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نظام با چنین انتخاباتی 
به دو دهه بازی دوگانه 

پایان می دهد

سینمای ایران در منجالب 
فساد اخالقی

رابطه موشک حوثی ها و 
اتهام مجدد به سوی ایران

ادراکش  و  مواضع  با  انسان 
جانداری  را  خود  و  شده   شناختە 
می كند.  تعریف  متمایز  و  ویژه 
زندە  جهان  و  زنده   کە  حالی  در 
انرژی،  بەکاربردن  از  عبارتست 
مرگ؛  انتها  در  و  رشد  حرکت، 
دیگر همە جانداران بهرەمند از جان 
و  می شوند  شناختە  هم  مانند  بە 
در این رابطە شاید انسان و شاخه 
گیاهی تفاوت نداشتە باشند. اما 
جانداران  همە  از  را  انسان  آنچە 
است  زنده بودنی  می كند  متمایز 
و  میشود  پدیدار  ادراك  آن  در  كه  
این درک به موضعگیری تبدیل 
بودن،  زندە  نوع  این  و  شد  خواهد 

زندگی معنا می دهد.
از  عبارت  همیشە  موضع،  اعالم 
در دست گرفتن اسلحەای بە روی 
نیز  همواره   نیست،  مقابل  طرف 
انتقام  احساس  از  نیست  نشانەای 
بماند  دورن  در  تنفری  مانند  کە 
آیا در سال های آتی فرصتی  کە 
خواهد  مهیا  انتقام  گرفتن  بر أی 

شد یا نه؟ !
ایجاد  وسیله ای  مدرن  دنیای  در 
موضع  آن  با  می توان  کە  شدە 
تا  نیست  هم  اسلحە  و  گرفت 
درونی  احساسی  و  بگیری  جان 
نیز نیست تا بە زمانی نامشخص 
مدرن  شیوەای  بلکە  شود،  سپرده  
است کە فی الحال می توان موضع 
خود را گرفت و آن نیز ر أی است!

دگر  معنایی  به   یا  ر أی دادن، 
دمکراتیک  انتخاباتی  فر أیند  در 
بە  ر أی دادن  و  كردن  مشارکت 
از  شیوه ای  اعتماد،  قابل  فردی 
کە  است  امروزی  موضعگیری 
دیگر  جانداران  از  را  ما  تنها  نە 
از  قبل  انسان  بلکە  می كند  جدا 
مدرن و بعد از مدرن را نیز متمایز 

می کند.
سیستم  اگر  حال،  همان  در 
باشد  دمکراتیک  انتخابات، 
امروزی  و  انسانی  کە  سیستمی 
است از سیستم غیرانسانی یا عقب 
افتادە و قرون وسطایی را تفكیك 

می کند.

کریم پرویزی
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دو پیشمرگه کوردستان در درگیری با نیروهای رژیم اشغالگر شهید شدند

مردم  به  خطاب  پیامی  در  مەحمەڵ”  “سمکۆ  شهید  همراهان  و  دوستان 
کوردستان خواستار بایکوت انتخابات فرمایشی رژیم شدند

مرکز همکاری در دانشگاه کلمبیا مسئلە ملیت های ایران را بە اجرا می گذارد

سە سازمان فعال زنان ملیت های غیر فارس طی بیانیەای انتخابات فرمایشی
 رژیم ایران را تحریم کردند
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دو پیشمرگه کوردستان در درگیری با
 نیروهای رژیم اشغالگر شهید شدند

دوستان و همراهان شهید “سمکۆ مەحمەڵ” 
در پیامی خطاب به مردم کوردستان خواستار 

بایکوت انتخابات فرمایشی رژیم شدند

دستگاە تشکیالت کل حزب دمکرات در 
رابطه با سانحە تصادف جادە مریوان ـــــ سقز 

اطالعیەای منتشر کرد

پیشمرگه  نیروی  درگیری  در 
نظامی  نیروهای  با  کوردستان 
پیشمرگه  دو  تهران  اشغالگر  رژیم 
را  خود  جان  کوردستان  قهرمان 

فدای آزادی کوردستان کردند.
در همین رابطە دستگاە فرماندهی 
کوردستان  پیشمرگه  نیروی 

اطالعیەای را منتشر کرد.
متن اطالعیە این چنین است:

اطالعیە دستگاە فرماندهی نیروی 
پیشمرگ کوردستان

مردم مبارز و آزادیخواە کوردستان

شنبە شب، مورخ ٨ خرداد ١٤٠٠ 
پیشمرگان  از  تیمی  خورشیدی، 
حزب دمکرات کوردستان ایران کە 
در  خود  ماموریت  انجام  حال  در 
مسیر مهاباد – پیرانشار در اطراف 
روستای »لکبن« بودند، از سوی 
اشغالگر  رژیم  مزدور  نیروهای 
مورد  ایران  اسالمی  جمهوری 
حملە قرار گرفتە و در نتیجە این 
کوردستان  پیشمرگه  دو  درگیری 
شێخە«  »هادی  نام های  بە 
»پەسوێ«  روستای  اهالی  از 

اهالی  از  سلطانی«  »ایوب  و 
روستای »خورینج« از توابع شهر 

»پیرانشار« شهید شدند.

راهشان پر رهرو باد
نیروی  فرماندهی  دستگاە 

پیشمرگه کوردستان
٩ خرداد ١4٠٠ خورشیدی

و  جوانان  دوستان،  از  شماری 
توابع  از  "گوێپتەپە"  شهر  ساکنین 
"مهاباد" طی پیامی ضمن تجدید 
پیمان با شهیدان کورد و کوردستان، 
خواهان عدم مشارکت مردم کورد 
و  رژیم  فرمایشی  انتخابات  در 
شورای  کاندیدهای  از  همچنین 
کوردستان  روستاهای  و  شهرها 
نە  خود  انصراف  با  تا  خواستند 
بزرگی بە رژیم گفتە و بە صفوف 

آزادی خواهی مردم بپیوندند.
متن پیام این چنین است:

ساکنین  و  دوستان  و  جوانان  ما 
عرض  ضمن  "گوێکتەپە"  شهر 
با  مراتب تسلیت و همدردی خود 

حزب  کل  تشکیالت  دستگاە 
طی  ایران  کوردستان  دمکرات 
جان  از  کرد  منتشر  اطالعیەای 
انجمن  اعضای  از  تن   ٤ باختن 
مجروح شدن  و  مریوان  چیای  سبز 
شماری از همکاران آنها در سانحە 
حادثە  این  و  شدیم  متاثر  تصادف 

هولناک ما را اندوهگین نمود.
متن اطالعیە بدین شرح است:

سربلند  آن  فرزندان  و  سبز  وطن 
هستند.

متاسفانە روزی نیست کە حادثەای 
دردناک  فاجعەای  و  دلخراش 
نشود  عزیزمان  میهن  گریبانگیر 
کوردستان  پیکر  بر  تازە  زخمی  و 

نیافتد.
در سایە حکومت شوم و تحمیل شدە 
اسالمی ایران کوردستان بە میدانی 

محترم  همسر  ویژە  بە  و  خانوادە 
خانم،  "سیمین"  "سمکۆ"،  شهید 
بە  رسیدن  تا  اعالم می نماییم کە 
همە  و  "سمکۆ"  شیهد  آرمان های 
شهدای کورد و کوردستان، رهروان 
و  کورد  آزادی خواە  جنبش  وفادار 

کوردستان باشیم.
انتخابات  این  تحریم  با  ما 
فرمایشی رژیم نفرت و انزجار خود 
را از اشغالگران اعالم داشتە و از 
خواستاریم  نیز  کوردستان  مردم 
نادمکراتیک  انتخابات  این  کە 
بایکوت  را  آخوندی  آپارتاید  رژیم 
کردە، چرا کە با انداختن هر رای 
مهر  رای گیری،  صندوق های  بە 

نظامی تبدیل شدە و با افراد مسلح 
حلقە بە گوش و مختلف میلیتاریزە 

شدە است.
امکانات  و  فرصت  ها  همە 
مردم  و  خاک  بە  خدمتگزاری 
مفت خوران  گلوی  در  کوردستان 
و حاکمان انداختە شدە و میهن و 
سیاست های  قربانی  ما  سرزمین 
شدە  متحجر  و  زورگو  رژیم  این 

است.
نگریس  حکومت  همین  سایە  در 
از  یکی  کوردستان  زیست  محیط 
می رود.  شمار  بە  اصلی  قربانیان 
خاک  از  گاهی گوشەای  از  هر 
و  عمدی  هجوم  مورد  کوردستان 
اصطالح  بە  مراکز  ناکارآمدی 

خدمتگزاری  رژیم می شود.
جان باختن ٤ تن از اعضای انجمن 

تاییدی بر اقدامات و جنایات رژیم 
باعث  و  میزنیم  سرزمینمان  در 
تکدر روح و روان شهیدانمان شدیم.
برای  کە  کسانی  از  همچنین 
روستاهای  و  شهر  شورای 
کردند  کاندید  را  خود  کوردستان 
مردم  منافع  بە  پشت  خواستاریم، 
نکردە و در کنار مردم برای آزادی 
کنند،  مبارزە  ملتشان  حقوق  و 
چراکە ملت کورد تاریخ را خوب 
را  آن ها  عمل  این  و  دارد  یاد  بە 

فراموش نخواهند کرد.
ساکنین شهر گوێکتەپە، شاروێران 

و حومە

مجروح شدن  و  مریوان  چیای  سبز 
این  در  آنها  همکاران  از  شماری 
این  سانحە تصادف متاثر شدیم و 
اندوهگین  را  ما  هولناک  حادثە 

نمود.
ایران  کوردستان  دمکرات  حزب 
مردم  بە  را  خود  تسلیت  مراتب 
چیای  سبز  انجمن  و  کوردستان 
خانوادە  بە  و  کردە  تقدیم  مریوان 
داود  قادری،  »شعلە  شهیدان 
کاوه  و  عزیزی  آرشام  باخیش، 
و  گفتە  تسلیت   خسروزادە« 
آرزوی سالمتی و تندرستی برای 

مجروحان این سانحە را دارد.

