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آیا آمریکا دشمن و
بحران مدیریت وآسمیالسیون فرهنگیروسیە و چین ...

آب گل آلود
سیاست صدور انقالب

و ... 

هنگام بازگشت بالی خمینی به 
ایران، افراد ناآگاه تصویر خمینی 
و  می نمودند  مشاهده  ماه  در  را 
ویروس  شیوع  از  بعد  نیز  اکنون 
همان  براساس  ایران،  در  کرونا 
دستگاه  خرافه پرستی  شیوه  
تشخیص ویروس کرونا را به نمایش 

می گذارند.
سرآغاز و پایان این رژیم تنها و 
تنها توهین و تحقیر علم است. در 
هر بال و فاجعه ای نخستین قربانی 
علم و دانش است و آنچه بصورت 
می شود،  داده  بها  آن  به  مستمر 
است.  مردم  تحمیق  و  خرافات 
رژیم والیت فقیه از جهل و نادانی 
سرچشمه گرفته و با خرافات رشد 

و نمو پیدا می کند.
زمانیکه مردم ایران از ظلم و ستم 
سیاسی حکومت پهلوی به ستوه 
آمده بودند و پدر و فرزند، رضا و 
محمدرضا، به مدت پنجاه سال بر 
ایران ظلم روا داشته و همه  ملت 
ملیت های ایران را بە سالبە کشیدە 
روزنەرهایی  بدنبال  مردم  بودند، 
این  در  بودند.  خویش   منجی  و  
و  احساس عجز  مردم  که  شرایط 
گریبان  بدبختی  و  کرده  ناتوانی 
کوچکترین  به  گرفته،  را  آنان 

روزنه هم امید خواهند بست. 

بویژه  و  شمسی   ١٣٥٧ سال  در 
ارتباطات  آن زمان که وسایل  در 
نبود  در دسترس  بصورت گسترده 
منبع  به  مردم  برخی  ناآگاهی  و 
درآمد فریبکاران مبدل گشته بود، 
خمینی  تصویر  که  کردند  ادعا 
در ماه مشاهده شده و بدین شکل 
تصویری سحرامیز به خمینی جالد 
خمینی  عمل  در  اما  بخشیدند، 
می گفت  که  بود  شخصی  همان 
بشکنید این قلم ها را و ببرید این 
زبان ها را و فرمان جهاد علیه ملت 

کورد را صادر نمود.
ویروس کرونا گریبان  اکنون که 
بار  گرفته،  را  ایران  ملیت های 
به  فالکت  و  بدبختی  دیگر 
بدنبال  مردم  و  آورده  فشار  مردم 
خویش  جان  نجات  برای  روزنه ای 

می گردند.

کریم پرویزی

ادامه در صفحه  3

ســـخـن

تحقیر علم

مسئول اجرایی حزب دمکرات برای ارج نهادن تالش پزشکان کورد پیامی منتشر نمود
"مصطفی هجری" مسئول اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران، خطاب به جامعه پزشکی کوردستان  پیامی 

توییتری را منتشر کرده و از تالش های بی وقفه آنان تشکر و قدردانی نمود.
متن این پیام بدین شرح است:

 در مبارزە سخت و متکی بە نفس ملت کورد علیە بیماری کرونا، پزشک و پرستاران روپوش سپید، پیشمرگان خط 
مقدم محافظت از زندگی مردمند.

پیشمرگ شدنتان مبارک، فرزندان مبارز میهن، کوردستان زحماتتان را ارج نهادە و فراموش نخواهد کرد.
حزب دمکرات کوردستان ایران

مسئول اجرایی
مصطفی هجری

٢٢ فروردین ١3٩٩ خورشیدی

تقدیر از پیشمرگان 
سفیدپوش 

از  بعد  و  گذشتە  هفتەهای  طی 
شیوع بیماری کرونا در ایران و بە 
ویژه کوردستان کە همزمان بود با 
رژیم  ذی ربط  نهادهای  بی توجهی 
تجهیزات  و  بودجە  اختصاص  برای 
چندین  فوت  همچنین  و  پزشکی 
و  کوردستان  در  پزشک  و  کادر 
برای  ستایش  قابل  اقدامی  ایران، 
پزشکی  جامعە  زحمات  از  تقدیر 
در کوردستان انجام گرفت و باری 
مبارزە  الگوی  کوردستان  دیگر 

مدنی شد.
اگرچە مسئوالن رژیم خود در شیوع 
و  ایران  در شهرهای  ویروس کرونا 
نقش  کوردستان  علی الخصوص 
و  مردمی  تالش های  اما  داشتند؛ 
برای ضدعفونی  آنان  قابل ستایش 
تهیە  همچنین  و  روستاها  و  شهر 
مایحتاج مردمی از قبیل خوارک و 
شویندەهای ضدعفونی باری دیگر 
هوشیاری ملی کوردستان را نشان 
کوردستان  کە  کرد  اثبات  و  داد 

خود  همنوعان  بە  انسانی  روح  با 
داد  نشان  کوردستان  و  می نگرد 
الگویی برای جامعە بشریت است.

مشغول  رژیم  مسائل  این  از  فارغ 
بود،  پزشکی  کمک های  غارت 
در  داغدار  کوردستان  حالیکە  در 
کادر  چندین  دادن  دست  از  غم 
راستا  این  در  بود،  خود  درمانی 
شماری از فعاالن سیاسی و مدنی 
داخل و خارج از کشور بە منظور 
پزشکان  زحمات  و  کار  ارج نهادن 
بە  رابطە  این  در  و همە کسانیکە 
یاری مردم شتافتند، کمپینی تحت 
)محافظان  ژیان"  "پارێزەران  عنوان 
"پێشمەرگانی  شعار  با  زندگی( 
سپی پۆش، قەت ناکرێن فەرامۆش" 
هیچگاه  سفیدپوش  )پیشمرگەهای 
روز  برای  شد(  نخواهند  فراموش 
جمعە ٢٣ام فروردین ماه رأس ساعت 
ایران  کوردستان  وقت  بە  شب   ١٠
از  کمپین  این  در  کردند.  اعالم 
مردم خواستە شد با بیرون آمدن از 

خانەهای خود بە مدت یک دقیقه 
درمانی  کادرهای  از  تقدیر  برای 
سوی  از  کمپین  این  بزنند،  کف 
کوردستان  احزاب  همکاری  مرکز 

ایران مورد حمایت بود.
"مصطفی  آقای  رابطە  همین  در 
حزب  اجرایی  مسئول  هجری" 
دمکرات نسبت بە جامعە پزشکی 
توییتری  پیامی  در  کوردستان 
و  سخت  مبارزە  " در  کرد:  اعالم 
علیە  کورد  ملت  نفس  بە  متکی 
بیماری کرونا، پزشک و پرستاران 
روپوش سپید، پیشمرگان خط مقدم 
مردمند.  زندگی  از  محافظت 
پیشمرگ شدنتان مبارک، فرزندان 
زحماتتان  کوردستان  میهن،  مبارز 
نخواهد  فراموش  و  نهادە  ارج  را 

کرد".
این اقدامات موجب شد کە باری 
عمل  در  کوردستان  مردم  دیگر 
اشغالگر  رژیم  با  کە  کنند  اثبات 
و  کردە  تأمل  نمی کنند.  زندگی 

خود تصمیم می گیرند و روز جمعە 
بە   ١٠ ساعت  فروردین ماە  ٢٣ام 
وقت کوردستان ایران برای ارج نهادن 
کوردستان  پزشکی  جامعە  تالش 
پیرانشهر،  بوکان،   " شهرهای  در 
سقز،  مریوان،مهاباد،  سنندج، 
روستاهای  و  نقدە  بانە،  اشنویە، 
کف زدن  با  سنندج''  ژاورود  توابع 
تقدیر  سفیدپوش  پیشمرگەهای  از 

کردند.
پزشکی  جامعە  از  تقدیر  این 
دیگر  بار  یک  برای  کوردستان 
٢٥ام  دوشنبە  روز  مریوان  در 
تکرار  شب   ٩ ساعت  فروردین ماه 
شد. این اقدام زمانی صورت گرفت 
انتشار  مشغول  مستبد  رژیم  کە 

آمار غیرواقعی بود.
در حالکیە مردم برای حفظ میهن 
خود قد علم کردەاند رژیم مشغول 
و  مادی  سرمایە  طبیعت،  انفال 
از  و  است  کوردستان  معنوی 
طریق عوامل خود در صدد نابودی 

محیط زیست کوردستان است. رژیم 
را  فرصت  شرایط  این  اثنای  در 
غنیمت شمردە و "مصطفی سلیمی" 
در  کرد.  اعدام  سقز  زندان  در  را 
افراد  از طریق  اقدامات  این  ادامە 
غارت  بە  ناآگاه  و  محلی  مزدور 

سرمایەهای مادی ادامە داد.
کوتاه سخن باید گفت کە کورد و 
رژیم آخوندی سالیان مدیدی است 
از هم در پیش  کە راهی متفاوت 
گرفتەاند کە مشهودترین آن همان 
چیزی است کە بە آن پرداخته شد. 
آبادانی و  از سوی مردم در صدد 
از  و  بودە  آباد  میهنی  بنیان نهادن 
تالش  در  ایران  رژیم  دیگر  سویی 
سویی  از  است.  آن  نابودی  برای 
دیگر مردم عزم خود را برای حفظ 
دیگر  سویی  از  کردە  راسخ  میهن 
رژیم تصمیم به شیوع بیماری کرونا 
گفت  باید  کە  اینجاست  دارد؛ 
کورد در فکر میهنی پساکرونا و 

کروناها است.



شامرە 772 ـ ٣١ فروردین ٢١٣٩٩

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران 
خطاب به جامعه پزشکی کوردستان و ایران اطالعیەای منتشر نمود

کوردستان  احزاب  همکاری  مرکز 
تقدیر  مراتب  ابراز  ضمن  ایران 
جامعە  از  خود  سپاسگزاری  و 
پزشکی درسرتاسر جهان بەویژە در 
ایران و کوردستان، حمایت خود را 
از  عدە  این  فداکارانە  موضع  از 
فعاالن سیاسی و مدنی اعالم نمودە 
میهندوست  مردم  تودەهای  از  و 
از  خواهد کە  نیز می  کوردستان 
استقبال  بشردوستانە  فراخوان  این 

نمایند.
متن پیام بدین شرح است:

هم میهنان گرامی
مردم میهن دوست کوردستان
مجامع و محافل بشردوست

همان گونە کە اطالع دارید، بیش از 
چهار ماە است کە بیماری مهلک 
برآوردە  سر  چین  کشور  از  کرونا 
و بە گونەای سرسام آور جامعەی 
هزار  دەها  و  درنوردیدە  را  جهانی 

نفر  میلیونها  و  شدەاند  قربانی  تن 
مراقبتهای  تحت  اکنون  هم  نیز 
رابطە  این  پزشکی قرار دارند. در 
بهداشت،  کادر  جهان  سرتاسر  در 
مٶسسات  پرستاران،  پزشکان، 
نقشی  خیریە  نهادهای  و  پزشکی 
در  انساندوستانە  و  مٶثر  تاریخی، 
ویروس  این  مبتالیان  بە  رسیدگی 
خطرناک و نجات آنها و بازگرداندن 
وضع سالمتی آنان بە حالت عادی 
راستا  همین  در  و  نمودەاند  ایفا 
این  راە  در  آنان  از  تن  دەها  نیز، 
از  را  خود  جان  انسانی  خدمت 
دست دادە و سابقەی افتخارآمیزی 
در  گذاشتند.  یادگار  بە  خود  از 
کشور ما نیز کە آمار مبتالیان و 
قربانیان بیشتر بودە، مقامات رژیم 
همچون  ایران  اسالمی  جمهوری 
برابر  در  خود  همیشگی  سیاست 
خطرناک  انسانی  فاجعەی  این 
حفظ  برای  مثبتی  گام  کمترین 
این  بە  مبتالیان  و  شهروندان  جان 

گونەای  بە  و  برنداشتە  ویروس 
رابطە  این  در  فریبکارانە  بسیار 
جالب  کە  آنچە  نمودەاند.  عمل 
و  آگاهی  سطح  باشد،  می  توجە 
بیداری تودەهای مردم و دلسوزی 
پزشکان،  مسئولیت  احساس  و 
پرستاران و کلیەی کادر درمانی و 
پزشکی و افراد داوطلب بودە کە با 
مراقبت از بیماران و رعایت اصول 
هموارە  شهروندان،  برای  بهداشتی 
رسانی  خدمت  حال  در  و  بیدار 
تودەهای مردم کوردستان  بودەاند. 
آفت  و  بیماری  این  از  نیز  ایران 
مصون نماندە و دەها تن از آنان جان 
صدها  و  دادەاند  دست  از  را  خود 
تن نیز تحت مراقبتهای پزشکی و 

قرنطینەی کامل قرار دارند.

نهادن  ارج  نشانەی  بە  اقدامی  در 
و  پرستاران  و  پزشکان  خدمات  بە 
رابطە  این  در  تمامی کسانی کە 
بە یاری مردم شتافتەاند، جمعی از 

حامیان خدمت بە جامعەی بشری، 
"مدافعان  عنوان  تحت  کمپینی 
"پیشمرگەهای  شعار  با  و  حیات" 
نخواهیم  فراموشتان  سپیدپوش، 
شب   ١٠ ساعت  برای  کرد" 
وقت  بە  ماە  فروردین   ٢٢ جمعە 
نمودەاند.  اعالم  ایران  کوردستان 
کوردستان  احزاب  همکاری  مرکز 

و  تقدیر  مراتب  ابراز  ضمن  ایران 
این  تمامی  از  خود  سپاسگزاری 
پیشمرگەهای سپیدپوش در سرتاسر 
جهان بەویژە در ایران و کوردستان، 
موضع  از  را  خود  حمایت 
فعاالن  از  عدە  این  فداکارانەی 
و  نمودە  اعالم  مدنی  و  سیاسی 
میهندوست  مردم  تودەهای  از 

از  کە  خواهد  نیز می  کوردستان 
استقبال  بشردوستانە  فراخوان  این 

نمایند.

کوردستان  احزاب  همکاری  مرکز 
ایران

٢١ فروردین ١3٩٩ خورشیدی
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اطالعیه حزب دمکرات 
در رابطه با اعدام "مصطفی سلیمی"

ایران  کوردستان  دمکرات  حزب 
در رابطه اعدام "مصطفی سلیمی" 
زندانی کورد ساکن شهرستان سقز 

اطالعیه ای منتشر نمود.
متن اطالعیه بدین شرح است:

اطالعیه برای عموم 
زندانیان  از  یکی  اعدام  از  بعد 
نام  به  سقز  زندان  از  متواری 
از  شماری  سلیمی"  "مصطفی 
افراد و رسانه های حزبی هر کدام 
مسئله  این  به  خویش  تعبیر  به 
افکار  تنویر  برای  لذا  پرداخته اند، 
عمومی  از سوی حزب دمکرات 

کوردستان ایران اعالم ی نماییم:
سلیمی"  "مصطفی  اعدام  نخست: 
رژیم  سوی  از  را  کورد  زندانی 
شدیدا  ایران  اسالمی  جمهوری 

محکوم می نماییم.
دوباره  چگونه  وی  اینکە  دوم: 

دستگیر شدە است با توجه به اینکه 
نامبرده هیچگونه ارتباط سازمانی 
است،  نداشته  دمکرات  حزب  با 
روشن نیست؛   اما اینکه حکومت 
اقلیم کوردستان برای شفاف سازی 
این مسئله هیئتی ویژه را مسئول 
قرار داده است، آن را اقدامی مثبت 

ارزیابی کرده و امیدواریم تحقیقات 
این هیئت حقیقت مسئله را روشن 

نماید.

