کرد و هر گونە تمجیدی از او، بە 
مثابە نمک پاشیدن بە زخم دەها 
وصدها هزار انسان است. بە نیکی 
یادکردن از قاسم سلیمانی موجب 
عودكردن دوبارە همە درد و رنج ها 
می شود برای صدها هزار آوارە و 
سوریەای.  کشتەشدگان  خانوادە 
در  نفر  هزاراران  یادكردنی  چنیان 
کوردستان را دل زخمین كرده   و 
خشم مردم نسبت بە کسانی کە 
از تروریست سلیمانی بە نیکی یاد 
می کنند، افزون و شعلەور خواهد 

شد.
برای  فقط  سلیمانی  قاسم 
چراکە  داشت  منفعت  خامنەای 
كه   بودند  روانی  بیمارانی  دو  هر 
بودند و  تفرقە و خونریزی  عاشق 
خامنەای معتقد بودە و هست کە 
تنها با جنگ و آشوب، می تواند 
حاکمیت خود را تدوام ببخشد اما 
برای  حتی  منطقه و  مردم  برای 
در  فارس ها  برای  و  ایران  مردم 
ایران نیز سمبل ویرانگری و ترور 
و کشتار بودە است. هیچ وجدانە 
یاد  بە  دلش  هم  ذرەای  آزادەای، 
این  و  نمی زند  سلیمانی  قاسم 
رژیم ایران است کە تقال می کند 
تاریخ،  جانی  این  از  بتواند  بلکە 
خود  برای  دروغین  قهرمانی 

بسازد. 

رژیم ایران ساالنە بیش از ١٧ و نیم 
میلیون تن مواد معدنی از استان 

»ارومیە« استخراج می کند

پادشاهی سعودی: تروریست »حسن 
نصرالـلە« در سرکوب و کشتار 
کوردهای ایران نقش داشتە است

شهرهای کوردستان 
و ایران با نبود

 پزشک متخصص 
روبەرو هستند

از ١٧ میلیون و ٥٥٣ هزار تن و 
ذخیره قطعی یک میلیارد و ١٤٢ 
در  معدنی  مواد  انواع  تن  میلیون 

استان »ورمێ« وجود دارد.
در استان »ورمێ‹‹ ٢١٨ محدوده 
اکتشافی دارای پروانه اکتشاف و 
٦٢ معدن دارای گواهی کشف با 
ذخیره قطعی بیش از ٢٦ میلیون و 
٨٧٩ هزار تن انواع مواد معدنی با 

است،  کوردستان  خیابان های  در 
هموارە  »تروریست ها  نوشت: 

یکدیگر را حمایت می کنند.«
در توییت »ملک سلمان« آمدە: 
حزب  دبیرکل  نصرالـلە«،  »حسن 

حجم سرمایه گذاری بیش از ٦٠٩ 
در  ریال  میلیون   ٣٥٥ و  میلیارد 

حال فعالیت هستند.
رژیم جمهوری اسالمی ایران عالوە 
بر تخریب محیط زیست، منابع و 
معادن کوردستان را بە تاراج بردە 
و سرمایە ملت کورد را در پیشبرد 
منطقە  خود  ایدئولوژیک  اهداف 

هزینە می کند.

کشتار  و  سرکوب  در  لبنان  الـلە 
بە  انقالب  اوایل  در  کورد  ملت 

تاراج رفتە نقش داشتە است.
»بن عبدالعزیز«، در توییت خود، 
در  را  آزادی خواهان  و  ترور  جبهە 
نوشت:  و  دادە  قرار  هم  مقابل 
»حسن نصر الـلە« تروریست برای 
از هم کیش خود  کشتار کوردها 
»خمینی« حمایت و علیە کوردها 

جنگیدە است.
پیرو  را  خود  الـلە«  نصر  »حسن 
بە  و  دانستە  »خمینی«  مکتب 
صراحت در سومین سالروز تاسیس 
شبکە تلویزیونی »المنار« گفت، 
را زندە نگە  »خمینی امت اسالم 

داشتە است.«
پیشتر نیز »حسن نصر الـلە« گفتە 
بی  حمایت  با  ایران  رژیم  بود کە 
 دریغ »مالی، نظامی و معنوی« 

خود از حزب الـلە دفاع می کند.

می زنند.
اخبار رسیدە حاکی از آن است کە 
این عوامل رژیم در مقابل فعالین 
منطقە  مردم  و  محیطی  زیست 
نخواهید  شما  گفتنەاند  و  ایستادە 
برای  مانعی  کوچکترین  توانست 

ما ایجاد کنید.
اما  مردم،  دخالت  وجود  با 
هیچ  رژیم  عوامل  و  سودجویان 
نکردند  آن ها  خواست  بە  توجەای 
دادند  هشدار  هم  منطقە  مردم  و 
کە مجبورمان نکنید کە دست بە 

اقدامی جدی بزنیم.

مترمربع است.
کارشناسان،  از  بسیاری  گفتە  بە 
اختصاص   عدم  با  رژیم  سران 
بودجە کافی برای ساخت و مرمت 
و  بلوچستان  کوردستان،  مدارس 
برخی از نقاط دیگر ایران درصدد 
این  دانش آموزان  بلکە  تا  هستند 
مناطق زیر فشار کمی امکانات، 
ترک تحصیل و نتیجتا این جوامع 

از پیشرفت باز بمانند.
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اهمیت اعدام برای
 بقای رژیم اشغالگر جمهوری اسالمی ایران

اعدام که در تاریخ حقوق کیفری سنگین ترین مجازات بشری به شمار می رود از دیرباز در جوامع و ملت ها جهت برخورد 
با ناقضان قانون خود وجود داشته است. اولین سند تدوین شده رسمی به جا مانده به چندین قرن قبل از میالد مسیح 

و حکومت حمورابی، شاه بابل بازمی گردد که در آن مجازات ٢۵ جنایت، اعدام پیش بینی شده است. 

از صد ساله گذشته تا به امروز طبق آمارهای فعالین حقوق بشر علل خصوص حوزه اعدام در ایران ، قریب به چهل 
درصد اعدام ها در ایران مربوط به سیاسیون مخالف حکومت است که در این زمینه ملت کورد با ۵۵٪، ملت بلوچ با 
٢۵٪ و ملت عرب با ١٣٪ اعدام های سیاسی ایران را شامل میشوند که نشان از تبعیض ملی در جغرافیای سیاسی موسوم 

بە کشور ایران علیه این ملت ها است. 

فرید لطیفی
اعدام کیفری است که سده ها پیش 
و  مجرمان  با  مقابله  برای  انسان 
اجرای  هدف  با  و  جرم  ارتکاب 
شاید  است.  کرده  اختیار  عدالت 
تصور بر آن بوده که هر چه مجازات 
شدید تر، زمینه تحقق عدالت بیشتر 
مجازات  بزرگ تر،  جرم  هر چه  و 

باید شدید تر باشد.
و  کیفر  نوعی  اعدام  واقع  در 
اشد  دیگر  عبارتی  به  و  مجازات 
این  است.  محکوم  برای  مجازات 
بینی  پیش  موارد  از  یکی  کیفر 
کشورهاست  برخی  قانون  در  شده 
که در آن به حکم قانون و بر اساس 
جنایی،  -عمومی،  دادگاه  حکم 
یک  زندگی  غیره-  و  نظامی 

انسان سلب می گردد.
 

