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قانون مصوب رژیم ایران 
علیه ...

رژیم ایران با اخبار و
تغییر هیجان کارزار فشار حداثری تحلیل دور از واقعیت ...

خرید به فروش

عادی  مسئله ای  که  زمانی 
می گردد، حساسیت مخاطب برابر 
این موضوع کم و کم تر می گردد، 
این  با  روزی  اگر  که  جایی  تا 
پدیده مواجه نگردد متعجب گشته 
روبرو  فکری  دغدغە  این  با  و 
چنان  دیگر   چرا  که  می گردد 

پدیدەای رخ ندادەاست!
بخشندگی  و  خورشید  طلوع 
نورانیش، موضوعی عادی بوده و 
تضعیف نور خورشید در یک روز 
تابستانی بعنوان واقعه ای کم نظیر 

پرسش برانگیز خواهد بود.
حکام  سوی  از  مسئلە  این 
خودکامه به مبنا و اساسی مبدل 
گشتە تا بە منظور عدم اعتراض 
تکرار  آنقدر  را  موردی  مردم،  
عادی  مردم  برای  که  می نمایند 

گردد و به آن عادت نمایند. 
را  خود  که  آمریکا  کشور  در 
نماینده  بعنوان  جهانی  سطح  در 
معرفی  آزادی  و  دمکراسی 
می نماید، روزانه صدها تن بر اثر 
ابتال به کرونا جان خود را از دست 
می دهند و هرچند که مردم را با 
نگرانی روبرو کرده و ترس بیماری 
زندگی  از  را  مردم  مرگ،  و 
است،  کرده  دور  خود  عادی 
مرگ بیش از صد هزار تن باعث 
اگر  اما  است،  نشده  جامعه  خشم 
شخصی بی گناه در مقابل دیدگان 
پلیس  یک  پای  زیر  در  جامعه 
کشته شود، خشم سراسر جامعه را 
در بر می گیرد و اقدام به نابودی 
می نمایند.  قاتل  فرد  نمادهای  
اشخاص  رسیدن  قتل  به  که  زیرا 
بی گناه برای جامعه عادی نبوده 
و به این عادت نمودەاند که پلیس 
باید جان مردم و جامعه را نجات 
دهد نه اینکه جان آنان را بگیرد.

این در حالی است که بهای جان 
سیستم های  و  جوامع  در  انسان ها 
دیگری می باشد!  به شکل  دیگر 
سیستم استعمارگری حاکم بر ایران 
نیز از نمونه سیستم هایی بوده که 
همواره مرتکب جنایت می شود تا 
این جنایات عادی تلقی گردد و 
نبود جنایت به امری غیر عادی 

مبدل گردد!

کریم پرویزی

ادامه در صفحه  3

ســـخـن
عادی سازی 

مرگ

بازگشتی غرورآفرینبازگشتی غرورآفرین

پیام تبریک مسئول اجرایی حزب دمکرات
 به مناسبت روز جهانی کودک

"مصطفی هجری" مسئول اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران به مناسبت 
١ ژوئن، روز جهانی کودک پیام تبریکی منتشر نمود.

متن پیام عینا در پی آمده است:
به مناسبت روز جهانی کودک، ضمن تبریک این روز به کودکان کوردستان 
و ایران، امیدواریم که جهانی آزاد و زندگی شاد برای کودکان محقق گردد.

جامعه، با آموزشی دمکراتیک و امید به آینده ای روشن برای کودکان، زندگی 
آسوده تری خواهد داشت.

حزب دمکرات کوردستان ایرانکودکان کوردستان روزتان مبارک باد!
مسئول اجرایی
مصطفی هجری
١٢ خرداد ١3٩٩ شمسی
١ ژوئن ٢٠٢٠ میالدی

از  بعد  مصطفی پور"  "عثمان 
در  مقاومت  و  زندانی  سال   ٢٨
ایران  اسالمی  رژیم  سیاەچالەهای 
بە صف همسنگران خود ملحق شد 
حزب  بلندپایە  هیئتی  سوی  از  و 
مورد  ایران  کوردستان  دمکرات 

استقبال قرار گرفت.
روز پنجشنبه ٨  خرداد ماه ١٣٩٩ 
پور"  مصطفی  "عثمان  شمسی، 
زندانی کورد که بیش از ٢٨ سال 
در سیاه چاله های رژیم ایران محبوس 
همسنگران  و  یاران  جمع  به  بود، 
هیئت  از سوی  و  بازگشت  خویش 
بلندپایه حزب دمکرات به سرپرستی 
اجرایی  مسئول  هجری"  "مصطفی 
ایران  کوردستان  دمکرات  حزب 

مورد استقبال قرار گرفت.
هجری"  "مصطفی  نشست،  این  در 
"عثمان  مقاومت  و  مبارزات  از 
مصطفی پور" تقدیر نمود که نامبرده 
در زمان حبس همواره سربلند بود. 
بدون  و  سال   ٢٨ از  بیش  نامبرده 
زندان  حتی یک روز مرخصی در 
حضور  اجازه  وی  به  حتی  و  بوده 
را  مادرش  و  پدر  ختم  مراسم  در 
نیز نداده اند. 'عثمان مصطفی پور" 
بازگشت  از  خوشحالی  ابراز  ضمن 
گفت:  دمکرات  حزب  صفوف  به 
در  یپیشمرگه  یک  بعنوان  "من 

سنگر مبارزات بوده ام و به صفوف 
حزب دمکرات بازگشته تا در کمال 
ادامه  خود  مبارزات  به  افتخار 
تیر  پور"،  مصطفی  "عثمان  دهم". 
ماه سال ١٣٧٠ شمسی، در منطقه 
"ترگور" ارومیه بازداشت و سپس به 
اتهام عضویت در حزب دمکرات و 
درگیری مسلحانه با رژیم ایران به 

حکم  این  که  شده  محکوم  اعدام 
ایران، به دو حکم  در دیوان عالی 
تغییر  حبس  سال   ١٠ و  سال   ٢٥
و  ساله  پور" ٥٣  "مصطفی  یافت. 

اهل پیرانشار می باشد.
آزادی "عثمان مصطفی پور" موجب 
هواداران  و  اعضا  غرور  و  شادی 
مردم  همچنین  و  دمکرات  حزب 

رابطە  این  در  شد.  کوردستان 
سیاسی  زندانیان  از  شماری 
کوردستان ایران نسبت بە بازگشت 
پیامی  مبارزە  صفوف  بە  وی 
نیز  آنان  نمودند.  منتشر  تبریک  
تا  کە  داشتند  بیان  خود  پیام  در 
و  اهداف  از  خود  نفس های  آخرین 
مبارزە خود دست برنخواهند داشت. 

هواداران  و  اعضا  دیگر  سویی  از 
ایران در  حزب دمکرات کوردستان 
شهرستان سقز بازگشت مصطفی پور 
را تبریک گفته و اعالم داشتند؛ 
چهارچوب  در  دمکرات  حزب 
رهبری  خود،  مشروع  مبارزە 
در  ملت کورد  آزادیخواهی  جنبش 
کردە  رهبری  را  ایران  کوردستان 
کوردستان  پیشمرگە  نیروی  است. 
دشمن  مقابل  در  شرافتمندانە  نیز 
مبارەز  بە  ادامە  و  است  ایستادە 
بازگشت  با  نیز  اکنون  می دهد. 
سنگر  این  مصطفی پور"  "عثمان 

محکم تر از همیشە است. 
هواداران  و  اعضا  رابطە  همین  در 
حزب دمکرات در شهرستان بوکان 
بازگشت  تبریک  پیامی  طی 
"مصطفی پور" را بە حزب دمکرات 
تبریک گفتند و بیان داشتند؛ همە 
با هم برای سرفرازی خاک میهن 
در  فدا خواهیم کرد.  را  جان خود 
این پیام اشارە شد کە جالدان  رژیم 
اسالمی ایران بر این باور بودند کە 
"قاضی،  شاگردان  می توانند  آنان 
زانو  بە  را  شرفکندی"  و  قاسملو 
مصطفی  پور  بازگشت  اما  درآوند. 
کە  داد  نشان  سال   ٢٨ از  بعد 
شکنجە و آزار نتوانستە ارادە او را 

سست نماید.

آیندە را خاکستر نکنید
روزهای گذشتە همچنان کە  طی 
پیش بینی می شد، روزهای سخت و 
دشوار در انتظار زاگروس، ساکنان 
از  هکتار  صدها  است.  جاندران  و 
جنگل های زاگروس سال جاری نیز 
بە مانند سال های گذشته در آتش 
آتش سوزی  این  در  سوختند.  خشم 
هزاران کندە درخت بە زغال تبدیل 
شدند. هزاران حیوان و جاندار طعمە 
سال  در  آتش سوزی ها  شدند.  آتش 
جاری در اواخر اردیبهشت ماه شروع 
شد و بخش عظیمی از جنگل های 
ایالم، کرماشان، سنندج و خوزستان  

در آتش سوختند.
زیبایی  از  نمادی  جنگل  و  درخت 
ادامە  برای  ما  و  است  زندگی  و 
جنگل ها  مدیون  خود  حیات 
در  جنگل ها  اهمیت  هستیم. 
اکسیژن  تولید  آب ها،  ذخیرەسازی 
و از بین بردن گازهای مضر مانند 
همچنین  و  است  دی اکسیدکربن 
امور  خوارکی ها،  میوەجات،  برای 
همە  بر  دیگر  فواید  و  پزشکی 
آشکار است. اما آنچە کە مشهود 
است جنگل های زاگرس کە بخشی 

آتش  در  می باشد  ما  شناسامە  از 
خشم و جهل می سوزد.

در  گذشته  روزهای  طی  آنچە 
"عمدی  واقع  در  است  دید  معرض 
کە  است  آتش سوزی ها  بودن" 
بە  است.  نمودە  بغرنج تر  را  شرایط 
بیشتر  آنچە  عینی  شاهدان  گفتە 
بر آتش سوزی ها دامن می زند نبود 
متخصص،  حتی  و  انسانی  نیروی 
نبود وسایل استاندارد برای کنترل 

یا خاموش نمودن آتش است.
آنچە در این رابطە باید بە آن اشارە 
رژیم  سیستماتیک  ضعف  نمود 
واقعیت  یک  خود  این  کە  است 
تصمیمات  اساس  بر  است.  مهم 
و  پاسداران  تروریستی  سپاە  رژیم، 
وزارت دفاع رژیم باید در زمان وقوع 
نمودن  خاموش  برای  آتش سوزی ها 
بە  و  کنند  اعزام  هلیکوپتر  آتش 
کمک  مردمی  نهادهای  و  مردم 
آن  شاهد  امروزه  آنچە  اما  کنند. 
هستیم نە تنها همکاری  انجام نشدە 
نهادهای  کارشکنی  بلکە  است 
رژیم خود بر آتش سوزی ها دامن زدە 
رژیم  خبرگزاری های  طبق  است. 

برنامە  رئیس  خردادماه   ١٠ مورخ 
تومان  میلیارد   ١٥ مبلغ  بودجە  و 
برای وسایل اطفاء حریق اختصاص 
کە  است  دادە  تحویل  سپاە  بە  و 
هلیکوپتر   ٣٠ آنکە  جای  بە  سپاه 
هلیکوپتر   ٢ تنها  دهد  اختصاص 

اختصاص دادە است.

بر اساس این شرایط کە بحث شد 
نباید  بوم  و  خاک  این  مردمان 
رژیم  از  چشم داشتی  هیچگونە 
داشتە باشند و رژیم برای حفاظت 
اقدامی  زاگرس  جنگل های  از 
انجام دهد، بلکە برعکس باید مردم 
خود هوشیار باشند و نسبت بە این 

مسئولیت  احساس  مهم  موضوع 
مردم  همچنین  باشند.  داشتە 
همچنان کە خود در فکر حفاظت 
هستند،  زاگروس  جنگل های  از 
آن  وقف  بیشتر  را  خود  تالش های 
بە  را  ملی  ثروت  این  کە  کنند 

نسل های آتی منتقل کنند.
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پیام تبریک مسئول اجرایی حزب 
دمکرات به مناسبت فرا رسیدن

 عید سعید فطر

"مصطفی هجری"، مسئول اجرایی 
حزب دمکرات کوردستان ایران فرا 
رسیدن عید سعید فطر را تبریک 

گفت.
متن پیام بدین شرح است:

عید سعید فطر بر همه مسلمانان، 

کوردستان  در  هموطنان  بر  بویژه 
و  شهدا  سرافراز  خانواده  ایران، 

زندانیان سیاسی مبارک باد.
چنگال  از  آزادی  جشن  امید  به 
آزادی  دشمن  و  مستبد  رژیم 

جمهوری اسالمی ایران.