حزب دمکرات کوردستان ایران
دفتر اجرایی

٢3 فروردین ماه ١3٩٩ خورشیدی

ایران  کوردستان  دمکرات  حزب 
افکار  به  خطاب  اطالعیه ای  در 
این حزب  عمومی اعالم کرد که 
به جز وب  سایت و صفحات مرتبط 
به دستگاه تبلیغات و اطالع رسانی 
مورد  مسئوالن  و  دمکرات  حزب 
و  سایت  وب  هیچ  حزب،  تأیید 
مجازی  شبکه های  در  صفحه ای 

ندارد.
متن اطالعیه بدین شرح است:

افکار  به  خطاب  اطالعیه ای 
عمومی

در شبکه های اجتماعی و فضای 
مجازی، صفحاتی تحت نام حزب 
احتمال  و  شده  راه اندازی  دمکرات 
دارد که در آینده نیز چنین اقدامی 
پشت  و  مسئول  که  پذیرد  صورت 

حزب دمکرات کوردستان ایران
 دارای ادبیات شایسته  و درخور نام 

خویش است
است.  نامعلوم  صفحات  این  پرده 
این صفحات با نام حزب دمکرات 
و  دستگاه  یا  ایران  کوردستان 
حزب  این  به  مرتبط  ارگان های 
راه اندازی شده که هویت مسئوالن 
ناشناخته  دمکرات  حزب  برای  آن 

است.
تکرار  و  کرده  اعالم  نیز  پیشتر 
و  سایت  وب  هیچ  که  می نماییم 
دمکرات  حزب  نام  به  صفحه ای 
این  ارگان های  و  دستگاه  یا  و 
دمکرات  حزب  با  ارتباطی  حزب، 
کوردستان ایران ندارند، مگر آنکه 
ارگان های  یا  مسئوالن  سوی  از 
مرتبط حزب دمکرات مورد تأیید 
قرار گرفته باشد یا از وب سایت 
رسمی حزب دمکرات، "کوردستان 
شده  اعالم  رسمی  بصورت  میدیا" 

باشد.
بویژه در چند روز اخیر در برخی 
با  مجازی  شبکه های  و  صفحات 
نوشتن متن و نظرات شخصی، علیه 
دیگر  سیاسی  احزاب  و  جریانات 
ادبیات  از  که  می گیرند  موضع 
چرا  بوده  دور  به  دمکرات  حزب 
ادبیات  دارای  دمکرات  حزب  که 
نام  مخصوص و شایسته و درخور 
ناشایست  ادبیات  و  است  خویش 
علیه هیچ جریان و شخصیتی بکار 

نخواهد گرفت. 
 

حزب دمکرات کوردستان ایران
دستگاه تبلیغات و اطالع رسانی

٢٥فروردین ٢٧٢٠ کوردی
١3 آوریل ٢٠٢٠ میالدی

"همبستگی برای آزادی و برابری در ایران" اعدام "مصطفی سلیمی" را محکوم کرد
"همبستگی برای آزادی و برابری 
در ایران"دررابطه با اعدام "مصطفی 
تحمل  سال   ١٧ از  پس  سلیمی" 
رژیم اسالمی  زندان های  در  حبس 

ایران بیانیه ای منشر نمود.
متن بیانیه بدین شرح است:

اعدام جنایتکارانه زندانی سیاسی 
مصطفی سلیمی محکوم است.

سحرگاه  در  رسیده  اخبار  طبق  بر 
مصطفی  فروردین،   ٢٣ شنبه  روز 
که  سیاسی  زندانی  سلیمی  
بیش از ١٧ سال در بند جمهوری 
مرکزی  زندان  در  بود،  اسالمی 

شهر سقز اعدام شده است.
چهارم  متولد  سلیمی  مصطفی 
شرکت  پیمانکار   ،١٣٤٦ تیرماه 
گاز، فروردین ماه ١٣٨٢ بازداشت 
طریق  از  "محاربه"  اتهامات  با  و 
و  انتظامی  نیروی  با  درگیری 
قاضی  توسط  مسلحانه"  "سرقت 
به  و  "علیرضا گودینی" محاکمه 

اعدام  و  تعزیری  حبس  سال   ١٥
طول  در  وی  بود.  شده  محکوم 
در  بار  چندین  زندان  سال های 
و  ساختگی  اتهامات  به  اعتراض 
احکام ناعادالنه دست به اعتصاب 

غذا زده بود.
کرونا  بیماری  شیوع  گسترش  با 
حکومت  توجهی  بی  و  ایران  در 
در  بیماری  این  گسترش  خطر  به 
از  برخی  در  کشور،  زندان های 
زندان ها و منجمله زندان شهر سقز 
زندانیان شورش کردند و بخشی از 
آنها موفق به فرار از زندان شدند. 
این  بین  در  نیز  سلیمی  مصطفی 
زندانیان موفق به فرار شد. وی در 
هنگام عبور از مرز ایران و اقلیم 

کردستان دستگیر می شود.
دستگیری  چگونگی  مورد  در 
متفاوت  خبر  دو  سلیمی  مصطفی 
از  است.  شده  گزارش  کنون  تا 
اسالمی  جمهوری  رژیم  سو  یک 

اعالم کرده که او را در داخل ایران 
دستگیر کرده است. از سوی دیگر 
گفته می شود که وی پس از خروج 
از ایران در اقلیم کوردستان عراق 
دستگیر شده و به ایران برگردانده 
حکومت  نخست وزیر  است،  شده 
بارزانی  مسرور  کوردستان،  اقلیم 
مورد  در  که  است  کرده  اعالم 
برگرداندن  چگونگی  و  خبر  این 
خواهد  تحقیق  سلیمی  مصطفی 
شد. ما ضمن حمایت از انجام این 
هرچه  هستیم  آن  خواهان  تحقیق، 
شده  منتشر  تحقیقات  نتایج  زودتر 
رسد  به  مردم  عموم  اطالع  به  و 
نگران  بسیار  ایران  جامعه  که 
انتظار  که  چرا  است،  مسئله  این 
مردمان ایران و جهان از دولت اقلیم 
چنین  جان  از  حفاظت  کوردستان 
آنها  تحویل  نه  و  است  انسان هایی 
خونخوار  نظام  و  انسان  قصابان  به 

جمهوری اسالمی ایران.

از  پس  بالفاصله  ایران  حکومت 
دستگیری مجدد مصطفى سلیمی 
بویژه  و  زندانیان  ترساندن  برای 
پس  ساعت   ٢٤ سیاسی،  زندانیان 
اعدام  را  وی  مجدد،  بازداشت  از 

می کند.
مصطفی سلیمی بیش از ١٧ سال 
را، به حکم بیدادگاههای جمهوری 
اسالمی و به جرم فعالیت سیاسی، 
سپری  زندان  میله های  پشت 
بی مباالتی  دلیل  به  بود.  کرده 
حکومتیان و برای حفظ جان خود 
همچون بسیاری دیگر از همبندان 
حفظ  بود.  گریخته  سقز  زندان  از 
انسانی  واکنش  طبیعی ترین  جان 
است. ولی مصطفی سلیمی نه به 
دلیل  به  که  زندان،  از  فرار  دلیل 
سیاسی  احزاب  صف  در  فعالیت 
انتقام جوئی  برای  و  کردستان 
درمانده  و  جنایتکار  حکومت 
اسالمی ایران جان عزیز خود را از 

دست داد.
»همبستگی برای آزادی و برابری 
در ایران« اعدام مصطفی سلیمی 
ابراز  ضمن  و  کرده  محکوم  را 
تاسف عمیق خود از این واقعه، با 
خانواده و بازماندگان و یاران وی 

ابراز همدردی می کند.
زندانیان  جان  فعلی  شرایط  در 
است  خطر  در  کشور  سراسر  در 
به  که  سیاسی  زندانیان  بخصوص 
در  غیرانسانی  و  ناعادالنه  دالیل 
اسیر  اسالمی  جمهوری  زندان های 

هستند.
و  غیرانسانی  اقدامی  اعدام  حکم 
خشونت بار است که باید از احکام 
شود.  حذف  همیشه  برای  قضائی 
احکام ضد بشری دستگاه قضائی 
فله ای  اعدام های  و  اسالمی 
مردم  علیه  آشکار  است  جنایتی 
سیاسی،  جریانات  همه  از  ایران. 
و  بشردوستان  و  آزادی خواهان 

فعالین حقوق بشر می خواهیم که 
و  ایران  در  اعدام  حکم  لغو  برای 
از  مرگبار  حربه  این  کردن  خارج 
وسطائی  قرون  رژیم  این  دستان 

مبارزه خود را دو چندان کنند.
برابری  و  آزادی  برای  همبستگی 

در ایران
آوریل   ١٢  -  ١3٩٩ فروردین   ١٤

٢٠٢٠
تشکيل  سازمانهای  و  احزاب 
زحمتکشان  له  کومه  دهنده: 
موقت  شورای  کردستان، 
سوسياليستهای چپ ايران، سازمان 
اتحاد فدائيان خلق ايران، حزب 
له  کومه  حزب  بلوچستان،  مردم 
دمکرات  حزب  ايران،  کردستان 
کردستان، حزب دمکرات کردستان 
دمکراتيک  تضامن  حزب  ايران، 
جمهوريخوهان  جنبش  اهواز، 
اتحاد  ايران،  الئيک  و  دموکرات 

دمکراتيک آذربايجان- بيرليک
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دوباره بالیی دیگر زندگی روزمره 
مردم را به زهری تلخ مبدل ساخته 
باید  نان  لقمه ای  یافتن  برای  و 
گذر  کرونا  مین  میدان  ده ها  از 
کرده و مطمئن نیستند که آیا شب 
خانواده خویش  نزد  به  به سالمت 

برخواهندگشت یا نه؟

در چنین وضعیتی سپاه پاسداران 
کتمان  با  رژیم  دستگاه های  و 
بشری  سیاست ضد  با  و  واقعیت 
خود، ویروس کرونا را برای مردم 
بنابە  و  آوردند  ارمغان  به  ایران 
ناانسانی خود به جهل و  سیاست 

خرافات پناه می برند.
محل  دروازه های  کرونا  ویروس 
روی  به  را  کاسبی  و  زیارت 
به  اما  بست  اسالمی  جمهوری 
با  دشمنی  درصدد  دیگر  طرق 
محصوالتی  روزانه  و  بوده  علم 
بازار  روانه ی  دانش  و  علم  علیه 

می کنند.

وزارت  همچون  وزارتخانه ای 
علمیترین  باید  که  بهداشت 
از  باشد،  ایران  حکومتی  ارگان 
آغاز تاکنون ده ها خبر و گزارش 
غیرواقعی و دروغین منتشر نموده 
کشف  ادعای  اوایل  در  حتی  و 
صادر  و  کرونا  ویروس  درمان 
نمودن آن به خارج از ایران را مطرح 
خرافه پرستان  از  بخشی  یا  کرد! 
حکومت چنان وانمود کردند که 
در  شیوع  توانایی  کرونا  ویروس 
و  ندارد  را  مزارها  و  زیارتگاه ها 
زیارتگاه های قم و مشهد خود ضد 

کرونا هستند!
خرافه پرستی و جهل در دو زمان 
به اوج رسید! زمانیکه خامنه ای 
در اوج ناتوانی و از روی ناچاری 
که سقوط رژیم خود را به چشم 
می دید، به اجنه پناه برده و اعالم 
هجوم  رژیم  به  اجنه  که  کرد 
آورده اند! در واقع این مغز و فکر 
هجوم  مورد  که  است  خامنه ای 

اجنه قرار گرفته است.
سپاه  نیز،  گذشته  روزهای  در 
بی شرمی،  اوج  در  پاسداران 
دستگاه فلزیاب را ارائه داده که 
و  طال  یافتن  برای  آن  از  پیشتر 
و  ایران  گورستان های  در  گنج 
یغما  به  برای  باستانی  مناطق 
بردن آثار باستانی در ایران مورد 

استفاده قرار داده بودند!
اوج  پاسداران  سپاه  اقدام  این 
فرض  ابله  همچنین  و  ناتوانی 
نمودن مردم از سوی رژیم را نشان 
بسیجی  یک  اگر  حتی  و  داد 
بی مغز ادعای سپاه را قبول نماید، 
که  می داند  خوبی  به  دنیا  همه 
ادعای رژیم ایران دروغین بوده و 
می باشند.  خرافه  پراکنی  حال  در 
همانگونه که انجمن فیزیک ایران 
اعالم کرد که اقدام سپاه پاسداران 
تمسخر مرزهای علم  بوده و یکی 
از فیزیکدانان ایران نیز گفت که 
همه  پاسداران،  سپاه  عمل  این  با 
قرار  تمسخر  مورد  را  ایران  دنیا 

خواهد داد. 
رژیم  این  که  است  سال  چهل 
و  بوده  خرافه پراکنی  حال  در 
تحقیر  را  علم  دستاوردهای  همه 
و  جهل  اینک  اما  می کند، 
و  شده  جهانی  آنان  خرافه پرستی 

همه دنیا از آن مطلع گشته اند.

اطالعیه ی حکومت اقلیم کوردستان 
در خصوص پرونده »مصطفی سلیمی«

"مسرور بارزانی" نخست وزیر اقلیم 
در  تحقیقات  دستور  کوردستان 
خصوص تحویل "مصطفی سلیمی"، 
زندانی کورد اهل شهرستان "سقز" 
آورده  پناه  اقلیم کوردستان  به  که 

بود را صادر نمود.
طی  کوردستان  اقلیم  سخنگوی 
کرد:  اعالم  اطالعیه ای  انتشار 
"در برخی از شبکه های اجتماعی 
سخن به میان می آید که مصطفی 
سلیمی اهل شهرستان سقز که به 
بود،  آورده  پناه  کوردستان  اقلیم 
نیروهای  توسط  پنجوین  مرز  در 
تحویل  کوردستان  اقلیم  آسایش 

ایران گردیده است".
"اقلیم  آمده:  اطالعیه  این  در 
مطلع  واقعه  این  از  کوردستان 
نبوده و اگر چنین اقدامی صورت 
پذیرفته باشد بدون اطالع حکومت 

اقلیم کوردستان بوده است".
انجمن  رئیس  ارتباط،  همین  در 
کوردستان  اقلیم  حکومت  وزیران 
دستور تشکیل هیئتی برای تحقیق 
در این مورد را صادر کرده است.

