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. . ارگان کمیتە مرکزی سازمان خەبات کردستان ایرانارگان کمیتە مرکزی سازمان خەبات کردستان ایران

                                           
 

   ٠٠٣٠٠٣: : شمارەشمارە        ..میالدیمیالدیزار و بیست زار و بیست دو هـدو هـماە مەی ماە مەی   ٠٣٠٣هزار و سیصد و نود و نە هجری شمسی برابر با هزار و سیصد و نود و نە هجری شمسی برابر با   ماەماە  اردیبهشتاردیبهشت  ٠٣٠٣  سال سی و ششم سال سی و ششم 

.    .    برای رسیدن  خلق کرد بە حقوق مشروع خود و سرنگونی رژیم آخوندی و استقرار حکومتی دمکراتیک و پارکمانی در ایران، مبارزە می کنیمبرای رسیدن  خلق کرد بە حقوق مشروع خود و سرنگونی رژیم آخوندی و استقرار حکومتی دمکراتیک و پارکمانی در ایران، مبارزە می کنیم  
 

 !هم میهنان ارجمند

 !خانوادەهای سرافراز شهدا

  !رهروان راە سازمان خبات

خرســندک کە بە مناســبت فرارســیدن 
ســـال ۹۹۱۱هجـــری شمســـی ،فصـــ  
نـــو،و آ ـــاز فصـــ  بهـــار و  بی ـــت 
ــات  ــ ــریر،گرمتریت تبریک ــ ــا در، زيبــ
ــدارک  ــ ــدیم میــ ــ ــما تقـ ــ ــودرا بەشـ ــ خـ
.متاسـاانە،درحاری  نـوروز را جشـت 
ــار و  ــ ــ ــتقبال به ــ ــریم و بە اســ ــ میگــ
 بی ـت زیبــا میـرویم ،کە  هماننــد 
ــ  ســـال گرشـــتە در کردســـتان و  چه
ایـران حکــومتی مناـور و دیکتــاتور، 
ــتم  ــ ــم ســـ ــ ــردک  لـــ ــ ــوارە بە مـــ ــ ــ هم
ــی  ــ ــ ــرمای  و دارایـ ــ ــتە وســـ ــ رواداشـــ
ــاول  ــ ــارت و چ،ــ ــ ــرزمینمان را  ــ ــ ســ
میکنـــد.ایـــت رژیـــم مناـــور از همـــان 
آ  از حکومت بـر ايـران ،جـز م نـت 
ــکنجە،زندان،جنگ و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ،شــ
ــردک  ــ ــ ــرای مـ ــ ــارنیکی بـــ ــ ویرانی،کـــ
ــدادە و  ــران انجــاک ن کردســتان و ای
ــکالتی  ــران و مشـ ــامی ب ـ ــم تمـ منشـ
ــران و کوردســتان  ــردک ای اســت کە م
ــرک  ــ ــ ــنجە  نـــ ــ ــ ــت وپـــ ــ ــ ــاآن دســـ ــ ــ ــ ب
میکنند.صدور تروریسم و گروەهـای 
ــایە  ــورهای همســ ــتی بە کشـ تروریسـ
،دخارــت در امــور کشورها،آشــوبگری 
ــران، از جمـــلە  درداخــ  و خــارر ای
ــردک  ــ ــت.مـ ــم اســـ ــت رژیـــ ــال ایـــ اعمـــ
کردستان ایران، چه  سال اسـت کە 
ــم بە ســتوە  ــت رژی از لــم و ســتم ای
آ مدەاند.اگرچە رژیـم آ خونـدی  لـم 
ــردک  و ســتم بســیاری را در برابــر م
ــا  ایــران و کردســتان روا داشــتە ،ام
بـدون شــک مـردک شکســت ناپــریر و 
بـا رشـادتها، دربرابــر سیاسـت هــای 
ــم  ــرد  و رژیـ ــت  ـ ــان  مقاومـ ددمنشـ
ــردک  ــ ــ ــ ــ ــ ــتە مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــز نتوانسـ ــ ــ ــ ــ ــ هرگـ

ــودرآ ورد.                  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رابەزانـ
         

پیاک دبیرک  سازمان خبات بە مناسبت نـوروز 
.هجری شمسی 9911و فرارسیدن آ از سال   

 

ــم در بـــ  اجـــرا گراشـــتت سیاســـت   رژی
ــران و  ــ ــر ایـ ــ ــانی ار درسراسـ ضدانســـ
ــردک  ــواجە شــدە.م کردســتان باشکســت م
ــدن  ــ ــرکار آ مــ ــ ــدای سـ ــ ــتان ازابتـ ــ کردسـ
حکومت آ خوندی ب  آن" نە "، گاتەاند 
ــە و  ــ ــر همیشــ ــ ــال اخیـ ــ ــ  ســ ــ و در چهـ
درهمەی فصول، در نوروز ،در جشـت و 
شادیها و درتمـامی مناسـبتها بە رژیـم  
 آخوندی نە گاتەاند.               

 همیهنان ارجمند!.                  
ــداریم و   درحــاری نــوروز را گرامــی می
ــت زیبا،گســترەار را بە رویمـــان   بی 
ــا  ــرزمینمان بــ ــاانە سـ ــاید، متاســ میگشـ
ــرو   ب ــران دیگــر مــواجە گشــتە،و وی
ــتان  ــ ــردک کردس ــانگیر مــ ــا  گریبــ  رونــ
ــر  و   ــا  منشــم دره ــاری کرون شــدە.بیم
ــان  ــ ــان هممیهنـــ ــ ــیە جـــ ــ ــدی علـــ ــ تهدیـــ
کردسـتان و ایــران اسـت.بــاردیگر رژیــم 
ــران و  ــردک ایـــ ــت مـــ ــال سرنوشـــ ــ در قب
کردسـتان بــی تاــاوت اســت.در  ب ــران 
 رونــا نیز،ســردمداران رژیــم در شــیوع 
ایت ویرو  مسئول بودە و نیز درعدک 
ــی  ــردک ب ــاری رســاندن بە م درمــان و ی
ــب تانە  ــ ــ ــد،اما خوش ــ ــ ــاوت  بودەان ــ تاــ
ــا  ــتان بـــ ــ ــارجام ە   ردس ــامی اقشــ ــ تم
همکاری و ات اد دربرابـر ایـت بیمـاری 
ایسـتادگی کــردە و بـاایت عمــ  اتبــات 
ــدازە در ادارە و  نمودنـــد کە تـــاچە انـ
ــسار  ــئول و هوشـــ ــسهت مســـ ــدیریت  مـــ ــ م
ــدیوهایی کە  ــ ــها و وی ــ ــتند. گزارش هســ
ــازمان و  ــتان و اعزـــاو سـ توســـو دوسـ
عزیزانمـان تهــیە وبـ  مــا ارسـال شــدە 

ــاد و    ــدرت وتوانـــایی ات ـ حـــاکی از قـ
  

ــر   ــردک کوردســتان دربراب همصــدایی م
ــت .مصیبتهاســـت ــای بســـی خوش اریسـ جـ
ــوزان ــهر و  کە درسـ ــر شـ ــا نە بەفکـ ف ـ
ــتاهای ک ــ ــ ــتانندروس ــ ــای .ردســـ ــ ف اریتهـــ

نهادهای مردمی در ایت مدت، نشـانگر 
ــت ــردک و نســـ    ای ــت اســت کە م واق ی

روشـناکر و نهادهـای مـدنی مـا آگــا  و 
قدردانی بـی پایـانم را .مادە هستند  آ

ــتادان  ــ ــ ــی ،اســ ــ ــ ــتایان دینــ ــ ــ بە ماموســ
ــا ر  ــ ــ ــ ــیت ،بەخــ ــ ــ ــ ــگاە و م لمــ ــ ــ ــ دانشـ
ــار  ــ ــایی اقشـــ ــ ــان در راهنمـــ ــ ــ تالشهایش
ــار ایـــت بیمـــاری  جــام ە و همینـــیت مه

ــدا ــدیم می ــا، ، تق ــنم .رک خطرن مطمئ
ــارز  ــرر و مبـ ــردک باشــ ــتان بە کمـ ردســ

مثابە چه  سـال گرشـتە دربرابـر سـتم 
ــت  ــت آخونــدی مقاوم و بی ــدارتی حکوم
ــر  ــ ــم بــ ــ ــان، هـ ــ ــد و بامقاومتشـ ــ میکننـ
بیمـاری کورونـا و همینـیت بـر حکومــت 

ــدی مناــور آ ــرد  خون ــد   ــبە خواهن    . ل
 رونـا و حا میـت   بیمـاری  بدون شک

