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

                                           
 

       ٠٠٠٠٥٥: : شمارەشمارە        ..میالدیمیالدیدو هـزار و بیست دو هـزار و بیست   اکتبراکتبر  ٠٣٠٣هزار و سیصد و نود و نە هجری شمسی برابر با هزار و سیصد و نود و نە هجری شمسی برابر با   ماەماە  مهرمهر  ٠٣٠٣  سال سی و ششم سال سی و ششم 

       .    .    مبارزە می کنیممبارزە می کنیم  مانی در ایران،مانی در ایران،و 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 
 

.انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ودیدگاه درست  
 سیامند:بقلم                                                                                                                 

 
ــت       ــات ریاســ ــده انتخابــ ــد روز آینــ در چنـ

ــزار میگـــردد، کـــ  ــوری آمریکـــا برگ در آن   جمه
ــامز ــرای ایــف ســمت ن ــرد خــود را ب د چنــدیف د

گان،دونالد  اند، امـا در جمـن نـامزد شـده کرده
ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه و جو بایـدن 
ــریف و  نـــامزد حـــزب دمـــوکرات ، ازشـــاخ  تـ

سـمت ریاسـت   اصلی تریف نامزدان برای کسـ 
  مبـــرهف اســـت کـــ .آمريكـــا مشباشـــند  جمهـــوری

آن   انتخابات ریاست جمهوری آمریکـا و نتـاي 
كـ  پروسـ  سیاسـی    تنهـا در آمریکـا، بلکـ  نـ 

ــت  ــ ــ ــان را ،ت ــ ــ ــ ــتامی جهـ ــ ــ ــ ــادی ونـ ــ ــ ،اقتصـ
ــدرت . تـــاقیرقرار میدهـــد ــرا آمریکـــا ابرقـ زیـ

اقتصـادی و نتــامی جهـان اســت، و در مســا   
بـالکک    ل اظ مثبت و چ   ب   بیف المللی چ 

ــف خصوصـــشات داخلـــ    .نقــم مـــدقری دارد ای
امریکـا و تــاقیراتم بــر اقتصــاد، و هم نــیف 

باعث میشـود تـاهرحزب شرایط سیاسی جهان ،
وهردردی درجامکە، انتخابـات ریاسـت جمهـوری 
آمریکــا را بــا دقــت دنبــال کننــد و نتــرات و 
ــان کننـــد ــارە بی ــدگاەهای خــودرا درایـــف ب  .دی

ــران  ــتان ایـــ ــ ــات کوردس ــ ــازمان خب ــ ــیف س ــ هم ن
  بەمثـابە تشـکیالتی ملــی و میهنـی بـا جایگــاە

ــورد ،  خاصــ  در جنــبم حــق یلبــانەی ملــت ک
کە انتخابــات ریاسـت جمهــوری  چنـیف میننـدارد

مربوط ب  آن کشور است   امرى داخلی  آمریکا
روند انتخاب   و برایف واقکیت واقف است کە

ریاسـت جمهـوری بە ملـت آمریکـا مربـوط اســت، 
ــت کە  ــ ــف اس ــات ایــ ــازمان خبــ ــدگاە ســ ــا دیــ امــ
هرکـدا  ازایـف دو نـامزد کە پیـروز انتخابــات 
م شـوند، بایـد ایـف حقیقـت را بداننـد کە رژیـ

ــی، آخونــدی  ــیف الملل ــدا تروریســم ب ــران مب ای
ــانە و  ــانی و خاورمیــ ــلخ جهـ ــیە صــ ــد علـ تهدیـ
بزرگتریف ناقض حقوق بشرو دشمف ملت کورد 
ــم  ــران اســـت، وایـــف رژیـ و تمـــامی ملشتهـــای ایـ
درتالش است تا بمـ  اتـم بسـازد و هـددم از 
ــ  و آشـــوب  ــ ، راەانـــدازی جن ســاخت ایـــف بم
ــی  درمـــن قە و گســـترش صـــدور انقـــالب خمینـ

اگر آمریکا و هر حکومت دیگر در جهـان  .است
ــم  ــ ــد کە رژی ــر نگیرنــ ــت را درنتــ ــف واقکیــ ایــ
ــامکەی  ــیە جـ ــی علـ ــد بزرگـ ــدی چە تهدیـ آخونـ
ــد بە دموکراســی و  ــدون تردی انســانی ســت، ب

ســازمان خبــات  .امنیـت جهــانی آســی  میرســاند
ــارو دکالشـــت مســـتق  و داراى  تشــکیالتی بـــا ك

و  مســا   سیاســی،  موضـن اســت و در پیشــبرد
ــرای  ــ ــارزاتی اش، ب ــ ــی و مب ــ ــتولشت انقالب مســ
ــرات ــ ــود را بە ت یی ــ ــیهف، خ ــ ــت و م  .آزادی ملــ
 سیاسی حکومتها در جهان وابستە نمیداند، 

 

هم ون روزهای آغاز تاسـی  تـا بە امـروز مسـتق  مبـارزە کـردە و بـی تردیـد در آینـدە نیـز همـان گـونە عمـ  و  
ات، دـار  از دکالیـت و مبـارزات مسـتق ، بایـد از تمـامی درصـتها و ت ییـرات دیـدگاە سـازمان خبـ از  .خواهـد کـرد

سیاســی در جهــان بە نلــن ملــت ســتمدیدەی کوردســتان، اســتلادە بهیــنە شــود و در همــیف راســتا، انتخابــات ریاســت 
برابـر پیـروز شـود، درو و امیدوار است کە هرکدا  از ایف دو نـامزد انتخـاب .جمهوری آمریکا را امری مهم میداند

ملـت ایــران و   تنـدرویهای و باغیگریهـای رژیــم آخونـدی، موضــن بـی باکــانەای داشـتە باشــند، واز سـرکوب و ســتم
 .کوردستان توسط حکومت آخوندها چشم پوشی نکنند

دبیـر کــ  سـازمان خبــات، حملـ  تروریســتی در 
 .درانسە را م کو  میکند[ نی ]شهر
 

متاسـلانە بـار دیگـر تروریســتان در کلیسـای نـوتردا  شــهر 
نتــیجە  در و  نـی  درانسـە دسـت بە حملـ  تروریسـتی زدە