هر روزتان عید و شادی باد.

حزب دمکرات کوردستان ایران
مسئول اجرایی
مصطفی هجری

3 خرداد ١3٩٩ شمسی

حمله سایبری رژیم ایران به
 شبکه اجتماعی اینستاگرام
 "تیشکTV "  ناکام ماند

و  ربات  از  استفاده  با  ایران  رژیم 
برای  تالش  در  جعلی  اکانت های 
هک و غیرفعال نمودن اینستاگرام 

"تیشکTV " بوده است.
بنا بر این گزارش، رژیم ایران طی 
ماه های اخیر چندین مرتبه اقدام به 
حمله سایبری به رسانه های وابسته 
به حزب دمکرات کوردستان ایران 
نموده و بیشتر این حمالت از طریق 
"فیشینگ" )تالش برای به دست 

طریق  از  شبکه  محتویات  آوردن 
افزار( صورت  بد  و  ربات  و  جعل 

گرفته است.
"تیشک  پرسنل  حتی  ایران  رژیم 
TV" و دیگر شبکه های اجتماعی 
مربوط به "تیشک TV" و حزب 
داده  قرار  مورد هدف  را  دمکرات 

است.
رژیم های  از  یکی  ایران  رژیم 
مخالف آزادی رسانه بوده و عالوه 

داخلی  اخبار  بر  شدید  سانسور  بر 
ایران، از فعالیت  رسانه های مخالف 
رژیم و بویژه رسانه های وابسته به 
حزب دمکرات کوردستان ایران که 
اشاعه دهنده واقعیات رژیم ایران و 
رسانه ملی کوردستان ایران است، 
طریق  از  و  آورده  بعمل  جلوگیری 
برای  تالش  در  سایبری  حمالت 
مختل نمودن فعالیت این رسانه ها 

می باشد.

نشست اعضای رهبری حزب دمکرات 
در خصوص چندین مسئله 
سیاسی و درون حزبی 

حزب  رهبری  اعضای  نشست 
در  ایران  کوردستان  دمکرات 
خصوص چندین مسئله سیاسی و 
تشکیالتی برگزار و اطالعیه ای در 

این مورد منتشر گردید. 

متن اطالعیه بدین شرح است:
رهبری  اعضای  نشست  اطالعیه 

حزب دمکرات کوردستان ایران
هموطنان گرامی

حزب  پیشمرگه های  و  کادر 
دمکرات

اعضا و هوادارن حزب دمکرات
به استحضار می رسانیم که ساعت 
خرداد   ١١ یکشنبه،  روز  صبح   ٩
١٣٩٩ شمسی مصادف با ٣١ مە 
اعضای  نشست  میالدی،   ٢٠٢٠
کوردستان  دمکرات  حزب  رهبری 
چندین  بررسی  درخصوص  ایران 
حزبی  درون  و  سیاسی  مسئله 

برگزار گردید.
در آغاز این نشست چندین موضوع 
سوی  از  تشکیالتی  و  سیاسی 
دمکرات  حزب  اجرایی  مسئول 
مطرح و مورد بحث قرار گرفتند و 
سپس اعضای رهبری نظرات خویش 
را در خصوص هر کدام از مباحث 

مطرح گردیده اعالم داشتند.
برخی از مباحث این نشست عبارت 

بودند از:

مشکلی  اخیر  مدت  در  نخست: 
بود  آمده  پیش  که   تشکیالتی 
متفاوتی  نظرات  حزب  درون  در  و 
در این خصوص وجود داشت، بطور 
و  گرفته  قرار  بحث  مورد  مفصل 
نشست  این  در  و  گردید  بررسی 
مقرر گردید که  مسائلی که در 
کنگره  به  بوده،  کنگره  صالحیت 
آتی محول نموده و آن بخش دیگر 
که در چهارچوب اختیارات رهبری 
قرار دارد، براساس قوانین حزبی و 
حل  برای  نشست  این  رهنمودهای 
مربوطه  ارگان های  به  مسائل  آن 

محول گردیدند.
دوم: در مدت زمان مطرح بودن این 
متأسفانه   حزب،  درون  در  مسائل 
شبکه های  در  منفی  انعکاس 
بصورت  که  داشته  اجتماعی 
و  مستعار  نام های  با  و  ناشایست 

جعلی انجام گرفته است.
کوردستان  دمکرات  حزب  رهبری 
ابراز  آزادی  بر  تأکید  ضمن  ایران 

نظر در درون حزب، اینگونه اهانت 
محکوم  را  ناهنجار  شیوه های  و 
کرده و آن را به زیان حزب دمکرات 
و جنبش کورد می داند و از همه 
اعضای حزب تقاضا می نماید که 
اقدامات  و  توهینها  اینگونه  از 

ناشایست اجتناب نمایند.
رهبری  اعضای  نشست  در  سوم: 
با  اتحاد  مسئله  دمکرات،  حزب 
رفقای پیشین مطرح و بر مصوبه 
کنگره شانزدهم حزب دمکرات، و 
اقدام جدی برای اتحاد تأکید شد.
تصمیم  با  و  نشست  این  پایان  در 
حزب  رهبری  اعضای  جمعی 
در  چاره  راه  یافتن  بر  دمکرات، 
فضایی رفیقانه و از راه دیالوگ 

سازنده تأکید گردید.

کوردستان  دمکرات  حزب  رهبری 
ایران

١١ خرداد ١3٩٩ شمسی
3١  مە ٢٠٢٠ میالدی

نشست کنگره ملیت های ایران فدرال 
با وزیر امور خارجه سوئد

کنگره  عضو  نمایندگان 
ملیت های ایران فدرال در راستای 
کنگره،  دیپلماتیک  فعالیت های 
نشست آنالینی را با "آن لینده" وزیر 

امور خارجه سوئد برگزار کردند.
ملیت های  کنگره  گزارش  متن 

ایران فدرال بدین شرح است:
"ناصر  و  حسن خالی"  "جمیله 
بلیده ای"، در راستای فعالیت های 
دیپلماتیک کنگره به همراه دیگر 
نمایندگان احزاب کوردی، نشستی 
آنالین را با وزیر امور خارج کشور 
این  متن  کردند.  برگزار  سوئد 
نشست که به تالش حزب دمکرات 
حزب  همیاری  و  ایران  کوردستان 
سوسیال دمکرات سوئد ترتیب داده 

شد بدین شرح است: 
پیش  که  است  یادآوری  به  الزم 
از برگزاری این نشست، گزارشی 
مفصل از وضعیت اخیر ملیت های 
آذربایجان،  مناطق  در  ایرانی 
بلوچستان،  کوردستان،  لرستان، 
شد.  ارائه  صحرا  ترکمن  اهواز، 
اذعان  تفصیل  به  گزارش  این 
مدیریت  در  رژیم  بی کفایتی  به 
کرونا  از  ناشی  بحرانی  شرایط 
قانونی  از وظایف  داشته و عدول 
این  در  خود  شهروندان  به  نسبت 
به  می شود.  متذکر  را  مناطق 
طور مثال، طی دسترسی ناکافی 
این   ، امکانات  به  شهروندان  این 
دوران شاهد افزایش شمار اعدام ها، 
کشتار مکرر کولبران و سوختبران 
اکثریت  زبان  ایم.  بوده  بلوچ 
مردم در ایران غیر فارس است و 
ملیون ها از اقلیت های ملی به زبان 
فارسی تسلط ندارند، نتوانستند به 
دست  موقع  به  مناسب  اطالعات 

که  است  شد  سبب  این  بیابند. 
ابتال به کرونا در مناطقی همانند 
بلوچستان،  کوردستان،  آذربایجان، 
پیدا  شیوع  بیشتر  صحرا  ترکمن 

کرده است.
آن لینده "Ann Linde" ضمن 
این  در  شرکت  از  خرسندی  ابراز 
کورد،  احزاب  دوستان  با  نشست 
اشاره کردند که اطالعات مشابه 
پیوسته  صورت  به  را  وسیعی 
یادآور  همچنین  دریافت می کند. 
شدن که دولت سوئد اعتراض خود 
را در رابطه با سرکوب خونین آبان 
مسافربری  هواپیمای  انهدام  ماه، 
ملیت ها  حقوق  گرفتن  نادیده  و 
صورت  به  ایران،  حکومت  توسط 
با  رسمی  نشست  در  و  مکتب 
نمایندگان رسمی این دولت مطرح 
کرده است وی همچنان با اذعان 
فعالیت های  به  اروپا  اتحادیه 
و  ایران  اختالفات  ایران،  هسته ای 
آمریکا، دخالت آشوب گرانه ایران 
حقوق  کردن  پایمال  و  منطقه  در 
به  نسبت  را  خود  مخالفت  بشر، 
و  داشته  ابراز  ایران  دولت  انزوای 
در عوض این اتحادیه، دیپلماسی 
را در دستور کار خود قرار داده تا 
مشکالت مربوط به ایران از طریق 

دیالوگ مرتفع گردد.
نماینده کنگره ملیت های ایران در 
این رابطه اشاره کرد به بحران عمیق 
اقتصادی،  اجتماعی،  سیاسی، 
لجام گسیختگی حاکمیت، تحریم 
رژیم  در  بین المللی  فشارهای  و 
موثر  عوامل  عنوان  به  که  ایران 
در مشروعیت زدایی از نظام حاکم 
بوده اند. همچنین وی خاطر نشان 
قابل  ایران  حاکم  رژیم  که  کرد 

آن  استقرار  ادامه  نیست،  اصالح 
و  ایران  برای  بزرگ  خطری  را 

همسایگانش دانست.
کنندگان  شرکت  سایر  همچنین، 
همکاری  از  را  خود  نارضایتی 
رژیم  با  اروپا  اتحادیه  اقتصادی 
کردند.  اعالم  ایران  سرکوبگر 
کمک های نقدی این اتحادیه در 
دولت  به  کرونا  اپیدمی  با  رابطه 
جلسه  شرکنندگان  توسط  ایران 
و  گرفت  قرار  اعتراض  مورد 
یادآور شدند که هر گونه کمک 
مالی به رژیم حاکم در ایران سبب 
تروریسم   بیشتر  هرچه  گسترش 
دولتی در منطقه و سرکوب بیشتر 

ملل ایرانی خواهد شد.
شرکت کنندگان در پایان خواستار 
در  سوئد  دولت  بیشتر  همیاری 
خواسته های  تحقق  راستای 
به  بشری  حقوق  و  دمکراتیک 

صورت عملی و اخالقی شدند.
نیز    "Ann Linde" لینده  آن 
خواندن  سازنده  ضمن  پایان  در 
دولت  داشت  اشاره  گفتگو،  این 
سوئد و حزب سوسیال دمکرات از 
برای حق تعیین  اراده ملت کورد 
اعالمیه  بر مبنای  سرنوشت خود 
جهانی حقوق بشر و تداوم همیاری 
بیشتر در تحقق این آرمان حمایت 
سوسیال  نمایندگان  است.  کرده 
در  پیوسته  صورت  به  دمکرات 
ایران،  با حقوق کوردهای  ارتباط 
عراق، ترکیه و سوریه حمایت کرده 

است.
جلسه با تشکر و سپاس از کسانی 
و  بودند  داده  ترتیب  را  که جلسه 
بخصوص از وزیر امورخارجه سوئد 

خانم "آن لینده" پایان یافت.
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که  است  دهه  چهار  از  بیش 
فقیه  والیت  متحجر  ایدئولوژی 
چنان  تبلیغ نموده که انسان در 
و  ندارد  ارزشی  حاکم  نظام  برابر 
مردم باید برای استمرار سیستم و 

