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  .پیام دبیر کل بە مناسبت دهم آبان روز پیشمرگە سازمان خبات
 

 !هممیهنان فداکار

  !.       راە آزادیفعاالن و مبارزان 

  !ردستانپیشمرگەهای قهرمان ک

بەدنبـال فرمـان اهـاد خمینـی  لـیە مـردم کوردسـتان 
ــلە پاســـداران مـــزدور و ســـایر نیروهـــای رژیـــم  و حم

رسـاندن آخوندی بە شهرها و روستاها و بـ  شـهادت 
و مجروح کردن همیهنان و ب  آتش کشـیدن خـانە و 
کاشانە مردم کوردستان و مجبور سـاخت  مـردم کـورد 
ــلە  ــ  امـــام و بهبـــوهەی حمـ بە دفـــاع از خـــود،در امـ
دشـم ، نیــروی پیشــمرگەی کوردســتان تشــکیل شــد و 

و اکثریـت کســانی کە   پسـران و دختــران خـون گــرم
مســل    انمیتوانســتند بــرای دفــاع از مــیه  و هم هنــ

شــوند،بە وــپوش پیشــمرگەها پیوســتە و توانســتند 
ضربە سـنگینی بە نیروهـای پاسـدار مـدافک حاکمیـت 

ــد ــدی وارد کننـ ــاتوری وانایتکارآخونــ ــروی  .دیکتـ نیــ
ــتان ، آن  ــ ــ ــان کوردس ــ ــ ــاوم و قهرم ــ ــ ــمرگەی مق ــ ــ پیش
پیشمرگەهای اانپدا و از خود گذشتەى کە در سال 

ــمرگەاى  ٩٥٣١ ــروی پیشــ ــان نیــ ــ ــی، هم ــری شمســ هجــ
ودند ك  پس از ا الم مواودیـت سـازمان خبـات در ب

ــپوش آن ــدند  وـ ــازماندهی شــ ــ  . ســ ــا انــ ــ  آنهــ بلــ
سرنوشت ساز و كم مانندى را  لـیە نیروهـای قـد  

ــم ــ ــان  ٩١در   رژی ــ ــام  ٩٥٣١آب ــ ــی، انج ــری شمســ ــ هج
ــ  کە ازوـــب   .دادنـــد ــ  و در   در ایـــ  انـ تـــا شـ
اــادەی [ هــەدە دن ن]کیلــومتر، در پیاهـای  ٠١طـول

ە تا داخل شـهر بـانە رویـداد، نیروهـای بان-سردشت
دشـم  و دههـا اتومبیـل و اسـل ە و مهماتشـان نــابود 

ــ ،  .شــد ــ  انـــ  قهرمانان هشـــت   متاســـپانە در ای
پیشمرگە قهرمان سازمان خبات شـهید شـدند و اـان 
ــیه   ــ ــت و م ــ ــتگاری مل ــدای آزادی و رســ ــ ــان راف پاکشــ

ــ  ، . کردنـــد ــ  انـ ــم در ایـ ــت رژیـ ــال شکسـ بە دنبـ
کوردســتان ا ــالم کــرد کە وــدای   مخمینــی بە مــرد

ــالم  ــ ــس را ا  ــش بــ ــار آتــ ــ ــنیدە و بەناب ــما را شــ شــ
ــد ــذاکرە شــ ــتار مــ ــم  .وخواسـ ــی و رژیــ ــربە خمینــ اگــ

دیکتاتورش باحیلە ونیرنـ  وبە منوورکسـ  وقـت و 
تجدید قوا، و آغاز دورە ادیدی از ان  آتش بس 

ــتردەای ــلەى گسـ ــگس حمـ ــرد و سـ ــالم کـ را بە   را ا ـ
   .را آغاز کردندکوردستان بە کوردستان 

 

ــدی هــیم اقــدام بشــمگیری  مبــره  اســت رژیــم آخون
بـرای یــاری رســاندن بە مـردم انجــام نــدادە و حتــی 
کوشـیدە تـا کرونـا را بە نـوان ب رانـی بـرای بقــای 
حاکمیت و پنهان نمودن مشـکالت  دیـدەی سیاسـی ، 
اقتصادی و گسترش انایت و ظلم وستم  لیە مـردم 

ــتوە آ ــ ــردبە س ــ ــار گی ــ ــران، بەک ــ ــدە ای ــ ــت . م پیداســـ
ــان  ــدی مســول گســترش و پنه ــم آخون ســردمداران رژی
کردن ویرو  کرونا، پس از گذشـت بنـدی  مـاە در 
ایران هستند کە ای  خود نشـان دهنـدەی بیتپـاوتی 

ــران اســـت ــوت .و دشمنیشـــان بـــامردم ایـ بەمناســـبت فـ
ــودرا بە  همیهنـــان در کوردســـتان و ایـــران تســـلیت خـ

 الم و خود را در غم و اندوهشـان خانوادەهایشان ا
ــدهای انایتکـــار   .شــریک میـــدانم ــی تردیـــد آخون ب

ایـــران، در ازدیـــاد رنـــش، وفـــور مشـــکالت   حــاکم در
کشــورهای   گونـاگون، سیاسـتهای انگبلبـانە و آشـو 

دیگـر، پشـتیبانی از تـرور و گروەهـای تروریســتی و 
ــاامی ــرای توســعە ســالح ته ،ســاخت بمـــ    تــالش ب

ــنبقە، اتــم، وــدور انقــال ــی بە کشــورهای م   خمین
ــروت و  ــ ــ ــارت   ــ ــ ــردمداران، و غ ــ ــ ــاد س ــ ــ دزدی و فس
ــر  ــا ا مــال ضــد مردمــی دیگ ســرمایەی ایــران و دەه
ــت بــامردم ایــران اســت  .نشــاندهندەی ضــدیت حاکمی

ــاتوری  ــت دیکتـ ــد اســـت، حاکمیـ ــات معتقـ ســـازمان خبـ
نشــان   والیـت فقــیە درطـول بهــل سـال حکمــرانیش،

ــی بەنپـــک  ــردم ایـــران و دادە کە هــیم گـــونە رفرم م
ــرد ــد کـــ ــ ــتان ندواه ــ ــاز . کوردس ــم ازآغـــ ــ ــ  رژی ــ و ای

حاکمیتش بر طبل ان  کوبیدە و بـا وـل  و آشـتی 
سازمان خبـات یقـی    بەهمی  دلیل. م الپت ورزیدە

  دارد کە هر گونە مذاکرە با ای  حکومت خون آشام
و  .بە زیان مردم کورد و انبش انقالبی خواهد بود

مذاکرە بە نپک   اوبالحمتقابال رژیم از نمایش بە 
بـدی  مناسـبت از احـزا  سیاســی .خـود اسـتپادەمیکند

ــدیت  ــتگی ،بااــ ــرای همبســ ــتارم بــ ــ ــتان خواس کوردســ
مشــترب بـر ســە اوـل، مبــارزە   هەربە بیشـتر بـرای

بـرای احقـاق حقـوق ملــت کـورد در بهـاربو  ایــران، 
ــاربو   ــ ــدی در بهـ ــ ــت آخونـ ــ ــا حکومـ ــ ــذاکرە بـ رد مـــ

ــد بـــر سی ــت کاروفعالیـــت مشـــترب، تاکیـ ســـتم و دولـ
ــار  ــمەی اقشـ ــوق هـ ــک کە حقـ پارلمـــانی و دموکراتیـ

وهـیم دیـ  و  قیـدە  .اامعە کوردستان را دربرگیرد
و مذهبی در تصمیم گیری و،مـدیریت کشـور مـداخلە 

ــد ــات  .نکنــ ــ ــازمان خب ــ ــنم کە س ــرار میکــ ــ ــددا تک ــ مج
ــت  ــ ــبدتی مل ــ ــرای آزادی و خوش ــ ــران ب ــ ــتان ای کوردســ
ــا ــ ــاری و ات  ــ ــعە همک ــ ــران و توس ــ ــتان و ای ــ د کوردس

فراگیر درایران، بر همگیمانی بـا سـازمان مجاهـدی  
ــوان  ــران، بە نـــ ــت ایـــ ــ ــی مقاوم ــورای ملـــ ــق و شـــ ــ خل

