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       .    .    مانی در ایران، مبارزە می کنیممانی در ایران، مبارزە می کنیمو استقرار حکومتی دمکراتیک و پارلو استقرار حکومتی دمکراتیک و پارلبرای رسیدن  خلق کرد بە حقوق مشروع خود و سرنگونی رژیم آخوندی برای رسیدن  خلق کرد بە حقوق مشروع خود و سرنگونی رژیم آخوندی 
 

 ششم کنگرەی بـمنتخ مرکزی ەـکمیت ومـپلن ینـمـشش زاریــرگـب
 کردستان ایران خبات سامان

 

 برابــــــــــــر ٨٢،٨٢،٨،٨٢٨٢روزهــــــــــــایدر   
 و کـــ  دبیـــر حضـــور بـــا ٢٢،٩،٢٨٣٢.٩٩بـــا

 اصـــلی مرکـــز در رهبـــری اعضـــای اکثریـــت
 مرکـزی کمیتە پلنوم ششمین خبات سازمان
 برگزار خبات سازمان ششم کنگرەی منتخب
 احترام بە سکوت دقیقە یک با پلنوم. شد
 جــالل ســید ماموســتا و شــدیدان پــا  روح

 ســ   آغـازو ســازمان بنیانگـاار ، حسـینی
 سـازمان کـ  دبیـر حسـینی شـی  بابا جناب
 و سیاسـی گزارش٣  ایران کوردستان خبات

 ارائە ششـــم پلنـــوم رابە خـــود تشـــکیالتی
 توضــیتات شــام  کــ  دبیــر گــزارش .نمــود

 و تغییــــــرات آخـــــرین دربــــــارەی مفصـــــلی
 و ردســـــتان،ک ان،منطقەجدـــــ رویــــدادهای

 ســــازمان و آزادیخــــواهی جنــــب  ، ایـــران
 از  یـک هـر ایشـان و بـود کوردستان خبات
 ابـــراز خودشـــان منظـــر از را مســـائ  ایـــن

 نســبت را خـود گـزارش کـ ، دبیـر. داشـتند
 مواضع دربارەی بتث با ، جدان مسائ  بە
 بە و کشــورها میــان متفــاوت سیاســتدای و

 قــدرت بــرا کشــورهای میــان روابــ  ویــ ە
 زیـ  صـورت بە آندا مشروح کە،آغازنمودند
 :  میباشد

                   .آمریکا و سوریە کنونی رواب ــ ٢ 
 تـازەی حکومـت و چـین حکومـت رواب ــ 2 

  .آمریکا
 .اروپا و آمریکا رواب  ــ 3
 .آمریکا داخلی سیاسی تنشدایــ  4
 .آن مضرات و کروناــ  5
 مباحـــث، کلیـــت در تـــوجە قابـــ  نکـــتەی 

 آمـدن ،سـرکارآمریکا سیاسـی دولت تغییردر
 دونالـــدترام  ریاســـت پایـــان و جوبایـــدن

 ریاســـت دوران در ایشـــان نظـــر بە و بـــودە
 و مواضـــع در چشـــمگیری تغییـــرات بایـــدن
 کشورهای و جدان بە نسبت آمریکا سیاست
 .آید می پدید دیگر
 میـان تنشـدای وهمچنـین خاورمیانە ای شر

 بررســـــی مـــــورد را اســـــرایی  و فلســـــطین
 و بایـــدن ولـــتد نقـــ  ودرمـــورد قـــراردادە
. شـــــد بتـــــث آخونـــــدی رژیـــــم دخالتدــــای
 و اســــــرایی  نزدیــــــک روابــــــ  وجزییـــــات

  الــاحتم نینـچـهم و یـــعرب یـــورهاـــــکش
 .قراردادند مدنظر را رواب  این گسترش

 

 بـــــا ارتبـــــا  در تـــــوجە قابـــــ  لەئمســـــ
 بە نســبت بایـدن اهمیتــی بـی خاورمیـانە،
 پرونـدەی رازهـای برمالکـردن و خاورمیانە
 درتــرکیە عربســتان کەدرســفارت خاشـقچی
 بایدن حکومت مشک  جانبی از. شد کشتە
 بە او از انتقــام بــرای ســعودی ولیعدــد بــا

 ترامـــــ  دونالـــــد از حمایتدـــــای  دلیـــــ 
 آمریکـــا، کنـــونی اگرحکومـــت .میباشـــد

 بەماننــد خاورمیــانە درقبــال سیاســتدای 
 موجـب شـک، بـی باشد آغازین ماە چندین
 میگـردد، اسـرایی  و اعراب بیشتر نزدیکی
 بیشـتر علـیە ایـران تددیـدهای کە بەوی ە

 ازجانبی نشدنیست، انکار عرب کشورهای
 آمریکـــا، نیروهـــای حضـــور تـــداوم دیگـــر

 موردبررسی ، افغانستان و عرب کشورهای
 نق  و ترکیە درمورد درادامە، .قرارگرفت
 مـــنطقە در سیاســی و اقتصــادی نظــامی،
 کشــورهای در تــرکیە حضــور و شــدە بتــث
 دخالـــت بــرای الشـــدای ت و قطــر لیبــی،
 آمریکـا، بـا اختالفـات و مـنطقە در بیشتر
 و آزادی نبــــــود گــــــارە، کــــــوە بە حمــــــلە

 سـرکوب بـرای بیشـتر وتالشـدای دموکراسی
 ازجمــلە تــرکیە، کوردســتان در کــورد ملــت

 واقع وگفتگو بتث مورد کە بودند، مسائلی
  آشـوب مسالەی بە سوریە، مورد در .شدند
 درامـور قـدرت چنـدین ایـنکە و کشـور این
 غیرازبشــار و میکننـد مـداخلە کشـور ایـن
 نظامیـان الـلە، حـزب ایـران، رژیم ، اسد
 و آمریکــا،ترکیە ایــران، رژیــم بە ابســتەو

 قــــدرت مـــنطقە درایــــن هرکـــدام روســـیە
 شـد، گفـتە و. شـد اشارە دارند، رادردست
 وارادەی خواســــت بشاراســــد کە تازمــــانی
 حکومــــــت برتـــــداوم و راســـــرکوب مـــــردم

 و جنـ   کنـد، پافشـاری خـود یدیکتـاتور
 .نمیابـد پایـان سـرزمین درایـن اختالفات
 کوردهــای اتتـاد ضـرورت درمـورد همچنـین

 بەخطـــر خــودرا جایگـــاە کە مــنطقە ایــن
 وکشـــورهای آمریکـــا حمایـــت و نیاندازنـــد
 . شــد تاکیــد ندهنــد ازدســت را اروپــایی
 بخشــی در نشــینی عقــب مـورد در درادامە،