نابود خواهنـد شـد،و تمـامی   خوندی آ
زاد،  دک مـا آرنجها پایان می یابد ومـر

شـادو خـرک خواهنـد بـود،و هـمە بــاهم 
ــرزمینی آ ــ ــردک  در س ــدمت مـــ زاد و درخــ

ــول  ــیم اصــ ــود،وتالر میکنــ ــواهیم بــ خـ
سیســتم حکـومتی را برقــرار   زنـدگی و

ــتم  ــ ــ ــم، س ــ ــ ــاری از  ل ــ ــ ــیم، کە ع ــ کنــ
وتمـامی اقشـارجام ە،   وتب یض باشـد

ــرد  ــ ــ ــان و هرف ــ ــردان وجوانــ ــ ــان مــ ــ زنــ
مــا بە . زادانە زنـدگی کننـد درجـام ە آ

ــم  ــان داریـــ ــورد ایمـــ ــت کـــ ــروزی ملـــ ــ پی
،کوردها بـی  از صـد سـال ت ـت سـتم 
ــت  ــ ــ ــت دسـ ــ ــز از مقاومـــ ــ ــودە وهرگـــ ــ بـــ

یدەاند ،و مقاومــت مـردک ایــران و نكشـ
ــت اســت ک ــت حقیق ردســتان ،نشــانگر ای
ــبە  کە ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   روزی واور آزادی وپی

اهدافمان وتمامی آرزوهایمان م تقد و 
مجددا نوروز و سال  .بە آنها میرسیم 

ــو را ــردک ک بە نـ ــامی مــ ــتان و تمــ ردســ
ــارزیت را زادی و رهـــروان ســـازمان  ە آمب

 .ردستان ایران تبریک میگویمخبات ک

ــتان  ــ ــات کردسـ ــ ــازمان خبـ ــ ــ  سـ ــ دبیرکـ
ــران. ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ایــ
ــینی. ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــی  حســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ    باباشــ

ــی.          ــ ــ ــ ــری شمسـ ــ ــ ــ ــوروز۹۹۱۱هجـ ــ ــ ــ   نـ
.  

ــــــ  ســــــازمان   العی
ــــــات  زنــــــان خــــــ  ب

قتـــ  وســـی   مـــورددر
ــان در کوردســتان . زن
   .  
 

اگـر چـ  بـ  قتـ  رسـاندن زنـان م زـ  
ــ  ی  ــ ــت ، و دارای ریشـ ــ ــدی نیسـ جدیـــ
ــد. ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاری ی میباشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  تـ
ــت جنایـــت هـــا  ــا در حـــال حاضـــر ای ام
ــ  و از  ــر گرفتــ ــری را در بـ ــد دیگــ رونـ
مـوردی بـ  چارشـی تهدیـد امیـز ت ییــر 
ــا  ــ  را دچــار وضــ یتی ن یافتــ  و جام 
ــزی  برابـــر و اکنـــد  از شـــرک و ابروریـ
ــو  ــ ــواهر توس ــ  دوخــ ــت.قتــ ــود  اســ نمــ
ــان در  ــ  زنــ ــداوک قتــ ــان و تــ بستگانشــ
اب ـاد وسـی  تـر جنـایتی بـزری و  یـر 
انسـانی مـی باشــد، کـ  چشـم پوشــی و 
ــراکت  ســـکوت در برابـــر ایـــت تـــاوان شـ
ــود. ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــو  میشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرک م سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  درج
ــت  ــلی ایــ ــوق اصــ ــبق و مشــ ــت مســ حکومـ
اعمال ضد انسانیست . و با سکوت در 
قبال ایت فجای  ب  نـوعی پشـتیبان و 
مشـوق ان جنایتهـا م سـو  میشـود. کــ  
عدک موض  حاکمیت موجق ان شـد  تـا 
افـراد جــانی و ضـد زن بــدون تــر  و 
ــ   ــ   و بـــ ــان را ادامـــ ــ  اعمارشـــ ــ واهم
جنایتهایشان افت ار کننـد و بـ  بهانـ  
ــاع  ــ  در اجتم ی نــامو  پرســتی آزادان
ــند. ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــول باش ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  متج
ــد ضروریســـت جام ـــ  و  ــت بـــ  ب  از ای
سازمانهای مداف  حقوق زنان در برابـر 
ــد و  ــا موضــ  بگیرن ــت ه ــ  جنای آن هم
ــتت  جام ــ  را هوشــیار نماینــد و بــا گا
نـ  بــ  قتــ  زنــان  در برابــر هرگونــ  
ــ  زنـــان  ــ  و خشـــونت علی ــیض ،قت تب 
وارد عم  شوند.ات اد در موض  وعم  
و پشـتیبانی عمـومی، امـری ضروریســت 
ــ   ــ ــات هرگون ــ  بــ ــ ــان خ ــازمان زنــ و ســ
تب یض ، خشونت و قتـ  ت ـت عنـوان 
دفـاع از شـرر و نـامو  بـ  هـر بهانـ  
ــد. ــ ــی نمایـ ــوک مـــ ــرا م کـــ   ای رد و انـــ
 سازمان زنان خ  بات کردستان ایران.

 



 

 مییددیمیاە مەی دوهیزار وبیسیت  23هجری شمسی  برابیر بیا  اردیبهشت  هزار و سیصدونود ونە..03. {023}:شمارە.  ارگان کمیتە مرکزی سازمان خەبات کردستان ایران : تیکۆشان 

           

 

 

 
 

2 

   

    

  

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

ــاک  ــت نــ ــ  ت ـ ــای ترکیـ ــ  نیروهـ حملـ
)چشم  صلح( ب  کوردسـتان سـوری  و 
جنایات  یر  انسـانی رژیـم اردو ـان 
علی  کردها بـ  بهانەهـای واهـی، از 
 ـرر م افـ  گونـاگون و بـ  شــیوەای 
گســترد  مـــورد  ب ــو و تبـــادل ن ـــر 
قـرار مــی گیـرد و جام ــ  جهـانی بــ  
شیو  کم ن یری علی  اعمال شنی  و 
ــی  ــ ــ ــان نگرشـ ــ ــری اردو ـــ ــ ــد بشـــ ــ ضـــ
ــی  ــ ــ ــت  و برخـ ــ ــتان  داشـــ ــ انساندوســـ
ــ   ــود عکـــ  ار مـ کشـــورها هـــم از خـ
ــ  را  ــ ــات ترکیــ ــ ــان داد  و جنایــ ــ نشــ
م کوک کردەانـد. ب صـو  شـماری از 
اعزـای نـاتو فـرور اسـل   و مهمـات 
ــتار  ــ  و خواســ ــ  متوقــ ــ  ترکیــ را بــ
آتـ  بـ  و پایـان جنـگ بـا کوردهــا 
شدند. وری اردو ان برای رسیدن ب  
ــ   ــر همـ ــود در برابـ ــد خـ اهـــدار پلیـ
فشارها ایستادگی کـرد و انـواع بمـق 
ــردک  ــوعە را علــیە م و اســل ەهای ممن
ــر   ــو  در سـ ــاع کـــورد ب صـ بـــی دفـ
ــرد و  ــ ــار ب ــ ــیت( بک ــ ــانی )رأ  ار  ــ ک
نیروهـــای جـــانی خـــود کـــ  بـــو ی از 
ــد را بــ  کوردســتان  انســانیت نبردەان
ــانطور کە  ــ ــ ــتاد و همـ ــ ــوري  فرســـ ــ ســـ
انت ار میرفت مرتکق جنایـات جنگـی 
ــای  ــ ــ  نیروه ــر حملــ ــدند. در برابــ شــ
ــک  ترکیــ ، نیروهــای ســوری  دمکراتی
»هسـد« مجبــور بــ  توافــق بــا رژیــم 
ــی   ــانجیگری روسـ ــد بـــا میـ جـــانی اسـ
شـدند، از من ـر مــا توافـق بـا بشــار 
ــ  مـــردک  ــادی ب ــ  ســاریان متم اســد ک
 ورد در سوری   لم و سـتم مزـاع  
ــم  ــ ــان رژی ــت و هم،یمــ ــت  اســ روا داشــ
دیكتـاتور آ خونـدی اسـت، کـاری بــدور 
از انت ار و  یر  منطقی بود و ایت 
توافــق ب صــو  در ایــت شــرایو بــ  
مثابــ  جــاک زهــر و خود شــ  سساســ  
ــارزان  ـــورد ســوریە خواهـــد  ــرای مب ب
بود چون رژیم اسـد از پشـت بە آنهـا 
خنجر خواهند زد، همانطور  ە قبال 
ــی  ــ ــدک. ور ــریت دیــ ــان عاــ و در جریــ
وقتـی وضــ یت مــ  آ رــود کوردســتان و 
ــا،  عـــزک ترکیـــ  بـــرای کشـــتار کردهـ
ــق  عـــدک مانـــدن بـــر ت هـــدها از جانـ
ــر   ــی،  ســ ــان  ربــ ــورهای هم،یمــ  شــ
ــودن اپزســیون ســوري  و  ــب ب دمكراتس