سال،مسـتمرتداوم داشـتە 02آلترناتیو کە بیشتر از 
  .تاکید میکند

  {0} بقیە مبل  در وپ ە             

ــ ال  ــ ــم  و اش ــتردەی دشــ ــالت گســ ــ ــرغم حم ــا  لیــ امــ
حماســەی دهـم آبــان و پیـروزی نیــروی   کوردسـتان ،

ــزر  در  پیشــمرگە کوردســتان بە مثــابە دســتاوردی ب
ــب ــتان انــ ــ ــورد در کوردس ــ ــت ک ــ ــانەی مل ــ ش آزادیدواه

ــد ــروز در  .ایــران، شــکوفا و اــاودانە خواهــد مان ام
ایـ  یــادبود ســازمان خبـات کوردســتان ایــران مجــددا 
ا الم میدارمم، کە نیروهای پیشمرگە کوردسـتان در 
وپوش سازمان خبات،  زمشـان را اـزم کردەانـد تـا 

ش در مسـیر آزادی مـردم ورســتگاری کوردسـتان و انــب
حــق طلبــانە، دربرابــر رژیــم دیکتــاتور والیــت فقــیە 

  .اان فشانی کنند

ــا  ــی و میهنیســـت، بـ ــات ، تشـــکیالنی ملـ ســـازمان خبـ
ــارزە  ــورد مبـ ــردم کـ ــرای آزادی مـ ــتان بـ ــردم کوردسـ مـ

ســازمان خبــات در ا مــاق ایــ  خــاب ریشــە   .میکنــد
ــانە و بە  ــل، رودخــ ــوە، انگــ ــون کـ ــدە، و هماــ دوانـ

ــی ســازما. ماننــد نپــس در ســ ن  اســت ن خبــات درخت
ــهیدان، و  ــ ــون و راە ش ــد کە خــ ــە میباشــ ــزار ریشــ هــ
خانوادەهایشان ومردم مـیه  دوسـت کوردسـتان حـامی 

کســـی کە میدواهــد ســـازمان   .و پشــتیبانش هســتند
ــاب و  ــاری  پ ــاە بە ت خبــات را بشناســد نوــری کوت
بـــی آالیـــش ، سیاســـت ، ا مـــال و مواضـــک میهنـــی، 
ی اســـارت و شـــجا ت در تصـــمیمات ملـــی، اانپشـــان

ــا  ــهیدان گلگـــون کپـــ  و دههـ پیشـــمرگە و کـــاروان شـ
ــرد ــیش بنگـ ــی و انقالبــ ــرد ملـ ــروح .  ملکـ ــم مجــ اسـ

ــتگی و  ــدوفاداری، همبسـ ــان،  هـ ــارزانش، بە پیمـ مبـ
دمكر از    دم منبقە گرایی ودستە بندی و بس اری

ــاە  ــرد، آنگـــ ــ ــردش را بنگ ــ ــر بە ف ــهای من صــ شاخصــ
ــات  ــازمان خبـــ ــ ــد کەس ــ ــد ش ــدش خواهـــ ــرایش مشــ ــ ب

کـادر، .وتشـکیالت انقالبـی میباشـد اویلتری  سـازمان
ــی،  ــات در هــر امع پیشــمرگە و ا یــای ســازمان خب
باافتدــار و بــی واهــمە، حیــور میابنــد و مســرورند 
کە در وـپوش ســازمانی سیاســی، ملـی و مبــارز  یــو 
هسـتندکە تهــی از هرگــونە نقـبە ضــعد سیاســی در 

. کـارو فعالیـت خودمیباشــد  طـول بهـل و یـک سـال،
ــد آری ســازمان خبــات  . ــی هــزار ریشــە، و مانن درخت

ــاق  ــ ــە در ا م ــیدە، ریشــ ــک کشــ ــ ــر بەفل ــ ــای س ــ کوەه
کوردستان دواندە، و در ژرفای دل تمـامی آنهاییسـت 
کە ســازمان خبــات و پیشــمرگەهای پــاب و دلســوزش 

ــند ــ ــوبی میشناسـ ــ ــی از . را بە خـ ــ ــد یکــ ــ ــی تردیـ ــ بــ
ــرد  ــ ــ ــجا ت و نب ــ ــات، شــ ــ ــ ــازمان خب ــ ــەهای ســ ــ شناســ

ــەهای بـــی ه ــم آبـــان و حماسـ ــای قهرمانانـــ ، دهـ متـ
ــم  ــ ــزدور رژیــ ــ ــای مـ ــ ــا نیروهـ ــ ــر بــ ــ ــر، در برابـ ــ دمكـ

ــان را  .آخوندیســت درحــالی یــاد و خــاطرەی دهــم آب
گرامـی میـداریم کە متاسـپانە درکوردسـتان، ایـران و 
ــون  ــا بــیش از یــک میلی سراســر اهــان، ویــرو  کرون
نپررا بە کام مر  کشاندە وضـررو زیـان بزرگـی بە 
ــا معیــل  ــی  دەه ــان وارد ســاختە وهمان اقتصــاد اه

  .ااتما ی را در پی داشتە است
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ــت  کە مـــردم کردســتان مـــ  وــدای شـــما را :وــوتی گپ
دهـم آبـان مـاە نشـان دهنـدەی سـیمای واقعـی   .شنیدم 

آن نیرویی کە واال تـری  دالوریهـارا از . پیشمرگە بود
ااازە نداد نقشەی شوم رژیم آخونـدی   .خود نشان داد

ل بگوشـد و ارادە و اایگـاج انـبش و خمینی ااممە  مـ
آناە در ای  مب ـ  حـا ز  .ردستان را پررن  تر کردک

ــدە در   اهمیــت مــی باشــد، گســترش ایمــان، ارادە و قی
بدشـهای اــامعە و مســولیت پـذیری فــرد بەفــرد اــامعە 

ت، بە بـرای پیشـبرد مبـارزات سراسـری و فـداکارانە اسـ
همی  سب  برای اهدافی ایـ  بنینـی ضروریسـت هویـت 
پیشـمرگە را بـازتعرید نمــودە و از آن قالـ  کلیشــەای 

ــازیم ــارا سـ ــک .خـ ــاهدە   در واقــ ــروز مشــ ــزی کە امـ بیـ
میکنیم گام نهادن در همی  مسیر اسـت، و ایـ  نـام تـا 

ــاد   انــدازەای فراگیــر و مقــد  اســت کە در تمــامی ابع
ــز از آن اســـتپادە  ــی در دیگـــر نیـ ــردد و هـــر شدصـ میگـ

ــاگون ــای گونـ ــدایی در    روـــە و زمینەهـ ــر اانپـ از هـ
دریـ  ننمایـد، پیشـمرگە نامیـدە   ملـت و میهـنش  مسیر
همـانگونە کە دیـدیم پـس از شـیوع کرونـا، بە . میشـود

پزشـکان و کادردرمـانی لقــ  پیشـمرگەهای سـپید پــوش 
ــودرا بە  ــرام خـ ــیلە ارزش و احتـ ــدی  وسـ دادە شـــد و بـ

ــداک ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــکهای ف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد  ارپزشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان دادن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .نش
ــەای  ــ ــاهی کلیشـ ــ ــر در نگـ ــ ــدش ،اگـ ــ ــی  هـ ــ در ادامە همـ
پیشـمرگە انسـانی مسـل  و دارای تپکـر آزادی و رهــایی 
بدش و در خارا از سرزمی  خود تصور میشـود، اکنـون 
باید ای  بیـنش را بە انسـانی سیاسـی وآگـاج کە بـرای 

ت ییــر دهــیم   آزادی و ســعادت اــامعە در تــالش اســت،
بدش از اـامعە فعالیـت   و درکدام  جافارغ از اینکە ک

با رشد و توسعە مپاهیمی ای  بنینی بی تردید  .دارد
قـدرت و پتانسـیل بیشــتری در مبـارزات آزادیدواهــانەی 
ملی بە واود خواهـد آمـد، و مسـتلیتها در بـی  تمـامی 

بـا ایـ  تعـارید تـازە  .افراد اامعە تقسیم خواهد شـد
ــی ، مدر ــاالن زیســـت م یبـ ــان ، پزشـــکان، فعـ ســـی  زبـ