نظام قربانی گردند.
انسان،  بە  نگرش  شیوە  این  در 
نبود  و  داشتن  نگه  گرسنه  با 
جاده های  و  پزشکی  امکانات 
خراب و نبود بیمه درمانی و بیمه 
کارگری و اعتیاد به مواد مخدر 
و ده ها پدیده دیگر، روزانه هزاران 
و  رسیده  قتل  به  جامعه  در  تن 
برای هیچ کس نیز اهمیتی ندارد 
و همه این وقایع برای آنان عادی 

است.
شخص  به  رژیم  که  زمانی  هر 
را  آنان  باشد  اشخاصی مظنون  و 
بازداشت نموده یا شکنجه می دهد 
مقابل   در  نیز  اوقات  برخی  و 
دیدگان جهانیان به کورد و عرب 
جوانی  و  معترضان   و  بلوچ  و 
دیگر  نمونه  ده ها  یا  موتورسوار 
قتل  بە  را  آنها  و  نموده  شلیک 
می رساند و همه این فجایع برای 

جامعه عادی گشته است.
وضع چنان است کە اینک اگر 
نموده  برپا  اعتراضی  اشخاصی 
را  آنان  حاکم  استعمارگر  رژیم  و 
بازداشت ننماید یا به آنان شلیک 
همراه  جامعه  تحیر  با  نکند، 
را  بود که چرا معترضان  خواهد 
جوامع  برای  بویژه   نمی کشد. 
عام  قتل  نشین،  مرکز  و  فارس 
ملیت های زیر دست امری عادی 
ته  از  نیز  برخی  احتماال  و  بوده 
خوشحال  حوادث  این  وقوع  از  دل 

باشند.
زیر  ملیت های  مرگ  نمی توان 
دست برای ملت باالدست در ایران 
خواهان  همزمان  و  باشد  عادی 
جامعه ای آسوده نیز باشد. مرگ 
والیت  حاکمیت  تحت  ایران  در 
فقیه عادت گشته و جامعه برای 
به  باید  حاکم  سیستم  نابودی 
جای مرگ، کشته نشدن را روال 

معمول ببیند!

ادامه سخن

شاخه نظامی حزب دمکرات 
آذربایجان ایران 

در خوی عملیات انجام داد
دمکرات  حزب  نظامی  شاخه 
در  عملیاتی  در  ایران  آذربایجان 
شهرستان خوی یکی از مقرهای 
نظامی رژیم ایران را مورد هدف 
مناسبت  بدین  و  دادند  قرار 
بیانیه ای را منتشر کرد که متن 

آن عینا در پی می آید:

حزب  نظامی  شاخه  بیانیه 
دمکرات آذربایجان ایران

مردم شریف ایران ، ملت بزرگ 
شیر  و  مردان  غیور   ، آذربایجان 
کردستان  عظمت  با  ملت  زنان 

ایران:
بامداد سه شنبه ساعت ٠٢:٣٠ 
 ١٣٩٩ اردیبهشت   ٣٠ مورخه 
حزب  کرد  و  ترک  پیشمرگان 
ایران  آذربایجان  دموکرات  
مقر  شبانه  عملیات  یک  در 
شهرستان  راه  پلیس  فرماندهی 
ی  حمله  هدف  مورد  را  خوی 

راکتی قرار دادند.
مردم  متعدد  شکایات  پی  در 
ظلم  سبب  به  خوی  شهرستان 

بشری   ضد  نیروهای  ستم  و 
انتظامی و آزار و اذیت و جریمه 
های سنگین و بی مورد و توقیف 
بی مورد خودروها توسط راهور و 
پلیس راه ، ساعت ٠٢:٣٠ بامداد 
پلیس  فرماندهی  مقر  گذشته 
مبارز  جوانان  توسط  خوی  راه 
، مورد حمله ی   خواه  آزادی  و 

راکتی قرار گرفت.
سوی  از  خبر  این  لحظه  بدین  تا 

رسانەها  بایکوت شده است.
و  تنها یک هشدار  این عملیات 
رفتار  به  نسبت  کوچک  تلنگر 
خامنه  مزدوران  ی  ددمنشانه 
ی  پیشمرگه  نیروهای  بود.  ای 
 ، ایران  آذربایجان  دمکرات  حزب 
مخصوصا ساعات بامداد را برای 
این عملیات انتخاب کردند تا در 
زمانی که تردد در محوطه نیست 
، تلفات جانی به کسی مخصوصا 
لذا  نشود.  وارد  وظیفه  سربازان 
هشداری  عملیات  این  صرفا 
بزرگ به این سرکوبگران بود که 
اذیت  و  آزار  و  تکرار  صورت  در 

تنبیه  وجه  شدیدترین  به  مردم 
خواهند شد.

و  قاتالن  به  اصلی  هشدار 
است  مرزی  هنگ  جنایتکاران 
دفاع  بی  کولبران  مرزها  در  که 
و شریف و زحمتکش ملت کرد را 

آماج گلوله قرا میدهند.
جنایات   ، باشید  آگاه  و  بدانید 
ماند.  نخواهد  پاسخ  بدون  شما 
دفاع مشروع حق مسلم و قانونی 
هر انسانی است. دست از کشتار 
در  بردارید  دفاع  بی  کولبران 
شهر  و  کوه  در  صورت  این  غیر 
.بزرگترین  بود  نخواهید  امان  در 
تروریست  سرداران  قاچاقچیان  
برهمگان   ، هستند  پاسداران  سپاه 
این امر عیان است.کشتار کولبر 
فقر  و  ناچاری  از  که  دفاع  بی 
گزینه  نان در برابر جان را برگزیده 

، رسم مردانگی نیست.

حزب دمکرات آذربایجان ایران ــ 
شاخه ی نظامی

3٠ام  اردیبهشت ١3٩٩ خورشیدی

زاگرس در کام شعله هایدر کام شعله های آتشآتش

آتش سوزی در زاگرس ادامه دارد، 
از کوردستان و کرماشان گرفته تا 
خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد 

در آتش می سوزد.
ماه  خرداد   ٨ چهارشنبه  روز  از 
١٣٩٩، آتش سوزی های گسترده ای 
و حاصل  را گرفته  زاگرس  دامن 
سوختن جنگل های کهن سال بلوط  
و از بین رفتن گونه های مختلف 
جانوری در این منطقه شده است.

سازمان   امکانات  کمبود  دلیل  به 
جنگل ها و مراتع و سازمان محیط 
مسئولین  کفایتی  بی  و   زیست 
رژیم صدها هکتار از درختان بلوط 

زاگرس بە زغال سیاه تبدیل شد.
مسئول  را  خود  اسالمی  رژیم 
بین  از  نظاره گر  تنها  و  نمی داد 
سوختن  و  زیست  محیط  رفتن 
میان  این  در  جنگل ها می باشد.  
محیط  فعاالن  و  دوستداران  تنها 
دست های  با  که  هستند  زیست 

خالی به جنگ آتش می روند.
احمد،  بویر  و  درکهگیلویه 
شعله های آتش از چهارشنبه هفته 
دامنه های  در  تاکنون   گذشته 
کوه های  شده  حفاظت  منطقه 
و  است  توسعه  حال  در  "خاییز" 
طی روزهای اخیر صدان هکتار از 
مراتع  و گونه های متنوع جانوری 
و حیوانی این منطقه حفاظت شده 

را به نابودی کشیده است.
استان  در  سوزی  آتش  از  همزمان 
"لرستان" خبرهایی منتشر شد که 
ارتفاعات مراتع "کله بان" شهرستان 

دچار  شنبه  شامگاه  در  "چگنی" 
آتش  شعله های  زبانه  و  شد  حریق 
"کوهدشت"  جنگل های  وارد  نیز 
جنگلهای  سوختن  باعث  و  شده 
کهن سال بلوط در این منطقه شده 

است.
سوزی  آتش  "ایالم"  در  همچنین 
 ٣٣ که   داده است  رخ  بزرگی 
باغات  و  ،مراتع  مزارع  از  هکتار 
"ایوان" در آتش سوخته  و منطقه 
"آبدانان"  اطراف  در  ماس"  "کاسه 
با  مردم  که  شد  حریق  طعمه  نیز 
است موفق  روز  دست خالی چند 

به مهار آتش نشده اند.
از سوی دیگر در استان کرماشان 
بر اساس گزارشات کمیته عملیاتی 
آتش سوزی  "ژیوای"  انجمن 
وسعت  و  پاوه  اطراف  جنگلهای 
اطراف  کوه های  در  آتش  زیاد 
روستای "نجار" بیش از صد هکتار 
از مراتع و جنگلها، در نتیجه آتش 
از  نجار  روستای  کوه های  سوزی 

بین رفته است.
کشاورزی  زمین های  همچنین 
اطراف کانکس نشینان سرپل ذهاپ 
نیز در آتش سوخته و تا کنون مهار 
نشده است این در حالیست که بیش 
ذهاب  سرپل  زلزله ی  از  دوسال  از 
هنوز  زدگان  زلزله  و  می گذرد 
چادر نشین هستند و هم اکنون آتش 

زمین هایشان را نابود کرده است.
جنگل های  در  رابطه  همین  در 
محدوده  در  نیزآتش سوزی  مریوان 
روستای "برقرو" و "لنگریز" رخ داد 

درختان  رفتن  بین  از  موجب  که 
بلوط آن منطقه شد.

سنندج،  استان  در  خرداد   ١١ روز 
 " اسکول   " روستای  جنگل  در 
آتش سوزی رخ داد و چندین هکتار 
از مراتع و درختان بلوط منطقه و 
جانوران جنگل در آتش سوخته اند.

این وضعیت در حالی است که از 
ابتدای سال جاری طی یک پروسه 
برنامه ریزی شده از سوی رژیم در 
استان سنندج، مردم را تشویق به از 
درختان  ریشه کن کردن  و  بردن  بین 
تهیه  چوب،  تجارت  جهت  منطقه 
تاکستان  کردن  درست  و  ذغال 

کرده اند.
اختصاص  از  ایران  رژیم  مسئوالن 
مهار  برای  حریق  اطفای  بالگرد 
کامل آتش سوزی خودداری کرده 
این  در  اقدامی  هیچ  تاکنون  و 
در  این  نداده اند،  صورت  خصوص 
رسانه های  تمامی  که  حالیست 
رژیم دنبال انعکاس های خبری از 
وقایع و اتفاقات در آمریکا هستند.
و  بلوط  جنگل های  ساالنه 
آتش  وسیله  به  کوردستان  مراتع 
سوی  از  عمدی  سوزی های 
عوامل رژیم ایران در آتش سوخته 
و صدان هکتار از پوشش گیاهی 
این منطقه و جانوران بومی از بین 

می روند.
رژیم  اسالمی ایران به این صورت 
کمر به نابودی جنگل های زاگرس 
زیست  محیط  بردن  بین  از  و 

کوردستان بسته است.

یکی از علمای برجسته دینی 
کوردستان درگذشت

خرمدل"،  "مصطفی  ماموستا 
دینی  برجسته  چهره های  از  یکی 
کوردستان در سن ٨٤ سالگی دار 

فانی را وداع گفت.
خرمدل"،  "مصطفی  ماموستا 
کوردستان،  دانشگاه  بنیان گذار 
قرآن پژوه،  مترجم،  نویسنده،  فقیه، 
است  کورد  مفسر  و  شناس  اسالم 
که تألیفات و تفسیرات فراوانی در 

مورد علوم دینی صورت داده اند.
عالیقدر  عالم  این  برجسته  آثار  از 
و  "نور"  تفسیر  به  می توان  کورد 
همچنین ترجمه تفسیر "فی الضالل 

القرآن" سید قطب که در ١٥ جلد 
به چاپ رسیده است، اشاره نمود.

نامبرده عالوه بر تألیفات و تفاسیر 
دینی، آثاری نیز در زمینه کوردی 
"صرف  عبارتنداز:  که  داده  ارائه 
سورانی،  کوردی  زبان  دستور 
و  کوردی  زبان  روزمره  مکالمه 

تفسیر شنەی ڕەحمەت".
ماموستا "مصطفی خرمدل" در سال 
١٣١٥ شمسی در روستای "دهبکر" 
مهاباد دیده به جهان گشود و در 
سال ١٣٥٤ موفق به اخذ مدرک 
عربی   "فرهنگ  زمینه  در  دکترا 

خرداد  در  و  شده  قرآنی"  علوم  و 
ماه ١٣٩٩ دار فانی را وداع گفته 
آرامستان  در  وی  مطهر  پیکر  و 
خاک  به  مهاباد  "مقبرالشعرا" 

سپرده شد.

