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ارگان حزب دمکرات کردستان ایران

تـأمین حقوق ملی خلق کرد در چهارچوب ایرانی دمـکراتیک و فـــدرال

٧ ٥٧ ٦

آیا تحلیل درستی از شرایط اکنون نمایش انتخابات، قسمت پایانی
شیشە عمر رژیم رو بە پایان استایران ...

مقاومت مشروع....

شاید این تحلیل بنده اشتباه باشد، 
واقعیت،  نیز  اندازه ای  تا  شاید 
در  فقیه  والیت  بنده،  بنظر  اما 
و  درمی آید  زانو  به  کوردستان 
این  سقوط  سنگر  به  کوردستان 

رژیم مبدل می گردد.
در اصطالح سیاسی مفهومی به نام 
 )Thermidor( »ترمیدور« 
وجود دارد که اگر اشتباه برداشت 
چرخش  معنای  به  باشم  نکرده 
دورانی انقالب ها می آید. بدان معنا 
که رفتار و اداره نمودن حکومت ها 
مانند چرخش در دایره ای می باشد 
آن عبور  از  به مرحله  که مرحله 
می نمایند و دوری همسان از همه 
حکومت ها بعد از سقوط سیستمی 
آمدن سیستمی دیگر  به میدان  و 

مشاهده می گردد.
بعد  دوره ای  در  که  چیزی  آن 
فقیه  والیت  رژیم  واحدهای  از 
مشاهده می گردد، ابتدا خمینی را 
از پاریس برگردانده و بعنوان رهبر 
گمارده  ایران  ملیت های  انقالب 
در  شد.  دزیده  مردم  از  انقالب  و 
دوره ای  چرخش های  نخست  دوره 
ایران،  در  فقیه  والیت  حکومت 
همه  سپس  و  حمله  کوردستان  به 
نیروهای نامتوازن از گوشه و کنار 
حکومت کنار زده و تکنوکرات ها 

نیز به حاشیه رانده شدند.
در دوره دوم، جنگ را با جهانیان 
آغاز نموده و اقتصاد ایران را ویران 
ساخته و قدرت داخلی را یکدست 
نمودند. در زمان خمینی و موسوی 

رئیس مجلس رفسنجانی.
جنگ،  اتمام  از  بعد  سوم  دوره 
به  را  اعتدال گراها  مبحث 
و  چهارم  دوره  در  و  آورده  میان 
دیالوگ  و  اصالح  قدرت،  اوج 
دوره  و  آورده  میان  به  را  تمدنیت 
بازگشایی  از  نشینی  عقب  پنجم 
ششم  دوره  و  داخلی  فضای 
به مقوله اعتدال و دوره  بازگشت 
و  جهانیان  با  جنگ  دوباره  هفتم 
نابودی اقتصادی و اینک دوباره 
به حاشیه راندن تمام کسانی که 
ایران  رساندن  ایدیولوژی  به  در 
بودند  آنان  حال  کمک  فرهنگی 
تا خون مردم را بمکند؛ عالوه بر 
و  اعتراضات  دوباره  دوران ها،  این 
شده  شروع  اقشار  همه  نارضایتی 

است. 
دایره  در  دورانی  چرخش  این  در 

کریم پرویزی

ادامه در صفحه  3

ســـخـن دور آخرخیزش خیابان

مصطفی هجری: در اعتراضات خویش مستمر باشید

حزب دمکرات: از اعتراضات مردمی حمایت می نماییم

دکتر چارلز دیویدسون: حزب دمکرات حزبی مدرن است
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تاریخ ٢٤ آبان ماه، براساس مصوبه 
شورای باالی هماهنگی اقتصادی 
مسئوالن "مجریه، مقننه، قضاییه" 
رژیم تهران، بهای بنزین درایران بدین 
شیوه  و ناگهانی گران شد؛ "بنزین 
لیتر  هر  سهمیه،  شیوه  به  دولتی 
١٥٠٠ تومان. بنزین آزاد، هر لیتر 
٣ هزار تومان و بنزین سوپر، هر لیتر 
این  انتشار  از  بعد  تومان".   ٣٥٠٠
اخبار و در نخستین واکنش، مردم 
خیابان  به  و  نموده  اعتراض  اهواز 
آمدند. طولی نکشید که معترضان 
از  ایران،  مختلف  شهرهای  در 
جمله: تهران، اصفهان، کرج، تبریز، 
شیراز، بهبهان، اهواز، زنجان،... و 
همچنین شهرهای کوردستان ایران، 
از جمله: سنندج، مریوان، جوانرود، 
ایالم  بوکان،  ارومیه،  کرمانشاه، 
و  آمده  خیابان  به  مردم  سقز،  و 
علیه سیستم حاکمیت و تصمیمات 
دادند.  سر  شعار  آنان  مصوبات  و 
اگرچه در آغاز اعتراضات مردم به 
شیوه مسالمت آمیز بود، اما طولی 
نکشید که سرکوبگران رژیم به جان 
مردم معترض افتاده و در طول چند 
روز، ده ها نفر را به شهادت رسانده، 
صدها نفر را مجروح کرده و چندین 

هزار نفر را نیز بازداشت کردند.
وضعیتی،  چنین  آمدن  بوجود  با 
معترضان شعارهای خویش را تنها 
محدود  بنزین  قیمت  افزایش  به 
نکرده و رادیکال تر از قبل، رهبری 
حاکمیت  و  فقیه  والیت  و  رژیم 
که  داده  قرار  هدف  را  رژیم  کلی 

فروخورده  خشم  و  نفرت  نشان دهنده 
مردم به جان آمده ایران و کوردستان 

است.
رژیم  خود  رسانه های  گفته  به 
سپاه  به  نزدیک  رسانه های  و 
بیش  در  پاسداران،  تروریست 
و  ایران  منطقه  و  شهر   ١٠٠ از 
خیابانی  اعتراضات  کوردستان، 
بوقوع پیوسته و تاکنون ادامه دارد. 
همچنین ده ها بانک، پمپ بنزین، 
نقلیه  وسایل  و  حکومتی  مراکز 
سرکوبگران رژیم از سوی مردم به 

آتش کشیده شدند.
بعد از تالش های رژیم برای تغییر 
سمت و سوی اعتراضات مردمی و 
مردم،  بیشتر  سرکوب  برای  تالش 
بلند  مسئول  چندین  و  خامنه ای 
پایه رژیم روی خط آمده و و جنبش 
به  را  اعتراضات مردمی  و  مدنی 
و  داده  ارتباط  خارجی  دولت  های 
این اغتشاشات از قبل  گفتند که 
کنترل  سریعا  و  شده  برنامه ریزی 
چندین  از  بعد  اما  شد!  خواهد 
ساعت بصورت رسمی اعالم شد که 
مدارس و دانشگاه ها و بخش اعظمی 
از ادارات حکومتی تعطیل خواهند 
شد تا دانش آموزان و دانشجویان به 
تالش  این  اما  نپیوندند،  معترضان 
دانشجویان  شد.  روبرو  شکست  با 
دانشگاه تهران، عصر روز یکشنبه 
با تجمع در مقابل درهای ورودی  
را  شعرها  این  انقالب،  خیابان  در 
نمودند:  موضع گیری  و  داده  سر 
زنده  دانشگاه  است،  آگاه  "دانشجو 

اعتراضات  این  حامی  "ما  است"، 
در  کارگر،  "دانشجو،  و  هستیم" 

سنگر ایستاده ایم" و... 
همه  از  متفاوت تر  کوردستان  در 
و  پیچیده تر  وضعیت  ایران،  مناطق 
مردم  شدت  به  رژیم  سرکوبگران 
معترض را سرکوب می نمایند و در 
شهرهای مریوان، جوانرود، سنندج، 
تن  ده ها  و...  بوکان  و  کرمانشاه 
شهید شده و ده ها تن دیگر زخمی 
منتشره،  اخبار  براساس  گشتند. 
نیروهای  با شلیک مستقیم  افراد 
رسیده اند.  شهادت  به  سرکوبگر 
به  تن  ده ها  اعتراضات،  این  در 
از  برخی  اسامی  رسیده اند  شهادت 
و  نادری"  "عثمان  عبارتنداز:  آنان 
"مبین  مریوان،  از  ملکی"  "بهروز 
و  محمدی"  "کاوه  عبداللهی"، 
جوانرود،  از  مرادی"  "ابراهیم 
هویت  که  دیگر  شهروند  چندین 
آنان نامعلوم است. همزمان نوجوانی 
نادری"  "هیوا  نام  به  ساله   ١٣
اهل مریوان و چندین تن دیگر به 
اصلی  دلیل  شدند.  مجروح  شدت 
شهید  میزان  از  دقیق  اطالع  عدم 
این  بازداشت شدگان  و  مجروحان  و 
رژیم  که  اینست  کوردستان  اواخر 
نشدن  خارج  برای  ایران  اسالمی 
اینترنت  ایران، خطوط  از  اطالعات 
را مسدود کرده است و هیچ کس 
توانایی ارتباط مستقیم با خارج از 
کشور را ندارد و این موضوع باعث 
نگرانی عمیق سازمان های جهانی 

حقوق بشر گشته است.

اما این سرکوب و کشتارها مردم 
بانک های  است.  نکردە  را ساکت 
"ملی، صادرات و انصار" در مریوان 
تخریب شدەاند، همچنین پمپ بنزین 
"خاوەری" و پمپ بنزین "کاوە کهنە 
برا"  بە "کاوە شیخ  پوشی" مشهور 
پاسداران  تروریست  سپاه  عضو  کە 
کشیدە  آتش  بە  است  مریوان  در 
شهرهای  در  همچنین  شدەاند. 
بانک  چندین  کوردستان  دیگر 
پمپ بنزین، مراکز رژیم و ماشین 

نیروهای رژیم در آتش سوختند.
مستمر  حالی  در  تظاهرات  این 
مردم  رهبری،  بیت  خود  کە  است 
را تهدید کردە و از گران شدن نرخ 
گفته  و  کردە  حمایت  نیز  بنزین 
''باید بنزین گران شود". در  است: 
عین حال مردم معترض را گروهی 
آشوبگر و "اشرار" خواندە است کە 
ضد انقالب هستند و باید سرکوب 
شوند. همچنین رئیس قوه قضائیە 
شیوەای  بە  باید  کە  گفتە  رژیم 
شود.  برخورد  معترضان  با  شدید 
بیانیەای  در  نیز  اطالعات  وزارت 
اعالم داشتە است: "سرکوب اشرار 
این  ماست".  اصلی  وظایف  جزء 
برانگیزی  تعجب  چیز  موضوعات 
نیست و رژیم اسالمی ایران هموارە 
معترضان  صدای  سرکوب  با 
حرفە  و سرکوب،  است  بودە  همراه 
مطمئنا  است.   بودە  او  همیشگی 
هر خیزشی از سوی مردم را بالی 
دلیل  همین  بە  می داند،  خود  جان 
را  آن  ممکن  شیوه  درندانەترین  با 

سرکوب می کند.
آمارهای  خفقان،  این  بر  عالوە 
است  آن  از  حاکی  غیررسمی 
ایران  در  نفر  هزار  بە  نزدیک  کە 
و  بانک   ١٥٠ و  شدەاند  بازداشت 
و  سوختەاند  آتش  در  رژیم  مراکز 
صدها نفر نیز مجروح شدە و دە ها 
نفر نیز کشتە شدەاند. در همان حال 
دەها سرکوبگر رژیم کشتەو زخمی 

شدەاند.
همکاری  مرکز  میان،  این  در 
این  از  ایران  کوردستان  احزاب 
را  آن  و  کردە  حمایت  تظاهرات 
مشروع دانستە است. حزب دمکرات 
چند  در  نیز  ایران  کوردستان 
اطالعیە حمایت خود را از صدای 
حق طلبانە مردم اعالم داشتە است 
و "مصطفی هجری" مسئول اجرایی 
حزب دمکرات از مردم خواستار شد 
به  آمیز  مسالمت  شیوەای  بە  کە 
اعتراضات ادامە دهند؛ ایشان اعالم 
جهان  مردم  همە   '' است:  داشتە 
حامی شما هستند، ما با شما هم 

صدا و هم دل هستیم".
رؤسای  مواضع؛  این  از  جدای 
سازمان  چندین  و  کشور  چندین 
وضعیت  پیگر  موشکافانە  جهانی 
اعالم  بر  عالوه  و  بودە  ایران  داخل 
حمایت خود از معترضان؛ از رژیم 
جمهوری اسالمی ایران خواستە کە 

بە این وضعیت پایان دهد.
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حزب دمکرات:
 رژیم ایران سرچشمه مشکالت 

منطقه است
شورای  مشترک  نشست 
اجرایی  شورای  و  سیاستگذاری 
ایران  کوردستان  دمکرات  حزب 
نقش  بر  نشست  این  در  و  برگزار 
منطقه  مشکالت  در  ایران  رژیم 

تاکید شد.
 ١٣٩٨ آبان ماه  پانزدهم  چهارشنبه 
مشترک  نشست  خورشیدی، 
شورای  و  سیاستگذاری  شورای 
کوردستان  دمکرات  حزب  اجرایی 
به  سکوت  دقیقه  یک  با  ایران، 
احترام روح شهیدان کردستان بویژه 

شهیدان اخیر آغاز گردید.
در ابتدای نشست، مسئول اجرایی 
تشریح  ضمن  دمکرات،  حزب 
وظایف کاری این نشست، گزارش 
سیاسی آماده شده از سوی شورای 
را  خویش  نظرات  و  سیاستگذاری 
گزارش  نمودن  پرمحتواتر  برای 

نامبرده را مورد بحث قرار داد.
که  اشاره  مورد  سیاسی  گزارش 
محور اصلی نشست اینبار شورای 
اجرایی  شورای  و  سیاستگذاری 
وضعیت  تشریح  و  تفسیر  بود، 
بویژه  و  خاورمیانه  کنونی منطقه 
وضعیت ایران و عراق و لبنان بود.

