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پیام دبيرکل بە مناسبت چهلمین سالروز تاسـی  
        .سازمان خبات کوردستان ایران

 

 !خانوادەی سرافراز شهیدان

 !رهروان راە سازمان خبات

ردستان ایـران در تـاریپ پـنجم تاسی  سازمان خبات ک
هجری شمسـی رابە تمـامع يزاـزان 9531شهریور سال 

و يــــالوە بــــر ابــــراز تبریکــــاتم بە . تبریــــک میگــــویم
 سازمان  م و با ارادە وتمامی مبارزین راەهممیهنان مصم

این مناسبت باشکوە ، بەشما ايالم   الزم میدانم کە بە
کوردستان در صفوف سازمان   کنم کە رهروان راە آزادی

خبــات، بــاوتود تمــامی موانــه و ســمتیها، و هم نــین 
يلیرغم نقشەهای شوم، تروریستی و تبلیغات زهرآلـود 

رزە بـرای آزادی و رهــایی دشـمنان و بــا پشـتکار بە مبــا
ملــت کــورد و ســرنگونع حکومــت منفــور آخونــدی ادامە 

مبـارزەی ااعاـانە   بلە تصمیم مـا درراسـتای. میدهند
بـــرای آزادی اندیشــــە و بنیـــان حکــــومتی دموکراتیــــک 
وپارلمانی غیرمذهبی، غیرفکری ودارای اانون اساسـی 

تالشهای ما برای احقـاق حقـوق زنـان، .پیشرفتە، است
ان، حقـــوق فـــردی، حقـــوق تمـــامی تانـــداران و کودکـــ

حفاظت از محیط زیست کوردستان بودە و آنرا دردستور 
بــاور داریــم کە هممیهنانمــان . کــار خــود اــراردادەایم 

و در راســتای . درایــن امــر مقــد  مــارا یــاری میکننــد
پیشـــرفت ســــازمان خبــــات حـــامی همیشــــگی و اصــــلی 

ورد بــی تردیــد، اهــداف بــزر  ملــت کــ. ماخواهنـد بــود
وتمامی ملتهای دیگر ایران محقق خواهدشد و آثاری از 

  .ظلم و،ستم نمواهد ماند

بدون شـک  !رهروان راە سازمان خبات،!هممیهنان مبارز
. سازمان خبـات، در شـرایط بسـیار سـمتی تاسـی  شـد

فراهم ميبود، میبایست   اگر آن زمان شرایط مناسبتری
مـاە تـاخیر با ساختاری بهتـر و حتـی بە فاصـلەی سـە 

امـا وعـایت تـا حـدت سـمت و . سـازمان تاسـی  میشـد
سرنوشت سازبود کە با تصمیمی مدبرانە سازمان خبات 
توســط ماموســتا ســید تــالل حســینی، و تنــع چنــد از 

مبــارز دینــی و شمصــیتهای مــیهن پرســت   ماموســتایان
واتــی از تصــمیم مــدبرانە وعــرورت در  .تاســی  شــد
تکـــا بە مـــدرا  ســـازمان ســـمن میگویم،بـــا ا  تأســي 

تاریمی از مبارزات حـق علبـانەی ملـت کـورد و احـزا  
سیاســـی حاعــــر در يرصـــک مبــــارزە، کە هـــر حــــز ، 

تاسـی  سـازمان خبـات امـرت   نمایندەی تفکرت بـودە،
 .عروری بود

 

هم نین با اتکا بە عرورت وتود تشکیالتی ملی میهنی 
، کە تمامی کوردها، بە ویژە کوردهای مسـلمان ومبـارز 

قطـــه بتواننـــد در مبـــارزە بـــرای احقـــاق حقـــوق درآن م
پ  از فرمان تهاد خمینی . کوردها، نقش داشتە باشند

و حملە پاسداران بە کوردسـتان، متاسـفانە، اختالفـات 
وتنشـــها بـــیش از پـــیش گســـتره یافتنـــد، و هم نـــین 
پیدایش گروەهای ممتلف فکری درکوردستان، کە هریک 

کردنـــد و بە ااتضــای تفکـــرو يقایـــد خـــود فاالیـــت می
بیشتر فاالیتهایشان در چهارچو  خدمت بە تشکیالت، 
گروەها ويقاید خـود بـود،درآن مقطـه ، سـازمان خبـات 
کوردسـتان ایــران ، تشـکیالتی ملــی و اسـالمی، تاســی  
شد تا نمایندەی روند ملی و میهنـی و هم نـین تنبشـی 
زاده ااشــار تاماــک و فــارف از تفکربیگــانەای و بــرای 

بــی تردیــد تاســی  . لــت کــورد بکوشــدآزادی و رهـایی م
سازمان خبات کوردستان ایران، خواستی مهم و تاریمی 
بـود و هــدف از تشــکیل ســازمان خبــات هرگــز ســای بــر 
حـذف هــیز حــز  کوردســتانی و تــنش و دشــمنی بــاهیز 

حتی چندین مـاە پـ  ازتاسـی  سـازمان . تناحی نبود
خبات، این مسالە مهم را بە مشـاورە گذاشـتە شـد، کە 

ر هــر حــز  سیاســی کوردســتان، بتوانــد خــودرا بــا اگــ
اهداف و برنامەهای سازمان خبات منطبق کند، سازمان 
خبات آمادە اتحاد و کار سیاسی و تشکیالتی و مبارزات 

در تلســـەای در  .سیاســی و پیشـــمرگانە بــا آن ميباشـــد
، کە فکـر " وااـه درنزدیکـی شـهر ربـط  "روستای نسـتان

ســـی، بــــا حضــــور هجــــری شم9531در ســــال   میکـــنم
مســلولين ســازمان خبــات و نماینــدگان حــز  دمــوکرات 
برگزار شد، و تالشهای سازمان خبات در مسير همكارت 

آن بە اشتباە برداشت شد و  ماند و از  و اتحاد بی ثمر
مبرهن است سازمان . بە شیوەی مناسب پاسپ دادە نشد

ســـال مبــارزە و فاالیـــت بــی امـــان 01خبــات در مــدت 
افتمـارات بسـیاری راکسـب   گانە خـود،سیاسی و پیشمر

ســای ســـازمان خبـــات  .نمــودە و همیشـــە ســربلند بـــودە
تشـكيالتع مسـلول و   همیشە براین بـودە تـا بـک مهابـک

دارای اصـــول و برنـــامەی ملـــی ومیهنـــی وبـــا برنـــامەی 
متراع،کە هرفردی باهرگونە تفکرو يقیـدەای میتوانـد 

ســت سیاســت اصــولی و در.درآن کــارکردە و فاالیــت کنــد
سـازمان خبــات، سـبب ايتمــاد مـردم بــک آن شـدە وحتــی 
دشــــمنان وممالفــــان نمیتواننــــد نقطەعــــاف سیاســــی 

ایـن امیـد کە  بـا .درتاریپ مملو ازافتمار آن، پیداکنند
درآیندەای نزدیک مبارزین راەسـازمان خبـات بـا حمایـت 
دلسوزانەی مردم کوردستان، درراستای خدمت بیشتر بە 

 شـــبمتی در ســـرزمینی آزاد،مـــیهن و تـــامین آزادی و خو
 مسلولیت آبادی میهن و امنيت برات تمامی همیهنان را 

شـكع نيسـت هـمە، افتمـارات، وظـایف و  .بر يهدەبگیرند
تالشهای با ارزه سازمان خبات را کە بیشمارند و ثمرەی 
مقاومت يموم ملت کوردستان و سیاست مـدبرانەی رهـروان 

و مبــارزە ســازمان خبــات و هم نــین ثمــرە خــون شــهیدان 
پیشمرگەهای اهرمان بزر  و ستودنع ميباشد، بە صورت 

مبارزە . 9 .ممتصر بە شماری ازین افتمارات اشارە میکنم
بــی واــفە بــرای رهــایی و خوشــبمتی ملــت کــورد و آزادی 
کوردســتان، چشــم پوشــی از بمــش وســياع از خواســتهای 
تشـکیالتی کە گــاهی اواــات ســازمان خبــات را تــا لــبەی 

پرهیـز از تنـب برادرکشـی و . 2.بـردە اسـت نابودی پـیش
تـاله بــی واــفە بــرای صـلد و اتحــاد يمــل میــان احــزا  
سیاســی کوردســتان کە گــاهی اواــات ایــن سیاســت درســت 
سازمان، برات عربک وارد ساختن بک سازمان بەکـارگرفتە 

مبـارزە مســتقل و بـدون واهـمە از هرگــونە . 5 .شـدە اسـت
فاالیت . 0 .و کم خطاحکومت وادرتی و مبارزەی شفاف 

نظــــامی و اهرمــــانی بــــع مهــــال نیروهــــای پیشـــــمرگەی 
  نظـامع خمینـی  کوردستان در سازمان خبات کە نیروهای

پرهیـز از شـاارهای بـی اسـا ، و . 3  .را درهم کوبیدند
. 3 .مبـارزە و تـاله در چهــارچو  خـدمت بە ملـت ومــیهن
رد  تصمیم درست و مدبرانەی سیاسی برای تصویب سیاست

هرگونە مذاکرە با حکومت آخوندی و تاله برای سرنگونی 
كوشــش در رونــد فاالیتهـــای . 7 .ایــن حکومــت دیکتـــاتور

  مشـتر  و بنیـان ارتبـاو دوسـتانە بـااحزا  مبـارزایرانی
نزدیـک بە ملــت کــورد کە عرحهــای تصــویب شــدەای بــرای 
و . احقاق حقوق ملت کورد را دردستور کـار خـود اـراردارد