هنرمند نامی کوردستان
 دار فانی را وداع گفت

مفاخری"  "حبیب الله  هنرمند 
مله ای"،  "حبیب  به  مشهور 
هنرمند نامی کوردستان در عرصه 
 ٨٤ سن  در  فولکلور  موسیقی 

سالگی درگذشت.
زمینه  در  سال   ٥٠ مدت  نامبرده 
و  فولکلور خدمت کرده  موسیقی 
ده ها اثر فولکلور و نوای کوردی 
نیز تقدیم هنر کوردی کرده است.

این هنرمند فاخر کورد بالغ بر ١٥  
از  بیش  و  رسانیده  به ضبط  آلبوم 
١٠٠ نوای فولکور مختص منطقه 

"لیالخ" مختص به وی می باشد.
 ١٣١٥ سال  در  مله ای"  "حبیب  
شمسی در روستای "مله" از توابع 
شهرستان "دهگالن" به دنیا آمده و 
در تاریخ ٥ اردیبهشت ١٣٩٩ بدلیل 
سنندج  دربیمارستان  مغزی  سکته 

دار فانی را وداع گفته و پیکر وی 
نیز در منطقه قلعه شهرستان "قروه" 

به خاک سپرده شد

بکارگیری کارگران
 غیر بومی و باال رفتن 

آمار بیکاری در ایالم
شرکت های ال جی سی "دهلران" بر خالف مصوبات کمیسیون کارگری 
مبنی بر اولویت جذب نیر وهای بومی به صورت سلیقه ای و بدون در نظر 

گرفتن حقوق مردم دهلران اقدام به جذب کارگران غیربومی کرده است.
روز چهارشنبه هفتم خرداد، "شکرالله شیرخانی"  در گفتگویی اعالم کرد، 
شرکت های ال جی سی دهلران ١٠٢ کارگر جذب کرده که از این تعداد 

تنها ٣٠ نفر بومی هستند.
با وجود بیکاری باال در این شهرستان و داشتن نیروهای بومی مناسب 
قالب  در  از ٧٠ کارگر غیربومی  بیش  دهلران  ال جی سی  شرکت های 

پیمانکاری جذب کرده اند.
و  بومی  غیر  افراد  بکارگیری  ایالم  پتروشیمی  شرکت  در  مدت هاست 

اشتغالزایی آنان بر بکارگیری افراد بومی تقدم دارد.
در حالی که بحران بیکاری جوانان در استان ایالم به وفور دیده می شود 
و مسئوالن مربوطه به سبب نشان دادن عملکرد مثبت رزومه کاری خود، 

اقدام به جذب کارگران غیربومی کرده اند.
در پی داشتن شرکت های بزرگ نفتی و گازی و همچنین پتروشیمی، 
می توان ایالم را از استان های متولی و ایجاد اشتغال به شمار آورد که به 
دلیل بی تدبیری مسئوالن رژیم آنچه اکنون جوانان ایالم با آن دست و پنجه 

نرم می کنند معضل بزرگی به نام بیکاری است.

اقدامات تروریستی
 رژیم ایران ٤٠ کشور را

 دربرگرفته  است
وزارت امور خارجه آمریکا طی گزارشی به اقدامات تروریستی رژیم ایران 
در خارج از ایران پرداخته و دامنه این اقدامات تروریستی را بیش از ٤٠ 
کشور اعالم داشت. به گفته وزارت خارجه آمریکا، از سال ١٩٧٩ میالدی، 
رژیم ایران سعی در ایجاد فتنه و آشوب در کشورهای همجوار را داشته 
تا بتواند به راحتی به مقاصد شوم برسد و هژمونی خود را افزایش دهد و 

دامنه این اقدامات تروریستی را در ٤٠ کشور گسترش داده است.
به  ایران  ترور و کشتارهای فرامرزی رژیم  این گزارش، شمار  اساس  بر 
حمالت  تداوم  همچنین  و  رسیده  کشورها  سایر  در  تروریستی  قتل   ٣6٠
بمب گذاری که به کشته شدن و یا مصدومیت دائمی صدها نفر انجامیده 
است. رژیم ایران بزرگترین حامی تروریسم دولتی است و گروه های مورد 
حمایت آن در لبنان، فلسطین و سایر نقاط خاورمیانه به فعالیت های خود 
ادامه می دهند. نیروهای سپاه قدس، وابسته به سپاه تروریست پاسداران، 
مهم ترین عامل رژیم ایران در انجام فعالیت های تروریستی در سراسر جهان 
هستند و به عنوان یک سازمان تروریستی به صورت مستقیم در طراحی 

حمالت تروریستی نقش دارند.
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قانون مصوب رژیم ایران 
علیه اشتغال زایی زنان در جامعە

 طبق اصل 28 قانون اساسی، هر کس حق دارد شغلی را کە بدان مایل است و مخالف اسالم و مصالح عمومی و حقوق 
دیگران نیست برگزیند و دولت موظف است با رعایت نیاز جامعە بە مشاغل گوناگون، برای افراد امکان اشتغال بە کار و 

شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. 

 در دهەی اخیر نرخ مشارکت اقتصادی زنان از حدود ١٧درصد بە ١١درصد رسیدە است حال علیرغم افزایش حدود 
١٠میلیون نفری جمعیت )نیمی زن( تعداد زنان شاغل از حدود چهار میلیون بە ٣.٦میلیون رسید. 

 در جامعە مرد ساالری و دینی ایران بە حکم قانون های اسالمی و آموزەهای شریعت اسالم هموارە بە زنان بە عنوان 
ابزاری برای بقای نسل و رضایت مرد نگاە شدە است و هیچگاە زن نتوانستە جایگاە و منزلت انسانی و واقعی خود را 

آنگونە کە در حقیقت هست در دنیای واقعی بیابد. 

سولین سنە

اسالمی  جمهوری  مدنی  قانون 
حقوقی  نظام  از  پیروی  با  ایران 
اشتغال  حق  زوجە  برای  اسالمی 
حق  شرایطی  تحت  زوج  برای  و 
قائل  را  زوجە  اشتغال  با  مخالفت 
اشتغال  حق  مورد  در  است.  شدە 
در  زوج  اختیارات  حدود  و  زوجە 
ممانعت از اشتغال همسر ابهاماتی 
در قوانین وجود دارد کە شایستەی 
در  قوانین  نقش  است.  نظر  امعان 
و  تاثیرگذار  بسیار  کشورها 
با  اگر  کە  می باشد  تعیین کنندە 
توجە بە مقتضیات زمان و مکان و 
شرایط جامعە وضع گردد می تواند 
و  کمی  ارتقای  موجب  حدی  تا 
اکثر  البتە  شود  کشور  کیفی 
قوانین موضوع بشری جامع و مانع 
نبودە و از ابهام و اجمال، تعارض 
و تناقض مصون و مبرا نمی باشد. 
اساسی،  قانون   ٢٨ اصل  طبق 
کە  را  شغلی  دارد  حق  کس  هر 
بدان مایل است و مخالف اسالم و 
دیگران  حقوق  و  عمومی  مصالح 
نیست برگزیند و دولت موظف است 
بە مشاغل  جامعە  نیاز  رعایت  با 
گوناگون برای افراد امکان اشتغال 
بە کار و شرایط مساوی را برای 

احراز مشاغل ایجاد نماید.
 این اصل با تعبیر "هر کس" حکم 
عام را بیان نمودە و بین زن )اعم 
از زوجە یا غیر آن( و مرد فرقی 
قائل نشدەاست. این اصل دولت را 
اشتغال  زمینەی  می کند  موظف 
شرایط  با  افراد  همەی  برای  را 
شرایط  در  البتە  نماید  ایجاد  برابر 
بکارگیری زنان در مشاغل سخت 
و زیان آور، مرخصی دوران بارداری 
برای  را  زایمان مقررات خاصی  و 

زنان تعیین کردە است.
مانند  زنان  گذشتە  قوانین  در   
متصدی  می توانستند  مردان 
پس  اما  شوند.  قضاوت  شغل 
و  اسالمی  انقالب  پیروزی  از 
لزوم  بر  جدید  اساسی  قانون  تأیید 

مقررات  و  قوانین  کلیەی  انطباق 
امام  فرمان  و  اسالم  موازین  با 
اعتباری  بی  خصوص  در  خمینی 
قوانین مغایر با شرع قوانین موجود 
مورد بازبینی قرار گرفت. از جملە 
مقررات مربوط بە استخدام قضات 
دادگستری بدین صورت در تاریخ 
"قضات  شد.  اصالح   ١٣6١٤\٢\١

زیر  شرایط  واجد  مردان  میان  از 
این مادە واحدە  انتخاب می شود". 
آغاز  مردان{  میان  }از  عبارت  با 
قضاوت  صالحیت  کە  است  شدە 
دسترسی  می نماید.  نفی  را  زنان 
زنان بە مشاغل سطح باال یا کامال 
است  محدود  بسیار  یا  و  مسدود 
زنان عمدتا در مشاغل سطح پایین 

دادە  قرار  نیمە وقت  یا  و  کم درآمد 
می شود.

امکانات زیر ساختی برای حمایت 
وجود  اصال  یا  آنها  کردن  کار  از 
است.  محدود  بسیار  یا  و  ندارد 
کاری  سازمان های  در  کار 
قابل  غیر  و  خشک  یکنواخت، 

کە  صورتی  بە  می باشد  انعطاف 
با سایر وظایف از جملە بچە داری 
زنان  و  می کند  پیدا  اصطکاک 
باید  منزل  از  خارج  اشتغال  بابت 
تحمل  را  مضاعفی  فشارهای 
کنند. امروزە در بسیاری از موارد، 
درآمد زنان برای مشاغل یکسان با 
 ٧٠ یکسان  سابقەهای  و  تخصص 

هنوز  و  است  مردان  درآمد  درصد 
شاهد  کاری  های  محیط  در 
می باشیم.  جنسیتی  تساوی  عدم 
هنوز راه یابی زنان بە موقعیت های 
سطح باال مدیریتی کامال مسدود 
است. امروزە بیش از یک سوم از 
خانوادەهایی کە سرپرستی آنها با 
عدم  از  و  هستند  فقیر  است  زنان 

می برند.  رنج  کافی  امکانات 
زنان  علیە  خشونت  بحث  امروز 
خصوصا در فضاهای خصوصی و 
است  جدی  بحثی  خصوصی  نیمە 
کە معموال پنهان باقی می مانند. 
مشارکت  نرخ  اخیر  دهەی  در 
حدود ١٧درصد  از  زنان  اقتصادی 
حال  است  رسیدە  ١١درصد  بە 

١٠میلیون  حدود  افزایش  علیرغم 
تعداد  زن(  )نیمی  جمعیت  نفری 
زنان شاغل از حدود چهار میلیون 
بە ٣.6میلیون رسید. اما حکومت 
با تالش خستگی ناپذیر تالش های 
زنان برای کسب فرصتهای شغلی 

را خنثی می کند.

سن  آوردن  پایین  با  حکومت   
بازنشستگی زنان بە ٢٥سال کار را 
بە آنان بە عنوان امتیاز می فروشد. 
سهم  کاهش  برای  اقدام  این  اما 
و  عمومی  های  محیط  در  زنان 

اشتغال بودە است.
ازدواج  و  عقد  میان  این  در 
ایجاد  زنان  برای  محدودیت هایی 

می کند کە از جملە محدودیت های 
شغلی است.

