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اتحاد حزب دمکرات... نگاهی بە ایدئولوژی
ضرورتی برای ایران

ضربە مهلک دیگری
 بر

 پیکرە رژیم ایران

دوبارە  وحدت  از  پس  سال   ١٠
حزب  مبارزاتی  صفوف  میان  در 
دمکرات در سال ١٣٧٥ خورشیدی، 
دقیقا ١٤ سال پیش در مورخ ١٥ 
آذر ماه سال ١٣٨٥ خورشیدی، باز 
هم انشقاق دیگری در بین صفوف 
رخ  مبارز  و  تجربە  با  حزب  این 
دوستان،  نگرانی  موجب  و  دادە 
هواداران و دلسوزان حزب دمکرات 
کوردستان  مبارزات  همچنین  و 

ایران شد.
گفتگو  و  بحث  خوشبختانە، 
اتحاد  برای  دیالوگ  فضای  و 
مبارزان  صفوف  میان  دوبارە 
ایران،  کوردستان  دمکرات  حزب 
جریان  در  گذشتە  از  صمیمی تر 
اعالم  برای  مشتاق  همە  و  است 
کە  مژدگانی  این  زودتر  چە  هر 
برای  باهم  همە  دمکرات  مبارزان 
تالش  گذشتە  زخم های  التیام 

می کنند.
مبارزات  سال   ٧٥ این  مدت  در 
ایران،  کوردستان  دمکرات  حزب 
چندین بار انشقاق در میان صفوف 
این حزب رخ  دادە و دوبارە صفوف 
مبارزان یکپارچە و متحد شدەاند. 
این اتفاقات موضوعی را برای ما 
روشن می کند کە دمکرات بودن 
هویتی است کە در جریان مبارزات 
و فداکاری های تاریخی این حزب 
برای رهروان این راە بە ارث ماندە 
تشکیالتی،  انشقاقات  وجود  با  و 
اما هرگز هویت مبارزاتی خود را 
نیز  امر  همین  و  نکردە  فراموش 
اتحاد  مسئلە  تا  گشتە  موجب 
قرار  گرم  استقبال  مورد  دوبارە 

گیرد.
برای  موضوع  این  بایستی  اما 
بە  چگونە  کە  باشد  مهم  همە 
وقتی  می نگریم؟  اتحاد  مسئلە 
از همبستگی حاال چە  بحث  کە 
درمورد  چە  و  دمکرات  حزب  در 
اتحاد میان دیگر جریانات کوردی 
و یا در کل وقتی بە اتحاد احزاب 

کریم پرویزی

ادامه در صفحه  3

انشقاق، 
همبستگی، 

انحالل

ســـخـن

افزایش فشار اسرائیل 
و واهمه ایران از جنگ 

مستقیم

امنیت فروپاشیده

پیام »مصطفی هجری« بە مناسبت ١6 آذر ماه
»مصطفی هجری« مسئول اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران بە مناسبت ١٦ آذر ماه روز »جانفدایان« حزب دمکرات پیامی را در این 

بارە منتشر کردند.
متن پیام این چنین است:

جانفدایان حزب با بخشیدن پارەای از تن خود، بهای سنگینی را برای آزادی میهن و ملت خود پرداخت کردەاند، آنان شهدای زندە جریان 
مبارزات آزادی خواهانە ملت کورد هستند. نور امیدی هستند کە راه را برای نسل نو روشن نگە داشتەاند.

در روز ١٦ آذر ماه، روز »جانفدایان« حزب دمکرات کوردستان ایران، دست مبارزاتی آن ها و همە جانفدایان راه مبارزات آزادی خواهانە 
ملت کورد را بە گرمی فشردە و قدردان فداکاری های این مبارزین خواهیم بود.

حزب دمکرات کوردستان ایران
مسئول اجرایی
مصطفی هجری

١5 آذر ماه ١3٩٩ خورشیدی
5 دسامبر ٢٠٢٠ میالدی

در  آذرماه  هفتم  مورخ  جمعه  روز 
تهران  نزدیک  دماوند  "آبسرد" 
"محسن فخری زادە" مسئول پژوهش 
و نوآوری وزارت دفاع رژیم ایران و 
یکی از مسئوالن ارشد اتمی ایران 
مهرە  این  کشتەشدن  شد.  کشتە 
هستەای  حوزە  در  ایران  رژیم  مهم 
فرضیەهای  و  متفاوت  سوال های 
متعددی را بە همراه دارد. اگرچە 
بعد از کشتەشدن وی بدون چون و 
چرا رژیم ایران اسرائیل را متهم کرد 
است  مهم  اتفاق  این  در  آنچە  اما 
این است کە رویداد کشتەشدن قاسم 
سلیمانی را بە رژیم یادآوری نمود 
و امنیت پوشالی و خیالی کە رژیم 
می كند  تبلیغ  آن  برای  سال  هاست 
برای سرپوش  باد رفت.  سپس  بر 
مسئوالن  از  هرکدام  گذاشتن؛ 
پر  سخنان  و  آمدە  سخن  بە  رژیم 
جدای  می کردند.  بیان  تناقض  از 
خود  حتی  ترس  و  سراسیمگی  از 
نمی دانستند  نیز  رژیم  مسئوالن 
"محسن فخری زادە" چگونە کشتە 
و  دستگاه  از  کدام  هر  است.  شدە 

نهادی رژیم، خود داستانی را سرهم 
در  دیگر  داستان  با  می کردند کە 
می کرد  اثبات  این  و  بود  تناقض 
رژیم  سرکوبگر  دستگاه های  کە 
ایران نە تنها از قاتل بلکە در مورد 
اطالعاتی  رویداد  این  چگونگی 

نداشتند.
در  رژیم  رهبر  خامنەای"  "علی 
سزای  خواستار  کوتاە  پیامی 
اشارە  اسرائیل  بە  اما  شد  عامالن 

نکرد.
"حسن روحانی" رئیس جمهور رژیم 
آذرماه،  هشتم  شنبە  روز  ایران، 
کشتەشدن "محسن فخری زادە" را بە 
و گفت  داد  نسبت  اسرائیل  توطئە 
پاسخ  مناسب  زمان  در  ایران  کە 

خواهد داد.
کە  است  حالی  در  تهدیدات  این 
وزارت اطالعات رژیم گفتە بود ما 
چند ماه قبل از کشتن فخری زادە 

بە محافظان او خبر دادە بودیم.
ربیعی"  "علی  مورد  همین  در 
اطالعات  وزارت  سخنگوی 
انجام  محل  کە  بود  گفتە  رژیم 

عملیات را نیز بە محافظان فخری 
کشتن  بودیم.  دادە  گزارش  زادە 
حالی  در  رژیم  اتمی  کارشناسان 
"محمدحسین  پیشتر  کە  داد  رخ 
سپاە  حفاظت  معاون  کاظمی" 
کە  بود،  گفتە  پاسداران  تروریست 
از  اتمی  کارشناسان  جان  حفاظت 
تروریست  سپاە  عهدە  بە  کە  وقتی 
در  تهدیدی  هیچ  افتادە  پاسداران 
ندارد.  وجود  اتمی  دانشمندان  برابر 
بە گفتە این مسئول رژیم "فخری 
بە  روحانی  سوی  از  پیشتر  زادە" 
جهت  در  خود  فعال  نقش  دلیل 
پیشبرد فعالیت های اتمی رژیم بە 

صورت مخفیانە تشویق شدە بود.
ازطرف دیگر "علی شمخانی" دبیر 
رژیم  ملی  امنیت  عالی  شورای 
زادە  فخری  خاکسپاری  مراسم  در 
چندین  نیز  پیشتر  کە،  بود  گفتە 
فخری  کشتن  برای  اقداماتی  بار 
انجام  بە  موفق  اما  بود  شدە  زادە 

آن نشدند.
دبیر  رضایی"  "محسن  همچنین 
ریژیم در  مجمع تشخیص مصلحت 

بود:  گفته  روحانی  برای   پیامی 
"ادامە این اقدامات نشان از ضعف 
ایران  اطالعاتی  دستگاه  سستی  و 
باید چارەای در این مورد  است و 

اندیشیدە شود".
نظامی  مشاور  دهقان"  "حسین 
ترور  "علت  بود:  گفتە  خامنەای 
امنیتی  نفوذ  فخری زادە"  "محسن 
بودە و مسئوالن باید نبست بە این 

بی اهمیتی جوابگو باشند".
فرماندە  عالیی"  "حسین  همچنین 
سابق سپاه پاسداران بر نفوذ امنیتی 
اسرائیل بیش  بود کە  تاکید کردە 
ایران  داخل  در  است  سال   ١٠ از 

عملیات انجام می دهد".
اما روزنامە "اورشلیم پست" نوشتە 
بود: "کشتەشدن "محسن فخری زادە" 

برای ایران مایە شرم است"
این روزنامە نوشتە بود: "رژیم ایران 
شرمندە است، کشتەشدن فخری زادە 
دوم  فرد  کە  داد  روی  ماهی  در 
القاعدە در تهران کشتە شد و نشان 
داد کە رژیم ایران نمی تواند امنیت 

هیچ کس را تامین کند".

پیام  مردم  بە  رژیم  بحبوبە  این  در 
پیداکردن  برای  کە  می فرستاد 
عامالن "محسن فخری زادە" آنان را 

یاری دهند.
در  اسرائیل"  "پیام  رایو  همچنین 
ایران  رژیم  امنیتی  بحران  مورد 
"مجتبی خامنەای"  بود کە  گفتە 
سپاە  فرماندە  اطالعات،  وزیر  بە 
پاسداران و فرماندە شاخە اطالعات 
و امنیت سپاه پاسداران دستور دادە 
بود کە میزان وفاداری ماموران بە 

رژیم بررسی شود.
ژورنال"  استریت  "وال  روزنامە 
بود  کردە  منتشر  گزارشی  طی 
آسانی  بە  ایران  در  جاسو س ها  کە 
جاسوسی  سازمان های  سوی  بە 

خارجی سوق دادە می شوند.
در  امروز  آنچە  کلی  طور  بە 
میان سران رژیم وجود دارد نوعی 
مراکز  بە  امیدی  بی  آشفتگی، 
امنیتی است و از سایە خود هراس 

دارند.
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هیأتی از »کەنەکە« با حزب دمکرات دیدار کردند
کورد  ملی  کنگرە  از  هیأتی 
مسئوالن  با   )KNK( "کە نەکە" 
حزب  عمومی  روابط  ارگان 
دیدار  ایران  کوردستان  دمکرات 

کردند.
روز سەشنبە، مورخ ٤ آذر ماه سال 
١٣٩٩ خورشیدی هیأتی از سوی 
سرپرستی  بە  کورد  ملی  کنگرە 
ریاست مشترک  قرموسی"  "احمد 
"کەنەکە" با مسئوالن ارگان روابط 
عمومی حزب دمکرات کوردستان 
ایران دیدار کردە و از سوی هیأتی 
سرپرستی  بە  و  دمکرات  حزب  از 
"محمدنظیف قادری" مسئول ارگان 
روابط عمومی و معاون دوم مسئول 
قرار  استقبال  مورد  حزب  اجرایی 

گرفتند.
"محمدنظیف قادری" بە گرمی از 

هیأتی مهمان استقبال نمود.
ارج  ضمن  قرموسی"  "احمد  سپس 
نهادن از استقبال گرم هیات حزب 
ملی  مواضع  و  نقش  و  دمکرات 
در  کوتاه  بحثی  دمکرات،  حزب 
مطرح  دیدار  این  از  هدف  مورد 

کردند.
و  ناآرامی ها  تحلیل  با  "قرموسی" 
در  کورد  ملت  با  روبرو  تهدیدات 

بحثی  سوریە،  و  عراق  کوردستان 
کوتاە از ناآرامی های اخیر مابین 
و   )P.K.K( "پ.ک.ک'' 
احزاب کوردستان عراق ایراد نمود.
این  ادامە  کە  کرد  تاکید  وی 
خواهد  جدی  تهدیدی  ناآرامی ها 
و  کورد  ملی  اتحاد  برابر  در  بود 
همین  در  کوردستان.  حاکمیت 
در  "کەنەکە"  اقدامات  بە  رابطە 
و  شرایط   عادی سازی  راستای 
حل  برای  طرفین  از  درخواست 

مشکالت بوجود آمدە اشارە کرد.
دمکرات  حزب  از  همچنان  ایشان 
منظر  از  تا  کردند  درخواست 
جایگاه و موقعیت خود کە همیشە 
سیاسی  میدان  در  ملی  موضعی 
همچون  است،  داشتە  کوردستان 
گذشتە برای حل مشکالت موجود 
سازمان های  و  احزاب  مابین 
کوردستانی اقدام کند و نقش خود 
را در راستای ایجاد فضایی سالم 
برای گفتگوی طرفین اجرا کند.