ــ ،          ــ ــ ــا. تر سـ ــ ــ ــا بـ ــ ــ ــان  آنهـ ــ هم،یمـــ
  

ستان تا رسیدن بە اهـدار درک مردک 
!د نشستـواهنــــ ـای نــود از پـــــــخ  

ردها را ب  توافق با اسد سوق    
نها بلک   داد، و ايت ن  خواست آ

چون کوردهای  انت ابی ت میلی بود،
میالدی  ۰۶سوری  بی وقا  از ده  

علی  رژیم ب و در مبارز  هستند و 
همیش  خواهان سرنگونی ایت رژیم 
و احقاق حقوق خود در چارچو  

ب د از . اند کشور سوری  بود 
های داخلی سوری  و ف اریت  جنگ

گروهای تروریستی در ایت کشور 
کوردها ب   مهم در ایت ت ییرات و 

های  نق  مهمی علی  گرو 
، ب صو  تروریستی ایاا کردند

ب د از ب  میان آمدن داع ، 
کوردهای سوری  در برابر ایت گرو  
تروریستی و خطرنا، در ا لق 
جبه  ها نبرد کردند و و یاە 
مهم  از هم،یمانی بیت ارمللی علی  
. داع  را بە عهدە گرفتند

همانطور ک  هم  ب  ايت واق ست 
واقاسم نیروهای کورد سوری  در 

نستند در جنگ و نبرد با داع  توا
ها تروریستها را شکست  هم  جبه 

دهند و در ایت جنگ ک  ب  
نمایندگی از جام   جهانی انجاک 
شد، بی  از یازد  هزار شهید را 
برای دفاع از انسانیت تقدیم 

ب  م ض شکست داع  و  .کردند
پیروزی نیروهای هسد و کورد، 

وار شروع ب  تهدید  اردو ان دیوان 
از بیت بردن  کوردها کرد و خواستار

آنها شد و ب د از چراغ سبز آمریکا 
و با عقق نشینی نیروهای خود از 

اردو ان برنام  جنگ با  سوریە،
کوردها را با تماک توان ب  اجرا 

در مدت نزدیک ب  د  روز . گراشت
و مبارزان   جنگ شمار زیادی از مردک

کورد شهید و صدها نار زخمی و 
هزار نار آوار   ۹۰۰بی  از 

رهای دیگر کوردستان سوری  شه
اگر چ  امروز و ب د از  .شدند

توافق آمریکا و روسس  با ترکی  
نیروهای کورد مجبور ب  عقق 
نشینی از نوار مرزی ب  ناک منطق  
آراک ک  ترکی  خواستار آن است 
شد  اند، وری همینان ک  می بینیم 
ترکی  در کوردستان سوری  هدفهای 

می  ضد کوردی دیگری را دنبال
اهدار ترکی  اش ارگر در . کند

سوری  را می شود ب  ایت شیو  
تاسیر کرد، اردو ان می خواهد 
قب  از تدویت قانون اساسی جدید 
سوری  ک  در نشست آستان  و ژنو 
بر سر آن توافق شد  و قرار است 
حقوق ملی و سیاسی مردک کردستان 
سوری  در آن تثبیت شود را دچار 

              .دمشک  و چار  جدی کن

همینیت از  ریق اسکان نزدیک ب  
دو میلیون و نیم آوار  عر  در 
شهرهای کوردستان آتاری از 
کوردستان و ملت کورد بجای نگرارد 
 و تمدن چند هزار سار  کورد را در

ــق ت ـا ــآن من ــریق کنـ ـــ ــ ـ ــ   د و آنــ

    

ب    وردستان را تبدي   
 ند، ب  منطق  عر  نشیت 

   ايت اقداک و مراک تر ی  
م ایر با قوانیت و میثاقهای 

متمساان    بیت ارمللی است و
ابرقدرتهای جهان ب  
خواست اردو ان تت دادە و 
سازمان مل  و سازمانهای 

ن، خود را برای  ذيربو آ
اجرای توافقات انجاک شدە 

بر اسا   .می  نند مادە آ
ایت توافقات، ن  فقو اجاز  

منطق  خودم تار  شك  گسرو
در کوردستان سوری  بە 
کوردها داد  نم  شود بلک  
اساسا آتاری از کوردستان 

برای همیت . بجا نمی گرارند
در ایت شرایو ب رانی 
 وردستان سوریە، بجاست  ە 
 وردها بر خالر گرشتە 
دست از چند دستگی و 
تارقە علس  هم بردارند و 
با ات اد و همبستگی در 

و سیاستهای برابر برنامە 
شوک ضدبشری اردو ان و 

خوندی و بشار اسد  رژیم آ
تا فرصت . ایستادگی  نند

هست و جام ە جهانی و 
وجدانهای بیدار با  وردها 
هستند می توان  اری  رد، 
برای اینكە بتوانند در 
قانون جدید بە حق و حقوق 
خود در چارچو  سوریە 

در  یر ایت صورت و . برسند
فقات و با اجرا ی شدن توا

بە واق یت پیوستت برنام  
رژیمهای منطقە  ە همە 
علی   وردها هم دست 
هستند دیگر دیر خواهد شد 
. و نمی توان  اری  رد

مبارزە امروز  وردها در 
سوریە تنها باید در پیرامون 

زادی واهی  مصارح ملی و آ
باشد و ایت تنها راە 
ماندگاری و پشتیبانی مردک 
از جنب  رها ی ب   و 

زادی واهی آن ب    آ
در .  وردستان خواهد بود

پایان باید ب  ايت مهم 
اشار   رد    حقوق و 

های ملت کورد ب   آزادی
دمکراسی و آزادی در 
کشورهایی ک  کوردستان 
میان آنها تقسیم شد  است، 

مردک کورد در . بستگی دارد
های کردستان  تماک ب  

برای احقاق حقوق ملی و 
یض، سیاسی خود، رف  تب 

عدارت اجتماعی و 
دمکراتیز  کردن ایت کشورها 
در مبارز  هستند و تا ت قق 
ایت اهدار از پای ن واهند 

 .نشست
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حال ایرانای سینمای ــافیـــم  
 

 ستمدید  کوتـاهی نکـرد و توسـو رسـان  

های ان صاری بویژ  سینما مداک در حـال 
افکنــی مسـموک کـردن افکـار عمـوک و سـای  

وحشت بر زندگی مردک بود تا براحتی و 
بـدون هــیا مـان ی بــ  استسـمار و چ،ــاول 
مـردک ادامــ  دهنــد و ســیطر  خــود را بــر 

آری . افکـار و زنـدگی عمـوک ت میـ  کننــد
ــدون   رژیــم آخونــدی در کمــال آرامــ  و ب

هــیا ت لــق خــا ری نســبت بــ  ملــت تمــاک 
ــردک  ــار مـــ ــ ــرل افک ــ ــت کنت ــ ــ  را جه ــ تالش

ا مافیـای سـینما شـک  م طور کرد  بـود تـ
و نیز گرفت و زمین  را برای  لم و ستم 

 .اختالسهای کالن مهیا نمود

ــراد   ســینما ی کــ  در آن  هنرمنــدان و اف
ــو  ــ ــ  توسـ ــد بلکـــ ــایی ندارنـــ ــد جـــ کارآمـــ
ــدخواران و جیـــر  خـــواران رژیـــم ادار   ران
میشود صرفا کاربد بی جانیسـت اسـت کـ  
صـرفا جهــت رسـیدن بــ  اهـدار یــک عــد  
افـراد ســودجو و... قــدک برمیــدارد. حــال 
جـای بســی تامــ  اسـت کــ  چــرا ســینمایی 
ک  در کشـورهای پیشـرفت  جهـت آگـاهی و 
ــز نشـــا   ــگ ســازی و ســرگرمی و نی فرهن
ــران  ــ  می شــود امــا در ای مــردک بکــار گرفت
من صـرا در فریــق افکــار عمــوک و سیاســت 
بازی و عال ق ش صی افـرادی م ـدود بـ  
ــارا ی دارد.   ــ ــول کـــ ــ ــر م قـــ ــ ــکلی  یـــ ــ شـــ
ــ   ــر تـــت ســـینمای ن یـ  زخمهـــایی کـــ  بـ
ــت   ــم وارد گشـــ ــت رژیـــ ــ ــو ای ــران توســـ ــ ای
احسـا  یــا  و نومیــدی را در انســان دو 
ــم  ــ  رژیـ ــزی کـ ــت چیـ ــد درسـ چنـــدان میکنـ
ــر ســـینما ،  خواهــان آنســت. آری عــالو  ب
رسان  هـای جم ـی ازجملـ  صداوسـیما هـم 
توسو کسانی ادار  میشود کـ  در راسـتای 
اهــدار  یـــر انســـانی و تـــروی  فســـاد و 
خرافـ  ســودهای کـالن  گــاک بـر میــدارد و 
 برنام  هایی ضد ارزشی و م دود ارا   