خاورمیانه شرایط حساسی را پشت 
سر می گذارد و تعادل نیرویی که 

و  شوروی  بلوک  سقوط  از  بعد 
بویژه بعد از هجوم عراق به کویت 
آمده  میان  به  دهه گذشته  دو  در 
حال  در  منطقه  در  اینک  بود، 
بر  منفی  تاثیرات  و  است  تغییر 
وضعیت کورد گذاشته و بیشتر نیز 

می شود.
در همین نشست، وضعیت کنونی 
ایران و اقدامات مخرب و وضعیت 
نابسامان اقتصادی مورد بحث قرار 

گرفت.
در بخشی دیگر ، در مورد تظاهرات 
لبنان  و  آمده عراق  به ستوه  مردم 
گفتگو شد که از شیوه حکمرانی 
نزدیک به ایران و دخالت های سپاه 
آمده   ستوه  به  فسادها  و  پاسداران 
و اعتراضات خود نشان می دهند.

گزارش سیاسی این نشست بر این 
تنش  و  فساد  این  که  است  باور 
و وضعیت اسفناک زندگی مردم 
در عراق و لبنان، بدلیل دخالت و 
تنش آمیز  و  جنگ طلبانه  سیاست 
و  است  پیوسته  بوقوع  تهران  رژیم 
اخراج  خواستار  مردم  همین  برای 

رژیم ایران از کشورشان هستند.
بر  نشست،  این  سیاسی  تفسیر 
خواست  از  دمکرات  حزب  حمایت 
به ستوه آمده جنوب  مشروع مردم 

عراق و همچنین حمایت از حقوق 
در  کورد  ملت  شرعی  و  ملی 
اساسی  حقوق  و  عراق  کوردستان 
و  ورزید  تاکید  کوردستان  اقلیم 
از اتحاد وموضع مشترک احزاب 
از  بخش  این  در  کورد  سیاسی 

کوردستان استقبال کرد.
این نشست ضمن ارزیابی دالیل و 
پیامد  احتماالت  مورد  در  گفتگو 
بر  آن  تاثیرات  و  وضعیت  سیاسی 
بخش ها، تصمیمات  در همه  کورد 
و وظایف الزم را در اختیار رهبری 
مقابل  در  که  داد  قرار  حزب 
و  موضع  مختلف،  احتماالت 

آماده کاری الزم را صورت دهد.
حضاردر این نشست، بعد از تقدیم 
گزارش و تشریح آن توسط "مصطفی 
هجری"، هر کدام  نظرات خود را 
شورای  گزارش  و  داشته  اعالم 

سیاستگذاری را تکمیلتر کردند.
نشست، در عصر همان روز به اتمام 

رسید.
حزب دمکرات کوردستان ایران

دبیرخانه اجرایی
١٦ آبان ماه ١3٩٨ خورشیدی

٧ نوامبر ٢٠١٩ میالدی

مصطفی هجری:
 در اعتراضات خویش مستمر باشید

دمکرات  حزب  اجرایی  مسئول 
کوردستان ایران از همه اقشار مردم 
خویش  اعتراضات  در  که  خواست 

مستمر باشند.
حزب  اجرایی  مسئول  پیام  متن 

دمکرات بدین شیوه می باشد:
مسئول  هجری"،  "مصطفی  پیام 
کوردستان  دمکرات  حزب  اجرایی 
در  اعتراضات  نسبت  به  ایران، 

کوردستان ایران
هموطنان انقالبی کوردستان ایران

ضد  رژیم  از  شما  بیزاری  فریاد 
که  اسالمی  جمهوری  مردمی 
با  همراه  است،  حق طلبانه  صدایی 
فریاد خشمگین مردم ایران، به تیتر 

نخست اخبار دنیا مبدل گشت.
رژیم  حکمرانان  هرچند که گوش 
در مدت ٤٠ سال گذشته، در برابر 
بوده  ناشنوا  شما  درخواست های 
که  هویداست  آنان  سخنان  از  و 
آنان  گوش  به  شما  صدای  هنوز 
نیز  وضعیت  این  با  است،  نرسیده 
مرد،  و  زن  همدلی،  و  اتحاد  با 
دوش  جامعه  اقشار  همه  با  همراه 
و  تحصن  در  یکدیگر  دوش  به 
باشید  داشته  استمرار  اعتراضات 
فریاد  را  خویش  درخواست های  و 

بزنید.
از  مقاومت،  این  در  دارم  تقاضا 
خشونت پرهیز نمایید و با شیوه ای 

خویش  مبارزات  به  مسالمت آمیز 
رژیم  اینکه  برای  دهید،  ادامه 
بیشتر  خشونت  و  سرکوب  برای 

بهانه های واهی نیابد.
می باشد،  شما  حامی  دنیا  همه 

همصدا و همدل با شما هستیم.
مبارزات  این  شهیدان  خانواده  به 
برای  و  نموده  عرض  تسلیت 
آرزوی  زخمی شدگان  سالمتی 

بهبود و سالمتی می نمایم.

حزب دمکرات کوردستان ایران
مسئول اجرایی
مصطفی هجری

٢٦ آبان ماه ١3٩٨ خورشیدی

سخنگوی حزب دمکرات: 
حرکت اعتراضی مردم را مشروع می دانیم

دمکرات  حزب  سخنگوی 
که  کرد  اعالم  ایران  کوردستان 
حمایت  مردم  اعتراضی  حرکت  از 
رژیم  تصمیم  این  و  می کنیم 
وضعیت  با  سنخیتی  هیچگونه 

معیشتی مردم ندارد.
حزب  سخنگوی  شرفی"،  "حسن 
در  ایران  کوردستان  دمکرات 
تلویزیونی  کانال  با  گفتگویی 
"ما حمایت  اعالم کرد:  "تیشک" 

تمام قد خویش از اعتراضات مردم 
که در اکثر شهرهای ایران بوقوع 

پیوسته است را اعالم می داریم".
دمکرات  حزب  سخنگوی 
کوردستان ایران به خانواده شهیدان 
و  گفت  تسلیت  اعتراضات  این 
آرزوی  نیز  شدگان  زخمی  برای 

سالمتی نمود.
مردم  "اگر  کرد:  اعالم  "شرفی" 
اعتراضات خود را به گوش رژیم 

افزایش فشاربر  نمی رساندند، رژیم 
مردم را ادامه می داد".

سخنان  پایانی  بخش  در  نامبرده 
امیدواریم که  تاکید کرد؛  خویش 
این حرکت، حرکتی باشد که اراده 
مردم بر نفس و نیت شوم رژیم ایران 

پیروز گردد.

حزب دمکرات:
 از اعتراضات مردمی حمایت 

می نماییم

ایران  کوردستان  دمکرات  حزب 
نمودن  محکوم  بیانیه ای ضمن  در 
به  افزایش فشار  سیاست رژیم در 
مردم، حمایت خویش از اعتراضات 
را  ممکن  شکل  هر  به  مردمی 

اعالم می دارد.
متن بیانیه بدین شرح است:

سیاستگذاری  شورای  بیانیه ی 
حزب دمکرات کردستان ایران

به  مردمی  اعتراضات  درباره ی 
افزایش نرخ بنزین در ایران

هم میهنان گرامی
توده های مردم ستمدیدە ایران
مردم مبارز و مقاوم کردستان

که  ایران  اسالمی  جمهوری  رژیم 
در زیر فشار اقتصاد متالشی خود 
رهایی  برای  می زند،  پا  و  دست 
از این وضعیت، راهی جز افزایش 
در  ندارد.  سراغ  مردم  بر  فشار 
افزایش  راستای  در  و  رابطه  این 
ناگهانی  طور  به  مردم،  بر  فشار 
گونه  هیچ  بدون  و  مقدمه  بی  و 
روز  از  که  نمود  اعالم  توضیحی 
جمعه ٢٤ آبانماه ١٣٩٨ خورشیدی 
 ١٠٠٠ از  سهمیه ای  بنزین  نرخ 
تومان به ١٥٠٠ تومان و نرخ بنزین 
آزاد نیز تا سه برابر یعنی از ١٠٠٠ 
افزایش  تومان   ٣٠٠٠ به  تومان 

خواهد یافت.
شرایطی  در  ناگهانی  تصمیم  این 
از  پیش  روز  چند  که  شد  اعالم 
نهادهای مربوطه ی رژیم، خبر  آن 
سهمیه بندی و افزایش نرخ بنزین را 
خوانده  حقیقت  از  عاری  و  شایعه 
و کامال تکذیب نموده بودند. این 
تصمیم رژیم جمهوری اسالمی ایران 
با  مغایر  و  نادرست  اندازه ای  به 
اوضاع معیشت و زندگی مردم بود 
بروز  رژیم،  امنیتی  نهادهای  که 
پیش بینی  را  مردمی  اعتراضات 
کرده بودند، از همین رو، شامگاه 

روز جمعه اعالم کردند که تصمیم 
مزبور بدون هیچ مشکلی اجرا شده 
است. اعالم ناگهانی این تصمیم، 
نمودن  غافگلیر  منظور  به  بیشتر 
برابر  در  آنان  دادن  قرار  و  مردم 
عمل انجام شده بوده است. لیکن با 
اینحال نیز منجر به بروز اعتراضات 
مردمی گردید و در اغلب شهرها 
اعتراضی  تجمعات  و  تظاهرات 
شکل گرفت و پیش بینی می شود 
ایران  شهرهای  و  نقاط  تمامی  به 
که  رژیم  نیروهای  کند.  سرایت 
و  پراکنده  شهرها  نقاط  بیشتر  در 
مستقر شده اند، به سوی مردم آتش 
گشودند که بر اثر آن تاکنون شمار 
زیادی از مردم در شهرهای مختلف 
ایران و کوردستان جان باخته اند و 
دهها تن نیز زخمی شده اند که این 
روند سرکوب همچنان ادامه دارد.

ایران همچون  رئیس جمهور  روحانی 
همیشه جهت فریب مردم و ممانعت 
از حرکات اعتراضی اعالم نمود که 
درآمد ناشی از افزایش نرخ بنزین 
میان 7٥ درصد از اقشار کم درآمد 
تصمیم  این  و  شد  خواهد  توزیع 
ارتباطی با جبران کسری بودجه ی 
که  حالیست  در  این  ندارد.  دولت 
نموده  اعالم  پیشتر  رژیم  مقامات 
کسری  جبران  برای  که  بودند 
درآمد  به  اتکا  جای  به  بودجه 
داخلی  درآمدهای  به  نفت،  فروش 
تکیه خواهند کرد و این در عمل 
مردم  بر  فشار  افزایش  معنای  به 
بنزین  قیمت  افزایش  که  می باشد 
سیاست هاست.  این  زمره ی  در  نیز 
افزایش قیمت بنزین صرفا فشاری 
تنها یکی  به  یکطرفە و معطوف 
از کاالهای مورد نیاز در زندگی 
ابعاد  بلکه  نیست،  مردم  روزانه ی 
بر  نیز در  را  و جنبه های دیگری 
بر  سوئی  تأثیرات  که  می گیرد 

خواهد  مردم  زندگی  و  معیشت 
بهای  افزایش  به  منجر  و  داشت 
برخی دیگر از نیازمندی های مردم 
افزایش  همانند  شد.  خواهد  نیز 
کرایه ی وسایل نقلیه و کاالهایی 
که بنزین به نحوی در تولید آنان 
ستم کشیده  مردم  دارد.  دخالت 
بیکاری  دست  از  و  بجان آمده 
این  عواقب  از  خوبی  به  فقر،  و 
و  آگاهند  رژیم  نابجای  تصمیم 
آنان  اعتراضات  و  نارضایتی  ابراز 
زیرا  بجاست  و  شایسته  تصمیمی 
که  هستند  واقف  نکته  این  به 
جدید،  فشار  این  برابر  در  سکوت 
رژیم را در تداوم و گسترش ابعاد 
افزایش قیمت ها جدی تر و مصمم 
گرفتن  پیش  در  نمود.  خواهد  تر 
دادن  سر  و  اعتراضی  اقدامات 
تنها  همگانی،  نارضایتی  خروش 
راه جلوگیری از اقدامات رژیم در 
مسیر تشدید فشارها بر مردم است.
واقعیت،  این  گرفتن  نظر  در  با 
ایران  کردستان  دمکرات  حزب 
سیاست  کردن  محکوم  ضمن 
مردم،  بر  فشار  تشدید  در  رژیم 
از  را  خود  حمایت  و  پشتیبانی 
هر  در  مردم  اعتراضی  حرکات 
شکل ممکن اعالم نموده و امیدوار 
سرآغازی  حرکت ها  این  که  است 
بر پیروزی نهایی اراده ی مردم بر 
در  باشد.  اسالمی  جمهوری  رژیم 
همین حال، مراتب همدردی خود را 
با خانواده های قربانیان سرکوب این 
اعتراضات اعالم نموده و بهبودی 
آرزو  را  رویدادها  این  مجروحان 

می نماید.
حزب دمکرات کوردستان ایران

شورای سیاستگذاری
٢٦ آبان ماه ١3٩٨ خورشیدی

١٧ نوامبر ٢٠١٩ میالدی

پیام حمایت اتحادیه صنفی معلمان کوردستان ایران 
از اعتراضات مردمی

پیام تبریک مسئول اجرایی حزب دمکرات به 
مناسبت جشن "خاونکار"

"مصطفی هجری"، مسئول اجرایی 
حزب دمکرات کوردستان ایران در 
پیامی به مناسبت عید "خاونکار"، 
کوردستان  مردم  به  را  جشن  این 

تبریک گفت.
متن پیام بدین شرح است:

آیین  پیروان  بر  "خاونکار"  جشن 
یاری خجسته باد.

