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مصطفی هجری: 
نیرو، توانایی و سرمایە ...

ارگان حزب دمکرات کردستان ایرانارگان حزب دمکرات کردستان ایران

تـأمین حقوق ملی خلق کرد در چهارچوب ایرانی دمـکراتیک و فـــدرالتـأمین حقوق ملی خلق کرد در چهارچوب ایرانی دمـکراتیک و فـــدرال

کاهش توان نظامی
 رژیم ایران در ...

درسهای کرونا
مرکز همکاری احزاب کوردستان 

ایران: فلسفە ...
٤٥67

آخرین روزهای سال ١٣٩٨ شمسی 
نیز گذر کرده و فردا روز و سال 
جدید است و براساس جریان عادی 
زندگی، مردم باید در روزهای آخر 
به  سال  که  باشند  خوشحال  سال 
و  نوروز  مراسمات  و  رسیده  اتمام 
سال جدید را برگزار می کنند. هر 
ایام  سال،  آخر  روزهای  این  سال 
سال  از  استقبال  برای  آماده سازی 
جدید بوده و جامعه و خانواده ها به 
تکاپو افتاده که به پیشواز شکفتن 
روابط  تجدید  و  زندگی  دوباره 
بروند. اما سالیان درازی است که 
رژیم اسالمی ایران خوشی و شادی 
تلخ  به زهری  از مردم دریغ و  را 
تبدیل کرده است. سالیان مدیدی 
است که این رژیم ددمنش، از ترس 
شادی مردم، ایام پایانی سال را به 
روزهای مانور نیروهای سرکوبگر 
و  اجتماع  از  جلوگیری  برای 
برگزاری مراسمات عمومی مبدل 
و  هرگونه شادی  از  زیرا  ساخته، 
اجتماع متنفر است. بیش از این نیز 
بدلیل سیاست های فاسد و غارتگر 
زندگی  سال  به  سال  خویش، 
و  بود  کرده  سخت تر  مردم  بر  را 
دلخوشی  تنها  سال،  پایانی  ایام 
بود،  جدید  سال  رسیدن  فرا  مردم 
سفره  های  زمان  مرور  به  وگرنه 
مالی  وسعت  و  کوچک تر  مردم 
آنان کمتر و حسرت برآورده کردن 
بزرگ تر  فرزندانشان  آرزوهای 
می شد. جدا از همه این ها، هنوز 
اندکی خوشحالی سال جدید و عید 
نوروز در دل مردم زنده مانده بود، 
که این رژیم ضد بشریت آن را نیز 
جدید  دیگر سال  از مردم گرفت. 
ملیت هایی  برای  معنایی  هیچ 
فقیه  والیت  رژیم  اسارت  به  که 
با  همراه  امسال  ندارد.  درآمده اند 
سپاه تروریست پاسداران و نیروهای 
پدیده ی  فقیه  والیت  سرکوبگر، 
ارمغان  به  برای مردم  نیز  تازه ای 
آزارهای  به  را  کرونا  و  آورده 
بالی  افزود.  ایران  ملیت های 
کرونا که توسط آیت الله ها به ایران 
آورده شد و در همه ایران شیوع پیدا 
جامعه  از  را  زندگی  توان  کرد، 
را  جدید  سال  از  استقبال  و  بریده 
آزار  و  سوگ  در  مردم  ماتم  به 
است.  کرده  تبدیل  خویش  عزیزان 
بود  بالیی  آخرین  کرونا  امسال، 
که رژیم ایران به ملیت های ایران 

کریم پرویزی

ادامه در صفحه  3

ســـخـن
سال مرگ

نوروز مدافعین زندگی پیروز باد

هیئت تحریریە " کوردستان" فرارسیدن سال نو و نوروز 
بــەویــژە مردم  کــورد  تمامی ملت  بە  را  ــوردی  ک  ٢٧٢٠
کوردستان ایران تبریک و تهنیت عرض می نماید و در 
شکفتن جشن نوروز برایتان در همە سال، سرسبزی 
جاودان و شادی اندیشە ای پویا و آزادی آرزومند است.

به  امید پیروزی بر بیماری و بال و حكومت ستمگر

ملت  برای  کهن  زمان  از  نوروز 
کورد ضمن شکفتن دوبارە طبیعت، 
حکومت  با  مقابلە  برای  مجالی 
نامشروع بودە کە درصدد تداوم ظلم 
خود بودە است. در سالیان اخیر بار 
برای  نوینی  گام  بە  نوروز  دیگر 
اشغالگران  علیە  مبارزە  و  مقابلە 
نیز  گام  این  است.  گردیدە  مبدل 
علیە  انقالبی  دوبارە  خیزش  پیام 
"راسان"  دیکتاتور حاکم است کە 
و  نوروز  است.  شدە  نامگذاری 
راسان در چرایی خود بە همدیگر  
رویش  و  شکفتن  زیرا  میرسند، 
مجدد را تجسم میکنند و هر دو 
بە زندگی و انسان معنا میبخشند 
و در زمان و تاریخ مکمل همدیگر 
بودەاند. در عید نوروز بود کە پیام 
خیزش انقالب بە ملت کورد دادە 
شد و فریاد دیگر بس است "بردگی 
و تسلیم" بار دیگر بە آغاز خیزش 
شایستە  کە  گردید  مبدل  ملتی 
کە  بود  نوروز  در  است.  آزادی 

وظیفە همگانیست"  "انقالب  فریاد 
شار  از  حمایت  برای  “شاخ”  باید 
قوی بودە، “شار” نیز باید بخروشد 
چیرە  “شاخ“  بر  نتواند  دشمن  تا 
گردد؛ دشمن را بە لرزە انداخت و 
مادر شهیدان وطن را خشنود نمود؛ 
"بە هم گرە زدن مبارزات شاخ و 
شار" بە فرمولی مدرن تبدیل شد 
تا امید در دل ملت جوانە زند، در 
نوروز بود کە شار جامانە شاخ را 
بر گردن انداخت تا با هم بە مایە 
مبارزاتی مدرن و امیدبخش مبدل 
گردند، برای همین نوروز و نشاط 
بودە  مشروعمان  جنبش  مکمل  آن 
کە هر نوروز میتواند ما را گامی 
نزدیک  سرافرازی  روز  بە  دیگر 
سالیان  با  امسال  نوروز  نماید. 
نوروز  دارد؛  فراوانی  تفاوت  قبل 
مردم  عموم  اجتماع  نوروز  امسال 
نوروز  بلکە  نیست  شادی  برای 
همراهی با آزار و غم و شادی های 
در  امسال  نوروز  است.  همدیگر 

حکم  و  کرونا  بالی  دو  سایە 
اسالمی رنگ  نامشروع جمهوری 
و بوی دیگری بە خود گرفتە و 
ویژەای  گرامیداشت  بە  احتیاج 
در  تفاوتها،  این  ضمن  اما  دارد. 
مشروع  دفاع  و  مقابلە  ماهیت 
در  است،  نکردە  تغییری  نوروز  
این نوروز ضمن مقابلە با جمهوری 
کم  بیماری  با  باید  اسالمی 
کاری و دشمنی علنی و تعمدی 
مبارزە  نیز  اسالمی  جمهوری 
نماییم. در این نوروز ضمن رعایت 
همە توصیەهای پزشکی الزم، بە 
مقابلە با رژیم برمیخیزیم تا ویروس 
با  و  دهیم  شکست  نیز  را  کرونا 
شکست این بیماری، رژیم غاصب 
نتوانستە  کە  نماییم  ناراحت  را 
بعد  و  برساند  آسیب  بە ما  بیشتر 
از ویروس کرونا بر رژیم ایران نیز 
تاکنون  از زمان کهن  آییم.  فایق 
یافتە  فزونی  ظالم  ستم  هرچند 
کورد نیز برای شکست آن مصمم تر 

گشتە، در حالی بە استقبال نوروز 
بدلیل  کرونا  بیماری  کە  میرویم 
کم کاریهای تعمدی رژیم در ایران 
با  کە  پنداشتە  زیرا  شدە،  منتشر 
کشتن مردم برای مدتی هم شدە 
از همە اعتراضات و نارضایتی ها 
ملت  و  وطن  اما  میماند؛  مصون 
دولتی  غیر  سازمانهای  بویژە  و 
کوردستان  در  داوطلب  مردم  و 
کە  ژیان"  "پارێزەرانی  همان  یا 
در  را  کوردستان  مانند  پیشمرگە 
هر  امکانات  با  و  گرفتە  اختیار 
چند کم اما با ارادە پوالدین علیە 
کرونا ایستادند تا ضرر و زیان را 
بە حداقل برسانند و رژیم غاصب را 
از کاهش تلفات و زیان خشمگین 
بە  مردم  همدلی  احساس  نمایند. 
سان همیشە بە سپر  مقابلە و دفاع 
همین  گردیدە،  مبدل  “شار”  از 
احساس است کە جوانە زدە و امروز 
کرونا و فردا جمهوری اسالمی را 
در  میفرستند.  تاریخ  زبالەدان  بە 

در  آتش  شعلە  مانند  نوروز  این 
و  دیکتاتور  با  مبارزە  بە  نوروز 
توطئەهایش برمیخیزیم و با ویروس 
از  مینماییم.  مقابلە  بیماریها  و 
و  باهم  دل  در  اما  دور  فاصلە 
برای یک هدف تالش مینماییم. 
سرزمین  ساکنان  کورد  ملت  ما 
هستیم  میدیا  نوەهای  و  خورشید 
بالی  و  بیماری  و  دیکتاتور  و 
فراوانی می آیند، اما پایدار نبودە 
و آنکە میماند کورد و کوردستان 
نوروزی  هر  در  همیشە  کە  است 
شکوفە میزند و تا با آزادی نرسد 
آسایش نمی یابد؛ این همان واقعیت 
است کە باید بدانیم، واقعیتی کە 
سالیان  اسالمی  جمهوری  ویروس 
واهمە  آن  از  کە  است  مدیدی 
با آن  دارد و مدام درصدد مقابلە 
است. لذا نوروز "پارێزەرانی ژیان" 
)محافظان زندگی( مبارک باد.
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پیام مسئول اجرایی حزب دمکرات 
کوردستان ایران بە مناسبت 
»٨ مارس« روز جهانی زن

"مصطفی هجری"، مسئول اجرایی 
ایران،  کوردستان  دمکرات  حزب 
در پیامی بە مناسبت ٨ مارس، 
ایران  زنان  بە  را  زن  جهانی  روز 
تبریک  کوردستان  زنان  ویژە  بە 

گفت.
متن پیام بدین شرح است:

٨ مارس، روز جهانی زن بر همەی 
زنان جهان، بە ویژە زنان کوردستان 
طول  در  اگر  باد.  مبارک  ایران 
مردم  همەی  گذشتە  سال   ٤١
ایران، تحت شدیدترین فشار و ظلم 
و ستم رژیم جمهوری اسالمی از 
شدەاند،  محروم  عدالت  و  آزادی 
زنان ایران بە جرم زن بودن محروم تر 
سنگین تر  جرم  بە  کورد  زنان  و 

هستند. محروم ترین  بودن  کورد 
استقامت  و  مبارزە  روز،  این  در 
همە زنان حق طلب را برای رهایی 
از چنگ حکومت استبدادی را 
گرامی می داریم. آزادی و رهایی 

در امتداد مبارزە است.