ــوردی و  ــ ــون ... ک ــتند و هماـــ ــمرگە هســـ ــر ە پیشــ غیـــ
گرامی بـاد دهـم  .پیشمرگە برای سعادت اامعە میکوشد
 .آبان، روز پیشمرگەی سازمان خبات

 

ــک از بزرگتـــری   شــكن ن ســت ااودانـــ  شــدن و نـــام نی
ــدگی , آرزوهــای انســانهای واالمقــام اســت ــ  زن کســانی ک

ــودج و در دل و اــان  خــود را وقــد اهــداش انســانی نم
ــدگار خواهنـــد شـــد ــ  . مـــردم تـــا ابـــد مانـ بدیهیســـت کـ

اینانی  انسـانهایی دارای دشـمنانی نیـز هسـتند کـ  بـ  
ــورش و  واســـب  هدفشـــان بـــ   نـــاوی  مدتلـــد مـــورد یـ
تهـاام هـایی قـرار گرفتـ  تـا بلکـ  اینگونـ  بتواننـد از 

ــر برخــی از  .واهــ  انســانی ایــ  اســاطیر بکاهنــد ت یی
 یز گاها اتپاق می اهداش و باورها در برخی اشداص ن

!انون خیانت و خروش کراهت امرا مصداقن توا  حاكم ت آخوندى  
 ماردین زاهدی: بقلم                                                       

!نماد مبارزات آزادیدواهانەی خلق کورد ،پیشمرگە  
 .کامیل نورانیفرد: بقلم                                            

دهـم آبـان هـم  .فعالیتهای پیشمرگە را ارا مینهنـد
ــی و ــ ــ ــب  درون حزبـــ ــ ــ ــبش   در ســـ ــ ــ ــم در انـــ ــ ــ هـــ

ازادیدواهـــانەی ملـــی در کوردســـتان ایـــران اایگـــاج 
، روزیســت ٩٥٣١دهــم آبــان مــاج ســال  .ویـەەای دارد
پیشمرگە بە رهبری ماموسـتا شـی  اـالل  کە نیروی

ــر  ــ ــات، در براب ــ ــازمان خب ــ ــذار س ــ ــینی، بنیانگ حســ
نیروی  ویم دشم  ایستادگی کردند ودر  بزرگی 
ــد ــدی دادن ــازە بە قــدرت رســیدە آخون ــم ت . بە رژی

نیرویی کە ماموریتشـان خـاتمە ی حیـور پیشـمرگە 
ــان . در شـــهرهای کوردســـتان بـــود و بە قـــول خودشـ

غا لەی کوردستان پایـان دهنـد، آمدە بودند تا بە 
ــادەی  ــ ــانە در اـ ــردی قهرمانـــ ــ ــا در نبـ هەژدە ] امـــ

ــروی [دن ن ــ ــا نی ــانە بــ ــت و بــ ــ ــهر سردش ــابی  شــ مــ
فـوالدی  پیشـمرگە روبـرو میشـوند و ضـربە بزرگـی 
ــا  ــا وارد شــدە و وظــیپەی شــومی کە بە آنه بە آنه

ایـ  روز از آن   .سگردە شدە بـود را مـدفون کردنـد
ــات اه ــازمان خبـــ ــ ــت در س ــ ــت دارد،اه ــ ــ   می کە ایـــ

ــل ــاری  قب ــد ت ــرای پیون ــزر  ســببی ب   حماســەی ب
ــکیل ــ ــد از تشـ ــ ــات، و آن را بە   وبعـ ــ ــازمان خبــ ــ سـ

  .مقبعی ادا نشدنی از سازمان خبـات مبـدل کـرد
ــ  افتدــار را بە پیشــمرگەهای ســـازمان  ــی  ای همان
  خبات بدشید کەبـا تکـیە بە ایمـان و ارادەی ملـی

ــد و ب ــق کنن ــی را خل ــابەبنــی  داســتان بزرگ   ە مث
ــاری  مقاومــت ملتمــان اــاودان  وــپ ەای زریــ  در ت

همانی  زکاوت و توانـایی ماموسـتای . خواهد ماند
ــانی  ــدب زمــ ــد کە در انــ ــان میدهــ ــدر را نشــ گرانقــ

ــانە، ــتی  المـ ــا سیاســ ــت بــ ــروی   توانسـ ــی  نیــ بنــ
ــی را تشـــکیل و رهبـــری نمایـــد ایـــ  روز در  .منوم

 انـبش آزادیدواهـانەی ملتمـان نیـز، از آن اهـت بــا
ارزش اســت، کە خمینــی را نابــار ســاخت تــا آتــش 

ایـ     ومـت  .بس با مـردم کوردسـتان ا ـالم کنـد
 شکست بە اندازەای بود کە خمینی در پیامی 

ضـام  بقــای هــر ملتــی ،واــود نیرویــی مــدافک مــی 
باشد تا در زمان و مکان مشدش در مقابـل تهدیـد 
ــتە  ــان روا داشـــ ــتمی کە بە ملتشـــ ــم و ســـ ــا وظلـــ ــ ه

ــ   .، ایســتادگی کننــدمیشــود ــورد ای ــی  ملــت ک در ب
پیشـمرگە . پیشـمرگە نامیـدە میشـود  نیـروی مـدافک

بە معنای کسی است، کە اان خود را فـدای ملـت و 
ــد ارزش واالی پیشــمرگە در طــول . ســرزمینش میکن

ــاری  ــان در برابـــر دشــم ، با ـــ    ت مبـــارزات ملتم
شــدە کە نــام پیشــمرگە در فهرســت اولــی  ارزشــهای 

ودر دل تک تک آحـاد ملـت کـورد   گیرد، ملی قرار
ــات کوردســـتان  .آزادیدــواج اــای بگیـــرد ســازمان خب

ــودە کە از آغـــاز  ــارزی ب ــلە احـــزا  مب ــران از ام ای
ــدا را تشـــکیل داد و  ــارزات خــود، نیرویـــی اانپ مب
ــدان  ت ــت  نــوان پیشــمرگە ســازمان خبــات وارد می

ــت کوردســتان شــد  مبــارزات حــق طلبــانەی ــرای .مل ب
  مشـروع ملتمـان در کوردسـتان ایـرانپیشبرد حقوق 

و طی مدت بهار دهە مبـارزەی پیشـمرگەهای دلیـر 
. وقهرمان، دهها حماسە بی همتـا را خلـق کردەانـد

ــد   ــاروان مقـــ ــان رابە کـــ ــ ــدان ملتم ــری  فرزنـــ ــ بهت
ایـ  سـازمان بە پـا  . شهیدان، تقدیم نمودە اسـت

دهــم   مبــارزات بنــدی  ســالەی نیــروی پیشــمرگە ،
ــاج کە حما ــ ــان مــ ــ ــ  آبــ ــ ــ ــا توس ــ ــی همتــ ــ ــەای بــ ــ ــ س

پیشـمرگەهای سـازمان خبـات خلـق شـد را بە  نـوان 
 مبارزات و   روز پیشمرگە مشدش کردە و درآن روز

 افتـد کـ  برخـی از افــراد بـ  دالیلـی از هـدفهایی کــ 
روزی برایش انگیدج اند دور و حتی بر ضد آنها نیز 

آرى ایـرا مصـداقی یکـی از . پا بـ   روـ  میگذارنـد
ای   وامل خودفروخت  است ک  زمانی ب  اوبالح در 
,  رو  مبارزج با نوام فاسـد خمینـی در تکـاپو بـودج

از دستگیری و زندان و بعد از آزاد شدنش از اما بعد 
بهرج ای تازج رخ گشودج و آویدت  رژیم اـالد خمینـی 

الزم بــ  رکــر اســت کــ  دســتگاج امنیتــی حاكم ــت . شـد
ــدى همـــوارج سیاســـتهایی در راببـــ  بـــا وـــادرات  آخون
مزدوران ب  اروپا و ایجاد برخی بهرهـای فیـک بـرای 

داشـت  و در ت ت تـا یر قـرار دادن ارهـان  مـومی را 
ــا را  ــ  آزادیدــواج نماه ــا برخــی از ای ــودج، ت تــالش ب
ــ   ــاخت  در ب بوحـ ــ  سـ ــانون تواـ ــرتعش و کـ بـــرای مـ