به مناسبت جشن "خاونکار"، عید 
همه  به  را  یاری  آیین  خجسته 
هموطنان  بویژه  و  آیین  این  پیروان 
گرامی یارسان در کوردستان ایران 

تهنیت  و  تبریک  آنان،  رهبران  و 
عرض می کنم.

ایران،  کوردستان  در  متاسفانه 
یاری مانند  آیین  برگزاری مراسم 
از  دیگر  ادیان  پیروان  از  برخی 
گشته  ممنوع  ایران  رژیم  سوی 
است و عوامل اجرا و حضار در این 
تحت  ایران  رژیم  سوی  از  مراسم 
فشار قرار گرفته و به عقاید آنان 
بی احترامی می شود، که این خود 

نقض آشکار حقوق بشر است.
فشار  تحت  رژیم  این  امیدواریم 

که  خارجی  و  داخلی  فراوان 
تحت  و  است  آن  مسبب  خود 
آزادیخواهان  همه  مبارزات  فشار 
حکومتی  و  گردد  سرنگون  ایران 
گرفته  را  آن  جای  دمکراتیک 
احترام  همه  آیینی  عقاید  به  که 
به  مراسمات  برگزاری  و  گذاشته 

حالت عادی بازگردند.
حزب دمکرات کوردستان ایران

مسئول اجرایی
مصطفی هجری

آبان ماه ١3٩٨ خورشیدی
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حکومت والیت فقیه، رژیم به دوره 
نخست برگشت و دوره نخست به 
مبدل  عملی  مرحله  و  آخر  دوره 

می گردد!
سرکوب  با  خمینی،  بازگشت   
ستمدیده  ملیت های  و  کوردستان 
در  و  شد  آغاز  ترکمن  ها  مانند 
سراشیبی  در  نیز  مرحله  این 
دوباره، اقدام به سرکوب وحشیانه 
ستمدیده  ملیت های  و  کوردستان 
این  که  تفاوت  این  با  و  کرده 
و  کوردستان  گرفتن  اوج  با  بار 
افول و سقوط رژیم، دوباره به هم 

رسیده اند.
این بار برای جمهوری اسالمی، 
و  نمانده  ستونی  و  معیار  هیچ 
کسی  مانند  ماندن  زنده  برای 
جوی  در  شدن  غرق  حال  در  که 
آب است به هر چوب و خاشاکی 
مرگ  ترس  از  می برد،  دست 
به  مردم  برای  را  مرگ  خویش 

ارمغان می آورد. 
خیابان های  در  که  خون هایی 
کوردستان و ایران ریخته است، از 
روی نیرو و قدرت نیست، برعکس 
مانند شخصی ترسو که در دره ای 
را  همه  و  افتاده  گیر  تاریک 
می نگرد،  دشمن  سرباز  چشم  به 
خامنه ای اکنون نیز فریاد می زند 
دشمن  سربازان  مردم  این  که 
حال  در  مرگ  ترس  از  و  بودند 

خودکشی است.
خون  ایران  در  مبارزه  متاسفانه 
فراوانی  قربانی  و  می خواهد 
مرحله  آخرین  در  اما  داده، 
این  ستمکاری،  علیه  مبارزاتی 
نام کوردستان است که در جهان 
پیچیده است و شاید سر خامنه ای 
دار  چوبه  باالی  کورد  دست  به 

برود.

ادامه سخن

اطالعیه  مرکز همکاری احزاب کردستان ایران 
پیرامون اعتراضات گسترده به گران شدن 

نرخ بنزین

مردم عدالت طلب و آزادیخواه ایران
مردم مبارز کردستان

نرخ  ٣٠٠٪ی  افزایش  دنبال  به 
جمهوری  دولت  سوی  از  بنزین 
مناطق  بیشتر  در  مردم  اسالمی، 
کردستان  وشهرهای  ایران  مختلف 
، با متوقف کردن خودروها، بستن 
خیابانی، دست  اعتراض  و  جاده ها 
این  زدند.  عمومی  نارضایتی  به 
اقدام دولت در حالی است که مردم 
ایران بخصوص در دو سال گذشته، 
و  اقتصادی  وضعیت  بدترین  در 

معیشتی قرار دارند.
که  نیست  پوشیدە  کسی  بر 
زیرزمینی  منابع  ازلحاظ  ایران 
ثروتمند  کشوری  روزمینی  و 
ناکارآمد  سیاست های  اما  است 
جمهوری  سوی  از  نادرست  و 
دهه ی  چهار  طول  در  اسالمی 
اخیر، مسبب و عامل اصلی چنین 
وضعیت اسفناکی برای مردم بودە 
اجرا  با  اسالمی  جمهوری  است. 

مخرب،  پروژه های  پیگیری  و 
و  دزدیدن  غیرضروری،  و  زیان بار 
داراییهای  و  ثروت  بردن  تاراج  به 
مردم و اختصاص آن برای حمایت 
بین الملل،  تروریسم  از  و پشتیبانی 
ماجراجویی  نیابتی،  جنگ های 
جهانی،  و  منطقەای  مداخالت  و 
ثروت  رفت  هدر  اصلی  عامل 
بحران های  و  تنش ها  بروز  و  ایران 

اقتصادی کنونی است.
به دنبال فراخوانی کە شب گذشته 
منتشر  اجتماعی  رسانه های  در 
شد، امروز شنبه ٢٥آبان ماه، مردم 
اصلی  خیابان های  و  میدان ها  در 
شهرها، در اعتراض به گران شدن 
شدن  گرانتر  باعث  کە  بنزین  نرخ 
مایحتاج روزانە مردم میشود دست 
به نارضایتی زدند و تا زمان انتشار 
این اطالعیه، اعتراضات مردمی با 
مسدود  خودروها،  ساختن  متوقف 
نمودن معابر و خیابان ها، و سردادن 
شعارهای ضد حکومتی ادامه دارد 

بین  درگیری  مناطق  برخی  در  و 
رویداده  حکومتی  عوامل  و  مردم 
شدن  زخمی  و  کشته  به  منتج  و 
مردم شده است )اگرچه دسترسی 
به اینترنت در ایران قطع یا ضعیف 
شده و امکان اطالع رسانی محدود 

است(.
کردستان  احزاب  همکاری  مرکز 
ایران، نارضایتی  و اعتراضات مردم 
و  ناگوار معیشتی  به وضعیت  را 
گران شدن نرخ بنزین، امری روا و 
برحق دانسته و حمایت و پشتیبانی 
اعالم  اعتراضات  این  از  را  خود 
از مردم مبارز  می دارد. همچنین 
تحقق  زمان  تا  می خواهد  ایران 
و  تصمیم  این  لغو  و  خواسته ها 
از اعتراضات و اعالم  نابجا  اقدام 

نارضایتی دست برندارند.
مرکز همکاری احزاب کردستان 

ایران
٢٥آبان ماه ١3٩٨هجری
١٦نوامبر ٢٠١٩میالدی

کانون زنان کوردستان ایران: 
"سکوت خویش را بشکنید"

کمپین "سکوت خویش را بشکنید" 
افزایش هرچه  از  پیشگیری  برای 
بیشتر خشونت علیه زنان در ایران و 
بویژه در کوردستان، از سوی مرکز 
زنان کوردستان ایران راه اندازی شد.
پنجشنبه ٢٣ آبان ماه، کانون زنان 
کوردستان ایران، کمپینی تحت نام 
"سکوت خویش را بشکنید"، را در 
جواب همه ظلم و شکنجه و صدای 
مسکوت شده زنان، راه اندازی نمود.
متن بیانیه کانون زنان کوردستان 
"سکوت  کمپین  مورد  در  ایران 
شرح  بدین  بشکنید"،  را  خویش 

است:
در جامعه تحت حاکمیت جمهوری 
اسالمی و با در نظر گرفتن قوانین 
این  سیاسی  ساختار  در  زن"  "ضد 
سطح  در  زنان  وضعیت  حکومت، 
شخصی و اجتماعی نه تنها بهبود 
نیافته، بلکه با گذر زمان افسار 

و  گراییده  ویرانی  به  گسیخته تر 
ما  باشیم،  آگاه  خود  آنکه  بدون 
این  سازی  فرهنگ   سوی  به  را 
دیدگاه به نسبت زن سوق می دهد.
در  زن  حقوق  فعالین  بعنوان  ما 
واجب  خود  بر  ایران،  کوردستان 
از  پیشگیری  برای  که  می دانیم 
زنان  علیه  خشونت  بیشتر  افزایش 
کوردستان  در  بویژه  و  ایران  در 
ساکت نمانیم و در برابر این شیوه 
سیستماتیک از تبعیض و آپارتاید 
اعتقاد  به  نماییم.  موضع گیری 
مهم ترین  و  موثرترین  از  یکی  ما 
راه های از بین بردن خشونت علیه 
زنان اینست که سکوت خویش را 
بشکنیم و اعتراض بهترین راه چاره 
می باشد؛ به معنای دیگر به همان 
اندازه که باید تالش هایمان را برای 
به  کنیم،  بیشتر  سکوت  شکستن 
نیز می توانیم خشونت  اندازه  همان 

را کم رنگ نماییم.
لذا با اعالم کمپین "سکوت خویش 
را بشکنید"، در جواب همه ظلم و 
شکنجه و آزار و صدای مسکوت 
بکار  مضاعف  تالشی  زنان،  شده 

می گیریم.
کانون زنان کوردستان ایران
٢٣ آبان ١٣٩٨ خورشیدی
١٤ نوامبر ٢٠١٩ میالدی

مرکز زنان کوردستان ایران متشکل 
کوردستان  زنان  سازمان  پنج  از 

ایران است که عبارتنداز:
کوردستان  خبات  زنان  اتحادیه 

ایران
جمعیت زنان شرق کوردستان

اتحادیه زنان دمکرات کوردستان
اتحادیه آسو زن کورد

اتحادیه زنان دمکرات کوردستان 
ایران

دومین اطالعیە مرکز همکاری احزاب 
کوردستان ایران

کوردستان  احزاب  همکاری  مرکز 
ایران بر سرنوشت مشترک، اتحاد 
و ضرورت اتحاد در بین ملیت های 

ایران تاکید می نماید.
متن این اطالعیە بدین شرح است:

همکاری  مرکز  اطالعیه  دومین 
پیرامون  ایران  کوردستان  احزاب 
اعتراضات مردمی به دلیل افزایش 

نرخ بنزین
مردم آزادیخواه و عدالت خواه ایران!

مردم مبارز کوردستان
اعتراضات  از  روز  سومین  در 
ایران  مردم  دامنه دار  و  گسترده 
مردم  بنزین،  قیمت  افزایش  بدلیل 
مسئولین  و  سرکوبگر  نیروهای  و 
براساس  و  شدند   درگیر  رژیم، 
این  نتیجه  در  اخبار،  آخرین 
اعتراضات تا کنون چندین تن از 

مردم شهید شده اند.
در  بویژه  و  رسانه ها  در  همچنین 
مشاهده  اجتماعی  شبکه های 
و   ٢٤ روزهای  در  کە  می شود 
 ٥٢ مردم  حداقل  ماه،  آبان   ٢٥
مشهد،  تهران،  ازجمله  ایران  شهر 
آبادان،  اهواز،  پلدختر،  سیرجان، 
ماهشهر،  بهبهان،  خرمشهر، 
بیرجند،  اصفهان،  شیراز،  تبریز، 
شهرقدس،  بوشهر،  بندرعباس، 
یزد،  بندرریگ،  بیرجند،  دماوند، 
نیشابور،  گرمسار،  رشت،  بابل، 
اسالمشهر،  رودهن،  اهر،  چابهار، 
کرج،  فردیس  زاهدان،  گچساران، 
و...  قم  و  خرم آباد  همدان،  قزوین، 

به این اعتراضات ملحق شدەاند.

نشانه  به  نیز  ایران  کوردستان  در 
و  نارضایتی  جنبش  با  اتحاد 
مردم  سراسری،  عدالت خواهی 
شهرهای ایالم، کرمانشاه، سنندج، 
جوانرود،  ارومیه،  سقز،  مریوان، 
کامیاران و سرپل ذهاب با مسدود 
نمودن جاده و خیابان ها و برگزاری 
در  گسترده،  اعتراضی  تجمعات 
شرکت  اعتراضات  و  جنبش  این 

نمودند. ]
در  کنون  تا  رسیده  اخبار  براساس 
شهرهای مریوان و جوانرود، شهادت 
این  بیمارستان های  در  تن  چندین 
ضمن  است.  شده  تایید  شهرها 
اینکه افرادی نیز به شدت مجروح 
بیمارستان های  در  اینک  و  شده 
و  هستند  مداوا  تحت  شهرها  این 
شده  گزارش  وخیم  آنان  وضعیت 

است.
جمهوری  حکمرانی  دهه  چهار 
بخش های  همه  بر  اسالمی 
اجتماعی،  سیاسی،  اقتصادی، 
علمی  و  نظامی  فرهنگی، 
و  تنگدستی  از  جدا  ایران،  در 
آسمیالسیون جامعه، نتیجه  دیگری 
چهل  بر  بالغ  است.  نداشته  دربر 
سال ثروت و سامان مردم از سوی 
گروگان  به  اسالمی  جمهوری 
سالیان  در  و  است  شده  گرفته 
تاوان  که  بودند  مردم  این  اخیر 
و  زیانبار  و  دشمن کارانه  سیاست 
سیاسی  سیستم  اغتشاش گرانه 
ناکارآمدی  و  اسالمی  جمهوری 

رژیم را داده اند.