حزب دمکرات کوردستان ایران
مسئول اجرایی
مصطفی هجری

١7 اسفند ١3٩٨ خورشیدی

پیام مسئول اجرایی حزب دمکرات 
خطاب به مردم کوردستان
 در مورد بیماری کرونا

"مصطفی هجری" مسئول اجرایی 
حزب دمکرات کوردستان ایران در 
پیامی خطاب به مردم کوردستان 
به  نسبت  مردم  که  نمود  تقاضا 
شیوع ویروس کرونا خود چاره ای 
هیچ  ایران  رژیم  زیرا  بیاندیشند 

اقدامی صورت نخواهد داد. 
متن پیام بدین شرح است:

هموطنان گرامی!
بدلیل  کوردستان،  میهنمان 
ستمکاری و فساد و جهالت رژیم 
اشغالگر با تهدیدی بزرگ به نام 
است،  شده  مواجه  کرونا  ویروس 
در  مرگ  خاموش  سایه  اینک 
خیابان و کوچه ها در جریان بوده 
و جان مردم را با خطر روبرو کرده 
است.همگان آگاهیم که رژیم این 
ویروس را از چین وارد و به جامعه 
انتقال داده و بمدت یک ماه آن را 
برای رسیدن به اهداف ضدانسانی 
این  اینکه  تا  نمود،  مخفی  خود 
روزانه  و  گردید  منفجر  فاجعه 
شاهد مرگ عزیزان و مبتال شدن 
دوستان و بستگان خویش هستیم.
رژیم  فاجعه بار،  وضعیت  این  در 
ایران اگر حکومتی مردمی بود، 
از همان روز اول که از وجود این 
بالی خطرناک آگاه بود، مردم را 
نیز برای پیشگیری مطلع نموده و 
با  برای مقابله  را  امکانات  همه 
این بیماری و جلوگیری از شیوع  
اختصاص می داد؛  آن  و گسترش 
اما نه تنها چنین اقدامی صورت 
نداده و نخواهد داد، بلکه آن مقدار 
الکل  و  دستکش  و  ماسک  از 
با  تا  کرده  انبار  نیز  را  موجود 
چند برابر قیمت به مردم بفروشد 
و تجارت مرگ با زندگی مردم 
کنونی،  شرایط  دهد.در  صورت 
رژیمی  چنین  انتظار  در  ماندن 
خونخوار تا به یاری مردم بشتابد، 
بی اساس  و  بی مورد  انتظاری 
بدون  تا  است  ضروری  لذا  است. 
اگر  که  بگوییم  تردیدی  هیچ 

داد  به  کورد  ملت  و  کوردستان 
اقدامی  رژیم  این  نرسند،  خویش 
داد  نخواهد  صورت  آنان  برای 
بال  منشأ  که  آخوندها  حتی  و 
کوردستان  به  قم  از  می باشند، 

منتقل می شوند!
و  خویش  یاری  به  آنکه  برای 
است:   الزامی  بشتابیم  کوردستان 
که  پزشکی  هشدارهای  همه  ١ــ 
از منبع مطمئن سازمان پزشکی 
و  رسانه ها  از  روز  هر  جهانی 
و  سمع  به  اجتماعی  شبکه های 
نظر شما می رسد، با دقت رعایت 

نمایید.
2ــ غیر از مواقع خیلی ضروری، 
و  عمومی  اماکن  در  تردد  از 

پرجمعیت امتناع ورزید.
مردمی،  تیم های  تشکیل  با  3ــ 
اماکن  و  مسکونی  مناطق 
را  خویش  اطراف  عمومی 

ضدعفونی نمایید.
و کوچک،  مدنی  تیم  قالب  در 
بویژه  و  همدیگر  یاری  به 
خانواده های کم بضاعت و بی پناه 
و  ده ها  انعکاس  بشتابید.  فقرا  و 
صدها تیم مردمی کوچک، که 
بگیرد  دربر  را  کوردستان  تمام 
طریق  از  را  خویش  تجربیات  و 

انتقال دهند، هم  پیام به همدیگر 
هم  و  داده  نجات  را  کوردستان 

جامعه را قوی تر می نماید.
فساد،  قصد  که  افرادی  ٤ــ 
سوءاستفاده و تجارت با خون مردم 

را دارند، رسوا سازید.
٥ــ متفرق ساختن افراد از یکدیگر 
و ایجاد ترس و وحشت، هم به سود 
بیماری و هم به سود رژیم است، 
اینک بیماری کرونا و جمهوری 
بالی  به  دو  هر  ایران  اسالمی 
برای  لذا  شده اند،  مبدل  جامعه 
همدلی  شده،  نیز  رژیم  با  مقابله 
فزونی  را  مشترک  اقدامات  و 
بافت  نمودن  محکم تر  بخشید. 
گرفتن  نظر  در  با  همبستگی 
راهنمایی های پزشکی  در مرحله 
بر  را  کورد  کرونا،  گذر  از  بعد 

رژیم مسیطر خواهد ساخت.
به امید پیروزی بر این بیماری و 
بیماری ها،  بدبختی و  تمام  منشأ 

یعنی جمهوری اسالمی ایران.

حزب دمکرات کوردستان ایران
مسئول اجرایی
مصطفی هجری

١٨ اسفند  ١3٩٨ خورشیدی

نشستی در رابطه با مسئله
 کورد ایران در واشنگتن برگزار شد

اسفند،  هفتم  چهارشنبه،  روز 
در  واشنگتن  کورد  انستیتوی 
رابطه با مسئلە کورد ایران نشستی 
با حضور محققان، سیاستمداران و 
کورد  آکادمیک  شخصیت های 
برگزار  شهر  این  در  آمریکایی  و 
کرد. در این نشست نماینده احزاب 
کوردستان ایران در آمریکا سخنان 
به  سپس  و  دادند  ارائه  را  خود 
دادند.  پاسخ  حاضرین  سوال های 
حزب  نماینده  صالح"،  'آرش 
در  ایران  کوردستان  دمکرات 
سخنان خود وضعیت ایران، کورد 
و کوردستان را تحلیل کرد. وی 
بیان داشت کە کوردهای ایران از 
آمریکا درخواست دارند این کشور 
در سیاست خارجی خود به مسئلە 
کورد اهمیت بیشتری بدهد. "آرش 
سخنانش  از  بخشی  در  صالح" 
اظهار داشت، رژیم ایران با چندین 

اکنون   است،  مواجه  شدید  بحران 
اسفبارترین  در  اقتصادی  وضعیت 
سطح خود قرار دارد و مردم رژیم را 
مسئول تمام این مشکالت و فساد 
سیستماتیک ایران می دانند. وی 
عمومی  اعتماد  افزود،  همچنین 
طرز  به  ایران  رژیم  مسئولین  به 
چشمگیری کاهش یافته و مردم 
ندارند.  رژیم  این  به  باوری  هیچ 
مرکز همکاری احزاب کوردستان 
ایران، یکی از موضوع های مهم 
نماینده های  که  بود  نشست  این 
نشست  این  در  کوردستان  احزاب 
به صورت همصدا اعالم کردند که 
مرکز همکاری احزاب کوردستان 
ایران، نقطه عطفی مهم در راستای 
توسعه سیاسی در کوردستان ایران 
است و همه احزاب در تالش برای 
اتحاد و برنامه جامع و مشترک 
هستند. نماینده حزب در این باره 

می تواند  مرکز  این  داشت،  بیان 
کارآمدی  سیستم  برای  اساسی 
آسایش  حافظ  باشد که  آینده  در 
در  باشد.  کوردستان  امنیت  و 
ادامه "آرش سالح" افزود، به نفع 
دادن  اهمیت  با  تا  آمریکاست 
ایران  نسبت  به  کورد  احزاب  به 
پنجره ای نو به روی خود باز کند. 
همچنین  دمکرات  حزب  نماینده 
آمریکایی ها  ارتباط  داشت،  بیان 
تواند  می  ایران،  کوردهای  با 
سبب شناخت مفاهیم بیشتری در 
باره وضعیت ایران باشد و همچنین 
نیروی بیشتری به سیاست خارجه 
در  ببخشد.  منطقه  در  آمریکا 
"کامران  بایزیدی"و  "صالح  ادامه 
وضعیت  با  رابطه  در  بالنور"، 
کوردستان  سیاسی  و  اقتصادی 

سخنانی را ارائە دادند.

"مریم خان قاضی" 
دار فانی را وداع گفت

دختر  قاضی"  خان  "مریم  خانم 
بدلیل  محمد،  قاضی  پیشوا 
بیماری سرطان در "عمان" پایتخت 
اردن درگذشت. یکشنبه ٢٥ اسفند 
ماه ١٣٩٨ خورشیدی برابر با ١٥ 
مارس ٢٠٢٠ میالدی، خانم "مریم 
خان قاضی" دختر پیشوا "قاضی 
سرطان  بیماری  بدلیل  محمد"، 
از  یکی  در  سالگی  در سن ٧٥ 
پایتخت  عمان  بیمارستان های 
گفت.  وداع  را  فانی  دار  اردن، 
"مریم خان قاضی"، همسر "سردار 
بگ جاف" و یکی از زنان متعهد 
کورد و وفادار به راه پدر خویش 
و حزب دمکرات کوردستان ایران 
به  متعهدانه ای  احساس  و  بوده 
مریم  داشت.  مبارزان ملت کورد 
خان در وقایع و پیشامدهایی که 

برای حزب دمکرات بوقوع پیوست 
همواره یار و یاور حزب دمکرات 
به شهادت  خبر  که  زمانی  بود. 
کورد  ملت  بزرگ  رهبر  رسیدن 
را  قاسملو"  "عبدالرحمن  دکتر 
که  گفت  گریه  شدت  با  شنید 
زمان  در  رسید.  شهادت  به  پدرم 
کادر  از  جمعی  نمودن  مسموم 
دمکرات  حزب  پیشمرگه  های  و 
مراقبت های  تحت  بغداد  در  که 
پزشکی بودند نیز مریم خان قاضی 
یاور  و  یار  و خانواده وی همواره 
آنان بودند. مریم خان ضمن آنکه 
نشیب های  و  فراز  با  زندگی  در 
کرده  نرم  پنجه  و  دست  فراوانی 
دربه دری  و  آوارگی  با  همواره  و 
نامالیمات  این  اما  بوده،  روبرو 
زندگی هیچ گاه نتوانسته بر اراده 

منفی  تاثیری  وی  میهن پرستی 
گذارد و همواره با امید به زندگی 
خویش  ملت  مبارزات  آینده  و 
دمکرات  حزب  می نگریست. 
کوردستان ایران به خانواده عالی 
کورد  ملت  بزرگ  پیشوای   قدر 
"سردار  خانواده  محمد"،  "قاضی 
بگ جاف" و همه اعضا و هوادارن 
ایران  کوردستان  دمکرات  حزب 
تسلیت گفته و خود را در غم آنان 

شریک می داند. 

کوردستان  دمکرات  حزب  رهبری 
ایران

26 اسفند ماه ١3٩٨
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هدیه داد و قبل از آن هواپیمای 
هدف  موشک  با  را  مسافربری 
گویا  و  نمود  منهدم  و  داده  قرار 
قاسم  کشتن  انتقام  که  بود  قرار 
آمریکا  از  را  تروریست  سلیمانی 
سر  بر  را  خود  خشم  اما  بگیرد، 
از  پیش  کرد.  خالی  ایران  مردم 
آبان  اعتراضات  جریان  در  نیز  آن 
ماه، صدها نفر را در سراسر ایران 
را  تن  هزاران  و  نمود  عام  قتل 
دیگر  تن  هزاران  و  کرده  مجروح 
را بازداشت کرد. سال ١٣٩٨، با 
استبداد و شعارهای بی اساس ولی 
فقیه آغاز گردید و به مرور زمان 
به خودسری های هسته ای افزوده 
و با بانک و سیستم های جهانی 
برمی خورد. در  اختالف  به  بیشتر 
داخل ایران نیز روز به روز به شدت 
و حدت سرکوب و کشتار افزود. 
مرگ  از  پر  سالی   ،١٣٩٨ سال 
ایران  ملیت های  برای  فالکت  و 
بود و در این سال مرگ، هزاران 
فارس  و  تورک  و  خانواده کورد 
و عرب و بلوچ و ترکمن داغدار 
کرونا  با  را  جدید  سال  و  شده 
آزارهای کرونا  اوج  آغاز کرده و 
برای سال جدید باقی مانده است. 
با  امیدوارند که  ایران  ملیت های 
به  نیز  رژیم  کرونا،  گرفتن  اوج 
سراشیبی و دره مرگ و نیستی 
بیشتر  عمر  روز  هر  زیرا  برود، 
برای  تازه  مرگی  فقیه،  والیت 
مردم به ارمغان می آورد. به امید 
فالکت ها  همه  سرچشمه  نابودی 

در سال ١٣٩٩.

