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زمینە سازی رژیم برای
 شرکت حداکثری مردم

 در ...

گذار دموکراتیک
چرا برنامە موشکی ایران 

یک تهدید
 جهانی است؟

مراکز  کە  بود  تابستان  اواسط 
فکری و تحقیقاتی به  این نتیجه  
ترامپ  دونالد  کە  رسیدند  مسلم 
و جمهوری خواهان انتخابات ریاست 
خواهند  را  آمریکا  آتی  جمهوری 
بایدن  آیندە  رئیس جمهور  و  باخت 
خواهد بود. همە کشورها هم خود 
را برای مرحلە بعد از ترامپ آمادە 
می کرند. بە ویژە اروپایی ها گفتە 
خیلی  را  ترامپ  صحبت های  و 
جدی نگرفتە و در حال آمادەسازی 

برای مرحلە پسا ترامپ بودند.
را  خود  اسالمی  جمهوری  اما 
مرحلە  برای  دیگر  شیوەای  بە 
آن هم  می کرد،  آمادە  ترامپ  پسا 
و  سیاست  از  خارج  مهیاشدنی 

درک انسانیت بود!
علم  با  اسالمی  جمهوری  رژیم 
هر  آمدن  کار  سر  بر  کە  این  بە 
معنا  این  بە  دموکرات  دولتی 
درها  همە  یکجا  کە  بود  نخواهد 
تمامی  باز شوند و  بر روی رژیم 
بلکە  شوند،  برداشتە  تحریم ها 
مسئلە برداشتن تحریم ها بە لیست 
بە  شد،  خواهد  افزودە  مذاکرات 
همین خاطر نیاز داشت تا با دست 
پر!! بە مرحلە پسا ترامپ و میز 
بود  راستا  همین  در  رود،  مذاکرە 
وسیاست های  تهدیدات  بر  کە 
آشوبگری خود افزود و با اقدامات 
برجام  اتمی  توافق  و  قانون  خالف 
را تندتر و حتی فلز اورانیوم را کە 
سالح  ساخت  در  فقط  آن  مصرف 

هستەای است تولید كرد.
بودند  فشارهایی  کارت  این ها 
در  بلکە  تا  مذاکرە،  میز  برای 
زمان تسلیم شدن بە آمریکا و اروپا 
و دوبارە نزدیک شدنشان، بتوانند 

کمی امتیاز بگیرند.
اما هم اروپا و هم آمریکا، شروط 
بیشتری را بر رژیم تحمیل خواهند 
نسبت  نیز  جهان  همچنین  و  كرد 
به  زامن. قراداد برجام بسیار تغییر 
اسالمی  جمهوری  است.  کردە 
مجبور خواهد شد از برخی موضع 
در  و  نشینی کند  نیز عقب  خود 
حقیقت بایستی تن بە تسلیم شدن 

کریم پرویزی

ادامه در صفحه  3

مهیاشدن 
برای تسلیم 

ســـخـن

بایدن با چماق ترامپ 
سیاست اوباما را اجرا 

می کند اما ...
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مصطفی هجری: زبانمان شاهرگ کورد بودنمان است

آموزشگاه سروان »چەکۆ« در هیاهوی  غرور و شادی پیشمرگە های کوردستان

را  بلوچستان  ایران جنایات اخیر رژیم در  مرکز همکاری احزاب کردستان 
محکوم کردند

سە تشکل سیاسی طی بیانیەای مشترک جنایات اخیر رژیم ایران در بلوچستان را 
محکوم کردند

خاورمیانە 
در آتش و جنگ

 ١٣ مورخ  چهارشنبە،  شامگاه 
نظامی  مرکز   ١٣٩٩ ماه  اسفند 
»عین االسد« در استان »االنبار« 
عراق کە مرکز اسکان مجموعەای 
آمریکا  نظامی  نیروهای  از 
می باشد، آماج ١٠ موشک از نوع 
آن  پی  در  و  قرار گرفت  »آرش« 
یک پیمانکار مدنی جان خود را از 
دست داد؛ این سومین حالت مشابە 
گذشتە  هفتە  چند  طی  کە  بود 
یا  بە کشتن فرد  رخ داد و منجر 

افرادی شد.
و  اسفند  ماه  اوایل  در  نیز  پیشتر 
اواخر بهمن ماه سال جاری حملەای 
اقلیم  مرکز  اربیل  بە  مشابە 

کوردستان عراق شد. حملە این بارە 
از  نفر   ٢٢ کشتەشدن  انتقام  در 
میلیشیاهای »کتائب حزب الـلە« 
وابستە بە رژیم ایران در عراق بود 
کە هفتە پیش بە دست آمریکایی ها 

کشتە شدند.
انتشار  با  بود  همزمان  اقدام  این 
میلیشیاهای  از  یکی  اعترافات 
گوردان »کتائب سیدالشهدا« کە 
گروهی میلیشیایی عراقی وابستە 
بە رژیم ایران است، این شخص کە 
می باشد  البیاتی«  »حیدر  نامش 
را در ٢٧  اربیل  بە فرودگاه  حملە 
بە  حملە  همچنین  و  ماه  بهمن 
نیروهای هم پیمانان علیە داعش بە 

االسد«  در »عین  آمریکا  رهبری 
با  و  کتائب  گوردان  سوی  از  و 
را  بود  انجام شدە  ایران  نقشە رژیم 
اعتراف کرد کە رژیم ایران از لحاظ 
لوجستیکی این حلمە را پوشش دادە 

است.
بلندای  اسرائیل  ارتش  همزمان 
گوالن و مناطقی از دمشق را در 
از  داند.  قرار  هدف  سوریە  خاک 
تایید  اسرائیلی  منابع  دیگر  سوی 
کردند کە در پی این حملە مراکز 
گرو ه های وابستە بە رژیم ایران مورد 
هدف قرار گرفتە و خسارات مادی 
و جانی زیادی را بە نیروهای رژیم 

وارد کردند.

نتانیاهو  بنیامین  دیگر  سوی  از 
نخست وزیر اسرائیل در گفتگوی با 
فاکس نیوز در مورخ ١٤ اسفند ماه 
نخست  عنوان  بە  بود:  کردە  اعالم 
وزیر تنها کشور یهود این اجازە را 
بە گروهی آخوند نخواهم داد تا ما 
را از روی نقشە جهان حذف کنند.

صحبت های نتانیاهو در حالی بود 
کە دولت بایدن قرار است بە توافق 
برجام برگردد و اسرائیل نیز نگرانی 
است.  کردە  مطرح  علنی  را  خود 
در همین راستا نخست وزیر اسرائیل 
مسئلە بازگشت آمریکا بە توافق بە 
گفتە او بد برجام را با چندین مقام 
بلند پایە عربی در میان گذاشتە و 

سعی در ایجاد گروهی فشار کردە 
تا دولت بایدن را متقاعد کنند در 
صورت بازگشت بە میز مذاکرە با 
نیز  را  آن ها  مطالبات  ایران  رژیم 

لحاظ کند.
دولت اسرائیل همچنین اعالم کردە 
است کە در حال آمادە کردن چندین 
طرح نظامی است تا در صورت لزوم 
از آن علیە رژیم ایران استفادە کنند. 
دولت  نیوز:  فاکس  گزارش  طبق 
اسرائیل مجموعەای از اهدافی را 
در  تا  کردە  نشان  ایران  خاک  در 
احتمال تداوم تهران بر سیاست ها و 
هدف  را  آن ها  خود،  قبلی  مواضع 

قرار دهد.
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مصطفی هجری: زبانمان 
شاهرگ کورد بودنمان است

مسئول  هجری«  »مصطفی 
کوردستان  دمکرات  حزب  اجرایی 
ایران بە مناسبت روز جهانی زبان 

مادری پیامی را منتشر کردند.

متن پیام این چنین است:
بودنمان  کورد  شاهرگ  زبانمان 

است.
جمهوری اسالمی، خواندن بە زبان 

کوردستان  مدارس  در  را  کوردی 
حذف  درصدد  همچنین  و  ممنوع 
با  نیست.  ابایی  اما  است،  آن 
بە  ایران  كوردستان  زهراها،  داشتن 
برای  وسیع  و  بزرگ  مدرسەای 
آموزش زبان کوردی مبدل گشتە 

است.
جهانی  روز  فوریە،   ٢١ روز 
و  کورد  ملت  بر  مادری  زبان 

هوشیار  فرزندان  و  متعهد  اساتید 
مکتب  آگاه  دانش آموزان  و 

هویتخواهی كورد مبارک باد.

حزب دمکرات کوردستان ایران
مسئول اجرایی
مصطفی هجری

2 اسفند ماه ١3٩٩ خورشیدی
2٠ فوریە 2٠2١ میالدی

آموزشگاه سروان "چەکۆ" در هیاهوی  غرور و شادی 
پیشمرگە های کوردستان

اسفند   ١٠ مورخ  یک شنبە،  روز 
دورە  پایانی  مراسم   ،١٣٩٩ ماه 
پیشمرگە  نیروی  مقدماتی   ٢٤٧
کوهستان های  در  کوردستان 

کوردستان برگزار شد.
در این مراسم شماری از اعضای 
کادر،  فرماندهان،  حزب،  رهبری 
پیشمرگە و مهمانان حضور داشتند.
ابتدای این مراسم با خواندن سرود 
دقیقه  یک  و  رقیب"  "ای  ملی 
به  احترام  ادای  نشان  به  سکوت 
آغاز  کوردستان  و  کورد  شهیدان 

شد.
دورە  کنندگان  شرکت  ادامە  در 
با انجام رژە نظامی و انجام دادن 
جسمانی  آمادگی  شخصی  دفاع 

خود را بە نمایش گذاشتند.
این دورە نیز همچون دیگر دورەهای 
گذشتە شامل دو بخش سیاسی و 

نظامی بود.
بە  نفراتی کە موفق  این دورە  در 
کسب مقام اول تا سوم شدە بودند، 

جوایزی را دریافت کردند.
در بخش های سیاسی و نظامی:

"ئاسۆ اسعدی"، مقام اول
"معین بازانی"، مقام دوم
"ئاکۆ علیزادە"، مقام سوم

از  و  شدە  جوایز  کسب  بە  موفق 
سوی "لقمان عبدالـلە زادە" یکی از 
فرماندهان نیروی پیشمرگە، جوایز 

خود را دریافت کردند.
کە  نیز  کسانی  مراسم  این  در 

دیسیپلین  و  نظم  بیشترین  دارای 
تشویق  جوایزی  اهدای  با  بودند، 

شدند.
"دیالن کریمی"، مقام اول

"مرتضی یگانە"، مقام دوم
"عیسی خالدی"، مقام سوم

"مختار  سوی  از  را  خود  جوایز 
سهرابی" مسئول آموزشگاه دستگاه 
پیشمرگە  نیروی  فرماندهی 

کوردستان، دریافت کردند.
انجام  با  نیز  مراسم  پایانی  بخش 
ویژە  نمایشی  حرکات  مجموعە 
شرکت کنندگان  سوی  از  نظامی 
کە در گویای آمادگی جسمانی و 
نظامی نیروهای پیشمرگه  است، 

همراه بود.