 جناحدای از یبرخ تندروهای ازسیاستدای
 بخــا ر  عـراق در ایــران رژیـم بە وابسـتە

 حکومـــت ســـرکارآمدن ماننـــد، تددیـــداتی
  سیاستدای  تغییر واحتمال تازەآمریکا

 از شـــیعە جنـــاح وتـــرس عـــراق درقبـــال و
 از شــماری و امریکــا حمایــت عــدم احتمــال

 کنــــــــونی ازحکومـــــــت عـــــــرب کشـــــــورهای
 کەدر شـد گفتە  همچنین .شد عراق،صتبت

 مثبتــی تغییــرات ردســتانکو اقلــیم حکومــت
 کــ  دبیـر گـزارش ادامە در .شدەاسـت ایجـاد
 مــورد رژیــم و ایـران وضــعیتخەبات سـازمان
 هـای برنـامە بە اشـارە و قرارگرفـت بررسی

 بـــود، مباحــث مدمتــرین از رژیــم خطرنــا 
 کـ  رژیـم  ـر  از اتمـی هـای تتریم نقض
 ویـــ   بــ  جدــان کشـــورهای نگرانــی باعــت

 در کـــ  همـــانطور و شــد  غربـــی کشــورهای
  مشکلی ب  اکنون بود  جدانی مشکلی گاشت 
 ســــازی غنـــی.اســــت گشـــتە مبــــدل الینتـــ 
 توافق حد از بیشتر درصد ۱٤ ک  اورانیوم
 و کــار از جلــوگیری همچنــین اســت، اژانــ 
 حــر  و ایــران در آژانــ  نــااران فعالیــت
 ا العــات وزیــر" علــوی متمــود"اخونــد هــای
 فشارها اگر :گفت ای مصاحب  در ک  رژیم،
 بمـب احتمـاال مـاهم یابـد، افزای  ما علی 
 واکـن  سـر بـ  بتـثنـین همچ .بسازیم اتم
 رژیـــم مجلـــ  دســـتور،رژیم ارگاندـــای دیگــر

  تـــــــــــــداوم،دادن خاتمـــــــــــــ  بە راجــــــــــــع
 ویـــــ   بـــــ  اعتراضـــــات تـــــداوم،داتتریم

 بلوچســــتان دری پــــی  چنــــد اعتراضــــات
  ــور بــ  کـ  بودنــد مبــاحثی جمـلە از،...و

 گـرفتن نظـر در بـا و دادەشد توضیح مفص 
 کنــونی وضــعیت موجــود، الینتــ  بتراندــای
 سرنگونی روبە وضعیتی بە اخوندی حاکمیت
 مـردم همبسـتگی بر تاکید با و شدە قلمداد
 و خبـات سـازمان هم یمـانی یـاداوری ایرانـو
 همچنــین ایــران،و خلــق مجاهــدین ســازمان
 را هـا همکـاری اینگون  گسترش و پایداری

 بــــر چیرەگــــی بــــرای یســــند عنــــوان بــــ 
 . خواند اخوندان دیکتاتوری

 بــــا رابطـــ  در خبـــات ســــازمان کـــ  دبیـــر
و میدنــی  یملــ آزادیخــواهی جنــب  وضــعیت
 در کــورد جنــب  متاســفان : گفــت کردسـتان

 تــا پــنجم پلنــوم مــدت در ایــران ردســتانک
 نبود نداشت ، مثبتی چندان کنون،تغییرات

 احـــزاب میـــان مشـــتر  برنامـــ  و سیاســـت
 و سیاســـت وبچدـــارچ در مانـــدن و سیاســـی
 ماننـــد مـــبدم، و نـــامعقول فکرییـــت شـــعارو
 تعیین و رژیم،خودخواهی با مااکرە موضوع
 اهمیـت ،همچنین احزاب از هرکدام سیاست
 درنیروهــــای را واقعــــی معنــــای بە اتتــــاد
 .شدند یاداور را ازادیخواهی جنب 

 کوردســــــتان، داخلـــــی وضــــــعیت مبتـــــث در
 معضـالت بیکـاری، گرانـی، چـون  معضـالتی
  ب  و شد داد  توضیح فساد و اجتماعی

 

 سیاسـت کوردسـتان، سـرمایەداران بازداشـت 
 فعاالن تبعید و بازداشت و حاکمیت دروغین
 ســـرکوب  و. شـــد اشـــارە کوردســـتان مـــدنی

 رژیـــم نیروهـــای  ـــر  از مـــردم بیرحمانـــ 
 احــزاب همبســتگی و اتتــاد عــدم اخونــدی،
 در پیشمرگانە مبارزات ماندن راکد سیاسی،
 و ترغیـب بـرای رهبـری نبود و شمند مقاب 
 نقا  مثابە را،بە مردمی اعتراضات تشکی 
 و سیاسـی گـزارش در ایشان .برد نام ضعف

 جایگــــاە و اهمیــــت بە  خــــود، تشــــکیالتی
  فعالیت کار، و مردم درمیان خەبات سازمان

 بـــر و اشـــارە خەبـــات ســـازمان مبـــارزات و
 ســــازمان رهــــروان بیشـــتر تــــالش ضـــرورت
 سازمان اعضای تمام تا  یرهبر از خەبات

 تشـکیالتی  فعالیـت  گسـترش بـر خەبـات،و
 تاکیـــد ایـــران داخـــ  در ســـازمان، رهــروان
 .کردند
 وضـعیت گـرفتن نظـر در بـا مسلتان  مبارز 
  بـا مـرتب  تشکیالتی،امور فعالیت مناسب،
 ب  کنگر  تاخیر مبتث همچنین و پیشمرگ 
 چنـــدین و جدـــانی بدداشـــت وضـــعیت دلیـــ 
 فعالیــــت و کــــار وســـعت ترشگســــ و پـــروژ 
 شــدە گنجانــدە دبیرکــ  گــزارش در ســازمان
 کـــ  دبیـــر گـــزارش پایـــانی بخـــ  در .بـــود

 ایـران کوردسـتان خەبات سازمان با مرتب 
 گـزارش کام   ور بە بخ  این در کە بود،
 بـــازد  در خەبـــات ســـازمان فعالیـــت و کـــار
 بـا و نمـودە، ارائـ  را پلنوم دو میان زمانی
 در نــواق  اصــالح رشگــزا ایــن بــ  توجــ 
 سـازمان مرکـزی کمیتـ  ششـم پلنیوم اولویت
 .گرفت قرار ایران کوردستان خەبات
 تشــکیالتی و سیاسـی گــزارش پایـان از بعـد
 گـــزارش موضــوع اصــ  مــورد در کــ ، دبیــر
 از بعـد.شـد تاییـد اکثریـت رای بـا و گفتگـو
 از کــدام هــر دبیرک ،مسـئول گــزارش تاییـد