جایزه »مینا خانم قازی« به 
»کبری عظیمی« تقدیم شد

دمکرات  زنان  اتحادیەی 
ساالنه  جایزه  ایران  کوردستان 
"کبری  به  را  قازی"  خانم  "مینا 
جایزه  این  کرد.  تقدیم  عظیمی" 
برای تقدیر از تالش های بی وقفه 
خانم "کبری عظیمی" در رابطه با 
فعالیت های ایشان در زمینە حقوق 
زنان اهدا شدە است. جایزه ساالنه 
سوی  از  ساله  هر  خانم"  "مینا 
اتحادیه زنان دموکرات کوردستان 
تقدیم  کورد  مبارز  زنان  به  ایران 

دموکرات  زنان  اتحادیه  می شود. 
و چهارم  بیست  ایران،  کوردستان 
اسفند ١٣٢٤ خورشیدی، در زمان 
دستور  به  کوردستان  جمهوری 

پیشوا قاضی محمد تاسیس شد. 
"مینا  سازمان  این  دبیر  نخستین 
خانم " همسر  شهید پیشوا قاضی 

محمد بود. 

رژیم جمهوری اسالمی ایران 
ارزشی برای جان شهروندان 

قائل نیست
همبستگی برای آزادی و برابری 
خصوص  در  اطالعیه ای  ایران  در 
شیوع کرونا در ایران منتشر نمود. 
در  کرونا  ویروس  پیامدهای 

جمهوری اسالمی ایران
ویروس  سریع  شیوع  و  پیدایش  با 
خطرناک کرونا در چین و انتشار 
کم و بیش آن در دیگر کشورها در 
طول دو هفته گذشته، آژیر خطر 
گسترش یک اپیدمی در منطقه 
و  درآمد  صدا  به  جهان  حتی  و 
اتخاذ  به  را  مختلف  دولت های 
سیاست های ویژه برای پیشگیری 
و درمان مبتالیان به این بیماری 
به  و  میان  این  در  اما  کشاند. 
این  وسیع  نسبتا  شیوع  یکباره 
ویروس در ایران خبرساز شد و ایران 
کشور صدمه  دومین  به  تنها  نه 
جهت  از  چه  چین،  از  بعد  دیده 
جهت  از  چه  و  مبتالیان  تعداد 
ابتال  به خاطر  افرادی که  تعداد 
از  را  خود  جان  بیماری  این  به 
دست داده اند تبدیل شد، بلکه این 
کشور کانون انتشار ویروس کرونا 
به کشورهای مختلف جهان شد.

و  غیرشفاف  غایت  به  مدیریت 
این  بحران و سرعت شیوع  ناسالم 
در  مختلف  شهرهای  در  بیماری 
واقع ریشه در فرصت  طلبی رژیم 
جمهوری اسالمی و امنیتی کردن 
آنست.  سوی  از  کرونا  اپیدمی 
غیرمسئوالنه  سیاست های 
این  در  بی دقتی  و  حاکم  رژیم 
صدور  کانون  به  را  ایران  زمینه، 
است.  کرده  تبدیل  کرونا  ویروس 
فرصت  و  انسانی  ضد  سیاست 
این  کتمان  در  رژیم  طلبانه 
به  برگزاری  از  قبل  در  اپیدمی 
اصطالح انتخابات مجلس شورای 
فضای  می توانست  که  اسالمی 
متشنج  را  انتخابات  برگزاری 
و  وسیع  شیوع  زمینه های  کند 
میان  در  کرونا  ویروس  هولناک 

شهروندان ایران را فراهم آورد.
رهبران جمهوری اسالمی و حتی 
در  دولتی  باالی  رده  مدیران 
اول وجود ویروس کرونا و  مرحله 
مبتالیان به آن را در ایران بکلی 
شیوع  سرعت  اما  انکارکردند. 
که  بود  گونه ای  به   ویروس  این 
خود  که  مسئولینی  همان  دامن 
را  در کشور  ویروس کرونا  وجود 
آن ها  و  گرفت  می کردند  انکار 

انداخت.  بیماری  این  بستر  در  را 
تعداد  از  غیررسمی  خبرهای 
کرونا  ویروس  به  مبتالیان  باالی 
و حتی قربانیان این بیماری سخن 
در  عمومی  افکار  و  می گویند 
ایران در هاله ای از بهت، شبهه و 
بی اعتمادی کامل به مسئولین 

دولتی قرار دارد. 
مالقات های  اینکه  وجود  با 
بکلی  اسالمی  جمهوری  رهبری 
بود،  لغو شده  ثانوی  اطالع  تا  و 
قرنطینه  حسن روحانی بی شرمانه 
را در هر سطحی مردود می شمرد 
و حتی می گفت که از آغاز هفته 
باز  بعد زندگی عادی به کشور 
بود  حالی  در  این  خواهد گشت. 
نگران  بسیار  خبرهای  مدام  که 
کننده ای از گوشه و کنار کشور 
به گوش می رسد. از اوایل هفته 
گذشته سازمان بهداشت جهانی در 
نهایت نسبت به شرایط بحرانی در 
ایران واکنش نشان داد و نگرانی 
چگونگی  به  نسبت  را  خود 
کرونا  ویروس  پیشرفت  با  مقابله 
ابعاد  اکنون که  بود.  ابراز کرده 
بیماری فاش  این  گسترش شیوع 
شده است و گزارش ها به چندین 
بیماری  این  به  بیمار مبتال  هزار 
تالش  دولت  می دهند،  خبر 
و  اقدامات دست  با  می کند که 
پا شکسته، چنان وانمود کند که 
"تحت  کامال  و   عادی  اوضاع 
کنترل" است. اما روشن است که 
وضعیت چنین نیست و ابعاد شیوع 
این ویروس خارج از کنترل دولت 

می باشد.
برخورد  در  شواهد  و  دالیل  همه 
که  می دهد  نشان  اخیر  بحران  با 
ارزشی  ایران  اسالمی  جمهوری 
برای جان انسان ها و جان شهروندان 
هر  چون  و  نیست  قائل  کشور 
زمان دیگری به فکر نمایش های 
مسخره برای تثبیت و تبلیغ رژیم 

پوسیده خویش است.
در همین راستا تجمعات اعتراضی 
در  ممانعت  بهانه  به  را  مردم 
سرکوب  کرونا  ویروس  گسترش 

می کند.
یافتن  پایان  آرزوی  ضمن  ما، 
هر  بهبودی  و  اخیر  اپیدمی 
این  به  مبتالیان  سریعتر  چه 
از مردم می خواهیم که  بیماری، 
برای  و  احتیاط  رعایت  ضمن 

سالمت خود، به مشاوره پزشکان 
متخصص و مستقل در این زمینه 
گوش فرا دهند و خود مبتکرانه 
از  پزشکان  توصیه  بر  تکیه  با 
این ویروس در  شیوع غیرمتعارف 
کشور ممانعت کنند. ما همچنین 
دعوت  چون  ابتکاراتی  از 
"دانشجویان متحد" از دانش آموزان 
و دانشجویان تا در روز ١٠ اسفند 
غیر  تصمیمات  به  اعتراض  در 
این  قبال  در  حکومت  مسئوالنه 
مدرسه  به  خطرناک  اپیدمی 
هشدار  یا  و  نروند  دانشگاه  و 
از  جمعی  و  بازنشستگان  شورای 
و  اجتماعی  زندانیان  خانواده های 
سیاسی در شیوع این بیماری در 
تحت  بازداشتگاه های  و  زندان ها 
نهادهای  و  قوه قضائیه  کنترل 
امنیتی ست، استقبال می کنیم و 
و  برای حفظ جان مردم  معتقدیم 
جلوگیری از شیوع این بیماری با 
توجه به وضعیت نابسامان کنونی 
تمامی تجمعات، بخصوص مراکز 
تا  کودک  مهد  از  آموزشی 
دانشگاه حداقل تا بعد از تعطیالت 

عید نوروز تعطیل شوند.
به  توجه  با  که  داریم  تاکید 
جمهوری  دولت  ناکارآمدی 
جامعه  با  همکاری  اسالمی 
جمله  از  زمینه  این  در  جهانی 
متخصصان  با  موثر  همکاری 
اهمیت  جهانی  بهداشت  سازمان 
این  با  مقابله  برای  بسیاری  

بیماری همه گیر دارد.

آزادی و برابری  همبستگی برای 
در ایران
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تشکيل  سازمان های  و  احزاب 
دهنده: حزب دمکرات کوردستان 
زحمتکشان  کومه له  ايران، 
موقت  شورای  کوردستان، 
ايران،  چپ  سوسياليست های 
خلق  فدائيان  اتحاد  سازمان 
بلوچستان،  مردم  حزب  ايران، 
ايران،  کوردستان  کومه له  حزب 
حزب  کوردستان،  دمکرات  حزب 
اهواز،  دمکراتيک  تضامن 
جنبش جمهوري خوهان دمکرات و 
دمکراتيک  اتحاد  ايران،  الئيک 

آذربايجان – بيرليک

توزیع داوطلبانه لوازم بهداشتی در 
کوردستان از سوی مردم

مردم کوردستان بصورت خودجوش 
و با هزینه شخصی اقدام به توزیع 
"ماسک  مانند  بهداشتی  وسایل 
جلوگیری  برای  دستکش"،  و 
کرده اند.  کرونا  ویروس  شیوع  از 
کوردستان  هموطنان  از  یکی 
اهل  دوستی"،  "مانی  نام  با 
شهرستان مریوان، برای جلوگیری 
توزیع  به  اقدام  کرونا،  شیوع  از 

کرده  مردم  بین  در  ماسک 
است. از سوی دیگر، خیرخواهان 
"هەڵۆ"،  میدان  در  سقز  شهرستان 
توزیع  به  اقدام  بصورت خودجوش 
دستکش،  مانند  بهداشتی  وسایل 
ماسک و پک ویژه سالمتی در 
کرده اند.  خویش  همشهریان  بین 
کامیاران،  شهرستان  در  همچنین 
این شهر بصورت  از مردم  جمعی 

داوطلبانه و با هزینه شخصی اقدام 
به پخش وسایل بهداشتی کرده اند. 
در  و  کرونا  ویروس  شیوع  بدلیل 
انحصار قرار دادن وسایل بهداشتی 
و  مغازه داران  رژیم،  سوی  از 
صاحبان مشاغل، مردم عادی با 
هزینه شخصی و در حد وسعت و 
خود  هموطنان  به  خویش  توانایی 

کمک رسانی می کنند.

کمبود تجهیزات پزشکی در 
بیمارستان های ایران و کوردستان

ایران و  بیمارستان های  پرستاران 
کوردستان نسبت به ناکارآمدی 
رژیم و کمبود امکانات بهداشتی 
شفاف  اطالع رسانی  عدم  و  الزم 
اعتراض  کرونا  بیماری  درباره 
کردند.کمبود تجهیزات و لباس 
در  فردی  حفاظت  مخصوص 
موجب  بیمارستانی  بخش های 
پرسنل  و  پرستاران  ابتالی 

بیمارستان ها به این ویروس شده 
اثر  در  پرستار  چند  تاکنون  و 
را  خود  جان  بیماران  با  تماس 
پرستار  یک  داده اند.  دست  از 
بی توجهی  گفت:"  باره  این  در 
پرستاران  سالمت  و  بهداشت  به 
و  پرستاران  ابتالی  باعث 
این  به  بخش ها  سایر  بیماران 
که  حالی  در  می شود.  ویروس 

شمار مبتالیان به ویروس کرونا 
کرده  پیدا  وسیعی  گسترش 
جای  به  رژیم  مسئولین    است، 
چاره اندیشی برای مقابله با این 
بحران، با عناوین مختلفی سعی 
اهمیت  کم  و  کردن  مخفی  بر 

نشان دادن این مسئله دارند.

