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خصوصی سازی یا ...مصاحبە کوردستانفساد سیستمینمایش قدرت یا ...

بر  حاکم  استعمارگر  سیستم 
حال  تنها  نه  ستمدیده،  ملیت های 
در تالش  بلکه  استعمار کرده،  را 
واقعیت ها  و  تاریخ  تحریف  برای 
بوده و به معنای دیگر استعمارگر 
نیز  تاریخ  اشغال  درصدد  کنونی 

می باشد.
در این تفکر ایدئولوژیک، تاریخ 
مورد  واقعی  حادثه  چند  بعنوان 
بحث قرار نمی گیرد، بلکه ازمیان 
حوادث گذشته، برخی از این وقایع 
را  آنان  تحریف,  با  و  برگزیده  را 
بیان کرده و در کنار هم می چیند 
و تاریخی دروغین و غیرواقعی از 

آن می سازد.
و  شده  دستکاری  تاریخ  این 
دروغین را مبنای استدالالت خود 
قرار دادە و بدینسان بر پایه دروغ، 
استمرار سیستم ضد حقیقت  برای 

خود دروغی به هم می بافد.
حتی  تحریف آمیز،  جریان  این  در 
بعد از نابودی حکمران موجود نیز، 
تاریخ تحریف شده سال های مدیدی 
فرزندان  برای  باره  چند  و  دوباره 
اینک  و  می گردد  بیان  جامعه 
تاریخی  کتابی  ایران  در  هرکس 
غیر از فارسی مطالعه نماید، بطور 
تاریخ  تمام سحر و جادوی  کامل 
دروغین ایران باستان و صده  های بعد 
از آن نیز برایش آشکار می گردد.                                                                                                                                         
                                                                                                     

آنچه که سیستم استعمارگر و به 
اصطالح روشنفکران وابسته به این 
فروغی  همچون  افرادی  سیستم، 
وابسته  افرادی  و  پهلوی  درعصر 
به جمهوری اسالمی همچون بهنود 
و حجریان و نویسندگان مهرنامه و 
می دهند،  انجام   ... و  چشم انداز 
تخلیه مغز انسان ها در جامعه چند 
ایران  تاریخ  بوده که  ایران  ملیتی 
کە پر از تنش و درگیری است، به 
شیوه ای آن را بازنویسی کنند که 
هویتی متفاوت برای انسان ایجاد 

نمایند.
در این هویت تحریف شده، کورد 
باید پیشوا و جمهوری کوردستان و 
حزب دمکرات را بعنوان ساخته و 
بازیچه کشورهای خارجی شناخته 
بعنوان  را  خمینی  و  رضاخان  و 

قهرمانان ملی! بشناسد.
زاهدی  مانند  شخصی  اکنون 
 ،١٣٣٢ سال های  کودتاگر  فرزند 
قاسم سلیمانی تروریست را بعنوان 

کریم پرویزی

ادامه در صفحه  3

ســـخـن
تاریخ علیه انسان

پیام مسئول اجرایی حزب دمکرات به مناسبت سالروز روزنامه نگاری کوردی

سرپوش بحران با بحران

"مصطفی هجری" مسئول اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران به مناسبت 
متعهد  روزنامه نگاران  به  تبریکی خطاب  پیام  کوردی،  روزنامه نگاری  سالروز 

کورد منتشر نمود.
متن کامل پیام بدین شرح است:

سالروز روزنامه نگاری کوردی بر همه روزنامه نگاران متعهد کورد مبارک باد.
به امید آن روز که روزنامه نگاران کورد همانند سایر روزنامه نگاران دنیای 
پیشرفته، در انتشار حقایق و اطالع رسانی برای مردم آزاد و مستقل بوده و 
همه موانع موجود بر سر راه توسعه و پیشرفت در انجام این وظیفه مهم از 

میان برداشتە شوند.

حزب دمکرات کوردستان ایران
مسئول اجرایی
مصطفی هجری
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درحالیکه بحران کرونا سراسر جهان 
را دربر گرفته، مردم ایران با همه 
بحرانی تر  وضعیتی  در  خود  اقشار 
و  بی مدیریتی  می برند،  سر  به 
بی کفایتی مسئوالن رژیم ایران که 
ویروس  انتشار  اصلی  عامل  خود 
حدی  به  می باشد  ایران  در  کرونا 
رسیده که زندگی مردم چند برابر 
قبل از چهارچوب خود خارج شده 

است.
در وضعیتی  ایام کارگران  این  در 
می برند،  سر  به  نگران کننده 
کار  بر  سخت  بسیار  وضعیتی 
فقیر  قشر  و  کارگران  زندگی  و 
است.  گردیده  تحمیل  جامعه 
وضعیت خانواده کارگران با در نظر 
گرفتن افزایش نرخ اقالم و کاهش 
نگران  بسیار  خرید کارگران  قدرت 
حالی  در  نیز  این  می باشد  کننده 
همه  رژیم  مسئوالن  که  می باشد 
مصادره  را  مردم  ثروت  و  منابع 
کرده  و تنها وعده و وعید دروغ به 

مردم می دهند.
موضوعی که در این اواخر نگرانی 
فراوانی در بین مردم کم درآمد ایجاد 
کارگران  تعدیل  و  اخراج  نموده، 
شرکت و کارگاه ها می باشد، اکثر 
کارگران بویژه کارگزان روزمزد در 
خود  مشاغل  از  گذشته  روز  چند 
از سوی  آنکه  بدون  اخراج شده اند، 
به  توجهی  کوچکترین  ایران  رژیم 

آنان شود.
برای  مدون  و  جامع  قانونی  نبود 
حمایت از کارگران، بحران های نبود 
نبود  و  شغلی  امنیت  نبود  کار، 
امکانات بهداشتی برای جلوگیری 
نگرانی  ویروس،  این  به  ابتال  از 
فراوانی در برابر وضعیت کارگران 

بوجود آورده است.
درحالیکه این بحران بر اقتصاد بیش 
از ١٩٠ کشور جهان تأثیر گذاشته 
است، اما اکثر کشورها با مدیریت 
مانند  صحیح  راهکار  و  درست 
مالی  و کمک  مالیاتی  معافیت 
وضعیت  این  در  که  افرادی  به 
خویش  مردم  به  شده اند،  بیکار 
کمک می نمایند. اما بر خالف آن 
در ایران، بدلیل عدم قانونی جامع 
برای حمایت از اقشار پایین جامعه، 
مشاهده می نماییم که این قشر از 
جامعه نه تنها به نخستین قربانیان 
نابودی  احتمال  بلکه  گشته  مبدل 

انان نیز باالست. 
کار  اقتصاد  معاون  قبل  روز  چند 
و رفاه اجتماعی رژیم در گزارشی 
ویروس  شیوع  تأثیرات  خصوص  در 
کرونا بر اقتصاد ایران هشداری داده 
و اعالم کرد: بیش از ٤ میلیون و 
٨٠٠ هزار شاغل، در خطر از دست 
دادن کار خود می باشند و وضعیت 
کار و کاسبی بعد از شیوع کرونا 

به حالتی بحرانی درآید. 

که  بود  شده  تأکید  گزارش  دراین 
گشته  باعث  کرونا  ویروس  شیوع 
که بازار کار در هر دو مورد عرضه 
بگیرد،  قرار  تأثیر  تحت  تقاضا  و 
کاهش  و  تعطیلی  دیگر  سوی  از 
فعالیت ها، اخراج نیروی کار را به 

دنبال خواهد داشت.
بازار  که  شده  گفته  همچنین 
شمسی   ١٣٩٩ سال  در  ایران  کار 
کاهش  حضور،  میزان  کاهش  با 
بیکاری  نرخ  افزایش  و  مشاغل 
روبرو می گردد. آخرین آمار رسمی 
است که  آن  نشان دهنده  ایران  رژیم 
دو  این  که  بیکاری  و  تورم  نرخ 
در مجموع به نرخ فالکت منتهی 
می گردد، در استان های کوردستان 
که  استان هایی  تمامی  و  ایران 
ساکن  ان  در  ایران  ملیت های 
دارای   ٩٨ سال  در  می باشند 

بیشترین آمار می باشند.
این آمار شاخص فالکت  بر اساس 
بیکاری  نرخ  آخرین  طبق  کشور 
در  تورم  نرخ  و   ٩٨ زمستان  در 
فروردین سال ٩٩ خورشیدی ٤٢.٨ 
اعالم شدە است.  استان لرستان با 
بیکاری  )نرخ   ٥٣.٨ فالکت  نرخ 
معادل ١٦.٨ درصد و نرخ تورمی 
استان های  و  درصد(   ٣٧ معادل 
بختیاری  و  چهارمحال  و  سنندج 
و   ٥١.٦ فالکت  نرخ  با  ترتیب  به 
٤٨.٧ درصدی، باالتر از میانگین 

کشوری قرار دارند، این استان ها بە 
ترتیب رتبەهای یکم تا آخر را بە 

خود اختصاص دادەاند.
 شاخص فالکت با رفاه اقتصادی 
نسبت معکوسی دارد و افزایش آن 
اقتصادی  وخامت وضعیت  نشانگر 
این  است.  کشور  استان های  در 
به  باتوجه  می دهد  نشان  شاخص 
کاهش قدرت خرید مردم نسبت به 
افرایش تورم و رابطه گسترش فقر و 
بیکاری، این استان ها بیش از همه 
نقاط دیگر ایران وضعیت معیشتی 
می کنند.   تجربه  را  نابه سامانی 
کردستان،  لرستان،  استان های 
چهارمحال و بختیاری و کرمانشاه 
را در صدر جدول فالکت در ایران 

نشان می دهد. 
حقوق  سیستماتیک  شیوه  به  رژیم 
ملت  های دیگر ایران را پایمال کردە 
اقدامی  فالکت  شاخص  افزایش  و 
برای فقیر ماندن این استان ها است. 
این وضعیت بحرانی است کە برای 
طبقە فقیر تصور شدە است. اما این 
خود پرسشی جای تاسف است کە 
نمونە آن فقط در جامعە ایران دیدە 

می شود.
در جوامع دیکتاتوری خطرناکترین 
مسئلە برای حکومت عبارت است 
اکنون  این  راستی  ها؛  انتشارات  از 
در این بە وضوع بە چشم می خورد! 
یوسف پور  رحیم  دکتر  نمونە  برای 

"پزشک  لقب  روزها  این  در  کە 
بە  مجازی  دنیای  در  راستگو" 
کە  کرد  اعالم  علنا  گرفت  خود 
و  احضار  امنیتی  مراکز  از سوی 

مورد تهدید قرار گرفتە است.
نسبت  نخست  روزهای  در  وی 
هشداری  کرونا  ویروس  شیوع  بە 
جدی داد و اذعان نمود کە شرایط 
وخیم  سنندج  استان  و  کوردستان 
رژیم سخنان  ارگان های  اما  است. 
روشن  سپس  کردند.  رد  را  وای 
اوج  پور  یوسف  دکتر  کە  گردید 
در  است.  کردە  درک  را  بحران 
تازەترین آمار ستاد مقابلە با کرونا 
نیز مشخص شد کە استان کرماشان 
در کوردستان ایران وضعیت وخیمی 

دارد.
عمل  از  دور  ادلە  این  اساس  بر 
امنیتی  پروسەای  در  کە  نیست 
دیگری  سناریوهای  باقی  مانند 
محیط  مدنی،  سیاسی،  فعاالن 
زیست و دیگر کە تنها هدف آنان 
اطالع رسانی بودە است حذف شوند. 
کە  است  انکاناپذیر  واقعیتی  این 
سالیان متمادی است رژیم اسالمی 
آن  پاسداران  تروریست  و سپاە  ایران 

را اجرا کردەاند.
خود  حیات  ادامە  برای  رژیم  این 
تنها از بحرانی بە بحران دیگر روی 
آوردە است و زندگی مردم ایران بە 
اضطرابی پیویستە بدل گشتە است.
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»مصطفی هجری« بە مناسبت روز 
دانشجوی کورد پیامی منتشر نمود

اجرایی  مسئول  هجری"  "مصطفی 
ایران  کوردستان  دمکرات  حزب 
کورد  دانشجوی  روز  مناسبت  بە 
تمام  بە  را  روز  این  پیامی  طی 

دانشجویان کورد تبریک گفت.
متن پیام بدین شرح است:

پیام "مصطفی هجری" به مناسبت 
روز دانشجوی کورد

سالروز  اردیبهشت ماه،  دوازدهم 
شریف زادە  اسماعیل  شهادت 
در  وی  دمکرات  همرزمان  و 
سال های  مبارزات  باشکوه  حماسە 
٤٧ـ١٣٤٦ علیە رژیم پهلوی است، 
عنوان  بە  روز  این  مناسبت  بدین 
مشخص  کورد  دانشجوی  روز 

گردیدە است.
ضمن تبریک روز دانشجوی كورد 
کوردستان  در  دانشجویان  همە  بە 
دانشجوایان  اتحادیە  و  ایران 

سر  ایران،  کوردستان  دمکرات 
تعظیم در برابر شهدای مبارزات آن 
آزادی  راه  شهیدان  همە  و  سال ها 

کوردستان فرود می آوریم.