تاریخچه اعدام
اعدام که در تاریخ حقوق کیفری 
به  بشری  مجازات  سنگین ترین 
از دیرباز در جوامع  شمار می رود 
ناقضان  با  برخورد  و ملت ها جهت 
قانون خود وجود داشته است. اولین 
سند تدوین شده رسمی به جا مانده 
به چندین قرن قبل از میالد مسیح 

بابل  شاه   ، حمورابی  حکومت  و 
بازمی گردد که در آن مجازات ٢٥ 
جنایت، اعدام پیش بینی شده است. 
مجازات  از  نیز  باستان  یونان  در 
اعدام جهت مجازات جرائمی چون 
قتل، خیانت و تجاوز و تحت قوانین 
استفاده  گسترده  طور  به  دراکو 
معتقد  افالطون  چه  اگر  می شد 
مواردی  در  باید  تنها  اعدام  بود 
اعمال شود که مجرم اصالح ناپذیر 

است.
از آن زمان تا کنون انواع روش های 
جهان  سراسر  در  اعدام  مجازات 
شامل مصلوب کردن، غرق کردن، 
مرگ،  به  منجر  شتم  و  ضرب 
آتش،  در  سوزاندن  سنگسار، 
چهارمیل کردن، دار زدن، تیرباران، 
صندلی الکتریکی و تزریق کشنده 
کار  به  مجرمان  مجازات  جهت 

می رود.
سازمان ملل و لغو مجازات اعدام

متحد  ملل  سازمان  قطعنامه های 
به  اعدام  مجازات  توقف  برای 
اولین قدم برای لغو کامل  عنوان 
و   ٢٠٠٧ سال  در  بار  اولین  آن، 

مجمع  در   ٢٠٠٨ سال  بار  دومین 
تصویب  به  ملل  سازمان  عمومی 
نیز  ملل  سازمان  دبیرکل  رسید. 
در سال های ٢٠٠٨ و ٢٠١٠ طی 
گزارشی آخرین تحوالت مربوط به 
در کشورهای  اعدام  لغو  و  توقف 
مختلف را به مجمع عمومی ارائه 
ضمن  قطعنامه ها  این  در  کرد. 
اعدام،  مجازات  توقف  بر  تاکید 
گفته شده مجرم، به اعتبار انسان 

بودن، دارای حق حیات و بسیاری 
و  قانونگذار  و  است  دیگر  حقوق 
سیستم قانونگذاری، حق سلب این 
مجرم  صرف  به  فرد  از  را  حقوق 
بودن و ارتکاب جرم ندارد. دومین 
بین  میثاق  به  الحاقی  پروتکل 
اجتماعی  سیاسی  حقوق  المللی 
درباره لغو مجازات اعدام نیز سال 
تصویب مجمع عمومی  به   ١٩٨٩

رسید.
سازمان های فعال در این زمینه در 

اعدام  انسانی  غیر  جنبه های  باره 
محکوم  متهمی  وقتی  می گویند 
به اعدام می شود، تمام لحظه های 
و  حکم  اجرای  انتظار  در  او  عمر 

تنها  نه  فرد  می گذرد.  مرگ 
ناعادالنه  جسمی  مجازاتی  به 
محکوم  انسانی  غیر  رفتاری  و 
دوران  گذراندن  بلکه  می شود، 
بزرگ ترین  حکم،  اجرای  انتظار 
فرسایش و شکنجه روحی و روانی 
در  محکومان  این  اغلب  است. 
ناگوار تر  و  بد تر  مراتب  به  شرایط 
داری  نگه  زندانیان  ازسایر 

می شوند.

شیوه های اجرای اعدام
در سیستم قانونگذاری هر یک از 
به  بنا  اعدام،  مجری  کشور های 
پیشینه، سنت ها و مبانی قانونی، 
پیش  حکم  اجرای  برای  روشی 

بینی شده است.
 - قطع سر )عربستان سعودی(
- صندلی برقی )ایاالت متحده(

مصر،  عراق،  )ایران،  دارزدن   -
ژاپن، اردن، پاکستان، سنگاپور(

- تزریق سم از طریق امپول )چین، 
ایاالت متحده، گواتماال، تایلند(

سومالی،  )بالروس،  تیرباران    -
چین، ویتنام(

- سنگسار ، اعدام اسالمی )ایران، 
افغانستان( 

اعدام در ایران 
امروز  به  تا  ساله گذشته  از صد 
بشر  حقوق  فعالین  آمارهای  طبق 
علل خصوص حوزه اعدام در ایران 
، قریب به چهل درصد اعدام ها در 
مخالف  سیاسیون  به  مربوط  ایران 
زمینه  این  در  که  است  حکومت 

بلوچ  ملت   ،٪۵۵ با  کورد  ملت 
 ٪١٣ با  عرب  ملت  و   ٪٢۵ با 
را شامل  ایران  اعدام های سیاسی 
میشوند که نشان از تبعیض ملی 
بە  موسوم  سیاسی  جغرافیای  در 
کشور ایران علیه این ملت ها است 
سیاسی  مخالفین  اعدام  با  ایران 
جنبش های  بین بردن   از  قصد  خود 
ملی دمکراتیک این ملیتها تحت 
را  طلبی  تجزیه  با  مبارزه  عنوان 
دارد که در این زمینه قریب به صد 

سال است هیچ موفقیتی نصیبش 
نگردید است

تجزیە  واژە  است  حالی  در  این 
ایرانیسم  پان  فاشیسمی  از  طلبی 

علم  در  و  میگیرد  سرچشمە 
تجزیە  اسم  بە  موضوعی  سیاست 
بلکە  ندارد  خارجی  وجود  طلبی 
برای تعریف خواست جدایی ملتی 
از ملت دیگر یا اتنیکی از یک 
از   ، مشخص  سیاسی  جغرافیای 
واژە سیاسی استقالل طلب استفادە 
اشغالگر  های  حکومت  شدەاست. 
تا  گذشتە  سالە   ١٠٠ از  ایرانی 
خواستەهای  بە  پاسخ  بجای  بحال 

کامال دمکراتیک ملل موجود در 
سرکوب  سیستم  نوع  این  از  ایران 
بردن  بین  از  و  کشی  نسل  جهت 
استفادە  انان  حق  بر  خواستەهای 

کردەاند.
گذشتە  روز  چند  در  متاسفانە 
زندانی سیاسی  اعدام یک  شاهد 
کە  بودەایم  کوردستان  در  دیگر 
یک پیام واضح سیاسی برای ملت 
کورد بود ، جمهوری اسالمی ایران  
با اعدام حیدر قربانی باردیگر ثابت 

کرد کە تحت هیچ شرایطی حاضر 
بە پاسخ گویی بە خواستەهای بر 
را  کوردستان  در  کورد  ملت  حق 
رادیکال  مراتب  بە  و  بود  نخواهد 
فعالین  با  گذشتە  از  گونەتر 
برخورد  کورد  اجتماعی  سیاسی 

خواهد کرد.
ایرانی عامل  سیستم کلونالیستی 
اصلی فقر، گرسنگی ، بیکاری، 
در   ... و  طالق،فساد  اعتیاد، 
بعنوان  اعدام  کە  است  کوردستان 
جهت  در  سیستم  این  از  بخشی 
از  کشتار و قتل عام ملت کورد 
دولت  حفظ  برای  ویژەی  اهمیتی 