جنایـت  ایـف. شـدند ز شـهروندان درانسـوی کشـتەسە نلر ا
ــدر اذهان مرد  د ــ ــرانسە و بە ویژە اهالـ ــی شهـ  ر نی ، ـ

ــ  .اســت  موجــ  تــرد و دلهــرە شــده قويــا ایــف حمل
  م کو  و خود را در غم و اندوە مـرد   تروریستی

ــر  و ــروان دیگــ ــی یان و رهــ ــە و مســ ــت درانســ حكومــ
بـدون   .و شهروندان درانسە شـریک میـدانم  ادیان

ان مختلـف بـر تردید زندگی توا  با صلخ میان ادیـ
ــتان  ــز تروریســ ــونت امیــ ــای خشــ ــاهی و ردتارهــ ناآگــ
ــود ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــروز میشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   .پی

مبرهف است هـر عمـ  تروریسـتی ت ـت هـر نـامی و 
بـــا هـــر بهـــانەای بـــرخال  تمـــامی اصـــول دینـــی و 
ــال  ــ ــا اعمــ ــ ــتان بــ ــ ــد ، و تروریســ ــ ــانی مشباشــ ــ انسـ
تروریستی و قت  عا ، میخواهند صلخ و آرامـم را 

ما هرگز بە ایـف ا. در جامکەی انسانی برهم بزنند
  .هد  شومشان نخواهند رسید

ــران ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتان ایـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــات کوردسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــازمان خبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  س
ــینی ــ ــ ــ ــ ــ ــی  حســ ــ ــ ــ ــ ــ ــا شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  بابــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر کـ ــ ــ ــ ــ ــ  دبیـ

ــان ٩ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــی٩٠٩٩ابــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــری شمس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  هجــ
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نیست آنـ ە کە در تمـا  مراحـ  زنـدگی سیاسـی و   شکی
اجتماعی حا ز اهمیت است، حقوق برابر و آزادی بـدون 

ایف حقوق و آزادیهای مورد  .قید و شرط هر انسان است
ــف اســت در ب ــ ه  ، ب ــث ممک ــق م یشــتر اوقــات از یری

ــتم اداری  ســـنف و درهنـــ  اجتمـــاعی یـــا حکومـــت و سیسـ
آن ە کە مسلم اسـت درچهـار چـوب  .کشورها پایمال گردد

منشور حقوق بشر سازمان ملـ ، حقـوق زنـان نیـز هم ـون 
حقوق مردان در نتر گردتە شدە است ، اما وجە متمایز 

در  میــان حقــوق زن و دیگــر حقوقهــا بــدینگونە بــودە کە
ــتر از  ــان درتمـــا  زمینەهـــا بیشـ یـــول تـــاری  حقـــوق زنـ

متاسلانە از دیدگاە قری   .حقوق مردان نقض شدە است
ــان نیازهـــای  ــان کە هم ــن، خواســتەهای زن ــر جوام بە اکث

ــون ــ ــری هم  ــر : بشــ ــکف و دیگـــ ــاو و مســ ــ ــوراو، پوش ــ خ
ــدایی نمیباشـــد  ــان دراتـــر از . نیازهــای ابت نیازهــای زن

اسـتار برابـری جنسـیتی ، نیازهای اولیە است ، زنـان خو
یکسانی در ت صی  و ش   و دستمزد و آزادی و احسـاد 
امنیت ، مشارکت در امـور و مسـا   اجتمـاعی ، سیاسـی، 

هر چند حکومـت و  .حقوقی و اقتصادی جامکە می باشد
قـــوانیف بســـیاری از دولـــت هـــای زن ســـتیز بە اصـــ ال  
سکوالر کە د  از دموکراسی میزننـد ،بە یـور چشـمگیری 

ــر ح ــ ــر  دیگـ ــ ــد، از یـ ــ ــال میکننـ ــ ــان را پایمـ ــ ــوق زنـ قـــ
ــوانیف خــود رابراســاد  ــران، کە ق کشــورهایی هم ــون ای
قـوانیف اســال  پایەگــ اری کردەانــد، بــرخال  قــوانیف و 
دیدگاە اسال  در مورد حقـوق و جایگـاه زنـان در اجتمـاع 
برخورد کردە و زن را نە تنها از حقـوق انسـانی م ـرو  

ر جـامکە ایــران بە نهایــت نمـودە، بلــکە شخصــیت زن را د
ــر رســـاندە اســت ــونی ایـــران . درجە ت قی در جـــامکەی کن

جـدا از قـوانیف زن سـتیز رژیـم آخونـدی، زنـان بـا تکــیە 
بر سنف و درهن  نادرست غال  بر جامک  بە یور عـا  
ــف  ــو  کهــ ــتند ، آداب و رســ ــونت هســ ــار و خشــ ــت دشــ ت ـ
عشــایری و درهنـــ  غل ـــی کە برجــامکە ســـایە ادکنـــدە 

ء و کاالهـای مای تـاز زنـدگی   ا بە عنوان شیاست، زن ر
ــایــای عشـمردان خانوادە و رؤس .بەحساب می آورد ــ  ر ــ

   

   

   . دیـونـا  آخـامکە ونتــوق زنان در جــقــح
      شیوا فرجی: بقلم 

در نتـیجە زنـان سرپرستان واقکی آنها تلقی شدە و  
ــود و  ــ ــای خ ــوق و آزادیهــ ــ ــت و حق ــبت بە سرنوشــ نســ

احکـــا  و قـــوانیف .درزندانشـــان بـــی اختیـــار هســـتند
اجرایـی رژیـم آخونـدی، درهنـ  و سـنف غلـط جـامکە 
ــکنجە و  ــار و شــ ــت دشــ ــان ت ــ ــان را آن نــ ــران زنــ ایــ

اســت کە اکثریــت جــامکەی زنــان،   ســرکوب قــراردادە
شــدە  بـی عمـ ، ترسـو و وحشــت زدە و م ـادتە کـار