قادری"  نظیف  "محمد  ادامە  در 
مبارزات  از  نهادن  ارج  ضمن 
سازمان های  و  مبارز  فرزندان 
اعالم  کوردستان،  مبارز  سیاسی 
همیشە  دمکرات  حزب  کە  کردند 

و در تمامی مراحل عالوە بر توجە 
بە تفاوت های شرایط مبارزه در هر 
بر  کوردستان،  بخش های  از  کدام 
همە  تعهد  و  ملی  اتحاد  حمایت؛ 
اصل  گرفتن  نظر  در  با  جریان  ها 
کورد  ملی  منافع  حفظ  و  اتحاد 

با  رابطە  در  و  است  کردە  تاکید 
نیروهای  میان  اخیر  اختالفات 
سیاسی مبارز کوردستان ترکیە و 
در  همیشە  دمکرات  حزب  عراق، 
طرفین  همە  کە  است  بودە  صدد 
بر مذاکرە و احترام متقابل تاکید 

کنند.
ادامە سخنان خود بر  "قادری" در 
آمادگی حزب دمکرات کوردستان 
ایران برای هر اقدامی در راستای 
سیاسی  جریان های  میان  اتحاد 
نهادینەکردن  و  کوردستان  ملی 

اختالفات  حل  برای  مذاکرە  اصل 
تاکید می کند.

در پایان این دیدار طرفین بر لزوم 
میان  بیشتر  مبارزە  و  همکاری 
میان  اتحاد  و  سیاسی  نیروهای 

آنها تاکید کردند.

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران:
 تغییر دموگرافی خاک بلوچستان، ادامه سیاست های

 هر دو رژیم پهلوی و جمهوری اسالمی است

مرکز همکاری احزاب کوردستان 
منتشر  اخبار  خصوص  در  ایران 
ایرانی  مسئوالن  سوی  از  شدە 

سیستان  استان  تقسیم  بر  مبنی 
بخش،  چهار  بە  بلوچستان  و 

اطالعیە ای منتشر نمود.

شرح  بدین  اطالعیە  این  متن 
است:

احزاب  همکاری  مرکز  اطالعیە 

تقسیم  مورد  در  ایران  کوردستان 
استان سیستان و بلوچستان

رسانەهای  اخیر  روزهای  در 

بر  مبنی  اخباری  ایران  داخلی 
سیستان  استان  تفکیک  و  تقسیم 
زبان سید "محسن  از  بلوچستان  و 
دهنوی" عضو هئیت رئیسە مجلس 

شورای اسالمی منتشر کردەاند.
و  سیستان  استان  طرح  این  طبق 
متفاوت  استان   ٤ بە  بلوچستان 
و  سرحد  سیستان،  "بلوچستان، 
مکران" تقسیم و تفکیک می شود. 
بهانە و استدالل غیرە واقعی برای 
تبیین این طرح رفع محرومیت های 
گستردە این استان اعالم شدە است 
و گستردگی این استان را عامل 
کردە  معرفی  محرومیت ها  این 

است.
 مرکز همکاری احزاب کوردستان 
ایران طرح  تغییر دموگرافی خاک 
بلوچستان  مردم  کردن  آسمیلە  و 
ادامە  در  و  سیاسی  کامال  را 
چند  آمیز  تبعیض  سیاست های 
دهە گذشتە هر دو رژیم پهلوی و 
جمهوری اسالمی می داند و آن را 

محکوم می کند.

 تالش های مکرر جمهوری اسالمی 
برای امحاء و کمرنگ کردن هر 
چە بیشتر مذاهب غیرە اسالم شیعی 
و از بین بردن زبان، فرهنگ، تاریخ 
ستم  تحت  ملیت های  سرزمین  و 
طور  بە  و  است  انکارناپذیر  ایران 
ادامە  سیاست  این  سیستماتیک 

داشتە است.
احزاب  همکاری  مرکز  نظر  از 
تالش ها  این  ایران  کوردستان 
گذشتە  سال های  همە  مانند  بە 
نهایت  در  و  شکست  بە  محکوم 
جنبش های  تضعیف  در  تأثیری 
ستم  تحت  ملیت های  رهایی بخش 
بلکە عامل  داشت،  نخواهد  ایران 
همە  بیشتر  انزجار  و  نارضایتی 
مردمان ایران از نظام سرکوبگر و 
ایران  دیکتاتور جمهوری اسالمی 

خواهد بود.

کوردستان  احزاب  همکاری  مرکز 
ایران

٢7 نوامبر ٢٠٢٠ میالدی

بە  هجری"  "مصطفی  پیام 
مناسبت ٢٥ نوامبر

دمکرات  حزب  اجرایی  مسئول 
روز  مناسبت  بە  ایران  کوردستان 
جهانی مبارزە با خشونت علیە زنان 

پیامی را منتشر کردند.
متن پیام این چنین است:

خشونت علیە زنان تاریخی طوالنی 
کهنە  دارد،  شرمساری  از  پر  و 

بر جسم  همچنان  است کە  زخمی 
انسانیت باقی ماندە است.

بیایید همە باهم و همواره  یاد كنیم  
دست  بە  کە  زنانی  شوربختی  از 
گذشتە  سدەهای  ارتجاعی  افکار 

و بە جرم زن بودن قربانی شدند.
بیایید تا با همراهی زنان در مبارزە 

جامعەای  ساختن  و  آزادی  برای 
مملو از یكسانی كوشا باشیم.

حزب دمکرات کوردستان ایران
مسئول اجرایی
مصطفی هجری

٢5 نوامبر سال ٢٠٢٠ میالدی
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از  ما  تعریف  می پردازیم،  کورد 
اینکە  برای  آیا  چیست؟  اتحاد 
و  شویم  ذوب  باید  باشیم  متحد 
دوبارە شکل بگیریم و در حقیقت 
شدن  حل  معنای  بە  بودن  متحد 
و  سلیقەای  و  رنگی  تنوعات 
چهرەها می باشد و زمانی متحد 
شده   حل  دیگری  در  کە  هستند 

باشند؟
در  دیدگاهی  همچنین  با  وقتی 
مورد اتحاد کوردها صحبت کنیم 
و بخواهیم همە مثل هم فکر کنیم 
و همە یک رنگ و دارای یک 
امکان  در صورت  باشیم،  دیدگاە 
تنها ثمرە آن فاشیسم خواهد بود. 
نە ما  و  دارد  امکان  نە  این  اما 
می رساند،  خواستەهایمان  بە  را 
و  فقط  فکری  طرز  چنین  بلکە 
آشفتگی  و  دیگر  انشقاقی  فقط 
خواهد  پی  در  را  کوردستان  در 

داشت.
بعد از این همە تجربە مبارزاتی 
کە کورد ها و بە ویژە کوردستان 
با  کە  است  الزم  داشتە،  ایران 
بە مسئلە همبستگی  دیگر  نگاه 
انحالل  معنای  بە  کە  نگریستە 
را در در  انشقاقی دیگر  نبودە و 
بایستی  بلکە  باشد،  نداشتە  پی  
رمزی  همبستگی  و  اتحاد  این 

برای باهم بودن باشد.
متحد  دمکرات  حزب  در  بودن 
کە  بود  خواهد  معنا  این  بە 
و  فکری  تنوعات  حفظ  با  همە 
در  با  اما  خود  شخصی  نظرات 
و  نظر گرفتن منافع کالن حزب 
بە عهدی کە  پایبندی  با  ملت، 
در قبال توافق و قانونمند بودنمان، 
بە حزبی تأثیر گذارتر و قدرتمندتر 
تا  شد  خواهیم  تبدیل  گذشتە  از 
بتوانیم جریان مبارزاتی ملت کورد 
را با هدف هر چە بیشتر نیرومند 
شدن این ملت علیە اشغالگری و 

اشغالگران سازماندهی كنیم.
بر سر سەراهی انشقاق، همبستگی 
و انحالل، راه راست و درست باهم 
بودن، هم منافع کالن ما را تأمین 
خواهد کرد، هم شخصیت افراد و 
را  ما  مبارزاتی  تاریخ  همچنین 
غنی تر می سازد و انرژی و توانی 
مبارزه   کە  بخشید  خواهد  ما  بە 
علیه  كولونیالسم را قوی تر از قبل 

به  پیش بریم. 

سخن ادامه  کورد  دانش آموز   ٦٧١ و  هزار   ٩ تعداد 
استان ارومیە مجبور بە ترک تحصیل شدند

اعتبار  نام و  از  مهرەهای رژیم 
حزب دمکرات

 در بین مردم سواستفادە می کنند
بە  رسیدە  گزارشات  اساس  بر 
در  میدیا"  "کوردستان  سایت  وب 
روستای "زێران" از توابع شهرستان 
رژیم  مهرەهای  و  جاش  "جوانرود" 
اعتبار  و  نام  از  سواستفادە  با 
دمکرات  حزب  "پیشمرگان 
کوردستان ایران" لباس "پیشمرگان 
درخواست  مردم  از  و  پوشیدە  را 

کمک می کنند.
رژیم  مزدورهای  و  جاش  این 
اعتماد  از  سواستفادە  با  همچنین 
"پیشمرگان  بە  نسبت  مردم  و حب 
حزب دمکرات" در روستای "زێران" 
و  مانور  حال  در  آن،  اطراف  و 
گردش می باشند تا بلکە با پوشش 
و  هواداران  بتوانند  "پیشمرگە" 

بە  و  شناسایی  را  حزب  اعضای 
دام بیاندازند.

کە  می رسانیم  عموم  اطالع  بە 
ارتباطی  گونە  هیچ  اشخاص  این 
کوردستان  دمکرات  "حزب  با 
ایران" نداشتە و هدف از این دست 

کارها، بدنام کردن حزب دمکرات 
آن  اجتماعی  پایگاه  تضعیف  و 
از  همچنین  است.  مردم  میان  در 
مردم این منطقە می خواهیم کە بە 
هیچ شیوە بە این مزدوران نزدیک 

نشوند.

پیشمرگەهای کوردستان
 بە کمپین "زاگرۆسانە" پیوستند

پیشمرگان کوردستان در سنگرهای 
مبارزه با کاشتن دانەهای "بلوط" 

بە کمپین "زاگرۆسانە" پیوستند.
نام  با  کمپینی  ماه،  آذر   ٣ روز 
"زاگرۆسانە" از سوی دوستداران و 
کوردستان  زیست  محیط  مدافعان 
در راستای احیا و زندە نگهداشتن 
و  اعالم  "زاگروس"   جنگل های 
پیشمرگان کوردستان در سنگرهای 
مبارزە نیز با استقبال از این حرکت، 
خود نیز با کاشتن دانەهای "بلوط" 

در این کمپین سهیم شدند.
ضمن  دمکرات  حزب  پیشمرگان 
از  کمپین  این  در  فعاالنە  شرکت 
مردم کوردستان نیز خواستند تا با 
کاشتن هر کدام دانەای "بلوط" در 
"زاگروس"  ماندن  زندە  و  احیا  امر 

مشارکت کنند.
بە گفتە یکی از پیشمرگان حزب 

دمکرات "رژیم ایران" هدفدار و با 
برنامە در تالش است تا طبیعت و 
محیط زیست ما را تخریب کند و 
هر کدام ازما هم با کاشتن یک 
این سیاست رژیم  بلوط علیە  دانە 

بایستیم.
کمپین "زاگرۆسانە" نزدیک بە ٣ 

انجمن های  ازسوی  کە  است  سال 
زیست  و  فرهنگی  کوهنوردی، 
با  و  ایران  کوردستان  محیطی 
و  چیا"  سبز  "انجمن  پیشگامی 
و  باجور"  "شریف  شهادت  از  بعد 
"امید کهنەپوشی" هر سالە برگزار 

می شود.

