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روحانیون در کمین قدرت                                              
تحریم انتخابات

 بر آیندە
 مردم تاثیرگذار است

بحران
 معیشت ایران

از  را  خامنەای  وجود  همە  ترس 
با  و  گرفتە  فرا  موجود  وضعیت 
تا  می کند  تقال  دندان  و  چنگ 
بلکە خود و رژیمش را نگە دارد. 
خامنەای  سراپای  چنان  کابوس 
رنگی  با  کە،  گرفتە  فرا  را 
سو  با  پریشان،  چهرەای  و  پریدە 
ظن شدید  اطرافیان خود را نظارە 
نیروهای  جزو  نکند  کە  می کند 
حتی  کە  کابوسی  باشند!  دشمن 
و  دربرگرفتە  نیز  را  رهبری  بیت 
می ترسد در سال های اواخر عمرش 
میراثش بر باد رفتە و رژیمش بە 
سوی  از  گردد.  مبدل  خاکستر 
دیگر با فشار پوتین و روسیە هم 
باید هرچە مهرە  است کە  مواجه 
است  غرب  و  بریتانیا  بە  وابستە 
از  و  شناسایی  را  نظام  داخل  در 
کار عزل کند. از سویی  دیگر هر 
روزە شاهد انفجار مراکز امنیتی و 
نظامیش نیز هست! مردم ایران نیز 
با همە اقشار و طبقات اجتماعی 
در سال های ٩٦ و ٩٨ خورشیدی 
علیه   شعار  و  آمدە  خیابان ها  بە 

خامنەای سر دادند.
اشارە  موارد  از  خامنەای  ترس 
شدە او را واداشتە تا بە هر طریقی 
پست  در  را  است کسی  بودە  کە 
كار گمارد کە  به   جمهور  ریاست 
تمام و کمال وابستە بە خودش بودە 
بە شکلی کە تکالیف خود را بی 
دردسر انجام دهد و رژیم خامنەای 
دورە  این  در  جورکند؛  و  جمع  را 
نیز  اصولگرا  ــ  اصالح طلب  بازی 
تمام شد و خامنەای دیگر نیازی 
بە آدمک های تحت عنوان اصالح 

طلب   ندارد.
خامنەای  خرداد   ٢٨ تاریخ  در 
روشن  را  قدیمش  همراهان  تکلیف 
مقابل  در  کمال  و  تمام  و  کرد 
در  و  ایستاد  ایران  ملیت های 
 ١٤٠٠ خرداد   ٢٨ روز  حقیقت 
تحولی  و  عطف  نقطە  خورشیدی 

کریم پرویزی

ادامه در صفحه  3

دوره  
فروپاشی

ســـخـن

دالیل افزایش شدید 
نگرانی غرب نسبت به 
چین و تاثیر آن بر 

خاورمیانه

پیام مسئول اجرایی حزب دمکرات در رابطه با 
موفقیت در تحریم انتخابات

»مصطفی هجری« مسئول اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران طی پیامی در رابطه با موفقیت در تحریم انتخابات رژیم اسالمی ایران از 
سوی مردم کوردستان؛ بە آنان تبریک گفت.

متن این پیام بدین شرح است:
عالوە بر توطئه، نقشە و تهدیدهای مستمر رژیم ایران، مشارکت مردم کوردستان ایران در انتخابات کمترین میزان بودە و این پیامی 

قدرتمند »نە« است بە این رژیم ضد مردمی است.
این تحریم سراسری رژیم را بیشتر در انزوا قرار می دهد و مبارزە مردم را قدرتمندتر می کند.

سپاس و تشکر از همە شما
حزب دمکرات کوردستان ایران

مسئول اجرایی
مصطفی هجری

3٠ خردادماه ١4٠٠ خورشیدی

انتخابات  خرداد   ٢٨ جمعە  روز 
و  جمهوری  ریاست  فرمایشی 
شورای شهر و روستاهای ایران تحت 
اسالمی  جمهوری  رژیم  حاکمیت 
برای  پروسە  این  در  شد؛  برگزار 
بە  و  ایران  ملت های  بار  چندمین 
ویژە ملت کورد حماسە و افتخاری 
دیگر آفریدند و تاریخ نیز از آن بە 
و  ارادە  از  برآمدە  افتخاری  عنوان 
اندیشەای سیاسیی یاد خواهد کرد.
میزان  تقلب،  با  رژیم  چە  اگر 
مشارکت مردم را چیزی فراتر از 
مردمان  اما  واقعیت گزارش کرد، 
عدم  با  کە  می دانند  خوب  ایران 
چە  صندوق ها  پای  حضورشان 
حماسەای آفریدە و همە یک صدا 

"نە" بزرگی بە رژیم اسالمی ایران 
گفتند!

بود  پیشبینی  قابل  کە  آنچە 
وادارکردن  برای  رژیم  تقالهای 
مردم بە مشارکت و تقلب در میزان 
آرای نامزدها بود، بر اساس شناخت 
٤٢ سالە از چنین رژیمی و وجود 
صدها سند از فشار، تهدید، تقلب 
و تحریف، رژیم تالش کرد تا بە هر 
طریق ممکن مردم را پای صندوق  ها 
بکشاند. اما آنچە جای تقدیر دارد 
با  ایران  مردم  همە  مشارکت  عدم 
همە تنوعات و مشروعیت نبخشیدن 
شهر  در  مثال  برای  بود.  رژیم  بە 
گستردە  تبلیغات  وجود  با  ورمێ 
عوامل و مزدوران رژیم در این شهر 

دو  میان  رقابتی  فضای  ایجاد  و 
با  خواستند  آذری  و  کورد  ملت 
ایجاد چنین جوی مردم را تحریک 
نتیجە جز  بە مشارکت کنند، اما 
از  فرمایشی  انتخابات  این  تحریم 
آذری،  سوی هر دو ملت کورد و 

چیز دیگری نبود.
این حالت مختص شهر ورمێ نبود 
کە  روستاهایی  و  شهر  همە  بلکە 
زندگی  هم  با  آذری ها  و  کوردها 

می کنند، این چنین بوند.
کە  بردند  پی  رژیم  سران  وقتی 
میزان مشارکت مردم بسیار ضعیف 
برای  را  آمدند شرایط  بود،  خواهد 
کسانی کە حتی شناسنامەشان نیز 
کە  کردند  فراهم  نبود  عکس دار 

اما غافل  می توانند شرکت کنند 
صدا  یک  ایران  مردم  کە  این  از 
کردە  انتخابات  تحریم  بە  تصمیم 

بودند.
با  کشور  وزارت  دیگر  سوی  از 
در  رای گیری سعی  زمان  تمدید 
کە  داشت  اشخاصی  رأی  خریدن 
فرزندانشان  نان  لقمە  یک  برای 

محتاج اند.
در کل رژیم و عوامل آن در ایران 
انواع  از  استفادە  با  کوردستان  و 
مردم  کە  کردند  تالش  ترفندها 
و  تهدید  مالی،  وعدە  با  چە  را 
 ... و  مذهبی   – ملی  تحریکات 
گیری  رأی  صندوق  های  پای 
بکشانند اما در عوض با مردمی 

ارادەای  دارای  کە  شد  روبەرو 
با  را  خود  تکلیف  و  بودند  مصمم 
رژیم ارتجاعی مشخص کردە بودند.
کوردستان،  در  تاریخی  اتحاد  این 
هویتی کوردستانی بخشید و مردم 
با "نە" گفتن بە رژیم اشغالگر سطح 
هوشیاری و ارادە هویت طلبی خود 

را معنا بخشیدند. 
این حماسە تاریخی پیامی نیز برای 
ویژە  بە  و  ایرانی  اپوزیسیون  همە 
آگاهی  سطح  کە  داشت  کوردها 
مردم رشد کردە و شما هم باید خود 
را برای مرحلەای نوین آمادە کنید 
کە خواست همە مردمان ایران است.

حماسە و افتخاری دیگر
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دورە مقدماتی ٢٤٩ پیشمرگە کوردستان 
پایان یافت

یکی از فرماندهان برجسته و شهیر
 حزب دمکرات درگذشت

شماری از جوانان مبارز و انقالبی 
کوردستان با شور و شوق انقالبی 
بە صفوف پیشمرگەهای کوردستان 
پیوستند و اسلحە دفاع از ناموس 
و کرامت ملت کورد را در دست 

گرفتند.
خردادماه  شانزدهم  یکشنبە  روز 
 ٢٤٩ دورە  خورشیدی،   ١٤٠٠
حضور  با  پیشمرگە  مقدماتی 
و  سیاسی  مسئوالن  از  شماری 

خردادماه،   ٢٦ چهارشنبه،  بامداد 
ببر  به  معروف  بدری،  ظاهر 
فرماندهان  از  یکی  کوهستان، 
دمکرات  حزب  شهیر  و  برجسته 
بیماری،  بدلیل  ایران،  کوردستان 
بیمارستان های کشور  از  در یکی 
فرو  جهان  از  چشم  دانمارک، 

بست.
روستای  اهل  بدری،  ظاهر 
»حبش« از توابع شهرستان خوی، 
در  او  بود.  ایران  کوردستان  در 
در  که  میهن  دوست  خانواده ی 
تاسیس حزب دمکرات و همچنین 
کوردستان   جمهوری  گیری  شکل 
جهان  به  چشم  داشته اند،  نقش 
نیز  پیشتر  بدری  خانواد  گشود. 
در قیام آرارات حضور و مشارکت 
در  نیز  افتخار  این  و  داشته اند 
پیشینه این خانواده ثبت شده است.
اکثر  در  بدری«  »ظاهر  فرمانده 
رژیم  علیه  تظاهرات  و  اعتراضات 
و سپس  داشته  شاهنشاهی حضور 
با برقراری ارتباط با رهبری حزب 
در  توانست  مهاباد،  در  دمکرات 
ماکو  و  سلماس  خوی،  شهرهای 
مقر حزب دمکرات کوردستان ایران 

نظامی، کادر و پیشمرگەها برگزار 
گردید.