حزب دمکرات کوردستان ایران
مسئول اجرایی
مصطفی هجری
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شرایط برای کارگران در ایران 
بسیار نگران کننده است

بیانیه ای  در  سیاسی  تشکل  سه 
مشترک روز جهانی کارگر را به 

کارگران ایرانی تبریک گفتند.

متن بیانیه بدین شرح است:
فدرال،  ایران  ملیت های  کنگره 
شورای دموکراسی خواهان ایران و 
برابری  و  آزادی  برای  همبستگی 
اول  کارگر،  جهانی  روز  ایران  در 
کارگران  تمام  به  را  می  ماه 
ایرانی  کارگران  بخصوص  جهان، 
از همه ملیت ها، صمیمانه تبریک 

می گوید.
کنگره ملیت های ایران فدرال

شورای دموکراسی خواهان ایران
برابری  و  آزادی  برای  همبستگی 

در ایران
روز جهانی کارگر، اول ماه می را 
بخصوص  جهان،  کارگران  تمام  به 
ملیت ها،  همه  از  ایرانی  کارگران 

صمیمانه تبریک می گوید.
امسال در حالی به استقبال اول ماه 
می رویم  کارگر  جهانی  روز  مه 
که جهان دستخوش تغییراتی است 
جهانی  نظم  پایه های  می رود  که 
سرمایه را به لرزه درآورد. پاندومی 
کرونا و رشد غیر قابل کنترل آن 
نه تنها خسارت های جانی بسیاری 
به همراه داشته بلکه با به تعطیلی 
کشاندن بسیاری از مراکز بزرگ 
تولیدی و صنعتی به شیوه مستقیم 
و غیر مستقیم بر زندگی اکثریت 
تاثیر  جهان  مردم  اتفاق  به  قریب 

گذاشته است.
که  بازاری  آشفته  چنین  در 
نئولیبرالیزمی  سیاست های 
سرمایه داری جهانی با وجود تمام 
ادعاها قادر به کنترل آن نبوده اند 
قشرهای  همه  از  بیش  بی گمان 
بالطبع  و  جامعه  پذیر  آسیب 
شعاع  تحت  کارگران  خانواده های 
قرار گرفته و از آن متضرر شده اند.
ویروس  شیوع  که  پیداست  ناگفته 
از دخل و تصرف  برآمده  که خود 
بی محابای انسان در اکوسیستم و 
نابود کردن چرخه طبیعی حیات به 
بهانه پیشرفت و اکتشافات بشری 

است نه تنها جان صدها هزار انسان 
کارگر  ملیون ها  بلکه  گرفته  را 
به  مجبور  و  کرده  خانه  روانه  را 
بازنشستگی  شاید  یا  و  بیکاری 
پیش از موعد کرده است. این در 
حالی است که در بیشتر کشورهای 
کشورهای  علی الخصوص  جهان 
اروپایی نهادها و موسسات دولتی 
مالی  بسته های  ارائه  با  که 
خواهان  شدگان  بیکار  به  حداقلی 
تامین و یا شاید ساکت نگه داشتن 
به  بودند  جامعه  زحمتکش  قشر 
از  دیگری  از  پس  یکی  و  تدریج 
کاسته  نیز  حداقلی  تسهیالت  این 
و خواهان برگشتن کارگران بر سر 
کار با قبول ریسک بزرگ جانی 

هستند.
این در حالی است که شرایط در 
نگران  بسیار  کارگران  برای  ایران 
کارگران  این هاست.  از  کننده تر 
ایرانی که با برخورداری از حداقل 
پاندومی  از  قبل  روزانه  دستمزد 
می کردند  معاش  امرار  کرونا 
اکنون به صف خیل عظیم بیکاران 
مشمول  و  پیوسته اند  ایران  در 
نیز  تسهیالت حکومتی  کوچترین 

نمی شوند.
و این در شرایطی است که باندهای 
از  اسالمی  جمهوری  در  قدرت 
و  برخوردارند  دولتی  رانت های 
منابع ثروت اجتماعی بین خودی ها 
در  زحمتکشان  می شود،  تقسیم 
شرایط سختی روزگار می گذرانند، 
باال  و  جامعه  در  اقتصادی  تورم 
نیاز  مورد  اجناس  قیمت  رفتن 
کارگران  خرید  قدرت  مردم، 
آورده  پایین  را  زحمتکشان  و 

گران  آن ها  نیاز  مورد  وکاالهای 
شده است. کارگران و حقوق بگیران 
رنجند  در  اقتصادی  بد  شرایط  از 
ها  حداقل  به  یابی  دست  برای  و 

مبارزه می کنند.
نرخ تورم ساالنه در اسفندماه سال 
رسیده  درصد    ٣٤.٨ به   ،١٣٩٨
که  است  حالی  در  این  و   است 
حداقل حقوق ماهانه برای کارگران 
در سال ١٣٩٩ یک میلیون و ٨٣٥ 

هزار تومان تعیین شده است.
زنده یاد فریبرز رئیس دانا می گفت، 
در  کارگران  درصد   ٧٠ از  بیش 
هستند.  مطلق  فقر  خط  زیر  ایران 
حداقل  اقتصاددان  این  گفته  به 
دستمزد کارگران نباید کمتر از ٣ 
میلیون و ٧٠٠ هزار تومان باشد. 
از  کمتر  کنونی  دستمزد  حداقل 

یک سوم این پیشنهاد است.
اقشار  همه  اسالمی  جمهوری  در 
از  زحمتکشان  بخصوص  مردم 
رنج  اقتصادی  نابسامان  موقعیت 
سال  بدتراز  سال  هر  و  برند  می 
مردم  بر  زندگی  شرایط  گذشته، 
تا  وضعیت  این  می شود.  سخت تر 
بر  اسالمی  جمهوری  که  زمانی 
مسند قدرت است تغییری نخواهد 
اقشارمردم  تمامی  باید  کرد، 
زحمتکشان  و  کارگران  بخصوص 
در اتحادی با هم بساط این رژیم 

ضد انسانی را برچینند.

کنگره ملیت های ایران فدرال
شورای دموکراسی خواهان ایران

برابری  و  آزادی  برای  همبستگی 
در ایران

اول ماه می 2٠2٠

سواستفاده رژیم ایران از نام
 "حزب دمکرات"

حزب دمکرات کوردستان ایران در 
نهادینه  بین آحاد مردم کوردستان 
جامعه  اکثریت  حمایت  از  و  شده 
برخوردار بوده، ازاین رو رژیم ایران 
از نام این حزب سواستفاده می کند.  
در  رژیم  عوامل  از  تعدادی 
شهرستان ارومیه و مناطق آن، تحت 
نام حزب دمکرات از مردم تقاضای 

کمک مالی کرده اند.
در چند روز گذشته تعدادی افراد 

"دره  کوه های  در  ناشناس  مسلح 
قاسملو" و "باراندوز" خود را بعنوان 
پیشمرگه حزب دمکرات کوردستان 
مردم  از  و  کرده  معرفی  ایران 

تقاضای همکاری کرده اند.
در همین خصوص یک منبع مطلع 
میدیا"  "کوردستان  سایت  وب  به 
اعالم کرد: "این افراد مجهول الهویه 
نام  تحت  و  بوده  رژیم  به  وابسته 
پیشمرگه حزب دمکرات کوردستان 

ایران، شبانه به منازل خانواده های 
میهن پرستان  و  شهید  پیشمرگه، 
کوردستان رفته و از آنان تقاضای 

کمک می کنند".
خطاب به افکار عمومی:

با  ارتباطی  هیچگونه  افراد  این 
ایران  کوردستان  دمکرات  حزب 
ندارند و از مردم کوردستان تقاضا 
می نماییم که از هرگونه کمک به 

این افراد خودداری نمایند.

کتاب جامعه شناسی
 "ژ.ک" چاپ و منتشر گردید

سیاسی  شناسی  جامعه  کتاب 
حیات  تجدید  کومله  حزب 
)کۆمەڵەی  "ژ.ک"  کوردستان 
و  چاپ  کوردستان(  ژیانەوەی 

منتشر گردید.
و  نویسنده  سوی  از  کتاب  این 
پژوهشگر معاصر کوردستان، دکتر 
تحریر  رشته  به  سجادی"  "امیر 
درآمده و توسط انتشارات "مادیار" 

به چاپ رسیده است.
تاریخ  و  بوده  تاریخی  کتاب  این 
تشریح  را  کورد  ناسیونالیسم 

می کند.
کومله  تأسیس  به  کتاب  این 
 ٢٠ دهه  اوایل  در  "ژ.ک" 
خورشیدی که انعکاس شکل گیری 

گرا  خاص  ناسیونالیسم  گفتار 
بوده،  ایران  کوردستان  در  کورد 

پرداخته است.
این کتاب بر تبارشناسی، مطالعه 
ریشه ها و چگونگی تولد و تداوم 
ایده ملی گرایی مبنی بر اتنیسیته 

پرداخته  ایران  کوردهای  میان  در 
سیاسی  شناسی  جامعه  است. 
بعنوان مبنای تحلیل کنش متقابل 
پهلوی  سیاسی  نظام  با  کوردها 
اول، رویکرد اصلی این پژوهش را 

تشکیل داده است.

بخشدار مرکزی شهرستان نقده 
استعفا داد

نامی  قهرمان  تندیس  نصب 
اوراز"  "محمد  زنده یاد  کوردستان، 
نقدە،  شهر  میادین  از  یکی  در 
اعتراض شورای این شهر را درپی 

داشت.
مرکزی  بخشدار  حبیبی"،  "خلیل 
تقدیم  را  خود  استعفای  نقده 
و  نموده  شهرستان  این  فرماندار 
پیش آمده  اختالفات  را  آن  دلیل 
بدلیل نصب تندیس زنده یاد "محمد 
اوراز" و سواستفاده مسئوالن رژیم 
از احساسات مردم و ایجاد نفاق و 
درگیری در بین دو ملت کورد و 

ترک عنوان کرد.

نصب تندیس زنده یاد "محمد اوراز" 
را  نقده  شهر  شورای  اعتراض 
درپی داشته و تهدید به استعفای 
"خلیل  سپس  و  نموده  دسته جمعی 
حبیبی" بخشدار مرکزی شهرستان 
نقده را مجبور به استعفا نموده اند.