و  شهر  سطح  مدارس  تمامی  در 
روستای کوردستان ایران، رژیم ایران 
دانش آموزان  بسیج کردن  منظور  بە 
کردە  طرح ریزی  جدیدی  برنامە 

است.
ستاد  رئیس  و  مدیر  پیرانشهر،  در 
با  دانش آموزی  بسیج  اجرایی 
موضوع  با  بخشنامەای  ارسال 
"کمک های درسی و جذب بسیج 

مدارس  کلیە  بە  آموزی"  دانش 
شهر و روستایی این شهر در تالش 
برخی  ارائە  کردن  عنوان  با  است 
قالب  در  آموزان  دانش  بە  خدمات 
نرم افزار در شرایط کرونایی ، آنان 
بسیج  فرم  در  کە  کند  وادار  را 

دانش آموزی ثبت نام کنند.
رژیم ایران با فروش هر بستە کمک 
درسی بە مبلغ ٣٥ هزار تومان بە 

دانش آموزان می خواهد بە اجبار و 
را  خود  سیاست های  موشکافانە، 

بر روی آنان اجرا کند.
آمدە  بخشنامە  این  از  قسمتی  در 
دانش  بسیج  مقاومت  "حوزە  است: 
راستای  در  دارد  نظر  در  آموزی 
و  اسالمی  انقالب  اهداف  بە  نیل 
در  میلیونی  ده ها  بسیج  تشکیل 
تمامی مدارس سطح شهر و روستا 
بسیج  حداکثری  جذب  بە  اقدام 
دانش آموزی در سال ١٤٠٠ــ١٣٩٩ 

نماید".
آموزان  دانش  بسیج کردن  سیاست 
و  ایران  سالە   ٨ جنگ  دوران  بە 
عراق برمی گردد و در این جنگ 
از  را  جانشان  آموز  دانش  هزاران 

دست دادند.

تخریب جنگل های پاوە بە بهانە 
ساخت پایگاه نظامی

سایت  وب  بە  رسیدە  اخبار  طبق 
تروریست  سپاە  میدیا"  "کوردستان 
"درو"  پایگاه  از  رژیم  پاسداران 
خصمانە  قطع  با  "پاوە"  شهرستان 
در  سعی  محوطە  درختان  تمامی 
کوردستان  زیست  محیط  تخریب 

دارد.
این پایگاه در ارتفاعات "مەڕەخێڵ 

و درۆڵە" قرار دارد.
"کوردستان  سایت  وب  خبرنگار 
"هدف  گفت:  بارە  این  در  میدیا" 
این  درختان  خسمانە  قطع  از  رژیم 
استفادە  با  کە،  است  این  منطقە 
از دوربین حرارتی هرگونە رفت و 

آمد کولبران و کاسبکاران مرزی 
را کنترل کند".

در ٨ تیر ماه سال جاری ٣ فعال 
نام های  بە  کورد  زیست  محیط 
و  امینی"  "بالل  خندانی"،  "مختار 
نجات  برای  کە  کریمی"  "یاسین 

بە  آتش سوزی  از  پاوە  جنگل های 
بودند  رفتە  منطقە  کوهستان های 
خاموش  مشغول  کە  حالی  در 
کردن آتش بودند، در میان دود و 
آتش گرفتار و جان خود را در راه 
حفاظت از سرزمینشان فدا کردند.

و  صدا   ١٤٠٠ سال  بودجە 
سیمای رژیم بە اندازە بودجە 

٢٠ استان ایران می باشد
در الیحەای کە دولت "حسن روحانی" بە مجلس رژیم ارائە دادە صدا و 

سیما رژیم بە اندازە ٢٠ استان ایران بودجە دریافت می کند.
از ٣٥  بیش  با  و سیما  برای سال ١٤٠٠ صدا  دولت  پیشنهادی  بودجە 
درصد رشد نسبت بە سال جاری بە ٢ هزار و ٦١٩ میلیارد تومان افزایش 
یافتە است. بودجە سازمان های امنیتی رژیم نیز افزایشی سرسام آوری 

داشتەاند.
بودجه ارتش رژیم هم از ١٣ هزار و ١٣٨ میلیارد تومان در سال جاری 
به ٢٠ هزار و ١١٥ میلیارد تومان افزایش یافته که نشان از رشد ٥٣ 

درصدی در سال آینده خواهد بود.
بودجه سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع "سپند" که ریاست آن پیشتر 
با "محسن فخری زاده" کە چندی پیش کشتە شد، با بیش از ٥٠٠ درصد 

افزایش از ٤٠ میلیارد به ٢٤٥ میلیارد تومان افزایش یافته است.
بودجه وزارت دفاع نیز با  ٧٥ درصد افزایش به ۴ هزار و ٣٧٩ میلیارد 

تومان رسیده است.
این افزایش ها در حالی صورت می گیرد کە رژیم با کسری بودجە ٢٠ 
میلیارد دالری در سال جاری درگیر و تقریبا بە طور کامل بودجە خدمات 

عمومی و عمرانی نیز قطع شدە است.

خامنەای رهبر رژیم خواستار 
نهادهای  کامل  "پاکسازی" 

اطالعاتی شد

بە دنبال کشتەشدن "محسن فخری زادە" دانشمند هستەای رژیم ایران "علی 
خامنەای" طی حکمی خواستار "پاکسازی" کامل نهادهای امنیتی شد. 
روز دوشنبە هفتە جاری رادیو "پیام اسرائیل" در گزارشی در مورد بحران 
امنیتی رژیم گفتە بود ، "مجتبی خامنه ای" به وزیر اطالعات، فرمانده 
سپاه پاسداران و فرمانده شاخه اطالعاتی و امنیتی سپاه دستور داده میزان 
وفاداری ماموران نسبت به رژیم مورد بررسی دقیق قرار گیرد. هدف رژیم 
از این بررسی این است، تا معلوم شود که چه کسانی با سرویس های 
امور  در  ها  آن  از  یک  کدام  و  تماس  در  خارجی  کشورهای  امنیتی 
اقتصادی و بازرگانی، در کنار وظائف اطالعاتی و امنیتی خود فعال می 
باشند. دست اندرکاران امور اطالعاتی و ضد اطالعات رژیم، بر این گمان 
هستند که پرداختن به امور اقتصادی و امالک و سرمایه گذاری از جانب 
ماموران ارشد، راه را برای رخنه یابی سرویس های جاسوسی خارجی هموار 
می سازد که زیر پوشش داد و ستد بازرگانی و یا فعالیت اقتصادی، این 
عوامل را به سوی خود می کشند. بر اساس گزارش رادیو "پیام" اسرائیل 
یکی از دستوراتی که صادر شده این است تا از همه افراد مظنون، با 

دستگاه دروغ یاب )پولیگراف( آزمایش های دقیقی به عمل آید.

طرح تقسیم سیستان و بلوچستان
 سیاسی و غیرکارشناسی بود

مدیر کل تقسیمات وزارت داخلی 
سیستان  استان  تقسیم  طرح  رژیم 
بلوچستان را غیرکارشناسی و  و 
گفتە  بە  خواند.  برانگیز  چالش 
"زهرا احمدی" مدیر کل تقسیمات 
جغرافیای رژیم ایران گفتە است: 
"برنامه ای برای تقسیم این استان 
و ایجاد استان های جدید را نداشتە 
و این طرح بدون توجه به شرایط و 

پیچیدگی های خاص این استان در 
ابعاد اجتماعی، سیاسی، امنیتی 
بە  بود".  اقتصادی مطرح شده  و 
گفتە این مقام رژیم در حال حاضر 
رژیم هیچ برنامەای برای تقسیم 
لزوم  صورت  در  و  ندارد  استان ها 
بایستی بە تقسیماتی از این قبیل 
زمینی  مرزهای  دریای،  ظرفیت 
و منابع زیر زمینی و دریایی در 

مورد  محور  عدالت  توسعه  جهت 
توجه قرار بگیرند. "حسن دهنوی" 
رژیم  مجلس  رئیسه  هیات  عضو 
وصول  از  امسال  ماه،  آبان   ٢٨
طرح نحوه اعمال نظارت مجلس بر 
کشور  عالی  شوراهای  مصوبات 
سیستان  استان  تفکیک  طرح  و 
و بلوچستان به ۴ استان خبر دادە 

بود.
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افزایش فشار اسرائیل و واهمه ایران از جنگ مستقیم

مختار نقشبندی

مقامات  که  است  سال  ده ها 
شعار  ایران  نظامی  و  سیاسی 
اسرائیل سر می دهند و  بر  مرگ 
اسرائیل  باید  که  می کنند  تاکید 
نابود شود اما علی رغم اقداماتی 
تا  اسرائیل  برعلیه  غیرمستقیم 
به  مستقیم  حمله  جرات  اکنون 
در  حتی  و  نداشته اند  را  اسرائیل 
چند سال گذشته که اسرائیل بیش 
از ٢٠٠ بار به نیروهای ایرانی و 
نیروهای وابسته به ایران در سوریه 
واکنش  ایران  کرده  مستقیم  حمله 
مستقیمی نشان نداده است، در دو 
سال گذشته پس از خروج آمریکا از 
برجام فشارهای سیاسی و نظامی 
اسرائیل بر ایران روز به روز  بیشتر 
شده و مقامات امنیتی رژیم ایران 
صراحتا اسرائیل را مسئول حوادث 
جمله کشته شدن مسئول  از  اخیر 
و  هسته ای  برنامه های  پایه  بلند 
اسرائیل  و  می دانند  نظامی شان 
انتقام سخت کرده اند!  را تهدید به 
در  می کنیم  سعی  مقاله  این  در 
برسی  به  اساسی  پرسش  دو  قالب 
دالیل افزایش فشارهای اسرائیل و 

عکس العمل ایران بپردازیم.