جـرابیتهای هنـری میدهد ک  با عـدک  
ســینمای . کـ   زمــ  آنسـت همــرا  اسـت

ــال ــار  حـ ــ  در ان صــ ــران کـ ــر ایــ حاضـ
ــ،ا   ــد ســ ــی ماننــ ــد مردمـ ــای ضــ ارگانهـ
ــای  ــر م م اراتهــ ــت علیـ ــداران اســ پاسـ

جم ی از هنردوسـتان و  یـر    گسترد 
همینان در سای  تارقـ  افکنـی قـومی 
و مـرهبی کماکــان بـ  کــار خـود ادامــ  

ــ   ــر اســـت کـ ــایان ذکـ ــ،ا  میدهـــد شـ سـ
ــومتی  پاســـداران ازجملـــ  ارگانهـــای حکـ
ــتااد   ــینما را مـــورد سواسـ اســـت کـــ  سـ
جهـت ارا ـ  آمارهـای ضـد انسـانی خـود 
قـرار داد  و بودجـ  هـای کالنــی را از 
ــی بـــ  خــود اختصـــا  داد   ــ  مل خزان

س،ا  پاسداران سـینمای ایـران را . است
صـرفا بـ  سـمت و ســویی کـ  مـد ن ــر 
ــ   خــود اوســت ســوق میدهــد و هییگون
اهمیتـی بــرای فرهنـگ ســازی صــ یح و 

آری ایــت ارگــان . مثبـت قا ــ  نمیباشــد
ضـد مردمـی بــا شـقاوت هرچـ  تمــامتر 
ــت  ــ ــی را در جهــ ــ ــان  ملـ ــ ــینما و رســ ــ سـ
ــر  و  گســترر تروریســت و تبلی ــات ک
ــار میگیــرد شــایان ذکــر اســت  واهــی بک

با وجـود م اراتهـای جهـان رسـان    ک 
ــری را   ، ــدودیتهای هنــ ــور و م ــ سانسـ

ــم اع ــوز هـــ ــ ــداردهن ــال میـــ ــ ــ،ا    .م ســـ
پاســداران  ـــی ســـارهای گرشـــت   ـــی 
ــینما را  ــ  ســ ــی کــ ــای خاصــ ــ  هــ پروســ
بطور کامال مطلق و  یر انسانی ت ت 
ناـوذ خــود در آورد  اسـت و کســانی را 
در را  امـور آن گماشــت  کــ  بــا عــدک 
ــینما و  ــ ــ  س ــ ــبت ب ــای  زک نســ ــ آگاهیه

ــز مســا   روز   رســان  هــای جم ــی ونی
نتی ک  ایـت خیا. دنیا همرا  بود  اند

ــت  ــومتی در حــق ســینما و مل ــان حک ارگ
ــدارد و  ــدومرزی نــ ــت حـ ــت  اسـ روا داشـ
باشد ک  تـاری  از آن بـ  عنـوان یکـی 

 .از قبی تریت خیانتها یاد کند

 شورش حاجی: بقلم
 

ــاز یــا واضــ تر   ــران از دیــر ب ســینمای ای
از زمانی ک  سینما در دنیـا متورـد  بگویم

شد ف اریتهای هنری خود را آ ـاز نمـود و 
ــای کشــورهای در حـــال  ــ  پ ــا ب بســرعت پ
توســ   مســیر پیشــرفت و  رقــی را  ــی 

ــود ــر . نمــ ــ ــتر ب ــینما بیشــ ــ ــان س ــ در آن زم
عال ـــق، ســـلیق  هـــا و ســـاختار اجتمـــاعی 
مردک سای  افکند  بود و بر همـیت منـوال 

زنــدگی مــردک  خیلـی زود نقــ  خـود را در
ــامال م ســو   ــ  شــکلی ک ــان ب بــویژ  جوان

ای  واقــ  ســینما بگونــ  در. پررنــگ نمــود
عرض انداک کرد کـ  رد پـای آن در همـ  

تــا  .جـای زنــدگی مــردک قابــ  رویــت بــود
ــان  ــاهی دارک در آن زم ــد  آگ ــ  بن حــدی ک
ــا   ــور مســ ــول و حــ ــتر حــ ــینما بیشــ   ســ

اجتمــاعی و احساســی و کمــی هــم سیاســی 
ــد ــد از انقــال  ســـال . مییرخی ــا ب   ۷۵ام

ــو  ــامال بنیـــادی توسـ ــ  شـــکلی کـ ســـینما بـ
ایادی رژیم آخوندی ت ییرچهـر  داد و بـ  
سینما ی  یر هنری ک  بـا عـدک جـرابیت 

در . کــ   زمــ  هنــر سینماســت همــرا  شــد
ــار  ــر ســـینمای ایـــران ان صـ ایـــت راســـتا بـ

ت خاصـی ت میــ   لبـی  فسـاد و م ــدودی
ــت  ــتری را جهـ ــان بسـ ــد، زمـ ــد و در انـ شـ
خاقـان و تــروی  خرافــ  و مــرهق گرایــی 
فراهم نمود تا افکار عموک بویژ  جوانـان 
ــاتی کـــ  زا یـــد  افکـــار پلیـــد  را در توهم

هـر چنــد در . خودشـان بـود م بــو  کننـد
ایت اقـداک شـوک تـا حـد خیلـی زیـادی هـم 
موفق هـم بودنـد اربتـ  ایـت رژیـم از هـیا 

   ای جهت فریق و استسمار ایت ملت حرب

  

 

های سوری  خبر حمل  تاز  اسـرا ی  بـ  خـا، ایـت کشـور را تاییـد  ساعتی پ  از آن ک  رسان 
در ایت « ن امی عراقی  نیروی ن امی ایرانی و شب  ۹۴»کردند، یک گرو  حقوق بشری از مری 

شق دوشنب  اسرا ی  یک مرکز ت قیقـاتی  گویند نیم  های دورتی سوری  می رسان .حمل  خبر داد
ایت پنجمیت بار .و یک پایگا  ن امی را در استان حلق سوری  هدر حمل  موشکی قرار داد  است

در دو هات  گرشت  است ک  اسرا ی  اهدافی مرتبو با نیروهای ایرانی را در سوری  هدر قرار 
های شلیک  وایی ایت کشور با موشکخبرگزاری سانای سوری  اما مدعی شد  ک  پدافند ه.دهد می

شـد  بـ  پایگـا  ارســایر  در شـرق اسـتان حلــق مقابلـ  کـرد  و ت مــیت خسـارات هنـوز در دســت 
دهـد کـ   ب  گزارر خبرگزاری رویترز، گـرو  نـا ر حقـوق بشـر سـوری  نیـز خبـر می.بررسی است

مـرز بـا عــراق، هواپیماهـای جنگـی اسـرا یلی در شــرق سـوری ، در منطقـ  اربوکمـال در نزدیکــی 
سـاعتی پـ  از ایـت گـزارر، گـرو  نـا ر .انـد نیروهای ایران و مت دان آنها را هـدر قـرار داد 
ن امیان  نار از نیروهای ن امی ایران و شب  ۹۴حقوق بشر سوری  خبر داد ک  ایت حمالت جان 

خود را   بق ایت خبر، ایت افراد در شرق دیرارزور جان. عراقی نزدیک ب  ایران را گرفت  است
بنا ب  گزارر خبرگزاری فرانس  ب  نق  از ایت گرو ، ایت حمالت چند مجـرو  .اند از دست داد 

های اخیر  اسرا ی   ی سال.نیز بر جای گراشت  و از ایت رو احتمال با  رفتت آمار تلاات هست
ری  و صدها حمل  هوایی ب  سوری  انجاک داد  ک  اهدار آن نیروهای ایرانی، مواض  دورت سـو

 ور کلـی در مـورد عملیـات خاصـی   اسرا ی  در ایت زمین  ب .شب  ن امیان مت د آنها بود  است
گوینــد نیروهــای ایرانــی و  های ا العــاتی  ربــی و اســرا یلی می ســازمان.کنــد ا هــار ن ــر نمی

ن ن امیا پیمان آنها از بیابان شرقی سوری ، در مرز با عراق، برای انتقال شب  ن امیان هم شب 
.  کنند ارل  ربنان استااد  می های پیشرفت  برای پشتیبانی از دورت سوری  و حز  و سال   

 