ایران برخوردار است.
روزانە  ایران  اسالمی  جمهوری 
کوردستان  ملی  ثروت  غارت  بە 
عقب  با  همزمان  و  میپردازد 
نوع  هر  از  کوردستان  نگەداشتن 
پیشرفت اقتصادی عامل بە وجود 
امدن پدیدە کولبری در کوردستان 
رژیم  است  حالی  در  این  است. 
جملە  از  ایران  مختلف  نقاط  در 
پدیدەهای  لورستان  و  بلوچستان  
و  بری   سوخت  مانند  مشابهی 
شوتی بری را برای اتنیک های 
دیگر بە وجود اوردەاست و از طریق 
این نوع پدیدەهای غیر انسانی بجز 
این  بە  هویتی  توهین  و  تخریب 
بهانەهای  بە  روزانە   ، اتنیک ها 

عام  قتل  و  کشتار  بە  واهی 
کاسبکاران و مردم زحمت کش کە 
هیچ راە دیگری برای امرار معاش 

خویش ندارند ، میپردازد.
توسط  شدە  گرداوری  امار  طبق 
کولبر نیوز در دە سال گذشتە جمعا 
مختلف  مناطق  در  کولبر   ١٦٠٨
کوردستان کشتە و زخمی شدەاند 
، این امار اوج جنایات و همچنین 
جمهوری  سیستماتیک  عام  قتل 

را  کوردستان   در  ایران  اسالمی 
بە شفافی نشان می دهد. کشتار 
کولبران را میتوان بە عنوان اعدام 
توصیف  کردن  تیرباران  شکل  بە 

کرد.
این نوع کشتار و قتل عام جمهوری 
مدت  برای  شاید  ایران  اسالمی 
کوتاهی بقای عمر رژیم بیافزاید 
از  یکی  نزدیک  ایندەی  در  اما 
پایەهای اصلی فروپاشی این نظام 

میلی مذهبی ایرانی خواهد بود.
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زاگرس ای نبود تو نبود من

فعالیت های فعاالن فرهنگی مبنی بر حفظ فرهنگ و زبان مادری و ترویج آن در واقع یک نوع مبارزە 
علیە این سیاست ضد زاگرسی رژیم ایران است، پس مردم در حفظ اتحاد و ترویج فرهنگ و زبان 
مادری خود تالش کنند و با حفاظت از محیط زیست و کاشت درخت این میراث را بە نسل های بعد و 

آیندە تقدیم کنند.

گفتنی است در نتیجە سدسازی ها بیش از ٨٠ درصد ماهی ها و حتی ماهی های کوچ رو در رودخانەها از 
چرخە اکوسیستم ناپدید شدند. در سال ٢٠٠٠ کمیسیون مستقل جهانی کە بر روی آسیب ها و زیان های 
سدسازی تحقیق می کند بە این نتیجە رسید کە سدها سبب مهاجرت ٤٠ تا ٨٠ میلیون نفر در جهان شدە 

است کە این خود منجر بە ایجاد آسیب های اجتماعی، حاشیەنشینی و همچنین افسردگی می شود.

مانشت حیدری

این مطلب بە منظور پاسخ بە سوال  
هایی در رابطە با هدف و افزایش 
در  ایران  رژیم  سازی  سد  روند 

زاگروس نوشتە شدە است.
کارشناسان،  تحقیقات  اساس  بر 
خسارت های  و  آسیب  سازی  سد 
فراوانی بە محیط زیست می رساند 
واردە  خسارت های  می توان  کە 
جنگل ها،  کوەپایەها،  کوەها،  بە 
و  دریاچەها   و  تاالب ها  دشت ها، 
نام  را  بیابان ها  افزایش وسعت  نیز 
آب  لیتر  میلیاردها  ساالنە  برد. 
بخار  بە  کشورها  سدهای  پشت 
تبدیل می شود. سدها تهدید جدی 
تاالب ها  ویژە  بە  و  اکوسیستم  بر 
بە حساب می آیند. اگر سد سازی 
شناسی  زمین  تحقیقات  اساس  بر 
انجام نشود تنها بحران های  زیست 
آورد.  خواهد  بار  بە  محیطی 
محیط  بر  سدها  منفی  تاثیرات 
فیزیکی،  شیوەهای  بە  زیست 
حدی  بە  اجتماعی  و  بیولوژیکی 
زیاد است کە کشورهای پیشرفتە 
جهان از دهە ٧٠ میالدی تا کنون 
نە تنها پروژەهای سدسازی خود را 
متوقف کردە بلکە سدهای ساختە 
تا  می کنند  تخریب  نیز  را  شدە 
بر  پروژەها  این  منفی  تاثیرات  از 
حیات  و  کنند  کم  زیست  محیط 
و  سطحی  آب های  بە  را  دوبارە 

زیرزمینی بدهند.
تنها طی ١٣ سال گذشتە، ایاالت 
را  خود  سد   ٤٣٠ آمریکا  متحدە 
ذکر  بە  الزم  است.  کردە  تخریب 
است کە این امر پس از پی بردن 
بە آسیب های سد سازی بر محیط 
زیست  گروەهای  فشار  و  زیست 
محیطی در این کشور میسر شد.

گفتنی ا ست در نتیجە سد سازی ها 
بیش از ٨٠ درصد ماهی ها و حتی 
رودخانەها  در  کوچ رو  ماهی های 
از چرخە اکوسیستم ناپدید شدند. 
مستقل  کمیسیون   ٢٠٠٠ سال  در 
و  آسیب ها  روی  بر  کە  جهانی 
زیان های سدسازی تحقیق می کند 
بە این نتیجە رسید کە سدها سبب 
مهاجرت ٤٠ تا ٨٠ میلیون نفر در 
جهان شدە است کە این خود منجر 
اجتماعی،  آسیب های  ایجاد  بە 
حاشیەنشینی و همچنین افسردگی 

می شود.
همە  زمانی  چرا  است  این  سوال 
زیست  آسیب های  بە  کشورها 
رژیم  بردەاند  پی  سدها  محیطی 
سازی  سد  بر  اسالمی  جمهوری 

تاکید دارد؟
دهە  دو  طی  ایران  در  سازی  سد 
گذشتە افزایش چشمگیری داشتە 
و  زیستی  محیط  فعاالن  است. 
کارشناسان بر این باورند کە بحران 
سد  از  ناشی  ایران،  در  آبی  بی 
سازی های بدون مطالعە و بی شمار 
در این کشور است. در عین حال 
سران رژیم حاکم بر ایران و منفعت 
کارشناس  را  خود  کە  طلبانی 
را  نظریەها  این  می کنند  معرفی 

رد می کنند.
سد  جهانی  کمیسیون  اگرچە 
همچون  عواملی  بە   )WCD(
سد  برای  رودخانەای  هر  انتخاب 
شدت  بە  ندادن  اهمیت  سازی، 
بە  ندادن  اهمیت  آب،  جریان 
تنوع های زیست محیطی، از میان 
بردن زنجیرە پیوستە خوراکی آبزیان 

رودخانەها،  اطراف  حیوانات  و 
اقتصادی  محاسبات  و  سیاست 
اشتباە، سومدیریت و عدم مسئولیت 
پذیری در برابر خطرات و تاثیرات 
آن و سد سازی بی رویە، بە عنوان 
با سد سازی  رابطە  در  اشتباهات 
اشارە کردە است اما رژیم حاکم بر 
بە صورت  را  اشتباهات  این  ایران 

مداوم تکرار می کند.