ــوق برابــر و مســاوی، خواســتار  انــد کە بە جــای حق
ــود  ــدگی خـ ــامکە و م ـــیط زنـ ــی درجـ انـــدو ت ییراتـ
هسـتند، بـرای مثـال، چە بسـیار زنـان غیـر باورمنــد 
ــرو و یــا شــ   و  ــرای حلــ  آب بە حجــاب کە تنهــا ب
ــان  ــتلادە از توانمندیهایشـــ ــاعی و اســـ ــور اجتمـــ حضـــ

وقتـــی  .مجبـــور بە رعایـــت حجـــاب اجبـــاری شـــدەاند
ــورد ــاە ذهــف مـــا بە  م ب ــث شــکنجە باشـــد، ناخودآگ

تجاوز و شکنجەهای دیزیکی و کشتار مک ـو  میشـود 
،ولی در ملهو  واقکی خود حتی کوچکتریف کلمە کە 
باعـث آزار و اذیــت کســی شــود بە نــوعی شــکنجە بە 

د شـا وناسـزا ،تـوهیف : حساب می آید، برای نمونە
یـف کە روزانە هزاران زن درا  ،و ت قیر و بدردتاری

موارد شکنجە میشوند، کە هی گونە اقر دیزیکی جـز 
صــیت آنهــا، چیــز دیگــری بجــا بــر رو  و روان و شخ

نتـا  آخونـدی حـاکم بـر ایـران ، جـامکەی  .نمیگزار
ــامکە بە  ــان جـ ــوق دادە کە زنـ ــمتی سـ ــان را بە سـ زنـ
جای دداع از حقوق و آزادیهای انسانی خـود کە حـق 

ــاری و ــا بیک وضــکیت  مســلم هــر انســانی میباشــد ، ب
ــرایم بەراهکارهــای نادرســت  اقتصــادی نامســاعد، گ

آنـ ە کە  .برای تامیف مای تاز زندگی خود شدەاند
ــان آوردەا   ــلە بـــاال بەمیـ ــد ســـ ر و جمـ در ایـــف چنـ

آن نتـا    ،حاص  نتا  و قوانینی می باشد کە در
ــم درماســـت ــاالری حکـ ــون. مـــرد سـ ــا کنـ آداب و   و تـ
یـدە و اقشـار را بخود ند  سننهای کهف ت ییرات الز 

ــری و تکـــادل  ــدان پیشــردت و ترقــی دک ــاعی ب اجتم
یبقــاتی کە بە حقــوق همــدیگر و بە درجە برابــری 
زن و مرد در تما  مراحـ  و امـورات زنـدگی انسـانی 

لـ ا آنـ ە کە بـیم از هـر چیـزی حـا ز . نرسـیدەاند
ــت میباشـــد، چگـــونگی تلکـــر و ردتارهـــای خـــود  اهمی

ــا ــ ــوق انسـ ــ ــیدن بە حقـ ــ ــتای رسـ ــ ــان در راسـ ــ نی و زنـ
ــارزە  آزادیهایشـــان اســـت کە آن هـــم بـــا کوشـــم و مبـ

کە قب  از هـر چیـزی زنـان بایـد  ،سخت همە جانبە
ــاگون   کســ  دانــم   در ــت در زمینەهــای گون و مکرد

ــاعی  درهنگی،سیاســـی، حقـــوقی، اقتصـــادی، و اجتمـ
تـا بتواننـد حقـوق و آزادیهـای خـود را . کوشا باشند

ــ دگی بهتــر و بیشــتر بشناســند و در عرصــ  هــای زن
خود را نشان دهند، و بە جن  برابر خود کە مـرد 
است اقبات کنند کە در دنیای واقن زنـدگی انسـانی 
هیچ درقی بیف زن و مرد نیست، زن هم میتوانـد در 

 .امورات جامکە نقم ملید و موقری را ایلا نماید

 

 

هـزاران سـالەی   تاری  تمدن بشـریت در دـرازو نشـش 
ــر بــودە ــود همیشــە مت ی ــف راە و ایــف پروســە . خ و ای

ــــداول بــــوده و هرگــــز متوقــــف نخواهــــد شــــد   .مت
ز بودن و بەروزماندن شك  نشست ك  روشنلکری و بەرو

و همیف موج  میشـود، . از ضروریات جوامن میباشد  آن
مرد  درمسـیر ترقـی، خـود رابـا ایـف ت ییـرات ت بیـق 

جامکەی پیشردتە متشک  از زنـان و مردانیسـت   .دهند
ــرای  ــایی خــود ب ــد توان کەهــر کــدا  بە شــیوەای ودر ح

امیـد و آرزوهـای جـامکە بـرای . پیشـبرد آن در تالشـند
. مکناو ملهو  خاص خودراداشـتە باشـد  میتواندهرک  

ــد در  ــدون در نتــر گــردتف جنســیتم میتوان وهرکســی ب
ایف پیشردت موقر واقن گردد، اما از گ شتە تـا کنـون 
همیشە جامکە ت ت سل ەی زورگویـان بـودە و در اکثـر 
مواقن و درتمامی عرصەها،زنان سرکوب و ت ت دشـار 

ان اجـازە مودقیـت مردها قرار گردتەانـد و کمتـر بە آنـ
ــرز  .دادەشدەاســت ــط وارتجــاعی، وی ــق تلکــرات غل یب

دکراشتباە بکضی از مردها، موجـ  شـده تـا شـمارى از 
در برابر زنان ردتـار ناشایسـت انجـا  دهنـد و   مردها

  .حتی بە مانند ملک مردها بە شمار بیایند

درایف برهەی   اما در جامکەی پیشردتە و آگاە امروزی
بیهودە در بسـیاری از ادـراد جـامکە و  زمانی ایف ادکار

جای خودرا بە ایـف حقیقـت دادە کە بـا اجـرای عـدالت 
ـــــان ـــــان   اجتماعی،زن ـــــا از حقوقش ـــــتر از مرده بیش
و ق کـــا، بـــرای کســـانی کە یــــرز . برخوردارشـــوند

تلکرشان مربوط ب  هزارەی یکم است،امر ناخوشایندی 
ــد بــود از مهمتــریف دالیــ  ردتارهــای ضــد زن   .خواه