»ئەی  ملی  سرود  با  مراسم  این 
سکوت  لحظە  چند  و  ڕەقیب« 
برای ادای احترام بە روح شهیدان 

کوردستان آغاز شد.
آمادگی  و  نظامی  رژه  سپس 
جسمانی از سوی شرکت کنندگان 
نمایش  پیشمرگە  مقدماتی  دورە 
دادە شد. در ادامە مراسم »رستم 

را تاسیس و با سازماندهی مردان 
حزب،  صفوف  در  کورد  زنان  و 
مبارزاتی  انسجام  راستای  در 
گام های  کوردستان،  آزادیخواهان 

اساسی بردارد.
سایر  رویدادها  این  با  همزمان 
به  نیز  بدری  خانواده  اعضای 
دمکرات  حزب  مبارزین  صفوف 
برادر  که  پیوستند  کوردستان 
بدری،  بشیر  بنام،  ایشان  بزرگ 
یک  در  شمسی،   ١٣٥٩ سال  در 
تروریست های  با  شدید  درگیری 

جمهوری اسالمی، جانباخت.
ظاهر بدری در گردان »قارمان« 
فرمانده گروهان و فرمانده نظامی 
 ١٣٦٠ سال  در  بود.  کوتول 
شمسی، بعد از عقب نشینی حزب 
خیانت  بدلیل  کوردستان  شمال  از 
»گروه هفت نفره«، ظاهر بدری و 
تعدادی از رفقای حزبیش در حین 
بازگشت به مقر دفتر سیاسی حزب 
دمکرات در سردشت، در روستای 
نیروهای  کمین  در  میرآباد، 
تروریستی جمهوری اسالمی افتاده 
این  با  شدیدی  درگیری  طی  و 
همرزمان  از  یکی  تروریست ها، 

دستگاه  مسئول  جهانگیری« 
دمکرات  حزب  بازرسی  و  نظارت 
در  ایران  کوردستان  کوردستان 
رابطە با نقش پیشمرگە در مبارزە 
آزادیخواهی کوردستان تقدیم نمود.
سپس شعری تحت عنوان »ڕاپەرن« 
تقدیم  بامی«  »کاوان  سوی  از 

شد.
از  دورە  آموزشی  پیام  ادامە  در 
از  مەعرووفی«  »سەروەر  سوی 

فرمانده بدری بنام حسن زیتون، به 
شهادت می رسد.

شمال  به  ایشان  بازگشت  از  بعد 
ظاهر   ،١٣٦١ سال  در  کوردستان 
عملیات  فرمانده  سمت  در  بدری 
به  حاتم،  سروان  شهید  گردان 
آزادی  برای  خود  مبارزات 

کوردستان ادامه می دهد.
از  بدری  ظاهر   ،١٣٦٣ سال  در 
مسئول  قادری،  نبی  شهید  سوی 
وقت مرکز »آگری« به فرماندهی 
گروهان شهید بشیر بدری منصوب 
گردید و همراه گروهان خود بسمت 
کوهستان های آگری روانه شدند و 
در مناطق خوی و ماکو به قیام 
خود علیه رژیم ایران ادامه دادند تا 
اینکه سرانجام در یکی از مناطق 
کمین  در  ترکیه،  و  ایران  مرزی 
نیروهای نظامی ترکیه افتادند و 

اسیر شدند.
بعد از دو سال حبس در زندان های 
ترکیه، دولت آنکارا به ظاهر بدری 
که  کرد  اعالم  حزبیش  رفقای  و 
در  نویسی  نام  صورت  در  تنها 
برای  ملل  سازمان  نمایندگی 
به  نپیوستن  و  پناهندگی  دریافت 

مسئوالن آموزشگاه قرائت شد.
سوی  از  سرودی  همچنین 
عنوان  تحت  شرکت کنندگان 
خەم‹‹  فرمێسکی  بۆم  ›مەڕێژن 

تقدیم شد.
پیام دورە ٢٤٩ مقدماتی پیشمرگە 
محمدی«  »شایان  سوی  از 

شرکت کنندە دورە قرائت شد.
سپس سروودی با عنوان »قەندیل« 
شرکت کنندە  »متین«  سوی  از 

صفوف حزب، حاضر به رهایی آن ها 
می باشد و اینگونه شد که بعدها 
همچون پناهنده به دانمارک اعزام 

شدند.
از آن زمان تا به امروز نیز، فرمانده 
ظاهر بدری، در کمیته  های حزبی 
فعالیت های  به  دانمارک  در 
و  داد  ادامه  خود  سیاسی 
به  حزبی  مختلف  مسئولیت های 

ایشان سپرده شد. 

دورە تقدیم شد.
در  کە  برتر  نفرات  دورە  هر  در 
دروس سیاسی و نظامی نمرە برتر 
تقدیر  آنان  از  می کنند  کسب  را 

می شود.
در این دورە ا در بخش سیاسی و 
عرفان  محمدی،  »شایان  نظامی 
نمرات  بامی«  کاوان  و  پورحسن 
جایزە  کە  کردند  کسب  را  برتر 
آنان از سوی »قادر مهفر« فرزند 

حزب  بدری،  ظاهر  درگذشت  با 
یکی  ایران  کوردستان  دمکرات 
از قهرمانان و فرماندهان شجاع و 
این  داد.  دست  از  را  خود  مبارز 
ضایعه موجب غم و اندوه گسترده 
مناطق  بویژه  و  کوردستان  در 

کوتول و آرارت شده است.
ظاهر  فرمانده  نام  و  یاد  بی شک 
حزب  مبارزاتی  تاریخ  در  بدری 
همچون  کورد  ملت  و  دمکرات 

شهید »لقمان مهفر« تقدیم شد.
»ظاهر  انضباط  و  نظم  بخش  در 
گرگولی، محمد شریعتی و ساسان 
بدست  را  برتر  نمرات  سالح پور« 
آوردە بودند کە جایزە آنان از سوی 
از  یکی  معروفی«  »سەروەر 

مسئوالن آموزشگاه تقدیم شد.
از  سرودی  مراسم  این  پایان  در 
از  حسام«  و  »ساسان  سوی 

شرکت کنندگان دورە پایان یافت.

خواهد  باقی  درخشان  ستاره ای 
ماند.

ایران  کوردستان  دمکرات  حزب 
فرمانده  درگذشت  اینکه  ضمن 
بزرگ  ضایعه ای  را  بدری  ظاهر 
به  را  ایشان  وفات  می داند، 
خانواده و بستگان ایشان و ملت 

مبارز کورد، تسلیت می گوید.
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سخن ادامه 

کوردستان همیشه جاوید و پایدار باد

نشست مجازی سە ائتالف بزرگ سیاسی اپوزیسیون 
رژیم ایران با شعار براندازی رژیم برگزار شد

رژیم ایران بە اجبار مردم را وادار بە مخالفت با 
حزب دمکرات می کند

بنیادین بود در تاریخ ایران.
تا  اگر  بود  این  نخستین  تحول 
اصطالح  بە  در  پیش  چندی 
انتخابات، شکافی میان مردم یا 
در میان باندهای حاکمیت ایجاد 
می شد، این بار مشکل برای همە 
همە  دست  رو  خامنەای  و  روشن 

زد.
جامعە  در  شکافی  قبال  اگر 
ایجاد می کردند و بر سر مشارکت 
یا عدم مشارکت و رأی دادن  و 
بە این جناح و آن جناح اختالفی 
وجود داشت؛ این بار همە جامعە 
رژیم  مقابل  در  دست  یک  ایران 
ایستادند و مسئلە کامال برعکس 
شد بە شکلی کە این بار شکافی 
ایجاد  رژیم  و  مردم  میان  عمیق 
شد. در این مقطع حساس تاریخی 
کسانی کە مبلغ  مشارکت مردم 
در انتخابات فرمایشی بودند برای 

همیشە دستشان رو شد.
تحول دوم، تحول در موقعیت رژیم 
و اپوزیسیون در  مخاطب قراردادن 

مردم و توقع از آن  ها بود!
انتخابات  گذشتە  دورەهای  در 
واقعی  اپوزیسیون  فرمایشی، 
تالش  هربارە  می بایستی  رژیم، 
مردم  بلکە  تا  بکند  بسیاری 
پای  کە  برسانند  قناعت  بە  را 
آن  و  نرفتە  رأی  صندوق های 
در  اپوزیسیون  کنند،  تحریم  را 
موانع  و  مشکالت  با  زمینە  این 
نیز  رژیم  بود.  روبرو  عدیدەای 
جناح  و  جریان  چند  سادە  خیلی 
کردە  مامور  را  خود  بە  وابستە 
پای  حضور  برای  را  مردم  و 
در  می کرد!  تحریک  صندوق ها 
اپوزیسیون  صدای  گذشتە  ادوار 
واقعی کمتر شنیدە و سران رژیم 
بر تخت حاکمیت خود  راحت  نیز 

تکیە زدە بودند!
انتخابات  جریان  خرداد،   ٢٨ در 
اپوزیسیون  شد.  برعکس  کامال 
حقیقی خواستار تحریم و بایکوت 
دیگر  سوی  از  و  بود  انتخابات 
تقاال  خود  توان  همە  با  هم  رژیم 
می کرد تا بلکە همچون گذشتە 
بە  و  دادە  فریب  را  مردم  بتواند 

پای صندوق ها بکشاند!
جریانات واماندە و وابستە بە رژیم 
نیز کارشان زار بود و بە هر دری 
می زدند تا بلکە بە چیزی برسند 
اما بە کمترین پاسخ توقع شدە کە 
می رسیدند!  بود،  مشارکت  همان 
اپوزیسیون  صدای  دورە،  این  در 
کامال  صدای  رژیم،  مخالفان  و 
بە  مردم  کە  بود  بلند  و  واضح 
خوبی شنیدند و در مقابل صدای 
مزدورانش  و  خامنەای  رژیم 
حتی  کە  بود  پایین  حدی  بە 

باورمندان بە نظام نیز نشنیدند!
روز ٢٨ خرداد ١٤٠٠ خورشیدی 
کە  بود  تاریخی  عطفی  نقطە 
ملیت های ایران یک صدا با همە 
ایران، صدای مخالفت خود  مردم 
را بلند کردە و با تحریم انتخابات 
شیوا  صدای  با  رژیم  فرمایشی 
و  خامنەای  کە  زدند  فریاد 
ایران  در  جایگاهی  هیچ  رژیمش 
نداشتە و مرحلە ساقط شدن رژیم 

نیز از امروز آغاز شد.