خانوادە  ریاست  زوجین  روابط  در   
از خصائص شوهر است و رضایت 
شوهر در هنگام خروج از منزل الزم 
این  زن  بر  شوهر  حقوق  از  است. 
است کە بدون اجازە از منزلش خارج 
خانوادەاش  نزد  زن  چە  اگر  نشود 

برود و حتی اگر بخواهد بە عیادت 
بیماران از خانوادەی خود برود ویا 
شدە  حاضر  آنان  جنازە  تشییع  در 
برود.  آنان  گویی  تسلیت  برای  و 
خروج زن بدون اجازەی شوهر در هر 

حال نشور محسوب می شود.
 در حکومت جمهوری اسالمی ایران 
همزمان با جاری شدن خطبەی عقد 

دختری کە تا چند ساعت قبل از 
آن آزادانە می توانست سر کار برود، 
حاال   ،... و  شود  خارج  از کشور 
نیاز  مسائل  این  تمام  برای  دیگر 
خواهد  خود  همسر  اذن  کسب  بە 
این  غلط  چە  درست  چە  داشت. 
حقوق بە زوج دادە شدە است تا در 

رابطە با  مسائل مربوط بە زوجە 
تصمیم گیرندە باشد. در بسیاری از 
مواضع  از  حاضرند  دختران  موارد 
و حقوق خود کوتاە بیایند تا تنها 
داشتە  دغدغە  بی  زندگی  یک 
باشند. در جوامع امروزی اشتغال 
کە  است  موضوعی  زنان  کار  بە 
دیگر نمی توان آن را نادیدە گرفت. 

و  رفتن  دادگاە  حتی  ایران  در 
فرهنگ سازی  هنوز  آن  بە  رجوع 
دلیلی  هم  بحث  این  و  نشدە است 
در  زنان  آمدن  کوتاە  برای  دیگر 
گرفتن حق خود شدە است. در طول 
حق  در  زیادی  اجحاف های  تاریخ 
زنان صورت گرفتە است. بی شک 
خأل  در  زنان  سیاسی  مشارکت 

مشارکت  پیش نیاز  نمی دهد  روی 
سیاسی آموزش و آگاهی و از این 
تمرین  است.  مردم  اعتماد  مهمتر 
در زمینەی مشارکت اجتماعی از 
نهادهای  در  داوطلبانە  کار  طریق 
ساز  زمینە  می تواند  مدنی 
زنان  سیاسی  آگاهانە  مشارکت 
شود. در جامعەی ایران و حکومت 

برخوردهای  اسالمی  جمهوری 
نگاەهای  تفریط  و  افراط  با  توأم 
متحجرانە در مواجە با این مسئلە 
مشکالتی را ایجاد کردە است. در 
حقیقت بـانوان در جمهوری اسالمی 
ایران مورد ستم سیاسی و فرهنگی 
بە  ایران  جامعەی  در  دارند  قرار 

بە  را  زنان  نقش آفرینی،  جای 
می دهند.  سوق  ابتذال  و  بیگاری 
و  برسند  باوری  بە خود  باید  زنان 
شخصیت واقعیشان را اظهار کنند 
یا  تحمیلی  کە  شخصیتی  یعنی 
تلفیقی نیست بلکە حقیقی است. 
بە  بتوانند  زنان  کشوری  در  اگر 
این صفا، معنویت وتعالی فکری 

برسند هیچ مشکلی در آن مملکت 
باقی نمی ماند.

 در جمهوری اسالمی ایران برخی 
از اعمالی کە علیە زنان در ایران 
برای  روشنی  بە  می گیرد  انجام 
زنان  حقوق  طرفداران  و  زن ستیزان 
و  افراد  مواضع  و  است  آشکار 
روشن  زمینە  این  در  هم  گروەها 
است. باید بە زن فرصت دادە شود 
تا استعدادهای عظیمی را کە در 
دارد  وجود  بالقوە  طور  بە  درونش 
مدارس  در  زنان  کند.  بالفعل 
ابتدایی  معلمان  از  اعظمی  بخش 
آنکە  حال  و  می دهند  تشکیل  را 
کاهش  آنها  نسبت  دانشگاەها  در 
محافل  در  آنها  ارتقاء  و  می بابد 
بیشتر  است.  محدود  آکادمیک 
فرصت های مطالعاتی و ارائە این 
گونە  هیچ  مردان  بە  امتیازات 
نوع  یک  جز  منطقی  توجیهات 
ندارد.  جنس گرایانە  ایدئولوژی 
خود  کردن  سیر  برای  زنی  وقتی 
شغلی پیدا نکند مجبور بە انجام 
بسیاری از کارها می شود. مانند 
ازدواج با مردی کە همسن پدرش 
باشد و فحشا در کشور بیداد خواهد 
کرد و هیچ یک از مسئولین چە 
در مجلس و چە در نهادهای ذیربط 
و  برنخوردە  اسالمیشان  غیرت  بە 
خدایشان را شاکرند کە مملکتشان 
اسالم گراست و قانونشان اسالمی. 
دینی  و  ساالری  مرد  جامعە  در 
ایران بە حکم قانون های اسالمی و 
آموزەهای شریعت اسالم هموارە بە 
ابزاری برای بقای  زنان بە عنوان 
نسل و رضایت مرد نگاە شدە است 
و  نتوانستە جایگاە  زن  و هیچگاە 
را  خود  واقعی  و  انسانی  منزلت 
در  هست  حقیقت  در  کە  آنگونە 
دنیای واقعی بیابد. همەی ما باید 
قدم در فروریختن دیوار نابرابری زن 
ستیزی و دیگر رسوم عقـب ماندە 
در  موجود  دموکراتیک  ضد  و 
نیازمند تالش  این  و  برداریم  ایران 
همەی ما بدون توجە بە کم کاری 
دیگری و فقط و فقط برای رسیدن 
برای  برابر  و  یکسان  جامعەی  بە 

همە است.
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رژیم ایران با اخبار و تحلیل دور از واقعیت 
نمی تواند اعمال غیر انسانیش را توجیه کند

تظاهرات گسترده در ده ها شهر آمریکا که در بعضی شهرها به خشونت هم کشیده شد بیش از یک هفته است که ادامه 
دارد اما تعداد معترضان كشته شده 2 نفر اعالم شده اند اما در ایران در همین ماه آبان گذشته در ٣ روز صدها نفر با 

شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته شدند! 

دو تفاوت اصلی میان مشکالت در كشورهای غربی با کشورهایی عقب مانده ای مانند ایران و ونزوئال وجود دارد. یکی 
تفاوت در میزان مشکالت از جمله خشونت ها و فساد اداری است و دیگری تفاوت در شیوه و ساختار این مشکالت است.

با توجه به قوانین آمریکا و آزادی رسانه ها امکان شکنجه بازداشت شدگان بسیار کم است و اگر مأمورانی اقدام به شکنجه 
و بد رفتاری و قتل بازداشت شدگان بکنند رسانه ها اجازه مخفی شدن این اقدامات را نخواهند داد و متخلفین باید 

پاسخگوی قانون باشند اما در كشورهایی مثل ایران شکنجه و تجاوز و قتل بازداشت شدگان بخشی از عمل کرد سیستم 
امنیتی کشور است و هر خبرنگاری خبر شکنجه و قتل بازداشت شدگان را منتشر کند خود توسط سازمان های امنیتی مورد 

تهمت جاسوسی قرار گرفته و بازداشت و شکنجه می شود. 

مختار نقشبندی

شهر  ده ها  در  است  روزی  چند 
در  گسترده ای  اعتراضات  آمریکا 
اعتراض به کشته شدن مظلومانه 
جورج فلوید صورت گرفته و حتی 
در بعضی از شهرها اعتراضات به 
اکنون  تا  و  شده  کشیده  خشونت 
متأسفانه ٢ نفر نیز کشته شده اند، 
مرگ جورج و اعتراضات پس از 
آن بازتاب گسترده ای در رسانه های 
آمریکا  چون  است  داشته  جهان 
كشور  تأثیرگذارترین  و  مهم ترین 
سرچشمه  عنوان  به  و  است  جهان 
اما  می شود  شناخته  دموکراسی 
اخبار  كشورها  بعضی  رسانه های 
مربوط به این رویداد را به شیوه ای 
تحلیل می کنند و پوشش می دهند 
است  متفاوت  ماجرا  اصل  با  که 
و هدف و قصد آنان ضربه زدن به 
سیمای آمریکا نزد افکار عمومی 
و همچنین توجیه قانون و سیستم 
از  ایران  و اعمال کشورشان است، 
جمله این كشورها است که با تمام 
این  از  استفاده  سوء  حال  در  توان 
متأسفانه چون  و  است  اعتراضات 
مستقلی  و  آزاد  رسانه  ایران  در 
یا   رسانه ها  همه  و  ندارد  وجود 
زیر نظر یا متعلق به رژیم هستند 
بی  تحلیل های  و  اخبار  سانسور 
مدت  برای  حداقل  اساس  و  پایه 
جامعه  از  بخشی  بر  کوتاهی 
متعصب  قشر  خصوص  به  ایران  
گذاشت  خواهد  تأثیر  رژیم  هوادار 
بنابراین اپوزسیون دموکرات باید با 
ایران  مردم  کنند  تالش  توان  همه 
هست  که  همانگونه  را  واقعیات 
ببینند نه آنگونه که رژیم و حتی 

بخشی از اپوزسیون می خواهند. 

و  آمریکا  و  اروپائی  کشورهای 
کانادا ده ها سال است که به عنوان 
که  دموکراتی  مرفه  کشورهای 
بیان  آزادی  و  فردی  آزادی های 
شناخته  می شود  رعایت  آن ها  در 
شده اند و در بسیاری از کشورهای 
سیستم  و  قانون  اپوزسیون  جهان 
ایده  و  الگو  را  غربی  کشورهای 
در  بنیادین  تغییرات  برای  خوبی 
می  خود  کشور  سیستم  و  قانون 
دانند اما این به این معنا نیست که 
در کشورهای غربی هیچ مشکلی 
روی  بهشت  غرب  و  ندارد  وجود 
غربی  کشورهای  در  است!  زمین 
هم مشکالتی وجود دارد و همواره 
در زیر سایه دموکراسی و آزادی 
بیان جامعه شناسان و سیاستمداران 
و حقوق دانان برای حل مشکالت 
در  نمونه  برای  می کنند،  تالش 
کشورهای غربی هم فساد اداری 
به  نه  اما  دارد  وجود  مالی  و 
با  و  سوم  جهان  نسبت کشورهای 
در  که  موسساتی  آمار  به  توجه 
و  اقتصادی  و  اداری  مورد فساد 
آزادی مطبوعات در جهان تحقیق 
غربی  کشورهای  میان  می کنند 
و کشورهایی مثل ایران و ونزوئال 
در زمینه فساد اداری و اقتصادی 
و  آسمان  مطبوعات  آزادی  و 
زمین  تفاوت وجود دارد، در مورد 

خشونت نیروهای مسلح هم تفاوت 
گسترده ای وجود دارد برای نمونه 
شهر  ده ها  در  گسترده  تظاهرات 
به  شهرها  بعضی  در  که  آمریکا 

از  بیش  شد  کشیده  هم  خشونت 
یک هفته است که ادامه دارد اما 
نفر  تعداد معترضان كشته شده ٢ 
اعالم شده اند اما در ایران در همین 

صدها  روز   ٣ در  گذشته  ماه آبان 
نیروهای  مستقیم  شلیک  با  نفر 
)بعضی  شدند!  کشته  امنیتی 
شدگان  كشته  مستقل  فعالین 
می  نفر  هزار  چند  را  آبان ماه 
دانند( و با توجه به قوانین آمریکا 
شکنجه  امکان  رسانه ها  آزادی  و 

بازداشت شدگان بسیار کم است و 
اگر مأمورانی اقدام به شکنجه و 
بد رفتاری و قتل بازداشت شدگان 
اجازه مخفی شدن  بکنند رسانه ها 
و  داد  نخواهند  را  اقدامات  این 
قانون  پاسخگوی  باید  متخلفین 
مثل  كشورهایی  در  اما  باشند 
قتل  و  تجاوز  و  شکنجه  ایران 
عمل  از  بخشی  شدگان  بازداشت 

کرد سیستم امنیتی کشور است و 
هر خبرنگاری خبر شکنجه و قتل 
کند  منتشر  را  شدگان  بازداشت 
امنیتی  های  سازمان  توسط  خود 

مورد تهمت جاسوسی قرار گرفته 
می شود.  شکنجه  و  بازداشت  و 
هم  انسان   ١ حتی  شدن  کشته 
این  پذیر نیست اما مسئله  توجیه 