متر  میلیارد  پنج  ساالنە  ایران  در 
بخار  بە  سدها  پشت  آب  مکعب 
تبدیل می شود کە موجب افزایش 
دما شدە کە درنتیجە آن، با ایجاد 
کاهش  بشدت  برف  بارش  گرما، 
زیر  سفرەهای  نتیجە  در  و  یافتە 
بلکە  نشدە  پر  تنها  نە  زمینی 

کاهش می یابد.
وقتی بارش برف بە دلیل گرمای 

سدها  پشت  آب  بخار  از  حاصلە 
تنها  نە  می شود  تبدیل  باران  بە 
سفرەهای  بە  و  شدە  زمین  جذب 
در  با  بلکە  نمی رسد،  زمینی  زیر 
نظر گرفتن سومدیریت  رژیم حاکم 
جنگل های  نگهداری  و  حفظ  در 
تبدیل  سیالب  بە  سریعا  زاگروس، 
شدە و خسارت های جانی و مالی 
جبران  و  فراوان  محیطی  زیست  و 

ناپذیری در پی خواهد داشت. 
استان های  در  مخرب  سیالب های 
ایالم« کە  و  »لرستان، کرماشان 
یافتە،  شدت  اخیر  سال های  در 
نمونەای از سومدیریت های یادشدە 
کە  است  ذکر  بە  الزم  می باشد. 
افزایش سد سازی در این مناطق 
منجر بە افزایش دما، کاهش بارش 
برف و افزایش بارش باران های سیل 

آسا و مخرب شدە است.
افزایش سد سازی  از جملە دالیل 
بر  رژیم حاکم  توسط  زاگروس  در 
رسیدن  بن بست  بە  می توان  ایران، 
مسئلە تامین آب مناطق مرکزی 
یزد،  »کرمان،  )فارسستان  ایران 
اراک  سمنان،  اصفهان،  شیراز، 
ایران  رژیم  کرد.  اشارە  و...‹‹( 
مردم  و  آن مناطق  بە فکر  تماما 

حاضر  کە  طوری  بە  بودە  فارس 
شدە زاگرس را بخشکاند تا آنان را 
را  کارخانەهایشان  چرخ  و  سیراب 
بچرخاند و شهرهایشان آبادتر شوند.
رژیم  کە  دالیلی  از  دیگر  یکی 
زاگروس  در  سازی  سد  بر  ایران 
مردمان  ساختن  وادار  دارد  تاکید 
زاگروس بە مهاجرت یا کوچ نرم 
و  ایران  مرکزی  شهرهای  بە  آنان 

تغییر بافت جمعیتی زاگرس است 
کە از سیاست های رژیم در سطح 
منطقە )بغداد تا کابل( بە حساب 

می آید.
خصوص  بە  زاگروس  مردم 
»لرستان،  آب  پر  استان های 
ایالم«  و  چهارمحال  کرماشان، 
باید از بهرە اقتصادی کوتاە مدت 
کارگری در پروژەهای سد سازی 

چشم پوشی کردە و بە آیندە این آب 
فعاالن  نقش  بیاندیشند.  خاک  و 
مرحلە  این  در  محیطی  زیست 
می تواند نقش رهبری در جلوگیری 
از احداث سد و آشناسازی مردم با 
قالب  در  ایران  رژیم  کە  عواملی 
اجرای  پروژەهای عمرانی در حال 
زیست  آسیب  های  بە  و  است  آن 

محیطی منجر می شود باشد.

باشند  آگاە  باید  زاگروس  مردم 
یا  ایران  رژیم  اصلی  نقشە  زیرا 
همان پروژەهای انتقال آب زاگروس 
رسیدە  بن بست  بە  ایران  مرکز  بە 
کردن  پیادە  حال  در  ایران  رژیم  و 
مردم  کوچ  یعنی  جایگزین  طرح 
شهرهای مرکزی ایران بە زاگروس 
است، در این مرحلە مردم باید بە 
یاد داشتە باشند کە وجود فقر در 

میان مردم زاگروس در تمام سطوح 
ریزی  برنامە  و  سیستماتیک 
احتمال  ایران  رژیم  زیرا  بودە  شدە 
در صورت شکست طرح  دادە کە 
مرکزی  شهرهای  مردم  اصلی، 
مردم  اقتصادی  ضعف  از  بتوانند 
زمین  و  زاگروس سواستفادە کردە 
و خانەهایشان را خریداری نمودە و 
در زاگرس ساکن شوند. مردم باید 

بە  خانەهایشان  و  زمین  فروش  از 
زاگروسی ها(  )غیر  بومی ها  غیر 
خودداری کردە زیرا طرح جایگزین 
رژیم حاکم بر ایران مبنی بر کوچ 
بە  ایران  مرکزی  شهرهای  مردم 
سیاسی  و  جدی  کامال  زاگروس 
بودە و هدف آن بر هم زدن و تغییر 
بافت جمعیتی زاگرس »کوچ مردم 
دیگر بە زاگروس و فارسیزە کردن 

از  یکی  است.  منطقە  این  مردم 
حاکم  رژیم  نقشەهای  هولناکترین 
آسمیالسیون  طرح  اجرای  ایران  بر 
یا پاکسازی فرهنگی، زبانی و در 
نهایت نژادی تمام زاگرس است. 

فرهنگی  فعاالن  فعالیت های 
زبان  و  فرهنگ  حفظ  بر  مبنی 
واقع یک  آن در  ترویج  و  مادری 
نوع مبارزە علیە این سیاست ضد 

پس  است،  ایران  رژیم  زاگروسی 
ترویج  و  اتحاد  حفظ  در  مردم 
فرهنگ و زبان مادری خود تالش 
کنند و با حفاظت از محیط زیست 
بە  را  این میراث  و کاشت درخت 
نسل های بعد و آیندە تقدیم کنند.

در  سردرگمی  از  جلوگیری  برای 
جمهوری  رژیم  با  مبارزە  زمینە 
تمام  میان  اتحاد  ایجاد  اسالمی، 

مردم زاگروس، حفظ زبان مادری و 
ترویج و انتقال صحیح آن بە نسل بعد 
از محیط زیست  از خود، حفاظت 
پروژەهای  احداث  از  جلوگیری  و 
سدسازی، انتقال آب و برق و نفت 
و گاز و تونل و راەسازی هایی کە 
منجر بە نابودی زیست بوم زاگرس 
مهمترین  و  اصلی ترین  می شوند 

گام بە شمار می رود.

باید خاطر  را  این نکتە  پایان،  در 
اتحاد  ایجاد  با  کە  شد  نشان 
فکر  حقیقت  در  زاگرس،  مردمان 
رژیم  زاگروسی  ایدئولوژی ضد  و 
شد،  خواهد  گرفتە  نشانە  ایران 
باید در ایجاد اتحاد با دیگر  پس 
مردمان زاگروس، حفظ یکپارچگی 
فرهنگی و زیست محیطی زاگرس 

کوشید. 
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کوردستان

گیسو چند؟!

»بینوایان«  معروف  داستان  حتما 
شنیده اید؛  را  هوگو  ویکتور 
داستانی که با فقر آمیخته شده؛ 
برای  مادر  داستان  از  قسمتی  در 
 « »کوزت  دخترش  لباس  تهیه 
حتی موهایش را هم می فروشد، 
فقر  دلیل  به  که  مردی   داستان 
مجبور به دزدی و زنی را مجبور 
به فروش گیسوان خود می کند.