نرخ  افزایش  و  مردم  نارضایتی 
که  ناگوار  وضعیت  این  در  بنزین 
زندگی و وضعیت نابسامان اقشار 
دربر  را  جامعه  پایین  و  متوسط 
زیاده خواهی  بدلیل  است،  گرفته 
از  مردم  سامان  و  اموال  غارت  و 

سوی جمهوری اسالمی است.
زیرزمینی  منابع  لحاظ  از  ایران 
ثروتمند  کشوری  روزمینی  و 
سیاست  نتیجه  در  مردم  اما  است 
اقتصادی  اشتباهات  غیراصولی، 
دالر  میلیاردها  دادن  اختصاص  و 
پروژه های  برای  مردم  ثروت  از 
و  دزدی  و  اختالس  غیرضروری، 
از  حمایت  و  نفتی  منابع  غارت 
اختصاص  و  تروریستی  گروه های 
این  به  فراوان  مالی  منابع  دادن 
و  دخالت  گروی  در  گروه  ها 
اغتشاش در کشورهای منطقه، در 
چنین وضعیتی زندگی خویش را 

سپری می کنند.
کوردستان  احزاب  همکاری  مرکز 
ایران دوباره بر سرنوشت مشترک، 
بین  در  اتحاد  ضرورت  و  اتحاد 
ملیت های ایران تاکید می نماید و 
خود را حامی این اعتراضات برحق 
منتخب  به  و  می داند  مشروع  و 
مبارزات  متناسب  شیوه های  و 
مردمی برای ابراز اعتراضات خود 

احترام می گذارد.
مرکز همکاری احزاب کوردستان 

ایران
٢٦ آبان ماه ١3٩٨ خورشیدی

١٧ نوامبر ٢٠١٩ میالدی

دکتر چارلز دیویدسون: حزب 
دمکرات حزبی مدرن است

"جورج  دانشگاه  در  و  آمریکا  در 
"چارلز  دکترای  تز  میسون"، 
دیویدسون" در مورد حزب دمکرات 
کوردستان ایران با رتبه ای باال نمره 

قبولی گرفت.
دوشنبه ٢٠  آبان ماه، دکتر چارلز 
دیویدسون بعداز دوسال کار مستمر 
جورج  دانشگاه  در  گفتگو،  و 
پایتخت  واشنگتن  در  میسون، 
با  را  خود  دکترای  تز  آمریکا، 

موفقیت به پایان رسانید.
در ابتدا اساتید دانشگاه که شامل 
سه شخص بودند از چارلز درخواست 
از تز  کردند که دفاعیات خویش 

مورد اشاره را ارائه دهد.
سپس نامبرده بیش از یک ساعت 
فکریت  چگونگی  مورد  در 
از  و  نمود  ایراد  سخنانی  خویش 
همکاری های حزب دمکرات تقدیر 
نمود. همچنین اشاره کرد که برای 
نخستین بار در سال ٢٠١7 از طریق 
دانشجویی کورد به نام "روژ زاله" 
با "رحیم رشیدی" مشهور به "مستر 
اندیشه  در مورد  آشنا شده  کورد" 

خویش بحث و گفتگو نموده اند.
سپس "رشیدی"، دکتر چارلز را با 
حزب دمکرات و جامعه کوردستان 
نهایت  نیز  آنان  و  کرد  آشنا  ایران 
همکاری خویش را برای به تحقق 
نوشتن  که  چارلز  آرزوی  رساندن 
تز در مورد حزب دمکرات بود به 

کار گرفتند.
مبارزاتی  تاریخ  مورد  در  چارلز 
میان  به  سخنانی  دمکرات  حزب 
با  میدانی  "کار  گفت:  و  آورد 
این  به  مرا  حزب  این  اعضای 
ایران  کوردهای  که  رسانید  باور 
برای  و  هستند  غرب  پیمان  هم  
آزادی،  همچون  موضوعاتی 
برابری، حقوق بشر و محیط زیست 

ارزش زیادی قائل هستند".
دکترای  تز  نوشتن  برای  نامبرده 
عضو،   ٢٠٠ از  بیش  با  خویش، 
با  آشنا  هوادار، دوست و اشخاص 
دمکرات  حزب  تاریخ  و  سیاست 
اروپا  آمریکا،  در  ایران  کوردستان 
در  دمکرات  حزب  پایگاه های  و 
کوردستان عراق، به بحث و گفتگو 

پرداخته بود.
را  دمکرات  حزب  چارلز  دکتر 
توصیف  امروزی  و  مدرن  حزبی 

نمود.
چارلز در دفاعیات خویش گفت که 
حزب دمکرات دارای سازمان دهی 
دمکراتیک  مکانیزم  و  نیرومند 
در  کورد  ملت  و  است  مدیریت 
باور  آن  به  عمیقا  داخل،  و  خارج 
دارند و این حزب را از سرمایه های 

ملت خویش می دانند.
از  دیگری  بخش  در  نامبرده 
حزب  تاثیر  مورد  در  سخنانش، 
دمکرات کوردستان ایران بر هویت 
و  نمود  ایراد  ملت کورد سخنانی 
فرهنگ ملت کورد را ثروتمند و 

مدرن توصیف کرد.
سپس هیئت داوری تز نامبرده، بعد 
از تبادل نظر با اکثر آرا، تصمیم بر 
قبولی تز نامبرده کرده و بدین شیوه 
چارلز بعد از دو سال کار مستمر 
و سفر به نقاط دوردست، مدرک 
کرد. دریافت  را  خویش  دکتری 
بدون شک این تز به آشنایی بیشتر 
با مسئله کورد در کوردستان ایران 
کمک کرده و همچنین این تز به 
اعتماد  قابل  دانشگاهی  منبعی 
برای محققان و مشتاقان جمع آوری 
اطالعات در مورد کوردستان ایران 
مبدل  دمکرات  حزب  مبارزات  و 

می گردد.
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دستگاه تبلیغات و اطالع رسانی حزب دمکرات 
ادعاهای رژیم ایران را وقاحت محض خواند

اطالع رسانی  و  تبلیغات  دستگاه  
ایران  کوردستان  دمکرات  حزب 
تحریف آمیز  ادعاهای  با  رابطه  در 
رژیم اسالمی ایران نسبت به جنبش 
برای  دمکرات  و حزب  کوردستان 
توضیحاتی  عمومی  افکار  تنویر 
ارائە داد و این ادعاهای رژیم ایران 

را تکذیب کرد.
رژیم ادعا شده است که در جریان 
اعتراضات مردم بپاخاسته  شهرهای 
به  حمله  رویداد  ویژه  به  عراق 
کربال،  در  ایران  کنسولگری 
اعضای حزب دمکرات کوردستان 
ایران و یکی از جناح های سیاسی 
ایفا  مهمی  نقش  کوردستان  اقلیم 
نموده اند و همین افراد بوده اند که 
در به آتش کشیدن، پاره کردن و زیر 
اسالمی  جمهوری  پرچم  نهادن  پا 
رژیم  رهبران و مقامات  و تصاویر 
دست داشته و علیه اشغالگری و 
مداخالت ایران در عراق شعار سر 
داده و در مقابل دیدگان رسانه ها 
وانمود می کنند که از مردم عراق 

هستند.
این  تکذیب  ضمن  اینجا  در  ما 
گزارش بی اساس، تأکید می نماییم 
که این درجه از وقاحت و تحریف 
از  تنها  که  کاریست  واقعیات 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  رژیم 
مقامات این رژیم ریاکار و آشوبگر 

برمی آید.
خود  و  نیست  پوشیده  کسی  بر 
رهبران رژیم نیز به خوبی می دانند 
که حمله به کنسولگری و به آتش 
کشیدن پرچم و تصاویر و سمبل های 
جمهوری اسالمی در عراق به ویژه 
در شهرهای شیعه نشین این کشور، 
این  ویرانگرانه ی  سیاست  پیامد 
موج  این  حقیقت،  در  است.  رژیم 
نفرت و بیزاری که امروزه ملت های 
تا  سوریه  و  لبنان  از  را  منطقه 
بصره  و  و نجف  خیابان های کربال 
به خیابان کشانده، میراث راستین و 

قابل پیش بینی ویرانگری های رژیم 
ایران در منطقه است.

در جریان  بودیم که  همگان شاهد 
ایران  اعتراضات مردمی شهرهای 
مشهد  چون  شهرهایی  به ویژه 
مردم  گذشته،  ماه های  در  قم  و 
تصاویر  نیز  ایران  آمده   به جان 
این  سمبل های  و  رژیم  رهبران 
آتش  به  را  مردمی  ضد  حکومت 
خشم  شعارهایشان  در  و  کشیدند 
دیکتاتوری  از  را  خویش  نفرت  و 
رژیم  فتنه انگیزی های  و  فساد  و 
اینجاست  سؤال  نمودند.  اعالم 
سازمان دهنده    و  محرک  آیا  که 
اعتراضات مردمی قم و مشهد نیز 
و  ایران  کوردستان  دمکرات  حزب 

کردهای اقلیم کوردستان بودند؟
می داند  خوب  اسالمی  جمهوری 
که گرچه مردم کوردستان و حزب 
نقاب از  دمکرات پیش از همگان 
چهره ی واقعی این رژیم برداشته و 
در مقابل آن قهرمانانه ایستادگی 
نمودند، لیکن نفرت عمیق و خشم 
گسترده ی کنونی ملت های منطقه 
از این رژیم، پیامد تجربه  مشترک 
ملت های منطقه و آزمودن شعارها 
خون  قیمت  به  رژیم  ایدئولوژی  و 
فرزندان خود و ویرانی کشورهایشان 

است.
توانسته  اسالمی  جمهوری  شاید 
سوءاستفاده  با  گذشته  در  باشد 
مذهبی  احساسات  و  عواطف  از 
ملت های منطقه و در نقاب دین و 
مذهب و ترحم دروغین برای مردم 
پایگاهی  همسایه،  کشورهای 
برخی  در  خود  برای  اجتماعی 
مناطق به دست بیاورد. با این حال، 
برهه ای که در آن به سر می بریم، 
کشورها  این  مردم  بیداری  عصر 
است  ایران  اشغالگری های  علیه 
و  منطقه  تمامی  و  عراق  مردم  و 
موجودیت  که  برده اند  پی  جهان 
و  تباین  در  اسالمی  جمهوری 

و  کامیابی  با  آشکار  تضادی 
آزادی  و  مسالمت آمیز  همزیستی 
آنان قرار دارد. از همین رو، رژیم 
بایستی فروپاشی پایگاه های خود 
در میان مردم منطقه را به عنوان 
یک واقعیت بپذیرد و در سیاست 
در  خویش  نادرست  برنامه های  و 
نظر  تجدید  ایران  داخل  و  خارج 
به عمل بیاورد، نه اینکه با ذکر 
و  عجیب  بهانه های  و  توجیهات 
غریب همچون همیشه به فرافکنی 

و تحریف اذهان عمومی بپردازد.
به  کوردستان  مردم  برحق  جنبش 
در  و  همواره  دمکرات  حزب  ویژه 
متدهای  تمامی  از  برهه ای  هر 
برای  مبارزه   انسانی  و  مشروع 
دفاع از حقوق و کرامت خود بهره 
برده است، نه این جنبش نیازمند آن 
است که از اعتراضات مردم عراق 
برای  بستری  و  فرصت  عنوان  به 
خودنمایی استفاده کند و نه مردم 
دیگران  که  آنند  نیازمند  عراق 
را  آنان  اعتراضات  جهت  و  مسیر 

تعیین کنند.
ضمن  دیگر  بار  یک  پایان  در 
حزبمان،  سیاسی  اصول  بر  تأکید 
تکذیب  را  رژیم  شایعات  اینگونه 
نموده و اعالم می نماییم که حزب 
ما هیچ ارتباطی با رخدادهای این 
که  آنچه  و  ندارد  عراق  روزهای 
هست، صرفا طوفان خشم توده های 
مردم منطقه است که از مداخالت 
ویرانگر جمهوری اسالمی ایران به 
ستوه آمده اند و هدف آنان پایان دادن 
به وضعیت بغرنج و نابسامانی است 
رژیم  آشوبگری های  علت  به  که 
افکنده  سایه  کشورشان  بر  ایران 

است.
 حزب دمکرات کوردستان ایران
دستگاه تبلیغات و اطالع رسانی

١٨ آبان ١3٩٨ خورشیدی

بیانیه "همبستگی برای آزادی و برابری در ایران" 
در حمایت از مبارزات مردم عراق

برابری  و  آزادی  برای  همبستگی 
از  حمایت  ضمن  دربیانیه ای 
مبارزات مردم عراق علیه بیکاری 
دخالت های  این کشور،  در  فقر  و 
را  داخلی  امور  در  ایران  رژیم 

محکوم کرد.    
متن بیانیه بدین شرح است:                                                       
ازمبارزات مردم عراق علیه، فقر، 
بیکاری و فساد و همچنین علیه 
رژیم  سیاسی  و  نظامی  دخالت 
می  پشتیبانی  اسالمی  جمهوری 

کنیم!
در دو هفته گذشته جوانان پرشور 
وفساد  فقر  بیکاری،  علیه  عراق 
حاکم بر جامعه عراق به پاخاسته 
و  اعتراضات  این  دامنه  و  اند 
به  تظاهرکنندگان  خواستهای 
شهرهای  از  بسیاری  به  سرعت 