تت از نیروهای ن امی ایران و شبەن امیان عراقـی ٤١مری 
.     هوایی اخیر اسرا ی  در خا، سوریەدر حمالت   
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پیاک دبیرک  سازمان خبات کردستان ایران 
.در ارتبا  با شیوع بیماری کرونا  

 

ــی! ــ ــ ــان عزیزوگرامـــ ــ ــ ــم میهنـــ ــ ــ ــ   ه
ــتک   ــ ــ ــوادر زحمـ ــ ــکان  و کـــ ــ پزشـــ
 بیمارسـتانها!                  !
ــاری  ــ ــد بیم ــ ــانگونە کە میدانی ــ هم
کرونا درکردستان و سراسر ایـران 
شـیوع پیـداکردە و متمسـاان  جـان 
هزاران ناـر در ایـران و کردسـتان 
را گرفـت، ودههـا هـزاران ناــر  را 
مبـتال ب ــود نمودە،کەشـمار زیــادی 
ــدی  ــان باخطرجــ ــا زندگیشــ از آنهــ
ــوار  ــرایو دشـ ــت شـ روبروســـت درایـ
ــدی  ــور آخونــ ــم مناـ ــاردیگر رژیـ ،بـ
درمقابـ  سرنوشـت و زنـدگی مـردک 
ایران و ویرو   رونا بی تااوت 
ــردن   ــ ــی در وارد کــ ــ ــودە و حتــ ــ بــ
ــران دخیـــ   ــ  ای ــا ب ــرو   رون وی
ــافرتها و  ــ ــداوک  مســـ ــ ــ ــد.ت ــ ــ مسباش
ــی بە  ــای ایرانــ ــرواز  هواپیماهــ پـ
ــاي  کە  ــ ــ ــیت،در روزهـ ــ ــور چـــ ــ کشـــ
ــان  ــهر )وهــ ــا در شــ ــاری کرونــ بیمــ
ــر چـــیت  (وبســیاری ازشــهرهای دیگ
ــان  ــ ــود ،نشـ ــداکردە بـــ ــ ــیوع پیـ شـــ
ــی  ــنت بــ ــادانی و همیـ ــدەی نـ دهنـ
تااوتی سردمداران رژیم در قبـال 

ــت.                ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــران اسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــردک ایـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مـ
ــارز! ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان مب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم میهن ــ ــ ــ ــ ــ   هــ
پزشـکان و  ــوادر پزشـكی خســتگی 
ــریر!        !          ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ناپـ
بدون شک در ایـت وضـ یت  وخـیم 
و ناخواســتەی کنــونی در شــهرهای 
ــر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتان و سراسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ کردسـ
ــر دور  ایران،مســئوریت  ســنگیت ب
ــژە  ــام ە و بە ویــ ــرد در جـ ــر فــ هـ
ــادر  ــ ــ ــتاران و ک ــ ــ ــکها و پرس ــ ــ پزش
ــان  ــ  درمـــ ــ ــا ب ــ ــت ت ــ بیمارستانهاس
ــت  ــ  دادن بــ  ای بیمــاران و  خاتم
ــان  ــ ــمار جـ ــ ــاه  شـ ــ ــاری و کـ بیمـــ
ــند.           . ــ ــان بكوش ــ  باختگ
جای دارد،قدردانی بیکرانم را بە 
ــتانها و  ــ ــادر بیمارس ــکان ، کــ پزشــ
تمامی ف ـاریت مـدنی در کردسـتان 
تقدیم کـنم  کە بانهایـت درسـوزی 
ــاران  ــئوریت بە بیمـ و احســـا  مسـ
خـدمت میکننـد و حتـی بـا حســا  
بودن  ایت بیماری  در  مب  ردن 
ــرارد.  و درمــان بیمــاران تــاتیر بگ
 در تماسهایی کە از سوی شماری 

از م لمـان،  ش صـیتها و خـواهران 
ــازمان  ــ ــد  و س ــ ــرادران، از بن ــ و ب
ــامی  خبــات خواســتند، کە  ــی پی
ــردک تقاضـــاکنم کە در حاـــ   از م
ســالمت خـــود  بیشـــتر  بكوشـــند و 
ــاک  ــ ــکان را انجـ ــ ــیەهای پزشـ توصـــ
ــم  ــ ــبت از ه ــديت  مناســ ــ ــد. ب دهنــ
میهنـان ارجمنــد تقاضـا میكــنم تــا 
از خــود و ا رافیانشـــان حاا ـــت 
ــات  ــ ــزاری  جلســ ــ ــد و از برگــ ــ کننــ
عمـومی و گردهمـایی ب،رهیزنــد و 
تا حدامكان در منازرشان بماننـد. 
ــانوادەی  ــ ــای خـــ ــ ــیت اعزــ ــ ــ  همین
ــا  ــاری کرونـــ ــ ــانی کە دچاربیم کســ
شـد  انــد از دیــدار بــا دوســتان و 
ــ ی  ــ ــز، و س ــود پرهیــ ــنایان خــ آ شــ
ــزد  ــت  نـــ ــیت فرصـــ ــد در اورـــ ــ کنن
ــودرا  ــ ــ یت خ ــتە و وضــ ــب رفــ پزشــ
بررسی کردە،و از نزدیک شدن بە 
ــد. ــ ــ ــ ــود داری  ننــ ــ ــ ــ ــردک  خــ ــ ــ ــ  مــ
ــی خــواهم  ــارز م ــان مب از هــم میهن
هماننـد گرشـتە وبە ویـژە در ایـت 
ــاک شـــیوع  ــرهەی حســا  و در ای ب
ــدە   کرونــا، همیــون حــال و درآ ین
ــا ازخودگرشــتگی و ات ــاد،  نســز ب
ــتابند. ــ ــ ــ ــدیگر بش ــ ــ ــاری یکــ ــ ــ  بەیــ
از تروتمندان و تجـار تقاضـادارک 
ــی  ــ ــت و بـــ ــ ــ ــردک تهیدس ــ ــ کە بە م
ــانند و   ــ ــ ــاری برســ ــ ــ ــاعت یــ ــ ــ بزــ
ــود را  ــی و میهنـــی خـ مســـئوریت ملـ
ــد.                . ــرا  ننـــ ــ  اج
مطمـئم کە مــردک ایــران و سراســر 
جهـان ایــت بیمـاری را شکســت دادە 
ــتت  ــ ــان رف ــاهد ازمیــ و بە زودی شــ
ــم   ــا و ســرنگونی رژی ویــرو   رون
ــود، کە دههـــا  ــدی خــواهیم ب آخون
ــاکتر  ــ ــا ،خطرنــ ــ ــر از کرونــ ــ برابــ
 میباشد.                      .
درخاتم ، از جانق سـازمان خبـات 
ــامی  ــ ــ ــران بە تمــ ــ ــ ــتان ایــ ــ ــ کردســ
ــان  ــ ــ ــان باختگــ ــ ــ ــای جــ ــ ــ خانوادەهـ
ــوییم و  بیمــاری کرونــا تســلیت میگ
امیـدواریم  ـم فقـدان عزیزانشـان 
بە  سوژەای برای انتقاک و مبـارزە 
ــدی کە  ــتمگر آ خونــ ــت سـ ــا حکومـ بـ
ــردک  ــت م ــامی رنــ  و م ن مبــدا تم
ــردد. ــ ــدی  گـــ ــ ــ ــت تب ــ ــ ــران اس ــ ــ  ای
ــاران و  ــالمتی بیمـ ــد بە سـ ــا امیـ بـ
ــران و  ــ ــر ای ــ ــردک سراس ــ ــامی م ــ تم
  جـــام ە انســـانی.              .
ــران. ــات کردســتان ای   ســازمانی خب
ــ ، ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  دبیرکـ
ــینی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــی  حس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  باباشــ
 ۲١اساند ۹۹۱٨هجری شمسی.  