امروز نیز داستان واقعی شهروندانی 
است در جغرافیای ایران که برای 
زندگی سخت خود مجبور  گذران 
هستند،  خود  موهاي   فروش  به 

فیلم نیست.
امروز  آنچه  فروش گیسو  و  خرید 
در زیر پوست شهر رخ می دهد و 
در حال فزونی است؛ تجارتی زنانه 
و زیر زمینی محسوب می شود.
پنهان  زیبایی  که  دختران  و  زنان 
شده خود را زیر شال و روسری به 
بازار آورده اند برای فروش، اما با 
ای  عده  دودلی!  و  تردید  شک، 
زیبایشان را می فروشند وعده ای 
پای  یک  خرند.  می  را  زیبایی 
حلقه  عدالت  لنگد.  می  قضیه 
غنی  و  فقیر  و  میان  شده  مفقود 
بانوان  روسریی  زیر  تا  فقر  است! 

ایرانی هم رخنه کرده است.
فقر در ایران هر روز ابعاد جدیدتری 
پیدا می کند؛ یک روز گورخوابی، 

با  جوان  دختران  ازدواج  دیگر  روز 
فروختن  هم  حاال  و  مسن  مردان 
مو برای تهیه یکی دو وعده غذا 
برای زنده ماندن! برخی می پرسند 
آیا زندگی در این شرایط ارزشش 

را دارد؟
سال   ٤٠ ایران  اسالمی  جمهوری 
فرصت داشته است تا کاستی ها و 
کمبودها را جبران کند؛ اما نه فقط 
بلکه میلیاردها  نیفتاد،  اتفاق  این 
دالر از ثروت های کشور خرج ترویج 
خشونت و ترور در منطقه شد. در 
فقر  در  روز  هر  مردم  که  حالی 
می گذرانند،  روزگار  نداری  و 
عیاشی و خوش گذرانی زورگویان 
و  داخل  در  آن ها  خانواده های  و 
و  دارد  ادامه  خود  قوت  به  خارج 

این  به  اعتراض  جرأت  هم  کسی 
شرایط را در خود نمی بیند.

شکاف طبقاتی به بیشترین میزان 
رسیده  گذشته  سال   ٤٠ خود طی 
ابعاد  روز  هر  ایران  در  فقر  و 
یک  می کند؛  پیدا  جدیدتری 
ازدواج  دیگر  روز  گورخوابی،  روز 
دختران جوان با مردان مسن و حاال 
هم فروختن مو برای تهیه یکی دو 
وعده غذا برای زنده ماندن. برخی 
می پرسند آیا زندگی در این شرایط 

ارزشش را دارد؟
ظواهر عینی جامعه ایران و حال و 
روز ناخوش اکثریت جمعیت کشور 
سیاست های  شکست  بر  گواهی 
در  ایران  حکومت  اقتصادی 
کارشناسان  است.  جنبه ها  تمام 

که  کرده اند  پیش بینی  اقتصادی 
که  فعلی  روند  ادامه  صورت  در 
تحریم ها دست به دست فساد گسترده 
خواهد  هم  بدتر  شرایط  است،  داده 

شد.
گیسوانی که به دلیل فقر فروخته 
می  صادر  گاهی  شوند؛  می 
شوند و دسته ای از گیسوان برای 
مورد  آرایشگاه ها  در  زنان  زیبایی 
استفاده قرار می گیرد. اکستنشن 
زیبایی  روش های  از  یکی  مو 
سال  چند  در  ایرانی  زنان  بین  در 
روشی  شود.  می  محسوب  اخیر 
که از طریق آن هم پول خوبی به 
جیب  به  هم  و  آرایشگاه ها  جیب 
بازار  و  می ریزد  مو  فروشندگان 
خرید و فروش مو را حسابی داغ، 

داغ وداغ تر کرده است.
را  زننده  و  تلخ  حقیقت  این  باید 
مردم  های  سفره  امروز  بپذیریم، 
کوچک و کوچکتر از قبل شده 
زنان و مردان  تا جایی که  است؛ 
های  داستان  یادآور  را  ایرانی 
تاریخ کرده است، گیس  دردناک 
چه  تا  فروشی  فرزند  و  کلیه  و 
شرمسارعدالت  باید  تاریخ  زمانی 

گم شده زمان خود باشد؟!

منابع:
  ١ــ وبسایت مردم ساالری آنالین

  ٢ــ وبسایت بیان میدیا 
  3ــ کارتون ها از احمد بارکی زاده

انرژی هسته ای صلح آمیز! آبدزدک و همه چیزخوار! ایران جای جمهوری اسالمی نیست!
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خود  زندگینامەی  از  مختصری  ١ـ 
بازگو  ما  خوانندگان  برای  را 

نمایید؟
ادریس عبدی هستم متولد ١٣٦٣. 
و  امدم  دنیا  به  مریوان  شهر  در 
تحصیالت  فیلم  تدوین  رشته  در 
 ٢٠١٠ سال  دارم.  دانشگاهی 
سیاسی  فعالیتهای  دلیل  به 
کردستان  ناچار  دانشجویی  و 
حزب  در  و  کردم  ترک  را  ایران 
کومەلە کردستان  ایران  به عنوان 
را  سیاسی  فعالیتهای  پیشمرگه 
ادامه دادم.چند سالی در تلویزیون 
روژهەالت  کار کردم و هم اکنون 
عضو کمیته مرکزی حزب کومەلە 
کوردستان ایران هستم. در سه  سال 
اخیر برای بیش از ٤٠ فیلم کوتاه 
یک  و  سینمایی  فیلم  یک  و 
سریال تلویزیونی کار صدا برداری 
و صدا گذاری انجام داده ام.و دو 
فیلم کوتاه را نیز کارگردانی کرده 
صورت  به  من  ساخته  ام.اخرین 
کوتاه  فیلم  همکارم  با  مشترک 
را   ٢ شماره  آزمایشگاه  مستند 

تولید کردیم.

٢ـ در مورد فیلم مستند آزمایشگاه 
شمارە ٢ برای ما شرح دهید؟

مستند  فیلم   ٢ شماره  آزمایشگاه 
و  زندگی  درباره  است  کوتاهی 
کار کاک محمد توفیق که مدت 
کالبدشکافی  بخش  در  سال   ١٤
سلیمانی  پزشکی  علوم  دانشگاه 
 ١٤ این  مت  کند.در  می  کار 
سال کاک محمد توفیق با جناره 
این  روز  هر  و  ای کار می کند 
جنازه را برای دانشجوها و اساتید 
روزی  اماده می کند.تا  دانشگاه 
کاک محمد توفیق بازنشسته می 
شود. بعد از مدتی دوباره کاک 
محمد توفیق رو به سرکار بازمی 
گردانن چون کسی نمی تواند کار 
ایشان را انجام بدهد.کاک محمد 
توفیق در نهایت وصیت می کند.

در هنگام مرگ جناره اش را به 
آموزش  جهت  سلیمانیه  دانشگاه 
فیلم سعی  این  در  ما  اهدا کند. 
کرده ایم که به حقیقت و واقعیت 
و  توفیق  محمد  کاک  شخصیت 
لحاظ  به  باشیم.اما  پایبند  داستان 
فرمی ما سعی کرده ایم دیدگاه و 
زاویه دید خود در فیلم نشان دهیم. 
فرم فیلم در سبک رئالیسم شاعرانه 
است و با استفاده از میزانسن و نور 
پردازی و موزیک فضای متفاوت 
تری برای بیننده  فراهم کنیم.ف 
مالیسمی  مینی  شدت  به  ما  یلم 
تمهید  کارگیری  به  با  و  است 
کردیم  سعی  کردن  کم  و  کاستن 
که فضای معنایی و احساسی را 
با محتوای فیلم  فراهم کنیم که 

هارمونی داشته باشد.