سحرگاه امروز، شنبه ٢٣ فروردین 
"مصطفی  اعدام  حکم  ماه، 
محکوم  سیاسی  زندانی  سلیمی"، 

به اعدام در زندان "سقز" از سوی 
اجرا  ایران  اسالمی  رژیم  مسئوالن 

گردید.
فعاالن  و  روزنامه نویسان  گفته  به 
حقوق بشری کورد، نامبرده بعد از 
متواری شدن از زندان سقز، در مرز 
اعدام  حکم  سپس  و  دستگیر  بانه 

وی اجرا می شود.

تخریب مراتع و جنگل های مریوان 
توسط رژیم ادامە دارد

دیگر  بار  مریوان  شهرستان  در 
درختان  قطع  با  سودجو  افراد 
کویره"  "گویزه  روستای  جنگلی 
تخریب  بە  دست  مریوان  توابع  از 

محیط زیست این شهر کردند.
افراد سودجو  در چند هفته اخیر 
مغرضانه درختان جنگلی محدوده 
رشه  نچی،  "نی،  های  روستا 
پیله، سلسی و  قلقله، سیف،  ده، 

شاهسوار" را قطع کردەاند. 
که  طبیعی  منابع  غارتگران 
توسط رژیم ایران حمایت می شوند 

مغرضانه  سیاست های  اجرای  با 
جنگل ها را نابود می کنند.

ایران در  سازمان جنگلبانی رژیم 
هیچ  مراتع  از  حفاظت  راستای 
ودرختان  نمی دهد  انجام  اقدامی 
جنگل های مریوان سالیان مدیدی 
نظارت  عدم  سایه ی  در  است 
مسئولین همچنان قطع و به غارت 

می رود.
به گفته مردم این مناطق، نابودی 
جنگل و مراتع و مزارع کوردستان 
سپاه  دستور  به  مستقیم  بصورت 

طریق  از  و  پاسداران  تروریستی 
صورت  آن  به  وابسته  مزدوران 

می پذیرد.

توطئه  در  ایران  اشغالگر  رژیم 
سراسر  در  و  شده  برنامه ریزی 
کوردستان، محیط زیست، طبیعت، 
جنگل ها و حتی باغ و مزارع مردم 
کوردستان را هدف قرار داده اند و 
ویرانی  جهت  مختلف  راه های  از 
مناطق  و  کوردستان  تخریب  و 

کوردنشین تالش می کنند.

غارت شن و ماسه "گادر" اشنویه
 از سوی رژیم ایران

در چند روز گذشته، کارخانه های 
شن و ماسه اشنویه، شن و ماسه 
کرده،  استخراج  را  "گادر"  سطح 
مردم  خشم  و  نارضایتی  نیز  این 

اشنویه را در پی داشت.
که  کرده اند  اعالم  اشنویه  اهالی 
مالکان کارخانه های شن و ماسه 
تروریست  سپاه  سوی  از  اشنویه 
بخشدار  و  فرماندار  پاسداران، 
می گیرند  قرار  حمایت  مورد 
حق  که  کرده  تهدید  را  مردم  و 
اهالی  گفته  ندارند.به  اعتراض 

اشنویه، عوامل رژیم ایران، بویژه 
کارخانه های  مالکان  با  جاش ها 
شن و ماسه همکاری کرده تا به 
تاراج  به  را  "گادر"  ماسه  آسانی 

ببرند.
رودخانه  سطح  از  ماسه  برداشت 
باغات  و  مزارع  به  "گادر"، 
خسارات  آن  اطراف  روستاهای 
وارد  جبران ناپذیری  و  فراوان 

می   آورد.
چندین سال است که کارخانه های 
اصول  رعایت  بدون  ماسه  و  شن 

زیست محیطی، حقوق کشاورزان 
و مردم را نقض می کنند.

حزب  کل  تشکیالت  ارگان 
از  ایران  کوردستان  دمکرات 
اعضا  بویژه  و  کوردستان  مردم 
نمود  درخواست  خود  هواداران  و 
نابودی  و  تخریب  درخصوص  تا 
طبیعت و محیط زیست کوردستان 
ساکت نمانده و نابودگران طبیعت 
را  کوردستان  زیست  محیط  و 

آشکار و رسوا نمایند.

آمار قربانیان کرونا
 دو برابر آمار وزارت بهداشت است

رژیم  مجلس  پژوهش های  مرکز 
که  کرد  اعالم  گزارشی  در  ایران 
قربانیان  آمار  تخمین ها  براساس 
کرونا در ایران دو برابر آمار ارائه 

شده وزارت بهداشت است.
براساس این گزارش، آمار مبتالیان 
به ویروس کرونا ٨ تا ١٠ برابر آمار 

وزارت بهداشت رژیم ایران است.
پژوهش های  مرکز  آمار  براساس 
هزار   ٧٥٠ تا   ٦٠٠ رژیم؛  مجلس 
تن در ایران به ویروس کرونا مبتال 

شده و آمار قربانیان کرونا ٨ هزار 
و ٦٠٩ نفر می باشد.

"کارگروه  مدلسازی  براساس 
بهداشت  وزارت  اپیدمیولوژی" 
رژیم،  مداخله  بدون  ایران،  رژیم 
٦٠ میلیون نفر در ایران به ویروس 

کرونا مبتال خواهند شد.
مرکز پژوهش های رژیم ماندگاری 
ویروس کرونا در ایران را تا ماه دوم 
اوج  به  که  کرده  پیشبینی  پاییز 

خواهد رسید.

"ایزوالسیون"  ایران  رژیم  اگر  حتی 
درصد   ٤٠ تا  را   )Isolation(
این  به  نفر  انجام دهد؛ ٨١١ هزار 
ویروس مبتال شده و ٦ هزار تن نیز 

جان خود را از دست خواهند داد.
تفاوت آمار وزارت بهداشت و مرکز 
بدان  رژیم  مجلس  پژوهش های 
جهت است که وزارت بهداشت رژیم 
کرونا  تست  که  را  افرادی  تنها 
اعالم می دارد  را  بوده  مثبت  آنان 
و افراد مشکوک به کرونا را به 

حساب نیاورده است.
پیشتر  جهانی  بهداشت  سازمان 
ابتال  آمار  که  بوده  کرده  اعالم 
برابر  ایران ٥  در  ویروس کرونا  به 
بیشتر از آمار ارائه شده از سوی 

رژیم ایران است.

پنج میلیارد دالر ارز 
در اقتصاد ایران

ناپدید شد
بر اساس گزارشات دیوان محاسبات رژیم ایران نزدیک به پنج میلیارد 

دالر از ارزهای اختصاص داده شده به واردات کاال ناپدید شده است.
این عدد ارز مذکور در جریان توزیع ارز ٤٢٠٠ تومانی کە از سوی رژیم 
پرداخت شده ولی مابه ازای واردات کاال نداشته است، ناپدید شدە است.
اعالم  رسمی  جلسه  در  ایران  رژیم  محاسبات  دیوان  رئیس  آذر"  "عادل 
کردە است از مجموع بیش از ٣١ میلیارد دالر اختصاص داده شده به 
افراد برای واردات کاال،  نزدیک به ٥ میلیارد دالر آن هیچ کاالیی 

وارد نشده است.
"علیرضا رئیسی"،  معاون وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی رژیم 
گفته بود به جای دارو و تجهیزات پزشکی در دوران تحریم؛ ارز دولتی 

به واردات توتون و تنباکو اختصاص داده شده است.
نیز  دالر  میلیارد   ٢.٧٦ است  آمدە  رژیم  محاسبات  دیوان  گزارش  در 
به واردات کاالهایی چون نخ دندان، عروسک،  تشک،  المپ، لوازم 

بدن سازی و بستنی اختصاص یافته است.

رژیم ایران از دستگاه 
سوخت یاب بە عنوان 

کرونایاب استفادە می کند

سپاه پاسداران رژیم از دستگاهی جدید به عنوان ویروس یاب کرونا رونمایی 
کردە که قبال آن را بە عنوان سوخت یاب معرفی کردە بود.

مقامات تروریستی سپاه پاسداران پیشتر ادعا کرده بودند که این دستگاه 
می تواند خودروهایی را که سوخت اضافی حمل می کنند، شناسایی کند.
این دستگاه در زمینه تشخیص قاچاق سوخت هیچ  کارایی نداشته و هم 

اکنون همان دستگاه به عنوان کرونا یاب معرفی شده است.
علمی  "پدیده  یک  را  آن  رژیم  پاسداران  تروریست   سپاه  کل  فرمانده 

شگفت انگیز" معرفی کرده  است.
"کیانوش جهانپور" سخنگوی وزارت بهداشت رژیم اعالم کرد که دستگاه 

ویروس یاب ساخته شده توسط سپاه مورد تائید وزارت بهداشت نیست.
دستگاه ویروس یابی سپاه پاسداران که ادعا می کردند از شعاع ١٠٠ متر و 
در ٥ ثانیه آلودگی ویروس کرونا را نشان می دهد از سوی وزارت بهداشت 

تائیدیه نگرفته است.
عدم تایید این ابزار جعلی به عنوان  ویروس یاب از سوی سازمان وزارت 
بهداشت در حالیست که  از این دستگاه در مراسمی جلوی دوربین های 
صداوسیمای رژیم  و در میان تعریف و تمجیدهای سپاه رژیم رونمایی شد.

سخن ادامە 

بیانیه اتحادیه صنفی معلمان 
کوردستان ایران 

در خصوص تدریس آنالین
برای  تا  است  درصدد  ایران  اسالمی  جمهوری  پرورش  و  آموزش  وزارت 
جلوگیری از شیوع کرونا از طریق اپ "روبیکا" و به شیوه آنالین تدریس 

به دانش آموزان را ادامه دهد؛ اما این اپ یک برنامه جاسوسی است.
برای  رژیم  اقدام  این  به  نسبت  ایران  کوردستان  معلمان  صنفی  اتحادیه 

تحصیل آنالین بیانیه ای منتشر نمود.
در این بیانیه آمده است، وزارت آموزش و پرورش رژیم جمهوری اسالمی 
 ،١٣٩٩ ماه  فروردین   ١٦ تاریخ  از  که  کرده  منتشر  اطالعیه ای  ایران 
کالس های درس دانش آموزان در سراسر ایران، به شیوه آنالین و از طریق 

اپ های "روبیکا و بات شاد" آغاز خواهد شد.
این شبکه مجازی، نرم افزار "روبیکا و بات شاد" بوده و شبکه ای امنیتی 
است که تحت کنترل و نظارت سپاه تروریست پاسداران است و از مسئوالن 
و معلمان درخواست شده که این نرم افزار را بر روی موبایل و لپ تاپ های 

خود راه اندازی نموده و هویت خود را وارد نمایند.
در این بیانیه امده است:

از  هستند  ایران  رژیم  ساخته  اجتماعی  شبکه های  و  اپ ها  این  چون 
استاندارد کافی برخوردار نبوده و اکثر این اپ ها وسیله ی جاسوسی رژیم 
می باشند. این اپ را بر روی موبایل و لپ تاپ های خود نصب ننمایید. 
مسئوالن مدارس باید لپ تاپ جداگانه ای برای معلمان مهیا سازند، زیرا 
هنگام راه اندازی این اپ، همه اطالعات شخصی موبایل و لپ تاپ از 

سوی برنامه "روبیکا و بات شاد" کنترل و تحت نظارت قرار می گیرد.
معلمانی که در زمینه نصب اینگونه اپ ها اطالع دقیقی ندارند، از معلمان 

متخصص و مورد اطمینان درخواست کمک نمایند.
اتحادیه صنفی معلمان کوردستان ایران    ١٥فروردین ١3٩٩ خورشیدی
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مختار نقشبندی

خالد درویژه

آیا آمریکا دشمن و 
روسیه و چین دوست ایران هستند؟

سخنگوی  تویتری  جدال  پی  در 
وزارت بهداشت ایران و سفیر چین 
شاهد دو واکنش در دنیای مجازی 
از  رژیم که  هوادارن  یکی  بودیم، 
بطور  و  کردند  حمایت  سفیر چین 
سخنگوی  غیرمستقیم  و  مستقیم 
حرکت  به  را  رژیم  خارجه  وزارت 
در راستای اهداف دشمنان ایران و 
خوشحال کردن آنان متهم کردند و 
دیگری واکنش مردم بود که رژیم 
را متهم کردند ایران را به مستعمره 
اصطالح  کرده،  تبدیل  چین 
جزئی  دشمن  و  دوست  کشورهای 
و  است  رژیم  رسانه ای  ادبیات  از 
با همان دید ایدئولوژیک شان که 
همه چیز را سیاه یا سفید می بینند 
کشورهای جهان را هم به دو دسته 
کشورهای دوست و برادر و دشمن 
واقعا  آیا  می کنند،  بندی  تقسیم 
ادعا  رژیم  همانگونه که مقامات 
و  دوست  و چین  روسیه  می کنند 
هم پیمان ایران هستند؟ چه تفاوتی 
آمریکا  با  روسیه  و  چین  میان 
آن دو کشور  ایران  رژیم  است که 
را دوست و برادر خطاب می کند و 

آمریکا را شیطان بزرگ؟

روابط  جهان  سیاسی  ساختار  در 
منافعشان  اساس  بر  کشورها 
است به خصوص منافع اقتصادی 
یک  تنها  کشوردوست  اصالح  و 
کشورهای  حتی  و  است  تعارف 
خارجی شان  روابط  در  هم  غربی 
را  امنیتی  و  اقتصادی  مسائل 
در اولویت و قبل از مسائل حقوق 
نمونه  برای  می دهند  قرار  بشری 
روابط کشورهای اروپائی با چندین 
جمله  از  بشر  حقوق  ناقض  کشور 
ایران، روابط ایران با روسیه و چین 
هم از این قاعده مستثنا نیست و 
اصطالح کشوردوست و برادر یک 
گرایانه  عوام  و  سیاسی  تعارف 
است، اما چرا رژیم ایران دو کشور 
چین و روسیه را کشورهای دوست 
دشمن؟ چه  را  آمریکا  و  می داند 
تفاوتی بین آن سه کشور است؟ و 
آمریکا  باید  چرا  اصال  اینکه  یا 
صدها  همچون  و  بداند  دشمن  را 
کشورها  همه  با  جهان  کشور 
روابطی بر اساس منافع مشترک 
نداشته باشد؟ رهبران رژیم دخالت 
و  مرداد   ٢٨ کودتای  در  آمریکا 
دخالت  و  شاه  حکومت  از  حمایت 