 

.ت  سازمان خباتینترنحملە سایبری رژیم بە سایتهای ا  
 هـــــــــــــــــــم میهنــــــــــــــــــــان کردســــــــــــــــــــتان!                                                                    ! 
 پشــــــــــتیبانان ســــــــــازمان خبــــــــــات کردســـــــــتان ایــــــــــران!                                                     
بە ا الع میرسانیم کە از ۲۷اساند  9911 هجرو شمس  برابر یا ۹۷مار  ۲۰۲۰مـیالدی ،ب ـ  سـایبری رژیـم 
آخوندی، حمالت  را بەسایتهای و صا ات  خبرو و ا الع رسان  اینترنت  سازمان خبـات افـزای  دادە،  ـ  هـدر 
 ایــــــت حمــــــالت ازکارانــــــداختت ســــــایتهای خبــــــرو و ا ــــــالع رســــــان  اینترنتــــــ  ســــــازمان خبــــــات میباشــــــد.
مبــرهت اســـت ب ــ  ســـایبری رژیـــم ایــران،از جملـــ  نهادهـــاو امنیتــی بـــدناک ســـ،اە پاســداران و ا العـــات رژیـــم 
ایران،ف ارستهايشان را در فزاو سايبرو جهان  از سال ۹۹٨٨برای کنترل و  دسترسی بە ا العات مهـم بااسـتاادە 
از هـک  کــردن آ ـاز  ردنــد . مـا بــا دقـت ایــت حمــالت سـایبری را زیــر ن ـر داشــتە و در آینـدەای نزدیــک ا العــات 
بیشتری  را منتشر خواهیم کرد. اعزا و کادر ف ال درانتشارات سازمان خبات برای جلوگیری ازتالشهای رژیم براو 
هک کردن سایت و صا ات سازمان خبات، تم سد مسكنند    ایت گونە حمالت ، ارادەی مارا برای ف اریت و مبـارزە 
راس  و بسشتر و عزک ما بـرای انتشـار ا العـات و تالشـهايمان افـزاي  میدهـد. و سـایتهای مـا  بـق روال همیشـگی 
  ف ال خواهند بود و اخبار و ا العات را بە صورت مداوک بە  خواننـدگان میرسـاند.                              
  مسسون انتشارات و تبلس ات سازمان خبات   ردستان ايران. ۲٨اساند ۹۹۱٨هجری شمسی.                  

آ نگونە کە همە مطل ند، حكومتهاو اش ارگر ترکیە و رژیـم دیکتـاتور آ خونـدی ایـران ،در چنـد سـال گرشـتە 
با پایمال  ردن  قوانیت بیت ارمللی و تمامیـت  ارضـی کشـورهای همسـایە ،م ـ  سـكونت و مـج پناهجویـان 
کورد در خا، اقلیم کوردستان را هدر بمباران و موشـب پرانـی قـرار دادە،و عـالوە بـر نقـض قـوانیت بـیت 
ارمللی بە جان و مال ایت پناهجویان بیدفاع،بە سـا نیت منـا ق مـرزی خسـارت بسـیاری وارد  ـرد ،و زن و 
ــور در ۲٨  ــج م مــ ــرکیە بە کمـ ــت تـ ــای دورــ ــلەی هواپیمـ ــاندەاند. در حمـ ــهادت رســ ــورد را بەشـ ــدان کـ فرزنـ
فروردیت،علیر م خسارت مـاری ،سـە زن بیگنـاە نیـز شـهید شـد و چنـدیت ناـر زخمـی شـدند. سـازمان خبـات 
کوردستان ایران  بە خانوادەهای ایت شهیدان  تسلیت میگویـد و امیـد بە شـاای عاجـ  مجـروحیت دارد و از 
مراکز  بیت ارمللی و نهادهای مداف  حقوق بشر خواستار مقابلە با تجاوز  حكومتهاو سر وبگرو تنـدرو، و  
پایان بیتااوتیشان نسبت بە آ رام  و امنیـت مـنطقە اسـت و ازآنـان می واهـد ،اجـازە ندهنـد مـردک مصـیبت 

ــد.                            ــ ــ ــرار بگیرنـــ ــ ــ ــ ــانە ق ــ ــ ــ ــلە بیرحم ــ ــ ــ ــورد حم ــ ــ ــ ــت م ــ ــ ــ ــی  ازای ــ ــ ــ ــتان ب ــ ــ ــ ــنطقە و  وردس ــ ــ ــ ــت م ــ ــ ــ زدەی ای
                          .                                                                      

                                                                         

  .تجاوزگر ترکیەرا ، م کوک می کنیمبمباران کمج پناهندگان کرد در اردگاە م مور از سوی دورت 

.سازمان خبات کردستان ایران اعداک مصطای سلیمی را م کوک میکند  
ــرد  ،درچنــد روز گرشــت   پــ  از شــورر    ــ  ســر ب ــدان رژیــم ب ــدت ۹۷ ســال در زن ــلیمی کــ  م زندانیان در زندان شهر سقز،  همرا  چندتت از زندانیان دیگر از  زندان  گری ت.   بق گزارشهای رسیدە مصــطای س
ــیت گزارشــها بە ا العــات ســ،اە  ــود . بــر اســا  هم ــیم کردســتان رســاندە ب ــرز پنجــویت در اقل خــودرا بە م
پاسـداران رژیـم ایـران  ت ویـ  دادە میشـود و بالفاصـلە پـ  از ت ویـ   در یـک دادگـاە نمایشـی بە اعــداک 
م کوک میشود .امروز شنبە ۲۹فروردیت ۹۹۱۱هجری شمسی در زندان سقز   حکـم او اجـرا و بـدار اوی ـتە 
شـد. سـازمان خبـات ایـت اقـداک را قویـا م کــوک میکنـد و همینـیت از تصـمیم حکومـت اقلـیم کردسـتان بــرای 
  تشکی  هیات برای انجاک ت قیقات  دربارە   چکونگی ت وی  مصطای سلیمی پشتیبانی مینماید .      

 میالدی۲۰۲۰اپری   ۹۹ .هجری شمسی ۹۹۱۱فروردیت ۲۹شنبە .  سازمان خبات کردستان ایران

 

قط نـامە م ـدود کـردن اختیـار پرزیـدنت ترامـج را در  مجل  نمایندگان آمریکـا، 
ـــــــــــــا ایـــــــــــــران را تصـــــــــــــویق کـــــــــــــرد                                       .مـــــــــــــورد آ ـــــــــــــاز جنـــــــــــــگ ب
ای را  مجل  نمایندگان آمریکـا قط نامـ ماە  اساند  ٢۲عصر چهارشنب                                      

بـا هـدر م ـدود کـردن اختیـارات دونارـد ترامـج ر ـی  جمهـوری ایـا ت 
ــ  ایــران تصــویق  ــات ن ــامی احتمــاری علی مت ــد  بــرای آ ــاز یــک عملی

ــرد ــتت آن را ســناتور .ک ــ  م ــ  ک ــت قط نام ــزارر آسوشــیتدپر ، ای ــ  گ ب
سنا تصویق شـد  اسـت، امـروز تهی  و پیشتر در « تیم کویت»دموکرات 

م ـار  بـ   ۲۱۶رأی موافق در برابر  ٢٢۲در مجل  نمایندگان نیز با 
مصوب  اختیارات جنگی ر ی  جمهوری برای نهایی شدن ب  .تصویق رسید

پرزیدنت ترامج پیشـتر بـا ایـت هشـدار کـ  .کاخ ساید ارسال خواهد شد
بسـت و در عـوض چنیت اقداماتی دست او را در مواجه  با ایران خواهد 

دهد، تهدید کرد  است ک  ایت مصـوب   ب  جمهوری اسالمی میدان عم  می
ـــــرد ـــــد ک ـــــو خواه ـــــر  را وت        .                                   .کنگ

                                                                   
                   .                                               
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حکومــت یــا دورــت ن ــامی اســت کــ  
ت ــت آن یــک کشــور یــا یــک اجتمــاع 

حکومــت ابـزاری اســت .شـوند ادار  می
های دورــت  کـ  بــ  وســیل  آن سیاســت
شــــــوند و  مـــــورد اعمــــــال واقـــــ  می

گرار   ور ایت نهاد خود سیاست همیت
کنند  راهبردهای پی  روی  و ت ییت

نوع حکومت و شـکلی کـ  . کشور است
شـــــود، بـــــ   کشـــــور بـــــا آن ادار  می

های سیاسی م تل  و نهادها و  ن اک
ابزارهـــایی بســـتگی دارد کـــ  مــــورد 

ایــت . گیــرد اسـتااد  ایشــان قـرار می
از ســ  ب ـ  یـا قــو   ً  نهـاد م مـو 
قــو  مقننــ ، قــو  : ودشــ تشــکی  می

تماک کشورها .مجری  و قو  قزایی 
هــــایی کــــ  از پــــی هــــم  بـــا حکومت

هـر حکـومتی .شوند آیند، ادار  می می
شــود  کــ  جــایگزیت حکومــت دیگــر می

ای از افراد اسـت کـ   متشک  از بدن 
تصـمیمات سیاســی را ات ــاذ کــرد  و 

.      هـــا ن ـــارت دارنــــد بـــر اجـــرای آن
  قـوانیت کارکرد ایشان ایـت اسـت کـ

هــــا را عملــــی  را ایجــــاد کــــرد  و آن
ســـــازند و در مواقـــــ  اختالفـــــات و 

ها میان  ـرفیت دعـوا داوری  درگیری
در ب زــــی از جوامـــ ، ایــــت . کننـــد

دی یا ــای اب ون ــــها ب  گ کومتــــــــح  
    .  