 در را خـود رشگزا سازمان، های کومیسیون
 در و کـــردە ارائــ  دوم پلنـــوم زمــانی بــازد 
 گزارشــی هــا بخــ  از کــدام هــر بــا رابطــ 
 قـــوت، و ضـــعف نقـــا  و  تقـــدیم مفصـــ 
 کارو پیشرفت راستای در راەحلدا و نواق 
 چنــدین و ارائــ  ســازمان ارگاندــای فعالیــت
 ارگاندــا از کـدام هــر نسـبت بــ  الزم تغییـر
 و سیاســــــی گــــــزارش براســــــاس.شــــــد داد 

 حسـینی،برنام  شـی  بابـا جناب تشکیالتی
 مبـارز  پیشـبرد بـرای خەبـات سازمانی آتی

 پیمــان بــا و  مشـخ  ملتمــان آزادیخواهانـ 
 پلنوم تشکیالتی،کار و واایف در پایداری

 یافت پایان روز دو از پ 
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دانشـگا  شــد  و مــدر  لیســان  خــود را  
ــد ــت کنـ ــرکت در . دریافـ ــا شـ ــد از آن بـ بعـ

ــی پروژ  دور  ــ ــای آموزش ــای مین هــ ــ ــی  ه ــ روب
، توانسـت (مـاین اکشـن)سازمان مل  متتد 

بــ  خواســت  خــود جامــ  عمــ  پوشــاند  و 
یاب در یمـن  ب  عنوان اولین افسر زن مین

 .مشغول ب  کار شود
امیمــ  کــ  آرزو دارد کــ  بــ  کــار خــود در 

ــد ــ ــ  ده ــ ــین ادام ــ ــازی م ــ  پاکســ او . زمینــ
آرزوی مـن ایـن اسـت بـ  دانـ  »: گویـد می

خود در این زمین  بیافزاییم و بتوانم بـ  
ــام عالی ــک مق ــ  پاکســازی  ی ــ  در زمین رتب

های تخصصی  ور خواهم د من می.مین برسم
ــن امکــان کســب مدارت ــ  بــ  م هــای  تــری ک

بیشتری در این زمینـ  بدهنـد را بگـارانم 
تر و بــ  شــک   تـا بتــوانم بــا خیــال راحــت
امیمـ  ادامـ  .موثرتر ب  کارم ادام  بـدهم

ــد می ــن : دهـ ــ  مــ ــ  بـ ــن همیشـ ــاران مــ همکـ
کردنـد کــ  زیـادی رییـایی فکــر  توصـی  می

هسـتم  نکنم، اما من آنقـدر مصـمم بـود  و
ــوکی آرزو  ــ ــ  از ک ــ  آنچــ ــ ــتم ب ــ  توانســ کــ

ــرور و . ام، برســـم داشـــت  ــن احســـاس غـ ایـ
خوشــبختی غیرقابـــ  توصــیف اســـت، مـــن 
اولین زنی هستم کـ  در پاکسـازی مـین در 

ــد سراســر یمـــن کـــار می امیـــدوارم کـــ  . کن
ــدد ــن ب یون ــان بیشــتری بـــ  م امیمـــ   }.زن

گوید آنچ  ک  بیشتر از هرچیزی برای  می
بــر  احسـاس پیـروزی، او لـات بخـ  اســت
  توانــد صــدمات جبــران چیـزی اســت کــ  می

ــی  ــ ــ  و حتـ ــ ــراد جامعـ ــ ــ  افـ ــ ــایری بـ ناپـــ
 .{کندحیوانات وارد 

 :می گوید یاب یمنی میم  نخستین زن مینا
 اندازم قات  زندگی را از کار می

ــ  ــامبردە.اســت بود  یدســتاورد عظیم ــد می ن ــد از : گوی بع
ا ســعی کـردم بورســی  تتصـی  در خــار  دلدبیرسـتان سـا

از کشور برای تتصی  علوم نظامی شـوم، ایـن تخصـ  
عنـوان کارمنـد در ان دور  من بـ  . در یمن وجود ندارد
بعــدها بــا . روبــی شـروع بــ  کــار کـردم اداری مرکـز مین

افزای  تجرب  خود در زمین  پاکسازی مین فدمیدم کـ  
روبی برای من ب  چیزی فراتـر از یـک شـغ  تبـدی   مین
ــرای ایـــن کـــار در مـــن  ٔ  اســت و انگیـــز  شد  بیشـــتری ب

دانسـت کـ    ، امیمـ  میبا افزای  اشـتیاق . ایجاد شد
ری در زمینــ  پـا  کــردن مــین چیـزی نیســت کــ  کـار ادا

ــال او می. آرزوی آن را دارد ــ ــت عمـ ــ   ٔ  خواســـ ــ ــ  بخـ بـــ
توانسـت بـ  شــک   می ٔ  روبـی بـرود جـایی کـ  واقعـا مین

امـا حرکـت بـ  . روبـی تـیثیر بگـاارد ملموس در کار مین
ای اسـت کـ  مـردان  پاکسازی مـین حرفـ . جلو آسان نبود

در یمن بـ  ایـن  در آن تسل  دارند و تاکنون هیچ زنی
دانســت کــ  بــرای تغییــر  او می. کــار مشــغول نشــد  بــود

ــد کـــاری انجـــام دهــد امیمـــ  در ادامـــ  .مســیر خـــود بای
کـار مـن در بخـ  اداری ایـن حـوز  اشـتیاقم »: گویـد می

 -را بــرای مشــارکت بیشــتر در ایــن عمــ  انساندوســتان 
بیشـتر کـرد،  -ها و مدمـات منفجـر نشـد  سازی مین خنثی

من در ایـن زمینـ  متـدود بـ  افـزای  آگـاهی اما دان  
ــی از  ــود، مــن فقــ  انــواع کم جامعــ  از خطــرات مــین ب

 .شناختم ها را می مین
او در راستای تتقق بخشـیدن بـ  هـدف  تصـمیم گرفـت 
ــاا و از  ــ  خــود در ایــن راســتا بیافزایــد ل کــ  بــ  دان
ــوان افســر متخصـــ   ــ  عن ــت اشــتغال ب ــ  جد آنجــایی ک

داشتن مدر  تتصیلی در رشـت  حقـوق الزامـی روبی  مین
 است، او در ابتدا تصمیم گرفت ک  در این رشت  وارد 

ــ  اش تتصـــی  دررشــت  علـــوم  ــ  کـــ  آرزو دیرین امیم
ــود ،  نظــامی در خــار  از کشــور از  ریــق بورســی  ب