شـــمم همپیمـــانی ســـازمان خبـــات و ســـازمان بە عـــور م
مجاهـدین خلـق ایـران از تصــمیمات درسـت سـازمان خبــات 

ارتبــاو دوســتانە بــا احــزا  . 8 .کوردســتان ایــران اســت
دیگـــر بمشـــهای کوردســـتان و همکـــاری همەتـــانبە بـــااین 
احزا  و بەویژە مـردم کوردسـتان يـراق و احـزا  سیاسـی 

ام دبيرکل و ايضـای در خاتمک بەن .در آن بمش كوردستان
رهبــری و تمــامی همفکــرانم در صــفوف ســازمان خبــات ، 

مـین سـالروز تاسـی  سـازمان 01بەمناسبت پـن  شـهریور 
خبـــات بە همیهنانمـــان در کوردســـتان تبریـــک میگـــویم و 
تصــمیم ااعامـــان را درراســتای خـــدمت بە ملــت کـــورد و 
تـــداوم مبـــارزەی مشـــروع بـــرای آزادی ملـــت کـــورد وآزادی 

و ســـرنگونی رژیــــم ســـتمگرآخوندی را تجدیــــد کوردســـتان 
  .میکنم

 ،سازمان خبات کوردستان ایران

 باباشيپ حسينع.دبيرکل

  هجری شمسی9511شهریور  0

 میالدی2121آگوست 23
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ماموســتا ســید تــالل حســینی یکــی از شمصــیتهای مبــارز در شــرق  
شمصـیتی دینــی کە سـالیان متمــادی يلـیە رژیــم . کوردسـتان هســتند

سالمی مبارزە میکنـد و بـرای احقـاق حقـوق ملـی میکوشـد، تمهوری ا
ایشان در همین راستا همـراە بـا همفکرانشـان پـ  از ایـام ملتهـای 
ایـران و بـا آغـاز سیاسـتهای عـد بشـری و کـورد سـتیزانەی تمهــوری 

ســازمانی . را تاســی  نمودنــد( ســازمان خبــات کوردســتان)اســالمی 
صیات بارز این سازمان سیاسی کە ايتقاد بە مبانی اسالمی از خصو

بەشمار میرود و برای احقاق حقوق ملی کورد،يلیە تمهـوری اسـالمی 
و يـــالوە بــــر ســـرنگونی رژیـــم، تاســـی  نظــــامی . مبـــارزە میکنـــد

در اسا  نامەی این سازمان ذکر شـدەو هم نـین مـذاکرە و "دموکرات
ازســـویی دیگـــر ســـازمان خبـــات بە . گفتگـــو بـــا رژیـــم را رد میکنـــد

بەشمار نمی آیـد زیـرا مسـامل ملـی، درد و محنـت ملـت سازمانی دینی 
کورد را اولویت اراردادە و مبارزات ممتد خودرا در این مقطه زمانی 

در سـالهای ابتـدایی اـرن پیونــد " بیشـتر بە اهـداف کـوملەی ژ کـاف
 .میدهد

زندگی  ادونوایی  و یدوک  بە نەینآدو د گکدگ و  :اول سوال
کمددوت ضوحدددآا یربددس سددوا سدددوای و یریەر  بکدد  را ن ا

 یهآگ؟

هسـتم، " فرزند يالم یکتاپرست شیپ صالد واژەیی برزنجی" حسینی
وااـه در شــهر "هجــری در محـلەی خــوارو ۳۱٤٦رتـب  ۲٦روز تمـاە 

بـانە بەدنیــا آمــدم، در سـن شــش یــا هفـت ســالگی در حضــور پــدرم 
مشغول بە تحصیل شـدم و اـران، فارسـی و اوايـد نحـو و صـرف را 

تم و پ  از وفات پدرم بە آموزه فقە پرداختم و تمامی يلوم آموخ
تـدری  شــدە در مــدار  کوردســتان را در منــاعق سردشــت، بــانە و 
موکریــان و مهابــاد و اشــنویە،التان و پشــدروی مریــوان خوانــدم و 

کسـب " مجوز مالیی را از خدابیامرز يالم مشـهور مـال بـاار مریـوانی
 بــودم وســپ  بە بــانە و بە کــردم و بەمــدت یــک ســال دربوکــان مــال

 .مسجدی خدابیامرز پدرم در آن تدری  و امامت میکـرد، بازگشـتم
سال تدری  کردەام و نمیتوانم درتەای برای خودم تايين کـنم، ۲٤

فقـط ایــن را میــدانم کە شـاگردان و فقــیە ازمــن راعـی بــودە و تــا 
 .اندازەای از دیگر مالها بیشتر دیدە میشدم

سددد  و ی آدددس ضی ددد    ددد   دددمو ارضبدددوی سآو:یوم  سدددوال
 چەنویە؟

خدابیامرز پدرم مانند بیشـتر مـردم کوردسـتان، حکومـت پهلـوی را  
ابـول نداشـت و بە تمـامی تنـبش هــای مبـارزە ولـو کوچـک، ماننــد 

حـواد  شـیپ محمـود را درپشـت . سویسنيان سردشت، دلمـوه بودنـد
دامـت )و . کتابشان مینوشتند و همیشە ازآن بـااحترام یـاد میکردنـد

رابرای ایشان نوشـتند و همـین سـبب رویـش احساسـات ملـی (سطوتە
 .گرایانە در تفکر من شد

و چگونگ  و   وت ارضبوی، نقد  "بوف.سوأل سوم ضورکخ ژ
ک ،بسدون  بە  دمورا  آاسوسدآ  و نآددوی ا   . دمو یر ژ

 .بسون  بە هم اە  مو نوینگ را ن اکموت نوزیو بسآگ؟

شمســـی برابـــر بـــا  هجـــری۳۱۳۱کـــوملەی آزادیمـــواهی کوردســـتان 
هجـری شمسـی برابـر بــا ۳۱۲۱مـیالدی تشـکیل شـد و درسـال ۳۹۱٨
بود تغییـر نـام "کە ممفف ژیانی کورد"میالدی بە کوملەی ژ  ۳۹٤۳
اسالمی، کـوردپروری، تمـدن گرایـی، : برچهاراصل"کوملەی ژ   .داد

بەشـیوەای کە کە هـمە اـوانین و اصـول . صلد و آشتی بنانهادە شـد
یات مقد  اسالم منطبق شـود و سـپ  اترایـی پی ریزی شدە با شر

ومیتواست بدون . برای ملت کورد بسیار مناسب بود" .کوملەی ژ .شود
حضور بیگانگان تمامی ملـت کـورد را بە صـفوف مبـارزە درراە آزادی 

 ورد راــــی خواست های ملت کـــرا تمامــزی ملت وکوردستان بیاورد،

 

 

 .یـالل حسینـد تـوستا سیــامـا  مــتن ،ادــروانش اــب k21 ەــــجلـموی ـــــگـفتـگ
   احمگ صیو :ضوسط

.            

 

می کە هجـری شمسـی هنگـا۳۱۲٤بهـار  .درخـود تـای دادە بـود 
  ســمن .ازبــانە بە موکریــان رفــتم، هــمە دربــارەی کــوملەی ژ

وبا راهنماییهای ماموستا شیپ يزالدین و خـدابیامرز . میگفتند
آمـادەی پیوسـتن بە (مهتـدی)حاتی رحمـان آاـای ایلمـانی زادە 

همراە با دو فقیە همراهم سید عاهر .   شدم.صفوف کوملەی ژ
ە بوکــــان، نــــزد ب"و مــــال صـــالد خورخــــورەای"شـــریفی واژەیــــی

  برایمان گفتنـد .ماليبداللە حصار رفتیم و ایشان از کوملە ژ
و هفـــت ســـوگند رایـــاد کـــردیم، ســـوگند بە،اـــرآن و پیغمبـــر و 
شمشیر حضرت يمر و چندین سوگند دیگـر کە آنهـارا بە خـاعر 

بســیار مســرور بــودیم و انكــار در دنیــای دیگــری ســیر  .نــدارم
رف از دلســوزی بــرای ســالە بــودیم فــا۳۱،۳٨فقیهــی .میکنــيم 

  ،هـیز وظـیفەی تشـکیالتی دیگـری بە .کوردستان و کوملەی ژ
ودربــارە بیــوگرافی دو تــن از دوســتانم  .مــن ســپردە نشــدەبود
سـید عاهرشـریفی در  وتـدرا  را رهـاکرد و :میتـوانم بگـویم 

مــــال و " بە شــــغل آزاد روی آورد و و در آبــــادت ســــوروای ربــــط
سراســر کوردســـتان  هجــری شمســی در۳۱۱٨ســال .کشــاورز شــد

حكومــت شــاە افــراد زیـــادی را دســتگیر کــرد و ســید عـــاهرهم 
دسـتگیر شـدوپ  از چهـار سـال زنـدان درحـالیکە کە بیمـاربود، 

مــال صــالد  .آزاد گردیـد و پــ  از گذشــت چهارســال فـوت کــرد
خورخــورە ات هــم در مــنطقەی ســقز مــال بــود، وازســوی رژیــم 

امـا ایشـان، بە  آخوندی تحت فشـاربود کەباآنهـا همکـاری کنـد،
خواســتەی آنــان تــن نــداد و ناچــار شــد مالیــی را رهــاکرد و در 
شهرسقز، در مغازە مشغول بەکارشد، اما رژیم اورا رهـانکردە و 

 .درزندان، زیرشکنجە بک شهادتش رساند

یالکس ضوسآس حدب  ی دوب او و ارضبدوی :چهورم  سوال
ک همد اە .ی.ک؟ عقوکگ  مو یردت ز وت؟ نوح.دت نو ژ