هشدار مردم در مورد 
شیوع کرونا 
در سردشت

مورد  در  مردم شهرستان سردشت 
این  در  کرونا  ویروس  شیوع 
را  آن  و  داده اند  هشدار  شهرستان 
قلمداد  مردم  برای  جدی  خطری 
ویروس  گسترده  شیوع  کردند. 
کرونا در سراسر کوردستان و ایران، 
شهرستان  مردم  عمیق  نگرانی 
مصدومان  وجود  بدلیل  سردشت 
فراوان شیمیایی، در این شهرستان 
شهرستان  است.  داشته  بدنبال  را 
هزار   ٥ از  بیش  دارای  سردشت 
جنگ  زمان  شیمیایی  مصدوم 
با  که  بوده  عراق  و  ایران  رژیم 
مشکالت "حاد تنفسی" روبرو بوده 

جدی  تهدیدی  کرونا  ویروس  و 
می باشد.  افراد  این  جان  علیه 
رژیم  مسئوالن  از  سردشت  مردم 
با اتخاذ  ایران درخواست کرده تا 
تدابیر ویژه اورژانسی مانع شیوع 
سردشت  در  کشنده  ویروس  این 
شوند. رژیم ایران نه تنها توجهی 
وضعیت  و  مردم  درخواست  به 
مصدومان شیمیایی این شهرستان 
ندارند، بلکه از طریق اعزام آخوند 
و  شهرستان  این  به  قم  شهر  از 
در  کوردستان،  دیگر  شهرهای 
حال انتشار این ویروس در سراسر 

کوردستان می باشد.

سخن ادامه 
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مصطفی هجری:
 نیرو ، توانایی و سرمایه انقالبیمان را

 به هم گره زده و خود را برای تغییرات آماده نماییم

"مصطفی هجری" مسئول اجرایی 
ایران  کوردستان  دمکرات  حزب 
به مناسبت فرا رسیدن سال جدید 
نمود.  منتشر  پیامی  خورشیدی 
در این پیام ضمن عرض تبریک 
کوردستان؛  ملت  عموم  به  نوروز 
عنوان شده در این ایام که جامعه 
و  نگرانی  با  کوردستان  و  ایران 
گرفتاری  و  مشکل  مجموعه ای 
می روند،  جدید  سال  استقبال  به 
نوروز برای ما، ایام به پا خواستن 
و نماد اتحاد است. متن پیام بدین 

شرح است:

هموطنان گرامی!
ملت آزادیخواه و مبارز کوردستان
وضعیت  به  که  کنونی  ایام  در 
ده ها سال  آزمون  ایران می نگریم، 
که  می نماییم  مشاهده  را  بحران 
در بن و ریشه با بحران بنیان نهاده 
شده است. در سالیان اخیر، جامعه 
تحمیل گر،  حکومتی  وجود  با 
و  داده  دست  از  را  خود  توازن 
رسیده  مرگ  پرتگاه  به  زندگی 
است. مقدسات زندگی و کرامت 
انسان ها نقض گردیده است. آنچه 
و  آزادی  خواست  گشته  سرکوب 
پشت  بحران  است.  بوده  حق طلبی 
بحران نه تنها مردم را در تنگنای 
شدید قرار داده، بلکه حتی ورای 

مرزها را نیز درنوردیده است.

قابل  اخیر  سال  یک  وقایع 
خروشان  موج  اگر  است.  تأمل 

تفسیر  را  ماه  آبان  اعتراضات 
همه  از  پیش  وقایع  این  نماییم، 
بیرون  جهان  برای  را  واقعیتی 
نمایان ساخت؛ آن هم بحران و به 
ساختارهای  همه  رسیدن  بن بست 
ایران  اسالمی  جمهوری  رژیم 
است. فریاد خیابان و خون هزاران 
قربانی و هزاران زندانی و مفقود 
این  دیگر  روی  وقایع،  این  شده 
واقعیت بود. جامعه ایران و بویژه 
بیشترین  که  زیردست  ملیت های 
متقبل  را  جانی  هزینه  و  قربانی 
کرده اند  اثبات  عمل  در  شده اند، 
که آماده گذر از این رژیم و درهم 
بوده  شکستن ستون های حکومت 
جمهوری  از  بعد  مرحله ی  به  و 

اسالمی ایران می اندیشند.
واقعه دیگر قابل تأمل، انتخابات 
یازدهم  دوره  )انتخابات  نمایشی 
مجلس( بود. این بار نه تنها در 
خیابان، بلکه در منازل و در بیرون 
از صندوق های اخذ رأی، صدای 
دیگر  بار  "نه"،  موج  و  بایکوت 
لرزه  به  را  حکومت  ستون های 
درآورد و در تاریخ نمایش سیاسی 
بزرگ،  "نه"  این  شد.  ثبت  ایران 
شکستی بزرگ برای سران رژیم 
بود  خامنه ای"  "علی  شخص  و 
تا  می کرد  التماس  مردم  از  که 
رأی،  صندوق های  پای  رفتن  با 
جلوه  درخشان  را  نمایش حکومت 

دهند.
از  موج  دو  این  ضمن  اما، 
شاهد  گفتن،  "نه"  و  نارضایتی 
وقایع دیگری بودیم که اوج بحران 

مسئوالن  بی کفایتی  و  مدیریتی 
وقوع  بود.  هویدا  آن  در  رژیم 
سیالب در اکثر استان های ایران، 
و  قطور   زلزله  همچون  واقعه ای 
این اواخر نیز شیوع ویروس کرونا 
و ناتوانی دستگاه های رژیم برای 
کنترل ویروس و خدمت گزاری به 
تنها  شدگان  متضرر  و  قربانیان 

چند نمونه از آن است.
بحران  عمق  وقایع،  این  کل 
را  رژیم  خسارت بار  حکومت 
زندگی  وضعیت  ساخت،  نمایان 
و معیشت عادی جامعه ایران با 
بحران همه جانبه داخلی و خارجی 
بویژه  است.  شده  تنیده  درهم 
از سوی  حداکثری  کمپین فشار 
سیاست های  نتیجه  که  آمریکا، 
و  جامعه  است،  رژیم  نادرست 
قرار  تنگنا  در  را  حتی حکومت 
درهم  این  از  جدا  است.  داده 
اجتماعی،  بحران  شدن  آمیخته 
فرهنگی  سیاسی،  اقتصادی، 
و  مدیریتی  زیست محیطی،  و 
و  پدیده  صدها  و  ده ها  که  غیره 
مشکل دیگر بدنبال داشته است، 
به بخشی از زندگی روزمره مردم 
سرکوب  است.  شده  مبدل  ایران 
و  اصلی  سیاست  سیستماتیک، 
همیشگی رژیم است، به شیوه ای 
زدن  برهم  به  را  خود  آسایش  که 
آسایش جامعه و سرکوب مخالفان 
است.  زده  گره  دگراندیشان  و 
مشاهده  ایران  در  که  وضعیتی 
در  آن  قد  تمام  آیینه  می گردد، 
ورای مرزها نیز مشاهده می شود. 

علیه  همپیمانی که  و  اتحاد  این 
رژیم ایجاد می گردد، اشاره ای به 
این واقعیت است. فریاد مقابله و 
نارضایتی در خیابان های عراق و 
جلوه  اسالمی،  رژیم  علیه  لبنان 

دهنده این سیاست ها می باشند.
دوستداران!

ضمن  کورد،  ملت  ما  برای 
به سوی  آنکه جمهوری اسالمی 
لحظه  هر  و  می رود  نابودی 
بیشتر در بحران داخلی و خارجی 
آزمونی  می گردد،  غوطه ور 
مشروع  دفاع  و  مبارزاتی  طویل 
مجموع  در  می باشیم.  دارا  را 
جهل  با  مبارزه  سال  ده ها  آزمون 
آزادی  گروی  در  دادن  قربانی  و 
و  آرزوی مبارزه  لحظه  ملی، هر 
جلوه  بیشتر  مشترکمان  سرنوشت 
گذشته  سال  یک  در  می دهد. 
کوردستانی  احزاب  بعنوان  چه 
مرکز همکاری احزاب، چه بعنوان 
اقشار جامعه کوردستان، با درک 
مشترک،  مسئولیت  احساس  و 
از همصدایی  ارزشی  با  مرحله ی 
کورد  نمودیم.  تجربه  را  اتحاد  و 
ساختار  همه  با  کوردستان  در 
و  سیاسی  وقایع  برابر  در  خویش 
حتی طبیعی که بوقوع پیوستند 
انتخابات  آن  نمونه های  آخرین  و 
نمایشی و سپس زلزله قطور بود، 
با نهایت احساس مسئولیت رفتار 
در  مسئولیت  احساس  این  نمود. 
برابر سرنوشت یکدیگر، خود را در 
مبارزه شهر به شهر نمایان ساخت 
سرنوشت  و  بودن  هم  با  روح  و 

و  شهر  بین  در  را  مشترک 
تجسم  کوردستان  مختلف  مناطق 
دیگر  مناطق  کمک های  نمود. 
قطور  به حادثه دیدگان  کوردستان 
و پیش از آن کمک و به یاری 
زاگرس  جنوب  مناطق  شتافتن 
زلزله  و  سیالب  دلیل  به  که 
متحمل ضرر و زیان فراوانی شده 
احساس  از  زیبا  تصویری  بودند، 
میهن پرستی و انساندوستی جامعه 
این مرحله  نمود.  کوردستان خلق 
نیز بدون شک سامانی سیاسی و 
دستاوردی مهم برای ملتمان بود.
وظیفه سیاسی و اخالقی و ملی 
همه جریانات می دانیم که در این 
همه  ضمن  و  بوده  قدم  ثابت  راه 
ملی  منافع  برابر  در  اختالفات، 
استوار  و  مسئول  ملتمان  آینده  و 
که  نیست  گمانی  هیچ  باشیم. 
و  اتحاد  گذرگاه  از  موفقیت  راه 
عبور  ملی  و  پرمحتوا  گفتمان 
می کند که در آن همه به اندازه 
توانایی و فرصت ها وظیفه مبارزه 
را برعهده بگیرند. نیرو و توانایی 
و سرمایه مبارزاتی خود را به هم 
گره زده و خود را برای تغییرات 
به  منطقه  و  ایران  نماییم.  آماده 
انتظار  قابل  غیر  تغییرات  مرکز 
ضرورتی  لذا  گشته اند،  مبدل 
تاریخی است از پنجره هویت ملی 
آینده  و  حال  ملیمان،  منفعت  و 
علیه  و  نموده  تفسیر  را  تغییرات 

حکومت اشغاگر بایستیم.
گذشته،  سال  آنکه  ضمن 
و  شکست  سال  ما  دشمن  برای 

بود،  تضعیف  و  سرخوردگی 
سالی  ایران  ملیت های  برای 
ایام  این  در  نبود.  دستاورد  بدون 
با  کوردستان  و  ایران  جامعه  که 
گرفتاری  و  مشکل  مجموعه ای 
می روند،  جدید  سال  استقبال  به 
نوروز برای ما، ایام به پا خواستن 
دلی  با  لذا  است.  اتحاد  نماد  و 
سوی  به  امید  و  آرزو  از  آکنده 
از  تازه  مرحله ای  و  جدید  سالی 
و  محکم  را  قدمهایمان  مبارزه 

صفوفمان را استوار می نماییم.
به مناسبت فرا رسیدن سال جدید، 
بخش ها،  همه  در  کورد  ملت  به 
و  ایران  کوردستان  مردم  بویژه 
خانواده ی  همه  به  مخصوصآ 
شهیدان و زندانیان سیاسی و همه 
پیشمرگه های  و  کادر  و  اعضا 
شار و شاخ تبریک عرض نموده 
برابر  و سر تعظیم و وفاداری در 
آنان  افتخار  پر  راه  و  شهیدانمان 
مناسبت  این  در  می آوریم.  فرود 
میثاق  تجدید  همدیگر  با  ملی، 
هدف  به  رسیدن  تا  که  نموده 
آزادی، روز و سال و فرصت ها را 
و  مشترک  مبارزات  نمونه ی  به 

دفاع مشروع مبدل سازیم.