کننـد  مـین در   موفق شـد بـ  عنـوان اولـین زن خنثـی
 .یمن، مشغول ب  این کار شود

وزان میمـ  هــر روز ســاعات  ـوالنی را زیــر اشــع  ســاا
آفتاب جدت پاکسازی میادین آلود  بـ  مـین در کشـور 

ــ  زد  ــ ــ ری می جن ــد اش ســـ ــتگا  .کنـــ ــر روز دســـ او هـــ
یاب سنگین را ب  دست گرفتـ  و بـ  دشـت و دمـن  مین

زند و هرگا  کـ  صـدای وزوز ردیـاب  و کو  و در  می
شنود ب  آرامی خم شد  و ب  دقت گـرد وغبـار  را می

 ظ  امکان انفجـارشرا از روی شی مشکو  ک  هر لت
زدایــد و بــا مدــارت شـروع بــ  خنثــی کــردن  اسـت، می

ــات منفجرنشـــد  می ــ  می مدم ــدم مدمـــاتی ک توانـــد  کن
ناپـایری بـ  زنـدگی مـردم منطقـ  یـا  خسارات جبران

گـارد،  های آنان یا هر کسی ک  از آن منطقـ  می دام
را  موفقیـت امیمـ  کـ  اولـین زنـی در یمــن .وارد کنـد

ــار  شـــود کـــ  متســـوب می در زمینـــ  پاکســـازی مـــین کـ
ــکند خالی از موانع بزرگ جدت دستیاب می  ی ب  این ــ
 

در پی مااکرات وزیران خارج  ێآمریکا و ترکی ، ک  متـور اصـلی آن اختالفـات دو کشـور بـر سـر حضـور 
است ک  نیروهای خود را از این  تائید کرد « های مدافع خلق یگان»نظامیان کرد در منبج سوری  بود،  شب 

ترین نیروهای مورد حمایت  ، از مدم«گ پ ی»های مدافع خلق،  ظامیان کرد در یگانن شب .کند شدر خار  می
این گرو  با حمایت ائتال  .در سوری  هستند« داع »ائتال  ب  رهبری آمریکا، در نبردهای زمینی علی  

  ب  ها در شمال سوری اما حضور ێآن. مریکا دو سال پی  منبج را از کنترل داع  خار  کرد ب  رهبری آ
اغلو، وزیر خارج  ترکی   روز دوشنب  مولود چاووش. است نکارا و واشینگتن دامن زد  اختالفات جاری میان آ

پـ  از آن . مریکـایی خـود دیـدار کـرد تـای آ وگو در مـورد همـین موضـوع، بـا مایـک پوم ئـو، هم برای گفت
شورای نظامی "ک   مداوم و در حالیدو سال پ  از همکاری »ای اعالم کرد  خرداد در بیانی  51« گ پ ی»

گ تصمیم گرفت ک  مستشاران نظامی خود را از منبج خار   پ نیاز شد ، ی های بيشتر بی در تمرین" منبج
نیروهــای »تشـکلی از کردهـای سـوری ، و در عـین حـال هسـت  اصـلی گـرو  موسـوم بـ  « گ  پ  ی.« کنـد

پنتـاگون، .مریکـا اسـت حمایـت ائـتال  بـ  رهبـری  دهند، ک  گرو  مورد  را تشکی  می« دمکراتیک سوری 
اریـک پـاهون، . ماننـد نیروهـای آمریکـایی در متـ  بـاقی می :گویـد ، میآمریکـا وزارت دفاع ایاالت متتـد 

مریکایی از منبج  ای برای خار  کردن نیروهای آ هیچ برنام »سخنگوی پنتاگون، ب  خبرنگاران گفت  است 
سـت و در  گیری همچنـان در حـال شک " نقش  را  منـبج"ارتبا  با هرچند جزئیات بیشتر در . وجود ندارد

هـای  هـد  ایـن نقشـ  را ، از بـین بـردن تمـامی گرو »اغلو گفتـ  بـود  چـاووش.«ینـد  اعـالم خواهـد شـد آ
رویترز اما در گزارشی تاکید کرد  بود ک  در بیانی  . «تروریستی و استقرار ثبات و امنیت در منبج است

های بعدی دربار  منـبج ارائـ   توچیح بیشتری در خصوص چگونگی ح  اختالفات و گام»مشتر  دو وزیر 
انـد کـ  بـر  ارائـ  کرد «  رحی بلندپروازان های ترکی   گوید مقام خبرگزاری اسوشیتدپرس می.نشد  است

. دهند های خود را نیز تتوی  می پای  آن نیروهای کرد  ی شـ  ما ، از منبج خار  شد ، و همزمان سالح
اسـت و نـ  شــ  مــا  را  های ســخنی گفت  گویـد آمریکــا نـ  در مـورد تتویـ  سـالح امـا همـین خبرگـزاری می

ادهای ست و ب  شرای  و رخد این یک زمان تخمینیگوید  کند، بلک  می مدت زمان قطعی تائید می  عنوان ب 
 .رو در منطق  بستگی دا پی 

ســالح  آنتونیــو گــوترز دبیرکــ  ســازمان ملــ  خواســتار خلع
هـای  الل  لبنان شد و گفت این گرو  بایـد از فعالیت حزب

نظامی خود چ  داخ  لبنان، و چ  خار  از آن کشور از 
یی بـ  شـورای  وی در نامـ . جمل  در سوری ، دسـت بـردارد

ت  اســت، امنیـت از دولـت لبنـان و ارتــ  آن کشـور خواسـ
تمامی اقدامات الزم را انجام دهند تـا مـانع از افـزای  

الل  وابست  ب  رژیم ایران و  نظامی حزب های شب  ارفیت
افزار  هـــای مســلح، و دسترســـی آندــا بـــ  جنـــ  دیگــر گرو 

متتد در بخشی دیگر از گـزارش  دبیرک  سازمان مل  .شوند
نــان اللــ  لب هـای حزب خـود تیکیــد کـرد  اســت کــ  فعالیت

« الطـائف»وافق شورای امنیت و ت۴۰۲۲قطعنام  سال 
شـورای امنیـت ۴۰۲۲قطعنامـ  سـال  .را نقض کرد  اسـت

نظامی لبنــان شـــد  و  هــای شــب  ســالح گرو  خواســتار خلع
ســال  در لبنــان ۵۱توافــق  ــائف نیــز بــ  جنــ  داخلــی 

در گزارش آنتونیـو گـوترز همچنـین آمـد  اسـت  .پایان داد
یــک، ایـن یــک ناهنجــاری بنیــادین در یـک کشــور دمکرات»

نظامی هـم داشـت   است ک  یک حزب سیاسی، شـاخ  شـب 
نظامیانی کــ  در قبـال ندادهــای دموکراتیــک  باشـد، شــب 