میان  گسترده ای  تفاوت  که  است 
آمار خشونت های پلیس در آمریکا 
با كشورهایی مثل ایران و عراق و 
جای  همه  در  دارد.  وجود  سوریه 
اما  دارد  وجود  مشکالتی  جهان 
مشکالت  میان  اصلی  تفاوت  دو 
در كشورهای غربی با کشورهایی 

عقب مانده ای مانند ایران و ونزوئال 
وجود دارد. یکی تفاوت در میزان 
و  خشونت ها  جمله  از  مشکالت 
فساد اداری است و دیگری تفاوت 
مشکالت  این  ساختار  و  شیوه  در 
در  فساد  و  خشونت ها  است، 
در  ریشه  ایران  مانند  کشورهایی 
قانون و سیستم کشورها دارد و به 
انسان ها  شیوه سیستماتیک حقوق 

به ویژه اقلیت ها نقض می شود اما 
آمریکا  و  اروپائی  کشورهای  در 
مشکل در قانون و سیستم نیست، 
برای نمونه در قوانین آمریکا هیچ 

سفید  شهروندان  میان  تبعیضی 
پوست و سیاه پوست وجود ندارد و 
به همین دلیل آقای اوباما  توانست 
رئیس جمهور آمریکا بشود اما در 

در  حتی  ایران  مانند  کشورهایی 
ملیت های  حقوق  اساسی  قانون 
و  بلوچ  و  ترک  و  عرب  و  کرد 
و  نشده  شناخته  رسمیت  به   ...
هیچ کسی از اقلیت های مذهبی 
نمی تواند رئیس جمهور ایران بشود!
اساسی  قانون  در  که  وقتی   

و  ملی  اقلیت های  حقوق  كشوری 
نشود  شناخته  رسمیت  به  مذهبی 
زمینه برای تبعیض سیستماتیک 
و  است  فراهم  ستم  و  ظلم  و 
از  ترسی  هیچ  بدون  مردان  دولت 
پاسخگویی در جهت حذف اقلیت ها 
گام بر می دارند و حتی این مسئله 

بر جامعه نیز تاثیر می گذارد.  
البته بخشی از اپوزسیون ایرانی هم 

به دالیلی همواره در تالش بوده اند 
سیمایی  ایران  رژیم  همچون  که 
متفاوت از غرب را به مردم ایران 
نشان بدهند، برای نمونه بخشی از 

اپوزسیون چپ ایران که بیشترشان 
ساکن  غربی  مرفه  كشورهای  در 
هستند  تالش  در  همواره  هستند 
که غرب را رو به انزوا و شکست 

نشان بدهند و دستاوردهای غرب را 
کوچک و ناچیز نشان می دهند و 
بزرگنمایی می کنند  را  مشکالت 
القا  ایران  مردم  به  بتوانند  تا 
و  عقاید  و  افکار  که  بکنند 
سرنگونی  از  پس  آنان  برنامه های 
زندگی  می تواند  ایران  رژیم 

برای  را  آزادی  با  همراه  مرفه 
همین  اما  بیاورد  ارمغان  به  آنان 
مشکالت  که  اپوزسیون  از  بخش 
غربی  كشورهای  دیگر  و  آمریکا 
کشته  و  می کنند  بزرگنمایی  را 
را  پوست  سیاه  شهروند  شدن یک 
غربی  دموکراسی  شکست  نشان 
اعدام  به  اشاره ای  هیچ  می دانند 
نفر  میلیون   ٧ از  بیش  کشتار  و 

)حتی  سابق  شوروی  شهروندان  از 
برابر  آماری چند  بعضی محققین 
توسط  کنند(  می  بیان  را  آن 
حکومت کومونیستی یا کشتار و 
اعدام ده ها هزار نفر از مردم کوبا 
توسط کومونیست ها و یا استبداد 
 ... چین  و  ونزوئال  در  کشتار  و 
اپوزسیون  از  بخشی  نمی کنند. 
و  قوانین  تمام  با  هم  مرکزگرا 
موافقند  فرهنگ غرب  و  سیستم 
حقوق  از  که  مواردی  جز  به 

اقلیت های ملی دفاع می شود!
در  ایرانی  مرکز گرای  اپوزسیون   
حالی بر ضد سیستم هایی همچون 
برای  خودمختاری  و  فدرالیسم 
در  ملی  اقلیت های  مسئله  حل 
ایران جبهه گیری می کنند که در 
کشورهای غربی اقلیت های ملی 
از حقوق کاملی بر خوردار هستند 
مانند  کشورهایی  در  حتی  و 
برگزاری  بریتانیا و کانادا امکان 
اقلیت های  به  استقالل  رفراندوم 
ملی داده شده است و در اسپانیا هم 
که حکومت با استقالل کاتولونیا 
مخالفت کرد و بر ضد آن اقدامات 
خودمختاری  به  داد  انجام  عملی 
اما  گذاشت  احترام  منطقه  این 
مرکزگرای  اپوزسیون  متأسفانه 
ساکن  بیشترشان  که  ایران 
کشورهای غربی هستند و عاشق 
پیشرفت های  و  غربی  فرهنگ 
غرب هستند حتی با آموزش زبان 
مادری و آموزش به زبان مادری 

در ایران مخالف هستند!    
انسان ها همواره به دالیل متفاوتی 
در  و  شده اند  درگیر  همدیگر  با 
همین صد سال گذشته جهان شاهد 
جنگ های ویران گر میان كشورها 
بوده و در بعضی كشورها در داخل 
تفاوت های  دلیل  به  مرزهایشان 
کشتارهای  مذهبی  و  ملی 
هر  است،  داده  روی  وحشتناکی 
چند کشورهای غربی در بیرون از 
مرزهایشان همچون دیگر کشورها 
منافع اقتصادی و امنیتی را در 
در  اما  داده اند  قرار  خود  اولویت 
چهار چوب مرزهایشان توانسته اند 
و  عمومی  رفاه  و  دموکراسی  با 
اقلیت ها  حقوق  به  گذاشتن  احترام 
آرامش و صلح را در کشورهایشان 
دلیل  همین  به  و  کنند  قرار  بر 
میلیون ها  گذشته  سال   ٥٠ در 
کرده اند  مهاجرات  غرب  به  نفر 
بنابراین دروغ پراکنی و سانسور و 
تالش های رژیم هایی همچون رژیم 
ایران در سیاه و بد جلوه نشان دادن 
موقت  و  فایده  بی  غرب  سیمای 
جهان  كشورهای  مردم  ما  است، 
سوم می توانیم ضمن پرهیز از تکرار 
و  دستاوردها  از  غرب  اشتباهات 
تجربیات آنان برای حل اختالفات و 
تفاوت های ملی و مذهبی استفاده 
از  موفق تری  نمونه  چون  کنیم 
و  سیاسی  زمینه  در  چه  غرب 
اجتماعی و چه اقتصادی و علمی 
از  استفاده  ندارد،  وجود  جهان  در 
دستاوردها و تجربیات دیگر انسان 
ها و جوامع نشان ضعف و ناتوانی 
نیست، به امید روزی که در جهان 
حتی یک انسان مورد ظلم و ستم 

قرار نگیرد.
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ڕۆژەڤ میدیا

جمهوری  رئیس  ترامپ  دانلد 
اتاق  به  پا  هنوز  آمریکا  کنونی 
نگذاشته  بیضی شکل کاخ سفید 
بود  و در بهبهه رقابت رسیدن به 
سخنرانی ها  در  که  بود  پست  این 
و تبلیغات خود اعالم می کرد که 
برجام  از  برسد  به کاخ سفید  اگر 
خارج خواهد شد و این توافقنامه را 
پاره خواهد کرد،  در آن زمان علی 
اسالمی  جمهوری  رهبر  خامنه ای 
ترامپ  این سخنان  به  در واکنش 
آنها برجام را  اظهار کرد که اگر 
خواهیم  آتش  را  آن  ما  کنند  پاره 
پیروز  ترامپ  انتخابات   در  زد، 
رقابت شد و به کاخ سفید راه یافت  
از  بود  داده  وعده  که  همانطور  و 
برجام خارج شد اما رهبر جمهوری 
اسالمی نه تنها این معاهده نامه 
را آتش نزد بلکه تا به امروز از آن 

خارج نشده است.
از  آمریکا  شدن  خارج  از  سال  دو 
سال  دو  چند  هر  می گذرد  برجام 
همین  در  اما  نیست  زیادی  زمان 
واسطه  به  ایران  اقتصاد  سال  دو 
از  خروج  از  بعد  که  تحریم هایی 
شدند  بازگردانده  توافقنامه  این 
فلج و دچار فروپاشی شده است، 
برابر  در  را  خود  ارزش  ایران  ریال 
ارزهای خارجی از دست داده است 
و کشور رکود و تورم بی سابقه ای 
امر  همین  و  می کند  تجربه  را 
فزاینده ای  تأثیر  مردم  زندگی  بر 
گذاشته است و روز به روز بر آمار 
می شود  افزوده  کشور  گرسنگان 
دوسال  این  در  دیگر  سوی  از  و 
و  گرانی  نسبت  به  نارضایتی ها 
بیکاری افزایش چشم گیری داشته 
است و از گسترده ترین آن می توان 
به اعتراض های آبان ماه به افزایش 
قیمت بنزین اشاره کرد که در آن 
بیش از هزار و پانصد نفر در کف 
خیابان ها توسط حکومت به نسبت  

بنزین  نرخ  افزایش  به  اعتراض 
کشته شدند.  

تحریم ها با تحریم صنعت نفت ایران 
از  بسیاری  ادامه  در  و  شد  آغاز 
و  نهادها   ، پتروشیمی  شرکت ها، 
شدند،  تحریم  دیگر  شخصیت های 
تحریم ها  این  از  هدف  آمریکا 
کشاندن  را  حداکثری  فشار  و 
میز  پای  به  اسالمی  جمهوری 
توافق  یک  به  رسیدن  و  مذاکره 
چند  هر  است،  کرده  اعالم  جدید 
برای از سرگیری مذاکره و رسیدن 
شرط  پیش  جدید  توافق  یک  به 
به  تا   که  هدفی  است  گذاشته 
امروز محقق نشده است و مقامات 
جمهوری اسالمی به آن تن نداده اند، 
مالیان به خوبی می دانند که پیش 
برای  آمریکا  که  هایی  شرط 
شروط  است  کرده  تعیین  مذاکره 
بسیار سفت و سختی هستند و در 
بپذیرند  را  این شروط  صورتی که 
اسالمی  از جمهوری  اسمی  دیگر 

باقی نخواهد ماند و روند فروپاشی 
حکومت مالیان سرعت بیشتری به 
طرفی  از  و  گرفت  خواهد  خود 
دیگر به این امید بسته اند که در 
ترامپ  آمریکا  در  آتی  انتخابات 
و  دهد  دست  از  را  خود  جایگاه 
شود  خارج  شکل  بیضی  اتاق  از 
بایدن دموکرات جای او را  و جو 
بگیرد و اگر چنین چیزی رخ دهد 
خطرناکترین  از  توانسته اند  مالیان 
پیچ چهل سال اخیر عبور کنند، 
قماری بسیار خطرناک که مالیان 
احتمال  چون  زده اند  آن  به  دست 
کاخ  در  ترامپ  ماندن  دوباره 
در  و  می باشد  زیاد  بسیار  سفید 
دیگر  بار  برای  او  که  صورتی 
پیروز انتخابات شود مالیان به طور 
حتم بازی را واگذار خواهند کرد و 
هست و نیستشان نابود خواهد شد 
هر  از  بیش  سناریو  این  احتمال  و 
سناریوی دیگری است که مالیان 
در صورتی که در کاخ سفید بماند 

حکومتشان دچار اضمحالل خواهد 
شد.