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران 
جنایات اخیر رژیم در بلوچستان را 

محکوم کردند

اتحادیە زنان دمکرات کشتارهای اخیر 
سیستان و بلوچستان را محکوم کرد

کردستان  احزاب  همکاری  مرکز 
ایران در رابطە با حوادث شهرستان 
سراوان طی اطالعیەای اعالم کردە 
است عامل اصلی همە ویرانی های 
ایران، رژیم جمهوری اسالمی ایران 
راه  تنها  این رژیم  نابودی  است و 
پیش روی همە مردمان ایران است.

متن اطالعیە بدین شرح است:

احزاب  همکاری  مرکز  اطالعیە 
جنایت  مورد  در  ایران  کردستان 
سراوان  مرزی  منطقە  در  رژیم  

بلوچستان
متاسفانە  رسیدە  اخبار  طبق 
پاسداران  سپاه  مرزبانی  مزدوران 
ماه  اسفند  چهارم  دوشنبە  امروز 
بمپشت  مرزی  نقطە  در   ١٣٩٩

کردستان  دمکرات  زنان  اتحادیە 
شهروندان  اخیر  کشتارهای  ایران 
بلوچ را با صدور بیانیەای محکوم 
و از نهادهای حقوق بشری و بین 
محکومیت  با  تا  خواست  المللی 
این جنایات رژیم، مانع ادامە این 

کشتارها شوند.

متن بیانیە این چنین است:

و  دیگر  باری  اسالمی  جمهوری 
کشتار  بە  اقدام  همیشە  بەمانند 
و  خواهران  اینبار  و  کردە  مردم 
آماج گلولە و  را  بلوچمان  برادران 
آتش مستقیم قرار دادە، سرکوب و 
کشتار مردمی کە تامین معیشت 
زندگی، اجبار »سوختبری« را بە 
آنان تحمیل و در این راە چە بسا 

جان و مالشان را میستاند.
بەحاشیەراندە  و  محروم  ملت 

بی پناه  بە سوی سوختبران  سراوان 
بلوچ تیراندازی مستقیم کردە است 
نفر  چهاردە  دستکم  آن  پی  در  و 

کشتە و زخمی شدەاند.
مزدوران  کە  نیست  بار  اولین  این 
چنین  بە  دست  اسالمی  جمهوری 
ما  روزانە  و  می زنند  جنایت هایی 
شاهد جنایت های پی در پی رژیم 
و  کولبران  و کشتار  کردستان  در 
بقیە مناطق ملیتی بودە و بە رویە 
گشتە  مبدل  رژیم  کاری  روزانە 

است.
وضعیت اسفناک مناطق ملیتی و 
نبود امکان کار و محرومیت های 
گستردە روا داشتە شدە بر ملیت های 
تحت ستم ایران باعث شدە کە مردم 
بی امید هیچ راه دیگری جز امرار 
معاش و تالش برای پیدا کردن نان 

تحت  ملیت های  ازجملە  بلوچ 
هستند  اسالمی  جمهوری  ستم 
ثروت  و  منابع  از  آنان  سهم  کە 
بەمانند دیگر ملیتها فقر و  ایران 
بیکاریست و گذران زندگی از راە 
اجبار »سوختبری« نیز بە شناسە 
زندگی این مردم تبدیل شدە است.
بلوچستان  در  »سوختبری« 
بەمانند »کولبری« در کردستان 
بە تنها راە و اجباری برای امرار 
جان های  و  شدە  تبدیل  معاش 

بسیاری را نیز گرفتە است.
از  موجی  اخیر،  روزهای  در 
اعتراض و بیزاری شهروندان بلوچ،  
بە ادامە کشتار گروهی سوختبران 
جمهوری  کە  پیویست  وقوع  بە 
حل  بجای  نیز  اینبار  اسالمی 
مشکالت این مردم بە حاشیەراندە 
و محروم و احقاق حقوقشان، جواب 
و  داد  گلولە  و  خون  با  را  آنان 

شب، بە کارهای مرزی روی آوردە 
و جان خود را برای درآمد اندک و 

ناچیز بە خطر بیاندازند.
کردستان  احزاب  همکاری  مرکز 
این  محکوم کردن  ضمن  ایران 
جنایت ضد بشری و عرض تسلیت 
جنایت  این  بازماندگان  خانوادە  بە 
آرزوی بهبودی برای مجروحین، بر 
این باور است کە عامل اصلی همە 
جمهوری  رژیم  ایران،  ویرانی های 
نابودی  و  است  ایران  اسالمی 
این رژیم تنها راه پیش روی همە 

مردمان ایران است.

کردستان  احزاب  همکاری  مرکز 
ایران

چهارم اسفند ١3٩٩ هجری شمسی
23ی فوریە 2٠2١ میالدی

گزارشها حاکی از کشتەشدن دەها 
شهروند بلوچ است.

کردستان  دمکرات  زنان  اتحادیە 
این  کردن  محکوم  ضمن  ایران، 
کشتار  و  مضاعف  ستم  جنایت، 
ایران کە  متشکل  ملیتهای  مردم 
اخیر  هفتەهای  طی  کە  ویژە  بە 
خواهران و برادران بلوچمان را مورد 
خواهان  دادە،  قرار  مستقیم  هدف 
نهادهای  عملی  و  فوری  اقدام 
در  المللی  بین  و  بشری  حقوق 
پاسخگوکردن  و  محکومیت 
 ٤٢ جنایت  بە  اسالمی  جمهوری 

سالە علیە این ملیت هاست.

کردستان  دمکرات  زنان  اتحادیە 
ایران

١مارس 2٠2١ میالدی
١١اسفند ١3٩٩ شمسی
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این  کە  این جاست  مسئلە  بدهد. 
تسلیم شدن در مقابل جهانیان در 
حالی می باشد کە صدها میلیارد 
دوالر خسارت بە مردم و اقتصاد 
ایران زدە و کشور را در کل ویران 
و این تسلیم شدن دیرهنگام  نیز 
رژیم را روبروی سواالت زیادی در 
داخل خواهد کرد. سواالت بزرگی 
کە درون جامعە ایران و ملت های 
شد،  خواهد  درست  ستم  تحت 
برای  رژیم را دچار ترس كرده  و 
مقابله  با این سواالت و ترسش از 
بە جوش آمدن جامعە در آیندەای 
نزدیک، از چند ماه گذشتە دست 
بیشتر  وحشیگری  و  سرکوب  بە 
و  در میان ملت عرب  و  قبل  از 
بلوچستان و در کوردستان نیز با 
سرکوب  را  مردم  درندەای  نهایت 

می کند.
همچون  اسالمی  جمهوری 
شروط  تسلیم  کە   ١٣٦٧ تابستان 
سازمان ملل متحد شد، در داخل 
زندانی های  کشتار  سیاست  نیز 
حال  در  کرد،  پیشە  را  سیاسی 
تسلیم  برای  را  خود  نیز  حاضر 
می کند،  آمادە  جهانیان  بە  شدن 
نسخە داخلی این آمادەکاری نیز 
سرکوب بیشتر مردم و یکدست تر 

کردن رژیم است.
را  آن  رژیم  کە  مسئلەای  اما 
نە  کە  است  این  نکردە،  درک 
وضعیت  در  منطقە  نە  و  جهان 
است   ٢٠١٥ سال  برجام  توافق 
بلکە جهانیان تسلیم شدنی دیگر 
همچنین  می خواهند،  رژیم  از 
ایران و ملت های  وضعیت داخلی 
ایران همچون سال ١٣٦٧ نیست و 
جامعە ایران دارد از اعماق درون 

می جوشد!

سخن ادامه 

سە تشکل سیاسی طی بیانیەای مشترک جنایات اخیر رژیم ایران در بلوچستان را 
محکوم کردند

قبیل  از  سیاسی  تشکل  سە 
فدرال،  ایران  ملیت های  کنگره ی 
و  ایران  دموکراسی خواهان  شورای 
برابری  و  آزادی  برای  همبستگی 
مشترک  بیانیەای  طی  ایران  در 
کشتار سوختبران بلوچ توسط رژيم 
جنايتکار جمهوری اسالمي ايران را 
محکوم کردەاند و تنها چاره تأمين 
مردمان  انسانی  و  مشروع  حقوق 
رژيم  سرنگونی  را  ايران  سراسر 
جمهوری اسالمی ایران می دانند.

متن بیانیە این چنین است:
ادامه ی  بلوچ  بران  کشتار سوخت 
جنایات رژیم علیه مردم بلوچستان
دیگر  بار  اسالمی  جمهوری  رژیم 
انسان ها  جان  برایش  داد که  نشان 
نیست.  برخوردار  اهمیتی  هیچ  از 

کشتار سوختبران و رانندگان
بلوچ در منطقه ی بم پشت از توابع 
دوشنبه  روز  در  سراوان  شهرستان 

گواه   ١٣٩٩ ماه  اسفند  چهارم 
دیگری بر این مدعاست.

مأموران نیروی انتظامی و مرصاد 
جز  مأموریتی  که  پاسداران  سپاه 
هدف مستقیم  قرار دادن و کشتار 
ندارند،  بلوچستان  در  بلوچ  مردم 
بلوچ  سوختبران  سوی  به  هرروزه 
این  تا جاییکه  شلیک می کنند، 
کشتار به امری معمول و روزمره 
در بلوچستان تبدیل شده است. اما  
به رگبار بستن و کشته و زخمی 
نمودن ده ها نفر از سوختبران بلوچ 
در تنها یک روز و در يک مکان 
رفتار  عنوان  به  نمی تواند  دیگر 
معمول رژیم در ارتباط با سوختبران 
بلوچ تلقی شود؛ بلکه این مسئله 
علیه  جنایت  کامل  ازمصادیق 
بشریت بوده و دخالت سازمان ها و 
مجامع بین المللی قضایی و حقوق 

بشری را می طلبد.
فرمانده  عنوان  به  پاسداران  سپاه 

مافیای عمده ی قاچاق در ايران و 
از جمله قاچاق مواد مخدر ميباشد 
های  تحريم  به  توجه  با  اينک  و 
نفتی؛ هم اکنون قاچاق سوخت را 
خود  های  فعاليت  نيزجوالنگاه  

نمودە است٠
در حالی که جوانان بیکار بلوچ به 
خاطر لقمه ای نان دست به کارهای 
کاذب و خطرناکی چون حمل و نقل 
مواد سوختی می زنند، کارگزاران 
سپاه در مصونیت کامل به جا به 
جایی عمده ی سوخت با تانکرهای 

نفت کش زميني مشغولند.