شهرستان  در  ایران  رژیم  مسئوالن 
نقده درصدد بوده تا در این محل، 
مجسمه آخوند تروریست "غالمرضا 
حسنی"، نماینده پیشین رهبر رژیم 
ایران را نصب نمایند که دست وی 
به خون جوانان ملت کورد آغشته 

می باشد.
زنده یاد  تندیس  نصب  با  مخالفت 

مجسمه  نصب  و  اوراز"  "محمد 
آخوند تروریست "غالمرضا حسنی"، 
در چهارچوب ایجاد تفرقه و نفاق 
ترک  و  کورد  ملت  دو  بین  در 

صورت می پذیرد.
نصب  سر  بر  درگیری  و  اختالف 
در  اوراز"  "محمد  زنده یاد  تندیس 
شهرستان نقده درحالی است که در 
دیگر شهرهای کوردستان، تندیس 
نامی  قهرمان  بعنوان  نامبرده 

کوردستان نصب گردیده است.
نامی  قهرمان  اوراز"  "محمد 
کوهنوردی  رشته  در  کوردستان 
در  کوه ها"،  "عقاب  به  معروف  و 
سال١٣٤٢ در شهرستان نقده متولد 
تأسیس  با   ١٣٦٧ سال  در  و  شده 
بصورت  "قندیل"  گروه کوهنوردی 
حرفه ای به ورزش کوهنوردی روی 
در  شمسی   ١٣٨٢ درسال  و  آورد 
کوهستان "گاشربروم ١" پاکستان، 
در  و  کرده  سقوط  بهمن  اثر  بر 
بیمارستان "شفا" پاکستان جان خود 
را از دست داده و آرامگاه وی در 
کوه "سلطان یعقوب" نقده می باشد.
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قهرمان معرفی می کند!
حکومت  شده،  تحریف  تاریخ  در 
و  منفور  حکومتی  مادها، 
بعنوان  هخامنشی  حکومت 
داده  نشان  باشکوه  امپراطوری 
می شود. در همین راستا حکومت 
مبدل  ایران  افتخار  به  صفوی 
بعنوان  زندیه  حکومت  و  گشته 
حکومتی پرتنش و مایه ننگ و 

شرمندگی تعبیر می شود! 
تفکر  این  صاحبان  برای  آنچه 
تحریف  تاریخ  است،  اهمیت  حائز 
شده تولید می شود تا بدین وسیله 
رام  و  اهلی  معاصر  انسان های 

گردند.
و  اپوزسیون  تنها  نه  اکنون 
بلکه  ایران،  از  خارج  نیروهای 
خود جمهوری اسالمی و سران این 
رژیم می دانند که در آینده ای نه 
چندان دور، باید در برابر تغییری 
جمهوری  و  کرده  خم  سر  بزرگ 
جنایات  موزه  به  نیز  اسالمی 
اما  پیوست.  خواهد  حکومت ها 
در  استعمارگری  رگەهای  هنوز 
قوی  آنقدر  نگریستن ها  و  تفکر 
و  دروغین  تاریخ  دوباره  که  بوده 
بهانه غیرعلمی در افکار عمومی 
نشر می گردد تا چنان وانمود شود 
که اگر ایران از حالت صفوی و 
فاجعه  گردد،  خارج  هخامنشی 
روی  قیامت  و  پیوسته  بوقوع 

خواهد داد!
تفسیر،  و  تشریح  متد  این  در 
تلقی  تفکر  اساس  بعنوان  انسان 
انسان  اصلی  محور  و  نمی گردد 
نیست،  آن  آزادی های  و  حق  و 
بلکه تفکر باستان گرایی و تقدس 
مرزهای دست ساز و دروغین به 

اساس و ریشه مبدل می گردد.
است  آن  در  موضوع  این  تناقض 
که  کرده  تصور  افکار  این  که 
مرزهای ایران بسیار گسترده      تر از 
حال بوده و تا کناره های مدیترانه 
توسط  سپس  است،  داشته  امتداد 
شده  کوچک  ایران  قدرت ها،  ابر 
بر  که  مرزها  همین  اما  است؛ 
آنان تحمیل شده، اکنون همان مرز 
ابر قدرت ها  توسط  کوچک شده 
بر  آن  نام  به  و  دانسته  را مقدس 
چهارچوب  این  داخل  انسان های 

جغرافیایی ظلم روا می  دارند!
در  دروغین،  مرز  و  تاریخ 
به  استعمارگری  ایدئولوژی 
به  و  گردیده  مبدل  رفتار  اساس 
نام تقدس باستان گرایی و تاریخ و 
مرز درصدد ساختن جهنمی دیگر 
برای ملیت های ایران می باشند. 

استمرار  ایران  در  آشوب  و  ستم 
در  انقالبی  زمانیکه  تا  داشته، 
بوقوع  مردم  اندیشیدن  و  فکر 
تاریخ  تقدیس  جای  به  و  بپیوندد 
تصنعی، حق و آزادی های انسان و 
برابری ملیت ها اساس قرار گیرد.

ادامه سخن

کارگران ایرانی با ١3٧ سال 
پرداخت قسط صاحب مسکن می شوند

و  اقتصاددان  رنانی"  "محسن 
عنوان  اقتصادی  مسائل  تحلیلگر 
کرد که یک کارگر برای داشتن 
سال   ١٣٧ مدت  به  باید  مسکن 
قسط پرداخت نماید، این در حالی 
یک  انقالب  از  قبل  که  است 
کارگر با پرداخت اقساط ٢٤ ماهه 
می توانست صاحب مسکن گردد.

سال ١٣٥٨  در  که  افزود  نامبرده 
دستمزد  پس انداز  با  کارگر  یک 
١٣ ماه خویش می توانست خودروی 
پیکان را خریداری کند اما اکنون 
ماه   ٤٦ پس انداز  با  کارگر  یک 
دستمزد خویش قادر به خرید یک 

دستگاه پراید خواهد بود.
به  ایرانی  کارگر  خانوار  هر  سفره 
انقالب  اوایل  چهارم  یک  حدود 

رسیده است.
زمامداری  از  سال   ٤٠ مدت  در 
هر  دستمزد  ایران،  اسالمی  رژیم 

در  شده،  برابر   ٩٠٠ حدود  کارگر 
حالیکه قیمت بنزین، نان و خودرو 
٣ هزار برابر شده و قیمت مسکن ٦ 
هزار برابر و قیمت سکه ١٠ هزار 

برابر شده است.
به  مختص  ارقام  و  آمار  این 
وضعیت  و  بوده  رسمی  کارگران 
با  کارگر  میلیون   ٥ از  بیش 
شغل های غیر رسمی بسیار وخیم تر 

از این می باشد.

طبق  رسمی  کارگران  پایه  حقوق 
مصوبه مجلس رژیم ایران در سال 
١٣٩٩، یک میلیون و ٨٣٥ هزار 
اضافه  با  که  شده  تعیین  تومان 
حقوق و مزایا به ٢ میلیون و ١٥٨ 

هزار تومان خواهد رسید.
این  حالی  در  ایران  رژیم  مجلس 
پایه حقوق را برای کارگران در نظر 
گرفته که سقف خط فقر در ایران 

حدود ٧ میلیون تومان می باشد.

دستور وزیر نفت رژیم منجر به 
بیکاری ١٠هزار نفر خواهد شد

نفت  وزیر  زنگنه"  دستور"بیژن  به 
حفاری  دکل   ٢٠ ایران،  رژیم 
مناطق  در  ایران  حفاری  شرکت 

نفت خیز جنوب تعطیل شده است.
دکل  هر  ترخیص  کلی،  طور  به 
از  نفر   ٢٠٠ بیکاری  به  منجر 
دکل  در  کار  به  مشغول  پرسنل 

خواهد شد.
ترخیص این دکل ها باعث بیکاری 
مستقیم ٤ هزار نفر از پرسنل این 
دکل ها خواهد شد و اشتغال حدود 
١٠هزار نفر که کارشان به صورت 
صنعت  با  ارتباط  در  غیرمستقیم 
حفاری است را به خطر می اندازد.

کارشناسان رژیم، هدف از ترخیص 
٢٠ دکل حفاری توسط زنگنه را 
در راستای حمایت از طرح توسعه 

٢٨مخزن تحلیل می کنند.
با کاهش  ایران  رژیم  نفتی  درآمد 
بسیاری  و  شده  روبرو  چشمگیری 
نفت  وزارت  تولیدی  پروژه های  از 

رژیم متوقف شده است.

مسئوالن  که  است  درحالی  این 
داشته  ادعا  همواره  ایران  رژیم 
هیچگونه  آمریکا  تحریم های  که 
رژیم  اقتصاد  و  آنان  بر  تاثیری 

نخواهد داشت.

سپاه تروریستی پاسداران درصدد 
ایجاد اختالف در بین مردم است

پایگاه های سپاه تروریست پاسداران 
حال  در  "سرچنار"  روستای  در 
وسایل  و  بوده  غارت  و  سرقت 
منطقه  این  باغداران  و  کشاورزان 
بوده و سپس این وسایل را با هدف 
ایجاد اختالف بین مردم به آنان پس 

داده اند.
رژیم  خودفروخته  عوامل  همچنین 
به  شبانه  "سرچنار"  روستای  در 
اقدام  و  رفته  کشاورزان  مزارع 
مردم  کشاورزی  وسایل  سرقت  به 

می کنند.
با  را  اقدام  این  رژیم  عوامل 
در  نزاع  و  درگیری  ایجاد  هدف 
انجام  روستا  این  خانواد ه های  بین 

می دهند.

از  تعدادی  گذشته  روز  چند  در 
از  مردم  رفته  سرقت  به  وسایل 
سوی یکی از پاسگاه های منطقه 
مصادره شده وسپس ظاهرآ از مردم 
تقاضا شده تا به این پاسگاه رفته 

و وسایل خود را دریافت نمایند.
اطالعات  و  سپاه  راستا،  در همین 
یافتن  برای  "میاندوآب"  در  رژیم 
اموال سرقتی کشاورزان، به منازل 
و  پیشمرگه  خوشنام،  خانواده های 
مبارزان راه آزادی رفته که با هدف 
خانواده های  چهره  کردن  خدشه دار 

پیشمرگه صورت پذیرفته است.
در  گذشته  روز  چند  مدت  در 
رژیم  مزدوران  "سرچنار"،  روستای 
پیشمرگه  خانواده های  منازل  به 

ادامه غارت منابع طبیعی کوردستان 
از سوی عوامل رژیم

رژیم ایران از طریق عوامل خود و 
افراد سودجو مدام اقدام به غارت 
مانند  کوردستان  طبیعی  منابع 
مختلف  طرق  از  و  کرده  معادن 

اقدام به این کار می کند.
توابع  از  "آلبالغ"  روستای  در 
به  شخصی  مهاباد،  "شهرویران" 
نام "ی.ق"، چندین سال است که 
معدن "سنگ سیلیس دیلومت" این 
روستا را خریداری کرده و جدا از 
محدوده معدن، با حمایت مسئوالن 
و  مراتع  دستکاری  به  اقدام  رژیم 

مزارع مردم نیز می نماید.
"ی.ق" با حمایت رژیم و شیوه های 
مختلف مرده روستا را تهدید کرده 
و بدون اجازه آنان بخش اعظمی از 
مراتع و چراگاه های اطراف روستا 
که تنها ١٠٠ متر از روستا فاصله 
سنگین  ماشین آالت  با  را  دارند 

تخریب می کند.
انفجارهای ناشی از استخراج معادن 
و  کودکان  وحشت  و  ترس  باعث 
و  گردیده  روستا  این  بیماران 
همچنین به منازل قدیمی و احشام 

مردم روستا خسارات فراوانی وارد 
آورده است.

نامبرده با فرمانداری و بخشداری 
نزدیکی  روابط  مهاباد  شهرستان 
سنگ  استخراج  برای  و  داشته 
معادن از سوی "جالل محمودزاده" 
مستقیم  بصورت  رژیم،  نماینده 

حمایت می شود.
این مهره رژیم با حمایت مسئوالن 
و  نابودی  و  مردم  تهدید  به  رژیم 
کوردستان  طبیعی  منابع  غارت 

ادامه می دهد.

برمال شدن انبار احتکار 
شده شکر مسئوالن رژیم 

بر اثر ریزش دیوار

در  شکر  نرخ  افزایش  با  همزمان 
بازار ایران، انبار احتکار شده شکر 
دیوار  ریزش  اثر  در  سپاه  مسئوالن 

سوله برمال شد.
از  یکی  در  سوله ای  دیوار  ریزش 
گاراژهای "دیزل آباد" تبریز، انبار 
احتکار ٥٠٠٠ تن شکر را آشکارا 

ساخت.
تعدادی  به  متعلق  گاراژها  این 
اطالعات  وزارت  و  سپاه  سران  از 
و نیروی انتظامی رژیم می باشد.

دراختیار قرار ندادن این ٥ هزار تن 
شکر برمال شده از سوی مسئوالن 
نمودن  گران  هدف  با  ایران  رژیم 

قیمت شکر و گرانفروشی به مردم 
صورت پذیرفته است.

قبل  روز  دو  ایران  رژیم  مسئوالن 
اعالم کردند که سهمیه شکر اسفند 
ماه سوخت شده و شکر با نرخ جدید 

در بازار عرضه می گردد.
هر  قیمت  دیروز  راستا،  همین  در 
به ٦ هزار و  ایران  کیلو شکر در 

٥٠٠ تومان رسیده بود.
تن  هزار   ١٠٠ قبل  از  ایران  رژیم 
کرده  وارد   ٤٢٠٠ ارز  با  را  شکر 
بود که باید با نرخ ٤ هزار و ٥٠ 

تومان در بازار توزیع می گردید.