حزب دمکرات کوردستان ایران
 دستگاه تشکیالت کل

١4 خردادماه ١4٠٠ خورشیدی
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سخن ادامه 

مرکز همکاری در دانشگاه کلمبیا مسئلە ملیت های ایران را
 بە اجرا می گذارد

سە سازمان فعال زنان ملیت های غیر فارس طی 
بیانیەای انتخابات فرمایشی رژیم ایران را تحریم کردند

تقاضانامە رهبر یارسانیان برای پایان دادن بە اختالفات 
دو طایفە قلخانی و کویک

ر أی دادن در زمان حال عبارتست 
انسان  موضع  و  موضع  اعالم  از 
و  درون  نمود  امروزی  زبان  بە 
واقع  در  در  و  است  انسان  روان 
و  هویت  و  کرامت  نشان دهندە 
چکار  کە  است  انسان  ادراک 
چە  و  می خواهد  چە  و  می کند 

چیز را غلط می پندارد.
از  بعد  فقیه  والیت  سیستم  در 
چهار دهە جرم و جنایت و کشتار، 
با  کردن  بازی  تجارب  همە  با 
در  انسان ها  عواطف  و  احساسات 
ایران، اکنون می خواهد سناریوی 
درست  دهد،  انجام  را  انتخابات 
می گوید،  کە  معناست  همان  بە 
شما  بە  ثانیە  و  دقیقه  در  روزانە 
انسانی  کرامت  و  می کنم  ستم 
در  و  کرد  خواهم  پایمال  را  شما 
پای  در  می خواهم  حال  همان 
حاضر  ر أی  نمایشی  صندوق های 

شوید.
انسان  کە  سیستمی  چنین  در 
لشکر  سیاهی  نقش  فقط  آن  در 
نمایش انتخابات را برعهده  دارد و 
خالی  جاندارانی  را  انسان ها  همە 
از منطق می پندارد کە تنها باید 
ولی فقیه بر أی آنها حکم صادر 
آنها  از  را  پیشرفت  راه  و  کند 
نمایش  این  در  مشارکت  بگیرد، 
کمکی است بە استمرار ددمنشی 

و جنایات این رژیم.
از  نشانی  ر أی دادن،  و  ر أی  
درونی  ادراك  و  موضعگیری 
انسان ها می باشد و در واقع ر أی، 
می باشد  انسان  کرامت  جوهر 
ستمکار  جیب  در  را  آن  آیا  کە 
نە؟  یا  می اندازد  دیکاتورها  و 
کوردستان دەها سال است بە این 
رژیم »نە« گفته است و در این 
می گوییم  هم  با  همە  هم  نمایش 
کرامت ملی و انسانی ما بسیار 
والیت  سیستم  از  شکوەهمندتر 
فقیه است کە بە آن دست یازد و 

کوردستان ر أی نخواهد داد.

کودستان  احزاب  همکاری  مرکز 
حقوق  برنامە  همکاری  با  ایران 
موسسە  در  صلح  بنیان  و  بشر 
دانشگاه  بشر  حقوق  مطالعات 
انستیتوی  همکاری  با  و  کلمبیا 
مسئلە  بر  واشنگتون  در  کرد 
ملیت  های ایران بە صورت نظام مند 

و دیپلماتیک کار خواهد کرد.
متن بیانیە بدین شرح است:

بیانیە
مرکز  اعضای  ما  اینکە  بە  نظر 
همکاری احزاب کردستان ایران بر 
سوی  بە  ایران  در  سیاسی  گذار 
دموکراتیک  فدرال  نظام  یک 
پارلمانتاریستی صحە می گذاریم:

تقسیم  سیستم  موثرترین  فدرالیسم 
برابری  می تواند  کە  است  قدرت 
نمودە،  تضمین  را  تبعیض  عدم  و 
از هویت مستقل گروه های مختلف 
را  رشد  امکان  و  کردە  حمایت 
همچنین  و  آورد  فراهم  آنها  برای 

حکومت قانون را بنیان بگذارد.
نیازهای  با  باید  قدرت  تقسیم 
بە فرد هر گروه مطابقت  منحصر 
مناسبات  همچنین  و  باشد  داشتە 

ماە  خرداد   ١١ سەشنبە  روز 
سازمان  سە  خورشیدی،   ١٤٠٠
دمکرات  زنان  »اتحادیه  زنان، 
سازمان صدای  ایران،  کوردستان 
زنان اهوازی و  سازمان بلوچستان 
صدور  با  بانوکان«  همدلین 
فرمایشی  انتخابات  بیانیەای 
شوراهای  و  جمهوری  ریاست 
شهر و روستاهای ایران را تحریم 

کردند.
متن بیانیە این چنین است:

ملیت های  زنان  سازمان  سه  ما 
اسالمی  جمهوری  ستم  تحت 

فی  مابین این گروه ها و رابطە هر 
دولت صریحا مشخص  با  را  یک 

نماید.
اوال،  فدرال،  نظام  یک  لذا 
گروه های مختلفی را بە گونەای 
بە هم مرتبط می نماید کە بتوانند 
منافع  مشترک  عمل  طریق  از 

منفرد خود را ارتقا ببخشند.
نمی تواند  مرکزی  دولت  دوما، 
بە  را  آن  عملکرد  و  موجودیت 

صورت یک جانبە تغییر دهد.
می تواند  فدرال  سیستم  سوما، 
آن  در  کە  متقارن  صورت  بە  هم 
دارای قدرتی  واحدهای جزء  همە 
هم  و  شود  تاسیس  باشند  مشابە 
در  کە  غیرمتقارن  گونەای  بە 
و  قدرت  میزان  در  سیستم ها  آن 

موقعیت خود متفاوت باشند.
احزاب  همکاری  مرکز  این؛  بنابر 
کردستان ایران پشتیبانی خود را از 
تقسیم قدرت بە شیوە فدرال اعالم 
نهادهای  آن،  طی  کە  می دارد 
مستقل حاکمیت تاسیس می شوند. 
مجریە  مقننە،  قوەهای  تاسیس 
از  مستقل  و  محلی  قضاییەی  و 

را  ایران   ١٤٠٠ سال  انتخابات 
تحریم می کنیم.

رژیم مرکزگرا طی بیش از ٤ دهه 
تسلط نظامی و امنیتی بر مناطق 
جغرافیای  ستم  تحت  ملت های 
به  را  ملی  سرکوب  و  فقر  ایران 
طور هدفمندی نهادینه کرده است 
توسط  اخیر  دهه   ۴ در  آنچه  اما 
صورت  اسالمی  جمهوری  رژیم 
بدتر  را  به مراتب وضعیت  گرفتە 

نموده است.
این  در  ایران  جغرافیای  در  زنان 
چهار دهه فشارهای طاقت فرسایی 

تاسیس  و همچنین  دولت مرکزی 
پلیس و نهادهای امنیتی مستقل 
ادارە  کنندە  تضمین  کە  محلی 
همچنین  و  باشند  مناطق  نظم  و 
منعکس کنندە جوامعی باشند کە 

در آن خدمت می کنند.
قالب  در  فرهنگی  حقوق  تضمین 
حقوق  مادری،  زبان  بە  آموزش 
فستیوال های  میدیا،  زبانی، 
فرهنگی و سمبول ها. ترویج توسعە 
داشتن  کنترل  طریق  از  اقتصادی 
و  خود  طبیعی  منابع  بر  جوامع 
ادارە اموال و زمین ها و استقالل در 

استخدامات در مناطق خود.
این  شد،  خواهد  انجام  کە  آنچە 
ملیت های  کنگرە  تقدیم  بیانیە 

ایران فدرال خواهد شد.
و  افراد  با  گفتگو  و  مشاورە 
افزایش  هدف  بە  مختلف  جریانات 
میزان مشارکت گروه های مختلف 
بە  کە  آنهایی  ویژە  بە  و  آن  در 
سیستم  از  بخشی  تاریخی  صورت 
و  احزاب  مانند  بودەاند  موجود 
گروه های فارس شروع خواهد شد.