دولتی کشور خودشان هیچ مسئولیتی ندارند ولی همزمـان 
را ب  ور    ر خوداز این قدرت برخوردار هستند ک  کشو

شورهای حامی ک»وی در این گزارش از  .«جن  بکشانند
ب  تغییر این »خواست  است « الل  لبنان در منطق  حزب

سـالح آن کمـک  نظامی ب  یک حزب سیاسی و خلع گرو  شب 
روز گاشت  مایک پم ئو وزیر خارج  آمریکا  ی  .«بکنند

آمریکــا در قبـال رژیـم ایـران بــ   سـخنانی دربـار  سیاسـت 
مــن و لبنــان امـروز خانــ  ا  :اللـ  اشــار  کـرد و گفــت حزب
 الل  است تا زمانی ک  برجام را  تری برای حزب راحت

ایـران ( رژیـم)اللـ  امـروز تـا دنـدان توسـ   حزب . شروع کردیم
( رژیـم)بـا کمـک  .اسرایی  را هد  قـرار داد  اسـت مسلح شد  و
الل  نیروی زمینی را برای عملیات نظامی در سوری   ایران، حزب
ران نیـرو را وارد سـوری  س ا  پاسداران نیـز هـزا .کند تیمین می

را بـــ   کـــرد  تـــا رژیـــم جـــانی اســـد را ســـر پـــا نگـــ  دارد و آن
هـــزار مایـــ  مربـــع تبـــدی   تفتاد و یە وســـعت  کشـــتارگاهی بـــ 

الل  وابست  ب  آندا را ک   ایران و حزب( رژیم)ما میموران  .کند
. کنـــد ردیـــابی و خــرد خـــواهیم کـــرد در سراســر جدـــان عمــ  می

فیدی بـرای اعمـال سـلط  بـر ایران دیگـر هرگـز کـارت سـ( رژیم)
ایران، آنچ  را ک  ( رژیم)برای سران . خاورمیان  نخواهد داشت

شـان را  اگـر برنامـ  اتمی: کنم پرزیدنت ترام  گفت یـادآوری مـی
اشــت  تــری از هــر آنچــ  در گ از ســر بگیرنــد بــا مشــکالت بزرگ

الل  لبنـان، الیتـ   خلع سالح حزب.اند مواج  خواهند شد داشت 
دو عضـو کنگــر  آمریکــا د  بـ  مجلــ  نماینـدگان آمریکــاارائـ  شــ
تام ». الل  لبنان ارائ  دادند سالح حزب یی را با هد  خلع الیت 
جمدوری خوا  با هد  ایجاد « آدام کینگز»دموکرات و « سیوزی

اللـ  لبنــان ایـن الیتــ  را  سـالح حزب ابزارهـایی مـرثر بــرای خلع
نظــامی، زرادخانــ  و  بررســی و ارزیــابی تــوان. پیشـنداد کردنــد

اللـــ  بـــرای خریـــد ســـالح برخـــی  راهدــای درآمـــد نامشـــروع حزب
 .متورهای این الیت  است

ظامیان کرد سوری  از منبج ن شب 
 شوند خار  می

 دــالل  ش زبــح حسال  خواستار خلع ،دبیرک  سازمان مل 
 

تروریســـتی پاســــداران در بلوجســــتان را   جنایـــت ســــ اە
 مـــــنيـكـبشتيبانى مي،ستانوچـق بلـمتكوم و از قیام خل

 
 !زادیخواە ایران و کوردستانآمردم 

ــدار ــتی پاســ ــ اە تروریســ ــت، ســ ــازەترین جنایــ ان در تـ
خونــدی، خلــق ســتمدید بلــو  در شــدر ســراوان آرژیـم ا

ضد انسانی ترین کشتار و قلـع و   بلوچستان را مورد
تـن 53  قمع قرار دادە و  ی تیرانـدازی کورکـورانە

تن دیگـر را  13بی  از   از جوانان بلو  را شديد و
مردم بلوچستان از ستمدیدەترین . نیز زخمی كردەاند

سیاســتی عامــدانە و ضــد  مردمـان ایــران بــودە کە بــا
خوندى مورد هجوم واقـع ٓ  انسانى از  ر  حاكميت ا

ــار اقتصـــادی بەســر مـــی  شــد  و در شــرای  فالکـــت ب
بردنـد و فاقــد هـر گــونە امکانـات و شــرای  مســاعد 

در حـالی کە مـردم .سرمایەگااری و تولیدی ميباشند 
ــرای امـــرار معـــاش در  ســراوان و شـــدرهای ا ـــراف  ب

روش مواد سـوختی هسـتند و در منا ق مرزی مشغول ف
این چدـارچوب هـر فـرد بابـت بـرگە سـبز و ترددنـامە 

ــ   ــ اە 8مبلــ ــ ــا س ــرد ، امــ ــ ــت ك ــان پرداخــ ــ ــون توم ملیــ
تروریستی پاسداران اقدام بە خندق زنی و جلوگیری 
ــاری  ــن فریبک ــودە، کەای ــردم بلــو  نم ــار م از کســب وک

ــردم روبـــرو گشـــتە و در ٓ  ا شــکار بـــا عکــ  العمـــ  م
ــ ــزدوران بـ ــدام بە ندایـــت مـ ــرکوب اقـ ــ  سـ ا توصـــ  بـ

و کشـتن شـماری از  تیراندازی مسـتقيم بـ  سـوى مـردم
ــجوانان در همان خندقدا کردەاند ك ــ  با عـ ــ ــ ــ ــ  دمــ

تتوی  جنازەها بەخانوادە کشتە شدگان، نوعى ديگر از جنايت را 
الزم بە ذکر است ك   ی چدار دهە ذمامداری .مرتكب شد  اند

  ناهموار اقتصادی بەسر مردم بلوچستان در شرای  خوندها ،ٓ  ا
میبرند و بلوچستان نماد منطقە فراموش شدە ایران و مظلومیت 

اکنون نیز برای پر نمودن جیب مافیای اقتصادی س اە،   هم. است
خون جوانان بلو  بەناحق ریختە ميشود، تا بلکە س اە تروریستی 

سازمان خەبات . پاسداران قاچاق کالن كاالها را بە پی  ببرد
ان ایران ضمن همدردی و ابراز تسلیت با مردم شریف کردست

خوندی را ٓ  بلوچستان و خانوادهای داغدار، این جنایت شنیع رژیم ا
همچنین ضمن حمایت از خروش مردم .متکوم می كند ٓ  قويا

بلوچستان علیە تبدکاران رژیم، از متاف  و مراکز حقوق بشری 
 .خواستار حمایت مردم ستمدیدە بلوچستان است

 .٨/٨٢٨٢/.٨.زمان خەبات کردستان ایران کمیتە مرکزیسا



 