ــد ــت  باشـ ــتی  داشـ ــات در آسـ ــی   .برخـــی اتپاقـ اینانـ
فعالیتهــایی را , اشداوـی بــا سـاپورتهای متــداوم رژیـم

آغـاز و بـا اعـل  نــوان در وـدد میشـوند کـ  خــود را 
اج قلمـداد کـردج و هـر کسانی مبارز و روش  بی  و آگـ

ــا ــاهی بـــ  نهاده ــد گ ــا, از بن ســـازمانها و , انـــبش ه
 اشداص مرتب  با آنها حمل  کردج و با نشر 

. ری  شدصیتیشان کنداطال ات کذ  اقدام ب  تد
ــاتم و  در ایــ  روزهــایی کــ  ملــت بــزر  کــورد در م
ــالل  ــا ر فرزانـــ  اـ ســـو  بزرگمـــرد راج آزادی و شـ

ایــرا مصــداقی بــا حملــ  بــ  ایشــان , ملکشــاج اســت
اقـدام بــ  تدریــ  شدصـیت بــزر  مبــارز ایشــان را 
داشت  و از ای  شا ر ملی ب   نوان یکی از  وامل 

اــالل   لی اسـت کــ ایــ  در حــا ,رژیمـی نــام میبـرد
ملکشــاج ســالها زنــدان و شــکنج  و آزارهــای سیســتم 
امنیتی رژیم بودج اسـت کـ  اگـر اینگونـ  نبـود ایـ  
شا ر بـزر  نیـز بماننـد مـزدور ایـرا مصـداقی از 
سـاپورتهای رژیـم سـود میگرفـت نـ  آنکـ  در شـرای  
ــا ــزار شــود ام ــی مراســم تــدفینش برگ   شــدید امنیت

ــردم آزادج و آزادیدــواج کور ــر م ــا حیــور پ دســتان ب
شور در مراسم تدفی  ایشان و بدون تواـ  بـ  اـو 

ــی ــدید امنیتـ ــ  , شـ ــاختند کــ ــ  سـ ــوح روشـ ــ  وضــ بـ
قهرمانـان واقعـی هرگـز از قلبشـان خـارا ندواهنـد 
شـد و ایـ  آزادی و آزادگیسـت کـ  ااودانـ  خواهــد 

اشـداص  تاری  پیم و خم های زیـادی دارد و .ماند
ــد زیــادی نیــز راج هــر دو شدصــیت را ا دامــ  خواهن

ــردم بـــ  , داد ــا بـــ  وضــوح مبـــره  اســت کـــ  م ام
کسانی را قهرمان خود میدانند و ب  کسانی را در 

  . مق وقاحت فکری خود دف  میکنند

 ادامە وپ ە اول              
ضروری میـدانم درایـ  یـاد موضـک سـازمان خبـات را تکـرار کـنم کە هرگـونە 
ــی بە احــزا  سیاســی را بە فریبـــی  ــار بـــرای نزدیک تــالش پسرشــاە انایتک
ــران  ــاهی درای ــانش، هــیم اایگ ــدیم کە پسرشــاە و همگیمان میــدانیم و معتق

کـاری بـرای منـافک ملـت ایـران و کوردسـتان انجـام ندارند و نمیتوانند هـیم 
دهنـدآنها دشـم  مـردم کـورد هسـتندو سـازمان خبـات تـالش هـای پسرشــاە را 

ــد ــا  میدانــ ــی اسـ ــ ک وبـ ــاری و  .میـ ــیم کە باهمکــ ــد میکنـ ــت تاکیـ درنهایـ
همصدایی و با کار مشـترب و بـا حمایـت مـردم ایـران رژیـم منپـور آخونـدی 

ایـران در بهـاربو  حکـومتی دموکراتیـک نابود میگردد و مردم کوردستان و 
   .و میهنی بە  بات و بە آزادی بنیادی ، خواهند رسید

ــبت  ــدد بەمناســ ــات مجــ ــا تبریکــ ــات 03بـ ــازمان خبــ ــمرگە ســ ــان روز پیشــ آبــ
  کوردستان ایران

 . دبیرکل باباشی  حسینی ،سازمان خبات کوردستان ایران

 .هجری شمسی0011آبان  03
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ــران  ــی فــاش كــرد كە رژیــم ای ســازمان اهــانی انــرژی اتم
ــادە، ــا نه ــر پ ــررات و مصــوبات براــام را زی همانـــی   مق

ــی در روز  ــرژی اتمــ ــس انـ ــدیركل آژانـ ــی مـ ــل گروسـ رافا ـ
بان ا الم كرد كە رژیـم ایـران اطال ـات  آ 80بهارشنبە 

ــارە آ ــ ــری درب ــومە  معتبــ ــ ــ  در ح ــ ــومن ك ــار ررات اورانیــ ــ  
شهرهای تهران و اوپهان كشـد شـدە،و در سـایتهامن كـ  

ــان  0332و  0330در ســالهای  ــیالدی بە منوــور بنه م
ــل  ــ  شــدند ت وم ــوم تدری ــردن اورانی ــی  ب ــردن و از ب ك

بە گزارشهایی   یهمانی  خبرگزاریهای اهان. ندادج است
بشـار  نشـان میدهـد رژیـم ایـران یـ  آ  دست یافتەانـد كە

را در ســایت ( ام 0ر  ی ا آ)از سـانتریپوژهای پیشــرفتەتر 
رونــد رو بە افــزایش غنــی . نبنـز راەانــدازی كــردە اسـت

ــی شــدە در  ــوم غن ــوم مواــ  شــدە كە اورانی ســازی اورانی
. برســد 0302برابــر بیشـتر از توافــق  00انبارهـا بە 

ــان  آ 08طبــق گــزارش م رمــانەى كە در  بــان امســال، می
نشــان دادج كە   مــدە اســت كشــورهای  یــو توزیــک شــدە آ

رژیم ایران كل رخایر اورانیوم غنی شدە بـا غلوـت كـم، 
ــوگرم در  ۰۱۰۱/۹از  ــ ــ ــ ــ ــ ــ   03كیلـ ــ ــ ــ ــ ــ بە  0018بهمـ
فعالیتهـای ادیـد اتمــی  .كیلـوگرم رسـاندە اسـت ۱۰۵۰/۶

راام از اانـ  رژیـم و پایمال كردن مقررات و مصوبات ب
لمان،فرانســە،بریتانیا،  ایـران مواــ  نگرانــی كشــورهای آ

 ربستان سعودی و كشورهای  ر  و شـماری از كشـورهای 
ــان و آ ــا اه اطال ــات ركـــر شــدە امـــ  . شـــدە اســت  مریك

واقعیـت را نشـان میدهــد كە رژیـم ایــران بە سـاخت بمــ  
اتمـــی نزدیكتـــر میشـــود و شـــماری از كارشناســـان مســـا ل 

ــرای ســاخت بمــ  اتمــ  یاتمــ ــ  فاوــلە زمــانی ب ی از اان
بـا بـودن . رژیم ایران را،تنهابند ماە ارزیابی كـردە انـد

ای  روند و  دم اارا و نقض مپاد توافقنامە براام،در 
ــم رژیـــم در  ــدە دا  ــادی ســـپیر و نماین ــ  آب ــراش غری ا ت

ــت  آ ــ ــتە اسـ ــ ــی كە گپــ ــ ــس اتمــ ــ ــالمی)ژانـ ــ ــوری اســ ــ ( امهــ
بە بـرخە غنـی سـازی  0ام . ر آ.ی سانتریپوژهای ادیـد آ

گزارشــهای ركــر شــدە و . ە اســت، ابت م شــوداضــافە كــرد
خبرهـا و اطال ــات از درون حاكمیــت از رونــد وــعودی و 
ــ   افــزایش نیــت و مقصــد شــوم ســردمداران رژیــم و نزدی

اگـربە خـامنەای . شدن بە ساخت بم  اتمی حكایـت دارد
رهبر رژیم با گپت  ای  اد ا كە ساخت بم  اتمی حـرام 

  دهـد،زمرا حقیقـت میباشد سـعن م كنـد اهان ـان را فرمـ
موضوع ای  است كە ایـ  رژیـم، سـاخت بمـ  اتـم را یكـی 
ــمنانش و  ــ ــ  دشـ ــدج در برابرحملـــ ــاى بازدارنـــ از راهكارهـــ
 .ترفندها در تداوم حاكمیت قـرون وسـبا ی اش میدانـد