نوروز بر همگان مبارک باد.
حزب دمکرات کوردستان ایران

مسئول اجرایی
مصطفی هجری
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مصطفی هجری مسئول اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران 
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مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران:
 فلسفه نوروز بعنوان سمبل خیزش و تجدید حیات را 

چراغی فراروی زندگی و مبارزاتمان قرارمی دهیم

مرکز همکاری احزاب کوردستان 
ایران ضمن تبریک فرا رسیدن عید 
نوروز و سال جدید به ملت کورد و 
همه آزادیخواهان ملیت های ایران، 
همزمان با تجدید میثاق با شهیدان 
راه آزادی  کوردستان، پیمان تازه 
اهداف  به  رسیدن  تا  که  کرده 
واالی شهیدان درس ایستادگی تا 
پیروزی را به چراغ راه مبارزاتمان 

مبدل سازیم.
متن پیام بدین شرح است:

احزاب  همکاری  مرکز  پیام 
کوردستان ایران

رسیدن  فرا  و  نوروز  مناسبت  بە 
سال نو کوردی

تودەهای مردم مبارز کوردستان
بە  شرایطی  در  دیگر  بار  یک 
کورد  ملی  جشن  نوروز،  استقبال 
طبیعت  حیات  تجدید  فصل  و 
گرچە  سرزمینمان  کە  رویم  می 
حکومت  یک  چنگال  در  هنوز 
وحشت  بە  متکی  و  جنایتکار 
گرفتار  دیکتاتوری  و  ارعاب  و 
می باشد، با این حال برگ زرین 
دیگری از تاریخ مبارزە و قیام و 
مقاومت ملیتهای تحت ستم ایران 
نظام  این  مقابل  در  کوردستان  و 

آزادی ستیز ورق خورد.
چهار  تداوم  گذشت،  کە  سالی 
سهل  و  استثمار  سرکوب،  دهە 
انگاری در قبال حقوق و مطالبات 
سوی  از  ایران  ملیتهای  انسانی 
جمهوری اسالمی بود. در این سال 
شاهد مجموعە تحوالتی در داخل 
در  کە  بودیم  کشور  از  خارج  و 
همگی آنها ماهیت ضد بشری این 
برای مردم  از گذشتە  رژیم بیش 
عمومی  افکار  و  کشور  داخل 

ملتهای منطقە آشکار شد.
سرکوب،  گذشتە  سال  طی یک 
و  بشر  حقوق  فاحش  نقض 
سرکوبگر  نیروهای  وحشیگری 
نە تنها نتوانست ذرەای از ارادەی 
وقفەی  بی  مبارزات  و  انقالبی 
پیشاهنگی  کارگران حق طلب و 
در  کشور  خواه   برابری  زنان 
بکاهد،  پیکار  و  مبارزە  روند 
و  آنان  بیباکی  و  شجاعت  بلکە 

انسجام و یکپارچگی سایر اقشار 
بیش  و طبقات تحت ستم جامعە 
از پیش در میدان عمل بە اثبات 

رسید.
مقاومت  امسال،  رخداد  مهمترین 
از  آنان  عبور  و  مردم  شکوهمند 
اسالمی  جمهوری  قرمزهای  خط 
خیزشهای  جریان  در  کە  بود 
طرز  بە  دیماه  و  آبانماه  عمومی 
سستی  و  یافتە  انعکاس  ویژەای 
و تزلزل ارکان مشروعیت و اقتدار 
از  بیش  را  اسالمی  جمهوری 
کورد  ملت  نمود.  آشکار  پیش 
صف  در  همیشە  همچون  نیز 
آزادیخواهانە،  مبارزەی  این  مقدم 
آفرید  دیگری  تاریخی  حماسەی 
و بە ویژە در شهرهای کرماشان، 
خیزش  بوکان  و  جوانرود  مریوان، 
شجاعانەی مردم، بە گونەی کم 

نظیری رژیم را سراسیمە نمود. 
خیزش مزبور با سرکوب خونین و 
بیرحمانەای از سوی رژیم مواجە 
شد و هزاران تن از دلیرترین فرزندان 
ملیتهای ایران بە ویژە ملت کورد 
خلقی  ضد  نیروهای  سوی  از 
کشتە و زخمی شدند و هزاران تن 
دیگر نیز بە طرز وحشیانەای ربودە 
شدە و در سیاهچالهای رژیم تحت 
شکنجەی  و  بدرفتاری  اهانت، 
و  گرفتند  قرار  روحی  و  جسمی 
فشار و تهدید علیه خانوادەهایشان 

هنوز ادامە دارد.
با  کە  آن  علیرغم  رژیم  لیکن 
سرکوب مردم می خواهد خود را 
در  دهد،  نشان  نیرومند  و  مقتدر 
هر دو عرصەی داخلی و خارجی 
درماندگی و ضعف خویش را در 

حل مشکالت عیان نمودە است.
پیش  کە  ایران  اقتصاد  یکسو  از 
دخالتهای  علت  بە  نیز  این  از 
حکومت و نهادهای تحت فرمان 
رهبری و فساد و تاراج گستردەی 
سرمایەهای کشور توسط مقامات 
وضعیت  در  رژیم  بلندپایەی 
پس  برد،  می  بسر  نابسامانی 
پیامد  کە  اتمی  توافق  لغو  از 
رژیم  خود  سیاستهای  مستقیم 
بود، بیش از پیش دچار فروپاشی 
این  کە  شدە  بودجە  کسری  و 
امر بە موازات هزینەهای سرسام 

المللی،  بین  فتنەانگیزیهای  آور 
فقدان  مسئولین،  غارتگری 
عدالت اجتماعی، گرانی، کاهش 
و...  فقر  بیکاری،  ریال،  نرخ 
ورطەی  بە  را  تهران  سردمداران 
بحران پیچیدەای افکندە  کە از 
توان و دانش الزم برای حل چنین 

بحرانی برخوردار نیستند.
کشورهای  در  دیگر  سوی  از 
منطقە نیز مردم بیش از گذشتە، 
ماهیت  و  اشغالگرانە  سیاست  بە 
جمهوری  بشری  ضد  و  ویرانگر 
اسالمی پی بردەاند و ایدئولوژی 
بە  قادر  ازین  بیش  رژیم  مذهبی 
جلب توجه و اعتماد مردم و فریب 
افکار عمومی ملل منطقە نیست، 
بە همین دلیل، از لبنان تا سوریە 
شهرهای  خیابانهای  بەویژە  و 
زوال  شاهد  عراق   شیعەنشین 
جمهوری  ایدئولوژی  مشروعیت 
اسالمی بودیم کە پیش از این در 
پس نقاب دفاع از اماکن مقدس 
تروریسم  علیە  جنگ  و  مذهبی 
این  مردم  میان  در  پایگاهی 
کشورها بە دست آوردە بود، لیکن 
اینک از لحاظ نفوذ ایدئولوژیک 
شدە  کامل  ورشکستگی  دچار 

است.
شدن  کشتە  رابطە  همین  در 
سپاه  فرماندەی  سلیمانی،  قاسم 
تروریستی قدس و مجری اصلی 
توطئەهای رژیم در منطقە توسط 
آمریکا، یکی دیگر از پیامدهای 
در  اسالمی  جمهوری  مداخالت 
ملل  استقبال  با  کە  بود  منطقە 
شد.  روبرو  نیز  منطقە  رنجدیدەی 
این  با  مرتبط  تحوالت  تداوم  در 
سپاه  موشکی  یگان  نیز  رویداد 
هواپیمای  فروند  یک  پاسداران 
هدف  را  اوکراینی  مسافربری 
قرار داد کە بر اثر آن دهها انسان 
بیدفاع جان خود را از دست دادند 
و فشارهای  تحریمها  بر  و عالوە 
پیشین، بحران درونی و فشار بین 
رژیم  متوجە  را  دیگری  المللی 

نمود.
بە  و  رویداد  این  بە  واکنش  در 
مناسبت چهلم قربانیان قیام خونین 
دانشگاههای  و  خیابانها  آبانماه، 
صحنەی  دیگر  بار  یک  ایران 

اعتراضات و شعارها علیه تمامیت 
ساختار رژیم شدند و در شرارەی 
خشم  تودەها، تصاویر و نمادهای 
رهبران رژیم بە آتش کشیدە شدند.
انتخابات  نمایش  سال،  همین  در 
در  رژیم  اسالمی  شورای  مجلس 
شرایطی بە اجرا درآمد کە برای 
نخستین بار، تحریم گستردە سراسر 
مناطق ایران و کوردستان را در بر 
گرفت، بە گونەای کە حتی رژیم 
نتوانست  خود  آمارهای  در  نیز 
ماندن  مطرود  و  تحریم  موفقیت 
خود در میان مردم را انکار کند.
 ١٣٩٨ سال  زمستان  و  بهار  در 
بروز  موجب  شدید  بارندگیهای 
مختلف  مناطق  در  ویرانگر  سیل 
کە  گردید  کوردستان  و  ایران 
تلفات  و  خسارات  آن  اثر  بر 
سبب  و  آمد  بار  بە  گستردەای 
زیست  محیط  گستردەی  تخریب 
بار  یک  میان،  این  در  گردید. 
درماندگی  و  استیصال  دیگر 
آشکار  رژیم  مدیریتی  ضعف  و 
ارادە  نە  کە  شد  ثابت  و  گردیدە 
اینگونە  با  مقابلە  توانایی  نە  و 
برابر  ندارند و مردم در  فجایع را 
حوادث طبیعی  -کە تاثیر سوء 
در  زمامداران  سیاست  و  مدیریت 
بخشی از آنها نمایان است- نمی 
پشتیبانی  و  کمک  روی  توانند 
رژیم حساب کنند، رژیمی کە نە 
مردم  از  محافظت  بە  قادر  خود 
اش  بینی  خودبزرگ  نە  و  است 
جامعەی  از  کە  دهد  می  اجازە 

بین المللی کمک بخواهد.
سال  در  کە  فاجعەای  آخرین 
رژیم  توجهی  بی  اثر  بر  گذشتە 
بە وضع معیشت و سالمتی مردم 
کرونا  ویروس  انتقال  داد،  روی 
بە  ایران  از  و  ایران  بە  چین  از 
بە  کە  بود  منطقە  کشورهای 
جهل  و  انگاری  سهل  دلیل 
همچون  اینک  تهران،  زمامداران 
و  ایران  مردم  بر  بزرگی  تهدید 
سایە  منطقە  کشورهای  سایر 
رژیم هیچ  نیز  تاکنون  و  افکندە 
از  پێشگیری  برای  مثبتی  گام 
شیوع این بیماری برنداشتە و بدون 
پزشکی،  توصیەهای  بە  اعتنا 
شهر  کردن  قرنطینە  از  تنها  نە 

این  انتشار  مرکز  عنوان  بە  قم 
بیماری خودداری نمودە، بلکە آن 
را تبدیل بە کانونی برای صدور 
مناطق  سایر  بە  کرونا  ویروس 
است.  نمودە  کوردستان  و  ایران 
تشدید  باعث  نیز  سیاست  همین 
مدیریت  و  از سیاست  مردم  خشم 

جمهوری اسالمی شدە است.
در رابطە با مسالەی مدیریت این 
بحران، خامنەای، رهبر رژیم اخیرا 
و  اختیارات  جدیدی،  تصمیم  در 
و  بهداشت  وزارت  صالحیتهای  
کابینەی روحانی را در این زمینە 
سلب نمودە  و بە سپاه تروریستی 
تحول  این  نمود.  واگذار  پاسداران 
از یکسو بار دیگر این واقعیت را 
بە اثبات رساند کە رئیس جمهور 
و دولت در چنین سیستمی فاقد 
اقتدار و صالحیت واقعی هستند. 
تحوالت  روند  از  دیگر،  سوی  از 
چنین بر می آید کە رژیم تحت 
لوای مدیریت بحران در صدد تشدید 
فضای امنیتی و میلیتاریزە کردن 
ارتکاب  و  جامعە  پیش  از  بیش 
بودە  بشریت  علیە  دیگر  جنایتی 
مردم  و  آزادیخواهان  بایستی  و 
با  المللی  بین  جامعەی  و  ایران 
در پیش گرفتن اقدامات الزم، این 
سیاست ضد بشری را افشا نمودە 
و از وقوع یک فاجعەی بزرگ 

جلوگیری کنند.
همچنین بە عنوان مرکز همکاری 
می  الزم  ایران  کوردستان  احزاب 
دانیم ضمن تاکید دوبارە بر موضع 
خود  پیشین  بیانیەی  در  مندرج 
در این ارتباط، یک بار دیگر از 
مردم تقاضا نماییم کە با رعایت 
توصیەهای بهداشتی، بە موفقیت 
تالشها جهت غلبە بر این بیماری 

خطرناک کمک کنند.
هم میهنان!