کردستان  احزاب  همکاری  مرکز 

را تحمل کردند که زنان ملیت های 
تحت ستم چند برابر مناطق دیگر 

از آن تاثیر پذیرفته اند.
وعرب  کرد  و  بلوچ  زن  یک 
زنان ملل تحت ستم  در  وتمامی 
کنار اینکه بخاطر ملیت و مذهب 
خود تحت فشاراند بخاطر زن بودن 
نیز تحت سرکوب اند، از این رو به 
تهران  تصمیمات  از  طور مضاعف 
قرار  سیستماتیک  تبعیض  مورد 

گرفته اند.
رژیم جمهوری اسالمی و در راس 
آن علی خامنه ای در شرایطی که 

ایران یافتەها و پیشنهادات بە دست 
آمدە در این زمینە را بە جهت های 
توسعە  در  ذی نفع  بین المللی 
خواهد  ارائە  ایران  در  دمکراسی 
برنامە  همکاری  با  امر  این  داد. 
حقوق بشر و بنیان صلح در موسسە 
دانشگاه  بشر  حقوق  مطالعات 

کلمبیا با همکاری انستیتوی کرد 
در واشنگتون انجام می پذیرد.

امضا
اجرایی  مسئول  هجری،  مصطفی 

حزب دمکرات کردستان ایران
حزب  دبیرکل  مهتدی،  عبداللە 

کوملە کردستان ایران
حزب  دبیرکل  عزیزی،  خالد 

دمکرات کردستان
عمر ایلخانی زادە، دبیر کل حزب 

کوملە کردستان
١٨ می 2٠2١ میالدی

این  به  را  شدیدی  چنین سرکوب 
دارد  انتظار  میدارد  وارد  مردمان 
به  بیشتر  بخشی  مشروعیت  برای 
او زنان در انتخابات شرکت کنند.

چنانچه بارها شاهد اعمال قوانین 
بعنوان  زنان  بندی  زنان،دسته  ضد 
شهروند درجه دو درجامعه ایران و 
محدودیت های ورود به اجتماع و 
و  سیاسی  های  حوزه  از  بسیاری 
نمی  زنان  که  باالخص  اجتماعی 
ریاست جمهوری  توانند کاندیدای 
سرکوب  که  شده  خفقان  درجامعه 
این  وسرکوب  زنان  جنبش  شدید 
جنبش ها با اعدام وزندانی کردن 
ایران  نقاط جغرافیای  درتمام  زنان 
گرفته  صورت  دربند  ملل  وزنان 

است.
ستم،  انکار  با  اسالمی  جمهوری 
دروغ پردازی از طریق عوامل خود 
در   رژیم  تلطیف چهره  و  در غرب 
میکند  تالش  غربی  های  رسانه 
خود  حکومت  عمر   بر  همچنان 
بیفزاید و به ستم های خود بیفزاید.
ما زنان ملت های تحت ستم باور 
ای  اراده  که  زمانی  تا  داریم 

آخرین  تا  باشیم  نداشته  درونی 
از  ته مانده مشروعیت رژیم که 
طریق انتخاباتها به نام خود ثبت 
نبریم،  بین  از  را  است   میکرده 
نخواهیم توانست به حقوق انسانی 
خود دست پیدا کنیم، از این رو 
با هدف نهایی براندازی و رسیدن 
انتخابات  خود  ملی  حقوق  به 
را   ١٤٠٠ روی  پیش  نمایشی 

قاطعانه تحریم می کنیم.
ما معتقدیم که کرامت و عزت 
و  ایران  جغرافیای  مردم  تمام 
و خصوصا  ستم  تحت  ملت های 
باز میگردد  آنها  به  زنان زمانی 
برابر  در  انگیزه ای قوی  با  که 
ایستادگی  این رژیم جور و ستم 
کرده و حق که گرفتنی است را 

را از چنگال رژیم در آوریم.

اتحادیه زنان دموکرات کردستان 
ایران

سازمان صدای زنان اهوازی
همدلین  بلوچستان  سازمان 

بانوکان
١١ خردادماه ١4٠٠ خورشیدی

١ ژوئن 2٠2١ میالدی

رهبر  حیدری«  »نصرالدین  سید 
طایفە  دو  نامەای  طی  یارسانیان 
قلخانی و کویک درخواست کرد 
آمدە  وجود  بە  اختالفات  بە  کە 

میان خود پایان دهند.
متن تقاضانامە بە شرح ذیل است:

بە نام خدا
دیگر  و  قلخانی  ایل  عزیز  مردم 

عزیزان یارسانی
بە  درگیری  از  تاسف  ابراز  ضمن 
وجود آمدە بین طوایفی از دامداران 

کویک.  طایفە  مردم  و  قلخانی 
بدین وسیلە از شما تقاضا دارم کە 
آرامش خود را حفظ نمود و چۆن 
گذشتە در کمال آرامش بە زندگی 
احترام  با  همراە  و  آمیز  مسالمت 

ادامە دهند.
حفظ آرامش و احترام و دوری از 
هر گونە تشنج و درگیری بر همە 
عزیزان واجب است. انشااللە از این 
پس شاهد اختالف بین این طوایف 

نباشیم.

از  بومی  غیر  افراد  تقاضامندم 
خودداری  داالهو  منطقه  در  تجمع 
در  افرادی  چنانچە  و  نمایند 
منطقه حضور دارند هرچە سریعتر 
منطقه را ترک نمایند و نیروهای 
امنیتی و انتظامی کمال همکاری 

و مساعدت را معمول دارند.

با احترام
سید نصرالدین حیدری
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چالش های رئیس  جمهور بعدی ایران

با  ایران  بعدی  جمهور  رئیس 
اقیانوسی از چالش ها روبرو خواهد 
شد ، برخی از آنها دیرپا هستند ، 
برخی از آنها از دولت سابق به ارث 
رسیده است و برخی دیگر اخیرا به 
اقیانوس مشکالتی اضافه شده اند 
که اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار 

داده است ، سیاست و جامعه.
دلیل سیاست  به  ایران  دولت های 
های غلط حاکمیت و وجود پدیده 
چشم  هرگز  انقالب  معظم  رهبر 
انداز روشنی نداشته اند. و رئیس 
جمهور بعدی ، صرف نظر از اینکه 
همان  با   ، بود  خواهد  کسی  چه 
سرنوشت روبرو خواهد شد و »فوق 
العاده چالش ها« کشور را به ارث 
بسیاری  که  همانطور   ، برد  می 
از رسانه های دولتی گزارش می 

دهند.
ویروس  شیوع  مانند  هایی  چالش 
 ، اقتصادی  های  بحران   ، کرونا 
کسری بودجه کشور و بی ثباتی 
در  قانون  این  که  خاورمیانه  در 
در  جنگ  ترین  اصلی  نقش  ایران 

منطقه را بازی می کند.

زیست  بحران های  و  خشکسالی 
محیطی

در ٥٠ سال گذشته خشک  ایران 
ترین تابستان سال ٢٠٢١ را تجربه 
نیست  بار  اولین  این  کرد.  خواهد 
محیطی  زیست  های  بحران  که 
فقدان  تهدید می کند.  را  کشور 
برنامه مدون و دقیق برای مدیریت 
منابع طبیعی. کمبود برنامه برای 
مدیریت بحران های زیست محیطی 
هوا  آلودگی  یا  آب  مانند کمبود 
پیش   ، این  بر  عالوه  کشور.  در 
بینی ها کاهش بارندگی در سال 

آبی جدید را نشان می دهد.

دولت  اگر   ، شرایطی  چنین  در 
را  محیطی  زیست  مسائل  جدید 
نكند  مشاهده  بحران  صورت  به 
برای  جامع  ای  برنامه  تدوین   ،
مقابله با این بحران ها ، به ویژه 
خشكسالی و مدیریت عملی منابع 
بزرگی  با چالش   ، كشور  در  آب 

روبرو خواهد شد. 

برجام و مذاکرات هسته ای
درگیر   ٢٠١٣ سال  از  ایران 
المللی  بین  ای  هسته  مذاکرات 
با  اکنون  و  بوده  برجام  با  مرتبط 
روی کار آمدن دولت جدید آمریکا 
، مذاکرات بازگشت به برجام و رفع 
تحریم ها از آوریل سال جاری از سر 
این چالش  اما  است.  گرفته شده 
پیچیده تر از آنچه پیش بینی شده 
است. دولت ایران برای تبدیل شدن 
به یک هسته ای و یک جامعه 
بین المللی با قدرتهای جهانی در 
خط مقدم تالش می کند تا از این 
هدف ایران که برای وجود حکومت 
آخوندها مهم است جلوگیری کند. 
در این بحران دولت ایران در تالش 
است تا با تضعیف صدای رادیکال 
و قاطع با پشتیبانی از البی های 
کمک  با  نمایی  سیاه  و  خود 
جنگ های نیابتی مانند درگیری 

١١ روزه حماس و اسرائيل.