و آتهور  دددددمو، هم اهونتدددددوت، یوکگدددددوە و  ددددگت،  
 . وق آت  مویر حب  ؟

  بەحز  دموکرات مبدل نشد بلکە حز  دموکرات ممتم بە .ژ
برنــامەی و رونــدت بــود کە اراربــود بــا برنــامەی تبریــز متحــد 

  خواست متفاوتی بود وبـا خواسـتهای شـوروی هـا .اما ژ .شود
وانی من،هرگــز درحــز  دمــوکرات نبــودم، تــ. هممـوانی نداشــت

سالە بودم و مانند بسیاری از يمق کارهـا و تغییـرات آگـاە ۳۱
  فاالیتع در حـز  دمكـرات نداشـتم تـا .نبودم و با باور بە ژ

 .تایگاه و مقامی داشتە باشم

هسگو   بە یمهورر بوریستوت ضوسآس : پسج   سوال
 دگ، بجدو نویکدگ؟ نشد   دمو چەندوی؟ یر دت کد  سددول 

 .کگ؟یمهورر بوریستوت  مو چ ورە نوی

هنگــام تاســی  تمهــوری در روســتای حمامیــان ازتوابــه بوکــان 
کە فقیە بودم بە مسجد بـازار  ۱تدرا  ميكردم ودر بهار سال 

مهاباد رفتم و درآنجا بەروزنامەی کوردستان،بسـیار رفـت و آمـد 
و شارهایم رابە سید محمد حمیدی و مالحسـن ازلجـی . میکردم

شــــمارە  کردســــتانەمیرســــپردم و اولــــین شــــارهایم را درروزنام
 . چاپ کردند و هیز سمتی نداشتم،٦

و فروپاشـی  کردسـتان نظرشـما دربـارەی تمهـوری : ششم  سوال
 .چیست؟ آن

تمهوری کوردستان بە مانـای رسـیدن ملـت، بە حـق اسـتقالل در 
ادارەی میهن بود و برای کسـی کە خواهـان آزادی ملـتش باشـد، 

اما مردم کوردسـتان بە . چیزی مهمتر از تاسی  تمهوری نیست
  راعــی تـر بودنـد و آنـرا بیشــتر بە .مفـاد و اـوانین کـوملە ژ
عولی نکشید بیشتر کسانی کە در کوملە  .خود متالق میدانستند

  باتدیت فاالیت میکردند، يقب نشینی کردند، بەویـژە در .ژ
خبــر يقــب نشــینی نیروهــای شــوروی از آذربایجــان را  ۲٥بهــار 

کە باامیــد بە شـنیدند و تمهــوری را بــدون حــامی میپنداشــتند 
پشتیبانی آنها تمهور تاسی  شدە بود، ناامیدی دردل بسـیاری 
رخــنە کــردە بــود وحتــی بــک تــات انجــام وظــایف حکـــومتی و 

پیشوا هم در . تمهوری،بە فکر حل گرفتاریهای خودشان بودند 
فکر حل مشکالت ملت بود و مانند پیشەوری نرفـت ،هـران ە در 

بیند، هرچند از تاهدات توان داشت تاله کرد تا کسی آسیب ن
اما گمان میکرد اگر برود مـردم بسـیاری  .رژیم شاە مطملن نبود

ازبین میروند و عولی نکشـید دشـمن بـد يهـد او را گرفـت و در 
 ی ــدادگاهی ظالمانە اورا محاکمە کردە او اهرمانانە ایستادگ

 را در دل یدـن امیـکرد بە شیوەای کە تنگی چندین سالە چنی

 

د و پیشــوا و ملــتش تــااین انــدازە ســربلند دشــمن ازبــین نمیبــر 
گرامـی  کردستان نمیشدند، روح ایشان و تمامی شهیدان تمهوری

 .باد

  و آت سآوس  و   د   دمو یر سدو هور  :هیت  سوال
 .ح و ت  صگق و نق   مویر دت یورات چەنوی؟

پ  از ملی کردن نفت، محمـد مصـدق میمواسـت، نظـام سـلطنتی 
و حکومت ایـران . یل کندایران را بە نظام مشروعەی راست تبد

را بە حکومت پارلمانی و از تحـت سـلطەی نظـام شـاە دیکتـاتور 
درآورد و شـــاە را بە مجلـــ  مـــرتبط کنـــد وهم نـــین مجلـــ  در 

مصـدق نمیمواسـت پادشـاهی نـابود . تصمیم گیریهـا مسـتقل شـود
شود و نظام ایران را بە نظامی کمونیسـتی دربیـاورد، امـا حـز  

را آغـــاز کـــرد و آمریکـــا و دولتهـــای تــودە شـــاارهای کمونیســـتی 
سرمایەدار را بەخود آوردە و با سرلشکر زاهدی، يلـیە مصـدق و 
اسالمگرایان کودتا و سپ  انقال  کردند، و شاە را پ  ازفرارو 
تبايد،مجددا برسر حکومت آوردنـد، و شـاارهای نابەتـای حـز  
تودە اتازە ندادنـد برنـامەی مصـدق انجـام شـود و گرفتـار دسـت 

تغییراتـی اگـر انجـام ميشـد و درصـدر  .والیت فقیە نشـویم رژیم
همە برای همە ایران بود، من فقیە و محصل تودە نبودم تـا بـا 
این شاارها ارتباعی داشتە باشم، وهم نین دراین میان مسالە 

 .کوردستان هم مطرح نبود

  و آدددت و ارضبدددوی  دددمو ندددو یسدددب   :هادددت  سددوال
 .وی؟ەنگونبوریستوت اک ات چ47-46 س حونەر 

ابل از انقال  ماتمد تمـامی ممالفـان رژیـم شاهنشـاهی بـودم و 
اسرارو ڕازهای خودرا نزد من بازگو میکردند و رژیم شـاە مـن را 
از ممالفان خود و دوست دشمنان خود میدانسـت وتبلیغـات بـرای 
کوردستان و يلیە شاە میکـردم و هرتورشـدە راهـی بـرای رهـایی 

میکوشیدم اما يضو هیز حزبی ممنوع شدەها و بەاندازەی توانم 
زمانی کە تظاهرات در ایران يلیە رژیم شاهنشاهی آغاز  .نبودم

شد، و تظاهرات درشهرهایی غیرکورد بەتظاهرات مردمی مبـدل 
در  .گشـت، میبایسـت درکوردســتان نیـز تظــاهرات مردمـی بشـود

کوردستان چندین مال کە بە انقالبی کورد شناختە شـدە بودنـد و 
ازآنان دل خوشـی نداشـت، پیشـرو مـردم آزادیمـواە رژیم سلطنتی 

من یکی از مالیانی بودم کەبە انقالبی و ناراعی شناختە  .شدند
شدەبودم، و شارهات ملی و انقالبی مینوشتم کە بەدسـت احـزا  

( زێڕین)مردم بانە درآن دوران عالیی .سیاسی کوردستان میرسید
ات در مـنطقە ازمن تواه داشتند کە پیشرو آنان باشم و تظاهر

آن زمان در مراسم خاکسپاری دو تـوان کە،اسـم  .بانە آغاز شود
بود و یکی ازآنها باتراکتور زیرگرفتەشـدە بـود "هردوی آنها ناصر

و دیگری با سهل انگاری ژاندارم آن زمـان کشـتە شـد، شـبی آنهـا 
رابە ابرسـتان بـردیم و پــ  از خاکسـپاری آنـان بــا مـردم ســمن 

توانـان بـا درود گفـتن و شـااردادن بە  گفتم و پ  ازسمنان من
سوی شهر رفتند، پ  ازآن تظاهرات ادامە داشت، بە در خانەی 
من می آمدند و من پیشروی آنها بـودم، و سـمنرانیهای آتشـین و 

تظاهرات دربانە بسـیار پرحـرارت تـر . حماسی را ارامە میکردم
 .ازشهرهای دیگر بود و بە سريت سالح ها رابە داخل شهرآوردیم

اما خطـر ایـنکە حـواد  پـاوە دربـانە تکـرار شـود وتـود داشـت، 
وعایت را آمادەباه ايالم کردیم و تـا مطمـلن شـدیم برنـامەای 
مانند پاوە دربانە اترا نمیشـود، سـپ  شـهر رابەحالـت عبیاـی 

مـردم باشـرف و شـجاع بـانە، ايـم از تمـامی ااشـار  بازگرداندیم
راهپیمــایی هــا ســهیم بــرای انقــال  باتــان ودل در تظــاهرات و 

بودند و همصدایی و همدردی خودرا با دیگر شـهرهای کوردسـتان 
نیروهای رژیم در سردشت، سقز، بوکـان و سـنند   .ابراز نمودند

بەمـردم شـلیک میکردنـد و مـردم را میکشـتند، بـا همراهـع افـراد 
بيشــمارت بە تمـــامی شــهرها میـــرفتیم و بــرای مـــردم ســـمنرانی 

مانی کە بە سردشت رفتیم هشـتاد ماشـین بەیاد دارم ز. میکردیم
و شــــمار بســــیاری کالشــــینکوف و اســــلحەکمری داشــــتیم، خبــــر 
. سازماندهی تظاهرات بانە بەهمە مناعق کوردسـتان رسـیدەبود
در خیلــــی تاهــــای کوردســــتان مــــردم بــــرای دیــــدن تظــــاهرات 

هـر آنـ ە توانسـتم انجـام  .سازماندهی شـدە، بەبـانە مـی آمدنـد
بـــرای اانكـــک بــا تنـــا  ماموســـتا شـــیپ  دادم و هرگــز کـــاری را

يزالـدین مناســبت دارم انجــام نـدادم، درتــایی یاســین سردشــتی 
سـتی ن و یگـانە پرمینویسـد، هـرآن ە انجـام دادم درراە کوردسـتا