     میالدی ک و یدوهزار وبیست  مارس ٨٢برابر با  یصدونود ونە هجری شمسی هزار و س اسفند ٢.  {008} :شمارە. ارگان کمیتە مرکزی سازمان خەبات کردستان ایران  
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 !دیخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواە ایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران و کوردســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتانمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردم آزا
 !خانواد  و قربانیان ابتال بە ویروس کرونا

پ  از گاشت یک سال از شیوع کرونا در ایران و تالشدای فریبکارانە و دروغ مقامات رژیم نسبت بە گستردگی 
 و شیوع این ویروس، و پندان کردن آمار قربانیان و بی توجدی مسئولين حاكميت بە راهکار های بدداشتی 

   !میدنان مبارز کوردستانم ه 

ــوش ــ ــخت کـــ ــ ــان ســـ ــ ــان و زنـــ ــ   !                 !جوانـــ
ایران را بدون دلی  بازداشت کرد  ک  سرنوشـت بسـیاری همانگونە کەمطلع هستید رژیم سرکوبگر آخوندی در  ول دو هفت  اخیر، نزدیک ب  هفتاد نفر از هم میدنانمان در کوردستان 

بـا هجـوم بە ... مریـوان و ٣ نقـدە٣ پیرانشـدر٣ سـنند ٣ در بیشتر شدر و روستاهای كوردستان از جمل ،مداباد٣ ا العات و سایر مراکز امنیتی رژیم  وزارت ننگین.ازآنان نامعلوم میباشد
رژیـم ٣ آنچـ  مبـرهن اسـت.موبای  و دوربین و کام یوتر این اشخاص را ضب  کرد  و آندا را ب  مکانی نامعلوم انتقال داد  انـد٣ زدنضمن هتاکی و کتک ٣ خانە و مت  کار هم میدنان

آزادیخواهان را روان  ٣ اساین شیوە را درپی  گرفتە و با انواع افترا و تدمت های بی اس٣ بدون  دلی  از بدو سر کار آمدن ٣ آخوندی برای بازداشت و زندانی کردن هممیدنان کورد
  تتـت فشـار قـرار گرفتـ  و بە اتدـام٣ فعالیـت داشـت  انـد....زبـان و ادبیـات کـوردی و٣ در این راستا، حتی کسانی ک  فعال مـدنی بـود  و در حوضـەی متـی  زیسـت. زندان کرد  است

رژیـم   و اعمـال  ايسـت كـ  بـا نـام  پایمال کردن حقوق بشـر پدیـد .تبعید متکوم شد  اند زندان و  ضديت با حاكميت ، متتم  مجازات گشت  و با بی عدالتی ب  اعدام،  واهى و
اما خواست و اراد  جوانان مبارز زانوی رژیـم را سسـت و . رژیم و نشان دهندەی دست و پا زدنشان است  ترس  بیانگر٣ و آنچ  در این مدت روی داد  است. ایران در یک جملە میگنجد

 .ملی و اعتراضات گستردەتر میشود جب افزای  احساستداوم این راە مو

از اراد ، خواسـت و مقاومـت شـما بـر علیـ  ایـن رژیـم دیکتـاتور حمایـت کـرد  و هـم دلـی خـود را بـا شـما ابـراز ٣ ما ب  عنوان ندادهای جوانـان و زنـان خبـات !مردم آزادیخوا  کوردستان
خواست هر جنب  برحقی پیروزی و رسیدن ب  اهـدا  مقـدس اسـت و ملـت کـورد نیـز كـ  مبـارز  ای روا و برحـق دارد .واهد رساندقطعا، مبارز  و مقاومت ما را ب  پیروزی خ. میداریم

رژیـم  از مراکـز حقـوق بشـر جدـانی میخواهـد، در مقابـ  خودسـری هـای٣ ضمن متکوم کردن بازداشت هم میدنان کـورد٣ سازمان های زنان و جوانان خبات.ب  خواستە های  خواهد رسيد
ــو ــا نشـــ ــادی آندـــ ــدا  اقتصــ ــدای اهـــ ــ ــدی ف ــم آخونـــ ــ ــت رژی ــر دســـ ــ ــوا  و زی ــای آزادیخـــ ــ ــان ملیتد ــردم و قربانیـــ ــون مـــ ــ ــر خ ــ  دیگـــ ــ ــد ک ــدی بگیرنـــ ــع جــ ــران موضـــ ــ ــری ای ــد بشـــ  .دضــ

ــران ــتان ایـــ ــات کوردســـ ــان خبـــ ــان و جوانـــ ــازماندای زنـــ                   1399-11-3.ســـ
 
 

 

ــردم از آن  ــوم م ــازی و اســتفاد  عم فضــای مج
ــت ــایر اس ــاب ناپ ــامی . امــری اجتن ــد تم مانن

ت دیگــری کـ  در خــدمت بشـر هســتند تسـدیال
این فضـا نیـز دارای عوامـ  تخریبـی میباشـد 
ک  باید با فرهن  سـازی و مـد نظـر گـرفتن 
اخالقیات و همچنین اصـول دموکراسـی بـا آن 

مبرهن است ک  دو قطبی بودن . برخورد کرد
. این فضا عـواقبی هـم در پـی خواهـد داشـت

حا  و یـا فیلتـر کـردن فضـای مجـازی تندـا 
ـــرا ـــود  و ب ـــئل  ب ـــورت مس ـــردن ص ـــا  ک ى پ

نمیتوانـد را  حـ  درسـتی بـرای پیشــگیری از 
در . تتریــف کودکـــان و نوجوانانمــان باشـــد
نبودن ٣ ایران ب  دلی  خفقان و جبر حکومتی

... تتریـف حقــایق و ٣ ســرکوب٣ آزادی بیـان
ــدت نیازمنــد اســتفاد  از  ــر جــوان بــ  ش قش

در ایران اگر خواسـتار . فضای مجازی هستند
ـــدون و  ـــی و ب ـــت دانـــ  واقع نیازمنـــد دریاف

قطعـا ٣ تتریف و حتی اخبار صـتیح باشـیم
 نیازمند بکار گیری فضای مجازی هستیم ک  

 

در  ا العیەی کمیـتە مرکـزی
واکـــــــن  بە جلـــــــوگیری از 
خریـــــــد واکســـــــن توســـــــ  
 خامنەایی رهبر رژیـم ایـران

 

 ! رژیم و فضای مجازی(صداهاى معنادار)پاریدولیای
 اهدیزماردین :بقلم                 

ــ  تــوجدی بــرای   ــد کمــک بســیار قاب میتوان
امـا گـ  گـاهی، اشخاصـی  .عموم مردم باشـد