این مستند در چندین کشور  ٣ـ  
بە  و  است  شدە  اکران  نیز  دیگر 
شدە  انتخاب  موفق  فیلمی  عنوان 

است چرا؟
در   ٢ شماره  آزمایشکاه  مستند 
الجزایر  کشور  در  البوابه  جشنواره 
جایزه دوم و در جشنواره سیلبرتی 
مستند  فیلم  بهترین  جایزه  ایتالیا 
و در پنجمین جشنواره بین المللی 
سلیمانیه جایزه بهترین فیلم مستند 
در   . آورده  دست  به  را   کردی 
جشنواره فیلم انجلیکای آمریکا در 
چند روز قبل نمایش داده شد و در 
ماه فیبریه ی امسال در جشنواره 
فیلم BIG Sky  که کوالیفای 
جایزه اسکار است نمایش داده می 

شود.

٤ ـ در مورد تلویزیون و سینما در 
کوردستان برای ما بگویید؟ 

ایران  در  را  رسانەها  بیاییم  اگر 
بر  بتوانیم  بکنیم  بندی  تقسیم 
دستە  را  آن  سیاست  نوع  اساس 
سیاست  نوع  دو  کنیم.  بندی 
بستری  بر  بیاییم  اگر  دارد  وجود 
و  اجتماعی  تاریخی،  سیاسی، 
یکی  بررسی کنیم  را  آن  سیاسی 
دیگری  و  هست  دولتی  سیاست 
چهارچوب  در  انقالبی.  سیاست 
ارگان ها  رسانەها،  دولتی  سیاست 
هنرمندانی  و  فیلمسازان  حتی  و 
هستند کە در این چهارچوب دارند 
فعالیت می کنند و کارشان حفظ 
طوری  یا  سیستم  این  موجودیت 
دیگر همان سیستم دولتی است. ما 
چیزی را بە عنوان رسانەهای آزاد 
مشاهدە  نمی توانیم  ایران  داخل  در 
حتی  را  بحث  حتی  این  و  کنیم 
می توان بە فیلمسازان دیگر مانند 
مجید  مانند  کیا،  حاتمی  ابراهیم 
مجیدی یا اصغر فرهادی کە در 
کار  دولتی  سیاست  چهارچوب 

می کنند.
انقالبی  سیاست  دیگر  سیاست 
آن  همە  گفتن  آن  کار  می باشد 
چیزهایی است کە از دید سیستم 
گفتە  نباید  حاکمیت  یا  دولتی 
شود. برای نمونە احزاب اپوزیسیون 
کورد همە رسانەهایی را در اختیار 
دارند از تلویزیون، سایت مجالت و 
روزنامەها گرفتە کە در چهارچوب 
سیاست انقالبی کار می کنند. در 

مانند  کسانی  نیز  سینما  حوزە 
فعالیت  پناهی  جعفر  و  اف  رسول 
کسانی  نیز  کوردستان  در  دارند. 
مانند شهرام حمیدی، بهمن قبادی 
و یا فیلمسازان دیگر در حوزە فیلم 

کوتاه دارند کار می کنند.
گفت  توان  می  خصوص  این  در 
ایدئولوژی  دید  علت  بە  ایران  در 
بە رسانە و هنر هنرمندان مستقل 
هستند.  روبرو  جدی  مشکالت  با 
اما  است  پروسە  یک  فیلمسازی 
بسیار  مسئلە  این  کوردستان  در 
این  از  بسیاری  و  است  تر  سخت 
با  یا  شدەاند  زندانی  هنرمندان 
کە  شدەاند  مواجە  سنگین  احکام 
از  خارج  در  فعالیت  بە  مجبور 

کشور شدەاند.
موارد  از  بسیاری  زمینە  این  در 
و  کورد  فیلمسازان  از  بسیاری 
غیرە کورد بخاطر سانسور یا حتی 
زندانی و بازداشت تهدید بە احکام 
بە کشورهای دیگر  ناچار شدەاند 

پناهنده شوند.

در  فرهنگ  منتقدان  از  بعضی  ٥ـ 
سینما بر این باورند رژیم ایران 
چنین  این  برگزاری  طریق  از 
جشنوارەهایی در اقلیم کوردستان 
پیش  را  خود  فرهنگی  سیاست 
می برد و در صدد تحقیر فرهنگ 
عنوان  بە  شما  نظر  است،  کورد 

یک سینماکار چیست؟ 
تداخل  سیاست  های  مورد  در 
ایران  اسالمی  جمهوری  گرایانە 
امنیتی  و  نظامی  لحاظ  بە  تنها 
خود  همسایە  کشورهای  در 
عرصه  در  و  نمی کند  دخالت 
سیاست  راستای  در  و  فرهنگی 
گسترش  و  گرایانە  دخالت  های 
در  ترویج مذهب شیعه  و  تبلیغ  و 
هایی  دخالت  همسایە  کشورهای 
هرکدام  در  می دهد.  انجام  را 
جمهوری  های  کنسولگری  از 
اسالمی ایران در کشورهای منطقه 
یک  عراق  کوردستان  جملە  از 
بخش را بە عنوان بخش فرهنگی  
بخش  این  طریق  از  کە  کردە  باز 
می خواهد دخالت های فرهنگی 
را در کوردستان عراق انجام بدهد. 
فیلم  جشنوارە  قبل  دورەهای  در 
دخالت  این  علنا  ما  نیز  سلیمانیە 
اسالمی  جمهوری  نفوذ  این  و  ها 
ایران را ایران مشاهدە کردیم، ولی 
این  پنچم  دورە  در  خۆشبختانە 
جشنوارە این نفوذ جمهوری اسالمی 
ایران و این دخالت هایی را کە در 
دورەهای قبل انجام می داد تماما 
خوشبختانە  و  شد  گذاشتە  کنار 
جشنوارە دست کسانی افتاد کە از 
این سیاست و استراتژی جمهوری 
مانع  و  بودند  آگاه  ایران  اسالمی 
دخالت ها  این  پنجم  دورە  در  شدند 

ادامە پیدا کند.
در روز افتتاحیە پنجمین جشنوارە 
کردیم  مشاهدە  ما  سلیمانیە  فیلم 
جایزەای را بە محمد رسول اف اهدا 
فیلمسازان  از  ایشان  کە  کردند. 
جمهوری  حاکمیت  معترض 
ایران  در  کە  است  ایران  اسالمی 
نتوانستە است فعالیت هایی انجام 
دهد و چند فیلم بلند ساخته است؛ 