و ازین پ  هرآن ە کە درتوان داشتە باشم  . ويقاید خودم بود
 تاله کە بە این خاعر این هارا بازگو میکنم انجام میدهم و

نشــود، نارواســت و ایــن گــونە واکنشــهای  تلقــی هم ــون مینــت 
نابەتــا و نادرســت، مــن را از کارهــای برحــق وعــروری دلســـرد 

بهتــر اســت کســی بـا بــع اعاليــع از مســامل ســمن . نمواهـد کــرد
نرانــد و بــا نوشــتن بــع محتــوا و غيــر واااــع چــو  در تــاریکی 

نقـال ، تلسـات در تاپ  از اتمـام تظـاهرات و پیـروزی ا .نزند
مساتد ادامە داشت و شاپور بمتیار رفت وتا آخرین ينصـر شـاە 
و حکومتش رفتند مردم امیدوار بودند هر ان ە در پادگانهـا بـود 
بە دستشان برسد، اما من از مردم خواسـتم کە بە پادگـان دسـت 
نـزنیم، وازمـردم حـق شـنا  بـانە تشـکر میکـنم کە سـمن مــن را 

ە ماتمـد بودنـد رابـرای حفاظـت از آنجــا افـرادی ک. ابـول کردنـد
مــأمور كــردم و فرمانــدە گــردان مــا فــردی ســنندتی بــود درآنجــا 

بە گمان من باید صبر میکردیم،،و مواعه حکومت تایگزین .ماند
مـن  .رژیم شاهنشاهی را در مرکز ببینیم کە، چگونە خواهد بود

و از پاییز، مسلول شورای شهر بانک بودم کە تشکیل دادە بودیم 
شهرداری تحت نظر . سپ  نامش را بە مسٶل کمیتە تغییر دادیم

کمیتە بود و مسولیت امنیت شهر را بريهدە داشـت وحتـی شـماری 
از مسلحان را بەسنند  برای حفاظـت از تلویزیـون و اسـتانداری 

در فصل بهار بە سنند  رفتم و از دولت تازە تاسی   .فرستادیم
ای حفاظـت از مـرز بە مـا خمینی خواستم چهارصد اسـلحە را بـر

بدهد،اما حاعر بە این کارنشدن و من نیز آنها را تهدیـد کـردم 
کە پادگــان بــانە را گــرفتە و بەپادگــان ســقز مــی آیــم، پــ  از 
نزیک بە یک سايت تـوا  مهبـت دادنـد، از ژانـدارمری چهارصـد 
اسلحە و چهل هزار گلولە گرفتیم و بە پادگان بانە بـردیم، پـ  

اسا  لیست بەدست مردم رسـاندم، در اردیبهشـت از چند روز بر 
مـاە همــراە بـا شــماری از ماموسـتایان دینــی و دوسـتان در ســفری 
تبلیغـــاتی بە تنــــو  کوردســــتان رفتـــیم، از ســــقز تاســــنند ، 
کامیـــــاران، روانســـــر،توانرود،پاوە، نودشـــــە، نوســـــود،دزلی و 
مریــوان، ودر هــمە تــا از اتحــاد کوردســتان بــرای مــردم مــنطقە 

در تابستان همان سال بە سفر دیگری رفتم، اما . کردم سمنرانی
بە ســـبب انفجـــاری کە در بازاربـــانە رویـــداد و کســـانی کشـــتە و 

نزدیـــک بە 9538در مـــاە رمضــان  .زخمــی شــدند ، برگشـــتیم
بە منظـــور صــــلد میـــان کشــــاورزان و "پیشـــمرگە بە تیلکــــو 71

فلودالهای پیشین آن منطقە کە وتود چپگراها منجـر بە ديـوای 
ان آنها شدە بودنـد وازهـر دو عـرف چنـدین نفـر کشـتە شـدە و می

در اهوەخانە سەراهی تکا  بەتاماندە بودنـد و بەخـا  سـپردە 
همزمان کە رژیم فهمید ما نە برای تنب بلکە برای  .نشدە بودند

صلد رفتەایم، نیروهای بسیاری از پاسداران رابەمـنطقە ايـزام 
ری از آنهــا کشــتە و کـرد و ماناچــار بەتنـب شــدیم، تاــداد بسـیا

یکــی از فرماندهانشــان راکە زخمــی شــدە بــود اســیر کــردیم، مــا 
آسیبی ندیدیم تنها با انفجار یک خشا ، یک نفر زخمی سـطحی 

بااین تنب فهمیـدیم کە رژیـم صـلد و آشـتی و حـق  .برداشتە بود
ملت کورد را نمـی شناسـد و اسـلحەهای پادگـان را کـم و بـیش در 

تـر ماموسـتا شـیپ يزالـدین یکـی از آن احـزا  تقسـیم کـردیم، دف
 .تناحها بود و فرماندەی پادگان رانیز اخرا  کردیم

همب وت نو یمهورر اسب    واحع  مو : یه   سوال
و چگدونگ  ارضبدوی  دمو نددواحبا  ،و ندو  و وسدتو  ددآخ 
عبا دددگکع؟ عقوکدددگ دت ز دددوت و ابسدددوت  دددمو یرندددورەر 
نآ وهددور سآوسدد  دت ز ددوت یرحددب  و بددو  ە ضددوی ت  

 . و وستو  آخ عبا گکع ران اکموت نوزیو بسآگ ؟
رژیـــم در 9538همــانطورکە اـــبال گفـــتم در مــاە رمضـــان ســـال 

، مارا ناچار بە دفاع کرد و "در منطقەی تیلکو" دهستان ایرانشا
پ  از تنب،فصل بهاردر سنند ، این دومین تنگی بود کە رژیم 

هـاد مـرداد خمینـی فرمـان ت 28بە کوردستان تحمیـل میکـرد، در 
يلـــیە کوردســـتان را صـــادر کـــرد و حمـــالت گســـتردەای را يلـــیە 
کوردستان انجام دادند، در وااه مقاومـت آن نـانی ندیـدیم، زیـرا 
همە احزا  دارای یک موعه نبودند، چپگراهای مامویی و غیـرە 
هرکــدام ســـاز خــودرا مینواختنـــد، شــاار و پالکاردهـــا مـــردم را 

رویی کارآمد وتود نداشت ازمبارزە دلسرد کردە بود، درحقیقت نی
و روبرویی آن نانی انجـام نشـد، شـهرهای کوردسـتان هـمە اشـغال 
شـدند و فقـط بـانە و سردشـت را در دسـت داشـتیم ماموسـتا شـیپ 
يزالدین و دکتر ااسلمو و فواد مصطفی سلطانی بە بانە آمـدە و 
پ  از مدتی بە سردشت رفتند ،گمان میکردیم نیروهای رژیم از 

در تــادە " نە حمـلە میکننــد امـا از تـادە ارژدابـانبەبـا" کلیمـان
مریوان هجوم آوردند ،تا نزدیک بە چهـل وپـن  داـیقە بە داخـل 
شهر رسیدند، من نیز در شهربودم وهمراە با چندین پیشمرگە بە 

 3نقآە یر صیحە         ...روستاهای غربی شهر رسیدم، 
 

 



 

    دوهـزار وبیسـت مـیالدی  سـپتامبر ٠٣هـزار و سیصـدونود ونە هجـری شمسـی برابـر بـا  شـهریور٠٣ {٠٠٤} :شـمارە. ارگان کمیتە مرکزی سازمان خەبات کردسـتان ایـران   :  تیکۆشان 

  

 

 
 

3  

 

  

  

   

   

   

  

 

  

   

 

 

 

 

  

   

  

   

  

  

  

  

 

 

   

 

   

 ... 2از صیحە نقآە  

الزم است بگویم کە ابال بنابە تقاعای دولت يـراق بـا خـود 
پـــ  از تاســــی  ، تمــــامی  . دولـــت يــــراق تمـــا  گــــرفتیم

خانوادەهای پیشمرگەها بە کشور بازگشتیم، دوسـتان اـدیمی 
تند،تا گرد هـم آمـدیم و شـماری داوعلـب بە صـفوف مـا پیوسـ

زمــانی کە مــا بازگشــتیم، رژیــم تمــام پادگــان و پاســگاەهارا 
در هـمە منـاعق مـانور "آباد کردە بـود ،گـردان گـارد تاویـدان 

انجام میداد و ازین شهر بە آن شهر بە دنبـال تنـب بـود، تـا 
در روز يیـــد اربـــان دهـــم آبـــان مـــاە، پیشـــمرگەهای دفتـــر 

مـین انداختنـد ماموستا شیپ يزالدین در دو مکان آنهـارا بە ک
ودر دروازەی شهر بانە بەآنها حملە کردند و نزدیـک بە هفتـاد 
اتومبیل ارتش را از کارانداختند و شمار بسیاری را کشـتە و 
اسیر کردند، تادادی از سربازان گـردان تاویـدان بە پادگـان 
رســیدند، و بە گفــتەی چریکهــای فــدایی، وتــود نظــامی ایــن 

دانستند، از دفتر ماموسـتا تنب را ماموستا شیپ يزالدین می
شیپ يزالدین هشت نفر شـهید شـدند ، اسـرای ایـن تنـب تـا 
زمانیکە آزادشدند تحت نظر ماموستا شـیپ يزالـدین بودنـد و 
هــیز تنــاح دیگــری شــهیدی نداشــت و هــیز اســیری در دســت 
نداشــتند و موعــه مــن دربرابـــر تنــب تحمیــل شــدە همیشـــە 