خردادماه  شانزدهم  یکشنبە  روز 
»عرفان  پیکر  خورشیدی،   ١٤٠٠
ساعدپنا« عضو تشکیالت مخفی 
حزب دمکرات کوردستان ایران در 
شهرستان »سنه« بە خاک سپردە 

شد.
پیکر »عرفان ساعدپنا« با پرچم 

کوردستان بە خاک سپردە شد.
و  کار  مورد  در  مراسم  این  در 
از  سخنانی  ایشان  فعالیت های 

سوی یکی از حضار تقدیم شد.
فرزند  ساعدپنا«  »عرفان 
ساکن  »مولود«  و  »سانیە« 
»سنه‹‹ یکی از اعضای مخفی 
حزب دمکرات و معلم زبان کوردی 

حادثە  یک  طی  مدنی  فعال  و 
دلخراش و مشکوک جان خود را 

از دست داد.
 وی دارای مدرک فوق لیسانس 

علوم سیاسی بود.
وی ساڵ ١٣٩٠ با تشکیالت حزب 
دمکرات ارتباط برقرار کردە و بە 
عنوان عضو مخفی حزب دمکرات 

شروع بە فعالیت کردە بود.
خود چندین  زندگی  در طول  وی 
بار از سوی نیروهای امنیتی رژیم 
بازداشت شدە و مورد شکنجە قرار 

گرفتە بود.

 ١٤٠٠ خرداد   ٢٣ یک شنبە  روز 
اطالعاتی  ماموران  خورشیدی 
از  برخی  »شنۆ«  شهر  در  رژیم 
را  »پیشمرگان«  خانوادەهای 
احضار و  آن  ها را وادار بە مخالفت 
حزب  علیە  منفی  تبلیغیات  و 
دمکرات کوردستان ایران کردەاند.

بر اساس اخبار رسیدە بە وب سایت 
»کوردستان میدیا«، ماموران ادارە 
»شنۆ«  شهر  در  رژیم  اطالعات 

هفتە  یک شنبە  و  شنبە  روزهای 
جاری سە ائتالف بزرگ اپوزیسیون 
رژیم ایران ،«کنگره ملیت های ایران 
دموکراسی خواهان  شورای  فدرال، 
ایران و همبستگی برای آزادی و 
برابری در ایران« طی قطعنامەای 
خواستار تحریم انتخابات فرمایشی 
برای  رژیم و همبستگی سراسری 

گذار از رژیم کنونی شدند.
متن قطعنامه پایانی کنفرانس سه 
بدین شرح  سیاسی  بزرگ  ائتالف 

است:

مردم آزادیخواه ایران!
ننگین  حیات  روز  هر  استمرار  با 
سرکوب  اسالمی،  جمهوری  رژیم 
و فشار در داخل و بحران و جنگ 
می یابد.  گسترش  منطقه  در 
اسالمی  جمهوری  رژیم  اینک 
انتخابات  برگزاری  آستانهء  در 

بە  شکایت نامەای  آمادەکردن  با 
خانوادە پیشمرگان احضارشدە فشار 
آوردە تا آن نوشتە را امضا و رسما 
ایران  از حزب دمکرات کوردستان 

شکایت کنند.
در متن این شکایت نامە آمدە کە 
ما خانوادەهای پیشمرگان خواستار 
بازگرداندن  برای   UN همکاری 
فرزندانمان ازحزب دمکرات هستیم.
اخبار رسیدە حاکی از آن است کە 

فرمایشی ریاست جمهوری دیگری 
از  دردسر  بی  میخواهد  که  است 
و  کارگران  ندای  کند.  عبور  آن 
بازنشستگان،  شعار  کشان،  زحمت 
فریاد ملیتهای اسیر، فعالیت های 
مناطق  در  زنان  جنبش  میدانی 
بانان  محیط  تالش  ایران،  مختلف 
در  اینک  و...  اخیر  سالهای  در 
یک شعار خود را نشان میدهد و 
آن تحریم فعال انتخابات فرمایشی 
اینک  است.  اسالمی  جمهوری 
فرمایشی  انتخابات  به  شعار »نه 
جمهوری اسالمی« با شعار »آری 
اسالمی«  جمهوری  سرنگونی  به 
از  شعار  این  و  شد  تر  تکمیل 
قربانیان  دیده  داغ  مادران  زبان 
در  و ٩٨  اعتراضات سالهای ٩٧ 
انداز  طنین  مردم  عمومی  افکار 

شده است. 

رژیم بە اجبار از این خانوادەها فیلم 
گرفتە است.

این اقدام رژیم ارتجاعی در حالی 
با  کوردستان  مردم  کە  می باشد 
در  فرزندانشان  حضور  از  افتخار 
صفوف مبارزات حزب دمکرات یاد 
اصلی  حامی  حقیقت  در  خود  و 

جنبش آزادیخواە بودە و هستند.

مردم آزاده، ملیت های دربند ایران
»نه  کنفرانس  برگزاری  انگیزه 
به  »آری  انتخابات«،  نمایش  به 
و  اسالمی«  جمهوری  سرنگونی 
فدرال  جمهوری  سوی  به  »پیش 
اعتراضات  با  همراهی  ایران«، 
راستای  در  است  و حرکتی  مردم 
مبارزات  کنونی  مرحله  مطالبات 
حال  عین  در  و  استبدادی،  ضد 
و  آزادی  راستای  در  اقدامی 

دمکراسی در ایران فردا است.
سه ائتالف بزرگ سیاسی، شورای 
دمکراسی خواهان ایران، همبستگی 
و  ایران  در  برابری  و  آزادی  برای 
کنگره ملیتهای ایران فدرال، برای 
همراهی با تمامی ملیتها در تحریم 
و  رژیم  فرمایشی  انتخابات  فعال 
در  سیاسی  آفرینی  نقش  برای 
مبارزه با جمهوری اسالمی و طرح 
بدیل سیاسی، جمهوریت، فدرالیسم 

و دمکراسی درچشم انداز سیاسی 
ایران است. 

بزرگ  ائتالف  سه  کنفرانس 
به  موفقیت  با  اینک  سیاسی 
در  سخنرانان  است.  رسیده  پایان 
ضمن  کنفرانس،  روز  دو  طول 
سراسری  همبستگی  به  تاکید 
و  رژیم  علیه  مبارزه  در  ها  خلق 
انتخابات  فعال  تحریم  به  تاکید 
زمینه  درواقع  که  مردم  میان  در 
برای  مردم  ذهنی  آمادگی  ساز 
تغییررژیم جمهوری اسالمی است، 
اشکال متفاوت مقاومت و مبارزه 
علیه رژیم جمهوری اسالمی را به 

توضیح کشیدند.
در عین حال در طول کنفرانس به 
دمکراسی  برپایی  حیاتی  اهمیت 
سرنگونی  فردای  در  کثرتگرا 
سوی  از  اسالمی  جمهوری 
سخنرانان  شد.  تاکید  سخنرانان 
این  بر  متفقا  روزه  دو  کنفرانس 
ایده صحه گذاشتند که دستیابی 
و  گرا  کثرت  دمکراسی  به 
از  فردا  ایران  در  پلورالیستی 
بر  مبتنی  نظامی  تاسیس  طریق 
و  ممکن  فدرالیسم  و  جمهوریت 
و  فقر  رفع  به  توجه  است.  مقدور 
حقوق  اجتماعی،  عدالت  برقراری 
برابر جنسیتی، حقوق برابر ملیتها، 
حقوق کودک، محافظت از محیط 
زیست، همبستگی خلق ها در داخل 
دیگر  با  ایران  مردم  همبستگی  و 
روابط  برقرار  و  جهان،  های  ملت 
دوستانه با جهان نیز مواردی بودند 

که درکنفرانس به آنها تاکید شد.
سه  کنفرانس  برگزاری  کمیته 
ائتالف بزرگ سیاسی، ضمن تقدیر 
احزاب  و  سازمانها  تک  تک  از 
سیاسی عضو در سه ائتالف سیاسی 
که در واقع برگزارکنندگان اصلی 
بودند،  وظیفه خود  این کنفرانس 
از سخنرانان و شرکت  میداند که 
روزه  دو  کنفرانس  در  کنندگان 
عین  در  کند.  قدردانی  و  تشکر 
کنفرانس  برگزاری  کمیته  حال 
این  کننده  رله  تلویزیون های  از 
کنفرانس و کانال های حامی آن در 
شبکه های اجتماعی نیز تشکر و 

قدردانی میکند.
لذا  و  ماست  همه  آن  از  ایران 
اهداف  راستای  در  تالشی  هر 
دمکراتیک در ایران فردا، تالشی 
آرمان های تک تک  راستای  در 
در  ساکن  های  ملیت  و  مردم 

آنست. 

نه به نمایش انتخابات
 آری به سرنگونی جمهوری اسالمی
فدرال  جمهوری  سوی  به  پیش   

ایران
همبستگی برای آزادی و بر ابری 

در ایران
شورای دمکراسی خواهان ایران

کنگره ملیتهای ایران فدرال
کمیته برگزار کننده کنفرانس سه 

ائتالف بزرگ سیاسی
6 ژوئن 2٠2١ی میالدی
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دالیل افزایش شدید نگرانی غرب نسبت به 
چین و تاثیر آن بر خاورمیانه

موضوع  این  مقاله  چندین  در 
ساختار  در  که  کردیم  برسی  را 
بر  کشورها  روابط  جهان  سیاسی 
اساس منافع شان است نه مسائل 
قدرت  و  بشری  حقوق  و  انسانی 
نه  زند  می  را  آخر  و  اول  حرف 
دلیل  همین  به  و  قانون  و  عدالت 
کشورهای  حتی  که  هست  هم 
غربی هم در روابط با کشورهای 
دیکتاتوری مسائل انسانی و حقوق 
بشری را فدای مصالح امنیتی و 
اقتصادی می کنند و کشورهایی 
مثل روسیه و چین هم بدون حتی 
در نظر گرفتن قوانین سازمان ملل 
در امور دیگر کشورها دخالت می 
کنند و هم چنین این موضوع را 
تغییر  علت  به  که  کردیم  برسی 
دلیل  به  کشورها  قدرت  موازنه 
رشد سریع تر اقتصادی کشورهای 
کشورهای  نسبت  به  سوم  جهان 
سریع  رشد  همچنین  و  پیشرفته 
چین که هم اکنون هم قدرت سوم 
جهان است به مرور شاهد افزایش 
بود  خواهیم  جهان  سراسر  در  تنش 
و  ملل  سازمان  ساختار  اگر  و 
تنش  نشود  اصالح  امنیت  شورای 
جهانی  بزرگ  های  قدرت  بین 
کال سازمان ملل را هم منفعل تر 
بروز جنگ  امکان  و  خواهد کرد 
جهانی سوم وجود دارد، این تغییر 
تازه  چیز  قدرت  موازنه  تدریجی 
ای نیست و همه این موارد قابل 
پیش بینی بودند اما بحران کرونا 
بر کل جامعه جهانی  تاثیراتش  و 
آورده که باعث  به وجود  شرایطی 
نگرانی بیشتر کشورهای غربی و 
این  و  است  شده  هم  روسیه  حتی 
نگرانی در اظهارات مقامات غربی 
و  پیشرفته  کشورهای  اجالس  در 
اجالس ناتو کامال مشخص بود و 
در این مقاله به برسی این موضوع 

خواهیم پرداخت.