ـــاد  ـــد شـــد  و باعـــث ایج ـــن فضـــا ترن در ای
اختالالتی در بازد  مفید آن میشوند ک  ایـن 

ــات  ــدیو کلیــ  حرک ــوال در قالــب وی کــ  معم
در واقــع بــرای کــانون توجــ  قــرار ٣ هسـتند

ـــرای انجـــام  از هـــیچ  ـــود  و ب دادن خــود ب
( اســتفاد  از پـــورن اســـتارها)کــاری حتـــی 
بــا یــادآوری اینکــ  در مراســم ٣ابــایی ندارنــد

ــلیمانی ــم س ــت پاســدار قاس ٣ تــدفین تروریس
ــین  اســتفاد  از یــک زن پــورن اســتار و همچن

رژیـم بـ  قتـ  یـک پـورن اسـتار  واکن  تند
سـیا  پوســت مــرد در امریکـا شــاهد اینگونــ  
ــــار رژیــــم و  ــــدا در گفتــــار و رفت پارادوکس

ك  ايندا بیانگر دوگـانگی ٣ عوامل  بود  ایم
سیاسـت رژیــم در برخـورد بــا ایـن تتریکــات 

اما ب  دلی  متدودیتدایی ک  در ایران . است
وجود دارد متاسـفان  ری اکشـندای کودکـان و 

ــن تتریکــات ــان بــ  ای ــت بــود  و ٣ جوان مثب
بازاريــابى )توســ  برخــی از اینفلوئنســرها

ی وابست  بـ  رژیـم نیـز حمایـت (تیثير گاار
در  .میشـوند کـ  بـازدهی آنـرا بیشـتر میکنــد

کنار هم  این مشـکالت و حواشـی کـ  تمـامی 
جامعـ  را درگیـر و بخصـوص خـانواد  هـا را 

فاد  بماننـد همیشـ  سـوس اسـت٣ نگران میکنـد
رژیم از ایـن وضـعیت بـرای متـدودیت بیشـتر 

رژیم ایـران بـا سیاسـتدای نابجـا و . آن است
 متدودیتدایی ک  ایجاد کرد  خود سر منشاس

 

 نی فعالین مدنی در ایراندر رابط  با بازداشت و زندا ،ا العیەی مشتر  سازماندای زنان و جوانان خبات کوردستان ایران

 

بسـیاری بـ  مـردم ایـران و کوردسـتان وارد شـد و ایـران جـزو آن جـانى و مالى متاسفانە بزرگترین خسـارتدای جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس،  عدم 
تـاز  تـرین  در تداوم جنایـت هـا واعمالدـای ضـد انسـانی و در.دست  از کشورهایی است ک  بیشترین شمار قربانیان مبتال ب  ویروس کرونا را داشت  است

ت کردن موضع گیری وگفتگوی خامنەای رهبر رژیم، اعالم کرد واکسن کرونا ساخت کشورهای بریتانیا و آمریکا خطرنا  میباشندو آن كشورها با هد  تس
بـ  مسـئوالن حكومـت و هجرى شمسى، در پیام تلویزیونی،  ۱۹۱۱دی ما   ۱۱ای در روز  خامن . ردم دیگر کشورها آن را ساخت  انداین واکسن بر روی م
هر گون  واردات واکسن کرونـا از کشـورهای آمریکـا و بریتانیـا را بـ  ایـران ممنـوع کـرد و ندادهـاى رژیـم را مطلـع سـاخت كـ  جلـوی :مردم ایران اعالم کرد

مراکـز تصـمیم گیرنـد  رژیـم را تددیـد  رهبر رژیم، مراکـز بدداشـتی و.برای واردات واکسن کرونا از كشورهاى نامبرد ، ب  ایران را بگیرند  هرگون  تالش
این حر  های خامن  ای درحالیست ک  کشورهای دیگر برای .کرد ک  اگر از فرمان سرپیچی و برخال  فرمان او عم  کنند ب  بدترین شک  مجازات میشوند

آگـاهی و بـی مسئولیتیشـان در برابـر مـردم ایـران  م اما مسئوالن رژیم،با سیاسی کردن ویروس کورونا و بـا جدـ  و عـد. بدست اوردن واکسن کرونا مشتابند
سازمان خبات کوردستان .اقدامى نمیکنند  وکوردستان،ب  حقوق انسانى و شدروندى اهميت نميدهند و از معالجە مبتالیان و براى از بین بردن این بیماری

ز مراکز بدداشتی جدان تقاضا ميكند ک  در برابـر سياسـت ضـد مردمـى و خامندای را متکوم میکند و ا  ایران این موضع گیری نابخردان  رژیم ضد مردمی
ە و رژیـم موضـع داشـت ضروريست جامع  جدانى و مردم ایران و کوردستان در برابر این مواضـع ضـد مردمـى رهبـر.مسئولين رژیم موضع الزم را اتخاذ كنند

       .اعتراض کنند
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اصلی این ناهنجاریداست حال اینک  عوام  فاسـدش بـا درخواسـت متـدودیت بیشـتر و اسـتفاد  بیشـتر از فیلترینـ  خواهـان 
حالی است ک  صدا و سیمای رژیم ایران ک  یکی از ارگاندـایی اسـت کـ  از بودجـ  کـالن این در . نابودی بیشتر کشور هستند

سود میبرد و آذری جدرمی وزیر ارتبا ات رژیم نیز با ایجاد  رحی برای سرازیری درآمدهای فضای مجازی ب  جیـب صـدا و 
یم بـود  و تندـا در راسـتای اهـدا  خـاص از منفورترین و نا کارآمدترین ارگاندای رژ٣ سیما این بودج  را بیشتر کرد  است

نکتـ  اصـلی ایــن مـوارد سـوس اســتفاد  عوامـ  رژیـم از تمــامی ایـن عنـواین اســت کـ  میخواهنـد بــا . ولـی فقیـ  فعالیــت دارد
الپوشـانی و سانسـور و فیلترینــ  خـود را حـامی فضــای معنـوی خــانواد  هـا قلمـداد کــرد  و نشـان دهـد کــ  پایبنـد بنیــان 

واد  هـایی کـ  همـین رژیـم سالداسـت بـدون هـیچ ترحمـی فرزندانشـان را بـ  گلولـ  میبننـد و از کشـتن و خان .استاخانواده
خانواد  هایی ک  ب  دلی  فقر و بیکـاری حتـی از ابتـدایی تـرین امکانـات رفـاهی نیـز  .زندانی کردن آندا هیچ ابایی ندارد

دن و حتی فرزندان خود میشـوند و بـا وجـود ایـن همـ  خانوادە هایی کە گاهی مجبور بە فروش اعضای ب ٣برخوردار نیستند
نگا  واقـع بینانـ  بـ  فضـای  .سیاستدای خصمان  رژیم هم هر روز فشارهای آنرا بیشتر میکند٣ سختی برای گاراندن زندگی