رفته و با این اقدام شوم و پلید در 
تالش برای خدشه دار نمودن سیمای 

این خانواده ها بوده است.
مجیدخان"  "چوم  منطقه  مردم 
اعالم کرده اند که از این برنامه و 
به  وابسته  و مزدوران  رژیم  توطئه 
آن مطلع بوده و آنان موفق نخواهند 
شد که با این اقدام پلید و کثیف 
بوجود  درگیری  و  نزاع  مردم  بین 
آورده و چهره خانواده های شهدای 

کوردستان را خدشه دار کنند.
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مختار نقشبندی

نمایش قدرت یا
 ضعف و تالش برای مذاکره و معامله؟

ماهواره  پرتاب  خبر  گذشته  هفته 
پاسداران  تروریستی  سپاه  نظامی 
غربی  سیاستمداران  و  ایران  مردم 
و کشورهای منطقه را شگفت زده 
و  اهمیت  دلیل  به  نه  البته  کرد، 
بلکه  ماهواره  این  پیشرفتگی 
رژیم  آفرینی  بحران  دلیل  به 
رکود  و  کرونا  که  شرایطی  در 
اقتصادی و تورم باال و فقر شدید 
ایران را با بحرانی بی سابقه روبرو 
کرده است، این اقدام نه تنها کمکی 
بلکه  نمی کند  شرایط  بهبود  به 
با  ایران  میان  تنش  افزایش  باعث 
کشورهای غربی و منطقه می شود 
و مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد 
تاثیر منفی خواهد گذاشت،  ایران 
مطمئنا رهبران و مسئوالن رژیم از 
تاثیرات منفی این اقدام در افزایش 
اقدام  این  و  بوده اند  آگاه  تنش ها 
کامال حساب شده انجام شده است 
ذهن  در  که  است  این  سوال  اما 
است  گذشته  چه  رژیم  مسئوالن 
اقدام  این شرایط چنین  و چرا در 
آیا  اند؟  داده  انجام  را  تنشی  پر 
هدف نمایش قدرت است یا عملی 
از روی ضعف و برای تبلیغات و 

تالش برای مذاکره و معامله؟
اصلی  هدف  به  بردن  پی  برای 
رژیم از پرتاب ماهواره نظامی الزم 
است از نظر تبلیغاتی و سیاسی و 

نظامی این مسئله بررسی شود.

تبلیغاتی:
و  اداری  گسترده  فساد  علت  به 
عدم مدیریت صحیح و وجود دولت 
تحریم  و  تروریستی(  )سپاه  سایه 
گذشته  سال  دو  در  ایران  انزوا  و 
باال  تورم  و  اقتصادی  رکود  وارد 
ایران  را هم در داخل  شده و رژیم 
برای تأمین حداقل نیازهای مردم 
هم  و  است  روبرو کرده  با مشکل 
تامین  برای  کشور  از  خارج  در 
هزینه های جنگ نیابتی و کمک 
شبه  تروریستی  گروه های  به 
نظامی با مشکل جدی روبرو کرده 
اقتصادی  مشکالت  این  و  است 
مسائلی  کنار  در  آن  تاثیرات  و 
همچون کشته شدن قاسم سلیمانی 
به  اسرائیل  حمالت  افزایش  و 
نیروهای رژیم ایران باعث دلسردی 
و نگرانی و ترس نیروها و هوادارن 
رژیم چه در داخل كشور و چه در 
میان گروه های شبه نظامی وابسته 
به ایران شده است و این بزرگترین 
در  است،  ایران  رژیم  برای  خطر 
چنین شرایطی خبر تکراری مانور 
موشک های  آزمایش  یا  نظامی 
روح  بر  زیادی  تاثیر  برد  کوتاه 
اما  نمی گذاشت  رژیم  هواداران 
قرارگرفتن  در مدار  و  پرتاب  خبر 
به  را  امکان  این  نظامی  ماهواره 
که  داد  رژیم  تبلیغاتی  دستگاه 
دروغ  به  جدید  خبر  این  کنار  در 
ادامه  واهی  امیدهای  و  پراکنی 
عواملشان  و  نیروها  به  و  بدهند 
چه در داخل ایران و چه خارج از 
کشور این پیغام را بدهند که رژیم 
و  نیست  سرنگونی  حال  در  ایران 
حداقل برای مدت کوتاهی هم که 
شده مانع نا امیدی و یأس بیشتر 

نیروهایشان بشوند.

پیغام سیاسی و تهدید کشورهای 
غربی:

پائیز  در  ایران  تسلیحاتی  تحریم 
ایران  و  می رسد  پایان  به  امسال 
هـمچون  کشورهایی  از  می تواند 

کشور  هر  یا  و  چین  و  روسیه 
سالح های  دیگری  فروشنده 
هواپیماهای  جمله  از  متعارف 
نظامی خریداری کند، این مسئله 
از چند جهت برای رژیم ایران مهم 
تجهیزات  اینکه  جمله  از  است 
بخش های مهمی از نیروهای مسلح 
ایران به ویژه نیروی هوایی فرسوده 
و قدیمی هستند و ایران تکنولوژی 
مدرن  تجهیزات  ساخت  توانایی  و 

و  ندارد  آنان  جایگزینی  برای  را 
تسلیحات  خرید  نیازمند  بشدت 
است و همچنین می تواند در کنار 
تکنولوژی  سطح  تسلیحاتی  خرید 

نظامی خود را هم افزایش دهد و در 
چهار چوب خریدهای نظامی که 
از لحاظ اقتصادی مهم و با ارزش 
دیگر  كشورهای  با  روابط  هستند 
بیرون  انزوا  از  و  دهد  افزایش  را 
برای  نە تنها  مسئله  این  و  بیاید 
اصولگرایان بلکه حتی برای دولت 
روحانی هم مهم است و در صورت 
تمدید تحریم تسلیحاتی فشارها بر 
شکست  مورد  در  روحانی  دولت 
از  یافت،  خواهد  افزایش  برجام 

طرفی آمریکا و اسرائیل در تالش 
ایران  تسلیحاتی  تحریم  تا  هستند 
مداخله  سیاست های  دلیل  به  را 
جویانه و حمایت از تروریسم تمدید 
بکنند، اقدام رژیم ایران در پرتاب 

پیغام  این  حامل  نظامی  ماهواره 
که  است  غربی  کشورهای  برای 
ایران  تسلیحاتی  خرید  مانع  اگر 
در  را  شمالی  کره  راه  آنان  بشوند 
تولید  با  و  گرفت  خواهند  پیش 
مستقیما  قاره پیما  موشک های 
خاک آن كشورها را تهدید خواهند 

کرد.

از لحاظ نظامی و امنیتی:

پرتاب  امنیتی  و  نظامی  نظر  از 
اهمیت  لحاظ  دو  از  نور  ماهواره 
دارد یکی ماهواره و دیگری راکت 
حمل کننده آن )موشک(، ماهواره 

وسیله ای بسیار مهم برای نهادهای 
نظامی و امنیتی کشورها است و 
تاثیر بسیار باالیی در توانایی های 
همواره  کشورها  دارد،  نهادها  این 
هواپیمای  جاسوس،  از  استفاده  با 
تجسسی و پهباد و جنگ سایبری 
مهمی  اطالعات  کرده اند  تالش 
و  نظامی  و  حیاتی  امکان  از 
جابه جایی نیروها و همچنین کنترل 
و تعقیب اشخاص را به دست آورند 
کشورهای  توانایی  ماهواره  و 

دارندە آن را در کسب این اطالعات 
بسیار باال برده است، رژیم ایران که 
چندین  در  غیرمستقیم  صورت  به 
كشور در حال جنگ است و قصد 
کنترل کل خاورمیانه را دارد بشدت 

از  لحظه ای  و  دقیق  اطالعات  به 
طرف های مقابل احتیاج دارد، رژیم 
جاسوس  طریق  از  سال هاست  ایران 
و جنگ سایبری و پهباد در حال 
اماکن  از  اطالعات  آوری  جمع 
آرامکوی  به  حمله  و  است  ثابت 
زمینه  این  در  داد  نشان  عربستان 
موفق بوده است اما در صورت بروز 
یا  آمریکا  با  عیار  تمام  جنگ 
احتیاج  كشورهای عرب خلیج که 

از  لحظه ای  و  دقیق  اطالعات  به 
سایت های  و  نیروها  جابه جایی 
موشکی و ضد موشکی و محل 
استقرار ناوها و ... است با مشکل 

مواجه خواهد شد چون در صورت 
پرواز  دلیل  به  عیار  تمام  جنگ 
رهگیر  شکاری  زیادی  تعداد 
رژیم  پهبادهای  عمال  پیشرفته 
توانایی پرواز شناسایی را از دست 
رژیم  دلیل  همین  به  داد،  خواهند 
نظامی  توان  افزایش  برای  ایران 
سیاست های  و  کشورگشایی  و 
دارد  ماهواره  به  نیاز  تهاجمی 
پیشرفته ای  ماهواره  ساخت  اما 
نظامی  نیازهای  پاسخگوی  که 

آسانی  کار  باشد  رژیم  امنیتی  و 
هنوز  اینکه  به  توجه  با  و  نیست 
در  ایران  رژیم  نظامی  تکنولوژی 
تجهیزات  بتواند  که  نیست  حدی 
زمان  در  کند  خریداری  نظامی 

شان  تکنولوژی  رژیم گذشته که 
مربوط به دهه شصت میالدی است 
تجهیزات  بیشتر  و  کند  تعمیر  را 
تولید می کند مشابه  نظامی که 
و  هفتاد  دهه  روسیه  تسلیحات 
جای شک  است  میالدی  هشتاد 
بتواند  زودی ها  این  به  که  است 
نظامی  و  جاسوسی  ماهواره 
پیشرفته تولید کند، الزم به ذکر 
فضایی  نیروی  فرمانده  که  است 

که  است  کرده  اعالم  آمریکا 
و  است  ارزش  فاقد  ایران  ماهواره 
دوربین معلق است که  تنها یک 
کسب  و  برداری  عکس  به  قادر 

اطالعات دقیق نیست.  
به  ماهواره  این  پرتاب  همچنین 
ایران  موشکی  برنامه  پیشرفت 
قاره پیما  موشک  تولید  برای 
دارد  احتمال  و  می کند  کمک 
رژیم ایران در سایه برنامه فضایی 
برای  تالش  و  آزمایش  حال  در 
باشد،  قاره پیما  موشک  ساخت 
بردی  که  قاره پیما  موشک های 
دارند  کیلومتر   ٥٥٠٠ از  بیشتر 
پیشرفته تری  تکنولوژی  دارای 

نسبت به موشک های میان برد و 
کوتاه برد هستند و رژیم ایران هنوز 
به این تکنولوژی دست پیدا نکرده 
می  نور  ماهواره  پرتاب  اما  است 
به  ایران  یابی  دست  سرآغاز  تواند 
این تکنولوژی باشد، اما نگرانی 
آمریکا تنها به دلیل خود موشک 
دلیل  به  بلکه  نیست  قاره پیما 
استفاده احتمالی ایران از این سالح 
برای حمل کالهک هسته ای است 
ماه  چند  اقدامات  به  توجه  با  و 
اخیر ایران در زمینه هسته ای این 
نیست،  دلیل  بی  آمریکا  نگرانی 
رئیس  امسال  فروردین  همین  در 
سازمان انرژی اتمی ایران از ادامه 
فعالیت های هسته ای و رونمایی از 
داد  خبر  سانتریفیوژها  جدید  نسل 
و همچنین اعالم کرد که تولید و 
ذخیره سازی آب سنگین بدون هیچ 
است!  انجام  حال  در  محدودیتی 
زمینه  در  چه  ایران  اقدامات  این 
بسیار  موشکی  چه  و  هسته ای 
است  شمالی  کره  اقدامات  شبیه 
آمریکا  نگرانی  دلیل  همین  به  و 
جدی است. الزم به ذکر است که 
بر خالف ادعای کارشناسان رژیم 
فاصله  ایران  تکنولوژی  نظر  از 
بسیار زیادی با قدرت های جهانی 
دارد برای نمونه آمریکا و روسیه 
در اواخر دهه پنجاه میالدی موفق 
به پرتاب ماهواره و ساخت موشک 
قاره پیما شدند یعنی بیش از شصت 