به  اجتماعی  و  اقتصادی  آسیب 
ویروس کرونا

دلیل سالها  به  ایران  اقتصاد مرده 
تحقیقات  و  غارت   ، دولت  فساد 
در مورد فعالیتهای غیر معنایی 
ویروس  شیوع  با  اقتصادی  غیر  و 
کرونا به دلیل عدم اطالع عمدی 
این خطر برای مردم  از  این قانون 
و اقتصاد کشور ، بدتر شده است.

تأثیر  بر  نظارت  پایگاه  آمار  طبق 
اقتصادی ویروس کرونا ویروس در 
مارس ٢٠١٩ ، ارزش تولید ناخالص 
ملی این کشور در مقایسه با سال 
واحدی   ١.٢ منفی  رشد   ٢٠١٨
میزان  جزئیات  سایر  است.  داشته 
این خسارت نیز منتشر شده است:

خسارت مالی حدود ٢٠٢ تریلیون 

ایران  در  صنفی  واحدهای  تومان 
میلیون  و خسارت حدود ١.٤٥٠٠ 
واحدی اتحادیه. عالوه بر خسارات 
اقتصادی ، همه گیر ویروس کرونا 
عمیقی  اجتماعی  های  ویروس 
 ، خانگی  خشونت  افزایش  مانند 
خودکشی و افسردگی در ایران به 

جا گذاشته است.

بیکاری
رشد  نرخ  رشد  منفی  افزایش  با 
 ،  ٢٠٢٠ سال  در  ایران  اقتصادی 
 ١.١ کاهش  از  ایران  آمار  مرکز 
درصدی نرخ بیکاری در بهار سال 
٢٠٢٠ نسبت به سال قبل خبر داد. 
توسط  کار  بازار  بیشتر  تحلیل 
داد  نشان  مجلس  تحقیقات  مرکز 
 ، بیکاری  نرخ  کاهش  دلیل  که 
کاهش نرخ جمعیت فعال در بازار 
کار بوده است ، نه افزایش اشتغال.
حدود   ، تعاون  وزارت  آمار  طبق 
٢.٤ میلیون نفر بیکار در کشور تا 
فوریه سال ٢٠٢٠ وجود داشته است 
کرونا  ویروس  ادامه  دلیل  به  که 
آغاز سال  در  آغاز موج چهارم  و 

٢٠٢١ وضعیت بدتری دارد.

تورم
مشکل  شده  شناخته  بحران  این 
کشور  این  و  نیست  ایران  جدید 
سالها درگیر روند افزایش آن بوده 
است. به جز چند سال ، تورم در 
دهه ٢٠٠٠ همیشه در حال افزایش 
بوده است. طبق گزارش مرکز آمار 
ایران ، نرخ تورم از سال ٢٠١٩ به 
پایان سال ٢٠٢٠ رسیده است و این 
روند در ماه های اول سال ٢٠٢١ 

ادامه داشته است.
نرخ تورم ساالنه ، طبق اعالم مرکز 
آمار ، در سال ٢٠٢٠، ٣٦/٤ درصد 
 ٤٨/٧ نقطه  به  نقطه  تورم  نرخ  و 
نرخ   ، همچنین  است.  بوده  درصد 
نسبت  در سال ٢٠٢٠  تورم اصلی 
افزایش  درصد   ١.٦ قبل  سال  به 
در  تورم  جهش  روند  است.  یافته 
سال ٢٠٢١ ادامه دارد ، نرخ تورم 
 ٢.٧ خدمات  و  کاالها  ماهانه 
درصد افزایش یافته و تورم ساالنه 

تا  است.  رسیده  درصد   ٣٨.٩ به 
و  پولی  های  سیاست  زمانی که 
انضباط مالی دولت ها و همچنین 
فساد عظیم اصالح نشود ، بحران 
تورم در ابتدای هر دولت جدید در 
خواهد  کشور  های  بحران  لیست 

بود.

کسری بودجه دولت
و  دولت  روزه   ١٠٠ های  بحث 
مجلس در مورد بودجه ٢٠٢١ یک 
تحقق  عدم  داشت:  اصلی  محور 
منابع ذکر شده در بودجه و کسری 
بودجه ٣٢٠ تریلیون تومانی دولت.
توافق  مجلس  و  دولت   ، سرانجام 
کردند که به طور کلی در بودجه 
این  اما   ، کنند  ایجاد  تغییراتی 
توافقنامه مانع از تشکیل کسری 
کمیسیون  رئیس  و  نشد  بودجه 
کسری  اخیرا  مجلس  اقتصادی 
را  تومانی  تریلیون   ٣٥٠٠ بودجه 

برای سال ٢٠٢١ برآورد کرد.
اندکی پس از اعالم کسری بودجه 
دولت ، خزانه داری کشور تصمیم 
اوراق  انتشار  زمینه  در  را  خود 
دولت  ضمانت  با  اسالمی  بهادار 
از  بودجه ٢٠٢١  قانون  از ظرفیت 
٢٢ مه اعالم کرد که این امر از 
برای  دولت  های  تالش  سرگیری 

جبران کسری بودجه است.

بحران صندوق های بازنشستگی و 
افزایش جمعیت بازنشستگان

به  سال  کشور  بازنشستگان  تعداد 
سال در حال افزایش است. افزایش 
شرایطی  در  بازنشستگی  جمعیت 
متعادل  و  تساوی  که  است 
فشار  بازنشستگان  حقوق  سازی 
های  صندوق  به  بیشتری  مالی 
که  است  کرده  وارد  بازنشستگی 
سال هاست با بحران های مالی و 

کمبود منابع روبرو هستند.
بازنشستگی  های  صندوق  بیشتر 
یا  بحران  آستانه  در  کشور 
منابع  و  دارند  قرار  ورشکستگی 
خود را از دولت تأمین می کنند و 
شاید فقط صندوق تأمین اجتماعی 
بخشی از منابع خود را از تعهدات 

دولت و ٧٠ درصد منابع خود را از 
طریق بیمه تأمین کند.

با این وجود هیچ یک از صندوق 
غلط  های  سیاست  دلیل  به  ها 
خود  های  دارایی  اند  نتوانسته 
خود  های  هزینه  تأمین  برای  را 
به بحران  سرمایه گذاری کنند و 
می  تبدیل  تبدیل  الینحل  های 

شوند.

بازار مسکن
بازار مسکن ، مانند سایر بازارهای 
و  فساد  دلیل  به   ، کشور  مهم 
غارت مقام رسمی دولت ، افزایش 
با   ، زمین  احتکار  و  مواد  قیمت 
قیمت  جهش  جمله  از  مشکالتی 
تازه  واحدهای  و  زمین  کمبود  و 

احداث شده روبرو شده است.
به ویژه در سال ٢٠١٩ ، بازار به 
تا جایی که  بود  نوسان  شدت در 
به  پایتخت  در  مسکن  معامالت 
کمترین میزان در ٣٢ سال گذشته 
رسید و به ٢٨٥٠٥٠ رسید. قیمت 
درصد   ٣.٥٠ امسال  نیز  مسکن 
کاهش یافت اما در ماه های اول 
رشد  درصد   ١١.٤ به   ٢٠٢٠ سال 

کرد.
افزایش قیمت مسکن در سال ٢٠٢٠ 
و  خانوار  خرید  قدرت  بین  شکاف 
قیمت مسکن را افزایش داد و بازار 
مصرف  خریداران  برای  را  مسکن 
کننده غیرقابل دسترسی کرد. سال 
٢٠٢٠ نیز در زمینه ساخت مسکن 
راکد بود و میزان ساخت و ساز در 
پایتخت به پایین ترین سطح ممکن 

در ١٧ سال گذشته رسید.

پیری جمعیت و کاهش باروری
ایران در ٦٠ سال گذشته ١٠ سال 
بر  مروری  این  است.  شده  پیرتر 
که  است  ایران  جمعیت  شدن  پیر 
توسط مشاور ارشد وزارت بهداشت 
یک  شد.  مطرح   ٢٠٢٠ سال  در 
ایران  است  قرار  که  جدی  بحران 
را به قدیمی ترین کشور جهان در 
که   ، کند  تبدیل  آینده  سال   ٣٠
دار  بچه  نرخ  و  ازدواج  کاهش  با 
شدن ، به ویژه در همه گیر ویروس 

کرونا ، ایجاد می شود. مردم به 
دلیل مسائلی از قبیل ترس از آینده 
اقتصادی  ، مشکالت  ناامیدی   ،
، درآمد ناکافی ، کمبود مسکن 
یا  ازدواج  از  مشکالت  سایر  و 
همین  و  ترسند  می  فرزندآوری 
مسئله باعث شد نرخ زاد و ولد در 
سال ٢٠١٩ حدود ١٧٠،٠٠٠ کمتر 
ادامه  روندی  باشد.  قبل  سال  از 
دارد و هیچ یک از برنامه های 
بی اساس ، بی ارزش و غیرحرفه 
ای دولت به دلیل ماهیت اساسی 
آن ، این مشکل را حل نمی کند.