چرا غرب احساس خطر می کند؟
به  اشاره  با  ناتو  اخیر  اجالس  در 
توسط  المللی  بین  تعهدات  نقض 
از  نگرانی  ابراز  و  و چین  روسیه 
از  ایران  موشکی  های  برنامه 
رفتار چین به عنوان یک چالش 
که  شد  برده  نام  سیستماتیک 
همراه  به  را  چین  واکنش  فوری 
ناتو را عامل بی ثباتی  داشت و 
جهان نامید. پیمان ناتو برای دفاع 
از کشورهای غربی در مقابل حمله 
شوروی تشکیل شد و هر چند با 
خطر  کاهش  و  شوروی  فروپاشی 
حمله روسیه به کشورهای اروپائی 
تصور می شد از اهمیت این پیمان 
کاسته شود و حتی منحل شود اما 
سال به سال ناتو نفوذش در اروپای 
حاال  و  داد  گسترش  را  شرقی 
موضع  چین  رفتار  به  نسبت  هم 
گیری می کند و این یک مسئله 
ساده نیست. در واقع تا وقتی که 
ساختار سیاسی جهان اصالح نشود 
و کشورها منافع شان را در اولویت 
و  مشکالت  این  هرگز  دهند  قرار 
هیچ  و  یابد  نمی  پایان  ها  تنش 
نخواهد  امنیت  احساس  كشوری 
کرد، هر چند اکنون روسیه تهدید 
اما  است  غرب  بزرگ  رقیب  و 
چین در دهه های آینده به رقیب 
تبدیل  غرب  کل  برای  بزرگی 
نگرانی  باعث  این  و  شد  خواهد 
هم  است،  شده  غربی  کشورهای 
ناخالص  تولید  با  آمریکا  اکنون 
میلیارد  هزار   ٢١ حدود  داخلی 
جهان  اقتصادی  اول  قدرت  دالر 
ناخالص داخلی کل  تولید  است و 
کشورهای اتحادیه اروپا حدود ١٥ 
هزار میلیارد دالر و چین هم حدودا  
١٥ هزار میلیارد دالر اما چین به 
تا  اقتصادی  تر  سریع  رشد  دلیل 
آمریکا  از  دهه  این  پایان  از  قبل 
افزایش  و  گرفت  خواهد  پیشی 

معانی  به  چین  اقتصادی  قدرت 
جهان  سطح  در  نفوذش  افزایش 
ناخالص  تولید  چقدر  هر  و  است 
باشد  بزرگتر  کشوری  داخلی 
سرمایه  برای  بیشتری  توانایی 
نظامی  مسائل  زمینه  در  گذاری 
را دارد و به همین دلیل عل رغم 
برتری تکنولوژی نظامی غرب و 
تسلیحاتی  برتری کمیت  همچنین 
گذاری  سرمایه  با  چین  مرور  به 
کالن در بخش تحقیقات نظامی و 
فاصله  تسلیحاتی  کمیت  افزایش 
با غرب  را هم  نظامی اش  قدرت 
رغم  علی  و  داد  خواهد  کاهش 
اینکه پیش بینی می شود تا سال 
نظامی  لحاظ  از  آمریکا   ٢٠٥٠
جهان  کشور  ترین  قوی  همچنان 
کاهش  علت  به  اما  بود  خواهد 
ها  قدرت  دیگر  با  قدرتش  فاصله 
به ویژه چین جایگاه کنونی اش را 
این چالش  و  داد  خواهد  دست  از 
و  است  غرب  برای  بزرگی  بسیار 
اقتصادی  برتری  غرب  جهان  کل 
از دست خواهد  را  نظامی شان  و 
داد. بر خالف شوروی که از لحاظ 
را  غرب  با  رقابت  توان  اقتصادی 
فروپاشی  از  قبل  دهه  و  نداشت 
اقتصادی  بحران  دچار  بشدت 
از لحاظ اقتصادی  شده بود چین 
مشکلی ندارد و توانایی رشد سریع 
دهه  چندین  برای  را  اقتصادی 

دیگر دارد.

خطر  احساس  این  اکنون  چرا 
افزایش یافته است؟

در  کرونا  ویروس  اینکه   
یا  تولید شده  آزمایشگاهای چین 
مسئله  است  طبیعی  ویروس  یک 
آینده  در  شاید  که  است  مهمی 
واقعیت برای همه روشن شود اما 
است  مشخص  کامال  که  چیزی 
به  اعالم  در  چین  که  است  این 
کوتاهی  بیماری  این  خطر  موقع 
دست  در  شواهدی  حتی  و  کرده 

است که با ارائه اطالعات اشتباه 
و عدم اطالع رسانی دقیق عمدا به 
ویروس کمک کرده  این  گسترش 
و جامعه جهانی نمی تواند نسبت 
به این موضوع بی تفاوت باشد و 
این نگرانی وجود دارد که در آینده 
هم چنین رفتار خطرناکی از چین 
سر بزند. از طرفی حکومت چین 
با کنترل و مدیریت بی نظیر بحران 
کرونا به جامعه جهانی نشان داد 
توانایی کنترل  که حکومت چین 
امکانات و منابع  و مدیریت همه 
در  مسئله  این  و  دارد  را  کشور 
بسیار  کشور  یک  قدرت  میزان 
مهم است، همانگونه که بیان شد 
از  جلوگیری  برای  راهی  غرب 
افزایش قدرت چین ندارد و بعضی 
کردند  می  تصور  کارشناسان  از 
که آمریکا با مشکل آفرینی برای 
را  كشور  آن  توانست  خواهد  چین 
بحران  مدیریت  اما  کند  کنترل 
ها  چینی  که  داد  نشان  کرونا 
بحران  مدیریت  و  کنترل  توانایی 
خالف  بر  دارند،  را  بزرگ  های 
کنترل  در  که  غربی  کشورهای 
و  کردند  عمل  ضعیف  کرونا 
اقتصاد غرب با رکود شدید مواجه 
سریع  کنترل  با  ها  چینی  شد 
بیماری توانستند در سال ٢٠٢٠ هم 
رشد مثبت اقتصادی داشته باشند 
داخلی  ناخالص  تولید  نظر  از  و 
چند قدم دیگر خود را به آمریکا 
سال  آمریکا  کنند،  تر  نزدیک 
هاست در تالش است با حمایت از 
همسایگان چین و استفاده از بحران 
هایی همچون مسئله تایوان به آن 
کشور فشار وارد کند و چین را در 
همان منطقه محدود و کنترل کند 
در  نظامی  قدرت  پر  حضور  با  و 
آن منطقه چینی ها را از استفاده 
از زور برای افزایش نفوذ شان در 
اما  دارد  باز  آسیا  جنوب  منطقه 
مدیریت چینی ها در بحران کرونا 
نشان داد که آنها توانایی مدیریت 

کشور را در شرایط بحرانی دارند 
چین  رهبران  بال  و  دست  این  و 
برای اتخاذ تصمیمات مهم و سخت 
همچون حمله مستقیم به تایوان را 
درگیری  بروز  است،  کرده  تر  باز 
و  آمریکا  بین  عیار  تمام  نظامی 
چین دور از انتظار است اما بعید 
نیست و در صورت بروز درگیری 
به احتمال زیاد از هدف قرار دادن 
عمق خاک یکدیگر پرهیز خواهند 
توانایی  ها  کرد. هر چند چینی 
ضربه هسته ای به خاک آمریکا 
را دارند اما از نظر تعداد کالهک 
های هسته ای و تسلیحات حمل 
آمریکا  با  مقایسه  قابل  آن  کنند 
اکنون  نگرانی  و  ترس  و  نیستند 
آمریکایی ها و در کل جهان غرب 
کنونی  نظامی  تسلیحات  بخاطر 
نگرانی  و  ترس  بلکه  نیست  چین 
آنها از آینده است. هر چند آمریکا 
و کشورهای اروپائی در مواردی 
منافع  اما  دارند  منافع  تضاد 
قدرت  و  دارند  زیادی  مشترک 
گرفتن چین تهدید مستقیمی برای 
همه آنان است و مطرح کردن چنین 
به عنوان خطر در اجالس ناتو ضمن 
آنکه هشداری به رهبران چین است 
وادار  برای  است  سازی  زمینه 
امضاء  و  مذاکره  به  چین  کردن 
پیمان های کنترل تسلیحات هسته 
ذکر  به  الزم  موشکی.  و  ای 
می  غربی  كشورهای  که  است 
در  آمده  وجود  به  جو  از  خواهند 
به  نسبت  جهانی  عمومی  افکار 
چینی ها که آنان را مسبب اصلی 
دانند  می  کرونا  ویروس  گسترش 
نهایت استفاده را بکنند و بیشترین 
به  را  اقتصادی  و  سیاسی  فشار 

چین وارد کنند.

و  غرب  بین  سرد  جنگ  افزایش 
خاورمیانه  بر  تاثیری  چه  چین 

دارد؟
بزرگ  منابع  دارای  خاورمیانه 

بشدت  هم  چین  و  است  انرژی 
است،  منابع  این  نیازمند 
منابع  به  هم  اروپائی  کشورهای 
هستند  نیازمند  خاورمیانه  انرژی 
رغم  روسیه هم علی  و  آمریکا  و 
انرژی  منابع  نیازمند  اینکه 
برای حفظ  اما  نیستند  خاورمیانه 
جایگاه و قدرت شان و اعمال نفوذ 
سعی  همواره  کشورها   دیگر  بر 
کرده اند نفود خود در خاورمیانه را 
حفظ کنند و این مسئله باعث شده 
پیچیده  خاورمیانه  مناقشات  که 
تر شود و در صورت افزایش تنش 
چین  و  غرب  بین  سرد  جنگ  و 
مستقیم  غیر  و  مستقیم  طور  به 
خواهد  قرار  تاثیر  تحت  خاورمیانه 
گرفت و متاسفانه به علت اینکه 
خالف  بر  خاورمیانه  کشورهای 
چهار  در  که  اروپائی  کشورهای 
از  متحدانه  اروپا  اتحادیه  چوب 
هر  کنند  می  دفاع  شان  منافع 
کشوری بازیچه دست قدرتی فرا 
منطقه ای شده و در نتیجه رقابت 
جهانی  های  قدرت  بین  تنش  و 
جنگ  شیوه  به  خاورمیانه  در 
هم  و  کرد  خواهد  ظهور  نیابتی 
مسئله دموکراسی و حقوق بشر در 
خاورمیانه ضربه خواهد خورد و هم 
منطقه  كشورهای  منابع  و  ثروت 
صرف مسائل نظامی و جنگ سرد 
این  در  و  شد  خواهد  فایده  بی  و 
ترکیه  و  ایران  های  رژیم  میان  
دیکتاتوری  رژیم  دو  عنوان  به 
در  را  نقش  ترین  منفی  و  بدترین 
خاورمیانه ایفا می کنند و قدرت 
های فرا منطقه ای با استفاده و 
سیاست  و  رفتار  از  استفاده  سوء 
حضورشان  کشور  دو  این  های 
کنند.  می  توجیه  را  منطقه  در 
حقوق  از  غربی  کشورهای  اگر 
حقوق  همچون  ملی  های  اقلیت 
ملت کرد و بلوچ و ...  و اقلیت 
های مذهبی در سراسر خاورمیانه 
حمایت می کردند و با حمایت از 
کنار  در  فلسطین  کشور  تشکیل 
ساله  دهها  جنگ  به  اسرائیل 
اعراب و اسرائیل پایان می دادند 
راحت تر و کم هزینه تر در جنگ 
سرد و نیابتی در این منطقه روسیه 
و چین را شکست می دادند اما 
غرب  متاسفانه  زیادی  دالیل  به 
تا کنون از حمایت و حل مشکل 
اقلیت ها در خاورمیانه پرهیز کرده  
و این در بلند مدت به ضرر غرب 