چند سالی را در زندان بودە است 
و چندین بار در مقاطع مختلف از 
اعتراضات مردم ایران و کوردستان 
جمهوری  حاکمیت  بە  نسبت 
اسالمی ایران بە زندان افتادە است. 
جشنوارە  این  در  بود  قرار  ایشان 
یکی از رئیس هیات داوران باشد 
بودن  الخروج  ممنوع  بخاطر  ولی 
در جشنوارە  نتوانست کە  ایران  از 
خاطر  همین  به  کند.  پیدا  حضور 
هر  کە  سلیمانیە  فیلم  جشنوارە 
سالە و هر دورە این جایزە افتخاری 
های  شخصیت  از  یکی  بە  را 
سیاسی و فرهنگی یا هنری اهدا 
وی  بە  را  جایزە  این  امسال  کند 
هایی  واکنش  خود  این  شد.  اهدا 
اسالمی  جمهوری  سوی  از  را 
ایران بە دنبال داشت. کنسولگری 
اربیل  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
اقلیم  حکومت  بە  نامەای  طی 
کوردستان رسما خواستار این شدە 
سلیمانیە  فیلم  جشنوارە  کە  بودند 
ایران  اسالمی  جمهوری  از  باید 
معذرت خواهی کند و خوشبختانە 
جشنوارە فیلم سلیمانیە این کار را 
انجام نداد. بە هر حال این دخالت  ها 
کە در دورەهای قبل بە وضوح دیدە 
می شد ولی در دورە پنچم تماما از 
اسالمی  جمهوری  دخالت  و  نفوذ 
ایران و کنسولگری آن در کارهای 
جشنوارە و انتخاب فیلم ها ممانعت 
برگزارکنندگان مانع  و  آمد  بعمل 

از این کار شدند.

سینما  در حوزە  آیندە  برای  ـ   ٦
چە برنامەهایی دارید؟ 

تولید  پیش  مرحله  در  اکنون  هم 
و  هستم  خودم  بلند  فیلم  اولین 
امیدوارم در ماههای آینده بتوانیم 
شروع  را  فیلم  تولید  مرحله  که 

کنیم.

سینما  مورد  در  شما  نظر  ٧ـ 
چیست؟

 در عصر جدید بخاطر اینکە سینما 
را با علوم دیگر بە خصوص علوم 
جامعەشناسی،  جملە  از  انسانی 
سیاست، فلسفه توانستند متفکران 
خوانش های جدید و بینا رشتەای 
همین  بە  باشند  داشتە  سینما  با 
مدیوم  یک  است  مهم  خاطر 
بە  است  جامعە  در  قدرتمندی 
برای ما کوردها کە در  خصوص 
حاکمیتی  نتوانستەایم  تاریخ  طول 
مستقلی را برای خود درست کنیم 
و بهر حال کوردستان در کشورهای 
ایران قرار  عراق، ترکیە، سوریه و 
گرفته است ملت باال دست سعی 
هژمونی  سینما  طریق  از  داشتە 
به  کند.  اعمال  کورد  بر  را  خود 
در  می بینم  ایران  در  ما  خصوص 
دفاع  خودشان  گفتە  بە  فیلم  های 
سیمای  شدە  تولید  کە  مقدس 
دهند  نشان  چگونە  را  کوردها 
سینما  طریق  از  و  کردەاند  سعی 
فیلم  کوردها  مورد  در  و  آمدەاند 

درست کنند و کورد را مطابق میل 
جمهوری اسالمی ایران نشان دهند 
ابزاری باشد برای پروپاگاندا و  و 
تبلیغات بە سود حاکمیت جمهوری 
با  چون  سینما  ایران.  اسالمی 
بینا  صورت  بە  دیگر  رشتەهای 
می شود  تفسیر  و  تحلیل  رشتەای 
و در عرصە ایجاد معانی و اندیشە 
مفیدی  خیلی  کارکرد  می تواند 
داشتە باشد. امیدوارم در کوردستان 
فیلمسازان بتوانند در این عر صه بە 
کارهای خود ادامە دهند. اگر در 
طول تاریخ نگاهی بە تاریخ سینما 
داشتە باشیم بعد از انقالب اکتبر 
در شوروی وقتی سینما به عنوان 
یک هنر ملی و یک صنعت ملی 
فیلم  راستا  این  در  و  معرفی شد 
باعث  و  شد  تولید  زیادی  هایی 
مثال  سینمایی  های  سبک  شد 
اکنون  و  بشود  خلق  فورمالیستی 
نیز فیلمسازان در کشورهای دیگر 
از آن تاثیر گرفته اند و در سال  های 
مانند  دیگر  کشورهای  اخیر 
هالیود  سینمای  طریق  از  آمریکا 
اروپای  بالیود،  سینمای  هند  و 
شرقی کشورهایی مانند لهستان و 
حاال در آسیای شرقی کره جنوبی، 
ژاپن و چین تمام سرمایەهای خود 
و  دادەاند  انجام  بر روی سینما  را 
مدون  فرهنگی  استراتژی های 
اعمال  راستا  این  در  را  شدەای 
بتوانند  حتی  و  بتواند  کە  کنند 
بر کشورهای دیگر تاثیر بگذارند.

از  عبدی  ادریس 
سینماکاران  و  فیلمسازان 
توانمند کوردستان است. 
ایران  کوردستان  در  وی 
گشودە  جهان  بە  چشم 
بر  عالوە  وی  است. 
فعالیت   در حوزە سینما در 
سیاست نیز تالش می کند 
مرکزی  کمیتە  عضو  و 
ایران  کومەلە کوردستان 
آخرین  در  ایشان  است. 
سلیمانییە  فیلم  جشنوارە 
این  برندگان  از  یکی 
روزنامە  بود.  جشنوارە 
انتشارات  کوردستان 
دمکرات  حزب  رسمی 
در  ایران  کوردستان 
را  مصاحبەای  رابطە 

ترتیب دادە است.

مصاحبە:
جمال رسول دنخە

ادریس عبدی:
جشنوارە فیلم سلیمانیە از جمهوری اسالمی ایران 

معذرت خواهی نکرد



روزنامه ى »كوردستان« و وب سايتهاى حزب دمكرات كردستان ايران، روزنامه ى »كوردستان« و وب سايتهاى حزب دمكرات كردستان ايران، 

در شبكه جهاىن اينرتنت: در شبكه جهاىن اينرتنت: 

www.kurdistanmedia.comwww.kurdistanmedia.com
info@kurdistanmedia.cominfo@kurdistanmedia.com

http:www.pdki.org http:www.pdki.org 
pdkiran@club-internet.frpdkiran@club-internet.fr

telegram.me/PDKImediatelegram.me/PDKImedia
Published by Democratic Party of Iranian Kurdistan    Published by Democratic Party of Iranian Kurdistan      No   No 814 814     5  Jan.5  Jan.  2022  2022

نمایی از پایمال کردن حقوق بشر در کوردستان ایران 
در نیمە اول د ی ماه با استناد بە آژانس خبررسانی 

کردستان، )کردپا(

محکوم کردن بازداشت شهروندان
شهروندان بە حبس

تمدید قرار بازداشت

اعدام و محکوم 
کردن شهروندان بە 

اعدام

کشتە و مجروح 
شدن کولبران و 

کاسبکاران

انفجار مین

خودکشی
 زنان و مردان

انتقال شهروندان
 بە زندان

نامعلوم بودن 
سرنوشت شهروندان

روز سه شنبه چهاردهم دی ماه، سە شهروند کرد به نام های »احد مولودی« 
فرزند مطلب اهل روستای »یونسلیان« و »حسین خلیانی« فرزند خسرو 
اهل روستای »کوئیک«، »چکو قلندری« فرزند حسین اهل روستای 
بازداشت  نیروهای امنیتی  نقده از سوی  توابع شهرستان  از  »کوئیک« 