رویدادهای  و  حوادث  مجموعەی 
دهند  می  نشان  گذشتە  سال 
از همە لحاظ در سطح  کە رژیم 
در  داخلی  و  منطقەای  جهانی، 
فرو  درماندگی  و  بحران  باتالق 
رفتە و هر چە بیشتر دست و پا 
می زند، بیشتر در این باتالق فرو 
نیرو  این  تردید،  بدون  رود.  می 
یکپارچەی  انقالبی  ارادەی  و 

شماست کە در سال پیش رو خواهد 
توانست رژیم را برای همیشە در 
خودساختەاش  بحرانهای  باتالق 
غرق نمودە و بشریت را از شر این 

هیوالی پلید برهاند.
بە  نوروز  فلسفەی  امسال  بیایید 
تجدید  و  خیزش  سمبل  عنوان 
حیات را چراغی فرا روی زندگی 
و مبارزاتمان قرار دادە و با تالش 
پیش،  از  بیش  ازخودگذشتگی  و 
سرنگونی  تا  یکپارچە  و  متحد 
از  عاری  فردایی  تحقق  و  رژیم 
برای خود  استثمار  رنج و ستم و 
عزمی  با  آیندەمان،  نسلهای  و 
بایستیم  مبارزە  سنگر  در  استوار 
متدهای  تمامی  بە  توسل  با  و 
بار  یک  آزادیخواهانە،  مبارزات 
برای همیشە بە کابوس حکومت 
و  ستیز  آزادی  رژیم  ظالمانەی 
پایان  اسالمی  جمهوری  مخرب 

دهیم. 
احزاب  همکاری  مرکز  در  ما 
شادباش  ضمن  ایران  کوردستان 
و  نوروز  رسیدن  فرا  مناسبت  بە 
تمامی  و  کورد  ملت  بە  نو  سال 
آزادیخواهان ملیتهای ایران، یک 
آزادی،  راه  شهیدان  با  دیگر  بار 
برابری و رهایی سرزمینمان پیمان 
می بندیم کە تا تحقق آمال آنان و 
برقراری سیستمی دمکراتیک و 
تامین حقوق و آزادیهای ملتمان، 
در سنگر مبارزە و ازخودگشتگی 
استوار بایستیم و درس ایستادگی 
تا پیروزی را سرلوحەی مبارزاتمان 

قرار دهیم.

و  آزادی  راه  شهیدان  بر  درود 
برابری

زندانیان  راسخ  ارادەی  بر  درود 
سیاسی

ملیتهای  مبارزەی  باد  پیروز 
جمهوری  سرنگونی  راه  در  ایران 

اسالمی
پیروز باد مبارزەی رهایی بخش 

ملت کورد
کوردستان  احزاب  همکاری  مرکز 

ایران 
نوروز ١3٩٩ خورشیدی

272٠ کوردی
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کاهش توان نظامی رژیم ایران در سال ١3٩٩
مختار نقشبندیمختار نقشبندی

همچون  كشور  یک  نظامی  توان 
باید  و  است  نسبی  مسائل  دیگر 
در مقایسه با دیگر کشورها مورد 
موسسات  بگیرد،  قرار  برسی 
اساس  بر  مختلفی  نهادهای  و 
فاکتورهای گوناگون توان نظامی 
می کنند  برسی  را  کشورها 
المللی  بین  موسسه  جمله  از 
پژوهش های صلح استکهلم معروف 
فایرپاور،  گلوبال  و  سیپری  به 
کمیت و کیفیت تسلیحات نظامی 
تعیین  در  فاکتورها  مهمترین 
میزان قدرت نظامی یک کشور 
یک  نظامی  قدرت  اما  هستند 
کمیت  به  بستگی  تنها  کشور 
آن  نظامی  تسلیحات  کیفیت  و 
فاکتور  چندین  و  ندارد  کشور 
تاثیر  نظامی  قدرت  میزان  بر 
مهم ترین  جمله  از  هستند،  گذار 
اقتصادی،  قدرت  فاکتورها 
انرژی، جغرافیا، جمعیت، شرایط 
قدرت  اجتماعی،  و  سیاسی 
...هستند،  سایبری  و  اطالعاتی 
این  همه  گفت  می توان  کل  در 
قدرت  یکدیگر  کنار  در  عوامل 
سطح  در  کشور  یک  جایگاه  و 
جهان را تعیین می کنند و افزایش 
از  یکی  در  کشور  یک  قدرت 
بخش های مهم بر دیگر بخش ها و 
قدرت کلی آن كشور تاثیر گذار 
و  بحران ها  با  ایران  رژیم  است، 
بحران  جمله  از  بزرگی  مشکالت 
همه  و  است  مواجه  اقتصادی 
این ها بر قدرت و جایگاه ایران در 
سطح جهان و منطقه تاثیر منفی 
گذاشته اند، برسی کلی و کامل 
کننده  تعیین  فاکتورهای  همه 
قدرت یک کشور در سطح جهان 
در یک مقاله امکان پذیر نیست و 
بر اساس اطالعات  این مقاله  در 
موسسات معتبر و همچنین برسی 
فاکتورهای  کلی  مقایسه  و 
مهمی که بر قدرت نظامی یک 
قدرت  می گذارند  تاثیر  کشور 
و  منطقه  سطح  در  ایران  نظامی 
جهان را  در سال ١٣٩٩ برسی و 

تحلیل کنیم.

قدرت اقتصادی: 
از  یکی  اقتصادی  قدرت 
فاکتورهای مهم در تعیین میزان 
است،  نظامی یک کشور  قدرت 
داخلی  ناخالص  تولید  چه  هر 
توانایی  باشد  بیشتر  کشوری 
مسائل  در  هزینه  برای  بیشتری 
تسلیحات  کمیت  دارد،  نظامی 
نظامی رابطه مستقیمی با میزان 
و  دارد  کشورها  نظامی  بودجه 
اقتصادی  قدرت  میزان  همچنین 
جنگ  یک  سرنوشت  تعیین  در 
بسیار  مدت  بلند  و  مدت  میان 
مهم است و حتی در جنگ های 
با  کشورهایی  هم  مدت  کوتاه 
اقتصاد قدرتمندتر بدون نگرانی از 
لطمات و خسارات جنگ راحت تر 
و آسان تر می توانند ریسک کنند، 
بر اساس آمار صندوق بینهالمللی 
پول در سال ٢٠١٩ تولید ناخالص 
میلیارد   ٢١٤٣٩ آمریکا  داخلی 
روسیه   ،١٤١٤٠ چین  دالر، 
ترکیه   ،٧٧٩ عربستان   ،١٦٣٠
٧٤٣، ایران ٤٥٨، امارات متحده 

 ٣٠٨ اسرائیل  و   ٤٠٥ عربی 
میلیارد دالر بوده است و همچنین 
فایرپاور  گلوبال  آمار  اساس  بر 
هزینه های  و  بودجه  اکنون  هم 
نظامی آمریکا ٧٥٠، چین ٢٣٧، 
انگلستان ٥٥، فرانسه ٤١، روسیه 
 ،١٩ ترکیه   ،٦٧ عربستان   ،٤٨
امارات متحد عربی ٢٢،  اسرائیل 
٢٠ و ایران ١٩ میلیارد دالر است. 
از آمار باال کامال روشن و واضح 
اقتصادی  نظر  از  ایران  که  است 
قدرت های  با  قیاس  قابل  نه تنها 
جهانی نیست بلکه حتی در سطح 
محسوب  اول  قدرت  هم  منطقه 
نمی شود و از نظر اقتصادی قادر 
به تامین هزینه های جنگی تمام 
عیار طوالنی مدت و کوتاه مدت 
و  نیست  منطقه  کشورهای  با 
هم  کوتاه مدت  جنگی  در  حتی 
ایران بشدت آسیب پذیر است چون 
توانایی جبران خسارات و لطمات 
جنگ را ندارد. الزم به ذکر است 
که مسئله اقتصادی یک فاکتور 
تنهایی  به  اما  است  مهم  بسیار 
اسرائیل  و  نیست  کننده  تعیین 
بودجه  و  کوچکتر  اقتصادی  با 
کمتر نظامی در یک جنگ تمام 
کشورهای  از  مدت  کوتاه  عیار 
دیگر منطقه قوی تر است و دلیل 
پیشرفته  تجهیزات  از  استفاده  آن 
اطالعاتی  باالی  بسیار  قدرت  و 
و  است  آسا  برق  درجنگ های 
جنگ های  به  نسبت  اسرائیل 
بلند  و  مدت  میان  و  فرسایشی 
مدت آسیب پذیر است. مشکالت 
شدید اقتصادی ایران امسال قدرت 
نظامی رژیم را  به طور مستقیم 
و غیر مستقیم بیشتر از هر زمانی 
در  داد،   قرار خواهد  تاثیر  تحت 
مشکالت  گذشته  سال  چند 
بر  مستقیم  طور  به  اقتصادی 
میزان هزینه ها و کمک های ایران 
در جنگ نیابتی و همچنین تولید 
تسلیحات تاثیر گذاشت و امسال 
بیشتر از هر سالی رژیم ایران برای 
تامین هزینه های جنگ نیابتی و 
کمک به گروه های شبه نظامی با 
مشکل مواجه خواهد شد، در سال 
گذشته به دلیل رکود اقتصادی و 
افزایش روز افزون بیکاران و تورم 
طور  به  مردم  اعتراضات  شدید، 
کرده  پیدا  افزایش  سابقه ای  بی 
اقتصادی  اوضاع  امسال  و  بود 
بسیار وخیم تر خواهد بود، طبق نظر 

بسیاری از کارشناسان اقتصادی 
از کارشناسان رژیم  حتی بعضی 
پژوهش های  مرکز  همچنین  و 
دولت  امسال  بودجه  مجلس 
روحانی غیر واقعی است و دولت 
در تامین بودجه با مشکل مواجه 
این  همه  کنار  در  شد،  خواهد 
در  رژیم  مدیریت  عدم  مشکالت 
را  اقتصادی  اوضاع  کرونا  بحران 
به مراتب بدتر خواهد کرد و بسیار 
بیشتر از پیش بینی های اقتصادی 
اقتصادی  رکود  با  امسال  ایران 
مواجه خواهد شد و با پایان بحران 
میلیونی  اعتراض  با  رژیم  کرونا 
بیکاران و گرسنگان مواجه خواهد 
شد و در چنین شرایط رژیم برای 
و  نظامی  هزینه های  افزایش 
با  با قدرت های منطقه ای  رقابت 
مشکل مواجه خواهد شد و هم در 
تامین هزینه های جنگ نیابتی و 

کمک به گروه های تروریستی.

انرژی: 
مصرف  و  واردات  و  تولید  میزان 
کشور  یک  قدرت  بر  انرژی 
تاثیرگذار  آن  نظامی  قدرت  و 
است، هر چند ایران دارای ذخایر 
به  اما  است  گاز  و  نفت  بزرگ 
دلیل تحریم ها نه تنها توان صادرات 
میزان  و  داده  دست  از  را  انرژی 
آن بشدت افت کرده بلکه اکنون 
در  سرمایه گذاری  عدم  دلیل  به 
همچنین  و  گاز  و  نفت  بخش 
مورد  تجهیزات  و  قطعات  کمبود 
نیاز در سال های آینده با مشکل 
تولید نفت مواجه خواهد شد، طبق 
نظر کارشناسان حتی کارشناسان 
از  درصد   ٨٠ رژیم  نفت  وزارت 
دوم  نیمه  در  ایران  نفت  چاه های 
 ١٢ سال  هر  و  هستند  خود  عمر 
الی ١٨ درصد کاهش تولید دارند، 
ایران روزانه ١ میلیون  هم اکنون 
مصرف  نفت  بشکه  هزار   ٨٠٠ و 
می کند و اگر شرایط به اینگونه 
ادامه پیدا کند در چند سال آینده 
خواهد  نفت  واردات  به  مجبور 
تاثیر  رژیم  قدرت  بر  این  و  شد 
منفی خواهد گذاشت، اما مشكل 
بزرگ برای امسال رژیم این است 
که در صورت هر جنگی مراکز 
نفتی و پاالیشگاه های ایران مورد 
رژیم  و  گرفت  خواهد  قرار  حمله 
توان بازسازی آنان را ندارد و کل 

اقتصاد ایران از حرکت باز خواهد 
قدرت  بر  امر  همین  و  ایستاد 
نظامی رژیم و امکان ریسک در 
منفی  تاثیر  مدت  کوتاه  جنگ 
دارد و رژیم به هیچ عنوان توان 
و  میان مدت  جنگ  یک  ادامه 
ذکر  به  الزم  ندارد.  را  بلند مدت 
حمله  از  پس  عربستان  که  است 
در  نفتی اش  تاسیسات  به  شدید 
کمتر از یک ماه تمام تاسیسات 
سرعت  این  و  کرد  بازسازی  را 
عمل عربستان نکته ضعفی برای 
ایران در صورت جنگ با عربستان 

و کشورهای هم پیمانش است. 