های تربیتی در خانوادە بودە کە میتوانـد برتلکـر شیوە
. وچگونگی ردتار با ایرادیان دراجتماع تـاقیر بگـ ارد

ــردن زنــان  ــر ك ــانوادگی و ت قی ــات خ ــونت ،اختالد خش
ــدە  ــر آین ــی ب ــد تـاقیرات مخرب درحضـور کودکــان میتوان
آنهـا بگـ ارد و آنهـا را بە سـوی جنایتهـای بزرگتـر در 

رانـدازە تلکـر خـانوادە آیندە سوق میدهـد و بـالکک  ه
مترقی باشد، میتوانـد بهتـریف شـیوەی تربیتـی را پـی 

خانوادە نقم بسزایی در تربیت ادراد ایلـا  .ریزی کند
شــیوەی ردتــاری پــدر بــا اعضــای خـــانوادە، . میکنــد

راهنمایی مادر بە پسـرش كـ  چگـونە بازنـان برخـورد 
ـــــــــــــــــــــرش را ـــــــــــــــــــــا دخت ـــــــــــــــــــــد و ی   کن

 

تاقیرات بسـزایی   م تر  بشمارد ازجملە مواردی هستندکە
ـــدان و جـــامکە دارد ـــد   .برآینــدە درزن ـــز همانن جــامکە نی

خانوادە میباشد و بەهر اندازە قوانیف و حقـوق بـرای هـمە 
. رعایـت شــود، موجــ  امنیـت و آســایم در جامکــ  میگــردد

جنایت و خشونت علـیە زنـان، ردتارناشایسـت در جـامکەی 
ـــوانیف  ـــا ق ـــاتور ب ـــت دیکت ـــادە و تســـلط حاکمی ـــ  ادت عق
مردساالرى، بە حدی ادزایم یادتە و متداول شـدە کە بـر 

سـازمانهای مـدادن .نشـز سـاي  ادكنـده  جریان زندگی عمو 
ـــا ســـ ـــان، دهه ـــا دکالیتشـــان موجـــ  حقــوق زن ال اســت ب

روشنلکری و ایالع رسانی در جامکەی جهانی شـدەاند امـا 
متاسـلانە تلکـر من قــی کە بتوانـد نقــم مـوقرو چشــمگیر 
ــــای  ــــد، در حاکمیته ــــت مشـــخ  کن زنـــان در ادارە حکوم

ــدارد ــود ن ــاتور وج ــرات . دیکت ــال ،ایف تلک ــدی بە اص وامی
هی علشـرغم مشـكالت و مصـا   بـدی. قرون وسـ ایی نیسـت

ــد  ــان بای ــکە زن ــا متوقــف گــردد بل ــد دکالیته ســت کە نبای
درایف راە بیشتر گا  بردارند و سکیشان در راستای ت ییر 

ـــود ـــارغلط بیشـــتر ش ـــف ادک ـــق . ریشـــەای ای ـــرای ت ق و ب
حقوقشان بەحدی بکوشند تا قابت کنند زنان حق برابـری 
ــا برخــورد  ــا آنه ــد انســان ب ــد و بە مانن ــردان را دارن بـا م

ــراد گـردد، بایـد  قــوانیف قـرون وسـ ایی و،ادکــار غلـط اد
ت ییـر یابـد و حقـوق زنـان در هـمەی عرصـە هـا در نتــر 

 .گردتە شود

 

ــــونت ، واژەای پنهــــان در ب ــــف  خش
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شـهرها و منـایق ديگـر کوردسـتان، بـاردیگر و ايـف بـار بـ  خـایر   ادب و روشـنلکری و با تأسف بسشار بار مرد  شهرسربلند سنندز، يك  از شهرهای م ورکـوردايت  و
دردهـا و رنـ  و   کوردسـتان بـود کە در یـول حیـاتم ماموسـتاجالل ملکشـا ازشـکرای مردمـی و کـوردپرور .دوت شاعر با احساد کورد ماموسـتاجالل ملکشـا داغـدار شـدند

ماموستا جـالل ملکشـا از . دربدری زيادى را مت م  شد و هرگز از مرد  داصلە نگردتە و رژیم دیکتاتور آخوندی نتوانست از راە آزادیخواهی و کوردپروری دلسردش کند
ــکرو ادب ــ ــ ــ ــمگیری بە ش ــ ــ ــدمت چشـــ ــ ــ ــ ــت کە خ ــ ــ ــ ــتان اس ــ ــ ــاعران کوردســـ ــ ــ ــ ــلە ش ــ ــ ــ ــورد   جم ــ ــ ــت کـــ ــ ــ ــ ــدمل ــ ــ ــی میباشـــ ــ ــ ــ ــی و میهن ــ ــ ــ ــکر مل ــ ــ ــا شـــ ــ ــ ــ ــرد و دارای دەه ــ ــ ــ   .ک

شـهرهاو   و تبلی ات سازمان خبات کوردستان ایران بە مناسبت درگ شت ماموستاجالل ملکشا، بە خانوادە م تـر  ایشـان، و مـرد  شـهر سـنندز و تمـامی شـهرها  کومیسون
ــد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلشت مشگوي ــ ــ ــ ــ ــ ــتان تســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــایق کوردس ــ ــ ــ ــ ــ ــا و .منــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــالل ملکش ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتا ج ــ ــ ــ ــ ــ ــدا  ماموســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــق اه ــ ــ ــ ــ ــ ــد ت قــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــورد بە امی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرد  ک ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــامی م ــ ــ ــ ــ ــ   .تمــ

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــیون تبلی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرانکومیس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتان ای ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــات کوردسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــازمان خب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان ٩٩. ات سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــی9911آبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــری شمسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  هج
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ل ملکشـا پیـا  کومیسـیون تبلی ـات سـازمان خبـات بە مناسـبت درگ شـت جـال
                       .ردار کشاعر نامد
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ــال  ــیف بـــار در سـ ــد بـــرای اولـ  ۲۹۹۱ســـازمان ملـــ  مت ـ
ــا  ۲۱مـــیالدی روز  ــاد  بـ ــر مصـ ــ   ۵۱اکتبـ ــاه را بـ مهرمـ