هم خواهد بود.
 خاورمیانه منطقه مهم و ثروتمندی 
با  منطقه  اگر کشورهای  و  است 
احترام متقابل و رعایت حقوق همه 
در  مذهبی  و  ملی  های  اقلیت 
اتحادیه  شبیه  ای  اتحادیه  منطقه 
اروپا تشکیل دهند هم دست قدرت 
های فرا منطقه ای از خاورمیانه 
کوتاه خواهد شد و هم کشورهای 
منطقه از همه منابع و توانایی ها 
در جهت رشد و شکوفایی منطقه 
استفاده خواهند کرد. این روئیا به 
آسانی تحقق نخواهد یافت اما ما 
تالش  متحدانه  اگر  ایران  مردمان 
رژیم  تغییر  با  توانیم  می  کنیم 
ایران و تشکیل یک حکومت  در 
دموکرات و غیر متمرکز در جهت 
قدم  خاورمیانه  در  مثبت  تغییرات 

های مهمی برداریم. 

مختار نقشبندی
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روحانیون در کمین قدرت                                              
پرویز جباری

                                      
بخش دوم

اساسا  سابقه، شیوه  و سنت مخالفت 
آشکار و مخفی روحانیون با افکار 
مشروطیت  نوین   های  اندیشه  و 
که  ریشه در سکوالریسم و مبانی 
به  داشت  غرب  روشنگری  عصر 
فقه  آن  راس  در  و  اسالم  ماهیت 
مخالفت  گردد.این  می  بر  شیعه 
یا مصادره کردن مشروطه  در  و 
تجلی  مشروعه  مشروطه  قالب 
مشروطه  که  کرد.هرچند  پیدا 
استبداد، خواهان  خواهان  مخالف 
قانون  نهاد  و  قانون سکوالر  یک 
گذاری بر مبنای عرف و دستاورد 
بشری در زمینه سیاست و مملکت 
داری بودند. روحانیون و پیروانشان  
مبنای  بر  گذاری  قانون  دغدغه 
این  داشتند.  را  قرآن  و  شریعت 
مقاومت  شریعت گرایانه که تالش 
پسوند  به  را  می کرد مشروطیت 
کند،  مقید  و  محدود  مشروعه 
ائتالف  به  پیشبرد کار خود  برای 
با استبداد، دست زد که در نهایت 
، برگ ننگین و سیاهی برای خود 
خواهانه  آزادی  مبارزات  دربرابر  
جا  به  قانون  حاکمیت  برای  مردم 
ارتجاعی  به  بازگشت  گذاشت. 
که مدافع سرسخت آن شیخ فضل 
الله نوری، سر خود را در این راه 
مایه  بعدها  که  سری  گذاشت، 
شد  دفاعی  و  فتنه  شکل گیری 
که بخشی از روشنفکران غیر دینی 
گفتمان  دستمایه   را  آن  چپ  و 
 « خویشتن  به  بازگشت   « خود 
در  شاه  و  غرب  با  مخالفت  برای 
ایران کردند.همان شیخی که  در 
 ، فقیه  والیت  لوای   تحت  ایران 
افکار و عقایدش در ساختار نظام 
و  شد  وارد  آن  اسالمی  قوانین  و 
پایتخت  بزرگراه  ترین  طوالنی 
دراین  شد.   مزین  شیخ   اسم  به 
میان محمد علی شاه برای تثبیت 
حداکثری قدرت خود به حمایت از 
اسالم گرایان به رهبری شیخ فضل 
الله نوری پرداخت. محمدعلی شاه 
می گفت ما دولت اسالمی هستیم 
و سلطنت مشروعه باید باشد . با 
پافشاری فضل الله نوری ودیگران 
اساسی  قانون  متمم  به  دوم  اصل 
مشروطه افزوده شد.این اصل یک 
مشروعیت و مقبولیت به روحانیون 
ایران می  در قدرت و سیاست در 
نفود،  راه  از  داد. مشروعیتی که 
کنترل ، نظارت و اعمال نظر توسط 
سیاسی  ساختار  در  شیعه  علمای 
، یک نظام سکوالر مشهود می 
نهایت  در ١٤ مهر سال  باشد.در 
١٢٨٦ شمسی متمم قانون اساسی 
مشروطه به تصویب مجلس و امضا 
رسمیت  و  رسید  شاه  علی  محمد 
پیدا کرد. این یکی از  گام هایی 
است که روحانیون در ایران همواره 
به  ودرپاسخ  قدرت  کنترل  برای 
غاصب بودن شاه و دولت برداشته 

اند. 
اساسی  قانون  متمم  یکم  اصل 
قاجار،  دوران  در  که  مشروطیت 
اسالمی  جمهوری  و  پهلوی 
واساسی  رنگ  پر  حضور  همواره 
غیر  روح  پایه  و  زمینه   . دارد 
مکان  و  سنگر  دموکراتیک، 
، مجتهدین  اسالم گرایان  اختفای 

و روحانیون شیعه  است. این اصل 
می گوید:  

و  اسالم  ایران،  رسمی  )مذهب 
عشریه  اثنی  جعفریه  حقه  طریقة 
و  دارا  ایران  پادشاه  باید  است. 
این مذهب باشد.( هر چند  مروج 
ولی  پادشاهی،  نظام  با سرنگونی 
فقیه بر مسند پادشاهی زمین به 
آسمانی  پادشاهی  از  نمایندگی 
و  اساسا  فقیه  .ولی  است  رسیده 
است  مذهب  این  دارای  عمل  در 
واز هر جهت از آن دفاع و حمایت 
صرف  با  زمانه  ولی   . کند  می 
دوش  بر  که  بسیار  های  هزینه 
مردم سنگینی می کند در صدد 
تسری آن به جهان اسالم می باشد 
و برایش هالل  نیز درست می کند. 
  : گفت  توان  می  اساس   این  بر 
در  دوم  اصل  کنار  در  اصل  این 
متمم قانون اساسی مشروطه  نفوذ 
آخوند  خزنده و ساکت روحانیون و 
به  دستیابی  برای  باشد  می  ها 
قدرت سیاسی یا مشارکت و سهیم 
بهانه و متولی  به  شدن در قدرت 
بودن مذهب و شریعت.                                  
اصل دوم متمم قانون اساسی  می 
گوید:                                                               
 رسما مقرر است در هر عصری از 
پنج  از  کمتر  که  هیاتی  اعصار، 
فقهای  و  مجتهدین  از  نباشد  نفر 
مقتضیات  از  مطلع  که  متدین 
طریق که  این  به  باشند  هم  زمان 
علمای اعالم و حجج اسالم مرجع 
تقلید شیعه، اسامی بیست نفر از 
مذکوره  صفات  دارای  که  علما 
شورای  مجلس  به  معرفی  باشند 
ملی بنمایند، پنج نفر از آن ها را یا 
بیشتر به مقتضای عصر، اعضای 
مجلس شورای ملی باالتفاق یا به 
سمت  به  نموده  تعیین  قرعه  حکم 
که  موادی  تا  بشناسند  عضویت 
در مجلس عنوان می شود به دقت 
نموده.  رسی  بر  غورو   ، مذاکره 
که  ممنوعه  مواد  آن  از  هریک 
اسالم  مقدسه  قواعد  با  مخالفت 
داشته باشد طرح یا رد نمایند که 
رأی  و  نکند  پیدا  قانونیت  عنوان 
این هیئت علما در این باب مطاع و 
بتبع خواهد بود و این ماده تا زمان 
ظهور حضرت حجة عصر عجل الله 
فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.)تاریخ 

ایران ـ انقالب مشروطه، عبدالعلی 
معصومی  ص. ٦٨(.       