عراق گسترش یافته است.
اگر چه این حرکت اعتراضی در 
ابتدا متوجه دولت عراق بود ولی 
شعارهای  سوی  و  سمت  بسرعت 
به  اعتراض  به  تظاهرکنندگان 
و  سرکوبگر  نیروهای  حضور 
مزدوران  و  پاسداران  سپاه  متجاوز 
جمهوری  رژیم  حشدالشعبی 
اسالمی که در سرکوب مبارزات 
دارند، سوق  سزایی  به  نقش  مردم 
سفارتخانه  به  با حمله  و  داده شد 
شبه  مقرهای  و  اماکن  و  ایران 
قدس  سپاه  نشانده  دست  نظامیان 
و  کشیدن  آتش  به  برای  تالش  و 
انزجار  معترضین  آنان،  بستن  یا 
خود را از حضور نیروهای متجاوز 
نمایش  به  اسالمی  رژیم جمهوری 

گذاشتند.
و  عراق  مردم  حق  به  خواست 
همچنین ما این است که جمهوری 
به  دخالت های  باید  اسالمی 
خود  ومافیایی  نظامی   ، سیاسی 
قید  بدون  و  دهد  خاتمه   عراق  در 
و شرط، هر چه سریع تر از خاک 

عراق خارج شود!
ازهمان  ایران  اسالمی  جمهوری 
برای  رسیدنش،  قدرت  به  آغاز  
تثبیت، تداوم و گسترش حاکمیت 
سیاه  و ضد بشریش وبرای منحرف 
نمودن اذهان مردم از بی کفایتی 
مسائل   و  مشکالت  حل  در  اش 
داخلی ایران، سیاست بحران آفرینی 
در منطقه  را برگزیده  و پیش برده  

است.
انقالب  صدور   " چون  شعارهایی 
راه   از  قدس  "نجات  اسالمی"، 

کربال میگذرد"، "نابودی اسرائیل" 
ارتجاعی،  هدف  این  بیانگر  و... 
دخالت جویانه و جنگ  طلبانه  رژیم 
که   است  ایران  اسالمی  جمهوری 
با  ساله   ٦ جنگ  در  بخصوص 
صدام باعث تلفات بیشمار انسانی 
و خسارات بسیار عظیم مالی هم 
برای مردمان ایران و هم عراق شد.
 از پیامدهای دیگر بحران آفرینی 
درجامعه،  اسالمی  جمهوری  رژیم 
میلیاردی  درآمدهای  ومیل  حیف 
نفت است که از یکطرف در جهت 
باال بردن توان تسلیحاتی جمهوری 
اسالمی بکار گرفته می شود و 
گسترش  جهت  در  دیگر  طرف  از 
جمهوری  نظامی   - سیاسی  نفوذ 
اسالمی در منطقه و پشتیبانی از 
جناح ها و سازمانهای ارتجاعی و 
هم تراز خود استفاده مي شود؛ و 
  ٪7٠ از  بیش  که   درحالیست  این 
زندگی  فقر  خط  زیر  ایران  مردم 
حقوق  ماهها  یا  و  میکنند، 
کارگران  و  بازنشستگان  معوقه 
تهیدست  اقشار  و  کارمندان  و 
و  نمی شود  پرداخت  یا  مزدبگیر، 

یا به تعویق می افتد.
از  ایران  اسالمی  جمهوری  رژیم 
طریق دخالت های آشکار سیاسی 
و مافیایی، قاچاق مواد مخدر و 
گسترش اعتیاد میان جوانان، اعزام 
سازماندهی  نظامی،  نیروهای 
به  کمک  و  مزدور  تشکل های 
درتمامی  تروریستی،   گروه های 
و  لبنان  و  عراق  کشورهای  امور 

... دخالت نموده  است.
عراق  و  لبنان  در  اکنون  هم 
جنبشهای عظیمی برپا شده  است، 
همانند  که   مردمی  جنبشهای 
مردمان ایران تشنه  آزادی و عدالت 
اجتماعی اند و برای دموکراسی و 
حاکمیت مردم و زدودن فقر مبارزه  

می کنند.
درعراق آشکارا نیروهای جمهوری 
سرکوب  در  مستقیم  اسالمی 
معترضین شرکت دارند و تا کنون 
ها  دردرگیری  نفر  از صدها  بیش 
به قتل رسیده  و هزاران نفر زخمی 

شده اند.
 پیامد این سیاست شعارهای مردم 
در خیابانهاست که بدرستی خواهان 
اسالمی  جمهوری  نیروهای  خروج 

ایران ازکشورشان می باشند.
"همبستگی برای آزادی و برابری 
در ایران" ضمن حمایت از خواستهای 

برحق مردمان به جان آمده  عراق و 
لبنان اعالم می دارد:

١ـ دخالت دولتهای خارجی در امور 
کشورهای دیگر را بطور کلی رد 
امورات  وپیشبرد  نموده   محکوم  و 
هر کشور را از حقوق انکارناپذیر 

مردمان آن کشور می داند.
جنگ  مخالف  ایران  مردمان  ٢ـ 
و کشتار و خواهان صلح و آشتی  
همه  با  برابر  دوستانه   مناسبات  و 

کشورهای جهان می باشند.
٣ـ جمهوری اسالمی ایران باید به  
دیگر  كشورهای  درامور  دخالت 

پایان دهد!
اعزامی  نیروهای  تمامی  ٤ـ  
جمهوری اسالمی ایران باید فورا و 
بی قید و شرط از عراق خارج شوند!
باید  ایران  اسالمی  جمهوری  ٥ـ  
به  سازماندهی گروههای مزدور و 
تروریستی و حمایت از آنان خاتمه  

دهد.
"همبستگی برای آزادی و برابری 
ایران" براین نظراست، جمهوری  در 
است  پیشه  ستم  رژیمی  اسالمی 
مردمی  ضد  کارکردی  با  که 
بیش از ٤٠ سال، با ایجاد فضای 
رعب و وحشت در جامعه، با زندان، 
آزادی های  اعدام،  و  شکنجه 
اجتماعی را از مردمان ایران سلب 
کرده و جامعه را به ورطه نابودی 
کشانده است و باید به حاکمیتش 

پایان داد.
همبستگی  و  مبارزات  باد  زنده    
آزادی  برای  منطقه   مردمان 

وبرابری!
اسالمی  جمهوری  باد  سرنگون 

ایران!
"همبستگی برای آزادی و برابری 

در ايران"
١٨ آبان ١٣٩٨ – ٩نوامبر  ٢٠١٩
- احزاب و سازمانهای تشکيل دهنده 
: "کومه له زحمتکشان کوردستان، 
سوسياليستهای  موقت  شورای 
چپ ايران، سازمان اتحاد فدائيان 
بلوچستان،  ايران، حزب مردم  خلق 
ايران،  کوردستان  له  کومه  حزب 
حزب  کوردستان،  دمکرات  حزب 
حزب  ايران،  کوردستان  دمکرات 
تضامن دمکراتيک اهواز، جنبش 
جمهوري خوهان دموکرات و الئيک 
ايران، اتحاد دمکراتيک آذربايجان 

– بيرليک"

دیدار حزب سوسیالست کوردستان باکور
 با حزب دمکرات

کوردستان- سوسیالیست  حزب 
باکور، در دیدار با حزب دمکرات 
جنبش  وضعیت  ایران،  کوردستان 
کورد در کوردستان ترکیه و ایران 

را بررسی کردند.
ماه،  آبان  هجدهم  سه شنبه  روز 
سوسیالیست  "حزب  از  هیئتی 
سرپرستی  به  کوردستان-باکور" 
حزب  دبیرخانه  از  "مسعود تک"، 
و  دیدار  ایران  کوردستان  دمکرات 
از سوی هیئتی از حزب دمکرات 

هجری"،  "مصطفی  سرپرستی  به 
مسئول اجرایی حزب مورد استقبال 

قرار گرفتند.
قدردانی  ضمن  تک"،  "مسعود 
در  دمکرات،  حزب  استقبال  از 
ترکیه  کوردستان  مبارزات  مورد 
برابر  در  ترکیه  دولت  سیاست  و 
کورد در این بخش از کوردستان و 
همچنین هجوم ترکیه به کوردستان 
سوریه و موضع کشورهای منطقه، 
را  سیاسی  بحثی  آمریکا،  و  اوپا 

ارائه داد.
سپس مسئول اجرایی حزب، بحثی 
در  مبارزات  مورد  در  سیاسی 
کوردستان ایران، ایران و دخالت های 
ایران در کشورهای  رژیم اسالمی 
سیاست ها  گسترش  و  منطقه 
در  که  کشورهایی  در  فتنه گرانه 

آن ها نفوذ دارد، تقدیم کرد.
در پایان، طرفین بر افزایش روابط 

دوستانه تاکید کردند.
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البرز روئین تن

خالد درویژە

نمایش انتخابات، 
قسمت پایانی!

وقتی رسانەها از سخنرانی روحانی 
در یزد بە عنوان استارت تبلیغات 
مجلس  یازدهم  دورە  انتخابات 
نوشتند، این جملە معروف هنر نزد 
من  ذهن  در  بس  و  است  ایرانیان 
تداعی شد. هنر نمایش بە عنوان 
شاخەهای  برجستەترین  از  یکی 
هنر مطرح است، باید طوری اجرا 
واقعی  را  ان  مخاطب  کە  شود 
شوند. چگونە  ان  جذب  و  دانستە 
این دیکتاتوری بە این اندازە در بە 
ان چنان  انتخابات  دراوردن  نمایش 
با وجود  موفق هستند، کە امروز 
تجربە چهل سال و افزایش سرکوب 
و بدتر شدن اوضاع از هر نظر هنوز 
واقعی  را  نمایش  این  کە  هستند 
دارند  امید  ان  بە  حتی  و  دانستە 
تا موجب بهتر شدن اوضاع شوند.  
تنها در صورتی کە بازیگران نمایش 
چنان ماهر باشند کە بتوانند نخش 
خود را بە عنوان خوب و بد یا همان 
بد و بدتر بە بهترین شکل ممکن 
بە اجرا بگزارند. و این هنری است 
جمهوری  دیکتاتوری  امروز  کە 
اسالمی میخواهد برای بار یازدهم 
در مجلس و برای بار چندم در طول 
عمر خود در جمهوری اسالمی بە 

نمایش بگزارند. 
قوە  از  خود  سخنرای  در  روحانی 
قضائیە بە عنوان نماد جناح مخالف 
انها با فسادهای  انتقاد کرد چرا 
این  نمیکنند.  برخورد  ملیاردی 
از  انها  چون  بود  بزرگی  اعتراف 
یک طرف از مردم میخواهند در 
حاصل  زندگی  سنگین  فشار  زیر 
از دیکتاتوری و سیاستهای اشتباه 
تحمل  مختلف  زمینەهای  در  انها 
و بردباری  داشتە باشند، از طرف 
دیگر از وجود کسانی میگوند کە 
فسادهای ملیاردی انجام میدهند 
و کسی با انها برخورد نمی کند. 
این  از  استفادە  ان  از  بدتر  ولی 
برای  تنها  ملیاردی  فسادهای 
بە سندوق کشاندن  انتقاد کردن و 
مردم با هنر بی نظیر نمایش است. 
دزدی  مجری  طرفی  از  یعنی 

با  مقابلە  از  طرفی  از  و  هستند 
میاوردند  میان  بە  سخن  دزدی 
و  روحانی  فضیلت  را  این  تا  و 
اطرافیانش بر جناح مخالف بدانند.
باید پرسید بە عنوان رئیس جمهور 
ملتهای  عامە  ان  در  کە  نظامی 
سنگین  فشار  از  ایران  ساکن 
مقابلە  برای  میبرند  رنج  زندگی 
این فسادهای ملیاردی چکار  با 
توانید چگونە  نمی  اگر  کردەاید. 
وعدە بهتر شدن اوضاح را میدهید 
راحتی  بە  بعضیها  کە  حالی  در 
میتوانند ملیاردها ثروت این مردم 
را ببلعند. یا اینکە روحانی و هم 
فساد  از  بخشی  هم  جناحیهایش 
نظام  چهارچوب  در  ملیاردی 
باید  و  هستند  اسالمی  جمهوری 
نخش خود را اجرا بکند تا مردم را 
فریب دهند و با این نمایش بە دنیا 
و مردم بگویند ما انتخابات داریم.
بینم  نمی  مکررات  تکرار  بر  الزم 
ایران هیچ کدام  در  انتخابات  کە 
از شرایط الزم برای یک انتخابات 
تبلیغات  وجود  با  ولی  ندارند،  را 
باورمندان  فاسد  نظام  این  وسیع 
اندک ان، یاداوری نمایش بودن ان 

را ضروری میبینم.
حالی  در  چون  نمایش  میگویم   
بە  ماندە  ماه  چند  تنها  کە 
درست  بحثها  اینگونە  انتخابات 
میشوند و بدون انکە اقدام عملی 
صورت بگیرد و بعد دست نشاندن 
مهرەهای جدید با نام انتخابات این 
نو  از  روزی  میشوند  بستە  بحثها 
شروع  رقم  ملیاردی  فاسدان  برای 

میشوند. 
در  شارپ  جین  کە  طور  همان 
بە  دیکتاتوری  از  خود  مقالە 
انتخابات  مورد  در  دموکراسی 
دیکتاتوری  حاکمیت  تحت  در 
تحت  هم  گیریها  "رای  میگود 
وسیلەای  استبدادی  حکومتهای 
در  اساسی  تغیر  برای  مناسب 
بعضی  نیستند.  سیاسی  ساختار 
گاهی  دیکتاتوری  حکومتهای 
دموکراتیک  ظاهر  حفظ  برای 
نیز  گیرهایی  رای  خود.  بودن 
رای  بە  شبیە  کنند)  برگزار می 

گیریهای  کشورهای بلوک شرق 
سابق ( اما این رای گیریها همە 
پرسیهای بستەای هستند کە تنها 
بە منظور صحە گذاردن مردمی و 
انتخاب یکی از کاندیداهای دست 
می  انجام  دیکتاتور  شدە  چین 
شوند". انتخابات در نظام جمهوری 
اسالمی هم بە جز اهدافی کە کە 
در باال بە ان اشارە شد، تا وقتی 
کە دیکتاتوری پابرجا باشد برای 
اوضاع  شدن  تر  وخیم  از  جز  مردم 

نتیجەای دیگری نخواهد داشت.
طبل  بر  ها  واقعیت  این  وجود  با 
تر  اسان  جز  کوبیدند،  انتخابات 
تداوم  برای  دیکتاتور  کردن کار  
حاکمیت نتیجەای دیگری ندارد.