دخالت در خاورمیانه و وحشت 
دولت ایران سابقه طوالنی در دخالت 
در امور سایر کشورها دارد که با 
توسط  اسالمی  جمهوری  تأسیس 
عراق  و  ایران   ، خمینی  الله  روح 
منفجر  و  جانباز  اولین  عنوان  به 
کننده همه بحران های خاورمیانه ، 
آغاز شده است. این روند با تشکیل 
پشتیبانی   ، لبنان  در  الله  حزب 
یافت.  ادامه  یمن  های  حوثی 
سپس گروههای نیابتی دیگری را 
در تمام کشورهای خاورمیانه ، به 
ویژه عراق پس از ٢٠٠٣ با حمله 
ائتالف تحت رهبری ایاالت متحده 

به عراق ایجاد کرد.
نیست.  ماجرا  همه  این  اما 
نشده  دیده  غالبا  که  دیگر  مورد 
های  فعالیت  است  واضح  اما 
است  رژیم  فرازمینی  تروریستی 
که منجر به درگیری ها و هرج و 
ترور رفیق  مرجهای زیادی مانند 
حریری شده است ، که از آن زمان 
لبنان دولت پایداری ندارد. یا ترور 
محبوب  های  چهره  از  بسیاری 
تضعیف  را  آن  جامعه  که  عراق 
کرده و زمینه را برای ظهور گروه 
فراهم  افراطی  و  بنیادی  های 
کرده است. اما اکنون دولت ایران 
با یک JCPOA + روبرو شده 
است که در آن این موارد به همراه 
شده  گنجانده  آن  موشکی  پرونده 
جهان  دهد  می  نشان  که   ، است 
مخرب  های  فعالیت  تحمل  دیگر 

این رژیم را ندارد.

نویسندە: ژوبین 
کاتیرایی

ترجمە: کوردستان
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نظام با چنین انتخاباتی به دو دهه بازی 
دوگانه پایان می دهد

کیوان دروودی

برای  انتخابات  که  واقعیت  این 
دستاوردهای  اسالمی  جمهوری 
بسیاری داشته قابل انکار نیست. 
با  توانستند  ابتدا  همان  از  آنها 
توسل به یک رفراندوم فرمایشی، 
به  را  خود  انقالبی  شعارهای 
نتیجه  بزنند.  گره  جامعه  خواست 
از سوی  نیز  این رفراندوم تاکنون 
طویل  و  عریض  دستگاه های 
منبع  عنوان  به  نظام،  تبلیغاتی 
رجوع  مورد  آن  کلیت  مشروعیت 

واقع می شود.
جمهوری  متمادی  سالیان  برای 
به  انتخابات  از  توانست  اسالمی 
عنوان یک ابزار در داخل و خارج 
استفاده کند. آنها هرآنچه در توان 
داشتند برای حفظ انتخابات به کار 
ریسک هایی  علی رغم  و  گرفتند 
دوم  و   ٨٨ در  را  آن  نمود  که 
صندوق های  بودیم؛  شاهد  خرداد 
ویژه  ارزش  پیوستە  فرمایشی 

ریسک داشتند.
انتخابات  دهه  چهار  برگزاری 

با  یک سویه  و  درون ساختاری 
پوشش مشارکت عمومی، یکی از 
رکوردهای ویژه این نظام محسوب 

می شود.
اما اخیرا نظام با واقعیت جدیدی 
آن را تجربه  مواجه شد که سابقا 
نکرده بود. واقعیاتی با مولفه های 
از  را  پیشین  معیارهای  که  تازه 

اعتبار ساقط کرد.
طی مدت اخیر مقامات جمهوری 
اسالمی بارها از یک دوراهی اسم 
بردند. دوراهی ای که یک مسیر 
آن هم افزایی در جهت مشارکت باال 
بود و مسیر دیگر آن محدودیت با 
کاهش میزان حضور مردمی. این 
نشانگر یک انشقاق عظیم در سازه 
جمهوری  ساختاری  و  گفتمانی 
اسالمی به شمار می رود. انشقاقی 
که منبعث از دگرگونی های قریب 

به یک دهه گذشته است.
پس  اسالمی  جمهوری  که  جایی 
از حدود یک دهه، بنا به اقتضای 
مسلم  حق  گفتمان  از  موقعیت، 
به  آن  از  هسته ای فاصله گرفت. 
بعد بود که زمینه گفتمان نرمش 
پای خط مشی  جای  پا  قهرمانانه 
نقطه ای  چنین  از  گذاشت.  سابق 
بود که واقعیت تازه با رویه دوگانه 

فرم  »دیپلوماسی«  و  »میدان« 
گرفت.

فایل  افشای  تا  که  حقیقتی 
ضمنی  ظریف،  محمدجواد  صوتی 

و تلویحی بیان شده بود.
نخستین  مذاکرات  به  ورود  با 
برای  چالش  بزرگترین  شاید  و 
که  بود  این  اسالمی  جمهوری 
و  عملگرایانه  ضرورت  فراخور  به 
اجتماعی  اقناع  بنیه های  تعامل، 
ایدئولوژیک را از  و پشتوانه های 

کف می داد.
نه  شعار  فرسایش  که  مقطعی 
فشار  نتیجه  در  شرقی  نه  غربی 
و  شد  آغاز  شرق  و  غرب  توامان 
جمهوری اسالمی ناچار بود برای 
شعارهای  از  تحریم ها  فشار  دفع 
ضدغربی فاصله گرفته و به مثابه 
یک عضو جامعه جهانی _کج دار 
تغییر  این  و مریز _ رفتار کند. 
پایه های  که  نظامی  برای  رفتار 
انقالبی  بر روحیه  ایدئولوژیک آن 
_ جهادی استوار بود؛ کشنده به 

نظر می رسید.
منطقه ای  پراکسی های  تمام  آنها 
خود و نیروهای افراطی داخلی را 
به پشتوانه این افکار جزمگرایانه 
چنین  بنابراین  بودند.  کرده  بسیج 

تهدید وجودی _  گسستی، یک 
دوگانه  رویه  می نمود.  ماهیتی 
به   نهایتا  دیپلوماسی  و  میدان 
خامنه ای  که  رسید  تنگنایی 
قرآن  آیات  به  توسل  با  شد  ناچار 
گفت،  او  برگزیند.  را  دوم  مورد 
شیطان  مضرات  دفع  برای  گاهی 

)آمریکا( باید با او نشست.
خامنه ای در سال ٩٣ در جریان یک 
درهای  باب گشودن  در  سخنرانی 
جمهوری  نظام  گفت:  مذاکره 
موضوعات  درباره ی  اسالمی 
خاصی که مصلحت بداند، با این 
شیطان برای رفع شر او و برای حل 

مشکل، مذاکره می کند.
از  حمایت  مثابه  به  سخنان  این 
دستگاه دیپلوماسی بود که بعدها 
طول  تمام  چالش  بزرگترین  به 

حیات سیاسی او تبدیل شد.
پس از خروج آمریکا از برجام در ١٨ 
و  برگشت  ورق  اردیبهشت ١٣٩٧، 
جمهوری اسالمی به دلیل استفاده 
از موشک های قاره پیما و دخالت 
گروه های  واسطه  به  منطقه ای  
نیابتی باز هم از مقام یک عضو 
جامعه جهانی به عاملی ضد نظم 

موجود تنزل یافت.
جمهوری  که  بود  مقطع  این  در 

اسالمی به این نتیجه رسید که در 
سپاه  خارجی،  و  داخلی  بعد  هردو 
تلقی  بی ثباتی  عامل  پاسداران 
پاسداران  سپاه  افزودن  با  می شود. 
به  گمان  این  تروریسم،  لیست  به 
پایه های  که  شد  تبدیل  یقین 
به سستی  خارج  و  داخل  در  نظام 
دیپلوماسی  دستگاه  و  گراییده 
سهم خواهی  برای  انحطاط  این  از 
روند  این  بالطبع  می برد.  سود 
برای  وجودی  تهدیدی  فرسایشی 
فراقانونی  و  انتصابی  ارکان  تمام 
_ اگر قانونی حاکم باشد _ بود. 
انتقادات ضمنی روحانی و ظریف از 
آنچه باعناوینی همچون »توپ و 
تانک« و »میدان« نام می بردند 
افشاگری های  برای  را  زمینه 
احمدی نژاد و نزدیکان او نیز فراهم 
آورد. این در حالی بود که خاتمی 
موسوی  و  بود  شده  ممنوع الخروج 
و کروبی همچنان در حصر به سر 