 » اصل دوم متمم قانون اساسی 
معروف به« اصل طراز« هیچ گاه 
در تاریخ ایران اجرا نشد ؛ چنانکه 
 ١٣٤٢ سال  بحران  جریان  در 
خمینی  های  درخواست  از  یکی 
اصل  که  بود  این  پیرامونیانش  و 
دوم متمم قانون اساسی اجرا شود 
مشروطیت  مطلقه،  )حکومت   .«
و جمهوریت، مجید محمدی، ١٩(

  اساسا چنین مطالبات و دغدغه 
ای  برای فقیهان شیعه و روحانیون 
یک ریشه تاریخی و هویتی دارد. 
آنان مبنای این مطالبه خود را به 
یک حق شرعی می رسانند که از 
مدینه  و در باب جانشینی حضرت 
گردیده  آغاز  اسالم  پیامبر  محمد 
است.  فقه و روایت شیعیان در این 
باب نیز به نهاد  مذهب و سلطنت 
در ایران قبل از اسالم برمی گردد  
و از آن ارتزاق می کند. کسانی 
که وارث سلطنت در ایران هستند 
شرعی  قوانین  تئوری  مبنای  بر 
کشور غیر قانونی و غاصب هستند 
و اطاعت از او تنها به عنوان حاکم  
هرچند   ، است  مجار  فرمانروا  و 
چرا  نیست.  مقبول  و  مشروع  که 
در  سلطنت  جانشینی  اساسا  که 
ایران که توسط مسلملنان فتح شده 
است به حضرت علی و فرزندانش 
ها  ایرانی  ضمن  در  رسد.  می 
روحانیون  طبقه  آنها   راس  در  و 
دستگاه  همان  ادامه  و  تداوم  که 
باشند  می  ساسانی  دربار  موبدان 
چنین باوری دارند. گوبینودیپلمات 
فرانسوی  برجسته  محقق  و  ارشد 
در قرن نوزدهم با شناخت از نهاد 
مذهب و دستگاه روحانیون در ایران 
عقیده دارد.  بر مبنای » تئوری 
امامت  » درحوزه اندیشه سیاسی 
و دینی  شیعی ـ ایرانی   حضرت 
علی به عنوان امام تا ابد شاه ایران 
بوده و خواهد بود و سایر حقوقش 
طبعا به اوالدش منتقل شده است . 
آنگاه پسرش امام حسین با بی بی 
شهربانو دختر یزدگرد آخرین پادشاه 
داشتن  با  و  کرد  ازدواج  ساسانی 
احتمالی  ادعاهای  طبعا  اوالد، 
سلطنتی  خانواده  اعضای  سایر 
می شود.  تلقی  اساس  بی  سابق 

دنبال ساسانیان می  به  سان  بدین 
سلطنت  علی،  حضرت  بایست 
از  اما  بگیرد،  دست  در  را  ایران 
این حق غصب شده  سوی دیگران 
و  خلفا   ، شیعیان  نظر  از   . است 
نامشروع  عباسی  و  امویه  سلسله 
تسلط  با  اند.  بوده  قانونی  و غیر 
صورت  به  ایران،   بر  عباسیان 
رسمی سردارانی که از جانب آنان 
تعیین می شوند، اختیارات کامل 
از  نمایند.  می  کسب  سلطنتی 
آنجا که آنان از اوالد امامان نبوده 
اند، بنابراین غاصب به شمار می 
روند«. )سه سال در ایران و آسیا، 
کنت دو گوبینو، ٢٧٤( اساس این 
تفکر انحرافی و نزدیکی افراطی 
و  علی  حضرت  به  ها  ایرانی 
اوالدش در قالب ائمه، یک اندیشه 
ایرانی گری و مقاومت بر مبنای 
آیین دربار بوده است که از سوی 
دستگاه روحانیون وارد عقاید دینی 
دوره  همان  در  ایرانیان  اسالمی  و 
اندیشه  تداوم  با  آنان  شود.  می 
می  امامت  قالب  در  سلطنت 
کوشند سلطنت ساسانی را دارای 
پایه های مشروعیت بدانند که در 
توسط  هم   آن  و  امامت  تئوری 
افراد معصوم در قالب اندیشه ناب 
اسالمی تداوم پیدا می کند. تفکر 
روحانیون در قالب اندیشه سیاسی 
که میل به قدرت را دارد هر چند 
که سلطنت و ایران قبل از اسالم را 
طاغوت بیان می کنند در تبلیغات 
رسمی خود ، اما در عمل اندیشه 
و  حاکمیت  همان  تداوم  را  خود 
اندیشه دینی می داند که در عمل 
سهم امام و نایبانش می باشد که 
امروز در قالب ولی فقیه تبلور پیدا 
کرده است. ازهمین منظر است که 
امروز  به  تا  از گذشته  ایرانی ها 
در قالب های مختلف دینی  و نیز 
غیر دینی می کوشند تا ارتقا ، 
شکوفایی و پیشرفت اسالم را در 
ایرانی ها  دوران مختلف ، مدیون 
بدانند و اسالم ایرانی را دارای روح 
بزرگ علمی و اخالقی بدانند که 
برابری  و  عدالت  به سوی  همواره 
گام برداشته است. در این زمینه نه 
تنها اسالم گرایان سیاسی با قرائت 
های مختلف ، تالش کرده اند حق 
ایرانی  اندیشه های  برای  را  ویژه 

و اسالمی در شکل گیری سیاست 
و  سکوالرها  کنند.  بیان  دینی 
 ، ایران  در  طلب  سلطنت  نیروی 
هویت و مشروعیت سلطنت خود را 
اندیشه  به  ایرانی  اسالم  داالن  از 
ایران  نوعی  به  و  باستان   های 
شهری می رسانند.« کسانی چون  
هانری کربن و محمد معین ، تشیع 
دوام  و  دوپاره  روح  این  تجلی  را 
می  زرتشتی  های  اندیشه  وقوام 
به شاه. عباس  )نگاهی  دانند » 
میالنی ،٤١٢( اسالم گرایان شیعه 
در ایران  در پوشش های مختلف 
ماهیت  و  دینی  اندیشه  عنصر  بر 
سلطنت  نهاد  با  درپیوند  مذهب 
نیم  از اسالم همواره  ایران قبل  در 

نگاهی دارند. 
از همین منظر می توان به ماهیت و 
برآمدن صفویه در ایران اشاره کرد.
آنان بر این عقیده اند که سال های 
ایران  بر  بیگانگان   ، طوالنی 
بیگانگان  این  اند.  حکومت کرده 
جغرافیای  و  قومی  لحظ  از  نه 
بلکه از لحاظ مذهب و عقیده بوده 
است. چرا که آنان از اوالد حضرت 
شیعه  آنان  اساسا  اند،  نبوده  علی 
نبوده اند، در نتیجه ایرانی نیستند. 
نجف لک زایی از قول جان فوران 
می نگارد: » صفویه از سه منبع 
اساسی مشروعیت بهره می گرفت، 
به عنوان نمایندگان مهدی، خود را 
هفتم  امام  کاظم  موسی  نسل  از 
مدعی  و  می دانستند  شیعیان 
بودند از نوعی عصمت برخوردارند، 
خود  صفوی  صوفی های  رده  در 
تلقی  معنوی  راهبر  و  مرشد  را 
اطاعت  وسیله  بدین  و  می کردند 
مطلق پیروان را می خواستند. آنان 
سوم  یزدگرد  دودمان  از  را  خود 
دختر  می گفتند  و  می دانستند 
یزدگرد سوم )شهربانو( به همسری 
امام سوم شیعیان  بن علی  حسین 
لک زایی،   (  » درآمده است. 
نظم  و  دینی  سیاست  چالش 
سلطانی، ١٠٦(  تداوم این اندیشه 
قدرت  به  نگاه مذهبی  در  همواره 
بوده  مشهود  ایران  در  سیاست  و 
است.  لذا صفویان شیعه توانستند 
در اوایل سده دهم قمری با تکیه 
به مذهب شیعه دوازده امامی یک 
کشور مستقل شیعه و ایرانی بنیان 

نهند. هرچند که شیخ صفی الدین 
اسماعیل  شاه  )نیای  اردبیلی 
صفویه   سلسله  بزرگ   جد  یکم( 
دارای  و  مذهب  سنی  پیروانش  و 
صوفی گرایانه  منش  و  تفکرات 
القلوب  نزهة  کتاب  در  بودند. 
 ۶ که  مستوفی  حمدالله  نوشته 
سال پس از مرگ شیخ صفی الدین 
اردبیلی به پایان رسیده، نگارنده در 
مورد مذهب در اردبیل می نویسد: 
»اکثر بر مذهب شافعی اند و مرید 
«این  الرحمه اند.  علیه  صفی الدین 
سلسله  به نوعی تالش می کنند 
جهان  تاریخ  و  هویت  برابر  در  تا 
اسالم و عرب به عنوان قوم فاتح، 
مقاومت نشان دهند. مقاومتی که 
روحانیون در ایران نماینده و بخشی 
قبل  ایران  مذهبی  هویت  همان  از 
عنصر  که  باشد   می  اسالم  از 
ملی) ایرانی گری ( در آن مخفی 
در  همواره  تالش  این  باشد.  می 
میان روحانیون و اسالم گراها، با 
انواع  گرایش ها و بنا به وضعیت 
های محتلف میل به سوی قدرت 
دارد. تمایل به بازی  که خود را 
در مشارکت، سهیم  و یا صاحب 
قدرت بودن  درسیاست ایران نشان 
و  قدرت  به  میل  این  دهد.   می 
و  منادیان  توسط  دینی  سیاست  
مفسران دینی متکی به مشروعیت 
مذهبی می باشد. در تداوم همان 
بازگشت به حکومت مشروع و بر 
حق  ا زنظر مذهبی است که  در 
تشیع  ارتقای  شاهد  صفویه،  دوره 
دوازده امامی به دین رسمی دولتی 
و درواقع درآمیختن عملی ایران و 
تشیع در یک کالبدمذهبی ایرانی 
مینورسکی  والدیمیر   . هستیم 

درباره بینش صفویان می گوید:
حکومت  که  نیست  »کافی 
صفویه را سلطنتی روحانی بدانیم، 
چه جامعه مسلمان در مدینه، فی 
و  داشت  روحانی  حکومتی  المثل 
بن عبدالله رسولی  حضرت محمد 
حالی  در  خداوند،  پیامگزار  بود 
که شاه اسماعیل صفوی و پدران 
خویشتن  پشت  اندر  پشت  وی، 
خداوند  مظهر  و  تجلی گاه  را 
سمنانی،  )پناهی  می دانستند«. 
سرخ   مرشد  اول،  اسماعیل  شاه 

کالهان،  ٨ (.
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تحریم انتخابات
 بر آیندە مردم تاثیرگذار است

پیشوا صالحی

انتخابات  مورد  در  بخواهیم  اگر 
بە  باید  ابتدا  باشیم  داشتە  نقدی 
شیوەی  و  پیدایش  تاریخچەی 
نگاهی  آن  کیفیت  و  برگزاری 
و  اسناد  بە  بنا  باشیم،  داشتە 
انتخابات  اولین  تاریخی  مدارک 
در حاکمیت های دوران آتن باستان 
بە عبارتی می  است  برگزار شدە 
توان این چنین بیان کرد کە اولین 
تصمیمات  انتخاب  در  مشارکت 
مهم و افراد تاثیرگذار در حاکمیت 
بە  و  شروع  باستان  آتن  دوران  از 
اجرا درآمد اما متناسب با کیفیت 
دمکراسی مختص بە آن دوران. با 
گذشت زمان و پیشرفت دمکراسی 
قابل  تغییرات  بشری  جامعەی  و 
توجهی بر شیوەی اجرای برگزاری 
پدید  انتخابات  و همچنین کیفیت 
در  امروزە  کە  گونەای  بە  آمد 
اکثر کشورهای دمکراتیک جهان 
انتخابات بە شیوەای کامال سالم و 
با مشارکت اقشار گوناگون جامعە 
مورد  در  اظهارنظر  منظور  بە  و 

تصمیمات مهم و انتخاب مسئوالن 
حکومتی برگزار می گردد.