نگرش  وجود  با  کوردستان  در 
دولت  و  نظام  استعمارگرایانە 
مرکزی نسبت بە کوردستان وجود 
این نمایش از اهمیت بسیاری برای 
انها برخوردار است. چون با وجود 
امادگی  و  مبارزە  بودن  رنگ  پر 
با  مقابلە  برای  کوردها  بیشتر 
اجرا  بە  خوبی  بە  دیکتاتوری، 
نشان  برای  نمایش  این  دراوردن 
دادن دروغ همراهی ملت کورد با 
دیکتاتوری نخش بسزای دارد. بە 
روزنامەها  اغلب  تیتر  بیاوریم  یاد 
بعد از روز انتخابات نتیجە انتخابات 
نیست بلکە از بیعت دوبارە مردم بە 
انها  نویسند.  می  نظام  و  رهبری 
میدانند  را  نکتە  این  خیلی خوب 
کە ملت کورد بە هیچ وجە ممکن 
زندگی تحت حاکمیت دیکتاتوری 
کرد،  ونخواهند  ندارند  قبول  را 
کوردستان  در  انها  بیشتر  تالش 
این  پوشاندن  یعنی  بە همین علت 

واقعیت با نمایش انتخابات است.
در اخر باید گفت هر نمایشی هر 
چند هم ماهرانە ان را بازی کنند 
روزی بە پایان می رسد و اکنون 
ان  اخر  بە  بیشتر  وقت  هر  از  ما 
نزدیک شدیم، همان گونە کە رژیم 
برای  پلەای  بە  را  انتخابات  این 
با  ولی  میبیند،  خود  عمر  تداوم 
میتواند  موجود  بحرانهای  وجود 

نقطە اخر ان نیز باشد.  

آتش به 
کشتی درهم شکسته

بیشتر  که  سخنانی  طنین 
شعارگونه  خصوصیات  دربرگیرنده 
آنوقت  چه  بود  ازعمل  تهی  و 
تحریم  نژاد  احمدی  محمود  که 
پاره  کاغذ  را  جهانی  قدرتهای 
می دانست و چه آنزمان که حسن 
فرصتی  عنوان  به  آن  از  روحانی 
یاد  اقتصادی  شکوفایی  جهت 
میکرد که اقتصاد مقاومتی ایران 
نفع  به  آنرا  با  رودررویی  توانایی 
دانست  می  اقتصادی  بازسازی 
واقعیات  که  همگان  درگوش 
موجود را لمس کرده و چه آنانی 
که با آن بیگانه بودند،می چرخید، 
تکرار چنین شعارهایی می رفت 
از  را  نگرشی  چنین  مخالفان  تا 
راست راه تجزیه و تحلیل منطقی 
ای  دوره  محدودیت  کند.  در  به 
انتخاباتی احمدی نژاد فرصتی به 
اندیشه  بطالن  خود  که  نداد  وی 
هایش را درک کند،با سرازصندوق 
ودریک  روحانی  حسن  درآمدن 
چرخش قهرمانانه البته با رضایت 
و تصمیم اربابش که کمر اقتصاد 
بی دروپیکرشان می رفت که به 
تمامی شکسته شود همراه با تائید 
،دریچه  تحریمها  تاثیر  بر  تلویحی 
با  توانست  بود که می  فرجی  و 
ایدئولوژیک  رفورم دررویکردهای 
نامتعارف،پیوند  سیاستهای  و 
آشتی پذیربا اقتصاد توسعه یافته 
قرار  بر  منطقه  توسعه  حال  در  یا 

اصل  که  نپایید  دیری  کند.اما 
برهمگان  نظام  پذیری  تغییر  عدم 
روشن شد،فرصتی که می توانست 
همراه با تغییرات اساسی درساختار 
به  دادن  وسروسامان  اقتصادی 
به  تازه  نفسی  مدیریتی  سیستم 
جسم نیمه جان وبه کمارفته اقتصاد 
سیاستهای  هزینه  بدمد،به  ایران 
ایدئولوژیک  و  وسطایی  قرون 
نظام تبدیل شد.گویا می خواستند 
از  درستی   هرکسی کودورماند 
روزگار  بازجوید  خویش    اصل 
وصل خویش    را به ثبوت برسانند.
راستای  در  و  میان  دراین 
جویانه،  مداخله  سیاستهای 
حمایت و تامین مالی گروه های 
تروریستی ،افزایش تنش باقدرتهای 
جهانی و شرکایشان همراه با نقض 
امنیت  شورای   ٢٢٣١ قطعنامه 
سازمان ملل متحد درخصوص عدم 
تولید،توسعه و آزمایش موشکهای 
برعلیه  ورق  دیگر  بار  بالستیک، 
به  و  برگشت  اسالمی  جمهوری 
امریکا  جانبه  یک  خروج  دنبال 
چشم  رژیم  چه  اگر  برجام  از 
اروپای  نازکشیدنیهای  انتظار 
بازگشت  از  جدای  داشت،  را  ها 
تحریمهای امریکا اینک اروپایی 
ها هم دربرابر نقض چهارمرحله از 
تعهدات جمهوری اسالمی بر طبق 
اینکه  از  وبعد  برجام  توافقنامه 
کنوانسیونهای FATFدرخصوص 
مبارزه با پولشوویی و تامین مالی 
از  بعد  بایست  می  که  تروریسم 
نهایت  در  و  تمدید  مرحله  چند 
تصویب  به  ها  اروپایی  اولتیماتوم 

توسری  شاهد  اما  رسید،  می 
خوردنیهایی مستمر در راه مجلس 
شواری اسالمی ، مجمع تشخیص 
می  نگهبان  شورای  و  مصلحت 
اگر  اروپایی  قدرتهای  حال  باشد، 
به  نهایت  در  اما  دیر  خیلی  چه 
جرگه منتقدین از سیاستهای رژیم 
پیوسته اند و به جمهوری اسالمی 
صورت  در  که  اند  داده  هشدار 
تداوم نقض تعهدات برجام منتظر به 
کارگیری مکانیزم تنبیهه مندرج 
که  باشند.هشداری  توافقنامه  در 
شورای  به  ایران  پرونده  ارجاع  با 
امنیت برگشت تحریمهای  تعلیقی 
و اینبار گسترده تر  سازمان ملل 
دور از انتظار نخواهد بود.احتمالی 
کنونی  ملتهب  شرایط  در  که 
آتشی دیگر خواهد بود که پیکره 
کشتی درهم شکسته اقتصاد ایران 
را به خاکستر تبدیل خواهد کرد.

کانتکست  در  که  شرایطی 
،درکلیت  قلدرماآبانه  سیاستهای 
هایش  زمزمه  هم  رژیم  سران  خود 
را دریافته اند و تصمیم به افزایش 
قیمت بنزین در روزهای گذشته را 
از روی اجبار و به زعم خود یکی 
چنین  از  رفت  برون  های  راه  از 
پیش بینی هایی می دانند.غافل 
جدای  تصمیمی  چنین  اینکه  از 
خشم  آتش  بر  بنزین  پاشیدن  از 
مردم به ستوه امده از سیاستهای 
وضعیت  رژیم،ضریب  ناکجاآبادی 
وخیم اقتصادی را علی الخصوص 
درافزایش نرح تورم افسارگسیخته 

شدت خواهد بخشید.
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مختار نقشبندی 

آیا تحلیل درستی
از شرایط اکنون ایران و آینده آن داریم ؟

تا زمانی که مشكل یا بیماری به 
طور کامل و درست تشخیص داده 
نشود امکان درمان درست و صحیح 
آن وجود ندارد و حتی  بدون درک 
درست از مشکالت هر اقدامی در 
تر  پیچیده  باعث  آن  حل  راستای 
مشکل  افزایش  و  موضوع  شدن 
می شود، بیش از ٤٠ سال از عمر 
برکت رژیم  پر ضرر و بی خیر و 
اما  گذارد  ایران می  در  اسالمی 
هنوز برنامه و آینده روشن و دقیقی 
برای سرنگونی رژیم و فردای پس 
اصلی  دلیل  و  ندارد  وجود  آن  از 
بیشتر  متاسفانه  که  است  این  آن 
درستی  تحلیل  و  درک  اپوزسیون 
اکنون  سیاسی  شرایط  و  ایران  از 
آن ندارند و به جای برنامه بیشتر 
بر روی آرزو و روئیا تمرکز کرده 
و  سایت  و  تلویزیون  صدها  اند. 
روزنامه اپوزسیون به طور مدوام در 
و  ایران  اوضاع  خبری  پوشش  حال 
تحلیل مسائل سیاسی هستند اما 
کمتر پیش می آید که کارشناس 
سیاستمداری  یا  نگار  روزنامه  یا 
برسی  دقیق  طور  به  را  موضوع 
می  را  چیزی  بیشتر  و  کند  
بعضی  دارد،  دوست  که  گوید 
سیاستمداران اوضاع  اکنون و آینده 
آرزوی  و  روئیا  اساس  بر  را  ایران 
برخی  ودر  کنند  می  برسی  خود 
رسانها اخبار مربوط به اقلیت های 
ملی یا به طور کل سانسور می 
شود یا بسیار کم مورد توجه قرار 
ها  ملیت  حقوق  بحث  گیرد،  می 
اپوزسیون  های  رسانه  بعضی  در 
بطور کامل نفی می شود، وقتی 
مردم اطالعات و معلومات کافی 
و مناسب در مورد اوضاع کنونی 
می  چگونه  باشند  نداشته  ایران 
انتخاب  را  درست  مسیر  توانند 
کنند ؟در این مقاله به برسی این 
شرایط  که  پردازیم  می  موضوع 
اکنون ایران چگونه است و اینکه 
احتماال  در آینده چه پیش خواهد 

آمد ؟
اکنون ایران در چه وضعیتی قرار 

دارد ؟
توان  می  مختلف  های  جنبه  از 

اوضاع یک کشور را برسی کرد
سیاست  و  بشر  حقوق  وضعیت 
داخلی : با گذشت بیش از ٤٠ سال 
از عمر رژیم و بیش از ٢٠ سال از 
پروژی اصالح طلبی همچنان رژیم 
دموکراسی  با  ها  فرسنگ  ایران 
فاصله دارد و تمام نهادهای حقوق 
های  گزارش  در  همچنان  بشری 
ایران  در  بشر  حقوق  نقض  از  خود 
خبر می دهند، علی رغم تنوعات 

گسترده ملی و  قومی و مذهبی 
در ایران همچنان در قانون و عمل 
ایران کشوری مرد ساالر و مذهبی 
با  سیستمی مرکز گرا و با یک 
زبان رسمی است !تبعیض گسترده 
افزایش  باعث  ها  اقلیت  علیه 
زمینه  و  شده  اجتماعی   شکاف 
فراهم کرده  را  افراط گرای  رشد 

است.
بین  روابط  و  خارجی  سیاست   
ایران  المللی  بین  سطح  در  الملل: 
روز به روز  منزوی تر می شود 
و  منطقه  کشورهای  با  روابط  و 
فرا منطقه ای  که پس از برجام 
امیدی به بهبود روابط بود بازهم 
به طرف سردی و تنش می رود به 
خصوص در سطح منطقه خاورمیانه 
تنش ها به اوج خود رسیده و حتی 
جنگی گسترده بر روی کل منطقه 
و ایران سایه افکنده است و بیشتر 
کشورهای جهان ایران را  به دلیل 
نظامی  شبه  از گروههای  حمایت 
کشورها  دیگر  امور  در  دخالت  و 
مقصر اصلی مشکالت خاورمیانه 

می دانند.
 اقتصادی : از نظر اقتصادی هم 
اوضاع ایران بسیار وخیم است، ایران 
از تمام رقبای ٤٠ سال پیش عقب 
افتاده است برای نمونه حدود ٤٠ 
ناخالص  تولید  با  ایران  پیش  سال 
جلوتر  دالری  میلیارد   ٩٦ داخلی 
از ترکیه با ٦٨ و کره جنوبی با 
اکنون  اما  بود  دالر  میلیارد   ٦7
داخلی  ناخالص  تولید  با  ترکیه  
با ٢ برابر و کره جنوبی با ٣ برابر 
ایران سال ها از نظر اقتصادی از 
این در حالی  ایران جلوتر هستند، 
گسترده  فساد  دلیل  به  که  است 
برنامه  نبود  و  اقتصادی  و  اداری 
روشن اقتصادی و همچنین  تحریم 
های آمریکا که به دلیل سیاست 
به  روز  ایران  رژیم  خصمانه  های 
روز شدیدتر می شود اقتصاد ایران 
شده   ) منفی  رشد   ( رکود  وارد 
فشار  با  مردم  داخل  در  و  است 
اند  شده  مواجه  زیادی  اقتصادی 
میلیونی  تعداد  به  روز  به  روز  و 
ایران افزوده می شود  بیکاران در 
کام  به  را  زندگی  شدید  تورم  و 
بیشتر  و  است  کرده  تر  تلخ  مردم 
نیازهای ضروری  تامین  در  مردم 
اختالف  اند،  مانده  ناکام  زندگی 
دزدی  خبرهای  و  طبقاتی  شدید 
میلیارد  و  دالری  میلیون  های 
رنجش  باعث  ها  زاده  آقا  دالری 
بیشتر مردم شده است، طبق سخنان 
آقای قالیباف شهردار سابق تهران 
در جریان انتخابات ریاست جمهوری 
گذشته نصف درآمد و ثروت ایران 