 .مقاومت و ایستادگی بودەاست
چگدونگ  ضاد آس هآدوو نموکسدگیوت  :کدوزیه  سدوال

نق  و نش او  مو یردت ند هەر ز دون  )  یم بوری
 .؟(چگونە نوی

در هر منطقەای از کوردسـتان ایـران افـرادی شـناختە شـدە و 
ملــی گـــرا وتـــا انـــدازەای فاـــال، و در اوایـــل فـــروردین ســـال 

ازبانە " من و يبداللە اادامی. اد ديوت شدندبە مهاب9538
رفتیم و ماموستا شیپ يزالدین حسینی، غنی بلوریـان، دکتـر 
ااسـملو، صـالح مهتــدی، غفـور حـاتی ســاید، فـواد مصــطفی 
سلطانی، پسر اسمايیل آاای سمکو و سنار مامە دی و شماری 
. دیگری را کە من همە آنهارا نمیشناختم، آنجا مالاات کردیم

چندی بحث و گفتگو الیحەای هشت مادەای را نوشتند،  پ  از
هرچند مادەی هشتم را، بسیاری ابول نکردند امـا چپگراهـا 
تلسەرادردســـت گـــرفتە بودنـــد، دشـــمنی بـــا شـــاە و آمریکـــا و 
هرآنک  کە با آنها مـرتبط بـود، شـاارآن زمـان آنهـا بە ویـژە 

مـن تنهــا  .بــود"كوردسـتان تركيـک(هکــاری)پـ  از حـادثەی 
 .دەای از بانە بودم و،هیز دور و نقشی نداشتمنماین
چ انو ی ت   و وستو  تحگ نبویکدگ ؟  :یوازیه  سوال

ارضبدددوی  دددمو ندددویکگ  احدددبا  سآوسددد  دت ز دددوت 
 .چگونەنوی؟

آن زمــان دفتــر ماموســـتا هنــوز تاســی  نشـــدە بــود و مـــن و 
بســیاری از مالیـــان مـــنطقە همــراە ماموســـتا بـــودیم، ودفتـــر 

ا فاالیـت نمیکردنـد تـا باآنهـا ارتبـاو ومسلول احزا ، آشکار
  .داشتەباشیم وبا افراد سرشنا  دوست و آشنا بودم

ی آدس ضوسددآس سددوز وت ابددوو،  : سددآبیه  سدوال
ونسآونگذران  چە بسون  نوینگ؟ وچ ا  و وستو آخ 

 . عبا گکع نو سوز وت ابوو هم اە ناگنگ؟

در پاســــپ بە پرسشــــهای ابلــــی، گفتەشــــد تمــــامی احــــزا  
از انقــال  کەدر کوردسـتان فاالیـت داشــتند،  کوردسـتانی پـ 

همە با مشی فکری تداگانە، اماسوسیالیستی بودند، و مـردم 
مسلمان کوردستان بـاوتود ماموسـتا شـیپ يزالـدین بە رهبـری 
تظاهرات و رهبر هیات مذاکرات دلموه بودند و میمواستند 

زكـاف )کە کوردستان تحت رهبری ایشان، حزبی مانند کوملە 
آن روز کە درکوردستان، ملـت هـمە بـا ماموسـتا . شودتشکیل (

شیپ يزالدین بودند، آن حز  در سطد کوردستان وبـا تمـامی 
 9538درسال "ماموستا يبدالرحمن زبیحی .اوا تشکیل میشد

اسـا  نــامە را بـدین شــیوە " هجـری شمســی در بێژوێـی مــاالن
نوشــتند، اــرار بــود کە در تلســەای مــادە بە مــادە را مــورد 

اراردهیم و سپ ، تصویب و بە همە ايالم کنیم، اما بررسی 
کســانی کە نزدیـــک ماموســـتا بودنــد و بادلیـــل بـــر ایـــنکە کە 
ماموســتا رهبــری دینــی ســت و بــی عــرف باشــد ماموســـتا را 
پشیمان کردند ومـا هرگـز ناامیـد نشـدیم تاشـاید ماموسـتا را 
راعـی کنـیم، دروااـه وتـود حزبـی اسـالمی خواهـان پیشـرفت 

وهیز . درحال حاعر هم برای کوردستان الزامیستوملی گرا، 
ارتبــاعی بە ایــن نــدارد کەرژیــم ایــران اســالم را بــد تلــوە 

ايمال آنها تحت ينوان اسالم را نباید مدرکی دال بر  .میدهد
ایــنکە آنهــا درانتمابــات پیــروز شــدەاند و حکومــت رادردســت 

 . گرفتەاند

 
 

هریــت ایــن دیکتــاتوری نیســت کە االیــت يلــیە يقایــد اک آیــا
ایستادە و دهن اکهریت را ببنـدد و تـوان پیشـنهاد و سـمن را 
بە اوندهد و سوار بر حکومت شود؟ هنگام بازگشت ازتهران و 
مالاات خمینی شمصیت ماموستا شیپ يزالدین، مالوم شد کە 
تاچە اندازە مورد احترام ملت است و این ملـت تـاچە انـدازە 

ز فـرد دیگــری بە وتـود يـالمی دینـی دلمــوه هسـتند کە هرگـ
کەدور از دیـن و یـا غيـر يـالم دینـی ودوراز مصـلحت مــردم بە 

ایــن دو برتــری در  .ایــن درتە از يــزت و احتــرام نمیرســند
ماموســتا شــیپ يزالــدین مشــهودبود و بەهمــین ســبب بــود تــا 
ایشــــان مســــیر یــــک کیلــــومتری را بە دلیــــل تمایتــــی کە بە 

لــت م .پیشـوازه آمدەبودنــد، در دو سەســايت عــی میکردنــد
کوردســتان دیــن و ملــی گرایــی را در ماموســتا شــیپ يزالــدین 
. میدیدنـــد و بـــرای همـــین او نـــزد هـــمە اابـــل احتـــرام بـــود
درتاماەای اسالمی کە مردمش پیرو ایـن آیـین پـا  هسـتند، 
حز  و تشکیالت يلیە دین و هم نـین حزبـی دینـی کە نسـبت 

دیــن اســالم . بە مســامل ملــی بــی اهمیــت باشــد، بــی ارزشــند
ی، خداپرسـتی و رفتـارنکو و زنــدگی سـالم بـرای هــمە و واااـ

دین يبارتست از تمامی ايمـال . يدالت رابە ارمغان می اورد
نیک و برنامەهای سرشـار از منفاـت و بـدون عـرر بە شـرعی 

اســالم ماننـد دیگــر . کە بـا يقیـدە بەخــدا و در راە خداباشـد
دینهــا نیســت کە کمبــودی داشتەباشــد، اســالم مصــلحت يمــوم 

اتتماع را از لحاظ مانوی و اتتمايی . انها را دربرمیگردانس
دین خداسـت و بـرای تمـامی تـاماەی انسـانی . تنظیم میکند

آمدە، کە ما این وااایت رادر  کردیم و میمواستیم اتحـاد و 
یکپــارچگی کە تظــاهرات و پیــروزی انقــال  دیــدیم، پایــدار 

رد و باشد، کوردستان در یک اتحاد مردمی حق خودرا پ  بگی
با شاارهای دین ستیزانە، تمه کهیری از صفوف مبارزە راندە 

تـا  .نشوند و رژیم آنها را فریب ندهدو بەسـمت خـود بکشـاند
دردفتــر ماموســتا شــیپ يزالــدین مانــدیم و  9531تابســتان 

درآخر بە این نتیجە رسیدیم کە ایشان نمیمواهند این اادام 
شمصیتهای دینی عروری بە اسم ایشان انجام شود، شماری از 

و مبــارزان ماتقــد، و تشــکیل ســازمان مبــارزه ملــی و اســالمی 
. را در پنجم شهریور ايالم نمـودیم( خک بات)کوردستان ایران

بنیانگذاران سازمان خبات غیـر از مـن، خـدابیامرز مـال خـدر 
و چنـدین شمصـیت "، ماموسـتا آرام"، مالکـریم صـیادی"يباسی

اسا  نامە نوشـتە شـد، پ  از تصویب مادەها ، .دیگربودند
بـلە سـازمان خبــات تاسـی  شـد و بــا آغـاز کـار و فاالیتهــای 

فاالیـت و مواعـه . نظـامی خـود افـراد زیـادی بە آن پیوسـتند
افردا  .سازمان خبات توسط اعاليیەها بە دست مردم میرسید

در دفتر ماموستا شیپ يزالدین،همراه با كار سياسع تبلیغات 
شــت، مهابــاد، ســقز، بوکــان ، ملــی ، در شــهرهات بــانە، سرد

سنند ، مریوان و کامیاران، بک لحاظ نظامع نيز اهرمانـانە 
تمامی پیشـمرگەهای سـازمان  .دربرابر دشمن ایستادگی کردند

خبات زندگی برابری داشتەاند، بـا اسـيران دشـمن، بەشـیوەی 
در پایگاەهای سـازمان خبـات، زنـدگی . انسانی برخورد ميشد
اهرمـانی و رشـادت . اوتی نداشتەاستاسرا با پیشمرگەها تف

نقـل میکننـد . پیشمرگەهای سازمان خبات، شهرە همگان شدە
ســمن "از اهرمانیهــای مــام ریشــە" کە در نشســتی مــام تــالل 

میگوید و دکتر ااسملو از رشادتهای پیشمرگەی سازمان خبات 
پیشــمرگەی ســـازمان خبــات بـــا . بــا افتمــار تاریـــف میکنــد
اع و نتر  خود، الكـوی اهرمـانی اعايت از فرماندەهای شج

تنـــا  ماموســـتا شـــیپ .بودنـــد و دســـتپا  و دلپـــا  بودنـــد 
يزالدین خود حاعرنشدند کە سازمان خبـات تاسـی  شـود و 