اگر از دیدگاە یک انسان دمکرات 
بە  دمکراتیک  حکومت  یک  یا 
انتخابات نگاهی داشتە باشیم این 
انتخابات  کە  گفت  باید  چنین 
بە  ترین شاخص دمکراسی  اصلی 
سازندە  راهکاری  و  می آید  شمار 
حل  توافق،  برای  کاربردی  و 
مشارکت  همچنین  و  مشکالت 
برای  جامعە  گوناگون  اقشار 
امور  ادارەی  روند  بر  تاثیرگذاری 
عضویت  آن  در  کە  مجموعەای 
تواند  مجموعە می  آن  حال  دارند 
هر  یا  کشور  شهر،  روستا،  یک 
مجموعەای کە بە سرنوشت یک 
اصل  در  می باشد،  مرتبط  فرد 
کیفیت انتخابات در هر مجموعەای 
اجرای  چگونگی  و  کیفیت  بە 
دمکراسی در آن مجموعە بستگی  

پیدا می کند.
انتخابات  شد  بیان  کە  همانگونە 
بە  دمکراسی  شاخص  اصلی ترین 
در  کە  پرسشی  اما  می آید  شمار 
خواهد  خطور  ذهن  بە  زمینە  این 
از  برخی  چرا  کە  است  این  کرد 

رژیم های دیکتاتوری و توتالیتری 
انتخابات برگزار می کنند در حالی 
دمکراسی  از  نشانەای  هیچ  کە 
در حاکمیتشان دیدە نمی شود و در 
جانب  از  تصمیمات  کلیەی  اصل 
می گردد  تعین  رژیم  اول  شخص 
و  انتصابی  صورت  بە  کە  کسی 
مادام العمر بر منصب قدرت نشستە 
دخالتی  گونە  هیچ  مردم  و  است 
برکناریش  یا  رسیدن  قدرت  بە  در 

نداشتە و نخواهند داشت.
برای نمونە رژیم غیردمکراتیک، 
در  خواە  تمامیت  و  نامشروع 
وسیلەی  بە  ایران  در  قدرت  راس 
برگزاری نمایش هایی کە از آن بە 
بە  می کند  یاد  انتخابات  عنوان 
منظور روکش گذاری بر حاکمیت 
بە  خود  توتالیتری  دیکتاتوری 
بە  استفادە  دمکراسی  وسیلەی 
نکتەی  همچنین  آورد،  می  عمل 
تامل برانگیز دیگری در این زمینە 
نامگذاری رژیم نامشروع در راس 
نام  بە  عنوانی  با  ایران  در  قدرت 

جمهوری می باشد!
برای شناخت بیشتر در این زمینە 
شاخصەهای  و  مفهوم  بە  باید 

آنها  سیستم  کە  حکومتهایی 
اصل  در  بپردازیم،  است  جمهوری 
است  حکومت  نوعی  جمهوری 
آن مسئولین حکومتی در  که در 
شوند  انتخاب می  آزاد  انتخاباتی 
مستقیم  رای  با  کشور  ریاست  و 
برگزیده  مردم  مستقیم  غیر  یا 
و  او محدود  دوران تصدی  و  شده 
دورەای می باشد، در اصل مفهوم 
دائمی  منصبی  نبود  بر  جمهوری 

برای شخص اول مملکت است.
با توجهە بە شیوەی حمکرانی در 
چهار دهەی اخیر در ایران و کردار 
حاکمیت  راس  در  نامشروع  رژیم 
داشت  بیان  قاطعیت  با  توان  می 
کە برگزاری نمایش هایی کە از آن 
بە عنوان انتخاباتی آزاد برای تعین 
سرنوشت مردم و کشور یاد می شود 
داشتن  نگاە  راضی  برای  فقط 
جامعەی جهانی و همچنین بخشی 
بە  می باشد  ایران  جامعەی  از 
گونەای کە نشان دهند حکمرانی 
و مسئوالن در راس قدرت از طریق 
پروسەای دمکراتیک توسط مردم 
دروغ  چنین  شوند،  می  انتخاب 
و  نداشتە  صحت  واقع  در  بزرگی 

نخواهد داشت و در اصل هدف از 
انتخاباتی  های  نمایش  برگزاری 
طریق  از  گذاری  روکش  ایران  در 
برای  دمکراسی  اصلی  شاخص 
سیستم  دیکتاتوریت  سازی  پنهان 
در راس حاکمیت می باشد و هدف 
اصلی جلوگیری از فشارهای بین 

المللی و داخلی  می باشد.
حال اگر بخواهیم یک جمع بندی 
باشیم  داشتە  زمینە  این  در  کلی 
باید این چنین بیان داشت کە در 
اصلی  از  یکی  انتخابات  اصل 
دمکراسی  شاخصەهای  ترین 
حل  برای  اساسی  راهکاری  و 
مشارکت  و  انتخاب  و  مشکالت 
مردم در تصمیمات مهمی است کە 
بە سرنوشت خود و مجموعەای کە 
خود را در آن می بینند مربوط می 
راهکاری  چنین  برگزاری  و  شود 
مجموعەای  و  سیستم  در  فقط 
دمکراتیک میسر و عملی خواهد 
بە کلیات و شاخصەهای  شد کە 
در عمل  و  داشتە  باور  دمکراسی 
آن را در مرحلەی اجرایی قرار دادە 
باشند در غیر این صورت نمی توان 
نام انتخابات را بر نمایش هایی نهاد 

بر  برای روکش گذاری  کە فقط 
دیکتاتوریت برگزار می شود.

اگر بخواهیم بە عنوان یک انسان 
آزادیخواە و کسی کە بە دمکراسی 
در  را  خود  نظر  باشد  داشتە  باور 
این  باید  کنیم  بیان  زمینە  این 
چنین بیان داشت؛ بلە بە انتخابات 
و  دمکراتیک  سیستمی  در  آزاد 
هزاران بار نە بە نمایش هایی کە با 
عنوان انتخابات و توسط رژیم های 
کە  خواهی  تمامیت  و  دیکتاتور 
اعمال  بر  روکش گذاری  برای 
متوسل  آن  بە  خود  جنایتکارانەی 

می شوند.
اقشار  حضور  عدم  شک  بدون 
گوناگون جامعە در نمایشی کە با 
نام انتخابات توسط رژیم نامشروع 
می گردد  برگزار  ایران  در  حاکم 
برای  موثر  عاملی  می تواند 
و  شود  محسوب  رژیم  سرنگونی 
همچنین می توان بایکوت انتخابات 
نمایشی در ایران را همچون شرکت 
کردن در رفراندمی بە حساب آورد 
حاکمیت  بە  »نە«  گزینەی  کە 
نمایشی  انتخابات  بایکوت  همان 

باشد.
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منبع: ایران فوکوس
ترجمه: رومینا سلیمانی

چگونه  ایران  در  معیشت  وضعیت 
است؟

از  مهاجر  کاروان های  چرا 
حاشیه ها  و  ایران  مرکز  شهرهای 
به  کالن شهرها  دیگر  و  تهران  تا 
پایان نمی رسد؟ آیا بحران معیشت 
هفتگی  صورت  به  که  ایران  در 
در حال شتاب گرفتن است، واقعا 
که  است  اقتصادی  مسئله  یک 
و  تخصصی  راهکارهای  ارائه  با 
سرمایه گذاری قابل حل است، یا 
رشته هایی وجود دارد که به بحران 

سیاسی گره خورده است؟
به سمت  فوق  همه سواالت  مرکز 
دولت هدایت می شود که گرفتار 
ضروری  را  آن  که  است  منافعی 
صدای  شنیدن  از  تر  فوری  و  تر 
مردم و پاسخ دادن به این پرسش ها 
این  بیشتر،  جزئیات  با  می بیند. 
جمهوری  در  که  معناست  بدان 
اسالمی، تعریف کارکرد دولت از 
وضعیت قانونی، مدنی و سیاسی 

خود خارج شده است.
بنابراین، کامال واضح است که راه 
حل غلبه بر فقر و بحران معیشت 
در ایران که توسط آخوندها اشغال 
در  سرمایه گذاری  نه  است،  شده 
نظرات  ارائه  نه  کشور،  از  خارج 
نامه  کردن  امضا  نه  تخصصی، 
و  دادان  رای  نه  سرگشاده،  های 
از  انتظارات  نداشتن  و  انتخابات 
علی خامنه ای رهبر معظم انقالب 
و حسن! نه لغو تحریم ها، نه توافق 
)JOPOA( ایران.  هسته ای 
دیگر  و  جمهور  رئیس  روحانی 

مقام های دولتی .
شدید  سیاسی  بحران  بنابراین، 
عالی  حاکمیت  و  ایران  مردم  بین 
بیشترین  فقیه(  مذهبی)والیت 
وظیفه را دارد. با گذشت هر سال 
بیشتر،  فقر  بحران  رژیم،  این  از 
آسیب  و  تر  مشتنج  تر،  متورم 
رسان تر به سبد زندگی خانواده های 
خانواده های  اقتصاد  به  و  ایرانی 

ایرانی می شود. 
وب سایت State-run  تجارت 

نیوز در تاریخ ٢٩ مه ٢٠٢١ ، این 
وضعیت را با این عنوان به تصویر 
کشیده است.« آیا ایرانی ها از این 
نظر می رسد  به  فقیرتر می شوند؟ 
که فردای ما نسبت به امروز ما 

سهمگین تر خواهد بود.« 
شهروندان  وضعیت  مقایسه 
نظر  از  مختلف  کشورهای 
اقتصادی یکی از آسانترین روش ها 
برای مقایسه روش حکومت در این 
کشورها است. این آخرین وضعیت 
 ٢٠٢١ ژوئن  در  ایرانی  شهروندان 

است.
بعد از گوشت قرمز، لبنیات، میوه، 
روغن، شکر و برنج که به عنوان 
محصوالت  جایگزین  گزینه  تنها 
بخش  برای  قیمت  گران  گوشتی 
نظر گرفته  در  از جمعیت  بزرگی 
می شد، مرغ نیز از روی میزها 
به  مرغ  قیمت  می شود.  ناپدید 
تا    ٥٠٠٠٠ انگیزی  شگفت  رقم 
است.)وب  رسیده  تومان   ٦٠٠٠٠
سایت ایران پرس، ٢٩ مه ٢٠٢١(