افزایش فشار  از   هدف اسرائیل 
سیاسی و نظامی بر ایران چیست؟
و  بزرگترین  ایران  رژیم 
خطرناک ترین دشمن اسرائیل است، 
اسرائیل  حکومت  نه تنها  دشمن 
بلکه دشمن کل مردم اسرائیل، بر 
خالف اکثر کشورهای عربی که 
خواهان تشکیل دو کشور فلسطین 
و اسرائیل در کنار یکدیگر هستند 
مرزهای  مورد  در  نظراتی  و 
اسرائیل  محدوده  و  جغرافیایی 
خواهان  کال  ایران  رژیم  دارند 

است  اسرائیل  نابودی  و  محو 
و  مستقیم  که  است  سال  ده ها  و 
غیرمستقیم ساالنه میلیاردها دالر 
مالی  اسرائیل کمک  دشمنان  به 
و نظامی می کند و مخالف و از 
بین  صلح  اصلی  زنندگان  هم  بر 
چهل  در  است،  اعراب  و  اسرائیل 
سال گذشته رژیم ایران ضمن تجهیز 
دشمنان اسرائیل در هر نقطه ای از 
منافع  به  توانسته  که  هم  جهان 
بزند و در ٢٠ سال  اسرائیل ضربه 
گذشته با توسعه برنامه های اتمی 

و  جدی  تهدیدی  به  موشکی  و 
مستقیم برای امنیت اسرائیل تبدیل 
شده، در چند سال گذشته با حضور 
مستقیم نیروهای ایرانی در سوریه 
این  و  یافته  افزایش  تهدیدات  این 
اسرائیلی  مقامات  نگرانی  موجب 
شده است، مقامات اسرائیلی بارها 
تاکید کرده اند که به هیچ عنوان 
را  سوریه  در  ایران  نظامی  حضور 
عمل  در  و  کرد  نخواهند  تحمل 
نیروهای  به  سنگینی  ضربات  هم 
ایرانی در سوریه وارد کرده اند اما 
خسارات  چند  هر  روند  این  ادامه 
ایران  به  زیادی  مادی  و  انسانی 
امنیت  نفع  به  اما  می کند  وارد 
با  طرفی  از  نیست،  هم  اسرائیل 
توجه به فعالیت های هسته ای یک 
سال گذشته ایران مقامات اسرائیلی 
نگران دست یابی ایران به بمب اتمی 
هستند که این مسئله باعث ایجاد 
اسرائیل  بین مردم  و وحشت  رعب 

و  نیات  به  توجه  با  و  شد  خواهد 
ایران  ایدئولوژیک  رژیم  اهداف 
این یک تهدید جدی برای امنیت 
بخشی  حداقل  چون  است  اسرائیل 
معتقد  ایران  رژیم  مقامات  از 
حتی  اسرائیل  نابودی  که  هستند 
به قیمت نابودی ایران هم ارزشمند 
است! اسرائیلی ها به شدت نگران آن 
هستند که در مذاکره بین آمریکا 
و ایران و بازگشت آمریکا به برجام 
مسئله دخالت های منطقه ای ایران 
رفع  با  و  نشود  گرفته  نظر  در 

از  پس  دوران  همچون  تحریم ها 
ایران  برجام فعالیت های منطقه ای 
و غیرمستقیم  تهدیدات مستقیم  و 
افزایش  مجددا  اسرائیل  ضد  بر 
فعالیت های  ایران مخفیانه  و  یابد 
همین  به  بدهد  ادامه  را  هسته ای 
دلیل در شرایط فعلی با دو هدف 
نظامی  و  سیاسی  فشارهای 
اینکه  اولی  داده اند،  افزایش  را 
تالش می کنند در این چند هفته 
پایانی دولت ترامپ ایران را وادار 
که  کنند  مستقیم  واکنش  به 
تر  سنگین  واکنش  از  پس  نهایتا 
کشور  دو  بین  جنگ  به  اسرائیل 
شد  خواهد  منجر  هم پیمانانشان  و 
خسارات  و  تلفات  چند  هر  که 
خواهد  وارد  اسرائیل  به  زیادی 
انهدام  جنگ  این  نتیجه  اما  شد 
تاسیسات هسته ای و بخش مهمی 
ایران  اقتصای  ساخت های  زیر  از 
ایرانی  نیروهای  سنگین  تلفات  و 

ویژه  به  منطقه  در  هم پیمانانش  و 
بود که  لبنان خواهد  در سوریه و 
و  سوریه  از  ایران  خروج  به  نهایتا 
لبنان  الله  حزب  فلج شدن  و  انزوا 
ختم خواهد شد و این یعنی پیروزی 
ایران،  شدن  گیر  زمین  و  اسرائیل 
هدف دوم اسرائیل از این فشارهای 
سخت  نظامی  حمالت  و  سیاسی 
کردن شرایط مذاکره بین آمریکا و 
ایران پس از روی کار آمدن دولت 
مذاکره ای  هر  در  تا  است  بایدن 
مسائل منطقه ای و امنیت اسرائیل 

در نظر گرفته شود. البته الزم به 
امارات  و  ذکر است که عربستان 
به  نسبت  اسرائیل  همچون  هم 
مذاکره بین آمریکا و ایران حساس 
هستند و خواستار بر خورد جهانی 
در  ایران  مخرب  فعالیت های  با 

منطقه هستند.
و  پاسخگویی  توان  ایران  آیا   

جنگ با اسرائیل را دارد؟ 
ابعاد  و  نیست  ساده ای  سوال  این 
مختلفی دارد چون جنگ می تواند 
از نظر زمانی یک جنگ کوتاه 
جنگ  یک  یا  مدت  میان  یا  و 
طوالنی باشد و از نظر جغرافیایی 
هم یک جنگ محدود یا وسیع و 
همه جانبه و برای جواب این سوال 
در  را  زیادی  فاکتورهای  باید 
نظر گرفت، اگر تمام فاکتورهای 
و  نظامی  و  اقتصادی  و  سیاسی 
امنیتی و جغرافیایی و ... را در 
نظر بگیریم در شرایط فعلی ایران 

با  عیار  تمام  درگیری  توانایی 
اسرائیل را ندارد و در هر درگیری 
و جنگی چه محدود باشد و چه 
خسارات  و  تلفات  ایران  گسترده 
بسیار بیشتری متحمل خواهد شد، 
افراط  سیاست های  با  ایران  رژیم 
در  چه  تراشی  دشمن  و  گرایانه 
سطح منطقه و چه در سطح جهان 
کمی  هم پیمانان  و  زیاد  دشمنان 
ایران  شرایط  مسئله  همین  و  دارد 
برای هرگونه پاسخ به اسرائیل را 
در  است،  کرده  دشوارتر  و  سخت 

کل ایران چهار انتخاب دارد:
١ــ همچون گذشته تنها به سخنان 
تهدید آمیز و شعار اکتفا کند و 
مستقیم  غیر  و  مستقیم  پاسخ  از 
به اسرائیل خودداری کند که در 
این حالت ضعف رژیم بیش از هر 
زمانی آشکار تر خواهد شد و هم 
اسرائیل به فشارهایش خواهد افزود 
و هم احتمال دارد کسانی در گروه 
های هم پیمان رژیم نسبت به آینده 
رژیم ایران بیشتر دچار تردید شوند 
و تالش کنند مسیر خود را از رژیم 

جدا کنند.
 ٢ــ با یک حمله محدود موشکی 
بدهد  اسرائیل  به  مستقیمی  پاسخ 
که مطمئنا اسرائیل پاسخ شدیدتری 
به ایران خواهد داد و این به یک 
جنگ شدید بین دو کشور خواهد 
انجامید و حتما آمریکا و عربستان 
هم از این فرصت نهایت استفاده را 
نیست  چیزی  این  و  کرد  خواهند 

باشد  آن  خواهان  ایران  رژیم  که 
چون در مدت کوتاهی بیشتر زیر 
اقتصادی  و  نظامی  ساخت های 

ایران منهدم خواهد شد.
توسط  و  غیرمستقیم  بطور  3ــ  
همچون  نظامی  شبه  گروه های 
اسرائیل ضربه  به  لبنان  الله  حزب 
کاری  چنین  مطمئنا  که  بزند 
مواجه  اسرائیل  شدید  واکنش  با 
خواهد شد و اسرائیل با تمام توان 
حزب الله لبنان و همچنین نیروهای 
ایرانی در سوریه را مورد حمله قرار 
خواهد داد و این ضربه بزرگی به 

هم پیمانان رژیم وارد خواهد کرد.
در  تروریستی  اقدامی  در  4ــ 
یک  خاورمیانه  از  غیر  کشوری 
اسرائیلی  شهروندان  یا  دیپلومات 
هم  مسئله  این  که  کنند  ترور  را 
عواقب بدی در سطح جهانی برای 
ایران خواهد داشت بنابراین با توجه 
ایران  اقتصادی  وخیم  شرایط  به 
و  ترامپ  دولت  پایان  نزدیکی  و 
به  بایدن  دولت  بازگشت  به  امید 
برجام رژیم ایران به دلیل ضعف و 
خواهد  انتخاب  را  اول  راه  ناتوانی 
کرد و در مقابل اقدامات مستقیم 
شعار  تنها  اسرائیل  غیرمستقیم  و 
خواهند داد و تهدید خواهند کرد.

رژیم ایران در مسیری قدم گذاشته 
که تمام گزینه هایش انتخاب میان 
که  وقتی  تا  و  است  بدتر  و  بد 
رژیم سیاست صدور انقالب را تغییر 
بلند پروازی های  از  ندهد و دست 
و  جنگ  سایه  ندارد  بر  نظامی 
داشت،  خواهد  وجود  تحریم  فشار 
کرده ایم  بیان  را  مسئله  این  بارها 
و  اتحاد مردم  نجات  راه  تنها  که 
اپوزسیون براساس احترام به حقوق 
همه ملت ها و مذاهب و احزاب و 
متحد  همه  اگر  است،  سازمان ها 
سرنگون  را  رژیم  می توانیم  شویم 
پیدا  این شرایط نجات  از  کنیم و 

کنیم.

 بر خالف اکثر کشورهای عربی که خواهان تشکیل دو کشور فلسطین و اسرائیل در کنار 
یکدیگر هستند و نظراتی در مورد مرزهای جغرافیایی و محدوده اسرائیل دارند رژیم ایران 
کال خواهان محو و نابودی اسرائیل است و ده ها سال است که مستقیم و غیرمستقیم ساالنه 

میلیاردها دالر به دشمنان اسرائیل کمک مالی و نظامی می کند و مخالف و از برهم زنندگان 
اصلی صلح بین اسرائیل و اعراب است.
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نگاهی به ایدئولوژی                                                                        

پرویز جباری

برای آشنایی با این واژه پرچالش 
ابتدا  در  اجتماعی  علوم  حوزه  در 
مفهوم  به  داشت  خواهیم  نگاهی 
همچنین  ایدئولوژی،  اصطالح  و 
گذری کوتاه خواهیم داشت بر سیر 
تاریخی آن در حوزه علوم انسانی، 
اقتصاد،  سیاست،  که  حوزه ای 
همدیگر  با  اجتماع  و  فرهنگ 
اصطالح  این  می کنند.  تالقی 
و  پیچیده ترین  از  یکی  بی شک 
دشوارترین مفاهیم علوم اجتماعی 
است که هم در حوزه های اجتماعی 
در  هم  و  دارد  کاربرد  سیاسی  ـ 
بحث های  در  آکادمیک،  محافل 
مختلف وارد شده است. اساسا "این 
واژه را به آرمان، انگارگان، اندیشه 
عقیده،  مسلک،  مرام،  ورزی، 
و  عقاید  اندیشوارگی،  پندارها، 
فرد، گروه، طبقه  تفکر  روش های 
ویژه  ایده های  از  مجموعه ای  و 
و  اقتصادی  اجتماعی،  سیستم 

سیاسی معنا کرده اند". 
واژه   )٣٩٣ وود،  هی  )اندرو 
سیاسی،  گستره  در  ایدئولوژی 
بحث های  در  مختلفی  جغرافیای 
سیاسی ـ اجتماعی به صورت های 
یک  می شود.  تکرار  گوناگون 
بسیاری  در  که  مبهم  مفهوم 
مواقع با قدرت و سیاست آمیحته 

می شود.
 منشأ و نقطه آغازین این مفهوم 
دیوید  می رساند.  کجا  به  را  ما 
است  عقیده  این  بر  لالن  مک 
دستوت  آنتوان  بار  نخستین  که 
م(   ١٧٥٤ ـ   ١٨٣٦( تراسی  دو 
در  را  ایدئولوژی  واژه  فرانسوی 
طول انقالب فرانسه باب کرد و در 
سال ١٧٩٦ م آن را به کار برد. اما 
کلمه  دو  از  ایدئولوژی  اصطالح 
التینی "ایده" به معنای تفکر، نظر 
و ذهن می باشد و " لوژی" پسوندی 
شناسی  یا  شناخت  معنای  به 
ساخته شده است. )فرهنگ علوم 
سیاسی،٩٤(. از دیدگاه دوتراسی 
ایدئولوژی به معنای" علم عقاید"، 
به  بیشتر  اندیشه ها  و  ایده ها  علم 