  .بە سازمان خبات نیز نپیوستند

نش   مو یرنورەر  واحدع دت ز دوت  :چهوریه  سوال
 و وسددتو  ددآخ عبا دددگکع و نبیکدد   ددگت اکادددوت 

 .نەچپگ اهو چگونە نوی؟

ماموســتا شـــیپ يزالـــدین دارای شمصــیتی گرانقـــدر بودنـــد و 
آن نان باواار بودند کەدرهرتـایی باشـند، نـزد ماموسـتایان، 
دوستان و ملت مورد احتـرام بودنـد، ایشـان از هرگـونە رفتـار 
ناشایســت و ازمادیــات بە دوربودنــد، و همیشــە درحــال کــارو 

بودند فاالیت بودند، ازنظر دینی و مسامل فقهی صاحب نظر 
 در تمامی يلوم ادبی ايم از کوردی، فارسی و يربی و تمامی 

در عول زندگیشان ياری از حرص و عمه . ودرهمە يلوم ارآنی ودر تفسیر اران خبير بودند .يالمی سرشنا  بودند، يلوم اسالمی و تاریپ 
نتمـا  شــدند، خـود بـی خبــر بودنـد و برخــی از وحتـی زمــانی کە بە امـام تمايـت مهابــاد ا. بودنـد وبە دولـت و رژیــم شـاە تـوتهی نداشــتند

حکـم امـام تمايـت کە برایشـان آمـد و در عـول چنـدین سـال کە امـام تمـاە . شمصیتهای پرنفوذ مهاباد این پیشنهاد را بە دولـت دادەبودنـد
دین فـرد شـهید بودنـد، کە ژاندارمها بە سوی مـردم شـلیک کـردە بودنـد و چنـ9537بودند،درخطبەهایشان برای شاە ديا نکرد، زمستان سال 

 مالیان بوکان آمادە حضور در مراسم خاکسپاریشان نبودند و شبهنگام بە دنبال ماموستا آمدند و ایشان شب بە بوکان آمدند و سـازمان امنیـت
ما هرگز بەسوی مسلسلهای ش:تنازەها را بە ابرستان ببرید، و ماموستا درپاسپ میگوید 3سپیدە دم بە مسجد می ایند و میگویند باید سايت 

بـاردیگر . بە ابرستان میبریم و اگرکسی ترات دارد راە مارا سـد کنـد 91مرز نبودە وهمیشە روبە سینەی ملت بودە و ماتنازەها را، سايت 
را درمهاباد بەيهدەگرفت و پ  از پیروزی انقال ، باتمام توان خود، از تنب و برادرکشی میـان احـزا  تلـوگیری 9537رهبری تظاهرات 

بە موکریان رفتە و با واار، شجايت،يلم ومتانتشان این يزت و احترام  کسب دانش ماموستاشیپ يزالدین در بانە بە دنیا آمد و برای . ردک
واین بار شمصیت ایشان در این تظاهرات رنب دیگری بەخود گرفت و آنهم شمصیت واالی دینی بی عرف بود، نمیشد دست رد .راکسب کردەاند

، مسـلمانی يـالم واالبودنـد کە باايمـال، یبود و نە مارکسیست ونە سـرمایەدارا و ازمردم دوری گزیند، غمموار ملت کورد بەسینەی کسی بزند
   .آگاهی و اخالاشان سربلند بودند

چگونگ  ارضبدوی سدوز وت ابدوو ندو احدبا  سآوسد  یر ز دوت رهبد ر  دمو اعد  از اک اند  و بوریسدتون  چە :سوال پونبیه  
 . و  ب یەانگ؟احبا  اص   و چە دنهوک  بە انا

در پاسپ بە پرسشهای ابلی تا اندازەای این ارتباو را توعید دادم، پ  از اینکە بە کوردستان يراق آمدیم، با حز  دمـوکرات روابطمـان 
همسـایە بـودیم و دیـدار برایمــان "کـم کـم روبە گرمـی میرفـت، در هنگـام انشــاابات ، بـا هـردو عـرف دوسـتی داشـتیم، و،بــا رهبـری شورشـگێڕ

با سازمان مجاهدین .تربود، با حز  کمونیست هیز رفت وآمدی نداشتیم و اکنون نیز نداریم وبا کوملە هم رفت وآمدداشتیم وحاالهم داریمآسان
  .خلق هم از خیلی وات پیش دوست و همپیمان هستیم

 .یسو  بوریستوت چەنویە است؟1991نق  سوز وت ابوو یر ضشوه او  : ونبیه  سوال

اهرات همدردی خودرا نسبت بە ستمی کە بە مردم کورد در کوردستان يراق روا میداشتند، ابراز میکرد و در تظـاهرات سازمان خبات در تظ 
نقد  سدوز وت ابدوو یر  .پ سد  هیدگه  .شاهد بودند" و پشدر"مانند کورد رفتار کردیم و بسیار دلسوز بودیم و مردم منطقە رانیە

 .یسگ یاا   یسو  بوریستوت چەنوی؟

بات بەمهابە دیگر دلسوزان کوردستان کوشید تاتنگی صورت نگیرد اما بە حرف کسی گوه ندادند وما موعه واعحی نسبت بە این سازمان خ 
 .تنب گرفتیم

 .چ ا  مو از رهب ر یست باآگە و پس ازاویضوت پس ضوت ا ور را یر یست ی  ت؟:گه آیسوال ح 

وم و پ  از تغییراتی در برنامە و تصویب دستورات، انتمابات صورت گرفت و من دست از کار نکشیدەام و يضو مرکزی هستم، در کنگرەی س
در سـازمان . باباشیپ حسینی از من و دیگر کاندیدها رای بيشترت آورد و انتصا  و مستقیم سرکار آمدن در سازمان خبات وتود نداشتە است

ايضا با انتما  مشـمم شـدند و در آینـدە نیـز بە همـین شـیوە  خبات کارها با همفکری همە انجام میگیردد، در کنگرەی سوم سازمان خبات
  .خواهد بود

  ح  ختص ر از بونگ ەهور سوز وت ابوو، ضوز دوت یسدت از بوربادآگت  دمو ؟ و یرچە یوکگدوه  نویکدگ؟ :یه نوزسوال 
 رهبری بە چەکسی دادەشد؟   گک ات چەبسون  نوینگ؟

هجری شمسی در مقـر 9537بود، کنگرەی دوم درسال ("بلک کی)وااه در آبادت " هجری شمسی در االی خەبات 9531در سال  اولین کنگرە، 
در "وااه در غر  شهر رانیە بودیم و تاکنگرە سوم من مسول اول سازمان خبات بودم، کنگرە سوم در ناحیەی توبزاوا" كميتک مركزت در شیبانە

  .نزدیکی اربیل، کا  باباشیپ حسینی بەدبیرکل سازمان انتما  شد

 .نش  مو یرنورەر انا و  یر احبا    ق بوریستوت چآست؟:سوال نآست 

دلیل انشاا  درهر حزبی نسبت بە هرحز  دیگری متفاوت اسـت تـادر داخـل بـودیم دوانشـاا  صـورت گرفـت و هـردو انشـاا  بە سـمت رژیـم  
دیم این بمش ازکوردستان انشاا  بیشتری بە نمیدانم از زمانی کە آوارە ش. ی حز  دموکراتمیهاکشیدە شدند، چریک اکهریت و کونگرە چهار

ما آرزو داریم کە تمامی احزا  بە سوی تبهەای متحد و مستحکم و بە .خود دیدە، هرچە باشد بە عرر تنبش مبارزاتی و بە نفه دشمن است
  .نفه کوردستان پیش روند

 . تحگ ضا آس نمآاوی؟ و چە ضوثآ ر یاری؟ نەنش  موچ ایبهەار:سوال نآست و ک  

سیار کوشیدیم تاتبهەای متحد تشکیل دهیم و تاکنون بی نتیجە بودە، سازمان خبات آمادەبودە برای تشکیل تبهەای متحـد با،همسـنگران ب 
 .اتازە تشکیل تبهە متحد را نمیدهد گرامیخود گفتگو کندو اما امتیاز

 

 

 

 

! میلیون نفر گذشت ۰۳ مرز بک کرونا در تهان از انامبتالیشمار   
هـاپکینز، شـمار افـراد شناسـایی شـده مبـتال   براسا  آمـار دانشـگاه تـان.کند ها ویرو  کرونا در هند بک نسبت سایر کشورها با سريت بیشتری شیوع پیدا می   گزارهبراسا 

 .انـد و  کرونـا تـان خـود را از دسـت دادههـزار نفـر نیـز پـ  از ابـتال بـک ویـر ۳۴۱تاکنون هم نین بیش از  .میلیون نفر يبور کرده است ۰۳ مرز در تهان از ۹۱بک کووید 
ای از شـیوع کرونـا در  باختگـان را دارنـد، ایـن در حالیسـت کـک مجـددا مـو  تـازه آمریکا، هند و برزیل کشورهایی هستند کک بک لحاظ آماری باالترین تاـداد مبتالیـان و تان  

در بریتانیـا دولـت در .کننـد آمـاده می ۹۱ا رسیدن فصل زمستان خود را برای مـو  دوم شـیوع کوویـد بیشتر کشورهای نیم کره شمالی زمین همزمان با فر. اروپا آغاز شده است
ــاد محــدودیت ــر ایج ــا اســت فک ــوگیری از شــیوع مجــدد کرون ــرای تل ــین دوره محــدودیت.هایی ب ــک وعــه دوم ــدام ب ــا، اســرامیل اا ــرده اســت در خــار  از اروپ  .ها و ارنطینــک ک