  خوندی بە دنبال ساخت بم  اتمی شكی نیست كە رژیم آ
ــرە  ــكهای غیـــ ــالحهای و موشـــ ــانگونە كە ســـ ــد، همـــ میباشـــ

 .را در ابعاد وسیک میسازدمتعارش 

 

ب رنش سیاسی اهانی و ب ـران   اوضاع  ام  حاكم ت از 
كرونـا و اختالفــات متعــدد میــان قــدرتهای اهــان بــر ســر 

ــی ش و ب ــران اقتصــ ــاری برنــامەی اتم ادی و  ــدم همك
اسـتپادج ممكـ  را   میـان ا یـای شـورای امنیـت، بیشـتری 

براى پیشبرد برنامەهای اتمـی و تسـریک در سـاخت بمـ  
اوضاع س اسـن در اهـان و نتـیجە انتدابـات  .اتمن م برد

ــد حــز  دمكـــرات، كە  آ ــدن كاندی ــا كە در آن اوبای مریك
ــم ایـــران  ــا رژی خواهــان بازگشــت بە براــام و مماشــات ب

یباشد، یكی دیگر از موابات دلگرمـی آخونـدهای حـاكم م
بر ایران وتشومقش در پیشبرد فعالیتهای اتمـی و سـاخت 

حـال بایـد پرسـید كە آیـا مــانک  .بمـ  اتمـی خواهـد شـد
اــدی در مســیر ســاخت بمــ  اتمــی از اانــ  رژیــم ایــران 
واود دارد؟ در اوا  بایـد ار ـان كـرد كە متاسـپانە بـا 

ــم وضــعیت سیاســی اهــان و ت قویــت رونــد مماشــات بــا رژی
ایـران كە در بنــد مـاە آینــدە در وـ نە سیاســی اهــان و 

ــدە آ مریكا،بـــ   بدصــوص در سیاســـت خــارای حكومـــت آین
احتمال قرم  ب  مق   خواه م دمد،دیگر مانک اـدی بـر 
سر راە زیادە خواهی اتمـی رژیـم واـود ندواهـد داشـت و 

ــ  اتمـــی ــر تـــا كنـــون بە ســـاخت بم نرســـ دج باشـــد،   اگ
خونـدی  یندە خبر ساخت بم  اتمـی آ حتماال در ماههای آا

 .شن دج خواهد شد

سالهاست مردم ایران و احزا  سیاسی انقالبـی كوردسـتان 
ــازمان  ــت و ســـ ــی مقاومـــ ــورای ملـــ ــات و شـــ ــازمان خبـــ ــ و س
ــد  مجاهــدی  خلــق ایــران بە اــامعە اهــانی ا ــالم میدارن

ــدها و تعلــل در سیاســت  ،كە هــر گــونە مماشــات بــا آ خون
مردم ایـران میباشـد   رژیم نە تنها بە زیان  با ام ادی 

بلـكە خسـارتی ابــران ناپـذیر بە ســاختار اـامعە اهــانی 
ــران وارد  ــانە و همســایگان ای و كشــورهای مــنبقە خاورمی

سال اسـت  لیـرغم  20مردم ایران بیش از . خواهد كرد
انواع ستمها و انایتها در برابر ای  رژیم در مبارزەانـد، 

ــا بــ ــزو رژیمــی ب ــ  اتمــی ن  ــاوتن  ودن بم   برامشــان تپ
ــن  ــرد زمــرا  ــزم اــزم مــردم و احــزا  انقالب ندواهــد ك
نابودى ام  حاكم ت قرون وسـبامن م باشـد، امـا رژیمـی 
طمک او كە بە وادر كردن انقال  خمینـی بە كشـورهای 
منبقە و كشورهای اسالمی مش ول است،آما با دست مـابن 

ــی را بـــ ــم بە  واقـــ  و خبرات ــ  بمـــ  ات رای اـــامعە ب
ب  دنبال خواهد داشـت؟ اگـر   اهانی و كشورهای منبقە

ــت  ــادە خــواهی حاكمی ــانی ســریعا در برابــر زی اــامعە اه
ایـران و برنـامە اتمــی ش تصـمیم و اقــدام اـدی اتدــار 
نكند،دیگر پشیمانی از  دم اتدار مواضک و موانک ادی 
در برابر برنامەهای اتمی رژیم ، ابـران ندواهـد شـد و 

 .ە اوی سرازیر شود بازندواهد گشتآبی كە ب

 

ب نشـهاى منپـی در انسـان، مسـیر اوـول بارزبودن تپكـرات و 
ــوق دادە ــ ــیبی سـ ــا ی را بە سراشـــ ــات ااتمـــ و در  و ارتباطـــ

ــ  ــ ــد  ام ــ ــز، رون ــ ــانی ن  ــ ــوی  اه ــ ــم ن ــپانە نوــ ــ احوال،متاس
ــانی  ــ ــی انســ ــ ــای واالی اخالقـ ــ ــدنانە و دور از پایەهـ ــ نامتمـ
ــل ت  ــ ــا  مصـ ــ ــان براسـ ــتهای اهـــ ــ ــد،و سیاسـ ــ ــان میدهـ رانشـــ

ــافک  ــانە و بشــم پوشـــی از مصــال  ومن  مـــومی یکجانبەگرای
در قوانی   مومی بی  المللی قدرتهای  .پایەریزی شدە است

ــ   ــردە، بەشــیوەای کە ب ــرد ک غالــ ، نیروهــای ضــعید را ت
ــل شــباهت داشــت  و ــوان   انگ ــاد تشــکلها و نهادهـــا  ق بابنی

براى تداوم ای  روند غیراوـولی، متاسـپانە طـرش برنـدە، 
ــودە ــافک خـــود بـ ــال بدســـت آرودن منـ ــاری  . تنهـــا بەدنبـ درتـ

ریت ودها و هزاران حاکمیت و سیسـتم دیکتـاتوری واـود بش
ــ  ــت  كـ ــرکو    داشـ ــاکی ســ ــرەی خـ ــی را درکــ ــای فراوانـ ملتهــ

 .وموردستم قراردادەاند
یکی از ملتهای ت ـت ظلـم، ملـت کـورد میباشـد ، ملتـی کە از 

ــاکنون ــدران ت ــ  بال ــار كشــور تقســیم شــدە و   ان ــان اه م 
ــدنش ا ــت  و آسمیالشــ ــان برداشــ ــرای ازمیــ ــتمرا بــ ــ  مسـ زاانــ

حکومت، سیستم و رژیمهای حاکم مـورد سـرکو  قرارگـرفتە و 
ــال شدەاســت ــوقش پایم ــت کـــورد، .حق ــاکنون ،مل ازآن زمـــان ت

ــاتور و ضـــد کـــوردی شـــدە و  ــمەای بـــرای قـــدرتهای دیکت طع
درتمـام قسـمتهای کوردســتان سـاکنانش اســتثمار شـدە و حتــی 
روش زندگی معمولشـان بەاختیـار خودشـان نبـودە اسـت، وهـر 

ــامی ــز کە درب قی ــر آن ســتمنی ــا وــورت گـــرفتە،  راب و ظلمه
رهبرانشـان تـرور وا ـدام، اوانهایشـان قتـل  ـام، و شـورش 

مشـکالت رکــر شــدە، کوردهــارا  .و قیامشـان ســرکو  شدەاســت
ــد  ــ ــایی ازبن ــ ــل بەآزادی و ره ــ ــرای نی ــ ــاختە، کەب ــ ــار س ــ ناب

ــاری ــک ویـ ــراج کمــ ــم بـ ــتمگران بشـ ــد  سـ ــران باشـ ــا . دیگـ امــ
 ز باردیگر ضـربەای بـزر  بە ملـت متاسپانە، ازاان  آنها ن

کـــورد واردشـــدە و رژیمهـــای دیکتـــاتور و فاســـد توانســـتەاند 
 ازای  وضعیت سواستپادە کردە و ملت کورد را بەاان هم 

 

انسانها بە بلندای تاری  و در تمام ادوار و شـرای  بـ  گونـ  ای 
بردج و بندج احساسات سرکو  شـدج خـود بـودج انـد و بـرای حـس 