تضمین  مردم  گرسنگی  و  فقر 
دخالت  با  و  است  رژیم  عمر  طول 
رژیم در خاورمیانه و حمایت آن از 
تروریسم و گروه های نیابتی تنگ 
اساسی  نیازهای  تمام  است.  شده 
و  شده  آوری  جمع  تولید  محل  از 
سوریه،  عراق،  به  صادرات  برای 
می کنند.  ارسال  ونزوئال  لبنان، 
را  مردم  اساسی  کاالهای  آنها 
به  دالر  به  را  آنها  و  می دزدند 
می فروشند.«)  دیگر  کشورهای 
وب سایت دولتی، مطبوعات ایران، 

٢٩مه ٢٠٢١( 
سیاست  تلخ  نتیجه  دهید  اجازه  و 
بخوانیم.   خودش  خروجی  را  رژیم 
مطابق با بانک جهانی و صندوق 
که  ببینیم  باید  پول،  بین المللی 
در پنج سال آینده از نظر ثروت از 
پیشی  فقیر  کشورهای  شهروندان 
ما  دیگر،  عبارت  به  می گیریم. 
خواهیم  آنها  از  فقیرتر  ]ایران[ 
شد. با تعهد به بانک جهانی، در 
گرجستان،  شهروندان   ،٢٠٢٦ سال 
جمهوری آذربایجان، ویتنام و مصر 
ایرانی  شهروندان  از  ثروتمندتر 
خواهند بود. به نظر می رسد فردای 
ما غم انگیزتر از امروز ما خواهد 
بود.« )وب سایت دولتی تجارت، 

تجارت نیوز، ٢٩ مه ٢٠٢١(

بحران
 معیشت ایران

مرغ در "سنە" کمیاب شد

سایت  وب  بە  رسیدە  اخبار  طبق 
کمبود  اثر  بر  میدیا"،  "کوردستان 
اقالم  قیمت  روزافزون  گرانی  و 
شهر  در  مرغ،  منجملە  خوراکی 

"سنە" صف های طویلی برای خرید 
مرغ شکل گرفتە و بە علت کمبود 
بە  موفق  خانوارهایی  معدود  آن 
خرید آن با قیمت گزاف می شوند.

مرغ  کمبود  و  گرانی  علت  بە 
با  مردم  کوردستان،  بازارهای  در 
بە  شدند  مواجە  جدی  مشکالت 
خرید یک عدد  برای  طوری کە 
مرغ یخ زدە باید ساعت ها در صفوف 

طوالنی بمانند.
"سنە"،  شهر  ساکنین  گفتە  بە 
دست آورد ٤٢ سالە رژیم برای مردم 
ایران و بە ویژە ملت کورد چیزی  

جز فالکت و فقر نبودە است.
پیشتر "حبیب اسدالـلە نژاد"، نائب 
مرغداران  سراسری  کانون  رئیس 

گران شدن  از  خبر  ایران  گوشتی 
نیز  را  گرانی  علت  و  دادە  مرغ 
کندی در تامین نهاده های دامی 

اعالم کردە بود.
ای  طور گسترده  به  مرغ  گوشت 
شود  می  مصرف  دنیا  سراسر  در 
انواع  حاوی  پروتئین  بر  عالوه  و 
نیز  معدنی  مواد  و  ها  ویتامین 

می باشد.

دو  ایران  در  مطلق  فقر  زیر خط  جمعیت 
برابر شده و به ٢٥ میلیون نفر رسیده است

یک مقام پژوهشی می گوید شمار 
افرادی که در ایران زیر خط فقر 
مطلق زندگی می کنند تا دو سال 
 ٩٨ تا   ٩٦ سال های  )بین  پیش 
دو  آن  قبل  سال های  به  نسبت   )
کردونی،  روزبه  است.  شده  برابر 
پژوهش  عالی  موسسه  رئیس 
تامین اجتماعی، اعالم کرده است 
پژوهشی درباره فقر و نابرابری در 
به  کار  وزیر  که  شده  انجام  ایران 
زودی گزارش آن را به عموم ارائه 

خواهد کرد.
از  یکی  کردونی  آقای  گفته  به 
آن  پژوهش  این  اصلی  یافته های 
فقر  خط  زیر  جمعیت  که  است 
مطلق در ایران به ٢٥ میلیون نفر 
می رسد. اقتصاد ایران در سال های 
تورم،  مزمن  مشکالت  با  اخیر 
و  بیکاری  منفی،  رشد  و  رکود 

فساد درگیر بوده است.
مطالعه  درباره  کردونی  روزبه 
فقر و نابرابر در ایران گفته: "این 

حالی  در  دهد  می  نشان  مطالعه 
که جمعیت زیر خط فقر مطلق از 
سال ٩٢ تا ٩٦ به ١٥ درصد رسیده 
بود اما از سال ٩٦ تا ٩٨ به ٣٠ 
گفته  به  یافت."  افزایش  درصد 
آقای کردونی گزارش این پژوهش 
"در مراکز مهم تصمیم گیر کشور" 

ارائه شده است.
گفته  شرایطی  به  مطلق  فقر 
می شود که در آن امکانات مادی 
نیازهای  تکافوی  خانوار  یا  فرد 
به  دسترسی  نکند.  را  آنها  اولیه 
سرپناه  سالم،  آشامیدنی  آب  غذا، 
خدمات  و  اولیه  آموزش  مناسب، 
بهداشتی ضروری جزو این نیازهای 
این محمدحسین  از  پیش  اولیه اند. 
نشست  یک  رئیس  شریف زادگان، 
پژوهش  عالی  موسسه  علمی 
تامین اجتماعی در ایران جزئیاتی 
از مطالعات رسمی فقر و نابرابری 

را بیان کرد.
آقای شریف زادگان گفت یکی از 
"عدم  ایران  در  رفاهی  مشکالت 

ترتیبی  به  است  منطقه ای"  تعادل 
که در استان سیستان و بلوچستان 
"فقر درآمدی آن باالی ٧٠ درصد 
 ٧٠ باالی  بعدی  چند  فقر  و 
است." شاخص فقر چند بعدی به 
مشخص  میزان  یک  تعیین  جای 
بررسی  با  فقر،  آستانه  عنوان  به 
آموزش،  به  دسترسی  اجزای 
زندگی  استانداردهای  و  بهداشت 

محاسبه می شود.
محمدحسین شریف زادگان در اشاره 
گفته  ایران  در  نابرابری  ابعاد  به 
اساسی  قانون   ٣٠ "اصل  است: 
حکم  دولت  به  را  رایگان  آموزش 
آن  خالف  متاسفانه  که  می کند 
آموزشی  نابرابری  و  کردیم  عمل 
شدیدی در ایران وجود دارد و کرونا 
نیز به آن شدت بخشیده است." او 
برای  ایران  دولت های  از  همچنین 
"مسکن  برای  برنامه ریزی  فقدان 

فرودستان" انتقاد کرده است.

بحران قاچاق گندم 
و »نابودی معیشت« در ایران

اخیرا رئیس اتاق ایران با اشاره به 
و  گندم  تضمینی  خرید  حواشی 
خصوص  در  کشور،  آبی  وضعیت 
احتمال بروز بحران در بازار گندم و 
تولیدات وابسته به آن و شکل گیری 
بازار سیاه و قاچاق هشدار داد؛ این 
گندم  تأمین  که  است  حالی  در 
در  و  است  ضروری  کشور  برای 
کاالیی  گندم  اقتصادی  اصطالح 

استراتژیک محسوب می شود.
با اشاره به  ایران  اتاق  خیرا رئیس 
و  گندم  تضمینی  خرید  حواشی 
خصوص  در  کشور،  آبی  وضعیت 
احتمال بروز بحران در بازار گندم و 
تولیدات وابسته به آن و شکل گیری 

بازار سیاه و قاچاق هشدار داد؛ این 
گندم  تأمین  که  است  حالی  در 
در  و  است  ضروری  کشور  برای 
کاالیی  گندم  اقتصادی  اصطالح 

استراتژیک محسوب می شود.
گندم مهم ترین محصول کشاورزی 
آن  خرید  به  اقدام  دولت  که  است 
کاالها  دیگر  با  گندم  می کند. 
تفاوت اساسی دارد و دولت مکلف 
است تحت هر شرایطی این محصول 
معیشت  چراکه  کند  تأمین  را 
اکثریت جامعه به طور مستقیم با 
گندم مرتبط است و همچنین تولید 
بسیاری از کاالهای ضروری دیگر 
نتیجه  پایه ی گندم است .در  بر 

کمبود و بروز اختالل در این حوزه 
جامعه  در  را  عمیقی  نارضایتی 
ایجاد می کند و همین طور سایر 
می  مشکل  دچار  را  ها  بخش 

کند.
محصول  این  تضمینی  خرید  نرخ 
همه  ساله به پیشنهاد وزارت جهاد 
اقتصاد  شورای  در  کشاورزی 
مطرح و نهایی می شود. رویکرد 
خرید  قیمت  تعیین  در  دولت 
کشاورزی،  محصوالت  تضمینی 
پرداخت  و  تولید  هزینه های  جبران 
سود متعارف در راستای حمایت از 

کشاورزان بوده است.
طبق قانون خرید تضمینی، هر ساله 

خرید  نرخ  که  است  موظف  دولت 
کشاورزی  محصوالت  تضمینی 
به  کاشت  فصل  شروع  از  قبل  را 
کشاورزان اعالم کند. با توجه به 
هزینه های تولید بسیار باال و تأثیر 
قیمت بین المللی بر عرضه داخلی، 
برای  تواند  می  گندم  مسئله 
متاسفانه  باشد.  زا  کشور مشکل 
دالالن گندم معموال با قیمت باالتر 
از قیمت واقعی اقدام به خرید آنهم 
و  می کنند  نقد  تقریبا  صورت  به 
پیدا  جاری  سال  در  بسیاری  وزن 
کرده اند و کشاورزان تمایل دارند 
دالالن  این  به  را  خود  محصوالت 

بفروشند.
با  گندم  قاچاق  احتمال  موضوع 
را  ایران  اقتصاد  شرایط  به  توجه 
آنکه  ویژه  به  بگیریم.  جدی  باید 
همسایگان  در  آرد  یا  گندم  نرخ 
ایران، دو تا سه برابر قیمت آن در 
شدیدی  جذابیت های  و  است  ایران 
وجود  کاال  این  کردن  خارج  برای 
با  بیفتد  اتفاق  این  دارد. که اگر 
کیفیت  افت  آرد،  کمبود  موضوع 
خواهیم  مواجه  دیگر  موارد  و  نان 
شد و قیمت گندم در بازار داخلی 

با تورم شدید مواجه خواهد شد.
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