سال پیش!  
رژیم ایران از نظر اقتصادی بشدت 
و  است  شده  مواجه  مشکل  با 
دالیل  به  گسترده  شورش  احتمال 
معیشتی در چند ماه آینده بسیار 
وضعیت  به  توجه  با  و  است  باال 
سیاسی و اقتصادی ایران و شرایط 
و  تغییرات  شاهد  امسال  منطقه 
خاورمیانه  در  مهمی  اتفاقات 
خواهیم بود، هرچند پرتاب ماهواره 
نظامی یک قدم مهم برای دست 
و  پیشرفته  ماهواره های  به  یابی 
اما  است  قاره پیما  موشك های 
چنین  به  دستیابی  برای  رژیم 
زمان  سال  چند  به  تکنولوژی 
ماهواره  پرتاب  بنابراین  دارد  نیاز 
نمی تواند  موشکی  آزمایشات  و 
آن  در  که  باتالقی  از  را  رژیم 
حداقل  و  دهد  نجات  افتاده  گیر 
امسال تاثیری بر معادالت منطقه 
از  رژیم  هدف  و  داشت  نخواهد 
پرتاب ماهواره نور بیشتر تبلیغاتی 
برای معامله  به دلیل ضعف و  و 
و مذاکره با غرب بر سر مسائلی 
است،  تسلیحاتی  تحریم  همچون 
البته اگر آمریکا موفق به تمدید 
ایران در شورای  تحریم تسلیحاتی 
امنیت هم نشود می تواند از روابط 
اقتصادی و سیاسی اش با روسیه و 
فروش  مانع  و  کند  استفاده  چین 
تسلیحات پیشرفته به ایران شود هر 
چند که ایران برای خرید هنگفت 
تسلیحاتی و به روز کردن تجهیزات 
میلیارد  ده ها  به  مسلح  نیروهای 
توجه  با  که  دارد  نیاز  پول  دالر 
به شرایط وخیم اقتصادی توانایی 
الزم  ندارد.  را  خریدهایی  چنین 
هرچه  اپوزسیون  است  ضروری  و 
احترام  اساس  بر  ائتالفی  زودتر 
مذاهب  و  ملیت ها  همه  حقوق  به 
و احزاب تشکیل دهند و با متحد 
از  قبل  را  رژیم  این  مردم  کردن 

نابودی همه چیز سرنگون کنند.

خبر پرتاب و در مدار قرارگرفتن ماهواره نظامی این امکان را به دستگاه تبلیغاتی رژیم داد که در کنار این خبر جدید 
به دروغ پراکنی و امیدهای واهی ادامه بدهند و به نیروها و عواملشان چه در داخل ایران و چه خارج از کشور این 
پیغام را بدهند که رژیم ایران در حال سرنگونی نیست و حداقل برای مدت کوتاهی هم که شده است مانع نا امیدی 

و یأس بیشتر نیروهایشان بشوند.

بر خالف ادعای کارشناسان رژیم از نظر تکنولوژی، ایران فاصله بسیار زیادی با قدرت های جهانی دارد. برای نمونه 
آمریکا و روسیه در اواخر دهه پنجاه میالدی موفق به پرتاب ماهواره و ساخت موشک قاره پیما شدند یعنی بیش از 

شصت سال پیش!  

 هدف رژیم از پرتاب ماهواره نور بیشتر تبلیغاتی و به دلیل ضعف و برای معامله و مذاکره با غرب بر سر مسائلی 
همچون تحریم تسلیحاتی است، البته اگر آمریکا موفق به تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت هم نشود 
می تواند از روابط اقتصادی و سیاسی اش با روسیه و چین استفاده کند و مانع فروش تسلیحات پیشرفته به ایران شود. 
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فساد سیستمی 

فساد سیستمی بە مجموعەای از 
بخش های  در  هماهنگ  اقدامات 
بوروکراتیک  و  اداری  مختلف 
در  حتی  گاە  کە  می شود  گفتە 
حوزە تصمیم سازی و تنظیم قوانین 
و مقررات اجرایی نیز نفوذ یافتە و 
عدەایی  نامشروع  منافع  جهت  در 
وظایف  تقسیم  این  عمل می کند. 
کارکردی کە با هدف پاسخگویی 
سیستم  و  نظام  این  نیازهای  بە 
آشکارا  می گیرد  صورت  فاسد 
اکثریت  منافع  با  تقابل  جهت  در 
است و برخورد با آن نیز بە مراتب 
اقدامات  با  برخورد  از  سخت تر 
ما  وقتی  است.  فردی  مفسدانە 
سیستماتیک  فساد  می گوییم 
است،  خراب  سیستم  کل  یعنی 
مبارزە  مسئول  دستگاەهای  یعنی 
پیدا  مشکل  خودشان  فساد،  با 
هیچکس  ایران  در  و  کردەاند 
نمی کند.  انکار  را  واقعیت  این 
گاهی  اجتماعی  مشکالت 
ارقام  و  اعداد  و  آمار  در  را  خود 
میزان بارش و خشکسالی، طالق، 
افزایش  آزاری،  کودک  اعتیاد، 
خشونت، پیش فروش نوزادان و ... 
وقوع  با  هم  گاهی  می دهد  نشان 
یک حادثە عینی روان جامعە را 
جریحە دار می کند . اما مهمترین 
مشکالت اجتماعی ایران چیست؟ 
ثباتی  با  جامعە  ایران  جامعە 
را  زیادی  تالطمات  و  نیست 
انقالب  است;  گذاشتە  سر  پشت 
سال  هشت  بعدی،  سركوب های  و 
جنگ و فاسد، تاراج كالن عمومی 
و... . ما تحوالت عمدە در جامعە 
اثراتشان  همچنان  کە  داشتیم 
است.  مشاهدە  قابل  برجامعە 
ضمن اینکە بعد از جنگ نظامی  
جامعە را در حالت جنگ سرد نگە 
داشتند، مخصوصا در حوزە اقتصاد  
پرداختند.  كشور  سامان  چپاول  به  
است.  زندگی  مبنای  اقتصاد 
ایران  در  واگرایی  دالیل  از  یکی 
مشکالت اقتصادی بە خصوص در 
سال های اخیر است. وقتی سیستم 
تماما فاسد است و حكومت تحریم 
 ... و  می شود،کارخانەها،مزارع 

باال  بیکاران  تعداد  می خوابند 
مردم  درمان  و  بهداشت  و  می رود 
اثرات  می شود.  مشکل  دچار 
روحیە  در  اتفاقات  این  روانی 
اثرات  و  می گذارد  اثر  جامعە 
بین  اجتماعی  روابط  در  روحی 
جنگ  در  می کند.  بروز  افراد 
فجیعی  عین صدمات  در  نظامی 
کە دارد، اما همبستگی اجتماعی 

را باال می برد. در جنگ اقتصادی 
از  اجتماعی  انسجام   . برعکس 
تدریجا  مردم  چون   ، می رود  بین 
می شوند  رو  در  رو  عواملی  با 
را  آنها  روزمرە  زندگی  روند  کە 
جنگ  می دهد.  قرار  تاثیر  تحت 
در  صداست.  بی  طبل  اقتصادی 
این شرایط جامعە دچار " اگوئیسم 

" می شود; نوعی گلیم خود را از 
آب کشیدن، خود پرستی و دیگران 
افراد  شرایط  این  در  ندیدن.  را 
منافع خود را بە هر چیزی ترجیح 
بر  شرایطی  چنین  االن  می دهند. 
جامعە ایران حاکم است. در تاریخ 

برای  جنوبی  کرە  مردم  می بینیم 
اقتصادی  مشکالت  با  مقابلە 
دولت  تحویل  را  خود  طالهای 
می دهند، اما درخواست سخنگوی 
از  مشابە  کار  برای  ایران  کشور 
طرف مردم نادیدە گرفتە می شود 
اما مهمترین مشکل جامعە فساد 
سیستمی  فساد  است.  سیستمی 
در  نیست  مالی  فقط  جامعە  در 
تمام روابط این فساد قابل مشاهدە 
است. فساد در ایران پس از انقالب 

در  کوچک  کجروی  با  اسالمی 
اندرکاران  دست  از  شماری  میان 
آغاز شد، اما زمینە مناسب برای 
آن  فراگیری  باعث  فساد،  رشد 
با توجە  ابعادی شد کە حتی  در 
تا  کە  اطالعاتی  بودن  بەمحدود 
کنون در اختیار عموم قرار گرفتە، 
بی سابقە تلقی می شود. برخی از 
کشورها  دیگر  در  کە  اقداماتی 

می شد،  تلقی  فساد  بارز  مصداق 
از نظر حکومت پذیرفتنی بود و بە 
طور آشکارا رواج داشت بە خصوص 
اینکە با انگیزە، یا درپوشش خدمت 
بە انقالب و پیشبرد مصلحت نظام 
صورت می گرفت. بە عنوان مثال 
بر  حکومتی  مناصب  ،توزیع 
اساس روابط بە خصوص خویشاوند 

پیروزی  ابتدای  همان  از  ساالری 
انقالب اسالمی رواج یافت با این 
توجیە کە الزم است  "افراد متعهد 
حکومتی  مناصب  در  معتمد" 
قرار گیرند. اگر چە این افراد هم 
غالبا تاکید داشتند کە بر اساس 

مسئولیت  قبول  بە  تن  "تکلیف" 
مادی  منافع  چند  هر  دادەاند 
مستقیم و غیرمستقیم قابل توجهی 
هم برای آنان در نظر گرفتە می شد 
بە این ترتیب ، دو پایە عمدە بروز 
تشکیالتی،  یا  سیستمی  فساد 
جایگزینی  و  گریزی  قانون  یعنی 
جای  بە  شخصی  بینی  مصلحت 
ابتدا  ازهمان  مقررات  و  ضوابط 
جمهوری  دولتی  تشکیالت  در 
اسالمی شکل گرفت و بە زودی 

نسل  یافت.  نهادینە  ماهیتی 
در  است  سال  کشو٤٠  مسئوالن 
یک دایرە بستە نهایتا ٢٠٠٠نفری 
در حال گردش است. در این فساد 
سیستمی بە جز مسئوالن مفسدین 
از نزدیکان رئیس جمهور و اعضای 
دیگر  قوای  در  مستقر  یا  دولت 
از  اداری  روابط  قدر  هر  هستند. 
صورت رسمی خودش خارج شود و 

بە صورت خانوادگی در بیایید، آن 
سیستم حتما دچار فساد می شود. 
بە هم کوتاە  آن موقع همە نسبت 
بی  شرایطی  چنین  در  می آیند. 
بە  کە  موردیست  اولین  اعتمادی 
فساد  وجود  آنچە  می آید.  وجود 
و  بارزتر  را  اسالمی  جمهوری  در 
تکان دهندەتر می کند این واقعیت 

است کە یکی از وعدەهای انقالب 
اسالمی و نظام تحت هدایت مطلقە 
روحانیون شیعە از میان بردن فساد 
حکومت  زمان  در  رایج  اداری 
سابق بود. کمتر کسی در بروز و 
گسترش بی سابقە فساد در ایران 

طی چهار دهەی اخیر تردید دارد و 
نە تنها نهادهای جهانی ایران را در 
ردە کشورهای فاسد قرار می دهند 
بلکە دست کم گاە بە گاە، حتی 
دست اندرکاران حکومتی نیز این 
دلیل  می کنند.  اذغان  را  واقعیت 
ما  اجتماعی  مشکالت  دیگر  
ضعف اخالقی جامعە است، کە آن 
هم ناشی از همان فساد سیستمی 
دچار  جامعەای  چنین  در  است. 
مشکالت خرد )مثل اختالفات زن 

 توزیع مناصب حکومتی بر اساس روابط بە خصوص خویشاوند ساالری از همان ابتدای پیروزی انقالب 
اسالمی رواج یافت با این توجیە کە الزم است  "افراد متعهد معتمد " در مناصب حکومتی قرار گیرند. 

با محلە و ...( تا  و شوهر، فرد 
مشکالت کالن )مثل رابطە مردم 
با حکومت( می شویم. حکومت بە 
دارد  وظیفە  جامعە  نمایندە  عنوان 
پایەای  حیاتی،  نیازهای  حداقل 
را  ما  اجتماعی  زیست  و  زیستی 
تغذیە،  تهیە مسکن،  فراهم کند. 
شغل،  آموزش،  درمان،  بهداشت، 
دولت های  اولیە  وظایف  از  و... 