هـا تـاکنون بـیش از یـک میلیـون نفـر بـک ویـرو  کرونـا مبـتال  در اـاره آفریقـا براسـا  گزاره هـانی نسـبت بـک افـزایش دوبـاره مبتالیـان در اروپـاهشدار سازمان بهداشت ت  
های  موتـود تاـداد تسـتهـای  براسـا  گزاره. مبـتال شـده باشـند ۹۱اند اما این تنها آمار رسمی است و دایقا مشمم نیست کک در این ااره چک تاـداد افـراد بـک کوویـد  شده

آمریکـا هم نـان بیشـترین آمـار را دارد و تـاکنون ابـتالی  .کنـد تشمیم ویرو  کرونا در این ااره بسیار کم بوده و همین امر بر میزان صحت آمار فالی شـک و تردیـد وارد می
البتـک آمـار ابـتالی روزانـک در آمریکـا در مقایسـک بـا .انـد این کشـور از دسـت دادههزار نفر نیز تان خود را در  ۹۱۱هزار نفر تایید شده و بیش از  ۳۳۶میلیون و  ۶بیش از 
را بـا وتـود اینکـک در یـک مصـاحبک عـبط  ۹۱در ابتدای هفتک دونالد ترامـ،، رمـی  تمهـور آمریکـا موعـوع تـدی نگـرفتن کوویـد .ک، روند نزولی بک خود گرفتک استماه ژومی

باشـد کـک  هـزار نفـر می ۱۳میلیـون نفـر گذشـت و تاـداد روزانـک ابـتال در حـال حاعـر بـیش  ۵در هنـد تاـداد مبتالیـان از مـرز .ان کرده بود را تکذیب کـردشده ابال بک آن اذي
اند  هـزار نفـر بـک کرونـا مبـتال شـده ۳۳۴میلیـون  ۴وعایت در برزیل نیز مناسب نیست، در ایـن کشـور تـاکنون بـیش از .اند نیز تان خود را از دست دادههزار نفر  ۰۳تاکنون 
 .هزار نفر نیز اربانی گرفتک است ۴۹۰و بیش از 
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http://www.sazmanixebat.org 
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   htt//www.lawan.info 

www.facebook.com/lawanixebat          
   

telegram /sazmanixebat      

Email:  sazmanikhabat@hotmail.com 

:تلفن  

  11130731001758:کمیتە مرکزی

111307313087211: مقر اربیل   

  11130772003011 :مقر سلیمانیە

 آدر  و شمارە تلفن های سازمان خبات کردستان ایران

تە، صالح مازوتی یكی در مدت یكسال و چند ماە گذش
از مسـلولین حـز  كمونیسـت ایـران چنـد بـار مواعـه و 
سمنانی خصـمانە و غیـر واااـی يلـیە سـازمان خەبـات 
ااــراد داشــتە كە بــی اعاليــی آاــای مــازوتی از رونــد 
تغییرات سیاسی و تشكیالتی در سازمان خەبات و خط 

 .و مشی و سیاستهایش را نشان میدهد
زادی بیــــان،  ر ســـایت آصـــالح مــــازوتی اخیـــر  نيــــز د

مقــالەای در رابــطە بــا اختالفــات در حــز  كمونیســت 
ایران منتشر كردە و با حملە هـمە تـانبە بە مسـلولین 
و همكــاران خـــود در حـــز  یــاد شـــدە و دیگـــر احـــزا  
كوردستان ایران، هم نین بە سازمان خەبات كوردستان 
ایران حملە كردە و نوشتەاند، رفتن بە پای اعاليیەی 

با تریان حاشیەای سـازمان اسـالمی خبـات كە  مشترك
از تانب احزا  ناسیونالیستی تحمیل شد یك يقبگـرد 

صالح مازوتی هم نـین میگویـد . سیاسی بشمار می آید
الزم بە استدالل نیست كە صدور اعاليیەی مشترك با 
تریــانی ماننــد ســـازمان اســالمی خبــات كە بە لحـــاظ 

خلـق ایــران يینـی شـاخە كوردسـتان ســازمان مجاهـدین 
يمل میكند و در پالتفـرم سیاسـی اه تأكیـد كـردە كە 
اانون اساسی كشور در آیندە باید از اوانین اسالم بـر 
گـرفتە شــود، و شـاخەای از تنــبش اسـالمی سیاســی در 

شكارا بە كـومەلە و  ید آ منطقە خاورمیانە بحسا  می آ
 ... تنبش سوسیالیستی صدمە میزند
شــوم كە رونــد كـــار و ابــل از هــر چیــز بایـــد متــذكر 

فاالیت سازمان خەبات در مدت چهل سال گذشـتە و در 
یندە نیز، بر مبنای مبـارزە در راە احقـاق حقـوق ملـی  آ

مردم كوردستان ایران و مبارزە يلیە حكومت دیكتاتوری 
ن میباشـد  و مذهبی حاكم بر ایران و سرنگون ساختن آ

و هــــیز گــــاە نمیمواهــــد بــــا پــــرداختن بە مســــامل و 
ويهای حاشیەای و توا  دادن بە سمنان و نوشتار موع

غیر وااای بپردازد و خود را در منااشات غیر سیاسی 
گـــاهی افـــراد و تریانهـــای حاشـــیەای درگیـــر  و يـــدم آ
امــا حمــالت مكــرر صــالح مــازوتی بە ســازمان  .نمایــد

خەبات، بندە را مجبور سـاخت تـا ممتصـر  بە حمـالت 
گـــاهی  يـــدم آ غیـــر متاارفشـــان كە حقیقتـــا نشـــان از

نامبرده در مورد سیاست و برنـامە و پالتفـورم سـازمان 
خەبـات كوردســتان ایــران میباشــد، تــوابیەای ممتصــر 

ورد و  بنویســم كە از عرفــی ایشــان را از غفلــط بــدر آ
هم نـــین كســـانی كە هنـــوز از سیاســـت و پالتفـــورم و 
برنــامە سیاســی ســازمان خەبــات بــی اعالينــد، مطلــه 

 .شوند
كوردسـتان ایـران، بـرای احقـاق حقـوق  سازمان خەبات

ملــی مــرد كوردســتان و اســتقرار حكومــت دمكراتیــك و 
پارلمانی در ایران بـا اـانون اساسـی متراـی و تـدامی 

 .مبارزە میکندتمام ادیان و افكار از حكومت 
  

.مبارزاتی ما بشمارمیروند از اولویتهای ،با این نظام پلید عد بشریمماشات رد هر گونە مذاکرە و  سرنگونی رژیم اخوندی و  

!.صالح مازوتی و بی اعاليی سیاسی  
       وریکع زاهگرنق   

زی ثمره همت توانانی شجاع ی امرو کشورهای ادرتمند و پیشرفتک 
  هـــا، اـــدرت و تمامیـــت هســـتند کـــک در بـــدترین شـــرایط از ارزه

 .                             . شــــــان دفــــــاع مــــــی کننــــــد ارعی
ينوان نیروی محر  و منبـه انـرژی مهبـت نقـش يمـده و   توانان بک

ی سیاســـی، اتتمـــايی و  هـــا و توســاک گیری اساســی در تایـــین تهت
از ایـن ينصــر  ی بهینـک و کارآمــد فرهنگـی توامــه دارنـد و اســتفاده

 .گـــردد حیـــاتی بايـــث پیشـــرفت، صـــلد و امیـــدواری بـــک آینـــده می
در تمـام توامـه بـدون در نظرداشـتن گـرایش و ویژگـی آن، توتــک و 

سـازی تسـهیالت و امکانـات  گرایی ماتوانـان، فراهم تمرکـز بـر نمبـک
الزم آموزشـی، تربیتـی و کـاری و نیـز مشـارکت سـازنده و واااــی در 

هــا در ســاختارها و نهادهــای  زایش نقــش آنهای ملــی و افــ پروســک
یی توانـان را  های رشد ظرفیتـی و توسـاک دولتی و غیردولتی زمینک

موتب گردیده، تاماک بک عرف تراـی و پیشـرفت و همدیگرپـذیری 
 .                              . گــــــــــــــردد رهنمــــــــــــــون مــــــــــــــی 

موتودیت تمایت توانان، یک يامل تدی تغییر، تحول و توساک در 
ت توانانشان را مدیریت سالم کشورهایی کک تمای. تمام ابااد است

نموده و از آن استفاده مهبت نمودند بک رفاه و توساک دسـت یافتنـد 
اما کشورهایی کک در این زمینک موفق نبودند، تمایت توان بک یک 

مبـدل ( ااتصادی و اتتمـايی)چالش تدی فراراه ثبات و انکشاف 
زی گذاری روی رشــد اسـتاداد توانـان، الگوســا سـرمایک.گردیـده اسـت

هـا بـک انجـام يطـف در مشـارکت  برآن  توانان و ایجاد کانون توتـک
هـای ملـی  های دموکراتیـک و حفـا ارزه مانادار توانان در پروسـک

اگــر بـک ســطد توســاک و رفـاه در تمــام تمایـت کشــورها نظــر .اسـت
انداختــک شــود، بیشـــترین ســهم، تــاله و اربـــانی در ایــن راســـتا 

شــان، بــرای  اری و زحماتمحصــول کــار توانــان بــوده کــک بــا فــداک
های آینـــده راه و روه ســـازندگی و پیشـــرفت را بـــک ارمغـــان  نســـل

هــای  توانـان آگـاه، شایســتک، نمبـک و متاهـد بـک ارزه. اند گذاشـتک
گذارنـد  ی سالم و ارزشمند را می بنای یک تاماک اساسی تاماک سنب

ی منفی بر تاهد ملی و شایستگی  ی ابزاری توانان، صدمک و استفاده
هـایی در تــاریپ موفـق بــوده و بـک رفــاه دســت  ملت.گــذارد وانـان میت