کالن  سودهای  به  پاسداران  سپاه 
فعلی  قاچاق  شبکه ی  از  حاصل 
در  هدف  با  و  ننموده  بسنده  خود 
و  معابر  کامل  گرفتن  اختیار 
مجاری سوختبری در روز دوشنبه 
نقطه صفر  در  اسفند ٩٩   چهارم 
شلیک  جوانان  این  به  مرزي 

مستقيم نمود سبب کشته و زخمی 
شدن ده ها نفر از اين خيل عظيم 
بيکاران گشت و جنايت ديگری را 

مرتکب گرديد.
معترض  و  داغدیده  مردم  وقتی 
اعتراضی  تجمع  به  اقدام  سراوان 
مسالمت آمیز در مقابل فرمانداری 
واکنش  با  آن ها  اقدام  این  نمودند، 
مواجه  رژیم  مأموران  خشونت آمیز 
شد. مأموران رژیم اقدام به ضرب 
پرتاب  و  تیراندازی  مردم،  جرح  و 
گاز اشک آور و دستگیری تعداد 
نمودند.  معترض  مردم  از  زیادی 
اختیار  در  به  منجر  مردم  خشم 
شهرستان  این  فرمانداری  گرفتن 
نیروهای  اکنون  هم  و  گردید 
سرکوب از نواحي ديگر این استان 
عزیمت  سراوان  شهرستان  به سوی 

نموده اند.
جمهوری اسالمی از بدو روی کار 
کرد  بلوچ،  مردم  به  همواره  آمدن 

و عرب و ... به عنوان شهروندان 
و  نگریسته  سوم   و  دوم  درجه ی 
عنوان  به  را  مردمان  این  وجود 
مسأله ای امنیتی برای خود تلقی 

نموده است.
اقتصادی  زیرساخت های  نبود   
پایدار و بیگانه پنداری مردم بلوچ 
از سوی رژیم باعث شده است که 
اکثریت قریب به اتفاق جوانان بلوچ 
مشاغل  این  به  بیکاری  سر  از 
با  روزانه  و  بیاورند  روی  کاذب 
شلیک مستقیم جانیان رژیم حاکم 
و  شده  کشیده  خون  و  خاک  به 
در شعله های آتش مواد سوختی از 

بین بروند. 
"همبستگی براي آزادي و برابري در 
ایران"؛ "شوراي دموکراسي خواهان 
ايران  مليت های  "کنگرە  و  ايران" 
بلوچ  سوختبران  کشتار  فدرال" 
جمهوری  جنايتکار  رژيم  توسط 
را محکوم مينمايد  ايران  اسالمی 

مشروع  حقوق  تأمين  چاره  وتنها 
را  ايران  سراسر  مردمان  انساني  و 
اسالمی  جمهوری  رژيم  سرنگونی 
سال   ٤٢ خالل  در  که  حاکم 
کشتار  جز  خود  ننگين  حاکميت 
و  است  نياوردە  بوجود  ويرانی  و 
بجاي آن استقرار نظامي جمهوری، 
دموکراتيک و فدرال که مديريت 
توسعه و آباداني هر منطقه توسط 
بخورد؛  رقم  منطق  همان  مردم 

مي داند.

کنگره ی ملیت های ایران فدرال
شورای دموکراسی خواهان ایران

برابری  و  آزادی  برای  همبستگی 
در ایران
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مسابقات بین المللی "کیک بوکسینگ" در "هەولێر" برگزار شد
مسابقات  اسفندماه   ٨ جمعە  روز 
بوکسینگ  کیک  المللی  بین 
در شهر "هەولێر" با شرکت چندین 
منطقە  کشورهای  از  ورزشکار 

برگزار شد.
از  ورزشکارانی  مسابقات  این  در 
کشورهای "عراق، ترکیە و ایران" 
نیز شرکت داشتند. سازمان "کوبو" 
برگزاری این مسابقات را بر عهدە 
از  این مسابقات یکی  در  داشت. 

دمکرات  جوانان  اتحادیە  اعضای 
کوردستان ایران هم شرکت داشت.

جوانان  اتحادیە  عضو  پویا"  "امیر 
اهل  و  ایران  کوردستان  دمکرات 
شهر "ورمێ" در این مسابقات بین 
حریف  بر  و  داشت  شرکت  المللی 

خود غلبه کرد.
سطح  در  مسابقە   ١٨ در  نامبردە 
شرکت  جهان  و  ایران  کوردستان، 
مسابقات  این  تمام  در  کە  کردە 

کسب  را  نخست  مدال  توانستە 
کند.

"امیر پویا" سال ١٣٦٧ در روستای 
"موانا" در شهر "ورمێ" متولد شدە 
مسابقات  این  در  همچنین  است. 
دلیل  بە  عرب  ورزشکار  یک 
کورد  حریف  با  فاشیستی  افکار 
خود مبارزە نکرد و  این ورزشکار 
عرب بە عنوان بازندە مسابقه اعالم 

گردید.

گذشت ٢٢ سال از سرکوب اعتراضات 
٣ اسفند مردم کوردستان توسط رژیم

 ١٣٧٧ سال  اسفند   ٣ مورخ 
دستگیری  از  بعد  خورشیدی، 
حزب  رهبر  اوجاالن"  "عبدالـلە 
 ،))PKKکوردستان کارگران 
ایران در اعتراض  مردم کوردستان 

بە این اقدام  بە خیابان ها آمدند.
سوریە  ترکیە،  این  کە  بەدنبال 
سوریە  حکومت  کرد،  تهدید  را 
خاک  از  را  اوجاالن"  "عبدالـلە 
ایشان  رفتن  از  بعد  و  اخراج  خود 
"کنیا"،  بە  آن جا  از  و  "ایتالیا"  بە 
ترکیە  بە  و  دستگیر  کنیا  در 

بازگرداندە شدند.

از  گستردەای  موج  عمل  این 
بەویژە  کورد  ملت  اعتراضات 
ایران را در پی داشت،  کوردستان 
اعتراضات  جریان  زود  خیلی  اما 
مسیر خود را بە اعتراض بە رژیم 
مردم  و  داد  تغییر  ایران  اسالمی 

شعار زد نظام سر دادند.
در شهرهای " سنە، سەقز، ورمێ، 
و  کامیاران  ماکۆ،  شنۆ،  نەغدە، 
تاران" ..... اعتراضات گستردەای 
انجام شد و ده ها شهروند کورد از 
رژیم  اطالعاتی  نهادهای  سوی 
کشتە و صدها نفر زخمی و شمار 

زیادی نیز دستگیر و بە زندان های 
منتقل شدند.

با  اعتراضات  این  در  "سنە"  شهر 
داد  را  قربانی  بیشترین  ٣٠ شهید 
و هنوز هم سرنوشت چندین نفر از 

دستگیر شدەها نامعلوم می باشد.
اعتراضات  رژیم  نیز  "ورمێ"  در 
داد  پاسخ  گلولە  با  را  دانشجویان 
زخمی  و  شهید  نیز  نفر  چندین  و 

شدند.
در  نیز  زن ها  اعتراضات  این  در 
شعارهای  دادن  سر  با  خیابان ها 
پر  و  فعال  حضوری  رژیم  علیە 

رنگ داشتند.
بر سر آن  بعد از گذشت ٢٢ سال 
جنایات رژیم، مردم کورد مصمم تر 
از گذشتە خواستار حقوق ملی – 
رژیم  و  هستند  خود  دمکراتیک 
اصلی  مانع  و  دشمن  نیز  را  ایران 
رسیدن ملت کورد بە خواستەهایشان 

می دانند.

١٤ هزار دانش آموز ایالمی از 
دسترسی بە شبکە شاد محروم هستند

از آغاز سال تحصیلی کە با شیوع 
آموزشی   مراکز  تعطیلی  و  کرونا 
شروع شد و آموزش از طریق آنالین 
دانش  از  شماری  گرفت  صورت 

آموزان از تحصیل جا ماندەاند.
ناتوانی  علت  بە  ایالم  استان  در 
تهیە  در  خانوادەها  از  بسیاری 
گوشی های هوشمند، دانش آموزان 
محروم  شاد  شبکە  در  آموزش  از 

شدەاند.

نداشتن گوشی هوشمند و تبلت از 
مواردی است کە بە عنوان مشکل 
پیش روی خانوارهای ایالمی قرار 
دارد و یک سالی است این مشکل 

بر طرف نشدە است.
نبود شبکە اینترنت در بسیاری از 
مشکل  نیز  استان  این  روستاهای 
گیر  گریبان  کە  است  دیگری 
خانوادەها و دانش اموزان است کە 
اینترنت  شبکە  بە  دسترسی  برای 

باید مسیرهای دور و صعب العبور 
کوهستان ها را طی کنند.

نیروهای سپاە پاسداران 
در کوردستان برای 

شکار سنجاب، درختان 
بلوط را آتش می زند

بر اساس تصاویر ارسال شدە بە وب سایت " کوردستان میدیا "، در مناطق 
کوهستانی " چۆمان " در شهرستان بانە، کە نیروهای رژیم ایران پایگاە 

در آن منطقە دارد، درختان بلوط را برای شکار سنجاب آتش می زنند.
در این تصاویر نشان دادە شدە است کە یک درجەدار رژیم با درجه ستوانی 

درخت بلوطی را بە آتش کشیدە تا بتواند سنجابی را شکار کند.
نابودی  مسبب  مختلف  روش های  بە  کوردستان  در  ایران  رژیم  نیروهای 

محیط زیست کوردستان می شوند.
بارها موجب  مناطق کوهستانی کوردستان،  در  رژیم  نظامی  مانورهای 

آتش سوزی جنگل های کوردستان شدە است.
در  نظامی  پایگاەهای  ساخت  و  راەسازی  منظور  بە  رژیم  طرفی  از 

کوردستان، جنگل ها را از بین می برد.
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بر خالف آن چیزی که در افکار عمومی ایرانی ها مطرح می شود دولت اوباما شدیدترین تحریم های جهانی 
را بر سر برنامه اتمی ایران اجرا کرد تا رژیم ایران را وادار به مذاکره و پذیرش برجام کند و در این کار 

هم موفق شد. 

هر چند چماق بزرگ ترامپ نتوانست مسیر و سیاست خارجی رژیم را تغییر دهد اما مسلما اگر فشار 
حداکثری دولت ترامپ نبود فعالیت ها و دخالت های مخرب ایران در منطقه بسیار بیشتر می شد.

دولت بایدن در این چند هفته نشان داده است که علی رغم انتقاد از دولت ترامپ در مواجه با رژیم ایران از 
تجربیات دولت اوباما استفاده کرده و حاضر نیست به رژیم تروریستی ایران اعتماد کند. 

نقشبندی
مختار

بایدن با چماق ترامپ سیاست اوباما را اجرا می کند اما
 با امتیازات و هویج های کوچکتر!