کلمه  اما  می شود.  برده  کار 
ایدئولوژی هر چند در دوران جدید 
خاستگاه فرانسوی دارد اما تاریخ 
و زایش آن به یونان برمی گردد که 
به آن اشاره شد. اما این مفهوم ثمره 
دگرگونی های اجتماعی، سیاسی 
پیامد  که  است  جامعه  فکری  و 
دوران اومانیسم اروپا می باشد که 
به انقالب صنعتی و دوران مدرنیته 
ختم می شود. دورانی که منجر به 
آرمان های دموکراتیک،  گسترش 
سیاست های  روشنگری،  عصر 
مبارزاتی  اندیشه های  استعماری، 
با مبانی فکری و فلسفی چپ 
تداوم  و  ورود  گردید.  اروپا  در 
ایدئولوژی در فرهنگ سیاسی و 
سیاست اجتماعی سایر سرزمین ها 
سیاست های جنبش های توده ای را 
داشت.  در پی  بعدی  قرن های  در 
به عنوان  ایدئولوژی  بدین صورت 
دگرگونی های  و  تغییر  ابزار 
اجتماعی ـ سیاسی وارد فرهنگ  

سیاسی مبارزه گردید.
 دیوید مک لالن این موضوع را 
چنین بیان می کند. ما چون دنیا 
را ساخته ایم پس قادریم که آن را از 
نو بسازیم )دیوید مک لالن، ١٣(. 
با ایدئولوژی و پتانسل های برآمده 
خواهیم  را  نوینی  دنیای  آن  از 
ساخت که با قدرت و ارداه انسانی 
موتورحرکت  از  شدن  بهرمند  و 
ایدئولوژی ها می توان آن را به پیش 
قالب های  در  که  تجربه ای  برد. 
توسط  بعدی  قرن های  در  مختلف 
ایدئولوژیک  منابع  با  انسان ها 
مختلف به انقالب ها و جنبش های 
زدند.  دست  سیاسی  و  اجتماعی 
از  ایدئولوژی  به  بیشتر  اگر 
ایشان  بپردازیم،  دوتراسی  دیدگاه 
ایدئولوژی را علم عقاید می داند، 
علوم  تمام  برای  زمینه ای  را  آن 
سنت  در  اساس  براین  می دانست 
پوزیتویستی علم، تالش دو تراسی 
اجتماعی  علوم  یک  ایجاد  برای 
بررسی  و  مطالعه  برای  و  واقعی 
گیرد.  می  صورت  ایدئولوژی 
اما مطالعه عینی وعلمی  درباره 
ایدئولوژی در غرب  بخصوص پس 
پایان جنگ دوم جهانی میسر  از 
مفهوم  این  کاربرد  اما  می گردد. 

که  آن  انتقادی  جنبه  صورت  به 
بیشتر بار منفی داشته است نیز به 
برمی گردد.  ناپلئون  دوران  فرانسه 
ناپلئون  از سوی  جدید  مفهوم  این 
به   " "متافیزیک مبهم  به عنوان 
که  می شد  اطالق  روشنفکرانی 
امپراطوری  سیاست های  مخالف 
می توان  نوعی  به  بودند.  ایشان 
بار توهین آمیز بود.  گفت دارای 

)دیوید مک لالن، ٢٤(.  
این واژه به دلیل پیچیدگی و در 
دوتراسی  از  تاریخی  گذر  بستر 
که  زمانی  تا  یعنی  دیگران  تا 
امروز از سوی فوکویاما اندیشمند 
ایدئولوژی مطرح  آمریکایی پایان 
این مفهوم دچار تحول  می شود، 
شکل  است.  شده  دگرگونی  و 
دیدگاه  از  مفهوم  این  گرفتن 
)شناخت شناسی( توسط دوتراسی 
عنوان  به  آن  با  ناپلئون  برخورد  و 
یک )ساخت سیاسی قدرت( راه را 
برای تعاریف مختلف از موضوع را 
میسر نموده است. مارکس) ١٨١٨ 
ــ١٨٨٣ م( در ایدئولوژی آلمانی، 
تحقیر  معنای  به  را  ایدئولوژی 
آمیز آن به تبعیت از ناپلئون به کار 
می برد. برای هگل های جوان این 
فیلسوفانه  که  می برد  کار  به  را 
ولی  می کنند،  تفسیر  را  جهان 
نیستند.  آن  تغییر  به  قادر  ظاهرا 
هرچند مارکس آشکارا به کاربرد 
اولیه این واژه به عنوان "علم ایدها"  
آگاه بود، ولی یگانه معنایی که 
از آن سود جست در درجه اول، همان 
کاربرد تحقیر آمیز بناپارتی بود. 

با  ایدئولوژی  مارکس  دیدگاه  از 
نگرش  یک  عنوان  به  آلیسم  ایده 
در  نامطلوب  طرزی  به  فلسفی 
با ماتریالیسم بود. مارکس  تضاد 
عقیده داشت که هر عقیده درست 
یک  عنوان  به  باید  جهان  درباره 
در  باشد.  ماتریالیستی  عقیده 
مجموع می توان گفت که برداشت 
ایدئولوژی  مفهوم  از  مارکس 
چند ویژگی بسیار مهم دارد که 

عبارتند از:
همانا  ایدئولوژی  موضوع   ١ــ 
ایجاد توهم و گمراه کردن )مردم(
کاذب،  بینی  جهان  یک  است. 
خطا را استمرار می بخشد. چیزی 

که بعدها انگلس آن را " آگاهی 
کاذب" نامید.

که  است  معتقد  مارکس  ٢ــ 
گره  طبقاتی  نظام  با  ایدئولوژی 

خورده است.
قدرت  از  جلوه ای  ایدئولوژی  3ــ 
موجد  واقع  در  ایدئولوژی  است، 
عقاید "حاکم" بر یک عصر است.

عنوان  به  را  ایدئولوژی  4ــ  
شمار  به  موقت  پدیده  یک 
استمرار  و  دوام  یعنی  می آورد. 
نظام  قدرت  و  تسلط  به  بسته  آن 
آن  از  برآمده  طبقاتی  و  سیاسی 
به   )٣٣ وود،  هی  )اندرو  است. 
دیدگاه  از  گفت:  می توان  نوعی 
و  بوده  روبنا  ایدئولوژی  مارکس 
است  معتقد  وی  ندارد،  اصالت 
که ایدئولوژی به معنای آگاهی 
که  باورهاست  از  دسته ای  کاذب 
و  می فریبند  آن  با  را  خود  مردم 
امور  و  جهان  از  نادرست  تصوری 
به  می نمایند.  ایجاد  ذهن  در  آن 
و  نقش  به  می توان  معنی  این 
و  ساختن  به  حاکم  قدرت  اهمیت 
حمایت از ایدئولوژی برای تثبیت 
خود  موجود  وضع  حفظ  و  قدرت 
در جامعه نیز نگاه کرد ."بنابراین، 
تصوراتی  و  آگاهی  ایدئولوژی 
بر  بنا  حاکم  طبقه  که  است 
موقعیت و منافع خود از واقعیت ها 
دارند. یعنی ایدئولوژی محصولی 
است.)ژان  اجتماعی  بقای  از 
سرگذشت  و  داستان  اما  بشلر،٦( 
مارکسیت ها  میان  در  ایدئولوژی 
آنجا  تا  پیمود  را  دیگری  مسیر 
از  بعد  مارکسیست های  که 
مارکس عالقه و توجه بیشتری به 
ایدئولوژی و کارکردهای آن نشان 

دادند.
 شاید بتوان مهمترین تغییر را در 
این مفهوم و تفسیر از آن بود، که 
به این عقیده رسیدند که هر گروه و 
ایدئولوژی  دارای  اجتماعی  طبقه 
خاص خود هستند. همین موضوع 
عمل  برای  را  بستر  و  زمینه 
سیاسی  اندیشه های  و  انقالبی 
در  بلشویک ها  محوریت  با  چپ 
روسیه  بیشتر مهیا کرد. می توان 
گفت قدرت و نیروی تخدیر که در 
آگاهی  عنوان  به  ایدئولوژی  بطن 

بسیج  برای  داشت  وجود  کاذب 
مردم و قهر انقالبی به کار گرفته 
شد. به نوعی به آن قداست برای 
بخشیده  امپریالستی  ضد  مبارزه 
شد. بر همین مبنا است که بعدها، 
بیستم  قرت  مارکسیست های 
ایدئولوژی  منفی  و  بد  معنای 
خود  از  و  ریختند  دور  یکسره  را 
ایدئولوژی  مقام  در  مارکسیسم 
طبقه کارگر "پرولتاریا " یاد کردند 
و  ازلی  حقایق  ایشان  نظر  به  که 
تاریخ،  انسان،  به  مربوط  ابدی 
دربرمی گیرد.  را  جهان  و  اجتماع 
بی شک در این میان لنین )١٨٧٠ 
که  است  کسی  اولین  ١٩٢٤م(  ـ 
نگاه  منظر  این  از  ایدئولوژی  به 
می کند. ایشان در کتاب "چه باید 
کرد؟" می گوید: "جنبش انقالبی 
طبقه کارگر بین دو انتخاب مختار 
سرمایه  یا  سوسیالیسم  است. 
ندارد.  وجود  وسطی  حد  داری، 
بنابراین باید بتوانیم از ایدئولوژی 
طبقه کارگر صحبت کنیم. تاریخ 
تمامی کشورها نشان می دهد که 
تالش  راستای  در  کارگر  طبقه 
به  می تواند  فقط  خودش،  های 
اتحادیه  آگاهی  نوع  از  آگاهی 
بنابراین  یابد.  دست  کارگران 
ایدئولوژی سیاسی ـ سوسیالیستی 
باید از خارج و توسط گروهی از 
انقالبیون حرفه ای و یا روشنفکران 
از  بیشتری  درک  که  انقالبی 
به  دارند،  سیاسی  های  واقعیت 
کارگرانتقال  طبقه  جنبش  درون 
حال  به  کارگران  اگر  شود.  داده 

سایر  برابر  در  شوند،  رها  خود 
ایدئولوژی  ویژه  به  ایدئولوژی ها 
آیند.  می  در  زانو  به  بورژوازی 
بدین  لالن،٥٣(  مک  )دیوید 
نظام  که  لنین  دیدگاه  از  صورت 
مینای  بر  شوروری  سوسیایستی 
اندیشه مارکسیست ـ لنینیسی او 
جانشین  ایدئولوژی  می گردد،  بنا 
و  انقالبی  روشنفکران  توسط  تنها 
مارکسیست به وجود می آید، که 
مبارزاتی  شیوه  و  روش  می تواند 
را به کارگران بر اساس تئوری و 
آیین مبارزه برای بنا کردن جامعه 
بی طبقه و سیوسیاست آرمان خواه 

بنا نماید. 
پرولتاریا  عقاید  نوعی  به  لنین 
سیاسی"  "ایدئولوژی  قالب  در  را 
خود  مقصود  و  نمود  توصیف 
عقاید  همانا  را  ایدئولوژی  از 
اجتماعی  طبقه  یک  مشخص 
مبارزه  در  که  می دانست،  خاص 
حال  در  خود  طبقاتی  و  عمومی 
و  بورژواری  ایدئولوژی  با  مبارزه 
نظام سرمایه داری است. در نهایت 
سوسیالیستی که در پی بنا کردن 
در  برابر  و  اشتراکی  جامعه  یک 
شوروی و دنیای آن روز برمی آید 
خود را در یک قالب ایدئولوژیک 
توده ها  درآوردن  حرکت  به  برای 
است  شکل  این  به  می کند.  پیدا 
که "لنین ایدئولوژی سوسیالیستی 
طبقاتی  مبارزه  در  سالحی  را 

می دانست" )اندرو وینست١٩(.

ادامه دارد...