شرایط سیاسی و اجتماعی:
به  اجتماعی  و  سیاسی  شرایط 
بر  غیرمستقیم  و  مستقیم  طور 
قدرت نظامی یک کشور چه در 
یک جنگ کوتاه مدت و چه در 
جنگ میان مدت و بلندمدت تاثیر 
گذار است، کشوری که در داخل 
استفاده  در  است  بحران مواجه  با 
اداره  و  کشور  امکانات  همه  از 
مشكل  با  جنگ  یک  ادامه  و 
بسیار  و  روبه رو خواهد شد  جدی 
و  مردمی  غیر  است،  آسیب پذیر 
برای  ایران  رژیم  بودن  نامشروع 
همه روشن و واضح است و شکست 
انتخابات  نمایش  در  رژیم  بزرگ 
اخیر نشانه عمق بحران سیاسی در 
ایدئولوژیک  رژیم   است،  ایران 
ایران قادر به جلب رضایت اکثریت 
مردم ایران نیست چون خواسته های 
مردم  اکثریت  مذهبی  و  ملی 
ایران کامال متناقض با ذات رژیم 
جمهوری اسالمی است، همچنین 
اختالفات سیاسی و جنگ قدرت 
تنگ تر  و  رژیم  جناح های  میان 
شدن دایره خودی های رژیم باعث 
سیاسی  بحران های  شدن  عمیق تر 
در ایران شده است، اکثریت مطلق 
خارجی  سیاست  با  ایران  مردمان 
و  انقالب  صدور  سیاست  و  رژیم 
جنگ های نیابتی مخالف هستند 
نه  و  اسرائیل  نه  و  آمریکا  نه  و 
عربستان را دشمن خود نمی دانند 
و همین مسئله باعث ضعف رژیم 
در صورت بروز هر جنگی خواهد 
از  استفاده  به  قادر  رژیم  و  شد 
همه امکانات کشور برای جنگ 
نیست و امسال به دالیل سیاسی و 
اقتصادی و همچنین عدم مدیریت 

رژیم در بحران کرونا مشکالت و 
افزایش  ایران  در  سیاسی  بحران 
خواهد یافت و همین مسئله تاثیر 
نظامی  قدرت  بر  بیشتری  منفی 

رژیم دارد.

کمیت و کیفیت تسلیحات نظامی:
کمیت و کیفیت تسلیحات نظامی 
تعیین  در  فاکتورها  مهم ترین 
قدرت نظامی یک كشور هستند، 
ایران  رژیم  ادعاهای  علی رغم 
تسلیحات  انبوه  تولید  بر  مبنی 
قدرت های  نظامی  پیشرفته 
منطقه ای از نظر کمیت و کیفیت 
ایران  نسبت  به  نظامی  تسلیحات 
در وضعیت بهتری قرار دارند برای 
نمونه عربستان و امارات هر چند 
تسلیحات  تولید  تکنولوژی  که 
دلیل  به  اما  ندارند  را  پیشرفته 
روابط با کشورهای غربی امکان 
تسلیحات  پیشرفته ترین  خرید 
و  مقایسه  دارند.  را  تجهیزات  و 
و  کمیت  دقیق  و  کامل  برسی 
کشورهای  تسلیحاتی  کیفیت 
امکان  مقاله  یک  در  منطقه 
نمونه  چند  بیان  اما  نیست  پذیر 
کرد،  خواهد  روشن  را  موضوع 
نقطه ضعف اصلی  ایران کهولت 
نیروی  تسلیحات  فرسودگی  و 
هوایی است، ایران با ١٥٠ فروند 
تعداد  نظر  از  رهگیر  شکاری 
فاصله زیادی با عربستان با ٢٧٠ 
با  ترکیه  و   ٢٥٩ با  اسرائیل  و 
٢٠٦ فروند دارد و همچنین از نظر 
کیفیت هواپیماهای فرسوده نسل 
قابل  ایران   ٤ نسل  تعدادی  و   ٣
مقایسه با هواپیماهای نسل ٤ و 
٥/٤  رقبای منطقه ای نیستند و 
قادر  ایران  جنگ  بروز  زمان  در 
به دفاع از حریم هوایی کشور و 
همچنین حمایت از نیروی دریایی 
همین  و  بود  نخواهد  زمینی  و 
مسئله مراکز نظامی و اقتصادی 
ایران و نیروهای زمینی و دریایی 
می کند،  آسیپ پذیر  بشدت  را 
هم  ایران  هوایی  پدافند  سیستم 
قادر به جبران این کاستی نیست، 
اسرائیل  هوایی  حدود ٣٠٠ حمله 
ایرانی در سوریه در  نیروهای  به 
سیستم  ضعف  گذشته  سال  چند 
پدافند ایران را کامال آشکار کرد 
 ١ سرنگونی  به  قادر  حتی  که 
هواپیمای اسرائیلی هم نشدند، هر 

چند رژیم ایران سیستم اس ٣٠٠ 
روسی راهم دریافت کرده اما در 
زمان جنگ تمام عیار این سیستم 
قادر به دفاع در مقابل حمله صدها 
فروند هواپیمای نسل ٥/٤ نخواهد 
 ٥ ممنوعیت  امسال  مهر  بود، 
پایان  ایران  تسلیحاتی  ساله خرید 
می یابد البته اگر با فشار آمریکا 
نظر  از  ایران  رژیم  و  نشود  تمدید 
و  روسیه  از  می تواند  قانونی 
چنین هواپیماهای نسل ٤ و ٥/٤ 
اما همانگونه که  خریداری کند 
در باال اشاره شد رژیم با مشکل 
شدید اقتصادی روبرو است و حتی 
بودجه  ممنوعیت  لغو  صورت  در 
الزم برای بازسازی نیروی هوایی 
را ندارد. الزم به ذکر است حدود 
١٠٠ فروند شکاری رهگیر کشور 
فروند   ١٥٠ از  امارات  کوچک 
ایران قدرتمندتر هستند و آمریکا 
کشورهای  هم پیمان  عنوان  به 
سیاست  اصلی  مخالف  و  منطقه 
 ٢٠٠٠ دارای  ایران  رژیم  خارجی 
صدها  و  رهگیر  شکاری  فروند 
نظر  از  است.  بمب افکن  فروند 
نسبت  به  ایران  دریایی و زمینی 
و  عربستان  مانند  کشورهایی 
نبود  اما  است  قدرتمندتر  امارات 
مرز مشترک زمینی و قدرت برتر 
هوایی عربستان و امارات از تاثیر 
و اهمیت نیروی زمینی و دریایی 
تغییر  امسال  می کاهد،  ایران 
قدرت  باالنس  در  مالحظه  قابل 
نام  دریایی کشورهای  و  زمینی 
ایران  و  داد  نخواهد  روی  برده 
همچنان با تولید قایق های تندرو 
و مین دریایی و موشک ساحل 
قدرت  یک  عنوان  به  دریا  به 
دریایی ساحلی )نه قدرت دریایی 
فرامنطقه ای( باقی خواهد ماند، 
عنوان  به  موشک  تولید  امسال 
تنها سالح تهاجمی و موثر رژیم 
کرد  خواهد  پیدا  ادامه  ایران 
معادالت  بر  مهمی  تاثیر  اما 
نخواهد گذاشت چرا که  نظامی 
بودن  دارا  با  منطقه  کشورهای 
انواع سیستم های ضد موشکی از 
خطر و قدرت توان موشکی ایران 
کاست،  خواهند  جنگ  زمان  در 
پایگاه های  به  ایران  حمله  در 
آمریکا در خاک عراق علی رغم 
به  موشک ها  از  تعدادی  اینکه 
اهداف اثابت کردند چند موشک 
با فاصله بسیار زیاد از اهداف به 
زمین افتادند و این اتفاق ضعف 
رژیم ایران در تولید انبوه موشک 

را مشخص کرد. 

جنگ  و  اطالعاتی  قدرت 
سایبری:

قدرت اطالعاتی و جنگ سایبری 
جایگاه  و  قدرت  بر  مهمی  تاثیر 
قدرت  و  جهان  در  کشور  یک 
اطالع  دارند،  كشور  آن  نظامی 
توانایی های  و  شرایط  از  دقیق 
طرف مقابل بسیار مهم است، هر 
زمینه ها  این  در  ایران  رژیم  چند 
اما  برداشته  موفقی  گام های 
جوابگوی  رژیم  اطالعاتی  قدرت 
توسعه  سیاست های  و  نیازها 
چند  هر  نیست،  رژیم  طلبانه 
گروه های  و  ایران  رژیم  حمالت 
نیابتیش به اهدافی در عربستان و 
نشان می دهد  آمریکا  پایگاه های 
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که رژیم ایران اطالعات دقیقی از 
نظامی  و  اقتصادی  ثابت  اماکن 
احتمال  به  که  کرده  آوری  جمع 
بسیار زیاد توسط پهباد و جاسوس 
بروز  صورت  در  اما  است  بوده 
و  ایران ماهواره جاسوسی  جنگ 
در  جاسوسی  پیشرفته  هواپیمای 
اختیار ندارد و نبود اطالعات دقیق 
از مکان ناوها و هواپیماها )چه 
فرودگاه ها(  در  چه  و  آسمان  در 
... ضعف  و  زمینی  نیروهای  و 
بزرگی برای نیروهای مسلح ایران 
خواهد بود و موشک های رژیم به 
عنوان تنها سالح موثر و ارزشمند 

لحظه ای  اطالعات  نبود  دلیل  به 
مهمی  اثر  و  کارایی  دقیق  و 
ایران در  نخواهند داشت و ضعف 
کامل  برتری  باعث  زمینه  این 
حمالت  شد،  خواهد  مقابل  طرف 
ایران  گذشته  ساله  چند  سایبری 
زمینه  این  در  که  می دهد  نشان 
رژیم تا حدودی موفق بوده است 
اما هنوز فاصله بسیار زیادی با 
آمریکا و دیگر کشورهای غربی 
در  تاثیری  جهت  همین  به  دارد 
داشت،  نخواهد  جنگ  سرنوشت 
امسال تغییر قابل مالحظه ای در 
این زمینه روی نخواهد داد رژیم 
با  زمینه  این  در  همچنان  ایران 
مشکالت جدی روبه رو است. الزم 
به ذکر است که اخیرا فاش شد 

که موسسه سویسی که دهها سال 
دستگاه های رمزرا به دهها کشور 
بود  فروخته  ایران  جمله  از  جهان 
اطالعاتی  سازمان های  نظر  زیر 
آلمان فعالیت می کرده  آمریکا و 
است و آمریکا و آلمان به بخشی 
از اطالعات محرمان آن کشورها 
دسترسی داشته اند و حتی آمریکا 
ایران  جنگ  از  دقیقی  اطالعات 
و عراق و... را در اختیار داشته 
یک  نه تنها  ایران  رژیم  است. 
از  بلکه  نیست  جهانی  قدرت 
نظر نظامی در کنار چند کشور 
دیگر تنها یک قدرت منطقه ای 
به   توجه  با  می شود،  محسوب 
علی رغم  ایران  رژیم  باال  مطالب 
بخش  در  دالر  میلیاردها  صرف 

نظامی امسال از قدرت نظامیش 
منطقه ای  رقبای  نسبت  به 
ایران  رژیم  شد،  خواهد  کاسته 
یک  توان  گذشته  سال های  در 
اما  داشت  را  مدت  میان  جنگ 
با توجه به شرایط وخیم اقتصادی 
مشکالت  همچنین  و  سیاسی  و 
عنوان  هیچ  به  انرژی  بخش  در 
میان مدت  جنگ  یک  توانایی 
تنها  و  ندارد  را  بلندمدت  و 
کوتاه مدت  جنگ  یک  به  قادر 
است، البته  رژیم ایران به دالیل 
اقتصادی آنچنان تحت فشار است 
باعث  که هر جنگ کوتاه مدتی 
فلج کامل کشور خواهد شد، به 
بروز جنگ  طور قطع در صورت 
پاالیشگاه های  به  ایران  حمله  و 