در چند دهه گذشته آمریکا برای 
ایران  ایدئولوژیک  رژیم  مهار 
در  روابط  سازی  عادی  حتی  و 
کنار تحریم و تهدید پیشنهادهای 
ایران  رژیم  راه  سر  هم  را  تشویقی 
را  مذاکره  راه  و  است  گذاشته 
در  است،  نکرده  مسدود  هرگز 
واقع آمریکا به دنبال حفظ جایگاه 
بر  و  است  جهانی  سطح  در  خود 
با  ایران  ایدئولوژیک  رژیم  خالف 
روابط  به  سفید  و  سیاه  عینک 
هیچ  و  نمی کند  نگاه  كشورها  با 
کشوری را دشمن ابدی نمی داند و 
این رژیم ایران است که با عینک 
و  به جهان می نگرد  ایدئولوژیک 
دو  به  را  جهان  مردم  و  کشورها 
می کند  تقسیم  بد  و  خوب  دسته 
است  جهان  بر  تسلط  رویای  در  و 
قوی ترین کشور  را که  آمریکا  و 
جهان است بزرگترین سد راه رسیدن 
شعار  با  و  می بیند  رویاهایش  به 
مرگ بر شیطان بزرگ بر دشمنی 
با آمریکا پافشاری می کند و به 
چراغ سبزهای آمریکا و پیشنهادات 
منفی  واکنش  آمریکا  تشویقی 
از  قبل  ماه  چند  می دهد.  نشان 
آمریکا  ریاست جمهوری  انتخابات 
زیادی  گمانه زنی های  و  بحث ها 
دولت  برخورد  شیوه های  مورد  در 
بایدن با ایران در صورت پیروزی در 
انتخابات مطرح می شد و در میان 
افکار عمومی ایران بیشتر نظر بر 
همچون  بایدن  دولت  که  بود  این 
به  زیادی  امتیازات  اوباما  دولت 
رژیم ایران خواهد داد و رژیم ایران 
از این باتالقی که در آن گرفتار 
شده است بدون دادن امتیاز و تغییر 
مهمی در سیاست خارجیش نجات 
هفته  چند  اما  کرد  خواهد  پیدا 
گذشته دولت بایدن ثابت کرد که 
آمریکایی ها از یک سوراخ دو بار 

گزیده نمی شوند!
دوران  در  نه  آمریکا  دولت های 
تغییر  قصد  ترامپ  نه  و  اوباما 
دو  هر  و  نداشتند  را  ایران  رژیم 
زیاده  از  جلوگیری  دولت هدفشان 
منطقه  در  ایران  رژیم  خواهی های 

و ممانعت از دستیابی اش به بمب 
اتمی بود اما با شیوه های متفاوت 
بر  و  کردند  اجرا  را  سیاست  این 
افکار  در  که  چیزی  آن  خالف 
می شود  مطرح  ایرانی ها  عمومی 
تحریم های  شدیدترین  اوباما  دولت 
جهانی را بر سر برنامه اتمی ایران 

اجرا کرد تا رژیم ایران را وادار به 
مذاکره و پذیرش برجام کند و در این 
کار هم موفق شد اما انتقادی که 
به دولت اوباما وارد است این است 
که برای کنترل برنامه موشکی و 
ایران  رژیم  منطقه ای  فعالیت های 

واقع  در  نداد،  انجام  کاری  عمال 
برجام  با  می خواست  اوباما  دولت 
مانع دست یابی رژیم ایران به سالح 
هسته ای شود و با رفع تحریم ها و 
کمی نرمش برای اصالح طلبان در 
ایران فرصت و زمینه تغییرات در 
داخل را فراهم کند و قدم به قدم 

و  کند  نزدیک  غرب  به  را  ایران 
فعالیت های  مشکل  شیوه  این  به 
کند  حل  هم  را  ایران  منطقه ای 
پیشبینی  و  تصور  خالف  بر  اما 
آنها نە تنها در سیاست های رژیم 
بلکه  نیامد  وجود  به  تغییر  ایران 
فعالیت های  و  آمریکا  با  دشمنی 
کرد  پیدا  افزایش  رژیم  منطقه ای 
نقض  را  برجام  روح  اصطالح  به  و 
کرد و چند سال بعد هم مشخص 

توافقات  در  ایران  رژیم  که   شد 
به  و  نبوده  صادق  هم  هسته ای 
هسته ای  مخفی  فعالیت های 
در  اوباما  دولت  است،  داده  ادامه 
کنار چماق تحریم ها به رژیم ایران 
امتیازاتی داد و هویج های بزرگی 
را هم نشان داد تا مسیرش را تغییر 

دهد اما ... .
شدید  منتقد  که  ترامپ  دولت 
سیاست دولت اوباما در برخورد با 
رژیم ایران بود با خروج از برجام و 
واکنش  و  شدید  تحریم های  اعمال 
نظامی به حمالت گروه های وابسته 

به ایران به سیاست های منطقه ای 
ایران و خصومت با آمریکا واکنش 
نشان داد و سیاست فشار حداکثری 
را در پیش گرفت تا رژیم ایران را 
سیاست  تغییر  و  مذاکره  به  وادار 
و   شدید  تاثیر  علی رغم  اما  کند 
ایران  اقتصاد  بر  تحریم ها  ویرانگر 

تغییری در سیاست و حتی گفتار 
مقامات رژیم ایران به وجود نیامد، 
ترامپ  بزرگ  چماق  چند  هر 
خارجی  سیاست  و  مسیر  نتوانست 
رژیم را تغییر دهد اما مسلما اگر 
فشار حداکثری دولت ترامپ نبود 
مخرب  دخالت های  و  فعالیت ها 
بیشتر  بسیار  منطقه  در  ایران 
باعث  شدید  تحریم های  می شد، 
رکود شدید اقتصادی ایران شد و 

رژیم  مسئوالن  از  برخی  گفته  به 
از  ایران  اکنون  اقتصادی  شرایط 
وخیم تر  هم  عراق  با  جنگ  دوران 
که  صورتی  در  مسلما  است. 
انتخابات پیروز  ترامپ مجددا در 
می شد ادامه این شرایط برای رژیم 
ایران غیرممکن بود و یا می بایست 

با قبول شروط آمریکا راه مذاکره 
یا  بگیرد  پیش  در  را  توافق  و 
ترس  به  توجه  با  که  جنگ  راه 
مقامات رژیم از جنگ مستقیم با 
آمریکا مجبور می شدند به توافقی 

سخت و تلخ تن بدهند.

با توجه به سخنان منتقدانه بایدن 
انتخابات  از  قبل  فکرانش  هم  و 
از  ترامپ  دولت  خروج  مورد  در 
که  می کردند  تصور  برخی  برجام 
پس از پیروزی در انتخابات و در 
دست گرفتن قدرت فوری به توافق 
برجام برگردند و این باعث نگرانی 

کشورهای منطقه به ویژه عربستان 
دولت  اما  بود  شده  اسرائیل  و 
بایدن در این چند هفته نشان داده 
است که علی رغم انتقاد از دولت 
ترامپ در مواجه با رژیم ایران از 
تجربیات دولت اوباما استفاده کرده 
و حاضر نیست به رژیم تروریستی 
بایدن  دولت  کند.  اعتماد  ایران 
ایران  اقتصادی  وخیم  وضعیت  از 
کامال آگاه است و کارت تحریم ها 

را به آسانی از دست نمی دهد و بر 
خالف رژیم ایران زمان به ضرر آنها 
نیست، هر چند رژیم ایران با نقض 
مکرر برجام و گام نهادن به طرف 
دارد  قصد  هسته ای  سالح  ساخت 
دولت بایدن را مجبور به بازگشت 
به برجام کند اما این کار رژیم ایران 

واکنش منفی اروپائی ها را درپی 
داشته و دولت بایدن بر خالف دولت 
ترامپ که نتوانست برای برخورد 
کشورهای  حمایت  ایران  رژیم  با 
زمینه  در  کند  جلب  را  اروپائی 
حمایت  از  ایران  هسته ای  برنامه 

کامل كشورهای اروپائی و جامعه 
جهانی برخوردار است و این شرایط 
دشوار  بسیار  ایران  رژیم  برای  را 
بایدن  دولت  واقع  در  است.  کرده 
با در نظر گرفتن این نکته که در 
ایران  رژیم  طرف  هسته ای  مسئله 
تنها آمریکا نیست و اگر بیش از 

این به طرف ساخت سالح هسته ای 
گام بردارد با واکنش شدید جامعه 
جهانی به ویژه کشورهای اروپائی 
می خواهد  شد،  خواهد  مواجه 
کنترل  برای  تحریم ها  کارت  از 
سیاست خارجی رژیم ایران استفاده 
تردد  محدودیت  کاهش  کند، 
آمریکا  در  ایرانی  دیپلومات های 
بعضی  به  آمریکا  سبز  چراغ  و 
محدود  پرداخت  برای  كشورها 

امتیازاتی  ایران  به  بدهی هایشان 
برای  بایدن  دولت  طرف  از  ناچیز 
میز  پای  به  ایران  رژیم  کشاندن 
و  روشن  کامال  و  است  مذاکره 
واضح است که  اینگونه امتیازات 
رژیم  گسترده  مشكالت  از  دردی 
ایران حل نمی کند، حمله چند شب 
پیش آمریکائی ها به شبه نظامیان 
خاک  در  ایران  رژیم  به  نزدیک 
سوریه در پاسخ به حمله به منافع 
پیغام  عراق  در کوردستان  آمریکا 
بود  ایرانی  مقامات  برای  روشنی 
را  ایران  رژیم  بایدن  دولت  که 
شبه  گروه های  عملکرد  مسئول 
نظامی در منطقه می داند و نسبت 
گروه ها  این  تروریستی  حمالت  به 
ساکت نخواهد بود! در واقع بایدن 
با چماق ترامپ سیاست اوباما را 
و  امتیازات  با  اما  می کند  اجرا 

هویج های کوچکتر!
اصلی  مظنون  اینکه  به  توجه  با 
حمله به کشتی اسرائیلی رژیم ایران 
است و این اتفاق می تواند سر آغاز 
نوع جدیدی از حمالت غیر مستقیم 
به منافع دیگر کشورها در منطقه 
پافشاری  درنظرگرفتن  با  و  باشد 
در  نظامی  حضور  به  ایران  رژیم 
به  ایران  رژیم  است  بعید  سوریه 
این آسانی ها به امتیازات ناچیز و 
واکنش  بایدن  هویج های کوچک 
توجه  با  اما   دهد  نشان  مثبت 

و  ایران  اقتصاد  وخیم  وضعیت  به 
افزایش حمالت مرگبار اسرائیل در 
سوریه زمان به نفع رژیم ایران نیست 
سیاست هایش  بر  بیشتر  چه  هر  و 
باتالق  در  بیشتر  کند  پافشاری 
فرو  خارجی  و  داخلی  مشکالت 

خواهد رفت و برای نجات از این 
بیشتری  امتیازات  باید  باتالق 
در  گذشته  سال  یک  در  بدهد، 
این موضوع  برسی  به  چند مقاله 
با  ایران  رژیم  اگر  که  پرداخته ایم 
آمریکا به توافق همه جانبه نرسد 
در مسیر کره شمالی گام خواهد 
با  زیاد  بسیار  احتمال  به  و  نهاد 

حمله ویرانگر آمریکا و متحدانش 
روبه رو خواهد شد که این به ضرر 
مردمان ایران است، همچون همیشه 
تاکید می کنیم که تنها راه رهایی 
از دست این رژیم جنایتکار اتحاد 
اپوزسیون است تا بتوانند متحدانه 
از اعتراضات مردمان ایران حمایت 
کنند و این رژیم را سرنگون کنند 
ناپذیر  اصالح  رژیم  رهبران  چون 

هستند.
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حزب جمهوری اسالمی )رژیم حاکم در ایران(، انقالبی را کە با ریختە شدن خون هزاران نفر از مردم 
تشنەی آزادی و تالش همەی اقشار و ملیت های ساکن در جغرافیای سیاسی ایران بە دست آمدە بود را 
با یک ترفند فریبکارانەی سیاسی بە سمت و سویی سوق داد کە ایجاد رژیم نامشروعی همچون جمهوری 

اسالمی ایران را در پی داشت.