ی توانان گذاشـتک یـا بـک تـوان  کک رهبری امور را بک يهده یافتند
بک هر میزانی کک در یک تاماک، روی .اند ايتماد و باورمندی داشتک

های سالم برای سهم و مشـارکت واااـی  سازی و ایجاد انگیزه ظرفیت
ممتلـف کـار و توتـک صـورت گیـرد، بـک همـان هـای  توانان در بمش

پذیر و هدفمند تربیک گردیده، فضای مهبت  میزان توانان مسلولیت
وتود آمـده، تاماـک بـک عـرف تراـی و  ی زندگی باهمی بـک و سازنده

بزرگتــرین مــانه و سـد راه رشــد اتتمــايی  .گـردد تاـالی رهنمــون می
یــران   وفرهنگــی ماتوانــان برخــی از منــاعق از تمــلە کردســتان ا

یی کــــک مــــا توانــــان از تحصــــیل و تالــــیم محــــروم بــــوده  گونـــک بک
ی اتتمايی کک از وعایت  ماتوانان در برابر تهدیدهای فزاینده.ایم
هنجار ناشی از کشتار و مجروح شدن بماعر لقمە نانی مسـدود  نابک

ایم آسـیبی  پذیر بـوده شدن در باالی صمرەها بر اثر کولبری، آسـیب
 .ار می شوداست کە هر روز تکر

 

 

غاز تنـبش حقطلبـانە مـردم كوردسـتان  از آ
در برابــر حاكمیــت عــد مردمــی آخونــدها، 

 سازمان خەبات با
می ،ملی و چ، همكاری داشتە و احزا  اسال

حال نیز بـر ایـن اصـل پایبنـد میباشـد كە 
بـــا همكـــاری هـــمە تـــانبە میـــان افكـــار و 

ینـــدەای روشـــن و دور از  احـــزا  میتـــوان آ
اســـــتبداد و دیكتـــــاتوری را بـــــرای مـــــردم 

ورد و  كوردســــــتان و ایــــــران بە ارمغـــــــان آ
همكــاری و همپیمــانی ســازمان خەبــات بـــا 

یــــران نیــــز در ســــازمان مجاهــــدین خلــــق ا
راســتای يـــزم تـــزم بــرای ســـرنگون كـــردن 
حاكمیــت دیكتــاتوری و مــذهبی در ایــران و 
رســـیدن خلـــق كـــورد بە حقـــوق مشـــرويش 

شـكی نیسـت كە ایـن همپیمـانی از . میباشـد
پیشــرفتە تــرین نــوع همكــاری و همپیمــانی 
میان یك سازمان بزر  و متراـی ایرانـی و 
ســازمان خەبــات كوردســتان ایــران میباشــد 

زمان خەبات تشكیالتی مستقل است كە وسا
رونــد فاالیــت و سیاســتهایش در گذشـــتە و 

  .حال این وااایت را اثبات كردە است
الزم بە ذكر است كە كاك باباشیپ حسـینی 
دبیــر كــل ســازمان خەبــات در مصــاحبە بــا 

مـــرداد  8ســایت خەبــات میـــدیا در تــاریپ 
هجـــری شمســـی بـــر مبـــارزە بـــرای  9518

و سكوالر در ایران و  احقاق حكومت دمكرات
رسیدن مردم كوردستان بە حقوق مشـرويش 
در چهارچو  ایران تأكیـد كردنـد و ایشـان 
همیشـــە تأكیــــد كردەانــــد كە حاكمیــــت در 
كوردستان باید دمكراتیـك و دور از دخالـت 

البــتە ســـازمان . هــر فكـــر و مــذهب باشـــد
خەبــات نە ایــنكە بــا دیــن اســالم ممالفــت 

ادیـان و افكـار  نمیكند بلكە با هـیز یـك از
در كوردستان و ایران ممالفت نمواهـد كـرد 
و بــــرای حكومــــت در آینــــدە، پالتفــــورمی 
دمكراتیك كە با وااایت تاماە كوردسـتان 

  .همموانی دارد تصویب كردە است
متأسفانە سـمنان و مواعـه صـالح مـازوتی 
بــا تــاماە كوردســتان و تــاماە و ســاختار 

اشد اتتمايی در ایران در تضاد فاحش میب
و انگار ایشان برای مردم و تاماەای فرای 

مـــن از . تـــاماە كوردســـتان ســـمن میگویـــد
مشـــكالت و اختالفـــات در حـــز  كمونیســـت 
ایــران ســمن نمیگــویم امــا صــالح مــازوتی 
واتــی بــا دوســتان و همفكــرانش در حـــز  

ســال  01كمونیسـت كە در مــدت نزدیـك بە 
بـــاهم كـــارو فاالیـــت داشـــتەاند نتوانســـتە 

نهـــا را بە نظـــرات خـــود  د وآتـــأثیر بگـــذار
متقايد كند بـی شـك نمواهـد توانسـت راە 
بە تــامی ببــرد و بــرای همیشــە در انــزوای 

  .سیاسی و فكری خواهد ماند

!.توانان انرژی مهبتی برای تاماە هستند  
 

پسو  هآگر رکبات  
ی سیاســی، ااتصـادی، امنیتـی و اتتمـايی کشـور برخــی از  ی ایـن وعـایت آشـفتک در نتیجـک

های تروریستی از تملە دايش، حز  اللە  بر و گروه های ااچاق توانان بک مواد ممدر، گروه
دلیل فقر و مشـکالت بـا مبلـو پـولی رژیـم آخونـدی  پیوستک اند، بک.... و لبان، حشد شابی
از راە بە در کرده و مشـکالت ااتصـادی بـا هـزاران مشـکل راهـی دیـاری دیگـر  توانان ما را

الااده ممر  و ناگوار بر روحیک و باورمندی توانان داشتک،  کرده کک این روند تاثیری فوق
 .شــــــــان گردیــــــــده اســــــــت موتــــــــب ناامیــــــــدی بیشــــــــتر توانــــــــان نســــــــبت بــــــــک آینده

تیـک برابـر، فاصـلەی عبقـاتی، متاسفانە کوردستان ایران بک دلیـل نداشـتن فضـای دموکرا
نبودن هی گونە امکانانت ودرآمدی، مکانی خالی از امید و تـر  از آینـده بـرای ماتوانـان 

ها حضور پررنب توانان مان تنها در کولبری اسـت بـا وتـود بهتـرین  در رسانک.محروم است
تنها  نک, مدار  تحصیلی، بە تای حضور درکارهای يلمی دانشگاه و مراکز کاری و تجاری

هیز زمینەای برای ماتوانان فراهم نشدە است بلکە هە روز از دیروز محروم تر می شویم، 
. تای کە برای ما فراهم شدە تنها گوشەهای زندان وتـک سـلولی هـای رژیـم آخونـدی اسـت

آوران و توانانمان عنا  بە گردن شده و زیر خا  هستن و افتمار آفرینان ورزه بک   مدال
اما ،قیدتی فراری گشتک و اسکان خار  از خا  مادریشان را برگزیـده انـددلیل استسمار ي

خوشـبمتانە سـازمان خبـات کردسـتان ایـران اســتقبال پـر شـوای از تمـام تـوان ایــران وبە 
میــدانی فــراهم نمــوده اســت کە هــر کســی بــرای آبــادی خــا  و , خصــوص کردســتان کــردە

از هرگـونە بـی يـدالتی و بە امیـد  سرزمینش میتواند تـاله کنـد، بە امیـد کردسـتانی آزاد
اینکە ثمره زحمات توانان و شهیدان پـای مـال نشـودو نیـز آرزوی سـرنگونی بـرای حاکمیـت 

من بە ينوان یک کرد و يضوی از توانان سازمان خبات کردستان ایران ایمان .رژیم آخوندی
بـا کمـک هـمەی دارم ماتوانان آیندە ساز ایران و کردستان باید تا رسـیدن بە اهـدافمان و 
پیروزمان لحظک ای  توان ایران و کردستان تاله کنیم و تا آخرین نف  و رسیدن بک هدف

 .نشینیمناز پای 

مااونـت اعاليـات  در دیدار با تانشیننژاد، امام تماک اصفهان،  یوسف عباعبایی
بایـد فضـای تاماـک را بـرای : و امنیت ستاد کل نیروهای مسلد اسـتان اصـفهان گفـت

کک تاداد آنها هم کم است ناامن کرد   دکنن زنانی کک کشف حجا  می از این يده
ایــن .و نبایــد اتــازه داد بــک راحتــی در خیابــان هــا و پــار  هــا هنجارشــکنی کننــد

هـای  ناهنجاریهای  های ممصـوص رسـیدگی بـک پرونـده روحانی خواستار تشکیل شابک
نگاه اضات هم باید در تهت حمایت از آمران بـک : ها شد و گفت اخالای در دادگاه

ــر باشـــد ــایی.ماـــروف و ناهیـــان از منکـ ــاربران  ســـمنان عباعبـ نژاد مـــورد انتقـــاد کـ
های اتتمـايی دربـاره  برخـی از کـاربران شـبکک.های اتتمايی ارار گرفتـک اسـت شبکک

در .انـد اسیدپاشـی بـک زنـان در اصـفهان هشـدار دادهاحتمال تکرار اتفااـاتی ماننـد 
یک از يوامـل ایـن  شدند و تاکنون هیز  زن در اصفهان اربانی اسیدپاشی ۸مجموع 
 .است ها شناسایی و بازداشت نشده حملک

 

ــک اصــفهان ــک :امــام تما ــانی ک ــرای زن ــد تاماــک را ب بای
       !.امن کرد د، ناکنن کشف حجا  می
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