در امور داخلی ایران را به عنوان 
دالیل دشمنی آمریکا با ایران بیان 
جنگ  به  اشاره ای  اما  می کنند 
آن  دخالت  و  روسیه  و  ایران  های 
کشور در ایران نمی کنند! در واقع 
آمریکا  خواندن  دشمن  سیاست 
روسیه  خواندن  برادر  و  دوست  و 
مردمان  منافع  اساس  بر  چین  و 
ایران نیست بلکه بر اساس منافع 
رژیم ایران است و استناد به برخی 
گذشته  سال  صد  در  مشکالت 
تنها برای توجیه عملکرد سیاست 
رهبران  است،  رژیم  تراشی  دشمن 
همان  از  ایران  ایدئولوژیک  رژیم 
عقایدشان  گسترش  فکر  به  ابتدا 
به آن سوی مرزها بودند و سیاست 
خمینی  سخنان  در  انقالب  صدور 
مراسم های  در  که  شعارهایی  و 
روشن  کامال  سر می دادند  رسمی 
دست یابی  برای  و  بود  واضح  و 
کنترل  همچنین  و  اهدافشان  به 
جذب  و  مخالفین  حذف  و  جامعه 
ایران  مرزهای  از  خارج  در  نیرو 
نیاز به ایجاد شرایط غیر عادی و 
بحرانی داشتند و همچون بسیاری 
از رژیم های دیکتاتوری به سیاست 
دشمن تراشی و جنگ روی آوردند 
یک  را  جنگ  خمینی  حتی  و 
شعار  هرچند  می دانست،  نعمت 
غربی  نه  و  شرقی  نه  ایران  رژیم 
می دانستند  رژیم  رهبران  اما  بود 
و  آمریکا  با  دشمنی  همزمان  که 
طور  به  را  آنان  چین  و  شوروی 
کامل منزوی خواهد کرد به همین 
دلیل سعی کردند از تضاد منافع 
آمریکا با شوروی و چین به نفع 
خودشان استفاده کنند و از دشمنی 
با آمریکا و اسرائیل برای نفوذ در 
از  استفاده  و  اسالمی  کشورهای 
احساسات مسلمانان استفاده کنند، 
فرهنگ  رژیم  رهبران  همچنین 
غربی و آزادی های فردی و آزادی 
بزرگتری  خطر  و  دشمن  را  بیان 
در  ایدئولوژیشان  گسترش  برای 

داخل کشور می دیدند.
نتیجه سیاست دشمنی با آمریکا و 

تمایل به شرق بعد از چهار دهه؟
بر خالف ادعای مقامات رژیم از 
مقامات  اخیر  صحبت های  جمله 
ایران  روابط  هرگز  خارجه  وزارت 
و  برابر  روابطی  روسیه  و  چین  با 
تصور  خالف  بر  و  نبوده  متوازن 
از  مقامات رژیم که می خواستند 
تضاد منافع غرب با روسیه و چین 
ایدئولوژی شان  گسترش  نفع  به 
استفاده کنند عمال این رژیم ایران 

است که بازیچه دست کشورهای 
دو  آن  و  شده است  چین  و  روسیه 
کشور نهایت استفاده را از انزوای 
ایران  وخیم  شرایط  و  سیاسی 
بدون  روسیه  نمونه  برای  می کنند 
حمایت رژیم ایران و گروه های شبه 
نظامی وابسته به ایران نمی توانست 
دهد  نجات  را  اسد  بشار  رژیم 
زیاد  بسیار  هزینه  با  حداقل  یا 
می توانست  سیاسی  و  اقتصادی 
ایران  رژیم  اما  برسد  هدفش  به 
کرد  آسان  روسیه  برای  را  کار 
بیشتر  بر  اسد  بشار  که  اکنون  و 
پیدا کرده و حمالت  سوریه تسلط 
نیروهای  علیه  اسرائیل  نظامی 
سوریه  از  خروج  برای  ایران  رژیم 
در حال افزایش است روسیه تقریبا 
ایران را تنها گذاشته است و ایران 
و  اقتصادی  و  سیاسی  دالیل  به 
نظامی نخواهد توانست در سوریه 
اینکه  یا  بدهد  ادامه  به حضورش 
حضوری غیر نظامی و کم رنگ 
باد  بر  یعنی  این  و  داشت  خواهد 
ثروت  از  دالر  میلیارد  ده ها  دادن 
ایران در راه منافع روسیه، کشور 
حال  در  سرعت  به  که  هم  چین 
قدرتمندتر شدن است از رژیم ایران 
استفاده  خاورمیانه  به  نفوذ  برای 
و  چین  روابط  عمال  و  می کند 
نظر  از  نه  خاصی  دستاورد  ایران 
اقتصادی و نظامی  نه  سیاسی و 
نداشته است، هر  ایران  رژیم  برای 
رژیم  خارجه  وزارت  مقامات  چند 
حساب  که  کرده اند  اعالم  بارها 
روسیه و چین از سایر کشورهای 
برجام جدا است اما در عمل آن دو 
خالی  را  ایران  رژیم  پشت  قدرت 
کرده اند و کمک هایی هم که به 
مهمی  تاثیر  می کنند  ایران  رژیم 
نداشته است،  ایران  در شرایط وخیم 
روزنامه  برای  مقاله ای  در 
برسی  را  موضوع  این  کوردستان 
کرده بودیم که در صورت جنگ 
عرب  کشورهای  میان  عیار  تمام 
با  آمریکا  و  فارس  خلیج  حوزه 
ایران از نظر نظامی روسیه و چین 
کرد  نخواهند  تاثیرگذاری  دخالت 
زمینی  تصرف  مانع  تنها  شاید  و 
ایران بشوند و نتیجه آن هم حضور 
چین  و  روسیه  مستقیم  نظامی 
ایران  و عمال  بود  خواهد  ایران  در 
کشورهای  توسط  سوریه  همچون 
و چیزی  خواهد شد  دیگر کنترل 
مردمان  نسیب  بدبختی  و  فقر  جز 
روسیه  واقع  در  نخواهد شد،  ایران 
آمریکا دوست و دشمن  و چین و 

ایران نیستند و این رژیم ایران است 
که با سیاست های اشتباه خود را 
در این مسیر قرار داده است وگرنه 
بر  که  هستند  زیادی  کشورهای 
و  آمریکا  با  هم  اساس منافعشان 
هم با روسیه و چین روابط نرمال 
دارند برای نمونه عربستان سعودی 
نزدیکتری  روابط  چند  هر  که 
روبه  روابط  اما  دارد  آمریکا  با 
راه  و  دارد  چین  با  هم  گسترشی 
است،  نگرفته  پیش  در  دشمنی 
کشوری  هر  اقتصادی  کارنامه 
نمونه خوبی برای نشان دادن میزان 
کشوری  هر  دستاورد  و  پیشرفت 
است، در مدت چهل سال گذشته 
ناخالص داخلی چین حدودا  تولید 
٧٠ برابر و کره جنوبی ٢٣ برابر و 
متحد  امارات  و  برابر   ١١ ترکیه 
اقتصاد  اما  شده  برابر   ١٠ عربی 
ایران  حالیکه  در  برابر!   ٤ ایران 
برای رشد  منابع و شرایط بهتری 
هر  داشت،  اختیار  در  پیشرفت  و 
و  اداری  و  اقتصادی  فساد  چند 
در  اقتصادی  درست  برنامه  نبود 
ایران  اقتصادی  ماندگی  عقب 
مهمی  بخش  اما  داشتند  تاثیر 
ایران  اقتصادی  ماندگی  عقب  از 
خارجی  غلط  سیاست های  بخاطر 
جنگ  و  تراشی  دشمن  و  رژیم 
نتیجه  این  و  است  بوده  تحریم  و 
سیاست خارجی رژیم بعد از چهار 

دهه است. 
رژیم ایران در چند دهه گذشته عمال 
نشان داده است که برای رسیدن به 
اهدافش دست به هر کاری می زند 
حتی اگر بر ضد اصولشان هم باشد 
برابر  در  رژیم  نمونه سکوت  برای 
حمله روسیه به چچن یا سرکوب 
رژیم   ، چین  در  مسلمانان  شدید 
پشتیبانی  به  خودش  حفظ  برای 
رفاه  و  دارد  نیاز  چین  و  روسیه 
و آسایش مردم هرگز اولویت رژیم 
نبوده است و اگر هرچه زودتر رژیم 
توسط مردم سرنگون نشود یا ایران 
را به مسیر کره شمالی خواهد برد 
خواهد  انزوا  و  فقر  نتیجه اش  که 
ایران  اثر جنگ  در  اینکه  یا  بود 
تبدیل  ویرانه ای  به  همچون سوریه 
حضور  نتیجه اش  که  شد  خواهد 
مستقیم نظامی روسیه و چین در 
ایران خواهد بود، اگر اپوزسیون بر 
حقوق  به  احترام  و  رعایت  اساس 
همه ملیت ها و مذاهب ایران متحد 
با متحد کردن و  شوند می توانند 
هماهنگ کردن مردم سراسر ایران 

رژیم را سرنگون کنند.

قطرەای از دریای 
فساد مالی

کشور  محاسبات  دیوان  حکومتی،  ارگان های  وظایف  چهارچوب  در 
دستگاه های  به  مربوط  اسناد  و  حساب ها  بررسی  با  ساالنە  می بایست 
دولتی گزارش تفریغ بودجە را کە در آن نحوە و میزان هزینە سازمان ها، 
پروژەها و پیشرفت آنها بر اساس الیحە بودجە مشخص شدە بە مجلس ارائە 
دهد، دراین راستا روز سەشەممە، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات رژیم پس 
از جلسە علنی مجلس با اشارە بە برخی از برداشت ها و تخلف ها، بخشی 
موسسات،  و  سازمان ها  سازەها،  ارگان ها،  یافتە  سازمان  فسادمالی  از 
شخصیت های حقیقی و حقوقی را برمال کرد کە در ذیل بخش هایی از این 
پدیدە کە رائیدە و پیامد ساختار و سیاست های ناکارآمد اقتصادی رژیم 

می باشند، بە آنها اشارە می شود.
شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران بخشی از منابع حاصل از صادرات 
فرآورده های نفتی به مبلغ ٤١٤ میلیارد تومان، یک میلیون و ٢٢٩ هزار 
دالر، ١١ میلیون و ٥٥٨ هزار یورو، ٢٢ میلیون و ٣٧٤ درهم را وصول 
کرده، لکن به حساب های سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری 

کل کشور واریز نکرده است.
٢٤١ مدیردولتی در شرکت های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، 
 ٢٣ سقف  از  بیشتر  و...  نفت  وزارت  تابعه  شرکت های  مسکن،  بانک 
میلیون تومان دریافتی داشتند و جمعا ١١ میلیارد و ٣٥٠ میلیون تومان 
اضافه دریافتی داشته اند. بیشترین دریافتی مربوط به یکی از این مدیران 

به رقم ٥٣ میلیون تومان بوده است.
از  ٩ هزار و ٦٥٨ ردیف تامین اعتبار ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی 
و حقوقی جمعا بالغ بر ۴ میلیارد و ٨٢١ میلیون دالر با وجود دریافت ارز 

٤٢٠٠ تومانی وارداتی صورت نگرفته است.
از تعداد ٣٧ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بیش از ١٠٠ میلیون 
دالر، ٣٢ مورد بالغ بر یک میلیارد و ٢٠٠ میلیون دالر وارداتی نداشته 

اند!
تا ١٠٠  بین ٥٠  ارز  دریافت  با  حقوقی  و  حقیقی  تعداد ٤٨ شخص  از 
میلیون دالر، تعداد ٣١ شخص حقیقی و حقوقی بالغ بر ٨٥٢ میلیون دالر 

کاالیی وارد نکرده اند!
از تعداد ٣٨٥ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین ١٠ تا ٥٠ میلیون 
دالر، تعداد ٢١٢ شخص حقیقی و حقوقی بالغ بر یک میلیارد و ٢٣٧ 

میلیون دالر وارداتی نداشته اند!
تعداد ٩٩ فقره از تامین ارز ثبت سفارش های باالی ۵ میلیون دالر بالغ بر 
یک میلیارد و ٩٩ میلیون دالر هیچ وارداتی بابت ارز دریافتی نداشته اند!
سال ٩٧ که کشور درگیر تحریم وتامین کاالهای اساسی ازجمله غذا و 
دارو بود معادل ٢ میلیارد و ٧٠٦ میلیون دالر ارز ٤٢٠٠ تومانی صرف 
واردات کاالهایی نظیر نخ دندان، عروسک و اسباب بازی، تشک،لوازم 
آشپزخانه، لوازم بدنسازی، المپ، درب قوطی، درپوش، غذای سگ و 

گربه، چوب بستنی، انواع خاک و پارچه شده است!
فساد  بیکران  دریای  از  قطرەای  روونمایی  می شود  مالحضە  چنانچە 
سیستماتیک رژیم آن هم توسط ارگان های حکومتی اگر چە باز هم در 
خیال خود جهت منحرف کردن افکار عمومی اتخاذ شدە، عمق غارت و 
پایوران والیی را  آن هم در  چپاول قبیلە سکاندار حاکمیت ولی فقیه و 
شرایطی کە مشکالت اقتصادی نای نفس کشیدن از ساکنین سرزمین  
مستعمرە شدە را بە نمایش می گذارد، بەمثابە سیگنالیست برای پی بردن 
بە میزان فسادهای گستردە کەبە شیوەای طبیعی پیامد ساختار و نظام 
مفسد جمهوری اسالمی است، شناختی کە امروز دیگر کمتر کسی را 
می توان یافت کە بە چنین فجایعی مشرف نباشد، امروزە ملت های کارد 
بە استخوان رسیدە بە خوبی براین واقعیت واقفند، نظامی کە اقتصاد را 
مال خر بپندارد و مبانی ایدئولوژیک آن اقتصاد را بە گروکان بگیرد، 
نتیجەای فاجعە بارتر از آنچە شاهد آن هستیم  دوراز انتظار نخواهیم داشت.
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آسمیالسیون فرهنگی
یک  به   )society( جامعه 
بزرگ  نسبتا  انسانی  اجتماع 
سازمان یافته و درهم تنیده، دارای 
فرهنگ و فعالیت های مشترک و 
قانونمند و معموال ساکن در یک 
قلمرو نسبتا ثابت اطالق می شود؛ 
و  منطقه ای  اجتماع های  اما 
نیز وجود  فرهنگی درون کشورها 
تمایز  زیادی  حد  تا  که  دارند 
self_( فرهنگی و خودبسندگی
sufficiency(  نسبی جوامع 
و  همکاری  و  هستند  دارا  را 
قانون  وجود  با  آنها  مناسبت های 
بر  مبتنی   بیشتر  قرارداد،  و 
نزدیکی های  و  دوستی  صمیمیت، 

خویشاوندی است.