آخرین  در  آمریکا  متحده  ایاالت 
مورد نیروی انتظامی و فرماندهان 
لیست  به  را  نظامی  نهاد  این 
تحریم ها اضافه کرد، در اینجا با 
این پرسش روبرو هستیم که فشار 
کجا  تا  متحده  ایاالت  حداکثری 
آمریکا  آیا  و  داشت  خواهد  ادامه 
فشار  برای  را  مشخصی  نقطه  
است،  کرده  تعیین  حداکثری 
خواهند  ادامه  زمانی  تا  تحریم ها 
داشت که موردی، نهاد یا شرکتی 
باشد در  تحریم وجود داشته  برای 
این  پایان  نقطه  به  که  صورتی 
برای  موردی  و  برسیم  تحریم ها 
ایاالت  باشد  نمانده  باقی  تحریم 
متحده وارد فاز محاصره اقتصادی  
همه   که  معنا  بدین  شد  خواهد 
را  کاال  خروج  و  ورود  راه های 
مسدود  اسالمی  جمهوری  بر 
درآمدی  اندک  و  کرد  خواهد 

قاچاق کسب  راه  از  که حکومت 
می کند  مسدود خواهد کرد  در 
و  منزاعه  احتمال  شرایطی  چنین 
درگیری بین طرفین شدت خواهد 
محاصره  از  بعد  اما  گرفت، 
مالیان  که  صورتی  در  اقتصادی 
باقی  قدرت  مصدر  بر  همچنان 
بمانند هر چند این احتمال ضعیف 
است احتمال اینکه تیم ترامپ به 
بسیار  شود  متوسل  نظامی  حمله 
به  باید  اینجا  در  می گیرد  قوت 
این نکته اشاره کنیم که هرآن این 
احتمال وجود دارد که اشتباهی از 
رویارویی  به یک  را  طرفین کار 

نظامی بکشاند.
همچون  واشنگتن  که  گمان  این 
فشار  و  تحریم ها  به  شمالی  کره 
گمانی  می کند  اکتفا  حداکثری 
ژئوپلیتیکی  شرایط  است  اشتباه 
در  کشور  این  جایگاه  و  ایران 
خاورمیانه با کره شمالی متفاوت 
است و از سوی دیگر مالیان جدا 

خطری  و  تهدید  ایران  ملت  از 
و  هستند  جهان  و  منطقه  برای 
مدام اسرائیل را تهدید به نابودی 
کشورهای  در  آنها  می کنند، 
منطقه دخالت می کنند و همچنین 
سالح  به  دستیابی  دنبال  به 
هسته ای هستند،  مالیان به دنبال 
کشورهای  همه  در  انقالب  صدور 
جهان هستند در سرتاسر جهان ترور 
به  تهدید  را  مخالفان  و  می کنند 
نابودی می کنند. همه این عوامل 
و بسیاری از مسائل دیگر که در 
این یادداشت نمی توان به همه آنها 
که  شد  خواهد  سبب  کرد  اشاره 
ایاالت متحده آمریکا تنها به فشار 
حداکثری و یا محاصره اقتصادی 
اکتفا نکند در صورتی که فشار 
حداکثری مالیان در تهران را پای 
میز مذاکره نکشاند و آنها تسلیم 
یا  و  نشوند  آمریکا  خواسته های 
بنیاد  تغییرات  سبب  فشارها  این 
در داخل نشود، آمریکا  به همراه 
گزینه های  سراغ  به  متحدانش 

دیگری خواهند رفت. 
با توجه به تحلیل فوق آمریکا به 
فشار حداکثری بسنده نخواهد کرد 
تسلیم  مالیان  که  صورتی  در  و 
سراغ  به  نشوند  آنها  خواسته های 
حمله  جمله  من  دیگر  گزینه های 
ترامپ  اما  رفت  خواهند  نظامی 
خواهد  صبور  بعدی  انتخابات  تا 
از  مالیان  که  صورتی  در  و  بود 
خطوط قرمز عبور نکنند به فشار 
و  کرد  خواهد  اکتفا  حداکثری 
زدن  کنار  برای  مالیان  برعکس 
خود  شرورانه  اقدامات  ترامپ 
اعزام  و  بخشید  خواهند  شدت  را 
نفتکش ها به ونزوئال برای تحریک 
صورت  راستا  این  در  ترامپ 
اقدام  این  به  نسبت  تا  می گیرد 
مالها واکنش نشان دهد و در نهایت 
به یک درگیری محدود بینجامد 
آتی   انتخابات  این طریق در  از  تا 
تأثیر بگذرند و جایگاه او را متزلزل 

نمایند.

کارزار فشار حداکثری

آمریکا ٤3 تن و ٢٩ ارگان رژیم ایران را بدلیل
 نقض حقوق بشر تحریم کرد

ایاالت  خارجه  وزارت 
 ٤٣ نام  آمریکا،  متحده 
رژیم  ارگان   ٢٩ و  تن 
ایران را که بدلیل نقض 
اعمال  و  بشر  حقوق 
پیشگیری  و  سانسور 
تحریم  بیان  آزادی  از 
بعنوان  را  بود  کرده 
کنگره  به  گزارشی 
آمریکا تحویل داد. بنا بر 
آمریکا،  خارجه  گزارش 
روز سه شنبه ١٣ خرداد، 
که  ارگان هایی  و  افراد 
بر اساس "دستور کاری 
تحریم  تحت   "١٣٣٥٥٣
عبارتند  گرفته اند  قرار 

از :

معاون  عراقی،  "عبدالله 
سپاه"،  زمینی  نیروی 
"پاسدار تروریست حسن 
"عباس  فیروزآبادی"، 
آبادی،  دولت  جعفری 
تهران"،  کل  دادستان 
تروریست  "پاسدار 
جعفری،  محمدعلی 
سپاه  اسبق  فرمانده 
پاسداران"،  تروریستی 
تروریست  "پاسدار 
مقدم،  احمدی  اسماعیل 
نیروی  سابق  مسئول 
"صادق  رژیم"،  انتظامی 
اسبق  وزیر  محصولی، 
ریاست  عصر  در  ایران 
محمود  جمهوری 

"آخوند  نژاد"،  احمدی 
"سعید  اژه ای"،  محسنی 
"آخوند  مرتضوی"، 
وزیر  مسلحی،  حیدر 
"پاسدار  اطالعات"،  سابق 
محمدرضا  تروریست 
اسبق  رئیس  نقدی، 
طائب،  "حسین  بسیج"، 
سپاه  اطالعات  رئیس 
پاسداران"،  تروریست 
و  الریجانی"  "صادق 
وزیر  فضلی،  "رحمانی 

داخلی دولت روحانی".
که  نهادهایی  همچنین 
خارجه  وزارت  سوی  از 
نقض  بدلیل  آمریکا 
پیشگیری  و  بشر  حقوق 

اعمال  و  بیان  آزادی  از 
سیستماتیک  سانسور 
قرار  تحریم  مورد 

گرفته اند عبارتند از:
تروریستی  "نیروهای 
سپاه قدس شاخه برون 
تروریست  سپاه  مرزی 
نیروی  بسیج،  پاسداران، 
انتظامی، وزارت اطالعات، 
زندان های  سازمان 
اوین،  زندان  ایران، 
زندان قرچک ورامین و 

زندان گوهردشت". 
مراکز  و  ایران  رژیم 
وابسته  سازمان های  و 
ناقض ترین  از  آن  به 
مراکز  و  کشورها 

که  است  بشر  حقوق 
آزادی  دلیل،  این  به 
قابل  شکل  به  بیان 
توجهی محدود شده و 
نقض های  این  مخالفان 

از  داخل،  در  رژیم 
رژیم  ارگان های  سوی 
وحشیانه ترین  به 
سرکوب  ممکن  شیوه 

می شوند.
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تغییر هیجان خرید بە فروش
خالد درویژه

در شرایطی کە وضعیت اقتصادی 
ایران تحت حاکمیت رژیم بر خالف 
و درنقطە مقابل ادعاهای دروغین 
دکانداران ولی فقیە، چیزی نیست 
کە از نگاه ها مخفی بماند و بە قول 
فرانسوی  اقتصاددان  گی سورمان 
کتابش"اقتصاد  عنوان  از  چنانچە 
شاه  و  برمی آید  نمی گوید"  دروغ 
مبنا  این  بر  را  تحلیلش  بیت 
استوار می سازد کە بستە ترین نظام 
علیرغم  هم  مردمی  ضد  سیاسی 
دروغین  پروپاگاندای  دستگاه های 
اقتصادی  واقعیات  نمی تواند 
دیدەها  از  را  جامعە  در  ملموس 
هم  باز  کند،  پردە پوش  و  مخفی 
شاهد تزریق و تبلیغ ادعاهای مردم 
فریب کلیت نظام از ولی فقیە با 
حسن  تا  گرفتە  تولید"ش  "جهش 
ارزش حبابی  افزایش  روحانی کە 
اعتماد  از  نشان  را  سهام  بازار 
رژیم  شکوفای  اقتصاد  بە  مردم 

تعبیرمی کند، می باشیم.
بدنبال آسیب های جدی تحریم ها بر 
آسیب پذیر  و  بعدی  تک  اقتصاد 
رژیم و کوتاه شدن دست حکومت 
هنگفت  مبالغ  بە  دسترسی  از 
فروش نفت و احتمال قریب بە یقین 

 ٩٩ سال  در  بودجە  ممتد  کسری 
و عدم توانایی در تأمین مایحتاج 
رژیم، آنچە بە عنوان حربە ای دیگر 
در بە تلە انداختن مردم، رژیم در 
پیش گرفت باال بردن صوری ارزش 
بود چیزی کە  تهران  بورس  سهام 
بە  آن  از  اقتصادی  تحلیل گران 
ارزش سهام  افزایش حبابی  عنوان 
درصدی  افزایش٤٠٠  بردند،  نام 

ارزش سهام در شرایطی کە بر طبق 
پول  بین المللی  صندوق  پیش بینی 
همانند   ٩٩ سال  در  ایران  اقتصاد 
و  منفی  هم  باز  پیش  سال ها ی 
در شرایطی  کوچکتر خواهد شد، 
کە تورم افسار گستیختە دست در 
گلوی مردم نای نفس کشیدن را 
کە  شرایطی  در  گرفتە،  آنها  از 
میلیارد  هزار  بودجە ٢٠٠  کسری 

کامال  امری   ٩٩ سال  تومانی 
شرایطی  در  می باشد.  مبرهن 
نقدینگی  آور  سرسام  افزایش  کە 
روز بە روز ارزش پول ملی را در 
برابر ارز خارجی بە پرتگاه سقوط 
اعتماد  کە  حالی  در  می کشاند، 
آن  مالی  موسسات  و  رژیم  بە 
دارد،  حکایت  عمدە  شکافی  از 
سیل  بر  روز  بە  روز  حالیکە  در 

و  می شود  افزودە  بیکاران  عظیم 
از  پس  یکی  تولیدی  بنگاه های 
دیگری لنگر می اندازند و بەخاک 
می نشینند، در حالیکە سلطان های 
مختلف فساد ابراز وجود می کنند 
چهارچوب  در  مالی  شفافیت  و 
اقتصادی رژیم  ساختار سیاسی و 
نە تنها جا باز نکردە بلکە محلی 
هیچ  مطابق  ندارد،  اعراب  از 

منطق و استداللی علمی ناظر بر 
همخوانی  اقتصادی  فعالیت های 

ندارد.
وجود مبالغی هنگفت از نقدینگی 
سرگردان تو ام با افزایش ممتد نرخ 
موسسات  بە  اعتماد  عدم  و  تورم 
مالی رژیم از یک طرف و افزایش 
سهام  ارزش  حبابی  و   عامدانە 
واحد  میلیون  مرز یک  از  وعبور 
سیاست های  از  دیگر  تلەای  آن، 
عوام فریبانە بود کە اگر چە در 
روزهای نخست نە از روی منفعت 
طلبی بلکە بە علت وحشت از تنزل 
ارزش پول سرگردان و مال باختگی 
بیشتر،سیلی هیجانی از صف های 
بدنبال  را  سهام  خرید  جهت  طویل 
داشت، اما با گذشت مدتی اندک 
و آنگاە کە  با سنجش شاخص های 
فاش  آن  قالبی  واقعیت  اقتصادی 
بدنبال  و  عکس  جهتی  در  شد 
ترکیدن چنین حبابی اینک شاهد 
بی ازش شدن و فروش آن در بازار 
سهام می باشیم. آنچە در این میان 
می کند  خودنمایی  پپش  از  بیش 
ماندە  گلوی  در  بغض  ترکیدن 
دست  روشدن  کە  است  مردمی 
رژیم بە مثابە کاتالیزوری روند رو 
بە  آن را  و  تسریع  را  رژیم  زوال  بە 
مرگ حتمی و اجتناب ناپذیر خود 

نزدیک می کند.  