١ــ اندرو هی وود، درآمدی بر ایدئولوژی های سیاسی، ترجمه 
و  سیاسی  مطالعات  دفتر  تهران،  مهرآبادی،  رفیعی  محمد 

بین الملی وزارت خارجه، ١٣٧٨.
علوم  فرهنگ  آقایی،  بهمن  بابایی،  علی  غالمرضا  ٢ــ 

سیاسی،)تهران، ویس،١٣٦٥(
٣ــ دیوید مک لالن، ایدئولوژی، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، 

)تهران، آشیان، ١٣٨٠(
٤ــ  ژان بشلر، ایدئولوژی چیست؟ ترجمه علی اسدی،)تهران، 

شرکت انتشار، ١٣٧٠(
ترجمه  سیاسی،  مدرن  ایدئولوژی های  ادرو،  وینست  ٥ــ  

مرتضی ثاقی فر)تهران، نشر ققنوس،١٣٧٨(.

منابع:
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پیشوا صالحی

تأثیر و نقش رسانەهای 
جمعی بر مبارزات علیە 
اسالمی  جمهوری  رژیم 

ایران 

آن  تأثیرات  و  تکنولوژی  پیشرفت 
روزافزون  نفوذ  و  گستردگی  بر 
مدرن   جهان  در  جمعی  رسانەهای 
روز بە روز عرصە را بر رژیم های 
تمامیت خواە و دیکتاتوری تنگ 
تر می کند بە گونەای کە امروزە 
بیشتر رسانەهای جمعی بە تهدیدی 
رژیم هایی  چنین  برای  بزرگ 
رژیم  بنابراین  گشتەاند،  مبدل 
یکی  ایران کە  اسالمی  جمهوری 
توتالیتری  بزرگ  سیستم های  از 
برای  می آید،  شمار  بە  جهان  در 
رسانەهای  تأثیرات  از  جلوگیری 
مبارزە  بە  را  مردم  کە  جمعی 
علیە ظلم و ستم سوق می دهند 
تجزیە  و  افشاگری  با  و همچنین 
و تحلیل مسائل سیاسی، فرهنگی 
بە  کە  مسائلی  و  اقتصادی  و 
مربوط  مردم  معیشتی  وضعیت 
می باشد و در تالش اند تا ماهیت 
و سیاست های رژیم را برای مردم 
جامعەی ایران و کوردستان آشکار 
از  یا  راەهای گوناگون  از  سازند، 
یا  کردە  دور  خود  اصلی  رسالت 
نفوذشان را در میان مردم کمرنگ 

نمایند.
جمهوری  توتالیتری  رژیم 
اسالمی ایران بە منظور مقابلە با 
رسانەهایی کە در پیام رسانی بە 
تأثیرگذار  حقایق  افشای  و  مردم 
راهکار  دو  از  بیشتر  می باشند 

استفادە بە عمل می آورد؛
کردن  خارج  دسترس  از  ١ــ 
از  تأثیرگذار  جمعی  رسانەهای 
و  کردن  فیلتر  همچون؛  راەهایی 

ارسال پارازیت  

اتحاد حزب دمکرات... 
ضرورتی برای ایران

نویسندە:
د. مسعود محمد، بیروت

مترجم:هیرش پاالنی

و  آنی  حادثەای  و  رویداد  در 
ناگهانی در مورد پروندە هستەای 
خبراز  ایران  دفاع  وزارت  ایران 
زادە  فخری  محسن  شدن  کشتە 
را  ایران  اتمی  ارشد  دانشمندان  از 
اطالعاتی  مراکز  کرد.  منتشر 
را  فخری زادە  غربی  کشورهای 
مسئول پروژه مخفی و سری اتمی 
ایران وصف می کنند. در مناسبت 
این حادثە مهم و تازە شاید سوال 
بجا این باشد کە آیا رهبران جنبش 
کورد در کوردستان ایران موضعشان 
چه باشد و چگونە بە این رویداد 
مهم می نگرند؟ نویسندە این سطور 
وقفه  بی  درتالش  کە  سال هاست 
صفوف  ساختن  متحد  برای  است 
ایران.  جنبش کورد در کوردستان 
اما متأسفانه تاکنون بە علت  های 
مختلف و متعدد داخلی و خارجی 
میان کوردها تالش  های ما مثمر 
ثمر واقع نشدە است. شاید زیادروی 
نباشد گمان کنیم و بگوییم کە در 
تالش های خود ما متأسفانە روشن 
اختالفات  این  علت  تنها  گردید 
قابل  شیوای  بە  نیز  اکنون  تا 
رهبران  اختالفات،  حلقه  در  توجه 
گردش  در  طلبی  حق  جنبش  این 
قرار دارد. در اینجا بە مانند سایر 
بر  جنبش  این  دلسوز  کوردهای 
صدایی  با  کە  می دارم  روا  خود 
رسا و قاطع  این پرسش را مطرح 
اتحاد  زمان  دیگر  واقعا  آیا  کنم 
ویژه  بە  جنبش کوردستان  صفوف 
کوردستان  دمکرات  حزب  صفوف 
و  سابقەترین  با  عنوان  بە  ایران، 
در  کورد  احزاب  دگراندیشترین 

ایران فرا نرسیدە است؟
  چرا نخست و قبل از همە اتحاد 

حزب دمکرات؟
بە  دمکرات،  حزب  دلیل  این  بە 
بە  کوردستان  مردم  اینکە  سبب 
رهبری  نقش  انتظار  واقعا  و  حق 
و مقاومت واقعی مردم کوردستان 
این  در  دارند.  حزب  این  از  را 
ایران  اسالمی  رژیم  کە  مرحله 
بیش از زمان دیگر تحت فشارها 
نابودگر  اقتصادی  تحریم های  و 
است، عالوە  شدە  مختلف گرفتار 

بر ادعاهای واهی و تهدیدات پوچ 
رژیم ایران علیه آمریکا و اسرائیل، 
حمل  محتاطانە  بسیار  ایرانی  ها 
بازی  قاطی  را  تا خود  می کنند 
جنگی نکنند کە نتوانند بە راحتی 
از آن کنار بکشند. ایران اکنون در 
است،  شدە  گرفتار  سوریە  باتالق 
در لبنان سال هاست کە بە بخشی 
از بحران های عمیق و الینحل بدل 
موجب  دخالت ها  این  است،  شدە 
دوش  بر  بار   بیشتر  سنگینی 
اقتصاد فروپاشیدە و ضعیف ایران 
بیشتر  سقوط  بە  را  رژیم  و  شدە 
سوق می دهد. رژیم اکنون بیشتر 
جهان  و  منطقه  در  زمانی  هر  از 
از  جدای  شدە،  راندە  حاشیە  بە 
رژیم های منفور سوریه و ونزوئال و 
گاه گاهی بر اساس منافع روسیە 
شیوەای  بە  هم  آن  کە  چین  و 
کە  بیش  تلویحی ای  و  ظاهری 
نیست، کدام جریان و کدام کشور 
دمکرات و دمکراسی خواه بە طور 
و  است  رژیم  این  حامی  جدی 

هم صدا با وی؟
جامعه  می دانید  کە  همچنان 
سیاسی  لحاظ  از  نیز  جهانی 
می داند  یاغی  کشوری  را  ایران 
و  ضعیف  اقتصادی  لحاظ  از  و 
واقف  امر  این  بر  همە  غیرموثر. 
قدرت  و  این حاکمیت  هستیم کە 
و  مشروعیت  کە  مدت هاست 
حمایت مردم خود را از دست دادە 
ایران  برنامەهای  و  سیاست  است. 
بر اساس آشوبگری و مشکل سازی 
و  خود  تحمیل  برای  منطقه  در 
قبوالندن بە دیگران پایەریزی شدە 
است؛ کە این دخالت و آشوبگری ها 
اعتراضات  و  انتقاد  مداوم  بطور 
بین المللی را به همراه داشتە است. 
فهماندە  ایران  رژیم  بە  مشخصا 
این  با  کس  هیچ  کە  است  شدە 
دیگر  و  نخواهد کرد  تعامل  رژیم 
نمی تواند به یاغگیری ادامە دهد. 
اقتصادی،  تحریم  های  همین  برای 
سیاسی و نظامی گوناگون و غیره 

علیە آن تصویب کردەاند.
بتواند  نیز  رژیم  نیست که  معلوم 
توانایی  طوالنی  مدتی  برای 
تهدیدات  و  فشار  همە  این  تحمل 
نشود.  سرنگون  و  باشد  داشتە  را 
فشارهای  تحت  اینکە  مگر 
از  داخلی  بحران های  و  اقتصادی 
منطقه  در  دخالت ها  و  آشوبگری 
دست بردارد، از سوریە خارج شود، 

از  نکند،  دخالت  عراق  امور  در 
لبنان  در  و  کند  عقب نشینی  یمن 
بە  و  دهد  پایان  جنگ افروزی  بە 
مرزهای خود باز گردد، در سطح 
تماما  را  اتمی  پروژه  نیز  جهانی 
پایان ببخشد، برنامەهای موشکی 
خود را متوقف کند و بە کشوری 
عادی و مسئول و متعهد بە قوانین 

و مقررات تبدیل شود.
کوردستان  جنبش  شرایط  این  در 
و  تبادل  و  تازە  خوانشی  بە  نیاز 
واقعی  و  اساسی  تغییرات فکری 
و  جدید  واقع بینی  بە  نیاز  دارد. 
متحدانە دارد و باید همە با هم در 
صدد ایجاد برنامەای تازە باشند تا 
برای سرنگونی  ایران  اپوزسیون  با 
رژیم کنونی و احقاق حقوق کورد 
مشروع  خواست های  فهماندن  و 
ملت کورد در چهارچوب سیستمی 
بە  ایران  در  فدرال  و  دمکراتیک 
مذاکرە بپردازند و بە توافق نهایی 

برسند.
مردم کوردستان از حزب دمکرات 
انتظار دارند کە برای متحدکردن 
هم  با  دمکرات  حزب  صفوف 
حزب  طرف  دو  شوند.  پیش قدم 
دمکرات دارای یک رهبر تاریخی 
»قاضی  هستند؛  مشترک 
قاسملو«  »عبدالرحمان  محمد«، 
و »شرفکندی« رهبرانی بی نظیر. 
دمکرات  حزب  طرف  دو  هر 
و  مثبت  جوابی  هستند  موظف 
خوشحال کنندە بە مردم اتحادخواه 
از همە؛  بدهند. مهم تر  کوردستان 
جایگاه  متحدانە  باید  حزب  این 
بازیابد  را  خود  تاریخی  پایگاه  و 
بسیار  شعار  تحقق  راستای  در  و 
نامی و دارای جایگاه در نزد همە 
قاسملو  کە  شعاری  ایران،  مردم 
بانی و صاحب آن بود برای شعار 
مبارزه  ایران(  برای  )دمکراسی 

کند.
کە  می دانست  »قاسملو«  شهید 
آیندە ایران بە تحقق دمکراسی در 
ایران گرە خوردە است. ایران انتظار 
بسیار زیادی از حزب »قاسملو« 
دارد. مهاباد نیز منتظر است کە 
حزب آن را بە نقشە مبارزە محکم 
در راستای آیندەای درخشان برای 
تحت  بازگرداند؛  ایران  در  کورد 
آیا  دمکراسی.  و  آزادی  لوای 
رهبران حزب، صدای اتحادخواهی 
و  می شنوند  را  کوردستان  مردم 
پرچم اتحاد را برافراشتە می کنند؟

افراد  طریق  از  مخاطب  جلب  ٢ــ 
دورە دیدە بە منظور بە حاشیە راندن 
و  جامعە  گوناگون  اقشار  ذهنیت 
عقاید  تبلیغ  و  تزریق  همچنین 