در یـک .کنی دقر ب  قبـت رسـاند  عنوان روز جهانی ریش 
هــزار نلــره در میــدان تروکادروپــاری   ۲۱۱گردهمــایی 
ــان دقــر، گرســنگی،  ۲۹۹۱در ســال  ــ  یــاد قربانی کــ  ب

ورت گردـت و در راب ـ  بـا خشونت و ارعاب و سرکوب ص
کنـی   حقوق و آزادی بشـر برگـزار شـد، روز جهـانی ریشـ 

ــد ــی داشـــت  شـ ــر و .دقـــر گرامـ ــانی کـــ  از دقـ مکمـــوال زمـ
ناخوداگاه ذهنمان تصـویری از , گرسنگی نا  برده میشود

کودکان سیاه آدریقایی ک  در منایق بسیار م ـرو  و یـا 
ــد ــم میکنــ ــان مجسـ ــتند را برایمـ ــ  زده هســ ــایق جنـ , منـ

کسانی ک  در سـرزمینهای دور ادتـاده و بـدور از هرگونـ  
بـا شـقاوت , تجهیزات بروز و نیـز هرگونـ  امکـان ردـاهی

ــانی  تمــا  تنهــا در پــی ســیر کــردن شکمشــان بــا لقمــ  ن
کسانی ک  بـ  دلیـ  دقـر سـرزمیف و یـا نداشـتف ; هستند

حکـومتی مناسـ  بــ  متلومانـ  تـریف شــیوه ممکـف و تنهــا 
بشر دوستان  و سازمان مل  مت ـد در با حمایت نهادهای 

شــاید بارهـا بـرای خـود مــا . حـال گـ ران زنـدگی هسـتند
نیز پیم آمده باشد ک  خواهان کمک کـردن بـ  آنهـا در 
حد توان خود باشیم و غال  اوقات بـا دیـدن عکسـهایی 
ــز  ــ  نیـ ــوء ت  یـ ــ  دارای سـ ــ  کـ ــف قبیـ از ادـــرادی از ایـ

ق کـا و .اشـیمدل زده از دنیا و کارهایم شده ب, هستند
ک  مرد  جهـان از ایـران و  با وجود ایالعات و شناختی
هرگز تصوری از دقر م لـق , جایگاه دارایی هایم دارند

در هــیچ , و یـا حتـی دقــر سـوق داده شـده بــ  ورای مـر 
چرا ک  ایران . ذهف و باور دارای من قی نخواهد گنجید

بـا داشــتف منــابن دــراوان زیرزمینــی و نیــز ســرمای  هــای 
هنـ  و دانـم بسیار زیاد و دارا بودن مردمی غنـی از در

در سـیاه , اقصی نقاط جهـان درخشـیده شـده انـد  ک  در
چـال دقـر و نداشـتف امکانــات و حقـوق اولیـ  در باورهــا 

اما وقتی از حاکمیت آخوندی سخف ب  . گنجانده نمیشود
ــد ــان مـــی آی ــد و نـــ  حتـــی , می ــی خواهـــد مان نـــ  من ق

ــود ــ ــد ب ــار خواهــ ــایی در کــ ــول و مبنــ ــ  اصــ در ; هی گونــ
ــ  تن ــ  ب ــدازه بیشــتر کشـــورهای ســرزمینی ک ــ  ان ــایی ب ه

اروپـایی قــروت و منــابن زیرزمینـی دارد و مــردمم بایــد 
ــف زنـــدگی کننـــد ــ  , در مردـــ  تـــریف شـــیوه ممکـ ردـــتف بـ

کشـــورهای دیگـــر و اســـتلاده از امکانـــان ردـــاهی آنهـــا از 
بزرگتـریف ایـده آل هـای جوانـانم شـده اسـت و نیازهــای 

ال و اولیـ  ای کـ  حــق هـر انســانی اسـت را بــا چشـم آمــ
هددی برای زندگی نتاره میکننـد و بواسـ   ایـف نتـا  
ــدتر  داســـد روز بـــ  روز شـــرایط اقتصـــادی و مکیشـــتی بـ
ــاهی و نـــابودی بســـر  گشــت  و زنـــدگی جوانانمـــان در تب

، راغلـر ۹۱دـروردیف سـال  ۲۹پیشتر در تـاری  . میرود
ــر  ــ  ب ــرده بــود ک یکــی از کارشناســان اقتصــادی اعــال  ک

بــرای یـک خــانواده «  لـقخـط دقــر م»اسـاد م اســبات 
چهار نلره شـهری، حـدود چهـار میلیـون تومـان اسـت و بـا 

و « دقـر م لـق»درصد جمکیت کشور دچار  ۳۳ایف مبنا 
 .هستند« خط گرسنگی»شم درصد زیر 

درصــد از  وی در بخـم دیگـری از سـخنان خـود گلتـ  بـود کـ  شـم 
هسـتند و « خط گرسـنگی»جمکیت کشور یکنی پن  میلیون نلر زیر 

امـا براسـاد . کنـد درآمد آنها حتی هزینـ  غ ایشـان را تـأمیف نمی
، خـط دقـر بـرای ۹۹های منتشر شده در ماه اردیبهشت سال  گزارش

و , میلیـون تومـان رسـیده اسـت ۹بـ  مـرز ( چهـار نلـره)یک خانوار 
ست ک  چنـد خـانواده چهـار نلـرە در ایـران حال در اینجا سوال این

وجود دارند ک  درآمدی ب  ایف میزان داشـت  باشـندو و نیـز وقتـی 
در یی دو سال نرخ تور  بیشتر از دو برابر شدت و ازدیـاد نـرخ 
پن  میلیون تومانی ک  برای تامیف سـلره خانوارهـا ادـزایم یـادتە 

د شــد و تــا چنــد ســال آینــده وضـکیت مکیشــتی چگونــ  خواهــ, اسـت
و هم نیف , زندگی و جوانی چندیف نلر از مرد  تباه و دنا میشود