ارادوکسهای رفتاری و عملکرد برخی پ
:  اول قسمت .از اپوزسیون  

             
 

مـــوروتی کنتــــرل امــــور را در دســــت 
 در دیگر جوام  ک  دموکراسی. دارند
هــــا نقــــ  بــــ  ســــزایی دارد،  در آن
های سیاسی در جای خود باقی  نق 
مانند امـا جـا بـ  جـایی در میـان  می

هــا و  افــرادی اســت کــ  در ایــت نق 
          .گیرنـــــــــد هــــــــا قــــــــرار می موق یت

  دورتهــــا بە دریــــ  کنتــــرل مــــردک بە
وجـود آمدەانـد و از دیربـاز وســیلەای 
بودەانـد بــرای ت ـت امــر قــرار دادن 

زمانی دورتهـا . مردک و تسلت بر آنها
حاکمـان آنهـا نقـ  مارـک و خـدای و 

مــردک را داشـــت  انـــد و آنگونـــ  کـــ  
می واستند با جان و مال و سرنوشت 

بـــ  بلنـــدای .مـــردک رفتـــار میکردنـــد
تــــاری  و همیشـــــ  ایـــــت حکومتهـــــا 
م اراانی داشت  انـد و کسـانی بـود  
  انــد کــ  خواســتار مبــارز  بــا  لـــم

بــدیهی اسـت کــ  م اراــان و , باشـند
بـدتریت شــیو   مبـارزان آنهـا نیـز بـ 
اما حـ  آزادی . ها مجازات میشدند

 خواهی و مبـارز  بـا هرگـز نگراشـت 
  .است ک  ایت جنبشـها خـامور شـود
, در عصــر جدیــد و دوران دموکراســی

حکومتهـای دیکتـاتور وجهـ  زشتشـان 
بیشــــتر نمایــــان شــــد  و در جهـــــان 
متمـدن بـ  شـدت مـورد عـداوت قـرار 
گرفتـــ  و کـــامال ســـرکو  ســـاختاری 

یشتر ن امهای ساختاری بـر ب.میشود
 و پای  های دموکراسی و دیکتاتوری

کمونیســـتی ادار  میشـــود کـــ  ن ـــاک 
دیکتــــاتوری بیشــــتریت م اراــــان را 
داراســـــت و ایـــــت م ـــــارایت ت ـــــت 
 عنـــــــاوینی ماننــــــــد اپوزســــــــیون و

.       .آرترناتیو شناخت  میشوند  
. 

در م اراــان دورتــی یــا اپوزیســیون  
 واصطال  سیاست ب  مجموعـ  افـراد

نهادهای م ار  اص  ن ـاک سیاسـی 
شود ک  در صدد بـر انـدازی  گات  می

ایـــت بـــ  . میباشـــند  ن ـــاک حـــاکم
ضرورت م نی م ارات با اص  ن اک 

نیست ، بلک  ممکت است بـ   حکومت
م ارات با آن ب ـ  کـ  دورـت را در 

مثال ایت واژ  . دست دارد تنزل کند
هـــــای پاررمـــــانی در مـــــورد  در ن اک

های م ار  دورت و یا در مـورد  گرو 
های  گروهی از جام   ک  بـا سیاسـت

کــار بــرد  دورــت موافــق نباشــند بــ  
    ..                     شـــــــــــــــود می
اپوزســـــــیونها شـــــــام  قـــــــوانیت و  

دستورار ملهای خا  خود هستند ک  
در راسـتای آن بـا دورتهـای دیکتـاتور 
مبارز  کرد  و خواسـتار ت ییـر و یـا 
.         ســـــــــرنگونی حکومـــــــــت هســـــــــتند

بواســط  برنامـــ  و  یهــر اوپزســـیون
سیاســـــــت کــــــــاربردی خــــــــود دارای 

ست کـ  تمـاک امیدشـان بـ  هوادارانی
ت ییـر سیسـتم مرکــزی بـا گرایشــهای 
مـوق یتی و عقیـدتی خـود هســتند و 
در ایــت راســـتا نیـــز تـــالر خـــود را 
بـــــرای کمـــــک و تقویـــــت آن انجـــــاک 

مبـــــــارزان و حامیــــــــان . میدهنـــــــد
اپوزسـیون هـا جـان و مـال و زنــدگی 
خود را برای مبارزە و حمایت از ایت 
 سازمان ها فدا میکنند و ایـت امـری
 بی ی است ک  خواستار رسیدن بـ  
اهدار واق ی خود باشند و در واق  
پیروزی در مبارز  تنهـا بـا همراهـی 

           ....مــــــــــردک امکان،ــــــــــریر اســــــــــت

ماردین زاهدی : بقلم     

 

          

 .نآی اجرای ـگونگـداک و چـە اعـیـ ـتاری
                                     
   
 

 اعداک کە در تاری  حقوق کیاری سـنگیت 
تـریت مجــازات بشــری بە شــمار مــی رود از 
دیرباز در جوام  وملت ها جهت برخورد با 
ناقزـان قــانون خــود وجـود داشــتە اســت. 
اوریت سند تدویت شدە رسمی بە جا ماندە 
بە 91قرن قب  از میالد مسـیح و حکومـت 
حمورابی شاە بابـ  بـاز میگـردد. کشـتت در 
قتلگـــــــــاە انســـــــــانها عبارتنــــــــــد از دار 
زدن،تیرباران، سوزاندن درات ، زنـدە بە 
گــورکردن ،سربریدن،سنگســار، اتــاق گــاز، 
تزریق سم،خاە کردن، صندری ارکتریکی، 
گیوتیت، شم  آجیت. اعداک در 901 کشور 
 یر قانونی است و در7 کشور اعداک فقو 
برای جرایم استثناٸی ودر شرایو خـا  

مجــــــاز اســـــــت مـــــــثال دردوران جنـــــــگ .             
  کشور مجازات اعداک درقانون است، وری 
در90 سال گرشتە هییک  اعداک نشدە و 
سیاست رسمی ایـت اسـت کە اعـداک صـورت 
نگیــــرد. دربــــاقی کشــــورها ، ی نـــــی 61 
کشور، مجازات اعداک همینان قانونی است 
و اعداک یا انجـاک میشـود یاسیاسـت رسـمی 
مبنی برر و اعداک اعالک نشدە اسـت. هـمە 
کســانی کە بە نــوعی درگیــر اجــرای حکــم 
اعــداک هســتند میگوینــد ب زــی شــق هــا، 
ب صو  در مواق ی کە تق دارند کـابو  
اعداک و اعدامی هارا میبینند.اما درمراسم 
اجرای حکم اعداک چە اتااقی می افتد کە 
مجریـان حکـم تامــدتها ایـت صـ نە هــا را 
فرامور نمیکننـد .         احکـاک اعـداک 
م مــــــو  درماەهــــــای رمزــــــان و م ـــــــرک 
 اجرانمیشود، اما بالخرە روز پایان زندگی 

 مری کە ا لق نیـز چهارصـبح اسـت م کوک بە 
در مــــورد ســــاعت هــــای اخــــر  از راە میرســـد،

[ 21یا42]م کومان بە مری می گویند م مو  
ساعت قب  از صبح چهارشنبە، اعدامی هارا از 

خـانوادە بـرای .منتق  میکنندبند بە قرنطینە 
دیـدار آخــر وخـدا حــاف ی بە زنـدان مــی اینــد 
ودک صـــبح زنـــدانی را بـــرای اجـــرای حکـــم بە 

ایران مسئول یک سوک . م و ە اعداک می برند
رژیم ایران ب د از  .ک  اعداک ها در جهان است

را  4091چیت بیشتریت ت داد اعداک در سال 
ت اعــداک کشــت) .بە خــود اختصــا  داد  اســت

عامدانـــ  انســـان هاســـت و مجـــازاتی جبـــران 
ناپریر سیستمی شکست خورد  است ک  ارتکا  

ایـت ب شـی از سـ نان  (جرک جلوگیری نمی کند
گــویت نیوســاک فرمانــدار ایــا ت کاریارنیــا در 
آمریکـا اسـت کــ  عاـوبیت ارملــ  گـزارر جدیــد 
خود دربار  ی اعدامها در جهان را با آن آ ـاز 

،  یــــر  انســــانی و بیرحمانــــ ) .کــــرد  اســــت
واژ  هایی است ک  عاو بیت ارمل  ( ت قیرآمیز

در توصی  مجـازات اعـداک بـ  کـار بـرد  وبـار 
                                 .دیگــر خواســتار ر ــو ایــت مجــازات شــد  اســت

عاـوبیت ارملـ  دوک اردیبهشـت مـا  بـا انتشـار   
گزارشــی دربــارە اعــدامها درجهــان اعــالک کــرد 