می بردند.
اصالح طلبان  عقبه  ترتیب  بدین 
برابر  در  عمال  )دیپلوماسی( 
خامنه ای و سپاه پاسداران )میدان( 
میان  این  در  بود.  کرده  علم  قد 
خواست اقشار مختلف جامعه برای 
بازگشت به شرایط عادی نیز موثر 

بود. طرد این مهره ها که سال ها به 
عنوان یک دیوار حائل در داخل و 
خارج از حلقه  سخت نظام محافظت 
کرده بودند؛ واقعیت تازه را به فاز 
نوینی کشاند. جایی که خامنه ای 

و حلقه  خودی ها تنگتر شد.
ضرورت  حسب  بر  نهایت  در  آنها 
پیش  از  بیش  را  انتخابات  گزینه 
مهندسی  و  دستوری  فرمایشی، 
کردند تا اوضاع در شرایط بحرانیتر 
به  و  قدرت  منابع  و  شود  کنترل 
ویژه فرآیند تصمیم سازی به انحصار 

اقلیتی بسیار کوچک درآید.
قدرت  متمرکز  کانون  تشکیل  با 
پایان  پیشین  رویه  جمهوری،  در 
آنها  اما،  وجود  این  با  می یابد؛ 
گذشته  همچون  نمی توانند  دیگر 
از کارت میانه روهای تحت کنترل 
استفاده کنند و نتایج نامطلوب را 
دهند.  نسبت  آنها  به  بزنگاه  سر 
روزهای  نظاره گر  باید  احتماال 
 ١٤٠٠ خرداد   ٢٨ از  پس  سختی 
سپاه  و  خامنه ای  علی  برای 
که  وضعیتی  باشیم.  پاسداران 
دلیل  به  مسائل،  همه  مسئولیت 
نگارنده  که  حکومتی  تشکیل 
متوجه  می نامد،  اسالمی  خالفت 

خود آنها خواهد بود.
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سینمای ایران در منجالب فساد اخالقی

همنشینی اهالی »خانه سینما« با عضو هیئت مرگ 

سینما، انحصاری در دست سپاه پاسداران است کە جز تبلیغات نفرت انگیز، سینما، انحصاری در دست سپاه پاسداران است کە جز تبلیغات نفرت انگیز، 
آشوبگری، اهانت بە ملت  های جغرافیای ایران، ساز جنگ با کشورها همسایە آشوبگری، اهانت بە ملت  های جغرافیای ایران، ساز جنگ با کشورها همسایە 

و غرب، ترویج فرهنگ فحش و ناسزا و بدآموزی چیزی در بساط ندارد.و غرب، ترویج فرهنگ فحش و ناسزا و بدآموزی چیزی در بساط ندارد.

با اینکە تخصصی در رشتە سینما 
و نقد هنر ندارم اما می توان گفت 
کە امروزه سینمای ایران از لحاظ 
اخالقی در چه فضایی قرار دارد. 
مدتی پیش بود یک از رسانەهای 
فارسی زبان مستندی را در رابطه 
زمان  در  ایران  سینمای  اوضاع  با 

رژیم شاه پخش می کرد. 
برنامە  طول  در  برنامە  مجری 
همیشە  حاشیەها  اینکە  با  پرسید 
موقع  آن  هست  جا  همە  در  و 
چگونە  حاشیەها  لحاظ  از  سینما 
بود؟ )منظور از حاشیە رابطه های 
اخالقی در هر کار و مکان است(.
مهمان برنامە جواب داد: »البتە و 
صد البته کە حاشیە همیشە بودە و 
هست اما آن موقع این حاشیەها در 
کار دخیل نبود یعنی اینکە هیچ 
هنرپیشە  اینکە  برای  هنرمندی 
باشد یا در سینما کار کند از او 
تقاضای رابطە نمی کردند و بە یاد 
دارم یک روزی کە ما هنرمندان 
جمع  هم  دور  فیلمی  ساخت  برای 
و  آمد  فیلم  کارگردان  بودیم  شدە 
این  می دانید  بچەها  گفت  ما  بە 
خانم ها همە ناموس ما هستند باید 

از آنها محافظت کنیم«.
را  مستند  این  جواب  و  سوال 
بکار  خود  موضوع  تشریح  برای 
پهلوی  رژیم  زمان  در  می گیریم. 
و  بود  حکومت  دست  در  سینما 
از  نمونەای  دوران  آن  فیلم  های 
اوضاع سینمای آن زمان را نمایش 
از  نسبی  آزادی  شاه  می دهد. 
لحاظ حجاب ایجاد کردە بود و این 

در سینما نیز ترویج می شد.
بعد از خلع شاه و روی کار آمدن 
جمهوی اسالمی ایران همه چیز بە 

یکبارە تغییر یافت. هر مکان و هر 
و  نشریات  الخصوص  علی  کاری 
رسانە پسوند یا پیشوند اسالمی به 

خود گرفت. 
پردەهای  پشت  کتاب  کسی  اگر 
را  زادە  شفیع  جعفر  اثر  انقالب 
درک  خوبی  بە  باشد  خوانده 
چگونە  خمینی  کە  کرد  خواهد 
کار  روی  چگونە  و  بود  فردی 
زادە  شفیع  گفتەهای  طبق  آمد. 
کە  بود  شخصی  خمینی  آقای 
نماز را تنها برای تفریح می خواند، 
نمی کرد  رعایت  را  حالل  و  حرام 
و گوشت هر حیوانی را کە باشد 
پیش  در  تنها  را  نماز  و  می خورد 
خبرنگاران می خواند و گاهی وضو 

هم نمی گرفت.
همە  نیز  اوصاف  این  با  حال 
می دانیم کە خمینی در همە موارد 
حتی  است  دادە  کارشناسی  نظر 
در مورد و هنر و سینما؛ خمینی 
است: ›‹با  در مورد سینما گفتە 
سینما مخالف نیستیم، ما با سینما 

فحشا مخالفیم«!
بهشت  در  خمینی  سخنرانی  متن 

شرح  بدین  سینما  مورد  در  زهرا 
است:« ایشان ١٢ بهمن  ١٣٥٧ در 
سخنرانی  طی  )س(  بهشت  زهرا 
تاریخی که داشتند، درباره سینما 
که متن آن در کتاب صحیفه امام 
فرمودند:  است،  شده  نوشته  )ره( 
مرکز  ما  سینمای  چه؟  برای 
مخالف  سینما  با  ما  فحشاست. 
فحشا  مرکز  با  ما  نیستیم، 

مخالف  رادیو  با  ما  مخالفیم. 
نیستیم، ما با فحشا مخالفیم. ما 
با تلویزیون مخالف نیستیم، ما با 
اجانب  خدمت  در  که  چیزی  آن 
برای عقب نگه داشتن جوانان ما 
انسانی  نیروی  دادن  دست  از  و 
ما  هستیم.  مخالف  آن  با  ماست، 
تجدد؟  با  کردیم  مخالفت  کی 
تجدد  مظاهر  تجدد؟  مراتب  با 

در  را  پایش  اروپا  از  که  وقتی 
ایران  شرق گذاشت - خصوصا در 
از  باید  که  ]عظیمی [  مرکز   -
به  را  ما  بکنند  تمدن  استفاده  آن 
توحش کشانده است. سینما یکی 
در  باید  است که  تمدن  از مظاهر 
خدمت این مردم، در خدمت تربیت 
این مردم باشد؛ و شما می دانید که 
تباهی  به  این ها  را  ما  جوان های 

این  سایر  همین طور  و  کشیده اند. 
]مراکز[. ما با این ها در این جهات 
مخالف هستیم. این ها به همه معنا 

خیانت کرده اند به مملکت ما«.
چگونە  ایران  سینمای  امروز  اما 

است؟
سپاه  دست  در  انحصاری  سینما، 
تبلیغات  جز  کە  است  پاسداران 
بە  اهانت  انگیز، آشوبگری،  نفرت 

ساز  ایران،  جغرافیای  ملت  های 
جنگ با کشورها همسایە و غرب، 
و  ناسزا  و  فحش  فرهنگ  ترویج 

بدآموزی چیزی در بساط ندارد.
باید  ایران  سینمای  در  امروزه 
حاشیەای  حتما  هنرپیشە 
یا  تهیەکنندە  کارگردان  با 
تا  باشد  داشتە  فیلمنامەنویس 
بتواند وارد سینما شود. آنانی هم 

بە  سینما  در  همچنان  امروزه  کە 
مانند ستارە نام و نشانی دارند از 

کسانی هستند پر حاشیە.
است  کسی  گلزار  محمدرضا 
از  پاسداران  سپاه  همکاری  با 
ماشین  های  خارجی  کشورهای 
مسئوالن  برای  ویژە  خارجی  برند 
بازیگر  چندین  می کند.   وارد 
را نشان  بە عنوان ستارە خود  کە 

اخالقی  بی  الگوی  از  می دهند 
هستند.