اما در حال حاضر  امروزی است. 
میلیون  یک  از  بیش  کشور  در 
دستفروش داریم وقتی فردی دست 
بە خالف می زند نمی توانیم بگوییم 
این  چون  اجتماعیست  آسیب  این 
کل  مشکالت  از  ناشی  مشکل 
کە  است.  کلی  اجتماعی  نظام 
می  وجود  بە  خرد  مشکالت  این 

بخش های  مشروعیت  وقتی  آیند. 
مختلف حکومت از بین رفتە باشد 
را  مردم  برخورد  کە  جایی  اولین 
حکومت  با  صریحی  صورت  بە 
نیروهای  با  مقابلە  می بینیم 
مهار اجتماعی است. وقتی رشوە 

خواری و فساد در سیستم کنترل 
اجتماعی وارد شود مردم هم از زیر 
می کنند.  فرار  اجتماعی  نظارت 
سازمان های  کە  میزان  همان  بە 
شوند.  ناپاک  اجتماعی  کنترل 
جامعە بە آنها بی اعتنایی خواهد 
رواج  آن  نهایی  محصول  و  کرد. 
فرهنگ }کی بە کیە{ می شود. 
مسائل  در  مردم  کە  نقشی  تنها 
است،  انتخابات  دارند  اجتماعی 
تجربیات  هم  زمینە  همین  در  کە 

مثال  برای  ندارند  خوبی  تاریخی 
کە  کسی  می بینند  مردم  وقتی 
انتخاب کردند با ساز و کار قانونی 
از کار کنار گذاشتە می شود و در 
مسئولیت نمی ماند و فرد از قبل 
مشخص شدە بر سر کار می آید از 
این  با  ناامید می شوند.  انتخابات 
هم  مردم  نقش  حداقل  همین  کار 
شرایط  این  در  شد.  خواهد  سلب 
مشارکت  توسعە  در  مردمان  آن 
نمی کنند، چرا کە کشور را متعلق 
بە  سیستم  نمی دانند.  خودشان  بە 
طور طبیعی فساد آور و فساد پرور 
است یعنی باید آدم بگردد تا آدم 
سالم پیدا کند. فساد مانع اصلی 
اقتصادی  توسعە  تحقق  راە  سر  بر 
ندارد  امکان  وتوسعە  است  کشور 
یک  مردم  دادن  مشارکت  بدون 
جامعە اصال بتواند ریشە بدواند و 
پا بگیرد. برای توسعە و پیشرفت 
و  مفسدان  بر  را  راە  میبایستی 
و  مالی  نظام های  در  اخاللگران 
پیامدهای  چون  بست  اقتصادی 
مخرب و نامطلوب آن برای کشور 
شدت  بە  کە  درآمد  کم  و  فقیر 
و  ارز  و کمبود  بودجە  از کسری 
بارتر  فاجعە  می برد  رنج  سرمایە 
در  بود  خواهد  کنندەتر  ویران  و 
سیستماتیک  فساد  می توان  کل 
فساد  خواند.  توسعە(  )مرگ  را 
اقتصادی ابعادی چنان حیرت آور 
یافتە کە حتی برخی از مسئوالن 
اعتراف  از  ناگریز  نیز  حکومتی 
بە آن شدند. برای پاکسازی یک 
نظام و یک جامعە از همە اشکال 
بیماری مهلک فساد و جلوگیری 
از بروز مجدد آن، بیش از هر چیز 
اجتماع  بیان،  آزادی  وجود فضای 
و حق نظارت عمومی الزم است در 
مقطعی  "مبارزە  این صورت،  غیر 
با فساد " با ایجاد فضای ارعاب، 
نا امینی و بی اعتمادی و تقویت 
موضع نهادهای خاص، بە نوبە خود 
گسترش  و  بیشتر  پنهانکاری  بە 
هر  از  پس  می شود.  منجر  فساد 
کنیم  نگاە  ماجرا  این  بە  طرفی 
سیستمی بودن بە معنای غیر قابل 
رفع بودن فساد است. و در نتیجە 
جای امید و انگیزە برای مبارزە با 
آن و تالشی کە منجر بە استقرار 

عدالت می گردد نماندە است .

جنگ اقتصادی طبل بی صداست. در این شرایط جامعە دچار " اگوئیسم " می شود; نوعی گلیم خود را از آب 
کشیدن، خود پرستی و دیگران را ندیدن، در این شرایط افراد منافع خود را بە هر چیزی ترجیح می دهند، 

اکنون چنین شرایطی بر جامعە ایران حاکم است. 

 آنچە وجود فساد در جمهوری اسالمی را بارزتر و تکان دهندەتر می کند این واقعیت است کە 
یکی از وعدەهای انقالب اسالمی و نظام تحت هدایت مطلقە روحانیون شیعە از میان بردن فساد اداری رایج در 

زمان حکومت سابق بود. 

سولین سنە
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آکام طرغە:

جمهوری  رژیم  مسئوالن  اخیر  روزهای  طی  در 
"محمد  قهرمان  تندیس  نصب  با  ایران  اسالمی 
کوه ها  "  عقاب  بە  ملقب  کورد  کوهنورد  اوراز" 
باالی ٨٠٠٠ هزار متری" در شهر"نقدە" واقع در 

"کوردستان ایران" مخالفت کردند.
شورای شهر نقدە گفتە بود کە نصب این تندیس 
قرار  دیگر  سوی  از  بودە است.  ما  اجازە  بدون 
بر این بودە است بە جای تندیس "اوراز" تندیس 

آخوند حسنی نصب شود. 
گفتگویی  "کوردستان"  روزنامە  زمینە  این  در 
"کیک  رزمی  ورزش  ورزشکار  طرغە"  "آکام  با 
بوکسینگ" انجام دادە است کە توجه خوانندگان را 

بە این گفتگو جلب می نماییم. 

ملت کورد به نماد نیاز دارد، ملت کورد به نماد نیاز دارد، 

"اوراز" نیز نماد است."اوراز" نیز نماد است.

یک  عنوان  بە  شما  شناخت   
ورزشکار از محمد اوراز چیست؟

زنده یاد، "محمد اوراز" یا همچنانکه 
رایج است "اوراز"، کوهنورد کورد 
مقاومت  نماد  ایران"،  "کوردستان 
رسیدن  جهت  نستوه ناپذیر  تالش  و 
به هدف و حتی جان دادن در راه 
به  او  توانایی  به آن است.  رسیدن 
باالی  قله های  به  که  بود  حدی 
اکسیژن  کپسول  بدون  متر   ٨٠٠٠
صعود می کرده است. صعود وی به 
موفقیت های  از  نمونه ای  اورست، 
نمادی  اوراز  حال  عین  در  اوست. 
تاکنون  ورزش.  به  ظلم  از  است 
حتی مجسمه وی نیز، جایگاه الزم 
را دریافت نکرده و مورد ظلم قرار 
به  تنها  مسئله  این  است،  گرفته 
دلیل نماد بودن وی در میان ملتی 
در  جدی  تالش  به  نیاز  که  است 
راستای رسیدن به هدف دارد. حتی 
وی  نیست،  عادی  نیز  اوراز  تولد 
در شامگاه ٢٥ شهریور سال ١٣٤٨ 
کوردستان  در  نقدە   شهرستان  در 
دوران  آن  در  آمد،  دنیا  به  ایران 
پدرش حاج احمد اوراز، دوران حبس 
را در زندان فلک االفالک سپری 

می نمود.

  چرا رژیم اسالمی ایران در رابطه 
با ورزشکاران بە ویژە ورزشکاران 

کورد مواضعی سختگیرانە دارد؟
کوردستان  و  کورد  مسئله 
تمامی  که  است  ملی  مسئله ای 
اجزای آن به هم وابسته و پیوسته 
مسئله  از  بخشی  نمی شود  است. 
کوردستان و یا حتی یک شخص 
کورد را از دیگر بخش های آن جدا 
نیز کورد  ورزشکاران کورد  کرد. 
ویژگی های  تمامی  با  هستند 
یک کورد که سرزمین آن اشغال 
شده است. پویائی شخص مستعمره  
شده به زیان اشغالگر است. شخص 
کند،  رشد  نباید  شده  مستعمره 
باید  موفقیت هایش  و  خواسته ها 
نباید برسد  بلوغ  محدود بماند، به 
چرا که هر بلوغی می تواند زمینه 
اشغالگری  و  استعمار  رفع  ساز 
دیدگاه  از  کورد  شخص  باشد. 
اشغالگر باید در پائین ترین سطوح 
انسان بودن باقی بماند. اشغالگران 

افراد  از  طبقه ای  و  مانند کاست 
نگاه  استعمار  مورد  شخص  به 
این  در  همواره  باید  که  می کنند 
سطح و کاست و طبقه باقی بماند. 
شدن  پاره  به  می تواند  وی  رشد 
رشد  که  موجود  بندهای  و  قید 
سبب  را  اشغالگر  و  استعمارگر 
دلیل  این  بیانجامد.  است  شده 
نباید  نوکر  گیری هاست.  سخت 
در  ارباب  که  برسد  جایگاهی  به 
دیدگاه  از  است.  گرفته  قرار  آن 
و  ارباب  وی  ایرانی،  فاشیسم 

دیگران رعیت هستند.

  علت اینکه رژیم ایران نسبت بە 
ایجاد  محدودیت  کورد  ورزشکاران 

می کند چیست؟
این سوال در سوال دوم داده  پاسخ 
اضافه  هم  را  نکته  این  اما  شد 
کوردها  روحیات  که،  می نمایم 
و  کوردستان  جغرافیای  از  که 
نیز رشد اندیشه ملی طی یکصد 
کورد  ملت  میان  در  گذشته  سال 
موارد  البته  که  می شود  ناشی 
و  کورد  رهبران  جمله  از  دیگری 
داشته اند  تأثیر  آن  در  نیز  نخبگان 
و دارند، سبب شده است تا هراس 
از رشد ملت کورد بیش از دیگر 
از  هراس  نتیجه  در  باشد،  ملت ها 
ورزشکار کورد نیز بیش از دیگران 
باشد. ورزشکاران کورد در تمامی 
لحاظ  از  تنها  نه  ورزشی  میادین 
و  اخالقی  لحاظ  از  بلکه  ورزشی 
این  بوده اند.  پیشتاز  نیز  سیاسی 
به  را  حاکمیتی  هراس  مسئله 
دنبال دارد که بقای آن در انکار و 

نیستی دیگران است.

 بعد از جاودانە شدن اوراز چرا 
نصب  از  رژیم  نیز  اکنون  هم 
نقدە  شهر  سطح  در  وی  تندیس 

جلوگیری می كند؟
زیادی  نهایت  بی  ارزش  نمادها 
دارند. بیشتر ملت های موفق امروز 
نمادسازی  اتحاد،  برای  جهان، 
حتی  نمادها  از  برخی  کرده اند. 
وجود نداشته و خلق شده اند.، برخی 
از نمادها ریشه تاریخی ندارند اما 
دولتی  و  ملتی  تاریخ  به  امروز 
تبدیل شده اند. نمونه ها از این دست 

نگاه  آلمان  تاریخ  به  است.  زیاد 
کنید، میشل نماد است به فرانسه 
نگاه کنید، شکسپیر نماد است و 
در دیگر کشورها که نیاز به ذکر 
نیست. ملت کورد نیز به نماد نیاز 
دارد، دکتر قاسملو و پیشوا قاضی 
محمد نماد هستند. اوراز نیز نماد 
آن هم در شهری کە قربانی  است، 
شدە است،  فاشیسم  سیاست های 
این دلیل  منظورم شهر نقده است. 
هراس نه تنها از محمد اوراز بلکه 

حتی از تندیس وی می باشد. 

  از لحاظ هویت و ناسیونالیستی 
محمد اوراز چه تاثیری در ذهن 

افراد کورد دارد؟

زندگی  کردم،  عرض  چنانکه 
هوراز،  محمد  پرشکوه  مرگ  و 
تابلوئی است قابل تعظیم و تکریم. 
زیست  مرگ  از  پس  حتی  اوراز 
نمادی که  شد،  تبدیل  نماد  به  و 
قابل شکستن و حذف کردن نیست. 
کوهنوردی در میان کوردستان و 
کوهستانهایش سابقه ای دیرین دارد 
جدیدی  رخساره  آن  به  اوراز  اما 
اوراز،  مرگ  از  پس  بخشید. 
کوردستان  در  کوهنوردی  یکباره 
تبدیل  عمومی  فرهنگی  به  ایران 
ببینید در  نگاه کنید  امروزه  شد. 
چند  ایران  کوردستان  در  شهر  هر 
دارد.  وجود  کوهنوردی  گروه 
حتما آگاه هستید که کوهنوردی 

برای کورد، خاطره پیشمرگ بودن 
دامنه  به  وقتی  کوردها  است. 
می بردند،  پناه  قله هایش  و  کوه ها 
حتما و ١٠٠٪ این سرود را زمزمه 
بلند  صدای  با  یا  و  می کنند 
مایه  من  "کوردستان  می خوانند: 
بودن،  پیشمرگ  است،  من  حیات 
راه نجات من است"، فکر کنم با 
همین مقدار بتوانیم درک کنیم که 
زنده یاد محمد اوراز چه تأثیری بر 
و  دارد  جوانان کورد  اندیشه ملی 
داشته است. البته ناگفته نماند که 
و  سیاسی  جریانات  و  کوردها  ما 
نخبگان کورد، بهره برداری الزم را 
از وی هرگز ننموده اند. الزم است 
بیشتر بر این مسئله تمرکز شود. 