فرهنگ)culture(   به دانش، 
هنجارها،  ارزش ها،  اعتقادها، 
قواعد  زبان،  هنر،  رسوم،  و  آداب 
یا  جامعه  اعضای  مشترک 
فرهنگ  دارد.  داللت  اجتماع 
شدن  اجتماعی  فرایند  طریق  از 
یعنی   )socialization(
صنعت  و  فرهنگی  بین  تماس 
به  نسلی  از  )رسانه ها(  فرهنگی 

نسل دیگر منتقل می شود.
به طور کلی فرهنگ نحوه و روش 
زندگی  شیوه  کل  در  و  زندگی 
کلیتی  مجموعه  وآن  است  کردن 
باور،  دانش،  دربرگیرنده  که  است 
هنر، اخالقیات، قانون ، سنت و هر 
قابلیت و عادت دیگری است که 
انسان به عنوان عضوی از جامعه 

کسب می کند.
توسعه  شناسی،  جامعه  در 
فرهنگی در کنار مفاهیمی چون 
توسعه ی  و  اقتصادی  توسعه ی 
قابل  گسترده  شکل  به  اجتماعی 
بحث است. مفهوم توسعه فرهنگی 
طرف  از  هفدهم  قرن  اواخر  در 
یونسکو )سازمان فرهنگی جهان( 
شد.  گنجانده  توسعه  مباحث  در 
توسعه فرهنگی نسبت به توسعه ی 
اقتصادی  و  سیاسی  اجتماعی، 
بیشتری  پویایی  و  گستردگی  از 
که  است  روشن  و  است  برخوردار 
فرهنگی  توسعه ی  و  پیشرفت 
یکی از شاخص های بارز و اصلی 
در خودباوری هر جامعه می باشد.

توسعه ی فرهنگی در قالب اهمیت 
دادن به ارزش های بومی، محلی و 
ملی باید بتواند از طریق معرفی 
و  مطالبات  به  اصیل  فرهنگ 
نیازهای فردی جامعه خود پاسخ 
دهد. یکی از اصلی ترین راهکارها 
در مسیر توسعه ی فرهنگی نگاه 
میدانی  تحقیق  و  برسی  و  ویژه 
سطح  در  اصیل  فرهنگ  یک 
الگوی  عنوان  به  جامعه  یک 
جامعه  آن  فرهنگی  توسعه  پایدار 

می باشد.
بنابراین مهم ترین چالش هایی که 
در  فرهنگی  توسعه ی  فراروی 
جوامع بشری قراردارد عبارت است 
قومی،  تعارضات  و  شکاف ها  از 
مذهبی، پایین بودن سطح سواد و 
ضد  هنجارهای  و  ارزش ها  بعضا 

توسعه ی فرهنگی. 
اهمیت  توان  می  کلی  طور  به 
مورد  بعد  دو  از  را  فرهنگ 

جایگاهی  یکی  قرارداد؛  بررسی 
که فرهنگ در موجودیت و هویت 
که  نقشی  دوم  و  دارد  جامعه 
فرهنگ در حرکت به سمت اعتال 
یا انحطاط جوامع بازی می کند. 
و  اساسی  پایه  گفت  می توان  لذا 
ملت  یک  شکل گیری  محوری 
فرهنگ است . چنانچه می بینیم 
ادبیات،  فنون،  علوم،  ابعاد  همه 

باورها،  ارزشها،  اخالق،  هنر، 
اعتقادات و... جوامع را در حیطه 
ی فرهنگ جای می دهند. براین 
فرهنگ  گفت  توان  می  اساس 
مبدأی است که اعمال انسان ها و 
جامعه  تکاملی  مسیر  آن  تبع  به 

همچنین  و  نشات می گیرد  آن  از 
محیط  به  دهنده  شکل  فرهنگ 
اقتصادی،  تحوالت  ساز  زمینه  و 
حتی  و  اجتماعی  سیاسی، 
تکنولوژی است. در اینجاست که 
برای اصالح یک مملکت ضرورت 

تحول فرهنگی ایجاد می شود.

فرهنگ  دریافتیم  که  همانگونه 
درهر جامعه ای به مثابه شناسنامه 
آن جامعه می باشد و این شناسنامه 
لحاظ  از  را  فرهنگ  هویت یک 
می سازد.  هویدا  اصالت  و  قدرت 
که  فرهنگی  هر  دلیل  همین  به 
بهره مند  تاریخی  قدمتی  از 
اندیشه  تمدن،  دار  میراث  باشد، 
زمان  گذر  که  است  باورهایی  و 
موجودیت و پایداری آنرا در مسیر 
واقعی خود به منصه ظهور رسانده 

است.
ایران کشوری است که از ترکیب 
ملیت های متنوعی تشکیل یافته 
و گوناگونی فرهنگی قابل توجهی 

از  جغرافیایی  عرصه های  در  را 
خویش به نمایش گذاشته است.

غنی  فرهنگ های  از  یکی 
اصالت  دارای  که  مستقل  و 
است  چندهزارساله  تاریخی  و 
می باشد  کورد  ملت  فرهنگ 
و  آیتم ها  مجموعه  از  سرشار  که 
برنامه های منحصر به فردی است 
باال  را  آن  زمان عیار  که گذشت 

برده است. این فرهنگ ناب عالوه 
و  زنده  ،پوشش  شاخص  زبان  بر 
قدمت  از  نشان  مردمانش  پویای 
کوردها  کوردهاست.  تاریخی 
غیور  مردمانی  تاریخ  طول  در 
خونگرم  و  نواز  مهمان  شجاع،  و 

ذاتی  ویژگی های  این  و  بوده اند 
اعتبار و کارایی فرهنگ متمدن 

آنان را فزونی بخشیده است .
متمدن  فرهنگ  شک  بدون 
از  بسیاری  بر  توانسته  کوردها 
در  فرهنگ ها  دیگر  جنبه های 
شعر،  زبان،  اثربگذارد.  ایران 

رقص  پوشش،  و  لباس  موسیقی، 
)هلپرکه(، جاذبه های گردشگری، 
و  شاعران  ماندگار،  هنرمندانی 
در  که  و...  نخبگان  نویسندگان، 
فرهنگ  این  توسعه  و  پیدایش 
تاثیرگذار بوده و نوابغی که مانند 
خورشید مظهر و نماد روشنایی این 
فرهنگ بوده اند. سرزمین کوردها 
وهنراست  حکمت  و  علم  زادگاه 
تمام  با  توانسته اند  مردمانش  که 
خاص  زمان های  در  محدودیت ها 
دوره های سیاسی و تاریخی حتی 
نسل های  به  به سینه  را سینه  آن 
بعد انتقال دهند؛ با این حال ملت 
کورد مدتهاست که از تبعیض رنج 

می برد.
از  برآمده  حکومت  سیاستهای 
در  خورشیدی   ١٣٥٧ سال  انقالب 
برابر با مسائل فرهنگی و هویتی 
سیاست های  با  تفاوتی  کوردها 
پهلوی  دوران  امحای  و  انکار 
نداشته است. اگر در دوران پهلوی 
سیاست های  بر  تمرکزها  همه 
زبانی  و  فرهنگی  یکسان سازی 

بوده، در این دوره بخشی از تمرکز 
هم  مذهبی  سیاست های  بر  نیز 

منعطف شده است.
با توجه به اهمیت روزافزون ملیت 
به  مذهبی  بعد  در  چه  کورد 
عنوان بزرگترین ملت دارای اقلیت 

مذهبی در ایران و نیز درصد باالی 
رشدهویت ملی در میان افراد این 
را  ملت  این  گفت  می توان  ملت 
به  تعمیم  برای  عالی  نمونه ای 
که  )بلوچ،ترکمن(  ملیت ها  سایر 
از حیث مذهبی در اقلیت هستند، 
جمهوری  دولت  گرفت.  درنظر 

اسالمی تعدی های حقوق بشری را 
علیه ملت کورد انجام داده است؛ 
از جمله از این تبعیض ها می توان 
فرهنگ،  و  درمذهب  تبعیض 
ستم  آموزش،  مسکن،  اشتغال، 
مضاعف بر زنان را نام برد که هر 
که  است  گسترده  مقوله ای  کدام 

باید جداگانه به آنها پرداخت.
هرچه ملیت ها از نظر ویژگی های 
فرهنگی و اجتماعی اعم از زبان، 
مرکزی  دولت  با   ... و  مذهب 
باشند،  داشته  بیشتری  تفاوت 
افزایش  تبعیض آمیز  سیاست های 
می دانیم  که  همانطور  می یابد. 
برای  مکانی  ادبی  انجمن های 

هستند  کوردی  هنر  و  ادب  رشد 
دایر  شهرستان ها   در  عموما  که 
می شوند اما علی رغم دولتی بودن 
فعالیت  هرگونه  انجمن ها،  این 
یک  بازگشایی  با  آنها  در  ادبی 
عرصه  این  فعاالن  برای  پرونده 
می شود.  توام  اطالعات  اداره  در 
اصل پانزدهم قانون اساسی تدریس 
فراگیری  درکنار  را  مادری  زبان 

ملیت ها  حق  ملی  مشترک  زبان 
از گذشت چهل  پس  اما  می داند 
انقالب  حکومت  از  سال  یک  و 
اسالمی نه تنها این اصل به اجرا 
با این موسسات و  درنیامده بلکه 
مدرسان به شدت برخورد قانونی و 

اجرایی می شود. همچنین موانعی 
چون سانسور در کوردستان بسیار 

شدیدتر از تهران است.
وجود  جامعه شناسی  علم  در 
دهنده  نشان  فرهنگ های مختلف 
متفاوت  و کنش های  افکار  تنوع 
غنای  موجب  که  می باشد 

و  می شود  بشری  تمدن  فرهنگی 
نباید عناصر فرهنگی یک گروه 
داشته  برتری  دیگری  گروه  به 
باشد اما در سیستم سیاسی ایران 
ویژگی های فرهنگی _اجتماعی 
کسب  موجبات  خاصی  گروه 
امتیاز بیشتر و به حاشیه رانی دیگر 
کرده  فراهم  را  ملیتی  گروه های 
است. از جمله از این سیاست های 
ممنوع  مرکزی،  دولت  فرهنگی 
ملت های  زبان های  تدریس  کردن 
کشور  آموزشی  سیستم  در  دیگر 
است و نه تنها در مدارس بلکه در 
دانشگاه ها هم زبان کوردی تدریس 
نمی شود؛ حال آنکه زبان و ادبیات 

معتبر  دانشگاه های  در  کوردی 
مسکو،  بغداد،  جمله  از  جهان 
فلوریدا، سوربن و... تا سطح دکترا 
تدریس می شود. همچنین کوردها 
برخی  از  نیستند  مجاز  حتی 
نام های کوردی برای فرزندان خود 

استفاده کنند.
اجتماعی  ره یافت فرهنگی _  در 
می توان استعمار داخلی را مطرح 
کرد که روابط نابرابر فرهنگی بین 
فرهنگ سلطه گر و فرهنگ های 
بیان  را  جامعه  یک  در  زیرسلطه 
دولت  آن  عامل  که  می کند 
مرکزی است که در دست عده ای 
بهره گیری  با  و  شده  قبضه  خاص 
به  دولتی  نهادهای  و  ابزارها  از 
استثمار  و  ملت ها  رانی  حاشیه 
آن  به  که  می ورزد  مبادرت  آنها 
که  می شود  گفته  "آسیمیالسیون" 
ژنوساید  عنوان  به  آن  از  می توان 
سفید یاد کرد. در چنین فرایندی 
جمهوری  نظام  کلی  سیاست 
سیاست های  راستای  در  اسالمی 
نظام سلطنتی پهلوی باشدت بغض 

بیشتری ادامه یافته است.
دارایی های  تمام  نابودی  واقع  در 
روابط  و  فرهنگی  هویتی، 
سنن  و  زبان  من جمله  اجتماعی 
کشی  نسل  حکم  در  ملت  یک 
در  که  است  ملت  آن  جمعی  روح 
یا  آسیمیالسیون  از  هدف  ایران 
"همگون سازی فرهنگی" استعمار 
غیرفارس  ملت های  کردن  حل  و 
و  است  فارس  ملت  داخل  در 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت 
با  خود  زمامداری  دوران  طول 
و  امکانات  تمام  کارگیری  به 
استحاله ی  برای  موجود  ابزارهای 
از  آنها  فرهنگ  و  ملل  سایر 
هیچ تالشی فروگذار نکرده و از 
پیشبرد  راه  در  راه های گوناگون  
این سیاست به هر ترفندی متوسل 

شده است.
به درازای تاریخ، ملت های زیادی 
وجود داشته اند که در پروسه زمان 
محو شده اند که چنانچه یکی از 
مولفه هایی که همان زبان می باشد 
محافظت  آن  از  می توانستند  را 
کنند و در راستای تقویت و به روز 
سرنوشت  و  بردارند  گام  آن  کردن 
رغم  دیگر  گونه ای  به  را  خود 

بزنند.
به  گذشته  از  فرهنگ  انتقال  لذا 
فرهنگی  نوآوری  نیز  و  آیندگان 
که  است  اقداماتی  مهم ترین  از 
جامعه  یک  زوال  از  می تواند 
کورد  ملت  نماید.  جلوگیری 
همسایگان  تمام  تالش  علی رغم 
و  نابودی  و  محو  برای  سلطه جو 
همچنان  کورد،  ملت  استحاله ی 
توانسته اند از معابر سخت آسیمیله 
شدن عبور کنند اما کافی نیست ؛ 
هر قدر ملتی از گذشته ی تاریخی 
و فرهنگی خویش آگاهی بیشتر و 
عمیق تری داشته باشد بدون شک 
برای  راسخ  ایمان  و  قاطعیت  با 
اعتبار  و  هویت  موجودیت،  حفظ 
خود در برابر با فرهنگ های ملل 
نارسایی ها  و  کوشد  می  مختلف 
دامن گیر  کمتری  مشکالت  و 
هویت  زیرا  می شود  جامعه  آن 
و  توانایی  موجبات  فرهنگی 
زنده بودن ملت را فراهم می آورد. 
بیشتری  آگاهی  با  باید  بنابراین 

قدم در راه این مبارزه بگذاریم.

سیاستهای حکومت برآمده از انقالب سال ١3٥٧ خورشیدی در برابر با مسائل فرهنگی و هویتی کوردها تفاوتی با سیاست های انکار و امحای 
دوران پهلوی نداشته است. اگر در دوران پهلوی همه تمرکزها بر سیاست های یکسان سازی فرهنگی و زبانی بوده، در این دوره بخشی از تمرکز 

نیز بر سیاست های مذهبی هم منعطف شده است.

اصل پانزدهم قانون اساسی تدریس زبان مادری را درکنار فراگیری زبان مشترک ملی حق ملیت ها می داند اما پس از گذشت چهل و یک سال از 
حکومت انقالب اسالمی نه تنها این اصل به اجرا درنیامده بلکه با این موسسات و مدرسان به شدت برخورد قانونی و اجرایی می شود. 

نابودی تمام دارایی های هویتی، فرهنگی و روابط اجتماعی من جمله زبان و سنن یک ملت در حکم نسل کشی روح جمعی آن ملت است که در ایران 
هدف از آسیمیالسیون یا "همگون سازی فرهنگی" استعمار و حل کردن ملت های غیرفارس در داخل ملت فارس است. 