ایـف پرسـم م ـر  میشـود کــ  ایـف همـ  سـرمای  ملـی چگونــ  و در 
کجا صر  میشودو با نگاهی ب  عملکرد دولتهـای سـر کـار آمـدە در 

بسیار واضخ و مبرهف اسـت , ایران از اوای  قدرت گردتف تا امروز
سیاستهای خصمان  و ضد انسـانی تنهـا بـ  ک  رژیم با پیرو کردن 

دنبـال جنــ  ادــروزی و آشـوب ادکنــی بــرای رسـیدن مقاصــد مرتجــن 
در چنـد سـال اخیـر رژیـم ایـران اقـدا  . خود ب  هر قیمتی هستند

ــری از میلیشــیاهای تروریســتی بـــا  ــداد کثی ــ  و ایجــاد تک ــ  ت  ی ب
هم نــیف بــرای بدســت آوردن ســال  , هزینـ  هــای گــزا  کــرده اسـت

ــر دشـــار ت ــریم هــای ســنگیف دولـــت ,   ایهســت ــرد  کشــور را زی م
بگون  ای ک  امروزه کمتر خـانواده ای در ایـران , امریکا برده است

وجود دارد ک  بتواند نیازهای روزمره خود را دـراهم کنـد کـ  ایـف 
, مهم باعـث ایجـاد و اوز گـردتف پدیـده هـایی ماننـد زبالـ  گـردی

ــوابی, کـــارتف خـــوابی ــز روی آوردن  ,زورگیـــری, گورخـ شـــرارت و نیـ
جوانـان بـ  کارهـایی بماننـد کـولبری و اقـدا  بـ  خریـد و دــروش 

و در نتیجـ  . مواردی کـ  در قـانون کشـور ممنـوع هسـتند شـده اسـت
ایف دجاین نیز شاهد تخری  همـ  جـانبە دیـوارە سـازندە جـامکە و 
ــی و عـــد  برخــورداری از حقـــوق  ــ  روزمرگ ــان بـــ  دلی قشــر جوانم

در روزگـاری کە بیشـتر منـایق م رومـی کـ  . سـتیمشهروندی خود ه
, در آنها تنها شـاهد گرسـنگی و ق  ـی و مشـقت زنـدگی بـوده ایـم

اینلــوگرادی هــای , در حـال رونــق گــردتف و گــ ر از ب ــران هســتند
اقتصادی و وضکیت مکیشتی مرد  در ایران بـ  صـورت نزولـی و در 

ــ  ذکــر اســت کە ایــف وضــک. سراشــیبی ب ــران قــرار دارد یت در قاب
ــان  منــایقی ماننــد کوردســتان کــ  هــم در زمــان پهلــوی و هــم در زم
رژیـم من ـود خمینــی مـورد ســرکوب و ملیتـالیزه شــدن قـرار گردتــ  

زیــرا کوردســتان بــ  دلیــ  , اســت بســیار وخــیم و ب رانــی تــر اســت
ــواره مـــورد  ــ  داشــت  اســت هم ــارزاتی ک ــ هبی و ســابق  مب ــ  م دالی

بـوده و مسـتدا  در پـی از  سرکوب و غض  ایف قـدرتهای دیکتـاتور
بـیف بـردن ریشــ  ای و بنیـادی جوانـان و مــرد  کوردسـتان بـ  عــا  

مرد  کوردسـتان همـواره شـاهد سـناریوهای ضـد بشـری از  .بوده اند
درمان جهاد علیـ  مـرد  متلـومم تـا ت ییـر بادـت جمکیتـی و هـد  
قرار دادن جوانانم با مواد مخدر و بیکاری و عـد  برخـورداری از 

ت صـی  و هم نـیف رد صـالحیت بـرای برخـورداری از مشـاغ   امکـان
حساد اداری بوده اند ک  خـود زمینـ  سـاز ان رادـات شـ لی و نیـز 

تجربـ  . بیکاری و ده ها گون  دیگر از عوامـ  جامکـ  سـتیز میگـرد
چهـ  سـال  حکومـت کـردن رژیـم ایـف واقکیـت را بـ  کـرات بـرای مــا 

ــری در رویــ ــرده کــ  هــیچ گونــ  ت یی   نتــا  و سیاســتهای تکــرار ک
ایـف حکومـت هـیچ ارزشـی بـرای , خصمان  اش اتلـاق نخواهـد ادتـاد

مـردمم قا ـ  نیسـت و بارهـا نیـز از زبـان مسـتولیف و زمامـدارانم 
شـنیده ایــم کـ  وضــن مکیشــتی مـرد  و کوچــک شـدن ســلره هایشــان 
برایشـان هـیچ اهمیتــی نداشـت  و بــا ادتخـار ســرمای  ملـی کشــور را 

با . میکنند ک  هیچ سنخیتی با آنها ندارند صر  کشورهای دیگری
ایف حقیقت بسـیار , در نتر گردتف ایف وقاین و برآوردهای روزمره

آشکارا رخ مینماید ک  نتا  والیت دقی  در اوز دساد بسر برده و 
هددی بجز نابودی کشور ندارد کـ  در ایـف راسـتا مـرد  کشـور نیـز 

ــرای پیشــگیری از وخامــت هرچــ  بیشــتر و  بایــد هرچــ  زودتــر و ب
تخری  بنیادی کشور اقدا  ب  براندازی رژیم کرده تـا ریشـ  هـای 
دسـاد و دقــر و نـداری خشــکیده و کشـور و مردمــانم بـ  آن ــ  کــ  

 .لیاقتم را دارند برسند

خــود را بە  بە مناسـبت ســالروز والدت پیــامبر و پیشــوای کبیـر اســال ، حضــرت م مــد، صـمیمانە تــریف تبریکــات
  .یدار دستان ، ایران و جهان تقدیم ممسلمانان کور

ــونە در تـــاری  بشـــريت بـــودح ــف اســـال  هم نـــشف رهبـــری نم ایشـــان در دوران . ضــرت م مـــد،با آنكـــ  پیـــامبر دی
پیامبریشـان، از جهـات مثبـت، موجـ  پیشـردتهای چشـمگیری در تـاری  تمـدن انسـانی شـدند و همیشـە بـا رهــروان 