یت روحی و اسمی خود ب  بسـا مشـمول پرداخـت تاوانهـایی رضا
اامع  کنونی ایران ت ت فشارهایی ک  .سنگی  و مرگبار شدج اند

اامعـ  ای منزویسـت , از اان  قانوگذار و حکومت ا مال میشود
کە بواسـب  اـو , ک  دارای پیرامونی سراسر استر  و اضـبرا 

یی در شــکل با ـ  کمبودهــا, ت میلـی کــ  بــر آن غالـ  شــدج اســت
گیری شدصیتی مردم مولوم شدج ک  در معاشرات روزمرج نیز ایـ  

بدیهیسـت کـ  سـرکو  . پدیدج بسیار روش  و مبره  الوج میکنـد
نواـــوانی و , کـــردن کودکـــان و کمبودهـــایی کـــ  در دوران کـــودکی

میتوانــد نتــایجی ماننــد تزلــزل , اـوانی آنهــا واــود داشــت  اســت
بسـتگی مپـرو و  ـدم قــدرت وا, کمبـود ا تمـاد بــنپس, شدصـیتی

اینانــی  . را در پــی داشــت  باشــد  تصــمیم گیــری در بزرگســالی
اامعـ  ای  ینــا خواسـت و هــدش حکومتهــای دیکتـاتور اســت کــ  

آنگونـ  کـ  خـود میدواهنـد بـر , بتوانند با پیرو کردن ایـ  رویـ 
تنها راج . اامع  بتازند و آنرا اوالنگاج خواست  های خود کنند

شــناخت و , پها و نقــایش رفتــاری و شدصــیتیاز بــی  بــردن ضــع
در واقک هنگامی ک  ضعپهای . مبارزج برای ناکارآمد کردن آنهاست

آگاهان  تـر میتـوانیم آنهـا رفـک و از میـراتش , خود را بشناسیم
از , مبــارزج بــا دیکتــاتوری و حکومتهــای ظــالم. پیشــگیری کنــیم

 یش و ـــــــاکشنهاییست ک  میتواند بسیاری از نقا  مهمتری  ری

مــانک اــدی بــر ســر راج رژیــم ایــران در دســت  یـا آ
           مابن بە بم  اتمی واود دارد؟

                  سیامند: بقلم

 
 
 

یـــــرات رد در میـــــان ت کـــــ
.اــدرتهــرقــی ابـــاســسی  

      شیالن محمدی: بقلم

 

کمبودهای ادراکی ک  در پی اینگون  سرکوبهای ت میلی از اان   
حکومت بواـود آمـدج اسـت را رفـک و بـ  مرتپـک کردنشـان کمکهـای 

 رو  مبـارزج مملـو از فـراز و نشـیبهایی اسـت کـ  از . بهین  کند
اوانـ  مدتلـد میتوانــد اشـداص را تهدیـد کنــد و هربقـدر نیــز 

بیشـتر کـانون تواـ  قـرار گرفتـ  و , رد شدش موفقتر باشد ملک
یکـی از مهمتــری  ترفنــدهای . بـرای گمــراج کـردنش تــالش میشــود

اســتپادج از , رژیــم کــ  بــرای ت ریــد فــرد مبــارز انجــام میشــود
وظیپ  . دخترانیست ک  با نام پرستوهای نوام شناخت  میشوند

بستگی و ابـراز ای  افراد گرفت  ارتباو با افراد و ایجاد حس وا
در واقـک . م بت برای رسیدن ب  اهـداش مشـدش شـدج شـان اسـت

گـرفت  اطال ــات شدصــی و یـا اطال ــات حزبــی در مرحلــ  اول و 
سـعی بــر قـانک کــردن شــدش بـرای برگشــت  بـ  کشــور و همانــی  
 .خیانــت کــردن و ااسوســـی را بــ  مرحلــ  ااـــرا قــرار میدهنـــد

واــود برخــی از , بدیهیسـت همانگونــ  کــ  پیشــتر نیـز گپتــ  شــد
فشـارهای ااتمـا ی و فرهنگـی در اامعـ  میتوانـد بسـیار در تــ  
دادن شدش ب  ای  ارتباو مو ر بـودج و تصـمیم گیـری  اقالنـ  

ایــ  اشـداص هـر دو بــ  . را برایشـان سـدت و حتــی نـاممک  کنـد
بـ  کسـی کـ  , گون  ای در دام سـگاج و اطال ـات گرفتـار هسـتند

 نـوان فـردی خـا   تـ  بـ   طعم  میشود و ب  پرستویی کـ  بـ 
روش  سازی و و بت در ای  مورد میتواند کمـک  ;ای  کار میدهد

شـــایانی باشـــد بـــرای کســـانی میتواننـــد در دیـــد رژیـــم و وزارت 
برا ک  با گپتگو و روش  ساخت  فکری اشداص , اطال ات باشند

ایـ  امکـان واــود دارد کـ  احسـا  خبــر و دوری گـرفت  از ایــ  
پیش هـای فیـک . ومتی برای آنها آسانتر شودگون  پروژج های حک

با  کسها و و بتهای فریبندج و اغواگران  تاکنون رسوایی های 
زیـادی در اهــان سیاســت بــ  بـار آوردج اســت و بارهــا نیــز با ــ  

ای  امـری ااتنـا  ناپـذیر , خیانتهای ابران ناپذیری شدج است
کـردن است و قبعا در آیندج نیز تکرار خواهد شد اما با و بت 

در ایـ  مـورد و روشـ  سـازی میتــوان تـا انـدازج قابـل تــواهی از 
 .بازخوردهایش پیشگیری کرد

ــت اســت.بیاندازنــد  ــ  حقیق ــاری  شــاهد ای ــورد  ت ــت ک کە مل
ــی  ــ ــامالت سیاس ــ ــان تع ــ ــی درمی ــت ونقشــ ــ ــیم منپع ــ ــاکنون ه تــ
ابرقدرتهای اهان نداشتە و آنها همیشە برای  دم حـذش و 

ملـت کـورد کەبەایـ  مـرحلە  .احقاق حقوقش تـالش نكردەانـد
 رسیدەاست تنها با اتكا ب  تالش و قربانی دادن هـای خـود
ــارو  ــرحقش یــ ــارزەی بــ ــانی در مبــ ــدرت اهــ ــیم قــ ــودە و هــ بــ
همکارش نبودەاست، بدی  دلیـل امیـدواربودن وانتوـار کمـک 
از ابرقـدرتها بجـز ناامیـدی و سـردرگمی هـیم منپعتـی بـرای 
ــانی  ملــت کــورد در پــی ندواهدداشــت و ابرقــدرتها، تنهــا زم
ــتان  ــ ــ ــان درکوردســ ــ ــ ــد کە مصل تشــ ــ ــ ــورد میافتنـ ــ ــ ــاد کــ ــ ــ بەیـ

ــد ــ ــاکنون  .باش ــ ــات آناەت ــاری  بە ا بـــ ــ ــت، و ت ــ ــره  اس مبـــ
رساندە، ای  حقیقت رابە ملت کوردمیگوید، روند و راهن را 
کە دردنیـای سیاســت پـیش گــرفتە اشـتباە بــودە و ضروریســت 
ــداری  ــودرا بـــرای پاسـ ــام تـــالش و کوشـــش خـ ملـــت کـــورد تمـ
دســتاوردهایش وزنــدە نگەداشــت  آنــاە خــودو آنــاە کەدارد، 

 .معبوش کند

                      !. پــرستـــوهایــی از اـنس فــــری 
       ماردین زاهدی: بقلم 
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331229232289031: مقر اربیل   

  33122990222211 :مقر سلیمانیە

   های سازمان خبات کردستان ایرانآدر  و شمارە تلپ

بـا , از پیایـدج تـری  پدمـدج هـا در  لـوم ااتما یسـت, سیاسـت
و در , قدرتی بی نهایت ک  میتواند ب  اندازج بم  اتـم مدـر 

  ی  حـال نیـز بزرگتـری  دسـتاویز وـل  و پایـداری در ااتمـاع
در واقک مردم و سیاستمداران هسـتند کـ  فراینـد . اهانی باشد