جامعه  از  درصد   ٤ اختیار  در 
است! سپاه تروریستی پاسداران در 
النبیاء  خاتم  گاه  قرار  سایه  زیر 
همچنان در مزایده های نمادین و 
حال  در  سازی  خصوصی  اسم  به 
خرید شرکت های دولتی به قیمت 
این  و  است  ناچیز  بسیار  های 
مسئله به فاسد اقتصادی و فشار 
است.  افزوده  کارگران  به  ظلم  و 
متاسفانه فعال هیچ نشانه ای از 
بهبود اوضاع در آینده نزدیک وجود 
ندارد چون حل مشکالت اقتصادی 
طوالنی  های  برنامه  نیازمند  
و  اقتصادی  مدت  کوتاه  و  مدت 
روابط دوستانه با دیگر کشورها و 
رفع تحریم های آمریکا و همچنین 
داخل  در  فساد  با  جدی  مبارزه 

کشور است.
رغم  علی   : امنیتی  و  نظامی 
در  ایران  رژیم  مقامات  ادعاهای 
از  گذشته  سال  چهل  با  مقایسه 
کشورهای  نسبت  به  ایران  قدرت 
درست  است،  شده  کاسته  منطقه 
در  ظاهرا  ایران  رژیم  که  است 
جنگ نیابتی دست باال را به نسبت 
منطقه  رقبای  دیگر  و  عربستان 
علنی  طور  به  و  است  داشته  ای 
و  دارد  نظامی  نیروی  سوریه  در 
نظامی  شبه  گروههای  طریق  از 
کشور  چند  اقتصاد  و  سیاست  بر 
منطقه تاثیر می گذارد اما روز به 
روز شرایط برای رژیم ایران سختر 
می شود و با توجه به رکود شدید 
اقتصادی و همچنین افزایش تالش 
ها برای مهار رژیم ایران شکست 
و  نیابتی   جنگ  در  رژیم  این 
سرد قطعی است، علی رغم تالش 
زمینه  در  خودکفائی  برای  رژیم 
همچنان  نظامی  تسلیحات  تولید 
در تهیه نیازمندی های نیروهای 
مسلح ناکام مانده است و به جزء 
نیروهای  تمام  موشکی  بخش 
نیروی  خصوص  به  رژیم  نظامی 
خارجی  تسلیحات  نیازمند  هوایی 
نظامی  تولیدات  اکثر  هستند، 
رژیم با کمک تکنولوژی خارجی 
و   7٠ دهه  تسلیحات  سطح  در  و 
٨٠ شوروی سابق است در حالیکه 
تسلیحات  از  منطقه  کشورهای 
اروپا  و  آمریکا  ساخت   پیشرفته 
و حتی روسیه استفاده می کنند 
افزایش  باعث  هم  موضوع  این  و 
تدریجی باالنس قدرت به نفع دیگر 
کشورهای منطقه شده است از نظر 
امنیتی ایران به نسبت کشورهایی 
دارد  بهتری  شرایط  تقریبا  منطقه 
توفان  از  قبل  آرامش  این  اما 
رژیم  نیابتی  های  جنگ  است، 
که توسط گروههای شبه نظامی 

باعث  شود  می  انجام  مذهبی 
افزایش شکاف مذهبی در منطقه 
و افزایش دشمنی و کینه نسبت به 
ایران شده است و دیر یا زود عواقب 
این جنگ ها دامان ایران را خواهد 
گرفت، در داخل کشور هم اگر به 
قومی  و  ملی  گسترده  تبعیضات 
و مذهبی پایان داده نشود امکان 
بروز شورش های گسترده و حتی 

جنگ داخلی وجود دارد. 
محیط  بحث  باال  مسائل  به  اگر 
را  اجتماعی  مشکالت  و  زیست 
شد  خواهیم  متوجه  کنیم  اضافه 
بحرانی  کامال  ایران  وضعیت  که 
معموال  ؟  چیست  حل  راه  است، 
راه  ترین  هزینه  کم  و  بهترین 
به  توجه  با  اما  است  اصالحات 
ایران  در  اصالحات  تجربه شکست 
امکان هیچ اصالحی وجود  عمال 
ندارد، جناح اصالح طلب رژیم در 
زمینه فساد و باند بازی فرق آن 
ندارد  گرا  اصول  جناح  با  چنانی 
اطمینان  سوپاپ  نقش  واقع  در  و 
با  بازی می کند،  برای رژیم  را 
نهادهای  و  نگهبان  شورای  وجود 
اطالعات  وزارت  همچون  امنیتی 
سپاه  تسلط  و  سپاه   اطالعات  و 
پاسداران بر بخش مهمی از اقتصاد 
ایران امکان تغییر در شرایط كشور 
از طریق انتخابات عمال غیر ممکن 
رژیم  سرنگونی  راه  تنها  است. 
رژیم  سرنگونی  بدون شک  است، 
دیکتاتوری و تروریستی جمهوری 
اسالمی ایران برای منطقه و مردم 
اما  بود  نخواهد  هزینه  بدون  ایران 
چاره ای جز ریشه کن کردن این 
غده تروریستی وجود ندارد، هر روز 
زودتر این رژیم سرنگون بشود مردم 
رفاه  و  آزادی  به  زودتر  روز  یک 

خواهند رسید.
اما چگونه رژیم را سرنگون کنیم 
رژیم  از  پس  فردای  برای  آیا  ؟ 

برنامه مشخصی وجود دارد ؟
سرنگون  تجربه  خود  ایران  رژیم 
کردن یک دولت را دارد و در سال 
حکومت  تغییر  شاهد  اخیر  های 
و  بوده  منطقه  کشور  چندین  در 
سوریه  داخلی  جنگ  از  همچنین 
کسب  را  زیادی  بسیار  تجارب 
کرده است و در کنار همه اینها در 
چهل سال گذشته همه اعتراضات 
کرده  سرکوب  ایران  سراسر  در  را 
نهاد  چندین  دارای  اکنون  هم  و 
امنیتی است که با استفاده از این 
را  خود  خارجی  و  داخلی  تجارب 
برای سرکوب هرگونه اعتراضاتی 
آماده کرده اند و از سوپاپ های 
در   ) نماها  اپوزسیون   ( اطمینان 
داخل و خارج کشور برای منحرف 
کنترل  یا  اعتراض  هرگونه  کردن 
و  روشن  کرد،  خواهند  استفاده  آن 
چنین  سرنگونی  که  است  واضح 
رژیمی آسان و  بدون هزینه نخواهد 
بود، تنها راه اتحاد اپوزسیون است 
از  ها  رسانه  انواع  طریق  از  تا 
کانال های ماهواره ای گرفته تا 
دنیای مجازی به طور هماهنگ 
مردم را هدایت کنند، بدون شک 
اعتراضات  سرکوب  به  قادر  رژیم 
سراسری در ایران نخواهد بود و در 
صورت پا فشاری رژیم در سرکوب 
با  اروپا   و  آمریکا  مردم مطمئنا 
دیدن اتحاد اپوزسیون و اعتراضات 
گسترده در ایران از فرصت نهایت 
استفاده را خواهند کرد و به مردم 

ایران کمک خواهند کرد. 
نمی  متحد  اپوزسیون  چرا  اما 
بسیار  سوال  این  جواب  شوند؟ 
از  است  الزم  و  است  طوالنی 
زوایای گوناگون مورد برسی قرار 
آن  به  اختصار  به  اگر  اما  بگیرد 
اشاره کنیم می توان تحلیل اشتباه 
بعضی از اپوزسیون از اوضاع ایران 
، انکار حقوق اقلیت های ملی و 
قومی و مذهبی به بهانه ترس از 
تجزیه ایران ، روئیای غصب قدرت، 
روئیای مدینه فاضله ) گروههای 
های  کینه  و   ) ایدئولوژیک 
مشکالت   ( گروهی  و  شخصی 
یکدیگر  با  احزاب  بعضی  گذشته 
( را نام برد. تحلیل اشتباه از این 
از  بعضی  اتحاد  از  مانع  جهت 
اپوزسیون  با بقیه  اپوزسیون  احزاب 
گونه  روئیا  تحلیلی  در  که  است 
کنند  می  تصور  طوری  را  آینده 
که هیچ احتیاجی به همکاری با 
احزاب و گروههای دیگر ندارند و 
گرفتن  دست  به  قادر  تنهایی  به 
قدرت و حکومت بر ایران یا بخشی 
از آن خواهند شد و آمریکا هم از 
آنان حمایت خواهد کرد! متاسفانه 
از  درستی  درک  افراد  اینگونه 
حتی  و  جهان  سیاسی  ساختار 
ساختار  در  ندارند،  ایران  ساختار 
به  کشورها  همه  جهان  سیاسی 
امنیتی  و  اقتصادی  منافع  دنبال 
کشورهای  حتی  و  هستند  خود 
از مرزهایشان  بیرون  غربی هم در 
مسائل اقتصادی و امنیتی را در 
اولویت قرار می دهند ، گاهی هم 
که مباحث حقوق بشری مطرح می 
شود جنبه نمادین دارد ! در مورد 
تغییر  از  زمانی  آمریکا  هم  ایران 
اوال  که  کرد  خواهد  حمایت  رژیم 
به این نتیجه برسد که کنترل رژیم 
غیر ممکن است و ثانیا آلترناتیوی 
قوی برای رژیم وجود داشته باشد، 
رقابتی سخت  در  آمریکائی های 
با روسیه و چین هستند  وپیچیده 
سرنگونی  اثر  در  خواهند  نمی  و 
رژیم و جنگ داخلی پای روسیه 
و چین مستقیما به ایران باز شود 
زیادی  هزینه  متحمل  اینکه  یا  و 
همچون عراق و افغانستان بشوند! 
بیشتر جمعیت ایران را ملیت های 
غیر فارس تشکیل می دهند که 
انکار حقوق آنان تنها باعث افزایش 
شکاف اجتماعی و جنگ داخلی 
و  ملی  نظر  از  ایران  شد،  خواهد 
قومی و مذهبی بسیار متنوع است 
و در صورتی که اپوزسیون نتوانند 
برای  مشخصی  برنامه  اکنون  از 
باشند  داشته  رژیم  از  پس  فردای 
امکان از کنترل خارج شدن اوضاع 
است  زیاد  بسیار  داخلی  و جنگ 
داخلی  جنگ  بروز  صورت  در  و 
قویترین ارتش ها هم در مقابله با 
صورت  انکار  هستند.  ناتوان  آن 
مسئله  حل  معنای  به  مسئله 
نیست، چندین سال است که شعار 
مرگ بر فارس و به تازگی مرگ 
بر کرد در بعضی از ورزشگاهای 
که  رسد  به گوش می  آذربایجان 
این  برای  فکری  اکنون  از  باید 
نفرت پراکنی کرد، حمایت بعضی 
از آذری ها از حمله وحشیانه ارتش 
به معنای  تنها  به روژئاوا  ترکیه 
به  بلکه  نیست  کردها  با  دشمنی 
این  و  است  فاشیسم  رشد  معنای 
جای  به  و  است  بزرگ  خطری 

پیدا  آن  برای  راه حلی  باید  انکار 
کرد، سال ها تبعیض گسترده علیه 
ملت آذری زمینه رشد گروههای 
افراطی را فراهم کرده است، اگر 
شود  رعایت  ها  ملیت  همه  حقوق 
گروههای افراطی بهانه ای برای 
پراکنی نخواهند داشت، ما  نفرت 
ایران  بازیگران  تنها  ایران  مردم 
و  منطقه  کشورهای  و  نیستیم 
فرامنطقه ای هم در سرنوشت ما 
دخالت داشته و دارند و اگر بتوانند 
خود  منافع  نفع  به  هم  آینده  در 
کرد  خواهند  دخالت  ما  امور  در 
و این یک واقعیت است اما اگر 
ما با احترام به حقوق همدیگر راه 
زمینه  بگیرم  پیش  در  را  درستی 
قدرت  هیچ  برای  استفاده  سوء 
منطقه ای و فرا منطقه ای وجود 

نخواهد داشت.
ما انسان هستیم و انسان ها نیازمند 
دیگر  تجربیات  از  باید  و  هستند 
این کره  نقاط  دیگر  در  ها  انسان 
کشورهای  کنند،  استفاده  خاکی 
دارند  وجود  زیادی  ملیتی  چند 
که با سیستم های غیر متمرکزی 
همچون فدرالیسم توانسته اند بدون 
برابری  به  زوری  و  اجبار  هیچ 
هم  ما  برسند،  امنیت  و  رفاه  و 
آینده با استفاده از  می توانیم در 
جای  به  مشابهی  های  سیستم 
آزادی  با  یکدیگر  حقوق  انکار 
جنگ  کنیم.  زندگی  برابری  و 
داخلی سوریه به ما نشان داد که 
در جنگ داخلی کسی پیروز نمی 
شود و جز ویرانی و حضور نظامی 
نخواهد  دستاوردی  دیگر کشورها 
داشت، همچنین دیدیم حتی کشور 
قدرتمند ترکیه هم قادر به نابودی 
فرا  نبود چون کشورهای  روژئاوا 
منطقه ای هم در سوریه منافعی 
بخشی  آوارگی  و  سرکوب  دارند، 
هزینه  جز  روژئاوا  کردهای  از 
دستاوردی  سیاسی  و  اقتصادی 
در  بنابراین  نداشت  ترکیه  برای 
قادر  ملتی  هیچ  هم  ایران  آینده 
نخواهد  ها  ملت  دیگر  حذف  به 
دیگر  کشورهای  حضور  و  بود 
هیچ  برای  دستاوردی  ویرانی  جز 
نخواهد  ایران  مردمان  از  بخشی 
از  خوزستان  های  عرب  داشت.نه 
مردم یمن برای عربستان و امارات 
عزیزیتر هستند و نه ترکیه آذری 
های شیعه مذهب ایران را به چشم 
قدرت  نه  و  دید  خواهد  هموطن 
خواهند  اجازه  ای  فرامنطقه  های 
داد که ترکیه امپراطوری عثمانی 
را احیاء کند بنابراین ما مردمان 
جز  ای  چاره  اپوزسیون  و  ایران 
نداریم،  یکدیگر  حقوق  به  احترام 
اگر ما به حقوق هم احترام بگذاریم 
هرگز هیچ کشور و گروهی قادر 
استفاده  سوء  ما  از  بود  نخواهد 
کند، امیدواریم رهبران اپوزسیون با 
دید واقعی به مسائل نگاه کنند و 
هر چه زودتر با اتحادی در چهار 
چوب احترام به حقوق همه مردمان 
را  رژیم  سرنگونی  زمینه  ایران 
فراهم کنند، اگر ما بخواهیم بدون 
حمایت کشورهای غربی هم رژیم 
ما  اگر  کرد،  خواهیم  سرنگون  را 

مردم بخواهیم خواهیم توانست .
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ریشه مشکالت اقتصادی 
کشور خودکامگی و 

لجاجت شخص رهبر، 
دزدی آقازادەها و رئيس 

جمهور است 

شیشه عمر رژیم 
رو به پایان است

شروان هادی زادە

شاهو الیاسی

را  رهبر  باند  و  سپاه  بازی  فریب 
نخوریم!!