از  بسیاری  دیگر  سویی  از  اما 
سینماکارانی دیگر هستند بە خاطر 
بیکار  فیلمسازان  درخواست  رد 
شدەاند. پرستو صالحی کسی است 
اخالقی  پیشنهاد  رد  بە خاطر  کە 
بیکار شد. صدف طاهریان، فاطمە 
از  آباد  فیروز  السا  و  آریا  معتمد 

بی  از  هستند  بازیگرانی  جملە 
سخن  ایران  سینمای  در  اخالقی 

گفتەاند.
مرجان محتشم بازیگری است کە 
مردم  بین  ›‹محبوبیت  بود:  گفتە 
چیزی نیست که بتوان به راحتی 
آن را به دست آورد ولی متاسفانه 
برخی ستارگان به دلیل ابزار شدن 
و ارتباطات غیراخالقی که باعث 
تاسف است محبوب  شرمندگی و 
این  من  اعتقاد  به  که  اند  شده 

محبوبیت نیست«.
»به  بود:  گفتە  استخری  شاهرخ 
من نشان بدهید تا به او بگویم چه 
سینما  ستاره  بتواند  تا  کند  کار 
استعداد  به  نیاز  هم  خیلی  شود. 
ندارد، شاید یک خانه مجردی به 

کارش بیاید«.
اخالقی  بی  از  است  مواردی  این 
در سینمای حکومت اسالمی ایران 

کە تا كجا ریشە دوانیدە است.
و  ابتذال  در  غرق  ایران  سینمای 
ایران  سینمای  است.  ولنگاری 
اصالح کنندە نیست بلکە بدآموزی 
ترویج  ایران  سینمای  دارد. 
قدرت  سیستمی  درون  اندیشەهای 
است. این سینما در خدمت مردم و 

برای مردم نیست.

نویسندە:
مینامینا

با  سینما"  "خانه  اهالی  از  جمعی 
قوه قضاییه  رئیس  رئیسی  ابراهیم 
احتمالی  نامزدهای  از  یکی  که 
سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری 
دیدار  است  خردادماه  در  اسالمی 
این  شدن  رسانه ای  با  کرده اند! 
تهیه کننده  طائرپور  فرشته  دیدار، 
سینما به آن اعتراض کرده و گفته 
این جلسه  دیدن دوربین در  با  که 
را  آن  که  خواسته  مسئوالن  از 

رسانه ای نکنند!

با  سینماگران  از  نفره   ٢٠ جمعی 
ابراهیم رئیسی ناقض بزرگ حقوق 

بشر در ایران دیدار کردند
وبسایت های  شده  منتشر  تصاویر 
گروهی  می دهد،  نشان  خبری 
صنف  خانه  اعضای  از  نفره   ٢٠
سینما روز جمعه ١٠ اردیبهشت ماه 
قوه  رئیس   رئیسی  ابراهیم  با 
نامزدهای  از  یکی  و  قضاییه 
انتخابات  سیزدهمین  احتمالی 
در  اسالمی  ریاست جمهوری 

خردادماه، دیدار داشته اند.

این دیدار در مجموعه نشست های 
در  که  بوده  رئیسی  "نخبگانی" 
اعضای  حضور  با  ٢٦ام  جسله ی 

خانه سینما برپا شده است.
در این دیدار که به بهانه بررسی 
"نقش سینما در کاهش آسیب  های 
مفاسد  با  مبارزه  و  اجتماعی 
اعضای  شده،  برگزار  اقتصادی" 
خانه سینما، مدیر کنونی و قبلی 
هیئت  اعضای  و  سینما  خانه 
وابسته  صنفی  واحد  این  مدیره 
منوچهر  جمله  از  حکومت  به 

قبلی،  مدیرعامل  شاهسواری 
مسعود ده نمکی فیلمساز و عضو 
نجفی  محمدعلی  فشار،  گروه 
سینما،  خانه  مدیره  هیئت  رئیس 
محمدمهدی عسگرپور و منوچهر 

محمدی حضور داشتند.
و  گزینش  سینماگران  نشست  این 
دستچین شده خانه صنف سینمای 
از  یکی  رئیسی،  ابراهیم  با  ایران 
ناقضان اصلی حقوق بشر در ایران و 
از صادرکنندگان احکام مرگ در 
دهه ٦٠ خورشیدی، نشان می دهد 

"خانه  رئیسه  هیئت  دست کم 
سیاسی کاری  راه   همچنان  سینما" 
حمایت  مزایای  از  بهره مندی  و 
انتصابات  در  قدرت  نهادهای  از 
ریاست  جمهوری را ادامه می دهد.
این در حالیست که بخش وسیعی 
که  باورند  این  بر  سینماگران  از 
نهاد  یک  نه  سینما"  "خانه  این 
بلکه  سینماگران،  حامی  صنفی 
عده ای  سودجویی  برای  محفلی 
این  در  همیشگی  چهره های  از 
به  روز  هر  که  است  تشکیالت 
رنگی در می آیند، یک روز سبز و 
یک روز بنفش و یک روز نیز به 

رنگ عمامه ی سیاه رئیسی!
در این نشست رئیس قوه  قضاییه از 
سینماگران خواسته تا به دادگاه ها 
و زندان ها بروند و سوژه های خود را 
از نزدیک پیدا کنند. حال آنکه، 
فشار سیستماتیک قوه  قضاییه بر 
هنرمندان غیروابسته چنان باالست 
یا  اینستاگرام  پست  هر  با  که 
توئیتی توسط همین دستگاه تحت 
ریاست رئیسی فرا خوانده می شوند 
و  پیگرد  با  و  باشند  پاسخگو  تا 
فعالیت  از  ممنوعیت  و  زندان 

مجازات هم می شوند!
در  گزینشی  سینماگران  این  حاال 
با قاضی مرگ همنشینی  حالی 
این قوه  پرونده سیاه  می کنند که 
حداقل در یکسال اخیر پر از صدور 
طوالنی  حبس های  اعدام،  احکام 
درمان  از  زندانیان  محرومیت  و 
در  حفاظتی  وسایل  و  پزشکی 
برابر کرونا و همچنین اجرای حکم 

اعدام بوده است.
"خانه  سینماگران  از  ایندسته 
سینما" در عمل باند گسترده ای به 
شمار می روند که از تولید تا پخش 
و اکران سینمای ایران را با حمایت 
دست  به  اسالمی  ارشاد  وزارت 
در  دیگر،  سوی  از  و  گرفته اند 
برابر فساد سیستماتیک اقتصادی 
نهادهای  فعالیت های  از  ناشی 
پاسداران  سپاه  جمله  از  حکومتی 
انقالب اسالمی نیز سکوت اختیار 
حلقه  از  بخشی  نیز  خود  و  کرده   
فساد محسوب می شوند و از همین 
رو نیز ابایی ندارند که پشت یک 
میز با قاضی مرگ بنشینند ولی 
می خواهند که خبر و عکس های 

این همنشینی منتشر نشود!
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رابطه موشک 
حوثی ها و اتهام 
مجدد به سوی 

ایران

هومن سمکو

اوضاع در ایران و اطراف آن بحرانی 
است. رژیم آخوندها کل منطقه را 
تروریسم و  از  ثبات میکند و  بی 
زیادی  در کشورهای  بنیادگرایی 
بطور  میباید  و  میکند  حمایت 
تهدید  یک  که  کرد  بیان  واضح 
برای صلح جهانی وجود دارد. به 
شکاف  از  مالها  رژیم  من  نظر 
به  مناقشه اش  مورد  اتمی  توافق 
مثابه یک چک سفید برای ادامه 
استفاده  بشریت  علیه  جنایاتش 
میکند. نکته ای که مکررا اشاره 
سال  همین  آخر  تا  ایران  در  شده، 
مقایسه  در  اعدام  بیشترین  جاری 
به  دنیا  دیگر  کشورهای  تمام  با 
جالب  است،  شده  گذاشته  اجرا 
است که میلیاردها دالر پولی که 
ایران  برای  اتمی  توافق  اساس  بر 
آزاد شده اند، برای بهبود وضعیت 
مردم بکار گرفته نشده است بلکه 
برای پشتیبانی از تروریسم در دنیا 

استفاده شده است.
دروغ  به  میکند  تالش  ایران  رژیم 
ادعا کند که یک مشکل فرقه 
یمن  در  مذهبی  یا  و  گرایی 
وجود دارد و آنها برای حمایت از 
حرف  این  می آیند.  مستضعفین 
درست نیست و همه می دانند که 
مردم یمن بیش از ١٠٠٠سال است 
که با هم در همزیستی بسر برده اند 
باهم  آنها  نبود،  ایران  رژیم  اگر  و 

جنگی نداشتند. 