کشورهای  دیگر  و  عربستان 
متقابلی  اقدام  نیز  آنان  منطقه 
مسئله  این  و  داد  خواهند  انجام 
خواهد  ایران  کامل  فلج  باعث 
جنگ  پایان  از  پس  حتی  و  شد 
ایران به دالیل مالی و فنی بدون 
کمک خارجی قادر به بازسازی 
بود.  نخواهد  دیده  صدمه  مراکز 
و  سیاسی  شرایط  به  توجه  با 
رهبران  اینکه  و  ایران  اقتصادی 
رژیم همچنان بر حضور در سوریه 
دیگر  کشورهای  در  دخالت  و 
علی رغم  و  می کنند  پافشاری 
ذخایر  افزایش  حال  در  هشدارها 
اورانیوم هستند احتمال دارد رژیم 
قصد مذاکره با آمریکا را داشته 
باشد اما در صورت عدم مذاکره و 

تغییر سیاست خارجی رژیم احتمال 
بروز یک جنگ بسیار زیاد است، 
جنگی که شاید مستقیما منجر 
نشود  ایران  رژیم  سرنگونی  به 
مهم  تاسیسات  تمام  مطمئنا  اما 
شد  خواهد  ویران  ایران  اقتصادی 
فرا  را  ایران  سراسر  شدید  فقر  و 
اپوزسیون  اگر  گرفت،  خواهد 
از  پس  می توانند  بشوند  متحد 
مردمی  اعتراضات  کرونا  بحران 
کمترین  با  و  کنند  هدایت  را 
هرگونه  از  قبل  را  رژیم  هزینه 
تنها  کنند،  سرنگون  ماجراجویی 
به  احترام   اپوزسیون  اتحاد  راه 
با  مذاهب  و  ملیت ها  همه  حقوق 
و  گروه ها  و  احزاب  همه  حضور 

سازمان ها است.

ادامە صفحە 6

خالد درویژه

درسهای کرونا

پیش  سال  هشتصد  چنانچە 
سیری ناپزیر  طمع  پی  در  و 
چنگیزخان  وزیادەخواهی های 
مغول بعد از تصرف سرزمین وسیع 
چین از یک طرف و خود بزرگ 
خوارزمشاە  محمد  سلطان  بینی 
از  اوضاع  منطقی  غیر  تحلیل  و 
اکثریت  مغول  دیگر،سپاە  طرف 
حاکمیتش  غربی  سرزمینهای 
خوارزمشاهیان  حاکمیت  جملە  از 
وحشیانەترین  با  را  عباسیان  و 
ثروتهای  چپاول  و  ازغارت  شیوە 
تا  گرفتە  فرهنگی  و  مادی 
پیرو  قتل عام و کشتار فجیعانە 
کشاند،  حاکمیتش  یوغ  بە  جوان 
و  سوم  هزارە  در  و  بەهمان شکل 
درباتالق  شدە  غرق  عقلیت  اینبار 
بی  و  پرستی  خرافە  و  ارتجاع 
مسئولیتی و میل غارتگرانە ولی 
والیتش،  در  شدگان  وذوب  فقیە 
وارد  عامدانە  را  کرونا  ویروس 
مستبدشان  حاکمیت   بسان  و 
ستم  تحت  ملیتهای  جان  بەبالی 
تبدیل کردە و امنیت و سالمتی 
اگر  انداختند.  بە خطر  را  جامعە 
قرون  حاکمیت  از  درمدت٤١سال 
وسطایی رژیم، جدا از ملت کورد، 
شخصیتهای  و  احزاب  اکثریت 
سیاسی با شناخت یا عدم شناخت 
دمکراتیک  غیر  ماهیت  از 

رفورمیستی،  نقاب  زدن  با  رژیم 
موضع،  هم  و  همگام  و  موازی 
طبل پوشالی ماندگاری رژیم را 
با  اینک  می آوردند  در  صدا  بە 
واقعیت های ملموس جامعە  دیدن 
کە ویروس کرونا همچون شبحی 
مردم  از  بیشتری  تعداد  روزە  هر 
کام  بە  را  جامعە  زجردیدەی 
طرف  در  و  می فرستد  مرگ 
کە  نظارەگرند  را  نظامی  مقابل 
بدون توجە، اگر چە حد اقلی هم، 
حاکمیت  و  خود  ماندگاری  تنها 
دارند،  مدنظر  را  استبدادیشان 
برای  توجیهی  چە  گویی  تو 
ماهیت  و  رفتاراپورتونیستی خود 
ضد مردمی رژیم خواهند یافت؟ 
میزان  و  مبتالیان  آمار  از  جدای 
مرگ و میر ایرانیان بر اثر ویروس 
کشتار  میزان  همچون  کە  کرونا 
سربازان  مغول آسای  و  وحشیانە 
جهل و فساد والیت در اعتراضات 
بر حق ملیت های ایران در آبان ٩٨ 
کە اکنون هم از گزارش دهی آمار 
دیگر  می روند،  طفرە  آن  واقعی 
دروغین  و  هدفمند  آمار  کسی 
آنچە  نمی کند،  باور  را  رژیم 
تامین  و  اقتصادی  بعد  در  را 
مایحتاج مردم بە مثابە هر رژیم 
دستور  در  می بایست  پاسخگو 
کار خود قرار دهند قابل مطالعە 
از سال ٨٩ و  وموشکافی است. 
مکرر  دست اندازی های  از  بعد 

بە  کە  ارزی  ذخیرە  حساب  بە 
نام  تغییر  ملی  توسعەی  صندوق 
هر  و  گاهی  هرازچند  کرد  پیدا 
از  یکی  کردن  برآوردە  جهت  بار 
مخل  عمدتا  کە  پلیدشان  اهداف 
امنیت کشورهای همجوار بودە از 
شدە  کالنی  برداشت های  صندوق 
کە می بایست اینک و در جهت 
رفع نیازهای مردم از آن استفادە 
پیداست  چنانچە  اما  می شد، 
اولویت  مردم  بهداشت  و  سالمتی 
رژیم نبودە و نیست و آنچە اولویت 
برنامەهای رژیم می باشد تجهیز و 
تامین مالی گروه های پراکسی در 
اقصی نقاط جهان بودە، مقولەای 
کە بیش ازپیش ماهیت نامتعارف 
نمایان  را  رژیم  مردمی  صد  و 
ساخت. در حالی کە حکومت  بە 
یکی از مسئولیتهای اساسی خود 
در خصوص تعلیق پروازهای خود 
بە چین می بایست اقدام نماید اما 
تامین  با  بودیم  آن  شاهد  چناچە 
صفت  زالو  قبیلە  و  چین  منافع 
و  شخصی  منافع  ،بازهم  والیت 
گروهی خود را برمنافع عمومی 
هم  امروز  بە  تا  و  دادە  ارجعیت 
بر تکرار سیاستهای ایدئولوژیک 
گذشتە  از  رنگ تر  پر  اما  خود 
اصرار دارد، ساز و کاری کە در 
قرن ٢١ علیرغم همە سیاستهای 
نگاە  از  رژیم،  پنهانکارانەی 

مخالفان مخفی نخواهد ماند.

ارسال کمک های بین المللی به 
ایران علی رغم انکار رژیم

بر خالف گفته  های مسئوالن رژیم ایران، کمک های مالی و درمانی از سراسر جهان به ایران برای مقابله با 
ویروس کرونا در حال ارسال است.کمک های بین المللی برای مقابله با کرونا علیرغم گفته های مسئوالن رژیم 
ایران مبنی بر پیشگیری آمریکا از ارسال کمک های مادی و پزشکی به ایران ادامه دارد. تاکنون کشورهای 
ژاپن، فرانسه، آلمان، بریتانیا، قطر، سوئیس، جمهوری آذربایجان و سازمان جهانی بهداشت، کمک های مالی 
بالغ بر میلیون ها دالر برای مبارزه با کرونا به ایران اختصاص داده اند. ارسال کمک های بین المللی به ایران در 
حالی است که رژیم تاکنون همواره از جلوگیری آمریکا از ارسال کمک های بین المللی به ایران خبر داده بود.

ایاالت متحده آمریکا نیز اعالم کرده بود که آماده هرگونه همکاری مادی و پزشکی با ایران برای مبارزه با 
ویرس کروناست، که این درخواست از سوی مسئوالن رژیم ایران رد شد.کمک های ارسالی از سوی کشورها و 
نهادهای بین المللی به ایران توسط مافیای سپاه تروریست پاسداران مصادره و در بازار به چندین برابر قیمت به 
مردم فروخته می شود. براساس آمار رسمی وزارت بهداشت رژیم، تاکنون یازده هزار و ٣٦٤ تن به کرونا مبتال و 

٥١٤ نفر نیز بر اثر ابتال به این ویروس جان خود را از دست داده اند.

سازمان هواپیمایی 
"ماهان ایر" متهم اصلی ورود 

کرونا به ایران است
سازمان هواپیمایی "ماهان ایر" رژیم اسالمی ایران متهم ردیف اول و مقصر اصلی ورود ویروس کرونا به ایران 
است. با گسترش ویروس کرونا در چین و عدم توقف پروازهای شرکت هواپیمایی "ماهان ایر" به چین، بویژه 
پرواز مستقیم به "ووهان" موجب انتقال این ویروس به ایران شد. "بهرام پارسایی"، نماینده شیراز در مجلس رژیم 
ایران و سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس رژیم گفته است: "کشور ما مثل خیلی از کشورهای دیگر از این 
آلودگی عاری بود و اگر ما بخواهیم متهمان شیوع کرونا در کشور را رده بندی کنیم، متهمین ردیف اول کسانی 
هستند که عامل ورود این ویروس به کشور بودند". همچنین "شیرین عبادی" فعال حقوق بشر بر لزوم محاکمه 
"حمید عرب نژاد"، مدیرعامل شرکت هواپیمایی ماهان به اتهام "انتقال ویروس کرونا" از طریق تداوم پرواز ها به 
چین تاکید کرد. درحالیکه اکثر کشورها سفر و پرواز هواپیماها به چین را بدلیل افزایش ابتال به ویروس کرونا 
در این کشور متوقف کرده  بودند، رژیم ایران نه تنها اقداماتی از این قبیل را صورت نداده بلکه بر حجم مراودات 

و رفت و آمد به این کشور افزود.

رژیم ایران با وام ٥ میلیارد 
دوالری در صدد جبران کسری 

بودجه است
مسئوالن رژیم ایران رسما اعالم کردەاند کە دولت با دریافت وام ۵ میلیارد دالری از صندوق بین المللی پول 
می خواهد کسری بودجه خود را جبران کند. بر اساس این گفته مسئوالن رژیم ایران، در صورتی که وام ۵ 
میلیارد دالری صندوق بین المللی پول در اختیار بانک مرکزی ایران قرار گیرد، عالوه بر تامین منابع الزم برای 
گسترش ویروس کرونا، می توان بخشی از آن را صرف کسری های دولت بکار بگیریم. در برنامه دخل و خرج سال 
آینده سهم درآمدهای نفتی تنها ٤٨ هزار میلیارد تومان تعیین شدە است که در مقایسه با سال ٩٨ کاهش ٦٨ 
درصدی را نشان می دهد. چنین کاهشی به معنای از دست رفتن بخش اعظم منابع درآمدی دولت است. این در 
حالی است که در خوش بینانه ترین حالت رژیم ایران تنها قادر به فروش نیم میلیون بشکه نفت در روز خواهد بود.
در همین راستا رژیم با دریافت چنین وامی هم می تواند نسخه نجات کشور از دام کرونا را بپیچد و هم می تواند 
منابع باقیمانده از این محل را جایگزین درآمدهای از دست رفته خود کند. طی چند روز گذشتە "محمدجواد 
زریف" برای مبارزە با کۆرنا درخواست وام ٥ میلیون دالری از صندوق بین المللی پول کرد. ناظران سیاسی بر 
این باور هستند امکان ندارد کە صندوق بین المللی پول این وام را بە ایران بدهد چرا کە مشخص نیست این وام 

صرف اقدامات تروریستی رژیم ایران نشود.
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