فاشیستی خود در قالب طنز.
دلیل  بە  اول  مورد  خصوص  در 
و  ارتباطی  ابزارهای  گستردگی 
قادر  رژیم  تکنولوژی،  پیشرفت 
نمی باشد  بر مخاطبین این گونە 
از رسانەها تأثیر آنچنانی بر جای 
بە  رژیم  دلیل  همین  بە  بگذارد، 
بر  تأثیرگذاری  و  مقابلە  منظور 
نفوذ  کردن  رنگ  کم  و  عملکرد 
مخاطبین  شدن  کمتر  همچنین  و 
از  بیشتر  رسانەها  از  اینگونە 
عمل  بە  استفادە  دوم  راهکار 
در  را  خود  تالش های  و  می آورد 
این زمینە متمرکز می کند، برای 
مثال: از طریق فیلم هایی در قالب 
افراد  کردن  مشهور  یا  و  طنز 
افرادی  و  اوباش  و  ارازل  و  لمپن 
دورەهای  مخاطب  جلب  برای  کە 
تخصصی را پشت سر گذاشتەاند و 
بە عبارتی دارای مهارت خاصی 
برای  را  می باشند  زمینە  این  در 
کار  کنند،  انتخاب می  کار  این 
و هدف اصلی این افراد هجوم بر 
کە  می باشد  جمعی  رسانەهای 
اسالمی  جمهوری  رژیم  ماهیت 
مبارزاتی  روش  و  راە  و  ایران 
علیە ظلم و ستم را بە مردم نشان 

می دهند.
اگر بە سخنان مقامات بلندپایەی 
بە  باشیم  داشتە  نگاهی  رژیم 
رسانەهای  تأثیرگذاری  و  نقش 
طلبانەی  حق  مبارزات  بر  جمعی 
در  ساکن  ستم  تحت  ملیت های 
ترس  و  ایران  سیاسی  جغرفیای 
برای  برد،  پی خواهیم  آن  از  رژیم 

مادام العمر  رهبر  خامنەای  نمونە؛ 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  رژیم 
تاریخ  در  سخنرانی هایش  از  یکی 
و  مسئوالن  جمع  در   ١٣٩٦/٧/٢٣
هواداران رژیم و بر لزوم حضور در 
داشت،  تأکید  مجازی   فضای 
خامنەای در آن سخنرانی اینگونە 
جمعی  رسانەهای  نقش  مورد  در 
فضای  گفت؛  سخن  اینترنت  در 
اسالمی  انقالب  اندازه  به  مجازی 
فرهنگی  عرصه  و  دارد  اهمیت 
عرصه جهاد است، اگر از فضای 
مجازی غافل شویم اگر نیروهای 
را  میدان  این  انقالبی  و  مؤمن 
خالی کنند مطمئنا ضربه خواهیم 
و  وسع  اندازه  به  کس  هر  خورد. 
توان و هنر خود باید در این میدان 

حضور یابد.
تأکید مقامات رژیم در این زمینە، 
راهکار  و  شیوە  این  پتانسیل 
تأثیرگذاری  همچنین  و  مبارزاتی 
طلبانەی  حق  مبارزات  بر  آن 
را  ایران  در  ستم  تحت  ملیت های 
اثبات و رسالت رسانەهای جمعی  
اپوزیسیون  احزاب  همچنین  و 
دوچندان  را  سیاسی  فعاالن  و 
آگاە سازی  بنابراین  می نماید، 
در  رژیم  برنامەهایی کە  از  مردم 
راستای هجوم بر رسانەهای جمعی 
تأثیرگذار در مبارزات حق طلبانەی 
ملیت های تحت ستم در جغرافیای 
راندن  حاشیە  بە  و  ایران  سیاسی 
ذهنیت و افکار مردم می باشد را 
و  دادە  قرار  کار  دستور  در  باید 
احزاب و فعالین سیاسی اپوزیسیون 
رژیم باید بە این مطلب مهم توجە 
بیشتری نمایند و فعالیت های خود 
را در این زمینە بیشتر و گستردەتر 

کنند.
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سن تماس جنسی در ایران 
بە ١٤ سال رسیدە است؛ 

دین و زندگی

ایدز  جهانی  روز  مناسب  بە 
"مینو  سوی  از  آماری   )HIV(
محرز" رئیس مرکز تحقیقات ایدز 
منتشر شدە کە سن تماس جنسی 
رسیده  سال   ١٤ زیر  به  ایران  در 

است.
یک سوال و یک نگاه منتقدانە!

در  ایدز  ویروسی  بیماری  امروزە 
کشورهای  بویژە  و  جهان  همە 
بە  دیگری  ابعاد  نیافتە  توسعە 
خود گرفتە است چرا کە سبک 
زندگی در این کشورها نیز تغییر 
بە  مردم  نگاە  و  داشتە  بنیادی 

معاشرت ها گوناگون است.
در  کاستی ها  و  کم  البەالی  در 
مبارزە با شیوع بیماری ایدز یک 
نگاه سیاسی و مذهبی را مد نظر 
جمهوری  سیستم  می دهیم.  قرار 
اسالمی ایران بر پایە اسالم سیاسی 
بنیان نهادە شدە است و فرد در این 
سیستم باید تابع اصول سیاست  های 
اکنون فردی  اما  باشد.  آن  دینی 
کە در جامعە ایران رشد می کند، 

فردی معمولی نیست.
این سیستم بر این عقیدە است کە 
فرد در خود توان انتخاب ندارد و 
حکومت  این  مسند  در  کسانیکە 
هستند آنان راه یافتە بودە و دیگران 
را هدایت و هادی می کنند تا بە 

کماالت خود برسند.
درگذریم؛ می خواهیم در این نوشتە 
بە این نکتە اشارە کنیم در آموزش 
و پرورش نظام ایران اگرچە کلیت 
مذهب  حیطه  در  آموزشی  سیستم 
اختصاص  اما  است  شدە  پیچیدە 
یافتن یک کتاب یا چند کتاب 

درسی نکتەای دیگر است.
در کتب درسی ایران کتابی است 
شرح  بە  زندگی"  و  "دین  نام  بە 
محتوای آن نمی پردازیم. اما هدف 
کتاب این است دانش آموزان دین 
را برای زندگی سرلوحە خود قرار 
نیست  زیانبخش  کە  البتە  دهند؛ 
برای  ابزاری  بە  کە  اسالمی  اما 

است؛  شدە  مبدل  رژیم  سیاست 
سرلوحە زندگی، کجا قرار خواهد 

گرفت.
حتی  و  دینی  مفاهیم  طبق 
باید  فرد  جامعە  سادە  اصول های 
و  امارە  نفس های  از  بسیاری  بر 
این  کە  گردد  چیرە  خود  لوامە 
اما  است.  مفید  بطن خود  در  نیز 
سیستمی کە مداوم در تبلیغ است 
لحاظ  از  سالم   فردی  باید  کە 
روانی و بهداشتی بە جامعە تحویل 

دادە شود.
یک  جنسی  کارگران  موضوع 
بحران جهانی است که ایران هم از 
ایران  البته در  بهره نیست.  آن بی 
معموال روی آن سرپوش می گذارند؛ 
چشم بستن روی عواملی که یک 
جنسی  کارگری  سمت  به  را  زن 
به  اگر  که  عواملی  می کشاند. 
و  شناسایی  مطالعه،  درستی 
که  زنانی  جمعیت  از  شوند  فهم 
ناخواسته به سمت کارگری جنسی 

کشیده می شوند کم می شود.

و  جنسی  آمارهای  بە  نگاهی 
رابطە جنسی در ایران:

از   ١٣٨٧-١٣٨٦ تحصیلی  سال 
و  )دختر  آموز  دانش   ١٤١٥٥٢
پسر( دوره متوسط در کل کشور 
تعداد ٢٤٨٨٩ نفر )١٧.٥ درصد( 
دارای روابط همجنسگرایی )لواط 

و مساحقه( بودند.
تحقیقی در سال ٨٠ انجام شد که 
درصد   ٢٠ بود  شده  گفته  آن  در 
مدارس  برخی  در  و  آموزان  دانش 
٦٠ درصد آن ها در جریان رابطه با 
چندنفر  یا  یک  با  مخالف  جنس 

قرار می گیرند.
مرکز  گزارش  کنندگان  تهيه 
پژوهش های مجلس تاکيد کرده اند 
که اين آمار گوشه ای از حقيقت را 

نشان می دهد نه همه آن را.
 ١٣٩٤ سال  کە  پژوهشی  در 
خورشیدی در تنها در استان تهران 
انجام گرفته است نتیجه این طور 
بودە است: ۴۵ درصد دبیرستانی ها، 

رابطه جنسی دارند.
شناختی  جمعیت  ویژگی های 

این  در  بررسی  مورد  نمونه های 
رده  که  می دهد  نشان  پژوهش 
بررسی میان  نوجوانان مورد  سنی 
١٥ تا ١٨ سال بودند که نیمی از 
این جمعیت دختر و نیمی دیگر را 
پسران تشکیل می دادند که از این 
میان ٣١.٩ درصد ١٥ ساله، ٣٠.٨  
درصد ١٦ ساله، ٢٨.٧ درصد ١٧ 
ساله و ٨.٦ درصد ١٨ ساله بودند 
که از ملیت های گوناگون فارس، 
در  موارد  سایر  و  کورد  آذری، 

نمونه بررسی وجود داشتند.
نشان  بررسی  این  از  حاصل  نتایج 
با  کشیدن  قلیان  تجربه  می دهد 
با  سیگار  استعمال  درصد،   ٥١.٥
٣٥.٢ درصد، تجربه رابطه جنسی 
با میل خود ٣٠.٤ درصد، کتک 
)جز  خانه  از  بیرون  در  کاری 
تجربه  و  با ٢٨.١ درصد  مدرسه( 
به  درصد   ٢٧.٤ با  الکل  مصرف 
رفتارهای  گیرترین  همه  ترتیب 
پرخطر در میان دانش آموزان مورد 
تجربه  هم چنین  بودند.  بررسی 
مصرف کراک و هرویین هر یک 
با ١.٥ درصد، مصرف کوکائین با 
٢ درصد، متادون ٢٠٩ و تریاک 
٣.٣ درصد به ترتیب کم ترین میزان 
شیوع رفتارهای پرخطر را در میان 
دانش آموزان مورد بررسی دارند .

میان  در  جنسی  ناسالم  رابطه 
اما  در مدارس  نوجوانان  و  جوانان 
که  است  الزم  آموزش های  بدون 
افزایش پیدا کرده است. کارشناسان 
و پژوهشگران گفته اند دانش آموزان 
جنسی  ناهنجاری  دچار  ایرانی 

شده اند.
اکنون سن شروع رابطه های جنسی 
رسیده  سالگی   ١٣.٥ به  ایران  در 
عالئم  با  که  افرادی  از  خیلی  و 
HIV به مراکز بهداشتی مراجعه 
می کنند، ١٥ و ١٦ ساله  هستند.

اگر این آمار کە آن هم آمارهای 
دید  یک  مبنای  نیست  کنونی 
تحلیلی قرار بدهیم واقعا درخواهیم 
یافت کە مذهب در حاکمیت رژیم 
خود  بە  معنا  ایران کدام  اسالمی 
می گیرد آیا برای تزکیە نفس است 

یا بحران اخالقی!

نیان

اسرائیل بیش از یک دهه است کە به صورت کشنده درون رژیم  
جمهوری اسالمی نفوذ کرده است. به نظر می رسد موساد اکنون 
در ایران  حضور مستقیمی دارد و با تیم های تحت کنترل خود در 
داخل ایران اهداف مورد نظر خود را بە راحتی از بین می برد.