ورزشکار  یک  عنوان  بە  شما   
سیاست های رژیم را در رابطه با 
ارزیابی  چگونە  کورد  ورزشکاران 

می کنید؟
این باره  در  رژیم  سیاست های 
به  نیاز  که  آنست  از  مشخص تر 
باشد.  داشته  روشنگری  و  تشریح 
و  فاشیست  ادئولوژیک،  رژیمی 
مذهبی  پایه  بر  که  ایرانیسم  پان 
نهاده  بنا  پرستی  ایرانی  و  خاص 
رژیمی  چنین  سیاست  است.  شده 
انکار،  از  بیشتر  چیزی  نمی تواند 
حذف، سرکوب و در صورت امکان 

مهره نمودن افراد باشد. 

محمد اوراز کوهنورد کورد نام آور جهان

دکتر "قاسملو" و پیشوا "قاضی محمد" نماد هستنددکتر "قاسملو" و پیشوا "قاضی محمد" نماد هستند
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جنگ و دیگر هیچ 

از  بخشی  به  قبیل،  این  از  اخبار 
تبدیل  ایران  مردم  روزانه  زندگی 
شده است، آزمایش موشکی سپاه، 
ایران،  و  غرب  بین  تنش  افزایش 
صدور بیانیه علیه رفتار منطقه ای 
و  ایران  بین  تنش  افزایش  ایران، 
بین  اصطکاک  ایجاد  آمریکا، 
در  آمریکایی  و  ایرانی  نیروهای 
گام  به  گام  خروج  فارس،  خلیج 
از برجام، حمله اسرائیل به مراکز 
در  اسالمی  جمهوری  نظامی 
سوریه، تحریم چند شخص حقیقی 
و حقوقی  توسط وزارت خزانه داری 
آمریکا ، سقوط پهباد در ... و ... 
هستند،  تکرای  چنان  اخبارهای 
به  رسانه ای  کمتر  دیگر  حال  که 

تحلیل آن ها می پردازد.
بین المللی،  در سطح  تنش  افزایش 
تحریم،  افزایش  اقتصاد،  سقوط 
داخلی،  سرکوب  انقالب،  صدور 
تهدید به عدم امنیت، اعالم روزانه 
تهدید علیه تمامیت ارضی ایران و 
ده ها خبر از این دست از فرم خبر 
نظامی  به  و  شده  خارج  تحلیل  و 

تبلیغاتی تبدیل شده اند.
کنونی  شرایط  در  اساس  این  بر 

ایران در چه وضعیتی قرار دارد؟
آیتم  سه  پرسش  این  جواب  برای 
به  را  جامعه  و  امنیت  اقتصاد، 

صورت گذار بررسی می کنیم:

اقتصاد:
هرچند  ایران  اقتصادی  وضعیت 
با آمار و ارقام سانسور شده همراه 
که  است  این  واقعیت  اما  است، 
رشد  آیا  اینکه  از  فارغ  اقتصاد 
منفی داشته یا خیلی منفی  در 
رکود_تورم  وضعیت  در  شرایط 
نفت سیاه  قیمت  ریزش  دارد،  قرار 
تهدید کاهش درآمد پتروشیمی را 
با  سال ٩٩  بودجه  و  داده  افزایش 
و  شد   تصویب  حکومتی  حکم 
نمکی،  دکتر  گفته های  طبق 
وحشت  دلیل  به  بهداشت   وزیر 
اعالم  اقتصادی  ورشکستگی  از 
اپیدمی  مورد  در  عادی  وضعیت 

کرونا شده است. 
کمپانی   های  حلقه  به  تحریم  حجم 
همزمان  و  است  رسیده  پوششی 
چهار  دست  در  داخلی  اقتصاد 

فرمان  اجرایی  ستاد  کمپانی  ابر 
بنیاد  رضوی،  قدس  آستان  امام، 
قرار  خاتم  قرارگاه  و  مستضعفان 
دارد، این کمپانی ها هیچ مالیاتی 
بلکه  نکرده،  پرداخت  دولت  به 
بجای آن خمس را به "امام" پراخت 
امام  خامنه ای،  حال  می کنند. 
صاحب  هم  که  می شود  محسوب 
کمپانی است و هم خمس کمپانی 
معموال  و   می کند  دریافت  را 
هزینه  صرف  را  دریافتی  خمس 
برای  مراکزی  احداث  و  ترویج 

صدور انقالب می کند.
ده ها  و  کرونا  بحران  بحبوحه  در 
بحران ریز و درشت اقتصادی سپاه 
می کند  هوا  جاسوسی  ماهواره 
بهمراه  شده  فضایی  جشن  و 
می اندازد. همه این موضوعات با 
در  بحران  تورم،  بیکاری،  مسئله 
نظام بانکی، بحران ارزی، رکود و 

.. همراه است.

امنیت:
وضعیت امنیت در شرایطی بسیار 
پچیده قرار دارد، سرکوب و کشتار  
ایران  روزانه  زندگی  از  بخشی  به 
تمامی  در  سپاه  است،  شده  تبدیل 
مناطق  مردم  با  گذشته  سال   ٤٠
اقلیم  و  بلوچستان  کوردستان، 
اهواز در جنگ بوده و در ٢٠ سال 
مردم  سرکوب  دوره  چهار  گذشته 
سپاه  توسط  ایران  نقاط  اقصی  در 

انجام شده است .
رژیم  تحلیل گران  تمامی  تقریبا 
که  دارند  تاکید  مسئله  این  بر 
انقالب  صدور  راه  از  ایران  امنیت 
تامین می شود و امیر حاجی  زاده 
اعالم  مطبوعاتی  کنفرانس  در 
آمریکا  پایگاه  به  موشکی  حمله 
گروه های  پرچم  عین االسد  در 
تروریستی حشدالشعبی، فاطمیون، 
را  حوثی ها  و  الله  حزب  زینبیون، 

پشت سرش قرار داد. 
مجمع  کل  دبیر  رضایی،  محسن 
تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه 
با برنامه پیرامون از مسئله انتقام 

قاسم سلیمانی بحث می کند. 
اقتصادی  اجتماعی،  امنیت 
در  نیز  ایران  جامعه  روانی  و 

علی رغم  که  دارد  قرار  شرایطی 
سانسور شدید حکومتی رسانه های 
از  دولتی  ارگان  های  و  حکومتی 

عدم امنیت بحث می کنند.

جامعه:
جامعه ایران در شرایطی هراسناک 
طرف  یک  از  است،  گرفته  قرار 
را  کرونا  اپیدمی  تهدید  سایه 
طرفی  از  و  می کند  احساس 
در  و  آینده   به  امید  عدم  دیگر 
سرگردانی اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی افتاده است، هیچ فرد و 
راضی  موجود  وضعیت  از  قشری 
برای  نیز  ضمانتی  هیچ  و  نیست 
تغییر مثبت در زندگی افراد وجود 
مانند  پدیده های  با  مردم  ندارد. 
فساد ساختاری در نهاد حاکمیت، 
بحران های  زیستی،  محیط  بحران 
اقتصادی، عدم اطالع در وضعیت 
روانی  جنگ  جامعه،  عمومی 
ارگان های سرکوب گر علیه جامعه 
نیروهای  روزانه  سرکوب  و  ایران 
جامعه  هستند؛  روبرو  سرکوبگر 
در وضعیتی قرار دارد که نه تنها 
را  خود  کنونی  شرایط  نمی تواند 
توصیف کند، بلکه هیچ چشم انداز 

روشنی هم از آینده خود ندارد.
کنار  در  را  وضعیت  سه  این  حال 
یا  اقتصاد  کلیت  دهید،  قرار  هم 
 ، انقالب  صدور  سیاست  دلیل  به 
ماجراجویی موشکی و اتمی تحت 
تحریم است و یا در خدمت توسعه 
سیاست  و  اتمی  موشکی،  برنامه  
در  دارد، مردم  قرار  انقالب  صدور 
عمل از هیچ نوع امنیتی برخوردار 
نیستند و چشم انداز روشنی هم از 
وضعیت  این  واقع  در  ندارد،  آینده 
یک وضعیت کامال جنگی است 
که طی آن جامعه و اقتصاد ایران 
نظام  هرچند  شده،  فرسوده  کامال 
در  اسالمی  جمهوری  تبلیغاتی 
تالش است که کنترل وضعیت از 
میسر  را  جنگ  به  تهدید  طریق 
وضعیت  یک  در  ایران  اما  کند، 
کامال جنگی قرار دارد و خروج از 
شرایط کنونی تنها در صورت عدم 
امکان  اسالمی  جمهوری  وجود 

پذیر است.

آگری اسماعیل نژاد
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منابع
نام این نوشته از نام یکی از کتاب  های مشهور بانو اوریانا فاالنچی روزنامه نگار ایتالیای عاریت گرفته شده است
https://bit.ly/2SnmM75  
https://bit.ly/2YqjSSU  
https://bbc.in/35sXzNY  
https://bit.ly/3d5gUHx  
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خصوصی سازی یا 
شتر گاو پلنگی دیگر

ناکارآمد  حاکمیت  سال   ٤١
اتخاذ  از  لبریز  اسالمی  جمهوری 
نادرست  و  غیرعلمی  سیاست های 
و عمدتا عوام فریبانە برگرفتە از 
قانون اساسی است کە بن مایە و 
ستون فقرات آن را مبانی و اهداف 
ایدئوژیک شکل دادە است، یکی 
سایر  از  بیشتر  کە  حوزەهایی  از 
موارد مغفول واقع شدە است و از 
آن نە بە چشم علم بلکە بە مثابە 
دستیابی  و  تأمین  برای  ابزاری 
نگریستە  خرافاتی  ایدەهای  بە 

می شود، حوزە اقتصاد است.
خر  "مال  را  اقتصاد  نگرش  در 
جهت  ابزاری  آنرا  و  پنداشتن" 
آرمان های  و  اهداف  حصول 
شیوەای  بە  نگریستن،  ایدئوژیک 
غیر  نتیجەای  طبیعی  و  منطقی 
هستیم  آن  شاهد  امروز  آنچە  از 
چنین  واقع  در  نمی شود،  انتاج  
سایر  خالف  بر  کە  است  نگرشی 
قوانین اساسی مدرن حاکمیت های 
دمکراتیک در سراسر جهان، قانون 
ویژگی  دو  از  را  رژیم  اساسی 
و  ایجاز  کە  آن  بارز  و  ضروری 
صالبت می باشد تهی کردە است، 
با توجە  آن  نبود  ویژگی هایی کە 
بە خصوصیات علم اقتصاد کە بە 
با  همگام  متغیر  دانشی  عنوان 
قابلیت  می باید  اجتماعی  تغیرات 
وزنە  دهد،  جلوە  را  خود  تطبیق 
انداختە  اقتصاد  پای  بە  سنگینی 
و آنرا از طی طریق واقعی خود در 

جهت رفع نیازهای اساسی جامعە 
محروم ساختە است.