متوسط رشد 
اقتصادی در دولت 
روحانی صفر درصد 

بوده است

براساس تحقیقات مرکز اطالعات آمار رژیم ایران، در مدت زمان ٧ سال 
ریاست جمهوری "حسن روحانی"، رشد اقتصادی صفر درصد بوده است.

و  اقتصادی  لحاظ  از  "روحانی"  تا ١٣٩٨ شمسی، دولت  از سال ١٣٩١ 
پیشبرد برنامه های اقتصادی رژیم هیچ رشدی به خود ندیده است.

این در حالی است که دولت "روحانی" در برنامه اقتصادی پنجم و ششم 
خود از رشد ٨ درصدی اقتصاد سخن به میان آورده بود.

بنا بر بررسی های مرکز اطالعات آمار رژیم، در زمان ریاست جمهوری 
"حسن روحانی"، اقتصاد ایران هیچگونه رشدی نداشته است.

این آمار متناقض "روحانی" و مرکز اطالعات آمار رژیم ایران نشان دهنده 
وضعیت اسفناک اقتصادی ایران است که مسئوالن رژیم قادر به انکار 

فروپاشی اقتصادی رژیم ایران نیستند.
کارشناسان اقتصادی اعالم کرده اند که یکی از صفات بارز "روحانی"، 
شانه خالی کردن از مسئولیت است و انتشار آمار تحریف آمیز اقتصادی 

دولت "روحانی" هیچ دردی از اقتصاد ما درمان نمی کند.

رژیم ایران 7٠ 
درصد کسری 
بودجه دارد

ایران رتبه پنجم 
تورم در سطح 
جهانی را داراست

درحالی که رژیم ایران کسری بودجه خود در سال ١٣٩٩ را ٣6.٨ درصد 
اعالم کرده بود، یکی از وزرای اسبق رژیم ایران کسری بودجه رژیم را 

٧٠ درصد دانست.
"عباس آخوندی" وزیر اسبق راه و شهرسازی رژیم در این خصوص گفت 
که منابع عمومی پیش بینی شده معادل ٥٧١ هزار میلیارد تومان بوده 
که حداقل با ٢١٠ هزار میلیارد تومان، معادل ٣6.٨ درصد کسری بودجه 

روبرو است.
نامبرده افزود که اگر کسری ناشی از درآمدهای اختصاصی معادل ٣٠ 
هزار میلیارد تومان که رژیم ناچار به پرداخت آن است را اضافه کنیم، 
خواهد  درصد  معادل ٤٢  و  تومان  میلیارد  هزار  به ٢٤٠  بودجه  کسری 

رسید.
دارایی های  واگذاری  از  حاصل  درآمدهای  ردیف  درصد   ٩٣ "آخوندی"، 
مالی را ناشی از مجوز استقراض عمومی و یا وام از صندوق دانست که 
اگر آن را نیز به کسری ها افزوده گردد، کسری واقعی معادل ٧٠ درصد 

خواهد بود.
با این احتساب، تنها ٢٠٢ میلیارد تومان از جمع ٥٧١ هزار میلیارد تومان 

منابع عمومی قابل استفاده در اختیار رژیم قرار دارد.
چندی پیش نیز جمعی از نمایندگان رژیم در مجلس، درخصوص برآورده 

نشدن ٣٠٠ هزار میلیارد تومان از درآمدهای رژیم هشداری داده بودند.

بین ١٩6 کشور  در  ایران  رژیم  پول،  بین المللی  گزارش صندوق  براساس 
جهان، رتبه پنجم نرخ تورم را در اختیار دارد.

بنا بر گزارش صندوق بین المللی پول، نرخ تورم در ایران ٤١.١ اعالم شده 
که این میزان از نرخ تورم در ایران بی سابقه می باشد.

افزایش نرخ تورم بصورت مستقیم بر قیمت اقالم ضروری زندگی و خدمات 
بدنبال  گرانی  و  کاسته  تولید  میزان  از  زمان  مرور  به  و  گذاشته  تأثیر 

خواهد داشت.
همزمان افزایش نرخ تورم منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی و کارخانه های 

صنعتی و افزایش بیکاری می گردد.
تورم و گرانی، بازار را دربر گرفته و نرخ اقالم ومواد خوراکی در بازارهای 
ایران و بویژه کوردستان، مرزهای گرانی را درنوردیده و رژیم تنها به شعار 

در خصوص کنترل بازار اکتفا می کند.
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نمایی از پایمال کردن حقوق بشر در کوردستان ایران
در طی دو هفتە اول خردادماه با استناد بە آژانس 

خبررسانی کردستان، )کردپا(

بازداشت شهروندان

ایران پناه،  "پیمان  نام های  به  مذهبی  فعال  شش  رمضان  ماه  ابتدای  از 
محمدصهیب  ماموستا  تلیوار،  رضا  زارعی،  فواد  ایران پناه،  محمدعلی 
علیمرادی و سید محمد حسینی" در دارلعلوم مسجد "ابراهیم خلیل الله" در 
محله "کانی کوزله" سنندج از سوی نیروهای امنیتی بازداشت گردیدند.

محکوم کردن شهروندان بە
 حبس

شعبه اول دادگاه انقالب کرمانشاه حکم پنج سال حبس تعزیری را برای 
"رسول کریمی"، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ٩٨ صادر کرد.
روز پنج شنبه هشتم خردادماه، یک جوان کورد به نام "آالن بنگین" ٢١ ساله 
اهل روستای "کانی رش" از توابع اشنویه از سوی دادسرای نظامی تبریز 

به پنج ماه زندان محکوم شد.
سال  دو  و  تعزیری  حبس  سال  پنج  حکم  تهران  انقالب  دادگاه   ٢6 شعبه 
ممنوعیت از عضویت در گروه های سیاسی را برای سکینه پروانه، شهروند 

کورد اهل خراسان صادر کرد.
شعبه دوم دادگاه انقالب کرمانشاه، چهار فعال فرهنگی کورد به نام های 
"شهریار طهماسبی اهل کرمانشاه، اردشیر موسوی اهل کرمانشاه، مصطفی 
باقری آشنا اهل کنگاور و ارسالن هدایتی اهل قروه" هرکدام را به ٩ ماە 

حبس تعزیری محکوم کرده است.

انتقال شهروندان بە زندان

روز چهارشنبه هفتم خردادماه، "کژوان آزادیان" دانشجوی دانشگاه پیام نور 
مریوان و فعال محیط زیست اهل روستای "ینگیجه" از توابع مریوان برای 

گذراندن محکومیت به زندان این شهرستان منتقل شد.
یک شهروند کورد به نام "حسین عبدالله زاده" ٢6 ساله اهل اشنویه پس از 

اتمام بازجویی به زندان ارومیه منتقل شده است.

محرومیت زندانیان از 
حق مرخصی

دو زندانی سیاسی کورد محبوس در زندان اردبیل به نام های "حسن جوجه 
گلوانی" فرزند احمد و "واحد بهبهانی" طی دوران حبس از حق مرخصی 

محروم بوده اند.

احضار شهروندان بە 
مراکز اطالعاتی

روز چهارشنبه هفتم خردادماه، سه شهروند کورد به نام های "خسرو فرهمند، 
محمد پروازه فرزند رشید و محمد افرا فرزند احمد" اهل روستای "نی" به 

اداره اطالعات مریوان احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند.

بازداشت و انتقال شهروندان بە 
مکانی نامعلوم

نام "عمر خاکزاد"  به  یازدهم خردادماه، یک شهروند کورد  روز یکشنبه 
فرزند حاصل اهل روستای "شلیم جاران" از توابع پیرانشهر از سوی نیروهای 

امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال یافت.
انباخون"  "اسالم  نام  به  کورد  شهروند  یک  خردادماه،  یکم  پنج شنبه  روز 
اهل روستای "کورانه" از توابع منطقه ترگور ارومیه توسط نیروهای لباس 

شخصی بازداشت و بە مکان نامعلومی انتقال یافت.
ابراهیم زاده"  نام "یوسف )فرزاد(  به  طی روزهای اخیر، یک جوان کورد 
فرزند محمدخالد اهل روستای "کانی رش" از توابع اشنویه توسط نیروهای 

امنیتی در تبریز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.
روز چهارشنبه سی و یکم اردیبهشت ماه، یک جوان کورد به نام "شهاب 
از  پس  نقده  "گرگول" ساکن  روستای  اهل  فرزند حسین  ساله  آجی" ٢٣ 

احضار به اداره اطالعات ارومیه بازداشت شد.

نامساعد بودن وضعیت شهروندان 
در زندان

اثر  بر  پیرانشهر  اهل  کورد  شهروند  قادری"،  "محمد  عمومی  وضعیت 
شکنجه در یکی از بازداشتگاه های امنیتی در ارومیه وخیم و او به دلیل 

شکنجه های شدید جسمی بیهوش شده است.

کشتە و مجروح شدن 
کولبران و کاسبکاران

روز جمعه دهم خردادماه، گروهی از کولبران کورد در مرز "چومان" بانه 
در کمین نظامیان حکومتی افتادند و در پی شلیک نظامیان حکومتی، 
یک کولبر کورد به نام "علی خضرزاده" اهل روستای "کولکه رش علیا" 

از توابع سردشت زخمی شده است.
روز پنج شنبه هشتم خردادماه، گروهی از کولبران کورد در نزدیکی روستای 
"کرکوش" از توابع بخش "صفاییه" خوی مورد تیراندازی نیروهای نظامی 
حکومت ایران قرار گرفتند که در پی شلیک این نیروها، دو کولبر به 
نام های "محسن درویش زاده و ابراهیم جوردیزج" جان خود را از دست دادند.
شامگاه روز پنج شنبه هشتم خردادماه، سه کاسبکار کورد در پی شلیک 
مستقیم نظامیان حکومتی در ارتفاعات مرزی پیرانشهر به شدت زخمی 

شدند.
شامگاه روز سه شنبه ششم خردادماه، یک کولبر کورد به نام "فیاد احمدی" 
فرزند صادق اهل روستای "کوران" از توابع منطقه صومای برادوست در پی 

شلیک نیروهای ارتش ترکیه در مرز ارومیه به شدت زخمی شد.
روز یکشنبه چهارم خردادماه، نظامیان حکومتی گروهی از کولبران کورد 
را در مرز صومای برادوست ارومیه هدف قرار دادند که بر اثر شلیک 
نظامیان، یک کولبر کورد به نام "ارسالن احمدی" فرزند حاکم جان باخته 
و دو کولبر دیگر به نام های "توران و ردوان احمدی" فرزندان عبدالخالق به 

شدت زخمی شدند.
روز چهارشنبه سی و یکم اردیبهشت ماه، نیروهای ارتش ترکیه در ارتفاعات 
"خجی خاتون" گروهی از کاسبکاران کورد را مورد شلیک مستقیم قرار 
دادند و در نتیجه یک کاسبکار به نام "قادر یادسار" ٢٢ ساله اهل روستای 
"دیم قشالق" از توابع ماکو جان باخته و سه کاسبکار دیگر زخمی شدند.

در  مستقر  ایران  حکومت  نظامی  نیروهای  خردادماه،  یکم  پنج شنبه  روز 
پایگاه "بیتوش" گروهی از کولبران کورد را در مرز سردشت هدف شلیک 

مستقیم قرار دادند.
مرز  در  ایران  حکومت  نظامی  نیروهای  خرداد ماه،  دوازدهم  دوشنبه  روز 
سردشت گروهی از کاسبکاران کورد را هدف شلیک مستقیم قرار دادند 
که در پی شلیک این نیروها، دو رأس اسب بارکش یک کاسبکار به 
نام "بختیار چوالوی" تلف و چندین رأس دیگر توسط نظامیان حکومتی 

ضبط شدند.

شلیک نظامیان حکومتی بە 
شهروندان

روز پنج شنبه هشتم خردادماه، یک شهروند کورد به نام "شهرام مصطفی پور" 
اهل روستای "موانا" از توابع منطقه ترگور ارومیه هدف شلیک مستقیم 

نیروهای نظامی حکومت ایران قرار گرفت.
این  کردن  زخمی  از  پس  انتظامی  نیروهای  آگاه،  منبع  یک  گفته  به 

شهروند کورد، وی را بازداشت کردند.