تــت (  167)مــیالدی دســتکم  1409درســال 
پ  از چـیت ایـران بـا  .درجهان اعداک شدەاند

اعــــداک در رتبــــ  دوک قــــرار گرفتــــ  ( 469)
ومسئول بی  از یک سوک اعـدامهای تبـت شـد  
. در جهان است تنها کرونا نیست کـ  مـی کشـد

چـــرخەی بـــی رحمـــی در جوامـــ  بشـــری شـــام  
ساختار های اقتصادی مبتنی بر بـی عـدارتی، 

ی دورتـــــی، اعـــــداک هـــــای سیاســـــی کشــــتارها
و یرسیاسی، جنگهای خانمانسوز، ترور و قت  
های فردی و گروهی، تب یض وخشونت در حـق 
 یـــر خـــودی، بهـــرە کشـــی انســـان از انســـان، 

 . بی ت، ت ریق م یو زیست و خشونت درحق

 

 

         

 

                           

اعداک  .جان میلیون ها انسان را می گیرد  ..
مصطای سـلیمی زنـدان سیاسـی کـرد در زنـدان 
سـقزو ب ــد از او چنــد تـت دیگــر در کردســتان 
تـازە تــریت قتـ  دورتــی اسـت کە درپــی هــمە 
گیرشــــدن بیمــــاری کرونــــا در ایــــران صــــورت 

ایــت قتــ  هــدر مش صــی را دنبــال . گرفتنــد
زهـر چشــم گـرفتت از هـمەی زنــدانیان  میکنـد

سیاســـی وم کـــومیت جـــرا م عـــادی کە جهـــت 
مصـــون مانـــدن از بیمـــاری کرونـــا، خواهـــان 
مرخصــی هــای موقــت از زنــدان بودنــد ونیــز 
پاســـ ی بـــ  مـــداف ان حقـــوق بشـــر و حقـــوق 
زنــدانیان اســـت کـــ  ایــت روزهـــا بـــ  اشـــکال 
م تلـ  خواهـان رسـیدگی بـ  وضـ  زنـدانها و 

ســینام مدی، رقمــان  ســتندآزادی زنــدانیان ه
از تاز  تریت ...احمدپور، شایان س ید پور و

 . اعدامیهای کوردستانند

 ریزان شهیدی پنا: بقلم

اردیبهشت قط نام  کنگر  آمریکا را ک  با هدر م ـدود کـردن اختیـارات ر ـی  جمهـوری ایـا ت مت ـد  بـرای آ ـاز  ۲۲روز چهارشنب   ،دونارد ترامج ر ی  جمهوری ایا ت مت د 
هـا و بـر خوانـد ، کـ  توسـو دموکرات احترامـی  بییک  را  ۶۸ای، قط نام  ا  جی  پرزیدنت ترامج در بیانی .یک عملیات ن امی احتماری علی  ایران تصویق شد  بود، وتو کرد

انـد گاـت کـ   نمایندگان جمهوری واهی ک  ب  ایـت قط نامـ  رأی موافـق داد « م دود»ر ی  جمهوری آمریکا در انتقاد از .تهی  شد  است ، عدک شناخت از واق یات و قوانیت اسا 
حرر قاسـم سـلیمانی انجـاک  کند گات، چهار ما  پی  اقداک قا  ی برای وی با بیان ایت ک  آمریکا از نیروی ن امی علی  ایران استااد  نمی.اند ها شد  آنها بازیی  دست دموکرات

وی همیـیت تاکیـد «.هیا ک  بر اتر آن حمـالت کشـت  نشـد. ایران با یک رشت  حمالت موشکی ب  م   استقرار نیروهای ما در عراق پاس  داد»پرزیدنت ترامج اضاف  کرد، .دادک
ای را در رد قط نامـ  مشـتر، دو مجلـ  کنگـر  بـ  سـنا فرسـتاد   ریکـا همینـیت نامـ ر ـی  جمهـوری آم.کرد ک  مجوز حمل  ب  قاسم سلیمانی کامال بر اسا  قانون صادر شد  بود

دانسـت  و «  یرضـروری و خطرنـا،»پرزیدنت ترامج در ایت نام  ممنوعیت نام دود بکارگیری قو  قهریـ  علیـ  ایـران را .است، ک  متت آن در وبسایت کاخ ساید منتشر شد  است
 .کند و جان شهروندان و نیروهای ن امی آمریکا را ب  خطر می اندازد تز ی  می گات  است اختیارات ر ی  جمهوری را

.و کردـوت ،داک ن امی علی  ایران راـوری برای اقـر  در م دود کردن اختیار ر ی  جمهـ  کنگـقط نام ، رامجـدنت تـرزیـپ  

و کوش  در راە کاستت و کاه  نواقصات مسیر مبارزە و ت یت ستراتیژی روشت و راە کارهای سیاسی، و گسترر دامنە ف اریتها یکی از اصلیتریت و ای  هر تشک  سیاسی و مبارز در راە رسیدن بە ارمان و اهداف ، س ی 
ر از یک  رر و از  رفـی دیگـر اسـتقامت در برابـر برای سازماندهی و عملی نمودن ایت اهدا. و ت لیم و تربیت درست اعزا و کوادر ایت تشک  و است کاک جایگاە اجتماعی و م رفی خو مشی سیاسی و کارکرد آن میباشد

وجە آزادی واهان و نهادهای بیت ارمللی بسوی مردک و مبارزە برحقشان، دشمت و افشای سیاست و تو ئهای حاکمیت و رساندن  صدای اعتراض و نارضایتهای مردک ت ت فشار و خاقان بە گور آزادی واهان جیهان و جلق ت
سازمان خبات کردستان ایران از همان اوایـ  تاسـی  خـود علـی ر ـم  .تا  از  ریق آن بتوان ماسئ  روز و رخدادهای را بە اذهان عموک رساند، کە انهم نهاد و ارگان انتشارات و تبلی ات میباشد نهاد و ارگانی  زک است

هزار و سیصد و شست و سە، در قارق خبرنامە و نشریات چند صا ەای مقا ت سیاسی و اخبـارو ف اریتهـای سیاسـی ن ـامی مشکالت و موان  ص ق و دشوار، در ایت راستا گاک جدی برداشت و تا اواخر فروردیت ماە سال 
جنگ ویرانگر ایران عراق، در چنـیت شـرایتی در روزهای پایانی فروەدیت ماە هزارو سیصد و شست و سە، در ب رانی تریت اوضاع سیاسی منطقە و در گرما گرک . پیشمرگان دریر در صاور سازمان را نشر و تبلیغ می نمود

رد و آن را ب نوان پیک خور خبر مبارزە ملی و میهنی بە نزد هم میهنـان ارگان انتشارات و تبلی ات سازمان خبات ،،تێکۆشان،، را همیت مدال افت ار و هدیەای با ارزر تقدیم بە یک یک اعزا و پیشمرگان سازمان ک
سازمان خبات و دیگر فرزندان آزادی ـواە ملـی و  ان، افت ارنامە خباتیها و سرروحە تبلی ات عاری از ان رار اذهان عمومی در راستای فهم و آگاە سازی کوادر وپیشمرگان و اعزا و هوادارنتیکۆش .ستمدە راهی سار نمود

نشر اوریت شمارە در مدت زمان بسیار کوتاهی در بطـت جـام ە کردسـتان بازتـا  یافـت ودر بـیت روشـناکران و ت صـی  تیکۆشان پ  از .میهنی بود کە رسارت و پیاک خورد را بر اسا  توان و امکان بە جای رساندە است
کردستان ایران وجود داشتە، روزنامە آنییزی کە بی  از هر چیز جلق توجە میکند ایت است کە علی ر م تماک مشکالتی کە در  ول نزدیک بە چ  سال مبارزە بی وقاە سازمان خبات . کردەگان م بوبیت زیادی پیدا کرد

                                  .ســـــارەار را تقـــــدیم بە حزـــــور خواننـــــدەگان م تـــــرک تیکۆشـــــان مینمـــــا یم 91آن را ب نـــــوان هەیە  940تیکۆشــــان،بە چـــــا  رســـــیدە و بدســـــت خواننـــــدەگان و خواســـــتاران  رســـــیدە اســـــت واینـــــک شـــــمارە 
                      .                                                                                                         . مارە تیکۆشـــــــانچـــــــا  و نشـــــــر اورـــــــیت شـــــــ ســـــــارەفرخنــــــدە بـــــــا یـــــــاد و خـــــــا رە ســـــــی و شـــــــ   

  .   .                                                                                                                       هجری شمسی فروردیت  هزارو سیصد و شست و نە ٠٣. هیات ت ریریە تیکۆشان

.ۆشانــکـارە تیـت شمـر اوریـچا  و نش ەـــرە سی و ش   سارــی با یاد و خا ــــــــرامـگ  

 