 رژیم این واقعیت را بە خوبی درک کردە است کە با توجە بە وضعیت بد معیشتی موجود، مردم ایران دیگر 
حاضر بە شرکت در انتخابات نمی شوند بە همین دلیل با استفادە از روش های گوناگونی سعی در مقصر نشان 
دادن رئیس جمهور و کابینەاش را دارد، این در حالی است کە رئیس جمهور و کابینەاش جزئی از رژیم، 
اجرا کنندەی دستورات رهبری و دست نشاندەی خود رهبر می باشند بە گونەای کە  بدون اجازەی رهبری 

حتی اجازەی آب خوردن را ندارند چە برسد بە تصمیمات مهم در ادارەی امور کشور!

صالحی
پیشوا

زمینە سازی رژیم برای
 شرکت حداکثری مردم در انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری 

رژیم  نادرست  سیاست های 
ایران  اسالمی  جمهوری  نامشروع 
بی توجهی  اخیر،  دهەی  چهار  در 
ملیت های  حق  بر  مطالبات  بە 
ساکن در جغرافیای سیاسی ایران، 
تحرکات ماجراجویانە و دخالت در 
و  نفوذ  منظور  بە  کشورها  سایر 
تسلط بیشتر در منطقە و همچنین 
حمایت از تروریزم جهانی، منزوی 
شدن و بی اعتمادی بە رژیم چە 
سطح  در  چە  و  کشور  داخل  در 
جوامع بین المللی را در پی داشتە 
مطالبات  بە  توجهی  بی  است. 
اتنیکی  و  مذهبی  دینی،  ملی، 
شرایط  آمدن  وجود  بە  همچنین  و 
نابەسامان اقتصادی عزم ملیتهای 
ساکن در جغرافیای سیاسی ایران 
پایان  و  رژیم  سرنگونی  برای  را 
افزایش  موجود  شرایط  بە  دادن 
دادە است. رژیم نامشروع جمهوری 
اصل  در  چند  هر  ایران  اسالمی 
و  دیکتاتوری  خودکامە،  رژیمی 
در  همیشە  اما  می باشد  نامشروع 
تالش بودە است کە خود را رژیمی 
در  دهد،  نشان  مردمی  و  مشروع 
این راستا اعضای حزب جمهوری 
ایران(  در  حاکم  )رژیم  اسالمی 
قدرت  بر  تسلط  ابتدای  همان  از 
ابزارهای  از  استفادە  با  ایران  در 
داشتەاند  آن  بر  سعی  گوناگونی 
در  را  خود  حکمرانی  ماهیت  کە 
داخل و خارج کشور اثبات ساختە 
را  خود  گونەای  بە  همچنین  و 
نشان دهند کە حکومتی مردمی، 
مشروع و متعهد بە اصول انسانی و 

حامی مردم هستند.
وسیلە  مهمترین  رابطە  این  در 
سرکار  بر  موجب  کە  عاملی  و 
رژیم  ماندگاری  همچنین  و  آمدن 
شدە  اسالمی  جمهوری  نامشروع 
نمایشی  انتخابات  برگزاری  است 
مشارکت  برای  تأثیرگذاری  و 
با  رژیم  نفع  بە  مردم  گستردە 
روش های  و  ابزار  از  استفادە 
راستا  این  در  می باشد،  گوناگون 
بعد  نمایشی  رفراندوم  بە  می توان 
از پیروزی انقالب ملیت های غیور 
در  ساکن  انقالبی  و  آزادیخواە  و 
اشارە  ایران  سیاسی  جغرافیای 

کرد. 
)رژیم  اسالمی  جمهوری  حزب 
کە  را  انقالبی  ایران(،  در  حاکم 
نفر  هزاران  خون  شدن  ریختە  با 
تالش  و  آزادی  تشنەی  مردم  از 
ساکن  ملیت های  و  اقشار  همەی 
بە  ایران  سیاسی  جغرافیای  در 
ترفند  یک  با  را  بود  آمدە  دست 
و  سمت  بە  سیاسی  فریبکارانەی 
رژیم  ایجاد  کە  داد  سوق  سویی 
جمهوری  همچون  نامشروعی 

اسالمی ایران را در پی داشت.
جمهوری  حزب  هوادارن  و  خمینی 
نمایشی  رفراندومی  در  اسالمی 
کە موجب بر سر کار آمدن رژیمی 
همچون  تروریستی  و  ضدمردمی 
شد  ایران  اسالمی  جمهوری  رژیم 
دو گزینە را در مقابل مردم قرار 
دادند: ١ــ رژیم شاە )خیر( ٢ــ رژیم 
دو  فقط  اسالمی)بلە(،  جمهوری 
گزینە! نە خبری از گزینەای دیگر 
مورد  در  شفاف  توضیحاتی  نە  و 

کار  در  اسالمی  جمهوری  رژیم 
اصل  در  سیاسی  ترفند  این  بود، 
دروغین  مشروعیتی  ایجاد  برای 
جمهوری  حزب  اعضای  کە  بود 
بتوانند  آن  وسیلەی  بە  اسالمی 
خودکامە  حکومت  یک  زیرخان 
و دیکتاتوری را پایەریزی نمایند.

احزاب  زمان  آن  در  چند  هر   
حزب  همچون  اصیلی  سیاسی 
نیت  از  ایران  کوردستان  دمکرات 
شوم خمینی و هوادارانش آگاە شدە 
بود و در این زمینە هشدارهای الزم 
را بە مردم اعالم کردە بود و حتی 
شرکت در رفراندوم نمایشی را نیز 
سیاسی  فضای  اما  کرد  تحریم 
پوپولیستی  شعارهای  و  حاکم 
خمینی و همچنین سوءاستفادە از 

اعتقادات دینی و مذهبی چشم و 
گوش مردم انقالبی و آزادیخواهی 
را کە باخون و زحمت شبانەروزی 
بە انقالبی مردمی دست پیدا کردە 
بودند را بر روی هشدارهای احزاب 
دمکرات  حزب  همچون  اصیلی 

کوردستان ایران را بستە بود.
پس از گذشت چهار دهە از رویداد 
شوم رفراندوم فروردین سال ١٣٥٨ 
کە بر سر کار آمدن رژیم نامشروع، 
خودکامە و ضد مردمی جمهوری 
داشت  پی  در  را  ایران  اسالمی 

بقای خود و  برای  هنوز هم رژیم 
جلوگیری از سرنگونی با استفادە 
ایجاد  همچون؛  ترفندهایی  از 
و  ملی،دینی،مذهبی  تفرقەهای 
جلوە  مقصر  همچنین  و  اتنیکی 
داخلی،  و  خارجی  عوامل  دادن 
در  شرکت  بە  را  مردم  دارد  قصد 

انتخابات سوق دهد. برای نمونە در 
شهرهایی کە تنوع ملیتی،دینی و 
از طریق  رژیم  دارد  مذهبی وجود 
افراد دورە دیدە و روشهایی از قبل 
پیروان  و  ملیتها  میان  شدە  تعیین 
می  ایجاد  تفرقە  مذاهب  و  ادیان 
کند و بدین وسیلە بازار انتخابات 
بعضی  در  سازد،  می  گرم  را 
این  در  رژیم  ترفندهای  موارد 
مورد آنچنان تأثیر گذار بودە است 

کە حتی کسانی را کە مخالف و 
نیز  را  بودەاند  رژیم  تغییر  خواهان 
گیری  رأی  های  صندوق  سر  بر 

کشاندە است!
بحرانی  و  حساسیت  بە  توجە  با   
ایران،  در  موجود  وضعیت  بودن 
ترفند  و  روش  است  درصدد  رژیم 
تازەای بە عمل آورد کە بتوان بە 
انتخابات  در  را  مردم  آن  وسیلەی 

شرکت دهد.
حاضر  حال  در  رژیم  کە  روشی 
است  کردە  برنامە ریزی  آن  برای 

و  جمهور  رئیس  دادن  نشان  مقصر 
کابینەی حکومت می باشد، رژیم 
درک  خوبی  بە  را  واقعیت  این 
کردە است کە با توجە بە وضعیت 
ایران  مردم  موجود،  معیشتی  بد 
دیگر حاضر بە شرکت در انتخابات 
نمی شوند بە همین دلیل با استفادە 

در  روش های گوناگونی سعی  از 
و  جمهور  رئیس  دادن  نشان  مقصر 
حالی  در  این  دارد،  را  کابینەاش 
است کە رئیس جمهور و کابینەاش 
کنندەی  اجرا  رژیم،  از  جزئی 
دستورات رهبری و دست نشاندەی 
گونەای  بە  می باشند  رهبر  خود 
حتی  رهبری  اجازەی  بدون  کە  
چە  ندارند  را  خوردن  آب  اجازەی 
برسد بە تصمیمات مهم در ادارەی 

امور کشور!
در این زمینە می توان بە تبلیغات 
ضد  بر  اصولگرایان  گستردە 
همچنین  و  روحانی  حکومت 
بسیجی  دستەای  تمجید  و  تعریف 
اجیر شدە کە خواهان بازگشت بە 
احمدی  جمهوری  ریاست  دوران 
نژادی می باشند کە بخش عظیمی 
از  موجود  اقتصادی  مشکالت  از 
او  مدیریت  عدم  و  کفایتی  بی 
بە  او  از  اما  گرفتەاند،  سرچشمە 
مانند فرشتەی نجات و رهایی از 

مشکالت موجود یاد می شود!
از  بخواهیم  اگر  کلی  طور  بە 
رژیم  اخیر  سیاسی  تحرکات 
رو  پیش  انتخابات  مورد  در 
باید  آوریم  عمل  بە  نتیجەگیری 
سرنگونی  خطر  رژیم  کە  گفت 
را  انتخابات  سراسری  تحریم  و 