ر ایـن مجازی و بازخورد و دان  بکارگیری آن از مدمترین عوام  هدفمندتر کردن و استفاد  صتیح و درست از آن بـود  کـ  د
امروز  کودکان و نوجوانان دید وسیعتری ب  جدان داشت  و بـا وسـعت فکـری . باز  زمانی وایف  آن بر دوش خانواد  میباشد
ــان هســتند ــردن و ٣ بیشــتری بــ  دنبــال کنجکــاوی هایش ــع گرایــی وا دادن ا العــات درســت و فــرار نک لــاا الزم اســت بــا واق

ـــــــــــــــر و بیشـــــــــــــــتر از فرزنــــــــــــــ ـــــــــــــــیمپندانکــــــــــــــاری هـــــــــــــــای نابجــــــــــــــا بدت ـــــــــــــــت کن  .دانمان حمای
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 آدرس و شمارە تلفن های سازمان خبات کردستان ایران

    دیــــــــــونــم آخــد رژیـدیـەی جـو ئـا  با تـارتب ات، درـان خبـازمـت سـنیـز امــرکــ  مــالعيــا 

ی سازمان خبات کردستان زت مارس، در قرارگاە مرکشمراسم ه اریزبرگ 
 ایران 

خـوب در نـاحیە رگـاری از توانـع اسـتان مارس، مراسم با شکوهی را بە مناسبت رۆز جدانی زن،بـا حضـور کـا  بابـا شـی  حسـینی دبیـر کـ  سـازمان خبـات کردسـتان ایـران، در قرارگـاە اصـلی  8انجمن زنان خبات، روز شنبە  
سـ   پیـام سـامان خبـات کردسـتان ایـران، بمناسـبت ایـن رۆز تـاریخی و جدـانی، .ز گردیـدآغـا ادی و برابـری زن و مـرد،زدادن بە روح زنان شـدید در راە آیک دقیقە سکوت بە نشانە ار  ناین مراسم با .اربی ،را برگزار نمود

سـازمان و عضـو هیئـت مـدیرە انجمـن زنـان خبات،پیـام انجـن را بـدین در ادامە برنامە خانم شیالن متمدی عضـو کمیـتە مرکـزی . ، تقدیم شرکی کنندەگان مراسم شدخبات توس  کا  ریبوار حسینی عضو دفتر سیاسی سازمان
در بخشی دیگر از این مراسم، تقدیرنامە کمیتە مرکزی سـازامن خبـات کردسـتان ایـران، توسـ  . کریم بابکری عضو انجمن جوانان،قرائت شد توس نیز کردستان ایران  همجنین پیام انجمن جوانان خبات .مناسبت تقدیم نمود

  ندـا بە آ انجن زنان خبات کردستان ایران، از دو عضـو ایـن انجمـن ، بە پـاس زحمـات ق فعالیتدایشـان در خاتمە . ، سیالن متمدی و اوین فرجی تقدیم گردیدبە خانمدا خبات دفتر سیاسی سازمان عضو،کامی  نورانیفرد کا 
 .میالدی ٨٢٨٢مارس  8کردستان ایران،  انجمن زنان خبات .تقدیم نمود لوحە تقدیر

 مرگان قدرمان و مبارزان راە آزادپیش!هممیدنان گرامى

بدیدی ست، رژیم آخوندی و ندادهای جاسوسی و امنیتی ش، درتالشند تا بە هر روش و با استفادە از هرفرصتی بە جنـب  انقالبـى  
و سازمان خبات ضربە بزنند، تابەخیال خامشان مشروعیت جنـب  حقطلبـانەی کوردسـتان و مبـارزات آزادیخـواهی و سـرنگونى خـواهی 

درهمـین راسـتا، در ـول چنـدین مـاە اخیـر، ندادهـای  .درتـالش و مبـارزە بـودە را تضـعیف کننـد درایران را، کە همیشـە بـرعلیە رژیـم
تــا بەســازمان خبــات، رهبــری و کــادرو پیشــمرگەها، آســیب برســانند، زیــرا کیــنە و تــرس بســیاری  امنیتــی رژیــم آخونــدی، درتالشــند

ــت م ــد و اســترات ی ســرنگونی و رد مــااکرات بــا آن حاکمی ــر حکومــت خــود ازســازمان خبــات دارن ــوان تددیــدی بــزرگ ب نفــور را بە عن
بەهمــین ســبب، ندادهــای امنیتــی از ســخیفانەترین تالشــدا بــرای بــدنام کــردن و آشــوب در صــفو  ســازمان خبــات، اســتفادە . میداننــد
کە ( ســتوپر)روشـن سـاختيم کە رژیـم از زنـان فریـب خـوردە  دربیاننامەهـا و مقالـ  هـاى كـ  در كاشـت  منتشــر کـرد  بـودیم .میکننـد

شماری بە دلی  شرای  دشوار زندگی، بە دام ندادهای امنیتی رژیم افتادەاند، بـرای جاسوسـی و اقـدامات آشـوبگرانە بەکـار ميگيـرد، 
مـدتی اسـت تالشـدای رژیـم درهمـین راسـتا، افـزای  یـافتە و ایـن زنـان فريـب خـورد  را .و مبارزین و آزادیخواهـان را بەدام میاندازنـد

ن پیشمرگە بەویـ ە پیشـمرگەهای سـازمان خبـات،اجير كـرد  و چنـد نفـر اخراجـى از سـازمان خبـات، بە دام مـزدوران برای بدنام کرد
علیرغم متکوم کردن این اقدامات فریبکارانەی رژیم، و بی احترامـی نسـبت  .رژیم افتادە و تصاویر نامناسبی از اندا منتشر شدەاست

 یچ یک از اقدامات رژیم آخوندی تاثیری بر عزم انقالبی مبـارزین صـفو  سـازمان خبـاتبە جایگاە زنان، مجددا اعالم میداریم کە ه
مـا از مبـارزین راە آزادی و مبـارزان صـفو  سـازمان خبـات، خواسـتاریم کە  .و مبارز  علیە حاکمیت دیکتـاتوری آخونـدی نخواهـد داشـت
ربگیرنـد، تــا ندادهـای امنیتـی رژیـم آخونـدی بە اهــدا  غيـر ، را بەکا...بـا آگـاهی کامـ  فضـای مجـازی، اینســتاگرام، فـی  بـو  و 

پیـروز بـاد مبـارزەی مشـروع ملـت کـورد و  سـرنگون بـاد رژیـم دیکتـاتور آخونـدی .شومشان نرسند و بی  ازپی  رزي  و مـییوس گردنـد
 . ملتدای ایران
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