و  اهداف  چنین  بە  علم  با 
از  میتوان  کە  است  ظرفیتهایی 
شعارهایی چون خصوصی سازی، 
و  رشد  رفرم،  قانون،  حاکمیت 
توسعەی اقتصادی، عدالت خواهی 
و  مفهوم  چندین  و  آن  اجرای  و 
محور  جامعە  استراتژیک  راهکار 
سازی  آزاد  طرح  اینک  و  و... 
سهام عدالت در بورس را از طرف 
مستبدترین و غیردمکراتیک ترین 
همانا  کە  حاضر  عصر  حاکمیت 
جمهوری اسالمی است، شعاری تو 
خالی و شوخی تلخی قلمداد کرد 
را  منطقی  صاحب  فرد  هیچ  کە 

نمی خنداند.
پوپولیستی  شعارهای  دنبال  بە 
ترویج  خصوص  در  احمدی نژاد 
عدالت از طریق در اختیار گذاشتن 
سهام عدالت بە دهکهای نخست 
بر کسی  امروزە  جامعە، اگر چە 
کە  همچنان  کە  نیست  پوشیدە 
تاریکی،  و  روشنایی  روز،  و  شب 
اسارت و آزادی کامال در تناقض 
نیز  میزان  همان  بە  یکدیگرند  با 
با  اسالمی  جمهوری  و  عدالت 
همدیگر قابل جمع نیستند و هنوز هم 
میزان سود، ارزش سهام و مالکیت 
شرکت ها در هالەای از ابهام است 
کە  شرکت ها  مدیریت  تنها  و 
ابالغیە  چهارچوب  در  می بایست 
بندجیم اصل ٤٤قانون اساسی٨٠٪  

آن  بە شرکت های خصوصی واگذار 
در  شود در جهت عکس همچنان 
خود  ،برجای  است  دولت  دست 
امید  و  تدبیر  دولت  است،  باقی 
خود  شتر،گاو،پلنگ  طرح  در 
سخن  عدالت  سهام  آزادسازی  از 
اینکە  از  می آورد،غافل  میان  بە 
فریب  ایران  آگاە  ملیت های  دیگر 
سیاست های رژیم را نخواهند خورد 
است  شمس  من  اظهر  آنها  بر  و 
و  زالوصفت  قبیلە  دیگر  بار  کە 
بار در خیال پردازی های خود  این 
تحریم های  لغو  رویای  دنبال  بە  و 
تسلیحاتی، بار دیگر عزم مکیدن 
خونشان را دارند و می خواهند منابع 
مالی الزم را جهت خرید تسلیحات 
مردم  جیب  از  هم  بار  این  نظامی 

تأمین کنند، زهی خیال باطل. 
اقدامات و  با  واقعیتی کە همسو 
نامتعارف ترین  مخرب  تالش های 
مقابل  جبهە  در  موجود،  رژیم 
افزایش  و  صف بندی  شاهد  آن هم 
اعضای  دیپلوماتیک  تالش های 
امنیت  شورای  اروپایی  دائمی 
آمریکا  و  متحد  ملل  سازمان 
هستیم تا در چهارچوب توافقنامە 
شورای   ٢٢٣١ قطعنامە  و  برجام 
تحریم های  تمدید  ،با  امنیت 
خوش خوابی های  تسلیحاتی 
ولی فقیە و ذوب شدگان در والیتش 
برایشان  جانگداز  کابوسی  بە  را 

تبدیل کند.
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"سازمان عفو بین الملل" 
با انتشار بیانیه ای اعدام

 "شایان سعیدپور" را محکوم کرد
انتشار  با  بین الملل  عفو  سازمان 
بیانیه ای در خصوص اعدام "شایان 
سعید پور" اعالم کرد: "اعدام امروز 
شایان سعیدپور به خاطر جرمی که 
در زمان کودکی مرتکب شده بود 
گواهی دیگر بر بی اعتنایی کامل 
مقامات ایرانی به حق حیات است".
فرار  جریان  در  پور"  سعید  "شایان 
زندانیان محبوس در زندان رژیم ایران 
در شهرستان "سقز" به همراه جمعی 
از دیگر زندانیان موفق به فرار از 
توسط  دوبارە  اما  بود،  شده  زندان 
و  بازداشت  رژیم  امنیتی  نیروهای 
سقز  شهرستان  مرکزی  زندان  به 

منتقل شده بود.
اردیبهشت   ٢ سه شنبه  روز  نامبرده 
١٣٩٩، در زندان رژیم اسالمی ایران 

در شهرستان سقز اعدام شد.
آژانس  به  براساس اطالعات رسیده 
بخشش  و  عفو  علیرغم  کوردپا، 
خانواده  سوی  از  سعیدپور"  "شایان 
به دستور  اعدام وی  مقتول، حکم 

دادستان سقز اجرا شده است.
بخش  معاون  التهاوی"،  "دایانا 
خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان 
عفو بین الملل اعدام شایان سعیدپور 
را اقدامی کینه توزانه و بی رحمانه 

اعالم نمود.
پور"  سعید  "شایان  اعدام  حکم 
طبق قوانین بین المللی ممنوع بوده 
قوانین  نقض  او  اعدام  اجرای  و 

بین المللی محسوب می شود.
این حکم، حتی با استناد به قوانین 
زیرا  است،  غیرقانونی  رژیم  فعلی 
أطفال  دادرسی  نظام  خالف  بر 
به اعدام فردی  نوجوان، منجر  و  
شده است  که در کودکی مرتکب 
برای  که  قانونی  با  اما  شده  جرم 
بزرگساالن نوشته شده مجازات شده 

 است.

یک کولبر در پی شلیک مستقیم نظامیان 
حکومتی در مرز بانه جان باخت

چهاردهم  یکشنبه  امروز  بامداد 
کورد  کولبر  یک  اردیبهشت ماه، 
به نام "محمود مرادی" فرزند حاج 
جالل بر اثر شلیک مستقیم نظامیان 
بانه  "هنگه ژال"  مرز  در  حکومتی 

جان خود را از دست داد.
نظامیان حکومتی بدون اخطار قبلی 
و  داده اند  قرار  را هدف  این کولبر 
جسد وی به بیمارستان بانه منتقل 

شده است.
به  کولبر  این  جسد  کنون  تا 
نشده است.  داده  تحویل  خانواده اش 
پیش  روز   ١٨ مرادی  محمود 
زندگی مشترک تشکیل داده بود.
شامگاه  نیز،  ارتباط  همین  در 
اردیبهشت ماه،  سیزدهم  شنبه  روز 
ارتفاعات  در  کولبران  از  گروهی 
مرزی "نوکان و کانی زرد" سردشت 

در کمین نیروهای نظامی حکومت 
ایران افتاده اند و در پی شلیک این 
نیروها، یک کولبر به نام "محمد 

ابراهیم زاده" ٣٧ ساله اهل روستای 
توابع شهر ربط جان  از  آباد"  "نبی  

خود را از دست داده است.

جسد دو شهروند اهل اشنویه پس از چند 
روز جست وجو پیدا شد

اردیبهشت ماه،  دوازدهم  جمعه  روز 
اشنویه  اهل  شهروند  دو  جسد 
و  وارد"  تازه  "فاخر  نام های  به 
بمباران  اثر  بر  که  پیروتی"  "رشید 
ارتفاعات  در  ترکیه  جنگنده های 
اقلیم  مرزهای  در  "خاکورک" 
کردستان جان باخته بودند، پس از 

چند روز جست وجو پیدا شد.
اردیبهشت ماه،  نهم  سه شنبه  روز 
جمع آوری  حین  در  شهروند  دو  این 
ارتفاعات  در  بهاری  گیاهان 
اقلیم  مرزهای  در  "خاکورک" 
کردستان مورد بمباران جنگنده های 

ترکیه قرار گرفته بودند.
ارتفاعات "خاکورک" محل حضور 
کردستان  کارگران  حزب  نیروهای 
)PKK( می باشد و جنگنده های 

ارتش ترکیه این ارتفاعات را به طور 
مداوم بمباران می کنند.

پس از شکست گفت وگوهای میان 
کارگران  حزب  و  ترکیه  دولت 

شدیدی  درگیری های  کردستان، 
و  ترکیه  ارتش  نیروهای  میان 
روی  خاکورک  در  پ.ک.ک 

داده است.

دو جوان کورد اهل اشنویه از سوی 
نیروهای امنیتی بازداشت شدند

جوان  یک  اخیر،  روزهای  طی 
کورد به نام "آالن بنگین" ٢١ ساله 
اهل روستای "کانی رش" از توابع 
توسط  سربازی  حین  در  اشنویه 
به  و  بازداشت  امنیتی  نیروهای 
مکان نامعلومی منتقل شده است.

این جوان، یک  بازداشت  دنبال  به 
"کانی  روستای  اهل  دیگر  جوان 
ابراهیمی" ٢٠  "یحیی  نام  به  رش" 
امنیتی  نیروهای  سوی  از  ساله 
نامعلومی  مکان  به  و  بازداشت 

انتقال یافته است.
نیروهای امنیتی به منزل خانوادگی 
یحیی ابراهیمی در روستای "کانی 

تفتیش  از  پس  و  برده  یورش  رش" 
منزل، برخی از وسایل شخصی وی 
از جمله کامپیوتر او را ضبط و با 

خود برده اند.

از دلیل  این خبر،  انتشار  تا لحظه 
بازداشت و محل نگهداری این دو 
دسترس  در  اطالعی  کورد  جوان 

نمی باشد.

اطلس زندان های ایران: در سه ماهه 
نخست سال 2٠2٠ میالدی، ٥2٦ سال حکم 

زندان و ١٠ اعدام صادر شده  است
یک  در  ایران  زندان های  اطلس 
گزارش آماری به بررسی پرونده های 
سه  طی  و  پرداخته  ایران  سیاسی 
میالدی،   ٢٠٢٠ سال  نخست  ماه 
 ٥٢٦ ایران  حکومت  قضاییه  قوه 
سال حکم زندان و ١٠ اعدام صادر 

کرده است.
است:  آمده  گزارش  ابتدای  در 
در  کوردها  سیستماتیک  سرکوب 
نیروهای  وضعیت  از  فارغ  ایران، 
یک  عنوان  به  خارجی  و  داخلی 
امر ثابت در دستگاه سیاست گذاری 
و  است  درآمده  اسالمی  جمهوری 
فارغ از این که چه میزان از نیروی 

سرکوب حکومت در شهرهای
مرکزی صرف می شود، هدف قرار 
اولویت های  در  فعالین کورد  دادن 

دستگاه سرکوب قرار دارد.
قوه  است:  آمده  گزارش  این  در 
قضائیه جمهوری اسالمی، در سه 
و  مخالفین   ،٢٠٢٠ سال  اول  ماه 
منتقدین حکومت را در ١٤٧ پرونده 
در مجموع به ٥٢٦ سال و سه ماه 
حبس قابل اجرا محکوم کرده است؛ 
سه  حدود  میانگین  طور  به  یعنی 
شهروند  هر  برای  ماه  هفت  و  سال 
مخالف یا منتقد حکومت حبس در 

نظر گرفته شده است.
آماری،  گزارش  این  به  استناد  با 
ماه  سه  این  در  اسالمی  جمهوری 
ناآرامی های  معترضین  از  تن  سه 
آبان ٩٨ را که در دهه ٢٠ زندگی 
به  بدوی  مرحله  در  هستند  خود 
اعدام محکوم کرده است. ابوالقاسم 
حکومت  بدنام  قاضی  صلواتی، 
کرده  صادر  را  اعدام ها  این  ایران، 
اطلس،  داده های  پایه  بر  است. 
پرونده های  درصد   ٢٦ کم  دست 
سیاسی دادگاه انقالب تهران، به او 
سپرده شده است. جمهوری اسالمی 
از  تن  هفت  اعدام  حکم  همچنین 

متهمین به عضویت در یک گروه 
تندروی سلفی را تایید کرده است.
از میان ٢٢٠ نفری که پرونده هایشان 
زندان های  اطلس  گزارش  این  در 
ایران بررسی شده، ١٧٧ نفر )٨٠٪( 

مرد و ٤٣ تن )٢٠٪( زن هستند.
که  می گوید  اطلس  پژوهشگران 
اتهام  به  صادره  احکام  نسبت 
"عضویت در احزاب غیرقانونی" در 
یافته  افزایش  گذشته  با  مقایسه 

است.
فرض  با  احکام  گزارش  این  در 
مجازات  قانون   ١٣٤ ماده  اعمال 

اسالمی ثبت شده اند.

بازداشت دو شهروند کورد به دالیل 
نامعلومی در سنندج

روز یکشنبه چهاردهم اردیبهشت ماه، 
به  سنندج  اهل  کورد  شهروند  دو 
فرزند  رحیم پور"  "طارق  نام های 
موسی و "بنیامین رحیم پور" فرزند 
امنیتی  نیروهای  از سوی  موسی 

نامعلومی  مکان  به  و  بازداشت 
منتقل شدند.

مجوز  ارائه  بدون  شهروند  دو  این 
قانونی بازداشت و از سرنوشت آنان 

اطالعی در دسترس نیست.

این  پیگیری های خانواده  تا کنون 
دو شهروند جهت اطالع از سرنوشت 
دلیل  از  و  بوده  بی نتیجه  آنان 
بازداشت آنها اطالع دقیقی به دست 

نیامده است.