ــان را میتواننـــد رقــم بزننـــد و  ــرد ایـــ  قــدرت بـــی پای و راهب
بدیهیست ک  شناخت مردم از سیاست و سیاستمدار و آشنایی بـا 
حقوق شدصی در اامع  میتواند با   اقدار و بهتری  شیوج از 

. حـال ملـت اسـت ادارج حکومتی باشد کـ  بیشـتری  تالشـش رفـاە
هـر بقــدر نیـز مــردم از حقـوق خــود بشـم پوشــی کننـد  روــ  
ــاتور  ــردمداران دیکتـــ ــ ــتمداران و س ــ ــاز سیاس ــ ــت و ت ــرای تاخــ ــ ب

ای  دیقیقا همـان بیزیسـت کـ  رژیـم دیکتـاتور ; هموارتر میشود
ایران در مورد ملت تجویز و ا مال کردج و با بیشتری  شـقاوت 

لد و م ـایر بـا خـودش در حال از بی  بردن تمـامی افکـار مدـا
ــم خـــونریز و انایتکـــاری . اســت شـــکی نیســت کـــ  از بنـــی  رژی

برا ک  افکـار مرتجـک . بیشتر از ای  نیز نمیتوان انتوار داشت
رهبـری ایــ  رژیــم بـ  قــرون وســبی تعلـق داشــت  و تنهــا بــرای 

ــود ــ  روز میشــ ــاتش بــ ــ ــع  انای ــت . توســ ــ ــ  حکوم ــ ــر ام در برابــ
ــ  دمكتــاتور تشــك الت و اپوزســیون و آلت رنــاتیوى واــود دارد ک

ــد  ــرای آزادى از بنـ ــت پهلـــوی بـ ــم فاشیسـ ســـالها و از دوران رژیـ
مذهبی و فکـری در تـالش , سرکوبگرانە, اسارتهای نەادپرستان 

برانـدازی رژیـم پهلـوی خـود دلیلـی بـود بـر . و مبارزج بودج انـد
قدرت مردم و نشانگر اینک  ملت میتواند هر کـار نـا ممکنـی را 

 ـی  حـال نیــز میتـوان بـ  ایـ  واقعیـت تلــ   و در, ممکـ  سـازد
اشارج کرد ک  خواسـتهاى افـراد اگـر نـا آگاهانـ  باشـد میتوانـد 
در دام سـود اویـان و کســانی اسـیر شـود کــ  بـ  آسـانی حاوــل 
یک  مر مبارزات و تالششان را بن نت ج  كنـد و خواستهامشـان 

ــد ــود گیرنـ ــافک خـ ــران در . را در اهـــت منـ ــدی ایـ ــت آخونـ حکومـ
ن ب  انامتهاى فراوانن متوول شدج ك  در رونـد حملـ  کوردستا

بــ  كوردســتان مــردم كــورد، بنــدی  ســازمان مبــارز را در برابــر 
انایاتهاى متداوم و غیـر انسـانی رژیـم تاسـیس و سالهاسـت در 
 مبارزج هستند و در ای  راج نیز خسارات اانن و مالی بسیاری 

    .مبارزاتی ما بشمارمیروند از اولویتهای ،یبا ای  نوام پلید ضد بشرمماشات رد هر گونە مذاکرە و  سرنگونی رژیم اخوندی و

 !یکی از گزینە های اولی نجات مـردم, بیداری سیاسی
                

ماردین زاهدی: بقلم  

    !!بشم اندازی بر افزایش قیمت ها در ایران بەویەە در کوردستان

 

ــد  ــردم در واقــک حاك. را مت مــل شــدە ان ــارزج را بــ  م م ــت، مب
كوردسـتان ت م ـل كـردج و مبـارزان نیـز آگاهانـ  پـا در ایـ  راج 

زیــرا کـ  زنــدگی کــردن ت ـت امــر اینانــی  رژیمــی , نهـادج انــد
ــت اســـت تجـــار  از  .وــدها بـــار  ــذا  آورتـــر از مـــر  در خپ

واقع تهاى گذشت ، موا  م شود ک  انسان یک اشـتباج را دوبـار 
بیشـتر از بهــل ,   بواســب  نـا آگـاهیاشـتباهی کـ, تکـرار نکنـد

را بـ   ـذا  مبـدل کـردج   سال از  مر ملت ایـران و کوردسـتان
مـردم ایـران طـی ایـ  سـالها شـاهد بسـیاری از وقــایک در . اسـت

اهـان بــودج و امــروزج بواســب  ارتباطــات مــدرن بســیار آگــاهتر 
آگاهی میتوانـد بیـانگر ایـ  واقعیـت باشـد کـ  هرگـز . شدج اند

واستار ارااع ب  گذشت  و ت  دادن ب  بازگشـت بـ  ای  مردم خ
سیستم من و  پهلوی با و دج های تـو خـالیش کـ  همگـی زادج 
زیادج خواهی های فردی ااج طل  است تقبـل نمیکننـد و بنـی  
افکار  ق  افتادج ک  هیاگون  حقوقی بـراى ملـت امـران و ملـت 

ى و تنهــا در فكـر  ــروت انــدوز, كـورد را بــ  رسـمیت نمیشناســد
ــ  دان تـــاری  تعلـــق دارد کوردســـتان از . خــود م باشـــد بـــ  زبال

ــومتی  ــ  دارای حکـــ ــیل را دارد کـــ ــ  پتانســ ــ  ایـــ ــامی اوانـــ ــ تم
خودمدتـار و همســو بــا فرهنــ  و تمـدن خــود باشــد و همانــی  
مـردمش نیــز ایـ  حــق را دارنـد کــ  بعـد از ســالها ظلـم و اــور 

شـند رژیم هـای دیکتـاتور بتواننـد دارای حکـومتی دموکراتیـک با
ــایش  ــاربو  آزادی و آســ ــان، در بهــ ــردم اهــ ــایر مــ ــد ســ و ماننـ

آینـدج کوردسـتان بعـد از سـرنگونی رژیـم آخونـدى . زندگی کنند
ایران بامد در آزادى و رفاج باشـد و مـردم كوردسـتان بـ  آزادى 

از اانـ  دمگـر بامـد حقـوق ملیتهـای ایـران . و حقوقشان برسند
بیــداری . گذارنــدبـ  رســم ت شــناخت  شــود و بـ  آنهــا احتــرام ب

ــ   سیاســی حاوــل شــناخت حقــوق انســانی و شدصــی بــودج کــ  ب
میتوانـد , وسـیل  آن و بـا شـناخت هربـ  بیشـتر از سیاسـتمداران

مانک از اشتباهاتی شود ک  زندگی مردم را بـ  تنگنـای نـابودی 
در سالگرد قیام خونی  آبان ماج با یادآوری ایـ  . سوق میدهند

وندی ایران بدون در نوـر گـرفت  واقعیت کە رژیم دیکتاتور آخ
آشـکارا میکنـد , هیم قانون انسانی و ب  گلول  بست  ملت ایران

ک  دشمنی آخوندها تنها با بدشی از ملت نیست و برایش کورد 
لـذا الزم . و تورب و  ر  و فار  و غیرج هیم تپاوتی ندارد

است تمامی مردم و ملیتهای ایران بـا ات ـاد هربـ  تمـام تـر و 
ــ ــا تکی ــرای ب ــا انتدــابی وــ ی  ب ــر  ــزم و ارادج خــود و ب   ب

حکـومتی مردمـی بـ  پـا خواسـت  و احقـاق حقـوق برحـق خـود را 
خواسـتار شـوند و یکبـار بـرای همیشـ  بـرای آزادیشـان از غــل و 
زنجیـر آخونـدیت و حکومـت غیـر انســانیش پـا بـ   روـ  نبــرد 

 .بگذارند

از آغاز سردمداری حکومت آخوندی،تورم گرانی، بیکاری و 
ە مردم با آن دست و پـنجە فقر، از املە مشکالتی بودە ک

بــدیهی ســت رژیــم ایــران مســب  اوــلی ایــ  . نــرم میکننــد
مشـکالت بـودە و بــا زیادەخوایهـا وگســترش سیاسـت وــدور 
انقــال  وتــامی  مــالی گروههــای تروریســتی بــرای ایجــاد 
ناآرامی در مـنبقە و بە دنبـال آن افـزایش ت ریمهـا، ایـ  