آرمان حسینی

ضربە مهلک دیگری
 بر

 پیکرە رژیم ایران

روز جمعە، مورخ ٧ آذر ماه،  بە 
رژیم  وابستە  رسانەهای  گفتە 
هستەای  دانشمند  برجستەترین 
در  کە  زادە  فخری  محسن  ایران، 
حقیقت یکی از اعضای ارشد سپاە 
ماموریتش  و  پاسداران  تروریست 
اتمی  بمب  پروژە  برروی  نظارت 
رژیم بود، کشتە شد. هر کدام از 
عوامل اطالعاتی و امنیتی سابق 
آمریکایی کە پیشتر در ایران کار 
سوی  بە  را  اتهام  انگشت  کردند 
گرفتند.   نشانە  اسرائیل  دولت 
همچنین سرقت حجم چشمگیری از 

آرشیو هستەای رژیم در ژانویە سال 
از  نشان  سطحی  میالدی   ٢٠١٨
ریسک پذیری نهادهای حفاظتی 
و امنیتی رژیم و همچنین قدرت و 
نفوذ طرف مقابل آن است که همە 
این ها گویای این واقعیت است کە 
با  و  بودە  اصلی  عامل  اسرائیل 
سیاست های آمریکا هیچ موازاتی 
انفجارهای  ژوئن،  ماه  در  ندارد. 
در  باال  تخریب  دارای  و  مهیب 
نطنز  اورانیوم  سازی  غنی  سایت 
رخ داد، که بیشتر رسانەها آن را 
کار اسرائیل و برخی نیز در داخل 
انفجارها  این  کە  گفتنە  کشور 
نامناسب  نگهداری  از  ناشی 
و  بیگانە  دست  و  نبوده  تجهیزات 

بەویژە اسرائیل در آن بودە است.
آمریکا  مرکزی  اطالعات  آژانس 
برای چندین دهه همچون سازمانی 
در  فقط  و  نمی کرد  عمل  جسور 
القاعده  اعضای  بازجویی های 
کرد  عمل  بی رحمانە  و  تهاجمی 
بود.  استثنا  یک  تنها  این  کە 
تنها دلیل ترسو بودن مدیریت ارشد 
واشنگتن  سیاسی  طبقه  و   CIA

خود  بە کرسی  نیست که محکم 
چسبیدند بلکە این عدم وجود یک 
دشمن  تهدیدات  برابر  در  برنامە 
کرده  متمرکز  را  ذهن  که  است 
خود  به  را  واقعی  استعدادهای  و 
هستەای،  ایران  کند.  می  جلب 
می  تهدید  را  اسرائیل  موجودیت 

کند، نه آمریکا.
است  دهه  یک  از  بیش  اسرائیل 
رژیم   درون  کشنده  صورت  به  کە 
جمهوری اسالمی نفوذ کرده است. 
در  اکنون  نظر می رسد موساد  به 
ایران  حضور مستقیمی دارد و با 
تیم های تحت کنترل خود در داخل 
بە  ایران اهداف مورد نظر خود را 

راحتی از بین می برد.

 با توجه به سطح گستردە اختالفات  
داخلی، که حتی بە فرزندان خود 
سران رژیم نیز سرایت کردە، ممکن 
ردەباالی  ماموران  اسرائیل  است 
و  مسلح  نیروهای  بین  در  را 
نیز  ایران  امنیتی  دستگاه های 

جذب کردە باشد.
و  زاده  فخری  کشتن  بە  توجە  با 
رضایی  داریوش  همچون  دیگران، 
میالدی   ٢٠١١ سال  در  نژاد 
گواه  موارد  این   همە  شد،  کشتە 
اسرائیل  کە  هستند  واقعیت  این 
بە درون دستگاهای در سطح باال 
نفوذ کردە،  ارشد رژیم  و مقامات 
با  اسرائیل  است  ممکن  همچنین 
ایرانی  سرمایەهای  از  استفادە 
را  اقدامات  این  ارشلیم  در  مقیم 
انجام دادە باشد – احتماال کوردها 
انگیزه ترین  با  و  دسترسترین  در 
آرشیوهای  سرقت   - باشند  آنها 
رژیم  هستەای  برنامە  بە  مربوط 
اسرائیل  نفوذ  ازنشانەهای  یکی 
در ایران است کە افسران اسرائیلی 
روی زمین فرماندهی می کردند. 
شکست  دنبال  بە  مثال،  برای 

نجات  عملیات  در   CIA سازمان 
ایران  در  کشور  این  گروگان های 
کە بە عملیات عقاب مشهور شد 
در سال ١٩٨٠، تاکنون هیچ افسر 
اطالعاتی در ایران مستقر نکردە تا 
بلکە بتواند اطالعاتی جمع آوری یا 

اقدامی عملی انجام بدهد.
برای مدت ها  زادە  احتماال فخری 
هدف بودە برای اسرائیلی ها، و زمان 
کشتن او قبال مشخص نبودە بلکە 
بە دنبال فرصتی مناسب بودند و 
بە صورت خیلی اتفاقی کشتە شد. 
اما دستاوردهای اسرائیل، علیرغم 
تالش های مکرر رژیم برای خنثی 
کردن آنها، همچنان ادامه دارد. به 
می تواند  اورشلیم  که  معنی  این 

احتمالی  برنامە  اقدامات  این  با 
انتظار  مورد  هسته ای  دیپلماسی 
دولت بایدن را برهم زند و بە دولت 
آیندە آمریکا اجازە ندهد کە با رژیم 
ایران همچون دوران اوباما توافق و 
نهایتا ایران با بە دست آوردن منابع 
مالی گستردە، پروژە صدور انقالب 
نفوذ  با هدف  خود کە در حقیقت 
و بی ثبات کردن کشورهای منطقە 

می باشد را بگیرد.
حکومت دینی ایران به شدت یهود 
ستیزی است. علی خامنەای رهبر 
انسانیت  دشمن  را  رژیم صهیونیزم 
هر  می کند  خطاب  شیطانی  و 
سالە در سراسر جهان مراسمات و 
کنفرانس هایی جهت زشت جلوەدادن 

صهیون ها انجام می دهد.
را  اقدامی  گونە  هر  رژیم  سران 
نیروهای  در سال های گذشتە  کە 
ایرانی را هدف گرفتە بە اسرائیل 
نسبت دادە و این کشور را عامل 
ویژە خاورمیانە  بە  و  دنیا  ناامنی 
این  محو  خواهان  بارها  و  دانستە 
جغرافیا  نقشە  روی  از  کشور 

شدەاند.
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نمایی از پایمال کردن حقوق بشر در کوردستان ایران
در طی دو هفتە اول آذر ماه با استناد بە آژانس 

خبررسانی کردستان، )کردپا(

بە  شهروندان  انتقال 
زندان

شدن  مجروح  و  کشتە 
کولبران و کاسبکاران

بازداشت شهروندان

مسجد  زندان  در  کامیاران  اهل  کورد  سیاسی  زندانی  قدم خیر،  چنگیز 
سلیمان خوزستان به زندان مرکزی اهواز منتقل شده است.

یک شهروند کورد به نام »آمانج کاروانچی« ٢٨ ساله فرزند رسول اهل 
سردشت پس از اتمام دوران بازجویی از بازداشتگاه اداره اطالعات ارومیه 

به زندان این شهر منتقل شد.
»صابر  نام  به  کورد  زیست  محیط  فعال  یک  آذرماه،  یکم  شنبه  روز   
زندان  به  و  بازداشت  حکم  اجرای  جهت  دهگالن  شهرستان  اهل  قادری« 

مرکزی سنندج منتقل شد.

روز چهارشنبه پنجم آذرماه، یک شهروند کورد به نام »رحمان رسولی« 
توسط  بانه  توابع  از  »ابوالحسن«  روستای  اهل  ساله   ٤٥ رحیم  فرزند 

نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
اهل  کورد  فرهنگی  فعال  مرادی،  داریوش  آذرماه،  سوم  دوشنبه  روز 
شهرستان اسالم آبادغرب )شاباد( از توابع کرمانشاه توسط نیروهای امنیتی 

بازداشت شد.
روز شنبه یکم آذرماه، یک شهروند کورد به نام »واحد عباس زاده« ٣٥ 
ساله فرزند عثمان اهل روستای »کوپیچ سفلی« از توابع بانه از سوی 

نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
روز پنج شنبه بیست و نهم آبان ماه، یک شهروند کورد به نام »سلیم شونده« 
اهل روستای »شین آباد« پس از احضار به اداره اطالعات پیرانشهر بازداشت 

شد.

منطقه  توابع  از  »کوران«  روستای  اهل  کولبر  خدایی،  آیهان  وضعیت 
نظامیان  شلیک  اثر  بر  آذرماه  نهم  یکشنبه  روز  که  برادوست  صومای 
حکومتی در مرز ارومیه به شدت زخمی شده بود، بعد از عمل جراحی 

وخیم می باشد.
روز دوشنبه دهم آذرماه، یک کولبر کورد به نام »شیروان موسی پناه« اهل 
»نالس« سردشت در پی شلیک نظامیان حکومتی در مرز این شهرستان 

زخمی شد.
در همان روز نیز، یک کولبر دیگر به نام »خضر رسولی« اهل بانه بر اثر 
تعقیب و گریز نظامیان حکومتی در مرز »ننور« این شهرستان از ارتفاع 

سقوط و زخمی شده است.
»رضا  نام  به  کورد  کولبر  یک  آذرماه،  پنجم  چهارشنبه  روز  شامگاه 
یوسفی« اهل روستای »کوره دره سفلی« از توابع شهرستان کامیاران بر 

اثر شلیک نظامیان حکومتی در مرز نوسود زخمی شد.
روز سه شنبه چهارم آذرماه، یک کولبر کورد به نام »داریوش ولدبیگی« 
نظامیان  شلیک  اثر  بر  پاوه  ساکن  »نوریاب«  روستای  اهل  ساله   ٣١

حکومتی در مرز نوسود زخمی شد.

بە  شهروندان  احضار 
دادگاه

انفجار مین محکوم کردن شهروندان 
بە حبس

نامعلوم بودن سرنوشت 
شهروندان

روز دوشنبه سوم آذرماه، یک شهروند کورد به نام »احمد محمدی« ٥١ 
ساله به دادگاه انقالب شهرستان سقز احضار شد.

روز شنبه یکم آذرماه، »عزیز رونما« ٤٢ ساله اهل روستای »پولیه« از 
توابع اشنویه که بر اثر انفجار مین به شدت زخمی شده بود، به دلیل دلیل 

شدت جراحات و خونریزی جان خود را از دست داد.

چهار شهروند کورد به نام های »کامران قاسمی، امید سعیدی، عبدالعزیز 
محمدپور و کیوان رشوزاده« اهل ارومیه توسط شعبه دوم دادگاه انقالب 

این شهر به حبس محکوم شدند.
»آمانج  نام  به  مریوان  چیا  سبز  انجمن  عضو  یک  اخیر،  روزهای  طی 
نیک پی« فرزند خالد اهل روستای »نی« از سوی دادگاه انقالب مریوان 

به دو سال حبس تعزیری محکوم شد.
شعبه اول دادگاه انقالب سنندج به ریاست قاضی »سعیدی« یک فعال 
مدنی کورد به نام »فرزاد حسینی« ٣١ ساله اهل روستای »دیوزناو« 
از توابع سروآباد ساکن کامیاران را به پنج سال حبس تعلیقی و پنج ماه 

حبس تعزیری محکوم کرد.
یک شهروند کورد به نام »نائب )مسعود( حاجی پور« اهل ارومیه از سوی 

شعبه دوم دادگاه انقالب این شهر به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد.
قاضی  ریاست  به  سنندج  انقالب  دادگاه  اول  شعبه  اخیر،  روزهای  طی 
»سعیدی« یک شهروند کورد به نام »خالد زمانی« اهل کامیاران را به 

پنج سال حبس تعلیقی محکوم کرده است.
حکم شش سال حبس تعزیری »زینب اسماعیلی« از اعضای مادران آشتی 
کردستان اهل شهر دهگالن پس از دادخواست واخواهی در شعبه اول دادگاه 

انقالب سنندج به یکسال حبس تعلیقی کاهش پیدا کرد.
طی روزهای اخیر، یک شهروند کورد به نام »خیرت پروازه« ٣٠ ساله 
اهل روستای »نی« از توابع مریوان از سوی دادگاه انقالب این شهرستان 

به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

سرنوشت آنیسا جعفری مهر، فعال فرهنگی کورد اهل شهرستان اسالم آبادغرب 
)شاباد( از توابع کرمانشاه با گذشت ١١ روز از زمان بازداشت در هاله ای 

از ابهام قرار دارد.