آن  از  جلوگیری  برای  و  احساس 
درصدد است کە کلیەی مشکالت 
رئیس  حکومت،  بە  را  موجود 
بە  دهد  ربط  کابینەاش  و  جمهور 
انتخابات  در  شرکت  کە  گونەای 
بخش  رفع  برای  راهکاری  را 
عظیمی از مشکالت موجود جلوە 
اصلی  عامل  کە  حالی  در  دهد 
سیاست های  موجود  مشکالت 
اشتباە رژیم و در رأس آن رهبری 

در  نە حکومت هایی کە  می باشد 
انتخابات های نمایشی و با دخالت 
مستقیم رهبری برای دمکراتیک 
دهەی  چهار  در  رژیم  دادن  جلوە 
اخیر بر سر کار آمدەاند. در واقع 
و  وزیران  کلیەی  و  جمهور  رئیس 
کنندەی  اجرا  حکومتی  مسئوالن 
از  کە  می باشند  سیاست هایی 
تأیید  و  تعیین  رهبری  جانب 
خامنەای  اصل  در  و  می شوند 
گردانندەی و تصمیم گیرندە انجام 
و حکومت،  امور کشور می باشد 

حکومی  وزارتخانەهای  و  مجلس 
نشان  دمکراتیک  برای  روکشی 
دادن حکمرانی در ایران و همچنین 
معصوم جلوە دادن دیکتاتور یا همان 
ضدبشری  و  نامشروع  رژیم  رهبر 

جمهوری اسالمی می باشند.
بە  بخواهند  مردم  اگر  واقع  در 

در  موجود  نابەسامان  وضعیت 
عامل  بە  باید  دهند  پایان  ایران 
اصلی پیدایش مشکالت کە همان 
نامشروع جمهوری  رژیم  و  رهبری 
نە  دهند  پایان  می باشد  اسالمی 
حکومت هایی کە در انتخابات های 
و  آمدەاند  کار  سر  بر  نمایشی 
دور  و  منحرف ساختن  کارشان 
شناسایی  از  مردم  ذهنیت  کردن 
ایران  عاملین اصلی مشکالت در 

می باشند.
روش های  تأثیرگذارترین  از  یکی 
مبارزاتی برای سرنگونی رژیم های 
دمکراتیک نما  دیکتاتوری 
بایکوت انتخابات است، انتخاباتی 
جدا  مانند  بە  آن  بایکوت  کە 
نمودن تنفس مصنوعی از بیماری 
حال  در  مرگ  با  کە  می باشد 
است،  کردن  نرم  پنجە  و  دست 
بیماری کە در صورت جدا نمودن 
مرگش  آن  از  تنفسی  وسیلەی 

حتمی می باشد!
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گذار دموکراتیک

مفهوم گذار دموکراتیک در مفهوم 
تعامالت  و  فرآیندها  بە  آن  وسیع 
مرتبط  با انتقال یا تبدیل از نوعی 
سیستم حکومتی غیردموکراتیک 
به شکلی از یک نظام حکومتی 
دموکراتیک اشاره دارد. اشکال یا 
سبک های مختلفی از سیستم های 
وجد  حکومتی  غیردموکراتیک 
توتالیتر  می توانند  آنها  دارد. 
نظامی،  یا  مدنی  استبدادی،  یا 
الیگارشی  یا  فردی  حاکمیت 
سطوح  و  موارد  همچنین  باشند. 
دموکراتیک  سیستم  از  مختلفی 
منتقل  آن  بە  کە  دارند  وجود 
استبدادی  سیستمی  می شوند. 
سیستمی   نتیجەاش  است  ممکن 
نیمە دموکراتیک باشد کە شکل 
دموکراسی انتخاباتی بەخود بگیرد 
و یک سیستم نیمە دموکراتیک 
لیبرال  سیستمی  بە  است  ممکن 
آن  بە  یا  شود  تبدیل  دموکراسی 
نزدیک تر باشد.  همچنین  گذار 
دموکراتیک  سیستم  یک  بە 
ابتکار  یعنی  باال   از  می تواند 
عمل نخبە حاکم انجام گیرد یا از 
پایین توسط نیروهای مخالف کە 
با حمایت گستردە مردم پشتیبانی 
می شوند و یا از طریق چانە زنی 
و  حاکم  نخبگان  بین  مذاکرە  و 
خارج  نظامی  مداخلە  طریق  از  یا 
تنوع  موارد  این  همە  کشور.  از 
را  دموکراتیک  گذار  تجربیات 

تایید می کنند.
گذار  مفهوم  اساس  این  بر 
نظری  لحاظ  از  دموکراتیک 
اشارە  میانی  مرحلە  یک  بە 
مراحلی  شاهد  اغلب  کە  دارد 
سیستم  آن  طی  کە  است  فرحی 
بین  از  قدیمی  دموکراتیک 
و  می شود  فروپاشیدە  و  می رود 
جدید  دموکراتیک  سیستم  یک 
فرآیند  روند  در  می شود.  ساختە 
مختلف  عناصر  معموال  گذار 
ساختار  مانند  سیاسی  سیستم 

قانون اساسی، الگوها و مشارکت 
شهروندان در روند سیاسی و غیرە 

وجود دارد.
عالوە بر این چنان کە اشارە کردیم 
فرآیند گذار بە دموکراسی ممکن 
است شاهد درگیری و چانە زنی 
سیاسی  اصلی  بازیگران  میان  در 

باشد.
فرآیند  ذکر شد  آنچە  بە  توجە  با 
صورت  در  را  دموکراتیک  گذار 
من  شاخص  چندین  بودن  موجود 
جملە، وضع و تنظیم قانون اساسی 

با شرکت تمامی بازیگران سیاسی 
در مورد سیستم جدید سیاسی بە 
ویژە در مورد صدور قانون اساسی 
جدید و تشکیل یک دولت از طریق 
عادالنە  و  آزاد  عمومی  انتحابات 
میتوان برسی کرد. این دولت باید 
توانایی و اقتدار در اعمال قدرت و 
تصویب سیاست های جدید را داشتە 
باشد تا نشان دهندە وضعیت گذار 
آنجا کە  از  باشد.  دموکراسی  بە 

ماهیتا  دموکراتیک  گذار  روند 
با  است،  پیچیدە  فرآیندی  یک 
بسیاری  و خارجی  داخلی  عوامل 
و  مسیرها  گیری  شکل  در  کە 
ممکن  دارد،  همپوشانی  آن  نتایج 
همراه  جدید  مرحلە  یک  با  است 
سیستم  ادغام  است  ممکن  باشد. 
دموکراتیک مستلزم استقرار یک 
مرحلە  در  دموکراتیک  سیستم 
پس از گذار نباشد. در این صورت 

واکنش  یک  کە  است  ممکن 
درگیری  بە  منجر  گرد  عقب  یا 
اقتدر  رژیم  ظهور یک  یا  داخلی 
گرای جدید شود. همچنین در این 
مرحلە گذار ممکن است منجر بە 
شود  ترکیبی  سیستم های  ظهور 
توتالیتر،  آنها  کە  معنی  این  بە 
غیردموکراتیک  و  کالسیک 
در  و  نمی شوند  گرفتە  نظر  در 
جامد  دموکراسیی  هم  حال  عین 
نیستند و ترکیبی  و و کامل هم 
سیستم های  عناصر  برخی  از 

عناصر  برخی  و  غیردموکراتیک 
و ویژگی های دموکراسی را  نیز 
دارا هستند. بر این اساس میتوان 
گفت رژیم های کە در حال گذار بە 
در یک خط  دموکراسی هستند، 
مستمر گسترش می یابند کە در آن 
پایان سیستم غیر دموکراتیک بە 
شکلی ایدەآل انجام می گیرد، خواە 
توتالیتر باشد یا اقتدار گرا و بستە 

یا مدنی یا نظامی و ... .

در مورد علل گذار دموکراتیک 
اشارە شد کە  در موج سوم گذار 
خارجی  دالیل  از  مجموعەای 
منجر  کە  دارند  وجود  داخی  و 
دالیل  این  و  می شوند  گذار  بە 
دیگر  موردی  بە  مورد  یک  از 
متفاوت اند و بە طور کلی  گذار 
دموکراتیک تنها با یک علت یا 
عامل قابل توضیع نیست، زیرا این 
فرآیند در نتیجە دخالت بسیاری از 

از  برخی  عواملی دیگر است کە 
آنها اساسی و برخی در مرحلە دوم 
داخلی  برخی  دارند،  قرار  اهمیت 
بە  برخی  خارجی،  دیگر  برخی  و 
عوامل ساختار عینی )فرهنگی، 
تاریخی، مذهبی( مربوط می شوند 
کە محیط گذار را تشکل می دهند 
و برخی از نظر هویت، استراتژی و 
زمینە های خود با بازیگران سیاسی 
این  بە  توجە  با  اند.  ارتباط  در 
دموکراتیک  گذار  داخلی،  دالیل 
را بە سە دستە میتوان دستە بندی 

کرد: اول، دالیل مربوط بە تشدید 
بحران های داخلی و ناتوانی سیستم 
غیردموکراتیک. کە این بحران ها 
اجتماعی  اقتصادی،  می توانند 
دالیل  دوم:  باشند.  سیاسی  یا  و 
مربوط بە ماهیت بازیگران سیاسی 
و  آنها  بین  قدرت  توازن   نظر  از 
هویت. این مورد عناصر زیادی را 
در خود جای می دهد از جملە درجە 
موقعیت  حاکم،  نخبگان  انسجام 

ارتش و نیروهای امنیتی در برابر 
آن، میزان حمایت مردمی، ماهیت 
تاثیر  و  سیاسی  مخالف  نیروهای 
آنها در بە چالش کشیدن نخبگان 
حاکم. در این زمینە می توان گفت 
رهبر سیاسی یا جناع اصالح طلب 
در نخبگان حاکم در برخی موارد 
نقش تعین کنندەای در روند گذار 
دموکراتیک  داشتەاست. این امر 
رهبر  کە  می افتد  اتفاق  زمانی 

می رسد  اعتقاد  این  بە  سیاسی 
دموکراتیزە  مسیر  در  حرکت  کە 
کردن، راهی امن برای جلوگیری 

از احتمال تغیر رژیم با زور است.
ماهیت  بە  مربوط  دالیل  سوم: 
جامعە مدنی و اثر گذاشتن نیروها 
و سازمان ها در اعمال فشار برای 

یک گذار
دموکراتیک. در بسیاری از موارد، 
نیروهای جامعە مدنی و سازمان ها 
روند  در  تاثیرگذاری  و  مهم  نقش 
موارد  این  همە  داشتە اند.  گذار 

جامعە  تقاضای  وجود  میزان  با 
برای رسیدن دموکراسی در  برای 
ارتباط اند چون جامعە مدنی نقش 
عمدەای در تقویت و گسترش دامنە 
آن دارد. در مورد عوامل خارجی 
آن  مختلف  اشکال  و  درجات  و 
کە در فرآیند گذار دموکراتیک 
موثر بودەاند، مواردی حائز اهمیت 
و  غربی  قدرت های  نقش  اند: 
از  حمایت  در  بزرگ  بلوک های 