میترا ندری
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بر خالف تمامی کشورها که بودجه های کالن میلیارد دالری جهت مقابله با کرونا و جبران ناشی از تضرر کارفرمایان 
و کارگران و ایجاد آرامش روحی روانی در جامعه اختصاص داده اند، سران رژیم که جیب هایشان پر از خالیست 

بالفاصله از صندوق بین المللی پول خواهان دریافت وام پنج میلیارد دالری می شوند. 

بحران مدیریت و آب گل آلود

تعریف بحران در شرایط متفاوت

بحران در واقع وضعیتی است که 
اثر رخدادها و عوامل طبیعی  در 
ناگهانی  به صورت  و غیرطبیعی 
و  سختی  همچنین  می آید  پدید 
یا  مجموعه  یک  به  را  خسارت 
و  می کند  تحمیل  انسانی  جامعه 
برطرف کردن آن نیازمند اقدامات 
پزشکی  در  است.  اضطراری 
گفته  حالتی  به  بحران  وضعیت 
دچار  ارگانیسم  که  می شود 
افتاده  خطر  به  و  شده  نظمی  بی 
است. در زمینه مسائل اجتماعی 
و  جامعه  که  است  حالتی  بحران 
و  خارج  عادی  نظم  از  سازمان 
دچار آشفتگی می شود. بحران در 
در  که  است  عادی  شرایط  واقع 
آن مشکالت ناگهانی و پیشبینی 
چنین  در  و  می آید  پدید  شده ای 
و  هنجارها  و  ضوابط  شرایطی 
قوانین مرسوم دیگر کارساز نیست 
مدیریت بحران فرایند برنامه ریزی 
و عملکرد می باشد که با مشاهده 
و  تجزیه  و  بحران ها  سیستماتیک 
یافتن  جستجوی  در  آنها  تحلیل 
وسیله  به  بتوان  که  است  ابزاری 
پیشگیری  بحران ها  بروز  از  آن 
در  آن  بروز  صورت  در  یا  و  نمود 
آمادگی  اثرات  کاهش  خصوص 
الزم، امدادرسانی سریع و بهبودی 

اوضاع سازمان اقدام نمود.

خصوص  در  مهم  بسیار  نکته 
تصمیم  سرعت  بحران  مدیریت 
بین سرعت  واقع  در  است.  گیری 
تصمیم گیری و سرعت کنترل بحران 
ارتباط مستقیم وجود دارد. مسئله 
اصلی در مدیریت بحران چگونگی 
تهدیدها  اولویت  و  فوریت  سنجش 
است. حقیقت آشکار این است که 
بحران ممکن است ناگهانی آشکار 
شود ولی این دلیل غیر قابل پیش 

بینی بودن آن نیست. 

رفتارهای مدیریت بحران
هنگام  به  که  کاری  مهمترین 
بکنیم  باید  بحران  با  رویارویی 
چنین  در  است.  خونسردی  حفظ 
کنترل  مردم  بیشتر  وضعیتی  
خود را از دست داده و بدتر آنکه 
آن  و  این  گردن  به  را  آن  گناه 
می اندازند. یکی ازهنرهای مقابله 
این است که  بحران  با  هوشمندانه 
را  اطرافیان  نفس  به  اعتماد  حس 
باال برده و همچنین نشان دهیم که 
در حل مسئله  ایشان  از  هر یک 
سهم شایسته ای دارند. نکته دیگر 
سر  از  نه  )و  شده  حساب  اینکه 
کمتر  را  موضوع  مکر(  و  جهل 
دهیم  جلوه  دشوار  هست  آنچه  از 
خودمان را خونسرد نشان دهیم و با 
وجودی که با تمام توان سرگرم حل 

بحران هستیم.
اما موضوعی که باید بدان دقت 
کرد این است که حقایق نباید در 
سایه این خونسردی کتمان شود و 
جامع،  مردم  با  می بایست  دم  هر 
اطالع  از  و  بود  روراست  و  صادق 

حس  تا  نمود  دوری  غلط  رسانی 
مردم  و  مسئوالن  بین  ما  اعتماد 
به  دلگرمی  که  چرا  نیاید  پایین 
صداقت و غمخواری مسئوالن خود 
باال  برای  است  پشتوانه ای  نوعی 
بردن روحیه مردم که باعث تسریع 
مرحله  به  بحران  مرحله  از  گذار 

عادی می شود.

کرونا در ایران
و  چین  در  کرونا  شیوع  با 
هشدارهای سازمان جهانی بهداشت 
مبنی بر آماده شدن همه کشورها 
برای رویارویی با اپیدمی جهانی 
کووید ١٩ سران جمهوری اسالمی 
رویه  تدبیری  هیچ  اتخاذ  بدون 
تنها  نه  و  گرفته  پیش  را  عادی 
تدبیری  هیچ  کشور  داخل  در 
خود  پروازهای  بلکه  نیاندیشیدند 
را )شرکت ماهان وابسته به سپاه 
ادامه  چین  مقصد  به  پاسداران( 
آمار  اولین  شواهد  بنابر  دادند. 
به  مربوط  کشور  در  مبتالیان 
وجود  می باشد.  ماه  بهمن  اوایل 
رده  مسئوالن  برای  بیماری  این 
باال ثابت شده بود. سران رژیم که 
داشتند  آگاهی  بیماری  وجود  از 
نظام  بقای  و  و  اندیشی  مصلحت 
را به سالمت و جان مردم ارجحیت 
معدودی  شرکت  با  تا  دادند 
نمایشی  راهپیمایی  در  مردم  از 
٢٢بهمن و انتصابات مجلس در ٢ 
اسفند کورسوی امیدی برای آینده 
عمومی  اذهان  در  خود  تاریک 
بر  باشد  مرهمی  و  کرده  ایجاد 

زخم ها و شکست های اخیر!

عکس العمل جمهوری آخوندی بعد 
از کرونا

مضحک  نمایش  اتمام  از  پس 
انتخابات مجلس در ٢ اسفند ماه و 
شیوع تصاعدی بیماری در کانون 
مسئوالن  قم،  شهر  آن،  گسترش 
بی توجه به اهمیت موضوع از سر 
جهالت یا عمد، شهر قم را به دلیل 
مذهب  منظر  از  شهر  این  قداست 
خود  و  نکردند  قرنطینه  تشیع 

آخوندهای ساکن این شهر با فرار 
از این شهر به شهرهای شمالی و 
این  سریع  گسترش  باعث  جنوبی 
بیماری در تمام نقاط کشور شدند. 
اما چرا با اصرار مقام های سازمان 
بهداشت شهر قم را قرنطینه نکردند؟ 
منفعت سپاه و سران از شیوع کرونا 
بتوان  شاید  بود؟  چه  کشور  در 
ضرب المثل ماهی گرفتن از آب 
این مورد به کار  آلود را در  گل 
فرصتی  پاسداران  سپاه  آری  برد. 
بهتر از این نصیبش نمی شد. اینبار 
افسار گسیخته ی کرونا  از سالح 
علیه مردم ایران استفاده می کند. 
دشمن  و  دوست  که  سالحی 
خودشان  گریبانگیر  و  نمی شناسد 

نیز می شود. 

بر  داشت  خواهیم  مروری  ذیل  در 
مواجه  در  آخوندی  رژیم  رویکرد 
با کرونا و مدیریت بحران)در واقع 

بحران مدیریت!(

که  کشورها  تمامی  خالف  بر 
دالری  میلیارد  کالن  بودجه های 
جبران  و  کرونا  با  مقابله  جهت 
و  کارفرمایان  تضرر  از  ناشی 
روحی  آرامش  ایجاد  و  کارگران 
روانی در جامعه اختصاص داده اند، 
از  پر  جیب هایشان  که  رژیم  سران 
صندوق  از  بالفاصله  خالیست 
دریافت  خواهان  پول  بین المللی 
وام پنج میلیارد دالری می شوند. 
صاحب  خود  که  خامنه ای  آخوند 
میلیارد  سیصد  نامشروع  ثروت 
دالری از بیت المال است نه تنها 
نمی شود  کمکی  هیچ  به  حاضر 
بلکه با برداشت مبلغ یک میلیارد 
با  توسعه ملی  از صندوق  دالری 
تاخیر بسیار زیاد )مقوله زمان در 
بحران مدیریت( موافقت می کند. 
از طرفی سپاه با احتکار ماسک ها 
و اقالم پزشکی اهدایی و فروش در 
بازار آزاد به قیمت چند برابر کارو 
می کند.  پا  به  تازه ای  کاسبی 
سازمان  و  بین المللی  کمک های 
برای  رایگان  که  جهانی  بهداشت 

رژیم  اختیار  در  مردم  بین  توزیع 
برای  داروخانه ها  در  گرفته  قرار 

فروش عرضه می شوند.

بیداد  پزشکی  در خدمات  تبعیض 
بی  تشخیص  کیت های  می کند. 
از  یکی  خود  که  چینی  کیفیت 
شیوع  و  نادرست  تشخیص  عوامل 
و  عادی  مردم  برای  بیماریست 
برای  را  اهدایی  ژاپنی  اقالم 
باال  رده  خودی های  و  آخوندها 

استفاده می کنند.

روحانی  آخوند  گزافه گویی های 
شرایط  ارقام،  و  آمار  با  رابطه  در 
فعلی جامعه، تناقض آمار و حقایق 
از  دور  نابجا  و تصمیمات  مشهود 
بحران  مدیریت  علم  استانداردهای 
هر چه بیشتر مردم را رنجیده خاطر 

و نا امید می کند.

کرونا  به  الریجانی  علی  ابتالی 
مانند ابتالی اسحاق جهانگیری و 
تن  چندین  و  والیتی  اکبر  علی 
فاسد  نظام  اول  حلقه ی  از  دیگر 
برای  توجیهی  و  محض  دروغ 
از  فرار  و  است  عمومی  افکار 
ممکن  را  کاخ ها  به  مسئولیت 
حکومتی ها  کرونای  می سازد. 
کامال مخفی می شود و هم چنان 
که مشاهده شده پس از مرگ هم 
عمدتا دالیل مرگ آنها را موارد 
دیگری اعالم کرده اند. جالب آنکه 
که  باالیی  رده  مقامات  ی  همه 
می شود  رسانه ای  شدنشان  مبتال 
کامل  سالمتی  به  مدتی  از  بعد 

دست پیدا می کنند.

همان  در  که  معضالتی  از  یکی 
نشان  را  خود  ابتدای شیوع کرونا 
داد نبود چتر حمایتی بیمه ای بر سر 
است.  از کارگران  زیادی  جمعیت 
میلیونی  بیست  حدود  جمعیت  از 
کارگران تنها پانزده میلیون کارگر 
و بازنشسته دارای تامین اجتماعی 
سه  جمعیت  کسر  با  و  هستند 
از آن می توان  میلیونی کارمندان 

میلیون  سه  تا  دو  حدود  گفت 
وجود  بیمه  حمایت  بدون  کارگر 
این کارگران حتی مشمول  دارند. 
یارانه های کرونا نیز نیستند. آسیب 
بزرگ کرونا برای کارگرانی است 
که به علت بارها تعدی به قانون 
کار  به  مشغول  بیمه  بدون  کار 
موسسه  آمارهای  مطابق  هستند. 
عالی پژوهش تامین اجتماعی  در 
ایران ٨٠ درصد شاغالن بدون بیمه 
در سال ٩٦، زن بوده اند و اغلب در 
مشاغل غیررسمی. در واقع عمده 
به  ابتال  صورت  در  که  افرادی 
کرونا نمی توانند از مزایای غرامت 
دستمزد ایام بیماری بهره مند شوند 
آنها  از  بسیاری  هستند.  زنان 
خانواده  یک  معاش  تامین  برای 
مجبور به کار هستند. کرونا برای 
زندگی  در  دیگری  کابوس  آنها 

سختشان خواهد بود.

وزارت  دیپلماتیکی  فشارهای 
و  ظریف  توسط  رژیم  خارجه 
نهادهای  و  سازمان  بر  عواملش 
بین المللی با مظلوم نمایی همزمان 
با شیوع بحران کرونا در ایران اوج 
را  آمریکا  تحریم های  و  می گیرد 
مانعی بر سر راه مبارزه با کرونا 
رفع  خواستار  که  می شمارند 
تحریم ها می شوند. این در حالیست 
دارویی هرگز  و  اقالم غذایی  که 
سپاه  و  نیستند  تحریم ها  لیست  در 
در  آخوندی  جمهوری  تروریست 
فکر ماهی گرفتن از آب گل آلود 
را  خود  نیابتی  نیروهای  تا  است 

تقویت و احیا کند.

دریافت  بر  مبنی  رژیم  درخواست 
کمک از سازمان بهداشت جهانی 
برای ارسال تیم پزشکان بدون مرز و 
سپس نپذیرفتن آنها پس از ورود به 
ایران از نکات قابل تفکر می باشد 
کسب  منتظر  همچنان  تیم  این  و 
می باشد.  فعالیت  برای  اجازه 
عملیات  مسئول  الشاریته  میشل 
اعالم  سازمان  این  اضطراری 
نهادهای  با  همچنان  کرده است 

گفتگو  حال  در  ایران  بهداشتی 
پزشکی  اقدامات  بتواند  تا  است 
خود را در هر مکانی که ضروری 
است آغاز کند. حضور این تیم اما 
با مخالفت سپاه پاسداران و رسانه 
رهبر  به  نزدیک  چهره های  و  ها 
این  اصلی  دالیل  از  شد.  مواجه 
مخالفت به ادامه سرپوشی حقایق 
و عدم درز اطالعات واقعی فوت 
شدگان به خارج از کشور می توان 

اشاره کرد.
در این ایام تلخ که مردم ناامید به 
فکر سالمت خود و تامین ابتدایی 
خانواده شان هستند،  مایحتاج  ترین 
نظامی  تحریکات  از  خبرهایی 
نظامی اش  شبه  گروه های  و  سپاه 
در کشور عراق به گوش می رسد. 
تحریک و هدف قراردادن نیروهای 
آمریکایی توسط بازوهای اختاپوس 
سرطانی سپاه، گروه های نیابتی و 
میلیتاریزه کردن شهرهای مرزی با 
چه هدفی است؟ تالش نظام برای 
فرار از رسوایی پنهان کاری کرونا 
جنگ  با  سقوط  از  جلوگیری  و 

افروزی ادامه دارد.
را  خود  که  رژیم  مرفه  مسئوالن 
در کاخ ها و ویالهایشان قرنطینه 
واحدهای  تعطیلی  با  و  کرده اند 
برده اند  یاد  از  صنفی  و  تولیدی 
در  و  فلج  اقتصاد  این  وجود  با 
به  که  کسانی  بسیارند  مانده 
با یک روز  نان شب محتاج اند و 
زندگی شان  چرخ  نرفتن  کار  سر 
نمی چرخد. آری همه دوست دارند 
که ایام قرنطینه را در آغوش گرم 
خانواده سپری کنند اما صد حیف 
روباه  گویا  خالیست.  سفره ها  که 
برای  که  است  برده  یاد  از  بنفش 
جامعه  در  قرنطینه  شرایط  ایجاد 
می بایست بسته حمایت های مالی 
شود.  گرفته  نظر  در  عوض  بدون 
رهبران کشورهای  مقایسه سخنان 
اروپایی و آمریکایی که تمام تالش 
و  دلگرمی  ایجاد  برای   را  خود 
آرامش در دوران قرنطینه می کنند 
مسئوالن  عملکرد  و  سخنان  با 
خیانت  و  کفایتی  بی  اوج  رژیم، 
آخوندها را بارها و بارها در ذهن ها 

تداعی می کند.