شورای امنیت سازمان ملل متحد، 
طی قطعنامه  ای شلیک موشک 
به سوی ریاض را به شدت محکوم 
در  هم چنین  امنیت  شورای  کرد. 
شبه نظامیان  محکومیت  قطعنامه 
حوثی که به اتفاق آرا همه اعضای 
ثابت و موقت آن به تصویب رسید، 
هشدار داد که همه کشورها ملزم 
شورای  قطعنامه های  تطبیق  به 
امنیت مبنی بر عدم ارسال اسلحه 

به شبه نظامیان حوثی ها هستند.
همه  تطبیق  بر  امنیت  شورای 
علیه  ملل  سازمان  قطعنامه های 
به خصوص  حوثی  شبه نظامیان 
آنها که ارسال اسلحه به این گروه 
می کنند  ممنوع  را  تروریستی 
تأکید کرد. شورای امنیت سازمان 
از  خود  حمایت  بر  دیگر  بار  ملل 
ارضی  تمامیت  حفظ  استقالل، 
یمن  ملی  حاکمیت  به  احترام  و 
تأکید کرد. دسترسی شبه نظامیان 
حوثی به موشکهای بالستیک را 
تهدیدی برای امنیت منطقه  ای و 

بین المللی دانست.
موشک  این  میگوید  عربستان 
از  حوثی  نظامیان  شبه  توسط 
این کشور شلیک  بە سمت  یمن، 
از  عربستان  مقامات  بود.  شده 
حوثی های  از  حمایت  بدلیل  ایران 
را  تهران  و  هستند  خشمگین  یمن 
منطقه«  در  تنش  »افزایش  بانی 
حوثی ها  بدست  موشک  پرتاب  و 
در  درگیری ها  آغاز  با  میدانند. 
یمن از سال ٢٠١٥، ده ها موشک 
شلیک شده از یمن توسط سیستم 

ناکار  عربستان  موشکی  دفاع 
برخورد  وجود  این  با  است.  مانده 
سه موشک شبه نظامیان حوثی به 
مراکز نیروهای ائتالف به رهبری 
عربستان در داخل خاک یمن ٣٠٠ 
باعث  و  گذاشت  برجای  کشته 
نظامی  تجهیزات  رفتن  بین  از 

بسیاری شد.
پیش  در  که  استراتژی  با  ایران 
امنیت  برهم زدن  سعی  دارد  رو 
منطقه و دور شدن ایران از جنگ 
از  ممانعت  همچنین  و  داخلی 
گروه های  و  آشوب  این  رسیدن 
اپوزوسیون به ایران میباشد. نکته 
برجام  با  ایران  که  اینجاست  مهم 
دست از رسیدن به سالح هسته ای  
زمان  اینجا  در  اما  است.  کشیده 
با  تا  میکند  استفاده  فرصت  از 
گرفتن  قدرت  و  منطقه  برهم زدن 
فرقه شیعه وابسته  به  والیت فقیه، 
داشته   منطقه   در  را  باالیی  دست 
باشد. با بررسی مطالب خاورمیانه 
مشاهده میکنیم که ایران در یک 
دهه اخیر تداخل زیادی  فراتر از 
حومه و مرز بین المللی خود کرده 
است. همچنین در صدد بر آمده  تا 
حكومت های این كشورها را وابسته  
به  خود كند. عراق, سوریه و امروز 
مردم  آرامش  زدن  برهم  با  را  یمن 
بی گناه و مجبور به ترک کشور 
و خاکشان میکند. آشکارا میتوان 
نبود،  ایران  اگر  که  گفت  و  دید 
پیش  سال ها  نیز  منطقه   مشكالت 
حلی  راه  به  كار  ابتدای  همان  یا 

سیاسی دست یافته بود.

با  داد  هشدار  حماس  رئیس 
و  مادی  امکانات  از  استفادە 
نظامی ایران همە چیز را بە 

آتش خواهیم کشید

همە  جمهوری خواه:  سناتور 
قبول دارند کە حوثی ها یک 

گروە تروریستی هستند

در  آمریکا  ارشد  فرماندە 
راهی  دنبال  بە  خاورمیانە: 
برای مقابلە با حمالت پهبادهای 

کوچک ایران هستیم

"یحیی سنوار"، رئیس گروە حماس 
هشدار داد، در صورتی کە مسائل 
"غزە" حل و فصل نشود، با استفادە 
از منابع مالی و تسلیحاتی رژیم 
ایران، همە چیز را بە آتش خواهیم 

کشید.
 "سنوار" گفتە است، حماس هیچ 
نیازی به کمک مالی ندارد، چرا 
که رژیم ایران پول و تسلیحات در 

اختیار این گروە قرار می دهد.
اعتراف  این حال  با  حماس  رئیس 

خارجە  وزیر  بلینکن«،  »آنتونی 
عبدالکریم  »محمد  آمریکا 
دو  المدنی«  یوسف  و  الغماری 
بە  را  حوثی ها  فرماندهان  از  تن 
در  و  افزود  تحریمی ها  لیست 
واکنش بە این اقدام دولت بادین، 
»تام کاتن«، سناتور جمهور خواە 
تاکید کرد کە حوثی ها گروهی 
تروریستی هستند و دولت آمریکا 
باید همچنان حوثی ها را گروهی 

تروریستی بداند.

مکنزی«،  فرانک  »ژنرال 
نظامی  فرمانده  عالی ترین 
گفت:  خاورمیانه  در  آمریکایی 
یافتن راهی برای مقابله با حمالت 
در  ایران  رژیم  ساخت  پهپادهای 
و  آمریکاست  اول  اولویت  منطقە، 
این کشور در زمینه یافتن راه حلی 
این معضل هنوز در مراحل  برای 

اولیه است.
فرماندهی  که  مکنزی«  »ژنرال 

زیرساخت های  اسرائیل  که،  کرد 
داده  قرار  هدف  مورد  را  حماس 
گردان های  اعضای  از  نفر   ٨٠ و 
کشتە  را  القدس"  سرایا  و  "قسام 

است.
گزارشی  در  "العربیە"  تلویزیون 
از  ایران  رژیم  است  کردە  اعالم 
طریق فرماندە سابق سپاە تروریست 
امکانات  سلیمانی"،  "قاسم  قدس 
همراە  را  تسلیحاتی  و  مالی  الزم 
لبنانی  متخصص  کادرهای  با 

»تام کاتن« سناتور جمهوری خواه 
از ایالت »آرکانزاس« اظهار داشت 
بازگشت  به مثابه  این فرمان  که 
خود  سابق  تصمیم  از  بایدن  دولت 
مبنی بر حذف حوثی ها از لیست 

تروریسم است.
»کاتن« در حساب توئیتری خود 
نوشت: در حال حاضر حوثی ها یک 
گروه تروریستی هستند که صلح و 

ثبات یمن را تهدید می کنند.
موضع گیری ها،  این  ادامه  در 

نیروهای سنتکام را بر عهده دارد، 
از  استفاده  گفتە:  خبرنگاران  به 
پهپادهای کوچک بمب گذاری شده 
به  وابسته  شبه نظامیان  سوی  از 
پیش رو  سال های  در  ایران  رژیم 

بیشتر خواهد شد.
فروردین  نیمە شب چهارشنبە ٢٥ 
مواد  حامل  پهبادی   ،١٤٠٠
پایگاە  تی«  ان  »تی  منفجرە 
نیروهای ائتالف ضد داعش مستقر 

اختیار  در  سوریەای  و  ایرانی  و 
"حماس" باهدف ساخت انواع تونل و 

موشک قرار دادە بود.
اعترافات سران گروە های وابستە بە 
رژیم در حالی می  باشد کە، مردم 
محتاج  خود  شب  نان  برای  ایران 
وضع  بە  توجە  بدون  نیز  رژیم  و 
مردم  این  سرمایە  آن ها،  معیشت 
گروە های  همچنین  اختیار  در  را 

می گذارد.

برجسته  عضو  ریش«  »جیم 
کمیسیون روابط خارجی مجلس 
از  جمهوری خواه  حزب  از  سنا 
تحریم دو تن از فرماندهان ارشد 
حوثی و قرار دادن آنان در لیست 
کرد  استقبال  آمریکا  تروریسم 
رژی  حمایت  مورد  گروه  این  و 
شدن  طوالنی تر  عامل  را  ایران 

جنگ داخلی یمن دانست.

»هەولێر«  بین المللی  فرودگاە  در 
آن  پی  در  و  داد  قرار  هدف  را 
خسارات مالی زیادی بە فرودگاە 
فرودگاە  نزدیک  ساختمان های  و 
پهبادهای  ایران  رژیم  شد.  وارد 
ساخت خود را در اختیار گروه های 
دادە  قرار  منطقە  در  خود  وابستە 
رژیم  استراتژی  راستای  در  تا 
اقدام و در حقیقت منطقە را دچار 

بی ثباتی و ناامنی کنند.
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