گذار دموکراتیک کە با کمک 
اقتصادی کشورهای در حال گذار 
صورت می گیرد و همچنین عوامل 
دارند  وجود  نیز  دیگری  خارجی 
اشکال  و  مختلف  درجات  بە  کە 
دموکراتیک  گذار  روند  مختلف 
از  می دهند.  قرار  تاثیر  تحت  را 

نهادهای  رشد  بە  رو  نقش  جملە 
بانک  ویژە  بە  مالی  بین المللی 
پول،  بین المللی  صندوق  و  جهانی 
گسترش نقش جامعە مدنی جهانی 
توسط سازمان های غیردولتی  کە 
مسائل  و  دموکراسی  بە  وابستە 
حقوق بشر ادارە می شود. همچنین 
در رابطە با نقش عوامل خارجی در 
حمایت از گذار باید بە دو عامل 
میزان  اوال  کرد:  توجە  هم  دیگر 
تاثیر عوامل خارجی در روند انتقال 
بە  مورد  یک  از  دموکراتیک 

استراتژی های  بە  دیگر،  موردی 
المللی  بین  بازیگران  مختلف 
در  داخلی  عوامل  و  شرایط  و 
دارد.  بستگی  هدف  کشور های 
خارجی  عوامل  از  برخی  ثانیا: 
تحکیم  و  حمایت  در  مهمی  نقش 
رژیم های استبدادی داشتەاند و از 
حمایت  دموکراتیک  فرآیند گذار 

نکردەاند. 
حاکمیتی  بە  گذار  روند  در 

تاثیر عوامل داخلی  دموکراتیک 
کە  است  گیر  چشم  خارجی  و 
موردی  بە  مورد  یک  از  شاید 
دیگر متفاوت باشند. پس ماهیت 
قدرت  توازن  و  سیاسی  بازیگران 
بین آنهاست کە تعین کنندە روش 

یا سبک گذار است.

منابع:
 موج سوم دموکراسی )ساموئل هانتیگنون( و گذار بە دموکراسی )حسین بشیریە(

 مفهوم گذار دموکراتیک از لحاظ نظری بە یک مرحلە میانی اشارە دارد کە اغلب شاهد مراحلی فرحی 
است کە طی آن سیستم دموکراتیک قدیمی از بین می رود و فروپاشیدە می شود و یک سیستم دموکراتیک 

جدید ساختە می شود. 

رژیم های کە در حال گذار بە دموکراسی هستند، در یک خط مستمر گسترش می یابند کە در آن پایان 
سیستم غیردموکراتیک بە شکلی ایدەآل انجام می گیرد، خواە توتالیتر باشد یا اقتدار گرا و بستە یا مدنی یا 

نظامی و ... .

انجوی
امیر
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چرا برنامە موشکی ایران یک تهدید
 جهانی است؟

مشخص   ٢٠١٩ سپتامبر   ١٤ در 
برنامه موشکی جمهوری  شد که 
چشم گیری  پیشرفت  اسالمی  
بخود دیده است، جمهوری اسالمی 
تقریبا به آسانی توانست با استفاده 
انتحاری  از موشک و پهبادهای 
به آرامکو سعودی  که از طریق 
پوشش  هم  محافظتی  سیستم های 
داده میشد، ضربه ای مهلک بزند. 
اما این تنها بخشی از ماجرا است 
و این مسئله تنها تاییدکننده این 
است که برنامه موشکی جمهوری 

اسالمی پیشرفت داشته است.

برنامه  این  کلیت  بخواهیم  اگر   
جهانی  تهدید  یک  عنوان  به  را 
موضوعات  به  باید  کنیم  بررسی 

دیگری هم توجه کنیم.
جمهوری اسالمی بالغ بر ٤٠ سال 
است، در تالش است که ایدلوژی 
دین  از  رادیکال  قرائتی  که  خود 
اسالم است، را در قالب طرح های 
مانند صدور انقالب، هالل شیعه و 
قالب  اسالمی  کشورهای  به  غیر 

کند. 
ده ها  ایجاد  بانی  راستا  این  در 
مرکز  مانند  بین المللی  نهاد 
جامعه  اسالمی،  مذاهب  تقریب 
المصطفی، جامعه مرتضی و غیر 
بوده است و از صرف هیچ هزینه ای 

هم خوداری نکرده است.
بر  هم  ایدئولوژیک  رژیم  این   
ارزش های خود تاکید دارد و هم در 
جهانی  ارزش های  با  تضاد کامل 

و  است  گرفته  قرار  سکوالریسم 
ازبین  خواهان  اسالمی  جمهوری 
منافع  علیه  است.  اسرائیل  بردن 
سیاسی و اقتصادی غرب فعالیت 
دیگر  و  سعودی  امنیت  و  دارد 
کشورهای عربی را با بکارگیری 
چالش  به  روزانه  مزدور  نیروهای 
برنامه ساخت  رژیم  این  می کشد. 
و  موشک  توسعه  اتمی،  بمب 
ایجاد ده ها گروه میلیشای وابسته  

را نیز دارد.
گروه های  حامیان  از  ایران  رژیم 
رادیکال سنی  مذهب است و همین 
تابستان ٩٩ یکی از سران القاعده 
موساد  سازمان  توسط  تهران  در 

كشته  شد.
خوب  بخش  موضوعات  این  البته 
جمهوری  چون  است،  داستان 
ادعای  برعکس  اسالمی 

حال  در  قدرت  یک  طرفدارانش 
کشور  یک  بلکه  نیست،  ظهور 
کشوری  است،  زده  بحران  کامال 
ده ها  خود  مرزهای  داخل  در  که 
و حتی صدها بحران ریز و درشت 

دارد. 
هیچ  در  که  است  کشوری  ایران 
قانون  اجرایی  تجربه  مقطعی 
از  کشور  این  است،  نداشته  را 
ضعف  هایی مانند عدم وجود نظام 
شایسته  عدم  کیفیت،  با  اداری 
آموزشی  نظام  وجود  و  ساالری 

مناسب رنج می برد.
 در سپهر سیاسی ایران حداقل در 
بحران  ها  تنها  گذشته  سال   ١٠٠
آنها  از  کدام  هیچ  و  شده  مطرح 
تا کنون راه حلی مشخص نداشتند 
و همه آنچە بحران می توان خواند، 
افکار عمومی  راندن  با پس  تنها 

به فراموشی سپرده شده اند.

با  که  است  کشوری  ایران 
حقوق  عدم  مانند  ابرچالش هایی 
حقوق  عدم  غیرفارس،  هویت  های 
و  پولی  بحران  ابر  شهروندی، 
صندوق های  ورشکستگی  بانکی، 
ابر  آب،  ورشکستگی  بیمه، 
استهالک  و  زیست  محیط  بحران 
زیرساخت های اساسی روبرو است.

بسیار  قضایی  نظام  کشور  این 
سردرگم دارد و از یک طرف نظام 
قضایی آن در پی ایجاد هژمونی 
ارزش های اسالمی است و قوانین 
از  و  می کند  ترویج  را  اسالمی 
طرفی دیگر مردم آن به ارزش های 
سکوالر  قضایی  نظام  و  سکوالر 

گرایش دارند.
 ٢١ قرن  در  ایران  سیاسی  سپهر 
به  جواب  برای  تالش  در  هنوز 
مدرنیسم  تضاد  مانند  پرسش هایی 

و سنت، غرب گرایی و غرب ستیزی  
تحصیل به زبان مادری ، اقتصاد 

دولتی یا خصوصی است. 
با  است  کشوری  ایران 
یک  از  متضاد،  کلکسیونهای 
طرف ادعیه تحقیقات در علوم نانو 
دارد و از طرف دیگر برای مقابله 
با همه گیری کرونا »واکسن امام 

کاظم« را تبلیغ می کند.
با  کشور  این  کالم  یک  در 
تضاد های داخلی بسیار کشند ە ای 
روبرو است و ابر بحران های بسیار 
بزرگی نیز در پیش رو دارد، پس 
ظهور  حال  در  قدرت  یک  ایران 
بحران  کشور  این  بلکه  نیست، 
با  می کند  تالش  که  است  زده 
از مرز های  ایجاد بحران در خارج 
از بحران در داخل  خود، نظرها را 

مرزهای خود دور نگهدارد.
همه این مسائل را وقتی در کنار 

اسماعیل نژاد
آگری

در  تروریسم  بکارگیری  موضوع 
گروگانگیری  و  منطقه  سطح 
خواست  به  رسیدن  برای  داخل  در 
اقتصادی  احیانا  و  سیاسی 
برنامه  تهدید  اهمیت  می گذاریم، 
اسالمی  جمهوری  موشکی 

نمایان تر می شود.
ایران کشوری بحران زده است که 
ایجاد  با   ، کرده  تالش  حال  تا 
چالش امنیتی و گروگانگیری به 
خود  سیاسی  و  اقتصادی  خواست 
دارای قدرت موشکی  اگر  برسد، 
باشد که بە راحتی بتواند بخشی 
از تاسیسات نفتی آرامکو را هدف 
قرار دهد که بزرگترین تولیدکننده 
بانی  می تواند  پس  است؛  نفت 
ایجاد جنگ ها و بحران های بسیار 
بزرگ هم باشد کما اینکه همین 
حال هم هست، ایران بود که سوریه 

و  کشاند  بی پایان  جنگی  به  را 
جنگی  به  را  یمن  که  بود  ایران 
که  است  ایران  و  کشاند  ویرانگر 
داخلی  جنگ  سال   ٥٠ آتش  بر 
است  ایران  و  می دمد  افغانستان 
که عراق را به بن بست سیاسی و 
است.  رسانده  اقتصادی  فروپاشی 
وقتی  که  باشید  داشته  یاد  بە 
جمهوری  رئیس  ترامپ  دونالد 
برجام  پیماننامه  از  آمریکا  قبلی 
خارج شد، ایران بالفاصله اروپا را 
خود  خواست  های  به  رسیدن  برای 
تروریسم  مخدر،  مواد  طریق  از 

اسالمی و پناهنده تهدید کرد.
پس اگر رفتارهای حال و گذشته 
و  آن  منطقه ای  سیاست  رژیم، 
بحران هایش را در کنار هم بگذاریم، 
برنامه موشکی جمهوری اسالمی 
تهدید  یک  اتمیش  برنامه  مانند 

جهانی است.

این کشور با تضاد های داخلی بسیار کشند ە ای روبرو است و ابر بحران های بسیار بزرگی 
نیز در پیش رو دارد، پس ایران یک قدرت در حال ظهور نیست، بلکه این کشور بحران 
با ایجاد بحران در خارج از مرز های خود، نظرها را از  زده است که تالش می کند 

بحران در داخل مرزهای خود دور نگهدارد.