بـی تردیـد هرگـونە .سـهیم میکـرددیگر ادیان، با احترا  ردتار میکرد و درادارە مملکت نیز رهروان دیگر ادیان را 
خشونت و حملە تروریستی ومواضن غشراصول  توسـط هـر گـروه واشخاصـی کە ت ـت عنـوان اسـال  و یردـداری از 

مشـان جامکـ    پیامبر اسال  باشد، خ رنـاو و بـرخال  رهنمونهـای دیـف اسـال ، حضـرت م مـد وصـلخ و همزيسـت 
 .نی و بەویژە رهروان دين  مشباشدانسا

گونە بی احترامی نسبت بە حضرت م مد، دیف اسـال  و هـر دیـف و پیـامبری، اقـدا  نادرسـت بـودە و هم نیف هر
ضروریست حکومتها و مستولشف و قانونگ اران در سراسـر جهـان، از راە قـانون، بـی احترامـی و تـوهیف بە تمـامی 

  .وعقاید را م دود و ممنوع کنند ادیان

  موج  صلخ و ات اد اجتماعی شود و هیچ شخصـی ت ـت عنـوان اسـال  و باامید اینکە سالروز والدت پیامبر اسال
هم نـیف گروەهـای تروریسـتی کە . بەنا  دداع ازحضرت م مد، حملە تروریستی و آشوب و اغتشـاش راە نیانـدازد

با نا  اسال  مرتک  جر  وجنایت میشوند و مسلمان وغیر مسلمان را میکشـند و درکشـورهای دیگـر دسـت بە آشـوب 
  .رسوا و سرادکندە و نابود شوند ند و هددشان دشمنی با انسانیت است،مشزن

  .کوردستان و ایران تقديم مشكنم تبريكات مجدد  را ب  مناسبت سالروز والدت حضرت م مد بە مسلمانان 

  باباشی  حسینی دبیرک .  سازمان خبات کوردستان ایران

 

پیا  تبریکات دبیر ک  سازمان خبات بەمناسبت سالروز 
      {ص}والدت پیامبر اسال  حضرت م مد 

 

انســانها مکمــوال در زمــان احتیــاز و اجبــار بیشــتر از هــر 
ایف یک واقکیـت اسـت , زمانی دچار دری  خوردگی میشوند

کـ  م ــز انسـان بــرای دــرار از مشـک  میتوانــد خــایرات و 
لیستی و دانتزی را ٓ  واقکیتها را پاو کرده و ادکار ایده ا

می تصـمیم هـایی اما ق ن ب  یقیف تمـا. ن کندآجایگزیف 
ک  در ایف زمانها گردت  میشود منجر ب  پشیمانی گشت  و 
بسیار بدتر از قب  شکنندگی روحی و روانی را ک  پ  از 
چنـد بـار شکســتف باورهـایم داشـت  را بــ  همـراه خواهــد 

از ایف موارد تجربیات میتوان بـ  اواخـر سـرنگونی . داشت
قـدرت  رژیم پهلـوی و وعـده هـای پوشـالی خمینـی قبـ  از

 ,گردتنم اشاره کرد ک  با سوار شدن بر احساسات مرد 

    .رانــــــر در ایـبـتـاک٩١ 
   .      ماردین زاهدی: بقلم

 
 

.پارادوکسهای گلتاری و ردتاری  

  ماردین زاهدی
ن در اوز تــوحم و درنــدگی آبــ  قــدرت رســشد و پــ  از   

. دست ب  کشتار و از بیف بردن ملت ایـران و کوردسـتان زد
  اکنــون و بکـــد از بــیم از چهـــ  ســال و در اوز ضـــکف و

تزلزل رژيم،رضا پهلوی نشز با تما  حواشی ک  داشـت  از 
یبانی از سناه تروریستی مباحث اصالحاتی گردت  تا پشت

لترنـاتیو مردمــی میزنــد و راه آامــروز ســخف از , پاسـداران
یا رضا پهلوى ک  حتـی آاما . نجات مرد  را ات اد میداند

باوری ب  حقوق هی کدا  از ملیتهای غیـر پـارد نـدارد و 
نیـز در زمــان حکومــت پــدر و پــدر بــزرگم شــاهد ســرکوب 

لترناتیو مردمی و ٓ  ا تما  ایف ملیتها بوده ایم میتواند از
ات اد هم  جانب  سخف بگویدو در واقن ات اد و همبستگی 
بــا حکـــومتی دموکراتیــک و پارلمـــانی و ســکوالر میتوانـــد 
, بهتریف گزین  برای حکومت باشد اما ن  با سخف و وعـده
. و نــ  از زبــان كســ  كــ  كمتــريف هــوادار در ايـــران دارد

تـاری و گلتـاری همانگون  ک  بارها شاهد پارادوکسهای رد
بـا تبکیـت از عقـ  نمیخــواهیم , بـوده ایـم  از رضـا پهلـوى

شاهد و عام  استرداد و عودت تجرب  تل  چه  سال قبـ  
ملت ایران و کوردستان تنها خواستار احقاق حقوق . باشیم

باورهـا و , خود هستند و هرگز اجازه تخری  مجدد زندگی
امی مبــارزات چنــدیف ســال  خــود را ت ــت تــاقیر هــیچ نــ

 .نخواهند داد



      دوهزار وبیست میالدی  اکتبر ٠٣و سیصدونود ونە هجری شمسی برابر با  هزار مهر٠٣ {٠٠٥} :شمارە. ارگان کمیتە مرکزی سازمان خەبات کردستان ایران   :  تیکۆشان  
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:تللف  

  22194902441990:کمیتە مرکزی

221949029409021: مقر اربی    

  22194990449411 :مقر سلیمانیە

 آدرد و شمارە تللف های سازمان خبات کردستان ایران

  !ردستانهمیهنان ک
 !مبارز اسال  علمای

همــانگونە کە میدانیــد رژیـــم منلــور آخونـــدی در مــدت چهـــ  ســال حاکمیـــت 
، بیرحمانەتریف جنایات را علـیە مـرد  ایـران و بە ویـژە مـرد   مستبدانەاش