در  روحانی  سخنرانی  هنگام  در 
یزد گروهی با شعارهای به ظاهر 
رها  رو  "حاشیه  نظیر  معیشتی 
کن فکری به حال ما کن" ، که 
برگرفته از شعار اصیل و مردمی  
و درست " سوریه/ فلسطین رو رها 
کن فکری به حال ما کن " بود، 

به روحانی اعتراض کردند.
این اعتراض و واکنش روحانی در 
کانالهای منتقد حکومت با عنوان 
انعکاس  مردمی  اعتراض  اشتباه 

یافت!
اما واقعیت ماجرا چیز دیگری بود 
این عده بوضوح نیروهای بسیجی 
که  بودند  حکومت  به  وابسته  و 
جلوی  روحانی  تخریب  هدف  با 
چشمان مردم ،با برنامه ریزی قبلی 

به میدان آورده شده بودند.
این افراد که وابسته به حوزه های 
از روزهای  بودند،  علمیه و بسیج 
بیانیه  و  تومار  امضا  با  هم  قبل 
با دالیلی از جمله "توهین روحانی 
"اجرای سند ٢٠٣٠  ! و  به رهبر" 
" با ورود روحانی به یزد مخالفت 

کرده بودند.
دادن  فریب  کار  این  علت  تنها 
بود،  آنان  از  استفادە  مردم و سوع 
عنوان  جمهوربە  رعيس  تخریب  نە 

مسئلە سیاسی !!
برخالف تصور، دغدغه آنها اشتغال 
مردم  اقتصادی  وخیم  وضع  و 

یک  آنان  اصلی  علت  نیست. 
و  طلبان  اصالح  بین  هدفمند  کار 
بتوانند  تا  کە  میباشد  اصولگران 
مردم را سرگرم قضیە بازی های 

درون حکومتی کنن.
و در ادامه سخنان  وقتی از قوه 
قضاییه می خواهند به فساد 7.٢ 
زنجانی(  )بابک  دالری  میلیارد 
که وابسته به سپاه و رهبر هم وارد 
کنندگان  هدایت  عصبانیت  شود، 
آقای  پردە  رهبروپشت  شخص   «
همراه  و  بیشتر  «شعارها  روحانی 
والیت  ضد  بر  "مرگ  شعار  با 
رهبر  عاشقان  گروه  همان  فقیه" 

می گردد!!
واقعا  واقعا چند درصد مردم که 
مطالبات  و  معیشتی  مشکل 
به  احترام  دارند، مساله  اقتصادی 
والیت فقیه و رهبر و به زعم آنها 
نیش و کنایه و یا توهین روحانی 
به رهبر برای آنها اهمیت و اولویت 

دارد؟
در واقع نیروهای وابسته به سپاه و 
رهبر برای پیشبرد مواضع سیاسی 
و  آقازادەها  جیب  کردن  پر  و  خود 
سرمایەگذاری شخصی در خارج از 
دادن  قرار  بهانه  با  بار  کشور،این 
میدان  وارد  معیشتی  مشکالت 
امروز  که  نیست  شکی  شده اند. 
بحران  مردم  مشکل  ترین  عمده 
فجیع اقتصادی و تعطیلی صنایع 
تورم  و  نفر  میلیون ها  بیکاری  و 
باید  اما  هست.  درصدی   ٢٠٠
نباید  و  کنیم  جمع  را  حواسمان 

را  رهبر  باند  و  سپاه  بازی  فریب 
خورد و وارد تیم آنها شد.

بدون تردید ریشه مشکالت کنونی 
طلبی  جنگ  کشور  اقتصادی 
حاکمیت نظام و گسترش تروریسم 
در منطقه و جهان است که پیامد 
تبع  به  و  آمریکا  ،تحریم های  آن 
باعث  که  است  بوده  دنیا  کل  آن 
و  ایران  اقتصاد  کامل  شدن  فلج 
تعطیلی اکثر صنایع و کارخانجات 

شده است.
از  حمایت  سیاست  این  طبیعتا  و 
دیگر  در  مداخالت  و  تروریسم 
طلبی  جاه  و  منطقه  کشورهای 
از  دنیا  با  دشمنی  و  اتمی  های 
نظام  رهبر  لجوجانه  های  سیاست 
است که باعث و بانی اصلی همه 

مصیبتهای کنونی کشور است.
و البته سوء مدیریت های مسئوالن 
این  در  تاکنون  گذشته  از  کشور 
کسانی  و   نبوده  تاثیر  بی  وضع 
نمیبرند  پی  مشکالت  بەاین  کە 
شدە  انان  برای  سکوت  همیشە  و 
همە چیز تا خودشان را بی طرف 
نشان دهند نیز خود بعنوان کارگزار 
و  مستبد  سیستم  این  مدافع  و 
ویرانگر کشور مقصر است؛ اما در 
باید  را  مسئلە  این  هم  باز  نهایت 
که  کرد  تماشا  جدی  طوری  بە 
بازی های حکومتی  فریب  نباید 
را خورد و به نفع حاکمیت نظام و 
اصلی همه  رهبر که خود مسبب 

بالیاست وارد معرکه شد.

تازه ترین  در  ایران  اسالمی  رژیم 
اقدام خویش، اقدام به افزایش ٣٠٠ 
این  و  کرده  بنزین  قیمت  درصدی 
بار با بنزین آتش بر پیکر نیمه جان 
مردم افکنده است، مردمی که در 
خامنه ای  مقاومتی  اقتصاد  سایه 
را  رژیم  تاریخ  در  شرایط  بدترین 
تجربه می کنند و در بدترین شرایط 
بر  عالوه   می برند.  بسر  اقتصادی 
بعد اقتصادی، در بعد سیاسی نیز، 
مردم ایران بدلیل سیاست های رژیم 
قرار  کامل  فشار  تحت  اسالمی 
و  خردشده گی  احساس  و  گرفته 

نومیدی كامل دارند.
مشکالت  و  بنزین  بهای  افزایش 
اقتصادی به جرقه ای مبدل گشت 
خورده  فرو  خشم  ایران  ملت  تا 
خالی  را  خویش  طویل  سالیان 
در  سراسری  اعتراضات  و  نمایند 
اعتراضات  نمایند،  آغاز  را  ایران 
در ایران همانند چند سال اخیر به 
مردم  و  آغاز  مسالمت آمیز  شکل 
خویش  قانونی  و  شرعی  حقوق 
همیشه  مانند  اما  زدند،  فریاد  را 
اقدام  رژیم،  سرکوبگر  نیروهای 
به سرکوب و قتل عام و بازداشت 
و  کرده اند  وسیعی  سطح  در  مردم 
فضای  وحشت،  و  رعب  ایجاد  با 
مسالمت آمیز اعتراضات را به سمت 
با  و  داده  سوق  خشونت  سوی  و 
به  اقدام  بیشتری  حدت  و  شدت 

سرکوب مردم نموده اند.
اعتراضات،  آغاز  همان  در  رژیم 
ایران  اینترنت را در سراسر  خطوط 
مسدود کرده و ارتباط جهان خارج 
نموده  قطع  بطور کلی  را  ایران  با 
اقدام  خبری  کامل  در سکوت  تا 
معترضان  عام  قتل  و  سرکوب  به 
از  دقیقی  اطالع  اگرچه  نماید، 

رویدادهای داخل ایران در دسترس 
نیست اما براحتی می توان فهمید 
اینترنت،  قطعی  از  هدف  که 
بیشتر  هرچه  عام  قتل  و  سرکوب 
مردم از سوی نیروهای سرکوبگر 
رژیم است. قطعی اینترنت جدا از 
ضرر و زیان های وسیع مالی که به 
رژیم وارد می آورد، می تواند خود 
استمرار  از عوامل  به یکی دیگر 

اعتراضات بیانجامد.
علی خامنه ای رهبر رژیم در همان 
دستور  و  آمده  خط  روی  اوایل 
سرکوب مردمی که آنان را اشرار 
نامید را صادر نمود، در قانون رژیم 
جمهوری اسالمی، "مردم" عبارتند 
چرا  و  چون  بدون  که  کسانی  از 
و  اسالمی  جمهوری  رژیم  پیرو 
غیر  در  باشند،  رژیم  رهبری  خط 
خارجی  عوامل  آنان  صورت  این 
هستند که در البه الی مردم تعریف 
آنان  از  و  کرده  رخنه  نظام  شده 
اوباش،  ارازل  اشرار،  واژه های  با 
تکفیری-تروریستی، خودفروخته و 

فریب خورده یاد می شود.
مردمی،  سراسری  اعتراضات  این 
اعتراضات  با  چشمگیری  تفاوت 
سال های ٨٨ و ٩٦ دارد، اعتراضات 
سال ٨٨ را می توان جنگ قدرت 
و  برشمرد  رژیم  خودی  عوامل 
تظاهرات آن سال، تضاد و ضدیتی 
و  نداشت  نظام  کلی  ماهیت  با 
مهره های  آمدن  کار  سر  بر  تنها 
داشت،  وجود  نظر  اختالف  رژیم 
گرچه  نیز   ٩٦ سال  اعتراضات 
بدلیل افزایش قیمت برخی مایحتاج 
ضروری مردم اتفاق افتاد اما تازه  
غاز راه بود و چندان. گستردگی 
امروز را نداشت و شیشه عمر رژیم 
نیز به پایان نرسیده بود. اما از سال 
٨٨ تاکنون هم ماهیت اعتراض ها 
تغییر کرده و هم ماهیت معترضان، 
از  هیچکدام  به  دیگر  معترضان 

حکومت  داخل  سیاسی  جریانات 
اعتمادی ندارند و چوب خط رژیم 
پایان  به  رو  آن  عمر  شیشه  و  پر 

است.
و ٩٦،  اعتراضات ٨٨  در  اگرچه 
در شهرهای کوچکتر و دورافتاده 
شاهد خیزش کمتر مردمی بودیم، 
اما این تظاهرات كنونی شهرهای 
اقشار  همه  و  کوچک  و  بزرگ 
جامعه را دربر گرفته و به خیزشی 
سراسری مبدل گشته است، اکنون 
خارجی،  احتمال جنگ  با کاهش 
بین المللی،  تحریم های  افزایش 
فساد عظیم سیستماتیک در بطن 
رژیم  سیاسی  قدرت  افول  رژیم، 
گرفتن  الهام  و  جهانی  سطح  در 
و  لبنان  مردم  اخیر  تظاهرات  از 
و  سمت  به  بیشتر  را  مردم  عراق، 
سوی براندازی و تغییر رژیم سوق 

می دهد.
آن  سرکوب  و  اعتراضات  این 
سر  دو  بازی  یک  رژیم،  توسط 
شخص  و  ایران  رژیم  برای  باخت 
مردم،  اگر  می باشد،  خامنه ای 
نشینی  عقب  به  مجبور  را  رژیم 
خویش  خواسته های  از  تمکین  و 
برابر  بزرگ  پیروزی  یک  کنند، 
برای مردم است  شخص خامنه ای 
و اعتماد به نفس چند برابر بدست 
برابر هیبچگونه  در  و دیگر  آورده 
اجتماعی،  سیاسی،  مشکل 
نمی مانند  ساکت  و...  اقتصادی 
و برعکس آن نیز، حتی اگر رژیم  
از  مردم  نمودن  ساكت  به  موفق 
هرچه  سرکوب  و  عام  قتل  طریق 
بیشتر شود، به خوبی می داند که 
این سرکوب موقتی بوده و دوباره 
بهانه های  به  دیگر  جایی  در  و 
از  بیزار  مردم  و  زده  سرباز  دیگر 
رژیم دوباره به صحنه آمده و انزجار 
فریاد  را  رژیم  از  خویش  نفرت  و 

خواهند زد.
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