  و مشـکالت بیشــتر مشـاهدە میشــود و قبعـا قشــر متوســ
درایــ  روزهــا کە . ضــعید اــامعە بیشــتر آســی  دیدەانــد

کرونا گریبانگیر مردم شدە، متاسـپانە شـاهد افـزایش بـی 
سـابقەی اانـا  بـودەایم و قـدرت خریـد مـردم روزبە روز 

قیمـت هرکیلــوگرم گوشـت تــازە دربازارهــای .کـاهش میابــد
هـــــزار تومـــــان (۱١۰)ایران،طـــــی روزهـــــای اخیـــــر بە 

شــــهرها هـــر کیلـــوگرم گوشــــت رسیدەاســـت، در برخـــی از 
 .هزار توم  در اختیار مشـتری بـودە اسـت(٩٩١-٩١١)بانرخ

گوشت مرغ کە بە قوت غال  مردم سپرەی خـانوار تبـدیل 
هرکیلـو مـرغ پرکنــدە امـروز در بازارهـای اســتان .شدەاسـت

هرکیلـــو  .تومـــان رســـید 02333کردســـتان بە  بـــیش از
 (هـــــــــــــــزار تومـــــــــــــــان۵٩-٩١-١)ســــــــــــــی ، انـــــــــــــــواع

 (ار تومـــــــــــــــــــــــــانهـــــــــــــــــــــــــز٥١-۵٠)انانـــــــــــــــــــــــــا 
 (هــــــــــــــــــــــزار٩١-١١۵٫۵)انــــــــــــــــــــــواع پرتقــــــــــــــــــــــال 

 (هــــــــــــــزار تومـــــــــــــــان١١۵٫۴)خیــــــــــــــار گلدـــــــــــــــانەای
 (هــــــــــــــــــــــــــــزار تومــــــــــــــــــــــــــــان٥١)زنجبیــــــــــــــــــــــــــــل

 (هزار تومان١١۵٫۵)باقلەی سبز

 

 

 (هـــــــــــــــزار تومــــــــــــــــان١١۵-١١۵٫٠)انـــــــــــــــواع پیـــــــــــــــاز
 (هــــــــــــــــــــــــزار تومـــــــــــــــــــــــــان٩٥-١٩)تــــــــــــــــــــــــوتپرنگی

 (تومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان١١١٫٩٥)شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلیل
 (هــــــــــــــــــــــــزار تومــــــــــــــــــــــــان٠١-١١۵٫۶٩)انگــــــــــــــــــــــــور

 (هــــــــــــــــــزار تومــــــــــــــــــان١١۵٫۵)ســـــــــــــــــی  زمینــــــــــــــــــی
 !(هـــــــــــــزار تومـــــــــــــان۵-١١۵٫٠...)انـــــــــــــواع ســـــــــــــبزیها

ای  روزها قیمت همە اانا  افزایش نجومی پیداکردەاند، 
دیکتاتورهای حکومتی هم بە مانند همیشە درحال تجهیز و 
 .تــــــــــــــــــامی  کشــــــــــــــــــورهای دیگــــــــــــــــــر هســــــــــــــــــتند

تنهــا  امـل، افــزایش قیمــت هـایی ســت کە از کنتــرل  رژیـم
هـیم راج ...خارا شدەاست، مردم برای تهیەی گوشت، میـوە

بارەای ندارند، تنها راە باقیماندە پیش روی مردم مبارزە 
 .برای سرنگونی ای  رژیم دیکتاتوریست

   !!آخری  آمار ویرو  کرونا دراهان و ایران
نفری تعداد مبتالیان  ۳۰۳هزار و  ۰۳۱افزایش ساعت گذشته با  ۰۲طبق آخرین آمارهای جهانی ابتال به ویروس کرونا، طی  

 .نفر رسیده است که مبتالیان جدید آن رو به افزایش است ۲۰۱هزار و  ۹۳۰به شش میلیون و  این ویروس تا بدین لحظه
نفر رسیده است که آمار  ۰۳۱هزار و  ۲۰۰نفری در یک روز، به تعداد  ۹۹۳های ناشی از کرونا با رشد چهار هزار و  فوتی

 .های جدید هم رو به افزایش است وتیف

 .نفر رسیده است ۰۳۲هزار و  ۲۰۳نفری به سه میلیون  ۳۳هزار و  ۲۰آمار بهبود یافتگان نیز با افزایش 
 .کشور اصلی درگیر کرونا اعداد داخل پرانتز تعداد مبتالیان جدید هر کشور است ۰۱آمار مبتالیان 

 (نفر ۳۳۲هزار و  ۰۰)نفر  ۳۲۲هزار و  ۹۳۳یک میلیون و : آمریکا. ۰
 (نفر ۲۳۳هزار و  ۳۱)نفر  ۲۹۲هزار و  ۲۱۲برزیل . ۰

 (نفر ۳۳۳هشت هزار و )نفر  ۲۳۹هزار و  ۲۳۳روسیه . ۳
 (نفر ۳۳۰)نفر  ۳۹۱هزار و  ۰۳۳اسپانیا . ۲

 (نفر ۳۳۱یک هزار و )نفر  ۳۲۳هزار و  ۰۳۲بریتانیا . ۳
 (نفر ۰۳۹هزار و  ۰۱)نفر  ۲۱هزار و  ۰۲۱هند . ۲

 (نفر ۰۱۱)نفر  ۳۱۰هزار و  ۰۳۲ایتالیا . ۱
 (نفر ۳۳۳چهار و )نفر  ۱۳۳هزار و  ۰۹۰پ رو .۳
 (نفر ۰۳۰)نفر  ۲۹۲هزار و  ۰۳۳آلمان . ۹

 (.نفر ۰۲۹دو هزار و )نفر  ۲۰۳هزار و  ۰۲۹ایران . ۰۱

 .کشور است های جدید هر های ناشی از کرونا به شرح زیر است؛ اعداد تعداد فوتی کشور اول فوتی ۰۱آمار 
  نفر ۹۲هزار و  ۰۰۰آمریکا . ۰
  نفر ۲۲۳هزار و  ۲۱بریتانیا . ۰
  نفر ۲۲هزار و  ۳۲برزیل . ۳

  نفر ۳۲۲هزار و  ۳۳ایتالیا . ۲
  نفر ۰۲۰هزار و  ۰۹فرانسه . ۳
  نفر ۰۳۳هزار و  ۰۱اسپانیا . ۲
 نفر ۳۰۰هزار و  ۰۳مکزیک . ۱

 نفر ۳۳۱هزار و  ۹بلژیک . ۳
  نفر ۱۲۹و هزار  ۳آلمان . ۹

های آبان ماه اوایل فراگیر شدن ویروس کرونا،  مسئوالن رژیم ایران که در جریان اعتراض .نفر ۰۰۹هزار و  ۳ایران . ۰۱
دسترسی کاربران ایرانی به شبکه جهانی اینترنت را قطع کردند با شروع اعتراف به شیوع کرونا در ایران سایت 

فیلتر کردند تا شهروندان مجبور شوند برای دسترسی به آن از فیلترشکن استفاده رسانی دانشگاه جانز هاپکینز را  اطالع

مدیریت پیشگیری از آلودگی ویروس کرونا، پنجم اسفند گفته بود   معاون وزیر بهداشت رژیم ایران و دبیر ستاد ویژه.کنند
کنند و به همین دلیل  ونا خودداری میاز انتشار اطالعات واقعی کشورشان در مورد شیوع ویروس کر" عموم کشورهای دنیا"

  امار مبتالیان درایران".بیشتر به چشم آمده است"کند  را منتشر می" آمار واقعی"جمهوری اسالمی به عنوان تنها کشوری که 

 خیلی بیشتر از این ارقام انتظار می شود، انتخابات رژیم ایران چشم پوشی بود از وایروس واعترازات آبان ماە هم نوعی
 .سیاست بود که دنیای مجازی و کشورها سرگرم کند تا بدون پیشگیری مردم ایران را قربانی کرونا کند

 

 

http://www.sazmanixebat.org/
http://www.facebook.com/sazmanixebat
http://www.khabatmedia.com/
http://www.facebook.com/lawanixebat
mailto:sazmanikhabat@hotmail.com