شدند.
طی روزهای اخیر، یک شهروند کرد به نام »پیمان احمدی« فرزند انور 

اهل شهرستان پاوه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
 ٢٦ آرنگ«  نام »سیامک  به  کرد  شهروند  یک  موقت  بازداشت  قرار 
ساله فرزند یدالله اهل روستای »نییه ر« از توابع سنندج برای دومین بار 

متوالی تمدید شد.
روز دوشنبه ششم دی ماه، یک شهروند کرد به نام »کیانوش رحمانی« 
شهرستان  توابع  از  سادات«  »لون  روستای  اهل  رحمانی  میرزا  فرزند 

کامیاران از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.
پورمحمد«  نام »کریم  به  آذرماه، یک شهروند کرد  روز سه شنبه سی ام 

فرزند علی اهل پیرانشهر از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
»پوریا  نام های  به  جوان  زوج  یک  آذرماه،  سی ام  سه شنبه  روز  شامگاه 
جوادی« و »مریم حق گو« اهل بخش کارزان از توابع شهرستان سیروان 
در استان ایالم از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی 
منتقل شده اند.روز یکشنبه بیست و هشتم آذرماه، دو شهروند کرد به نام های 
»سرهنگ علیزاده« فرزند رضا و »فرزین عبدالله زاده« فرزند خالد اهل 
امنیتی  نیروهای  از سوی  نقده  توابع شهرستان  از  روستای »کوئیک« 

بازداشت شدند.

یک شهروند کرد به نام »حسین الوند کوهی« ٢٩ ساله فرزند عزیز ساکن 
مهاباد از سوی شعبه سوم دادگاه کیفری این شهرستان به ریاست قاضی 

»غالم کریم خانی« به ١٠ سال و یک روز حبس تعزیری محکوم شد.
»غالم  قاضی  ریاست  به  مهاباد  شهرستان  کیفری  دادگاه   ٣ شعبه 
کریم خانی«، شیرکو آگوشی، زندانی سیاسی پیشین اهل پیرانشهر را به 

ده سال و یک روز حبس تعزیری محکوم کرد.

خبرگزاری هرانا از اعدام چهار زندانی متهم به »قتل« در زندان مرکزی 
ارومیه خبر داد.

حمدالله  عباس زاده،  »حسین  را  زندانی  چهار  این  هویت  خبرگزاری  این 
عالمی، فیض الله قربانی و مقدم علی زاده« اعالم کرد که پیشتر به اتهام 

»قتل« از سوی دستگاه قضایی به اعدام محکوم شده بودند.
سازمان حقوق بشر ایران از تأیید حکم قصاص یک زندانی به نام »اکبر 
عباس پورمراغه« که در زندان سنندج به سر می برد، در دیوان عالی کشور 

خبر داد.

قرار بازداشت موقت چهار شهروند کرد به نام های »آرش منبری« فرزند 
حسین، »زانیار منبری«، فرزند امان الله، »سیوان منبری« فرزند حشمت 
و »میالد منبری« فرزند محمد اهل روستای »نییه ر« از توابع سنندج 

برای دومین بار متوالی تمدید شد.
 ٢٦ آرنگ«  نام »سیامک  به  کرد  شهروند  یک  موقت  بازداشت  قرار 
ساله فرزند یدالله اهل روستای »نییه ر« از توابع سنندج برای دومین بار 

متوالی تمدید شد.

»عمر  نام  به  کرد  کولبر  یک  دی ماه،  دوازدهم  یکشنبه  روز  شامگاه 
یعقوبی« اهل روستای »کالش باغان« از توابع شهرستان جوانرود در پی 

شلیک مستقیم نظامیان حکومتی در مرز نوسود زخمی شد.
نام »صالح  به  دوازدهم دی ماه، یک کولبر کرد  یکشنبه  روز  شامگاه 
اثر  بر  جوانرود  شهرستان  توابع  از  »زیران«  روستای  اهل  شاهمرادی« 

شلیک نظامیان حکومتی در مرز نوسود زخمی شد.

روز جمعه دهم دی ماه، یک شهروند زن به نام »الناز کلشی« اهل ارومیه 
اقدام به خودسوزی کرد.

روز پنج شنبه نهم دی ماه، یک دختر ١٨ ساله به نام »کاژین فتاحی« 
فرزند شهاب اهل شهرک »راژان« از توابع ارومیه اقدام به خودسوزی کرد 

و به زندگی خود پایان داد.
روز چهارشنبه هشتم دی ماه، یک نوجوان به نام »نیما خسروی« فرزند 

ناصر اهل سقز با اقدام به خودکشی به زندگی خود پایان داد.
روز پنج شنبه دوم دی ماه، یک شهروند به نام »گالویژ ازدی« فرزند علی 
اهل روستای »دربکه« از توابع پیرانشهر با اقدام به خودکشی به زندگی 

خود پایان داد.
روز یکشنبه پنجم دی ماه، یک زن جوان به نام »زهرا صابری« فرزند 
سلطان اهل روستای »قونی« از توابع منطقه صومای برادوست ارومیه با 

اقدام به خودسوزی به زندگی خود پایان داد.

روز یکشنبه پنجم دی ماه، یک شهروند کرد به نام »ابراهیم عبدالهی« 
اهل سقز ساکن پنجوین کردستان عراق بر اثر انفجار مین جان خود را از 

دست داد.
باختن یک  جان  باعث  نفر  مین ضد  انفجار  دی ماه،  پنجم  یکشنبه  روز 

کودک ١٠ ساله در شهرستان دهلران از توابع ایالم شد.

کریم نیا«  »خالد  نام  به  کرد  هنرمند  یک  دی ماه،  هفتم  سه شنبه  روز 
معروف به »خالد نارین« اهل سقز جهت اجرای حکم حبس به زندان این 

شهرستان منتقل شد.
و »برهان  رحمانی«  نام های »ماموستا محمدمیرزا  به  دو شهروند کرد 
به  بازجویی  جهت  بازداشت  از  پس  کامیاران  شهرستان  اهل  کمانگر« 

بازداشتگاه اداره اطالعات سنندج منتقل شدند.
یک شهروند کرد به نام »سیروان قربانی« اهل شهرستان کامیاران پس از 

بازداشت جهت بازجویی به بازداشتگاه اداره اطالعات سنندج منتقل شد.
روز پنج شنبه دوم دی ماه، دو شهروند کرد به نام های »سیروان قربانی« 
امنیتی  نیروهای  از سوی  اهل شهرستان کامیاران  و »برهان کمانگر« 

بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

علیرغم گذشت نزدیک به دو ماه از زمان بازداشت کیوان مینویی، فعال 
توابع مریوان، وی  از  روستای »نی«  اهل  زبان کردی  مدنی و مدرس 

همچنان در بازداشتگاه اداره اطالعات سنندج در بازداشت به سر می برد.
علیرغم گذشت نزدیک به سه هفته از زمان بازداشت یک فعال مدنی 
کرد به نام »فرهنگ عیوضی« ٣٠ ساله فرزند محمدعلی اهل روستای 
»تنگیسر« از توابع سنندج، از سرنوشت و محل نگهداری وی اطالعی 

در دسترس نیست.
علیرغم گذشت بیش از دو هفته از زمان بازداشت یک فعال مدنی کرد 
به نام »کژال نصری« ٢٦ ساله فرزند محمد اهل روستای »تنگیسر« از 

توابع سنندج، از سرنوشت وی اطالعی در دسترس نیست.