بحران مدیریت  بحرانی،  در شرایط 
نیست  نهفته  کسی  بر  آخوندها 
پیش  قابل  بسیار  آنها  عملکرد  و 
است  شرایط  این  در  است.  بینی 
که ملت ها به خصوص ملت کورد 
به  دست  می کند،  چاره اندیشی 
در  را  عمل  اقتدار  و  شده  کار 
با  کورد  ملت  می گیرند.  دست 
در  متفاوتی  کمپین های  ایجاد 
افراد  برای  خصوص جذب کمک 
تهیه  پذیر،  آسیب  و  بضاعت  بی 
بهداشتی،  و  غذایی  بسته های 
محل های  و  منزل  کرایه  بخشیدن 
صاحبین  سوی  از  کار  و  کسب 
ضد  مستاجران،  برای  امالک 
عمومی  مکان های  کردن  عفونی 
و... پیشرو و الگوی سایر ملت ها 

در ایران هستند. 
بحران  مدیریت  که  است  درست 
برای ذهن زنگ  علمی است که 
زده ی آخوندها قابل درک نیست 
اما مدیریت بحران از نظر بسیاری 
و  مهربانی  صبوری،  انسانیت، 

بخشش نیز می طلبد.

آرمان سالمت 
ابراهیم خلیل مهرنو
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سیاست صدور انقالب و 
عصر کرونا

برای  اسالمی  جمهوری  راهبرد 
یک  ایجاد  ایران  در  ماندگاری 
دیواره شیعه در اطرف خود است، 
امپراطوری  گاها  که  مسئله 
اما  می شود،  خوانده  نیز  شیعه 
کنونی که کشورهای  شرایط  در 
ناآرامی هایی  و عراق شاهد  لبنان 
هستند و بخش غیرشیعه پاکستان 
در  ایران  حضور  به  افغانستان  و 
منطقه حساس شده است، اسرائیل و 
سعودی این موضوع را تهدید علیه 
امنیت ملی خود قلمداد می کنند 
و همچنین به دلیل عدم هژمونی 
فرهنگی و اقتصادی امکان یک 
امپراتوری شیعه با محوریت ایران 
غیرقابل تحقق است، رژیم بیشتر در 
صدد تشکیل گروه های میلیشای 
وابسته به خود است، گروه هایی که 
صرفا جهت ایجاد اخالل در امنیت 

کشورهای خود کاربرد دارند.
امنیت  در  اخالل  ایجاد  سیاست 
نیابتی  گروه های  توسط  منطقه 
یک  واقع  در  اسالمی   جهوری 
است،  ایران  داخل  روبه  سیاست 
بدین مفهوم که جمهوری اسالمی 
فشار  افزایش  از  جلوگیری  برای 
بین المللی بر خود  در تالش است 
چالش  به  را  منطقه  امنیت  که 
که  عقیده اند  این  بر  آنها  بکشد، 
بر بحران های داخلی احاطه کافی 
مسبب  می تواند  آنچه  و  دارند 
سقوط رژیم شود، تهدیدات خارجی 
ایجاد  سیاست  واقع  در  و  است 
علیه  را  منطقه  امنیت  در  اخالل 
طراحی  خارجی  مخالف  نیروهای 
سران  که  است  مشخص  کرده اند. 
خارجی  تهدید  اسالمی  جمهوری 
می پندارند،  ذاتی  مقوله  یک  را 
کنونی  بین المللی  نظم  واقع  در 
را  آمریکا  مانند  ابرقدرت هایی  و 
دیگری خود قلمداد می کنند که 

دشمنی ذاتی با هم دارند. 
صدور  سیاست  مسئله  مقاله  این 
انقالب را در عصر کرونا را بررسی 

می کند.
جمهوری  کنونی  شرایط  در 
اسالمی با دو بحران بزرگ داخلی 
عمال  که  بحرانی  دو  است،  روبرو 

هیچ احاطه ای بر آنها ندارد.
 بحران اول افزایش عدم مشروعیت 
داخلی است و بحران دوم ابر بحران 

اقتصادی است.
نکته مهم این دو بحران تاثیر آنها 
است،  انقالب  صدور  سیاست  بر 
مبنای  چه  اسالمی  جمهوری 
کار خود را بر اساس تحقق یک 
دیواره شیعه قرار دهد و چه صرفا 
امنیت  در  چالش  ایجاد  خواهان 
در  رژیم  این  رفتار  باشد،  منطقه 
این راستا بر این دو بحران داخلی 
این بحران  ها  تاثیر مستقیم دارد و 
سیاست  تحقق  بر  مستقیم  تاثیر 

صدور انقالب دارند. 
چون سیاست صدور انقالب آنچنان 
سیاست  یک  می شود  ادعا  که 
شیعه  هویت  اساس  بر  حق طلبی 
علیه  سیاست  یک  بلکه  نیست، 
فشار  ایجاد  جهت  بین المللی  نظم 
اسرائیل  و  اسالمی  کشورهای  بر 

و آمریکا است، تحلیل گران داخلی 
تنها  که  عقیده اند  این  بر  رژیم 
یک  آنها  سقوط  عامل  فاکتور 
دشمن خارجی است، که باتوجه به 
آمریکا   آنها  غرب ستیزی  گفتمان 

را دشمن ذاتی خود می پندارند. 
این نگاه به امنیت داخلی مسبب 
ساختار  با  ما  که  است  شده  آن 
روبرو  چندوجهی  فیدبک  بسته 
باشیم، هرچە بحران داخلی و عدم 
مشروعیت رژیم باالتر بگیرد، این 
انقالب   صدور  سیاست  به  رژیم 

آن  از  و  می شود  وابسته  بیشتر 
حضور  اینکه  دلیل  به  هم  طرف 
حساسیت  با  دیگر  کشورهای  در 
جامعه بین المللی روبرو شده است، 
این کشورها در تالش هستند که 
با ایجاد فشار بین المللی خصوصا 
فشار بر  اقتصاد ایران، رژیم  را 
کنند  منصرف  حضور  نوع  این  از 
اقتصادی  فشار  آن  با  همزمان  و 
عدم  و  داخلی  نارضایتی  میزان 
و  می دهد  افزایش  را  مشروعیت 
را  انقالب  صدور  در  مانور  قدرت 

کاهش می دهد.
این تبیین بدین مفهوم نیست که با 
کاهش تهدید سقوط رژیم جمهوری 
صدور  سیاست  از  دست  اسالمی 
انقالب برمی دارد، در دوران کاهش 
تهدید رژیم خواهان عظمت خواهی 
ایجاد  برای  تالش  و  است  بیشتر 
خود  ذهن  پس  در  را  امپراطوری 
دارد، اما در عصر بحران هایی که 
اسالمی  جمهوری  کنونی  شرایط 
ایجاد  پی   در  صرفا  رژیم  است، 
از  جلوگیری  برای  سازوکاری 
بر  ادعا  این  است.  خود  سقوط 
اساس  گفته های خامنه ای مطرح 
به  دشمنی  باورمند  می شود که 
ذاتی بین غرب و جمهوری اسالمی 

دارد. 
انقالب  پس سیستم سیاست صدور 
در عصر بحران های داخلی جمهوری 

اسالمی   بدین شرح است، به دلیل 
اینکه اقتصاد ایران توانایی تحمل 
سیاست خارجی آن را ندارند و این 
سیاست برای تامین هزینه باید به 
بخش داخلی فشار بیاورد، پس از 
فشار به بخش داخلی مشخص است 
در  امنیت  عدم  و  نارضایتی  که 
افزایش  اسالمی  جمهوری  رژیم 
پیدا می کند، رژیمی که از آغاز 
در  مشروعیت  عدم  با  تشکیلش 

بخشی از جامعه ایران روبرو بود.
بین المللی  حضور  بعد  مرحله  در 

شامل  که  انقالب  صدور  نوع  از 
پکیج حمایت و آموزش گروههای 
برای  تالش  مذهبی،  رادیکال 
بین  در  ملیشیا  تشکیل گروه های 
مسلمانان خصوصا مسلمانان شیعه،  
امنیت  فروپاشی  برای  تالش 
کشورهای اسالمی از طریق ایجاد 
با  ضدیت  نیابتی،  جنگ های 
حقوق بشری،  جهانشمول  ارزش های 
و  اسرائیل ستیزی  و  آمریکا 
اسالمی  تروریسم  تشویق  همچنین 
جامعه  نارضایتی  با  است؛ 
این  در  و  است  همراه  بین المللی 
بین ائتالفی بین المللی علیه ایران 
ائتالف  این  تشکیل شده است که 
فعال در تالش است از طریق فشار 
در  را  رژیم  این  رفتار  اقتصادی 

سطح بین المللی کنترل  کند.
مرحله  در  اقتصادی  فشارهای   
اول اقتصاد ایران را به انزواگرایی 
کوچک  به  بعدی  مرحله  در  و 
شدن بیشتر می کشاند و کوچکی 
امکان  جمعیت  افزایش  و  اقتصاد 
تحقق یک زندگی مناسب را برای 
افراد جامعه کاهش می دهد و باز 
داخل  در  رژیم  مشروعیت  میزان 
مرزهایش کاهش پیدا می کند  و 
همه این مسائل همراه این موضوع 
ساختار  یک  رژیم  که  است 
ساختار  این  در  و  دارد  توتالیتر 
اتاق  تا  بیان  آزادی  از  توتالیتر 

قوانینی سفت و سخت  خواب های 
و  می کند  تعریف  مردم  برای  را 
اجرای  برای  نظارتی  سیستم  ده ها 

این قوانین ایجاد کرده است.
در  مسئله  این  اهمیت  حائز  نکته 
میزان  کاهش  باز  که  است  این 
بیشتر  را  رژیم  داخلی  مشروعیت 
ملزم می کند که بر سیاست صدور 
انقالب تاکید بیشتری داشته باشد.
چند  فیدبک  بسته  ساختار  این 
وجهی نتیجه اش فرسودگی در تمام 
همین  بر  و  است  ایران  بخش های 

اساس هم هست که ما در شرایط 
قبیل  از  بحران هایی  با  کنونی 
ورشکستگی صندوق بازنشستگی، 
عدم   ، زیرساخت ها  در  استهالک 
بهداشت  زیرساخت های  توسعه  
محیط  ابربحران  درمانی،  و 
آب  ورشکستگی  بحران  زیستی، 
از  ابر بحران های اجتماعی جدا  و 
بحران های اقتصادی روبرو هستیم.

اپیدمی  با  شدن  روبرو  مسئله  در 
اولیتش  اسالمی  جمهوری  کرونا 
صدور  سیاست  برای  بیشتر  تالش 
خامنه ای  بود،  اسالمی  انقالب 
شعبان  نیمه   روز  سخنرانی  در 
کرونا  مسئله ی  "پس  گفت:  خود 
توطئه ی دشمن ها غافل  از  را  ما 
نکند، از توطئه ی استکبار غافل 
نکند؛ ]چون[ دشمنی استکبار هم 
اسالمی  جمهوری  نظام  اصل  با 
کند  خیال  کسی  اینکه  است. 
ما  با  تا  نکنیم  دشمنی  ما  که 
اصل  نیست؛  این  نکنند،  دشمنی 
اصل  اسالمی،  جمهوری  نظام 
آنها  نظر  از  اسالمی  مردم ساالری 
قابل قبول نیست، قابل فهم نیست 
و قابل تحمل نیست. این هم یک 

نکته." 
اینکه  از  جدا  هم  اساس  همین  بر 
بحران  با  ما  کرونا  عصر  در 
و  بودیم  روبرو  درمانی  زیرساخت 
که  است  بحران  یک  که  هستیم 

در نتیجه کوچکی اقتصاد ایران و 
عدم اهمیت مردم در دیدگاه رژیم 

شکل گرفته است.
روبرو  نیز  دیگر  مسئله  دو  با 

هستیم:

شیوع  هنگام  دیر  اعالم  یک: 
بیماری کرونا در ایران

وضعیت  هنگام  زود  اعالم  دو: 
عادی و یا گذر از اپیدمی کرونا

موضوع اول را می توانیم به بخش 
دهیم،  ارجاع  نظام  ایدولوژیکی 
اهمیت قم در نگاه  در چهارچوب 
همچنین  و  رژیم  عوامل  سیاسی 
ابزارهای  که  توتالیتری  نظام 
بحران  برای  غیرعلمی  و  متفاوت 
کرونا بکار می برد، این مسئله را 

می تواند تحلیل کرد.
مسئله  به  مستقیما  دومی  اما   
اهمیت  و  انقالب  صدور  سیاست 
جان مردم در نگاه سران جمهوری 

اسالمی مربوط است چون:
 

ماجراجویی  دلیل  بە  الف: 
سطح  در  اسالمی  جمهوری 
دهه  سه  از  بیشتر  و  بین المللی 
تحریم اقتصادی وضعیت اقتصادی 
و  دارد  قرار  پرتگاه  لبه  در  ایران 
اپیدمی کرونا عاملی خواهد شود 
ایران  اقتصاد  ورشکستگی  که 

حتمی شود.

ب: رژیم بجای مقابله با اپیدمی 
وضعیت  است،  تالش  در  کرونا 
برای کسب  به فضای  را  موجود 
مشروعیت سپاه پاسداران و نیروهای 
تبدیل  مردم  بین  در  خود  نیابتی 
کند و بر همین اساس افرادی با 
پرچم های حشدالشعبی، حزب الله 
لبنان و ... در سطح شهر در رفت و 
آمد هستند و وانمود می کنند که 

می کنند.  کمک  مردم  به  دارند 
در فاصله دو ماه از شیوع بیماری 
کرونا سه قرارگاه نظامی را تحت 
کرونا  کنترل  برای  تالش  عنوان 

احداث کرده است.

ج: رژیم در عصر کرونا تحت عنوان 
 ، آنالین تالش کرده است  آموزش 
اپ های  از  کند  ناچار  را  مردم 
از  جاسوسی  کاربرد  که  داخلی 
کنند.  استفاده  دارد،  را  کاربران 
داتابیسی  طریق می خواهد  این  از 
مردم  بیشتر  سرکوب  برای 

جمع آوری کند.

شیوع  مخفی کردن  با  رژیم  د: 
پیروکردن  با  همچنین  و  کرونا 
تالش  در  گلە ای  ایمنی  سیاست 
است، وضعیتی را ایجاد کند که 
بزرگ  کانون  یک  به  خاورمیانه 
نیروهای  و  شود  تبدیل  کرونا 
نظامی این منطقه اعم از نیروهای 
دیگر  یا  و  خاورمیانه  کشورهای 
ائتالف هایی  به  نیروها که وابسته 

هستند را در تنگا قرار دهد.