شورای حکام: 
رژیم با توقف پروتکل 
الحاقی شک و گمان ها 
را نسبت بە صلح آمیز 

نبودن برنامە هستەایش 
بە یقین تبدیل کرد

استراتژی موقت امنیت 
ملی آمریکا محوریت 
بازدارندگی در قبال 
اقدامات خصمانە رژیم 

ایران است

اسرائیل و آمریکا در 
مورد پروندە ایران بە 

توافق رسیدەاند

روز دوشنبە، ١١ اسفند ماه با منتشر شدن محتوای بخشی از پیش نویس 
اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  قطعنامه شورای حکام، شورای حکام 
تاکید دارد که  پس از توقف اجرای پروتکل الحاقی از سوی رژیم ایران 

امکان تایید صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران وجود ندارد.
 رژیم با این اقدام شک  و گمان ها را نسبت بە صلح آمیز نبودن برنامە 

هستەایش را تبدیل بە یقین کردە است.
همزمان "رافائل گروسی"، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز 
کردن  محدود  یا  متوقف  که  بودم  داده  اطالع  قبال  "من  است:  گفتە 
فعالیت های راستی آزمایی و نظارت آژانس در این مرحله تاثیر جدی 
ایران خواهد  تعهدات  اجرای  برای گزارش در مورد  آژانس  توانایی  بر 

داشت".
اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  حکام  شورای  جمعه،  روز  است  قرار 
قطعنامه خود را منتشر کند و در آن تاکید کرده است که بدون اجرای 
پروتکل الحاقی نمی تواند صلح آمیز بودن برنامه هسته ای رژیم ایران را 

تایید کرد.
بود،   تاکید کردە  رژیم   خارجە  وزیر  "محمد جواد ظریف"،  نیز  پیشتر 
حرکت غلطی را که اروپایی ها با حمایت از آمریکا در شورای حکام 

شروع کرده اند، باعث به هم ریخته شدن شرایط خواهد شد.

محوریت  با  را  آمریکا  ملی  امنیت  موقت  استراتژی  سفید"  "کاخ 
بازدارندگی در برابر اقدامات خصمانه رژیم ایران را منتشر کرد کە در 

آن بر مقابلە با تروریسم ایران تاکید شدە است.
در این استراتژی ٢٣ صفحەای آمریکا کە در بخشی از آن  نیز بە 
پروندە خاورمیانە پرداختە، هدف را از کار انداختن شبکه های تروریستی، 
بازدارندگی در برابر اقدامات خصمانه رژیم ایران و دفاع از منافع حیاتی 

آمریکا اعالم کردە است.
در این استراتژی جدید آمدە کە دولت آمریکا عزم آن را دارد تا تعداد 

نیروهایش را در منطقه افزایش دهد.
شرکای  با  هماهنگی ها  ادامه  ضرورت  بر  همچنین  آمریکا  دولت 
منطقه ای جهت ممانعت از تهدیدهای رژیم ایران علیه ثبات کشورهای 
منطقه، از کار انداختن سازمان القاعده و شبکه های تروریستی وابسته 
به آن، ممانعت از بازگشت داعش و رسیدگی به بحران های انسانی، 

تاکید کردە است.
در رابطه با پرونده هسته ای رژیم ایران نیز تاکید شدە است کە، دولت 
بایدن "دیپلماسی اصولی" را برای رسیدگی به آن در پیش خواهد گرفت.

وزارت خارجە اسرائیل اعالم کرده است کە با آمریکا بصورت مخفی بر 
سر برنامە اتمی ایران بە توافق رسیدەاند.

طبق این توافق هرکدام از این دو کشو ربدون اطالع یکدیگر در مورد 
رژیم ایران هیچ تصمیم ناگهانی نمی گیرند.

"گابی اشکنازی" وزیرخارجە اسرائیل اعالم کرده است: "توافق پشت پردە 
بە شیوە آنالین میان "بنیامین نتانیاهو و جوبایدن" و چند سفیر اسرائیل 

در خاورمیانە و پاسیفیک، صورت گرفته است".
"اشکنازی اعالم کردە است،  "وای نت" درخبری منتشرکرد:  وبسایت 
اگر کسی فکر می کند آمریکایی ها برای توافق با رژیم ایران عجلە 
دارند، ولی می بینیم تا کنون این تصمیم عملی نشدە و امیدوارم درآیندە 

هم عملی نشود".
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نمایی از پایمال کردن حقوق بشر در کوردستان ایران
در طی دو هفتە اول ا سفندماه با استناد بە آژانس 

خبررسانی کردستان، )کردپا(

بە بازداشت شهروندان شهروندان  انتقال 
زندان

نامعلوم بودن سرنوشت 
شهروندان

محکوم کردن شهروندان 
بە حبس

کردن  محکوم  و  اعدام 
شهروندان بە اعدام

شدن  مجروح  و  کشتە 
کولبران و کاسبکاران

کشتە شدن شهروندان 
از سوی 

نظامیان حکومتی 

بە  شهروندان  احضار 
مراکز اطالعاتی

انفجار مین

روز سه شنبه پنجم اسفندماه، یک شهروند کورد به نام »بهزاد ادوایی« 
اهل روستای »سلین« از توابع شهرستان سروآباد توسط نیروهای امنیتی 

بازداشت شد.
»مادح  نام های  به  کورد  شهروند  چهار  اسفندماه،  دهم  یکشنبه  روز 
محی الدینی«، »آرمان شیرزاد«، »روژگار فرقی زاده« و »محمدصالح 
به  و  بازداشت  امنیتی  نیروهای  توسط  اهل شهرستان مریوان  گودرزی« 

مکان نامعلومی منتقل شدند.

روز سه شنبه پنجم اسفندماه، جوانمیر مرادی، فعال کارگری به شعبه اول 
دادگاه انقالب کرمانشاه احضار شد.

روز سه شنبه دوازدهم اسفندماه، یک کولبر کورد به نام »ابراهیم پورمحمد« 
فرزند رضا اهل روستای »قره جه وران« از توابع چالدران بر اثر سرمازدگی 

در ارتفاعات این شهرستان جان خود را از دست داد.

این  خانواده  سامانی،  فرزاد  بازداشت  از  روز   ٥٠ به  نزدیک  گذشت  با 
دانشجوی دانشگاه خوارزمی درباره سرنوشت او ابراز بی اطالعی می کنند.
خوابگاه  در  بادروج  صهیب  و  سامانی  فرزاد  دی ماه،  بیستم  شنبه  روز 

دانشگاه خوارزمی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

روز سه شنبه دوازدهم اسفندماه، یک کشاورز به نام »ستار اظهری« اهل 
روستای »لیک بن« از توابع پیرانشهر بر اثر انفجار مین زخمی شد.

در همین رابطه نیز، روز دوشنبه چهارم اسفندماه، انفجار مین به جای مانده 
از جنگ ایران و عراق در شهرستان قصرشیرین موجب زخمی شدن یک 

کودک هفت ساله از ناحیه پا و دست شد.
روز پنج شنبه سی ام بهمن ماه، انفجار مین به جای مانده از جنگ میان ایران 

و عراق در مرز شهرستان مهران دو کشته در پی داشت.

»عبدالله  نام های  به  کورد  شهروند  دو  اسفندماه،  ششم  چهارشنبه  روز 
نادری« و »عثمان نادری« فرزندان مارف اهل شهرستان پیرانشهر بر اثر 

شلیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران جان خود را از دست دادند.
»ابوبکر  نام های  به  کورد  شهروند  دو  اسفندماه،  دوم  شنبه  روز  شامگاه 
یاهو« ٣٦ ساله اهل روستای »گوره شیر« از توابع سردشت و »اسکندر 
محمد« ٣٥ ساله اهل »پشدر« از توابع اقلیم کردستان بر اثر تیراندازی و 

تعقیب و گریز نظامیان حکومتی جان خود را از دست دادند. سازمان حقوق بشر ایران اعالم کرده است، روز دوشنبه ششم بهمن ماه، حکم 
اعدام دو زندانی متهم به »قتل« به نام های »هوشنگ محمدی« فرزند 
اجرا  به  زندان کرمانشاه  انگزی« فرزند میرزاجان در  نظرعلی و »علی 
درآمده است. روز یکشنبه دهم اسفندماه، حکم اعدام یک زندانی بە نام 

»حامد مصطفایی« در زندان دیزل آباد کرمانشاه به اجرا درآمده است.

حکم پانزده سال زندان شهناز )بریوان( صادقی فر، زندانی سیاسی کورد در 
دادگاه تجدیدنظر ارومیه به پنج سال و یک روز حبس کاهش پیدا کرده 
است. یک شهروند کورد به نام »فرشاد فتاحی« اهل ارومیه از سوی 
شعبه دوم دادگاه انقالب این شهر به ریاست قاضی »شیخلو« به سه سال 

حبس محکوم شد.
»فریدون  نام  به  کورد  شهروند  یک  اسفندماه،  دوازدهم  سه شنبه  روز 
موسی پور« اهل شهر ربط سردشت به بند زندانیان سیاسی زندان ارومیه 

منتقل شد.
روز شنبه نهم اسفندماه، یک شهروند کورد به نام »کیوان نژادرسول« ٢٨ 
ساله فرزند محمد اهل روستای »شین آباد« از توابع پیرانشهر جهت اجرای 

حکم به زندان نقده منتقل شده است.
روز پنج شنبه هفتم اسفندماه، یک شهروند کورد به نام »کمال قویتاسی« 
اهل روستای »چشمه  گل« از توابع اشنویه پس از اتمام دوران بازجویی از 
یکی از بازداشتگاه های امنیتی در ارومیه به زندان این شهرستان منتقل 

شد.
روز شنبه نهم اسفندماه، یک شهروند کورد به نام »احمد عبدالله پور« 
فرزند عمر اهل شهرستان پیرانشهر جهت اجرای حکم به زندان نقده منتقل 

شد.
»بهمن  نام  به  کورد  شهروند  یک  بهمن ماه،  پنجم  و  بیست  شنبه  روز 
یوسف زاده« فرزند حمزه اهل شهر ربط سردشت پس از اتمام بازجویی از 
بازداشتگاه اطالعات سپاه در ارومیه به بند قرنطینه زندان این شهر منتقل 

شده است.
و  عینی«  »سیاوش  نام های  به  کورد  شهروند  دو  اخیر،  روزهای  طی 
از  بازجویی  دوران  اتمام  از  پس  مهاباد  شهرستان  اهل  اندار«  »کیوان 
بازداشتگاه اطالعات سپاه در ارومیه به بند قرنطینه زندان این شهر منتقل 

شدند.
روز دوشنبه چهارم اسفندماه، یک شهروند کورد به نام »محمد منگور 
کردستانی« فرزند مامند اهل روستای »کوپر« از توابع پیرانشهر جهت 

اجرای حکم به زندان نقده انتقال یافته است.
از  سردشت  ربط  شهر  اهل  موسی پور،  فرهاد  اسفندماه،  دوم  شنبه  روز 

بازداشتگاه اطالعات سپاه در ارومیه به زندان این شهر منتقل شد.