سیاست  که  صورتی  در  س: 
موج  ایجاد  مسبب  گله ای  ایمنی 
شود،  ایران  در  کرونا  شیوع  دوم 
در  کرونا  دوم  موج  ایجاد  امکان 
پاییز آینده بسیار باال می رود و این 
برای  جدی  تهدید  یک  می تواند 
واقع  در  و  باشد  جهانی  اقتصاد 
رفتار جمهوری اسالمی در مقابله 
با کرونا تنها دهن کجی به دانش 
پزشکی نیست، بلکه نوعی مقابله 

با اقتصاد و نظم جهانی است.
این موضوعات  ملموس شدن همه 
در حالتی که ما به نگاه جمهوری 
توجه  انسان ها  جان  به  اسالمی 

کنیم، محرز تر می شود. 
دوران  در  که  شنیده ایم  بار ها 
برای  انسانی  سپر های  از  جنگ 
جنگی  تاکتیک  از  جلوگیری 
نگاه  در  شده است،  استفاده  عراق 
مرگ  اسالمی  جمهوری  حاکمان 
در راه ماندگاری حکومت اسالمی 
دنیا  آن  در  جاودانگی  مسبب 
می شود و اشتباه در راه ماندگاری 
است.   بخشش  قابل  هم  رژیم  این 
صد البته بر اساس گفته خمینی "  

حفظ نظام از اوجب واجبات است"
انسان ها در نگاه  عدم اهمیت جان 
این  نگاه  و  اسالمی  جمهوری 
ماندگاری  چگونگی  به  رژیم 
خود در شرایط بحرانی و همچنین 
ذاتی  دشمنی  به  رژیم  سران  باور 
آن  مسبب  آمریکا  و  ایران  بین 
رژیم  گفت،  بتوان  که  شده است 
کرونا  واقع  در  اسالمی  جمهوری 
را به فرصتی برای ادامه سیاست 
تبدیل  اسالمی  انقالب  صدور 
در  که  همچنان  البته  کرده است، 
فرصت  این  رفت  آن  توضیح  باال 
تنها زمینه فرسودگی بیشتر ایران 
ضمانتی  و  کرد  خواهد  فراهم  را 
برای ماندگاری جمهوری اسالمی 

نیست.

 فشارهای اقتصادی در مرحله اول، اقتصاد ایران را به انزواگرایی و در مرحله بعدی به کوچک شدن بیشتر می کشاند و 
را برای افراد جامعه کاهش می دهد و باز میزان  کوچکی اقتصاد و افزایش جمعیت امکان تحقق یک زندگی مناسب 
مشروعیت رژیم در داخل مرزهایش کاهش پیدا می کند  و همه این مسائل همراه این موضوع است که رژیم یک ساختار 
توتالیتر دارد و در این ساختار توتالیتر از آزادی بیان تا اتاق خواب های قوانینی سفت و سخت را برای مردم تعریف می کند 

و ده ها سیستم نظارتی برای اجرای این قوانین ایجاد کرده است.
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مخالفت دادسرای نظامی ارومیه 
با عفو و آزادی مشروط دو 

زندانی سیاسی کورد

دادسرای نظامی ارومیه درخواست 
فاروق  مشروط  آزادی  و  عفو 
دو  پیغامی،  امیر  و  شارویرانی 
زندانی سیاسی کورد اهل شهرستان 
اشنویه در زندان کرمان را رد کرد. 
این دو  به گفته یک منبع آگاه، 
زندانی سیاسی کورد پس از شیوع 
به  پیش  روز  چند  کرونا  ویروس 
درخواست  جهت  و  آمدند  مرخصی 
عفو و آزادی مشروط به دادسرای 
نظامی ارومیه مراجعه کرده بودند. 
این منبع آگاه افزود: سید ابراهیم 
دو  این  پرونده  قاضی  حسینی 
پناهیان  شهرام  و  سیاسی  زندانی 
دادسرای  احکام  اجرای  قاضی 
نظامی ارومیه با درخواست این دو 
آنان  به  زندانی سیاسی مخالفت و 
اعالم کردند که مورد عفو و آزادی 

مشروط قرار نخواهند گرفت. 
داشت: سید  اظهار  آگاه  منبع  این 
زندانی  دو  این  به  حسینی  ابراهیم 
سیاسی اعالم کرده مهم نیست که 
ایران  قوه قضاییه و رهبر حکومت 
چه تصمیماتی را اتخاذ می کنند، 
با  و  می دهیم  دستور  اینجا  ما 
مشروط  آزادی  و  عفو  درخواست 

شما مخالف هستیم. 
روز یکشنبه هفتم مهرماه ٩٨، این 
دو زندانی سیاسی در اعتراض به 
رفتار نامناسب رئیس حفاظت زندان 
کرمان و تحت فشار قرار دادن آنان 

دست به اعتصاب زده بودند. 
کورد،  سیاسی  زندانی  دو  این 
سال  آذرماه  سه شنبه چهاردهم  روز 
ارومیه  نظامی  دادگاه  توسط   ٩٦
و  زندان  سال  هشت  به  مجموعا 

محکوم  کرمان  زندان  به  تبعید 
گردیدند. براساس این حکم که روز 
شنبه بیست و پنجم آذرماه سال ٩٦ 
کورد  شهروند  دو  این  وکالی  به 
به  پیغامی  امیر  بود،  شده  ابالغ 
فاروق  و  تعزیری  زندان  چهار سال 
زندان  سال  چهار  به  شارویرانی 

تعزیری محکوم شده بودند.
دو  این  ارومیه  نظامی  دادگاه   
با  "همکاری  به  را  کورد  شهروند 
حکومت  اپوزیسیون  کورد  احزاب 
ایران" متهم کرده بود. روز دوشنبه 
فاروق   ،٩٦ سال  بهمن ماه  دوم 
به  ارومیه  زندان  از  شارویرانی 
زندان کرمان تبعید شده بود و امیر 
بیست  دوشنبه  روز  نیز  پیغامی 
زندان  به   ٩٨ سال  تیرماه  پنجم  و 

کرمان تبعید شد.

اعتصاب یک زندانی سیاسی کورد 
در زندان دیزل آباد کرماشان

چهارم  و  بیست  یکشنبه  روز  از 
سیاسی  زندانی  یک  فروردین ماه، 
مریدی"  "اسماعیل  نام  به  کورد 
توابع  از  "قلقله"  روستای  اهل 
عدم  به  اعتراض  در  ثالث باباجانی 
و  مرخصی  درخواست  با  موافقت 
دیزل آباد  زندان  در  مشروط  آزادی 
زده  اعتصاب  به  دست  کرماشان 
زندانی  این  عمومی  است.وضعیت 
سیاسی در پی اعتصاب غذا وخیم 
اعالم شده است. این زندانی سیاسی 
روز پنج شنبه هفتم خردادماه ٩٤ از 
سوی سپاه نبی اکرم بازداشت و به 
بازداشت وی، چهار شهروند  دنبال 
دیگر به نام های "نبی الله محمدی 
فرزند اعظم، ناصر مرادی، هدایت 
بازداشت  عزیزی"  دالور  و  سیدزاده 

کورد  شهروند  پنج  بودند.این  شده 
کرماشان  انقالب  دادگاه  سوی  از 
از  یکی  در  "عضویت  اتهام  به 
حکومت  اپوزیسیون  کورد  احزاب 
به  کدام  هر  اسلحه"  حمل  و  ایران 
ده سال حبس تعزیری محکوم و این 

احکام در شعبه ٩ دادگاه تجدیدنظر 
کرماشان عینا تأیید شده بود.

تا کنون به دلیل دخالت های سپاه 
از حق  اسماعیل مریدی  پاسداران، 
محروم  مشروط  آزادی  و  مرخصی 

بوده است.

سعید سنگر به پانزده سال حبس 
محکوم شد

سیاسی  زندانی  سنگر،  سعید 
محبوس در زندان ارومیه از سوی 
این شهر  انقالب  دادگاه  دوم  شعبه 
به ریاست قاضی "شیخلو" به پانزده 

سال حبس محکوم گردید.
اسفندماه  هفتم  چهارشنبه  روز 
اتهام  به  سیاسی  زندانی  این   ،٩٨
معاند  جمعیت های  در  "عضویت 
کشور" به شعبه دوم دادگاه انقالب 
سال  پانزده  حکم  و  احضار  ارومیه 
اسفندماه  یازدهم  وی  برای  حبس 
همان سال صادر و روز شنبه بیست 
و سوم فروردین ماه به وی ابالغ شده 

است.
نیز   ،٩٨ دهم دی ماه  سنگر  سعید 
"عضویت  اتهام  به  ابالغیه ای  طی 
در گروه های بغی و مجاهدین خلق" 
به شعبه دوم دادگاه انقالب ارومیه، 
به ریاست علی شیخلو احضار شد 
و این جلسه طی روزهای گذشته با 
وجود انتقال وی از زندان به دادگاه، 
به دلیل عدم حضور وکیل در جلسه 

دادگاه برگزار نشده بود.
 بیست و ششم آذرماه ٩٨ نیز، این 
زندانی سیاسی از زندان ارومیه به 
انقالب  دادگاه  بازپرسی   ۶ شعبه 
بازجویی و  ارومیه منتقل و مورد 
تفهیم اتهام قرار گرفته بود. سعید 
سنگر در آن جلسه به اتهام "تبلیغ 
رسانه های  با  ارتباط  و  نظام  علیه 
بیگانه" مورد بازجویی قرار گرفت.

وی پیشتر نیز در سال ٩٦ پرونده ای 
با اتهام "تبلیغ علیه نظام" علیه وی 
گشوده شده بود که به دلیل فقدان 
این  در  تعقیب  منع  قرار  مدرک، 

پرونده برای او صادر شد.
سعید سنگر، زندانی سیاسی متولد 
دوازدهم اردیبهشت ماه ١٣٥٢ است. 
او دهم شهریورماه ١٣٧٩ بازداشت، 
آبان ماه  هشتم  پرونده اش  در  اما 
١٣٧٩ به عنوان تاریخ بازداشت وی 

ذکر شده است.
این زندانی سیاسی بیست و هشتم 
آبان ماه ١٣٧٩ طی کمتر از دو ماه 
انقالب  دادگاه  یک  شعبه  توسط 
فاطمی،  قاضی  ریاست  به  سنندج 
طریق  از  "محاربه  اتهام  بابت  از 
مجاهدین  سازمان  در  عضویت 
اعدام محکوم شد. سعید  به  خلق" 
سنگر پس از آن از بازداشتگاه اداره 

بازداشتگاه  به  سنندج  اطالعات 
وزارت اطالعات موسوم به بند ٢٠٩ 
تا  و  منتقل  تهران  در  اوین  زندان 
سال ٨٢ در سلول انفرادی نگهداری 
شد. در آذرماه همان سال در مرحله 
تجدید نظر حکم وی با یک درجه 
تخفیف به حبس ابد تقلیل یافت و 
نهایتا به زندان ارومیه منتقل شد.

سوم  زندانی  این  ابد  حبس  حکم 
دی ماه ٩٥ توسط شعبه ۴ اجرای 
حبس  سال   ١٨ به  سنندج  احکام 

تعزیری کاهش پیدا کرد.
زندانی  این  آزادی  حکم   ٩٥ سال 
سنندج  دادگاه  سوی  از  سیاسی 
صادر شده بود، اما وزارت اطالعات 
بدون  وی  و  شده  وی  آزادی  مانع 
درحال  ارومیه  زندان  در  مرخصی 
خود  محکومیت  دوران  گذراندن 

است.

دیوان عالی کشور تحت فشار 
سپاه حکم اعدام یک زندانی 
سیاسی کورد را تأیید کرده است

فشار  تحت  کشور  عالی  دیوان 
ارسالن  اعدام  حکم  پاسداران  سپاه 
کورد  سیاسی  زندانی  خودکام، 
ارومیه  مرکزی  زندان  در  محبوس 

را تأیید کرده است.
به گفته یک منبع آگاه از زندان 
طی  سیاسی  زندانی  این  ارومیه، 
حکمش  به  بار  سه  اخیر  سال  دو 
با  کشور  عالی  دیوان  و  اعتراض 
حکم  وی،  تجدیدنظرخواهی  رد 

اعدامش را تأیید کرده است.
حفاظت  افزود:  آگاه  منبع  این 
اطالعات قرارگاه حمزه سپاه پاسداران 
در روند دادرسی این زندانی سیاسی 
کورد دخالت مستقیم داشته است.
اهل  ساله   ٤٧ خودکام  ارسالن 
به   ٩٧ اردیبهشت ماه  دوم  مهاباد 

اتهام "جاسوسی و همکاری با یکی 
از احزاب کورد اپوزیسیون حکومت 
ایران" بازداشت و به مدت ٣٦ روز 
انفرادی حفاظت اطالعات سپاه  در 
المهدی ارومیه تحت بازجویی بوده 

است. این زندانی سیاسی سپس به 
تیرماه همان  زندان منتقل و هشتم 
سال از سوی شعبه یک دادسرای 
محکوم  اعدام  به  ارومیه  نظامی 

شده بود.

صابر نادری 
از زندان مرکزی سنندج آزاد شد

فروردین ماه،  هجدهم  دوشنبه  روز 
زندانی  نادری،  صابر  مهندس 
قروه  شهرستان  اهل  کورد  سیاسی 
دنبال  به  حبس  ماه   ١٨ از  پس 
از زندان  نوروزی قوه قضاییه  عفو 
این  گردید.  آزاد  سنندج  مرکزی 
 ٩٦ سال  مردادماه  کورد  شهروند 
ملی  امنیت  علیه  "اقدام  اتهام  به 
از طریق عضویت در احزاب کورد 
اپوزیسیون حکومت ایران" از سوی 

شعبه اول دادگاه انقالب سنندج به 
شش سال حبس تعزیری محکوم شده 
دادگاه  در  نهایتا  حکم  این  و  بود 
تجدیدنظر سنندج به چهار سال حبس 
کرد.صابر  پیدا  کاهش  تعزیری 
نادری چهاردهم آذرماه سال ٩٥ از 
سوی نیروهای اطالعاتی بازداشت 
و سی ام بهمن ماه همان سال با قرار 
وثیقه صد و پنجاه میلیون تومانی 
موقتا آزاد شده بود. روز چهارشنبه 

این   ،٩٧ آذرماه  هشتم  و  بیست 
مهندس کامپیوتر و مدیر کمپانی 
"شهیر نرم افزار پویا" برای گذراندن 
دوران محکومیت چهار ساله اش در 
منزل شخصی بازداشت و به زندان 
مرکزی سنندج منتقل گردیده بود. 
این شهروند کورد یکی از مؤلفین 
امنیت  و  خصوصی  "حریم  کتاب 
اینترنت )مطابق با سرفصل دانشگاه 

علمی کاربردی(" می باشد.