نان اهـ  تسـنف مرتکـ  و دههـا علمـای کوردستان و علمای دیف اسـال  و مسـلما
دینی را ترور و شهید کردە و هم نیف با بازداشت و شکنجە علمای دینـی اهـ  
سنت و حتی اعدا  چندیف پیم نماز شـیکە در ایـران ،کارنـامەی جنایتكـارى 
رژیم آخوندی در حق مرد  ایران را آشکارتر و سیاست سرکوب علیە م اه  و 

ای انسـانی، بەنــا  اسـال  را بــرای مـرد  ایــران پایمـال کــردن حقـوق و ارزشــه
  بر اساد ایالعات رسیدە توسـط دوسـتان و رهـروان  .بیشتر نمايان میسازد

  سازمان خبات و علمای دینی از داخ  کشور ،ساختار رژیـم آخونـدی دسـت بە
عملیات گستردەای علیە ملت کورد و مسلمانان اه  سنت دست زدە و مدتی است 

وتلویزیــون و سـایر ابـزار تبلی ــاتی، بەشـیوەی سیســتماتیک، از یریـق رادیـو 
علیە اصول اسال  و اه  سنت، تبلی ات مسمو  و دژخیمانە را منتشر میکنند، 
درتازەتریف اقدا  دون پایە علیە مسلمانان اه  تسنف، تلویزیون رژیم،ت ت 

 مسلمانان اه  سـنت و .نا  شبکە کوردستان بە خللای راشدیف اهانت کردەاند
مـرد  کوردســتان، در برابـر ایــف بـی احترامیهــا واعمـال ضــدمردمی و تبکــیض 
 حاکمیت آخوندی میان مـ اه ، خشـمگیف و دریـاد اعتـراد خـود راعلـیە ایـف

ازجـانبی دیگـر حاکمـان رژیـم دشارهایشـان را   .سر دادەانـد  سیاست نامشروع
رســول علـیە علمـای دیـف ادـزایم دادە در تـازەتریف اقدامشـان، ماموسـتا مـال 

دربرابـر . حمزە پور در پیرانشهر را دستگیرو بە مکان نامکلومی منتقـ  کردنـد
اقدامات رژیم ضد مردمی وضد اسالمی، مکتقدیف اه  سـنت و مـرد  کـورد، و 
هم نیف علمای دینی درکوردستان، تصمیم گردتند تا علیرغم دشـارهای رژیـم 

ەی نمازجمکە را و خواست مراکز امنیتی حکومت برای پاپ  کشیدنشان، خ ب
هد  علمای دیف از خ بەی روز جمکە ادشـای . بەایف مسالە اختصاص دهند

تبلی ات نادرست رژیم بودە و هم نیف میخواهند حمالت همە جانبەی حاکمیت 
  با اعال  .آخوندی علیە مسلمانان اه  سنت و مرد  کوردستان را م کو  کنند

ن وباتشـــکر از مواضــــن پشـــتیبانی خـــود از علمـــای دیــــف اســـال  درکوردســـتا
شجاعانەاشان درمقابـ  حکومـت مـ هبی و مرتجـن آخونـدی،اعمال ضـد مردمـی 

و بە مرد  کوردستان و علمـای دینـی   حکومت مرتجن آخوندی را م کو  میکنم
و تمامی اقشار، م اه  و ادیان مختلف درکوردستان ایمینان میدهشم کەرژیم 

تـالش بـرای ایجـاد اختالدـات  آخوندی نمیتوانـد بـا ایجـاد ب ـران و تبکـیض و
  .نــــــــــــابودی نجـــــــــــات دهــــــــــــد  مـــــــــــ هبی خــــــــــــودرا از ســـــــــــرنگونی و

  .ردســـــــــــــــــتانە حق لبـــــــــــــــــانەی ملــــــــــــــــت کپیروزبــــــــــــــــاد مبــــــــــــــــارز
مست کم باد همکاری و ات اد میان عقاید ،ادیان و مـ اه  درراسـتای زنـدگی 
در صلخ و آرامم و ات اد در مسشر آزادی و سردرازی و استقرار درکوردستان و 

                                                         .                                                     .   ایــــــــــــــــــــــــــــــران

  

 
.مبارزاتی ما بشمارمیروند از اولویتهای ،با ایف نتا  پلید ضد بشریمماشات رد هر گونە م اکرە و  سرنگونی رژیم اخوندی و  

ــورد حمــلە   ــا  دبیرکــ  ســازمان درم پی
ـــا و مســـلمانان  ـــم آخونـــدی بە علم رژی

          .اه  تسنف در کردستان

 

 !در سراسر جهان ،رهروان یارسانو دبیرک  
تبریکاتم را ب  رهروان يارسان تقديم   بە مناسبت عید خاونکار صمیانە تریف

و همزیستی مسالمت آمیز میان مکتقدیف بە ادیان  امیدوار  درسایەی صلخ. میکنم
وعقاید گوناگون درایران و کوردستان و هم نیف با سرنگونی رژیم ستمگر م هبی و 

  .متداو  م قق گردد  یکتاتوری درایران، آزادی و استقرار همزیستید
رهروان یارسان در مدت زمان حاکمیت آخوندها، و دیگر ساکنان ایران   ستابدیهی 

دراوان واقن شدەاند، و چنان ە حاکمیت درمواردی   و کوردستان مورد ظلم و ستم
نتور برآورده شدن مقاصد دربرابر رهروان يارسان مالیمت نشان داده، تنها ب  م

سیاسی و دریبکاری بودە و برای پنهان کردن چه  سال سرکوب و ستم علیە 
شکی نیست تا حاکمیت آخوندی برسرکارباشد، یارسان ها و  .یارسانها میباشد

تمامی م اه  و عقاید و همەی همیهنان درایران بەشیوەی سیستماتیک مورد ظلم 
هم و با مبارزه و ات اد و آشت  عموم  مشان یقیف دار  همە با. قرار میگیرند

میهف پرست درایران و کورستان آزاد، سرنگونی حاکمیت   عقاید مختلف و یارسانیان
با تبریکات مجدد ازیر  خود و همکارانم در سازمان   .ستمگر آخوندی ت قق میابد

 .خبات کوردستان ایران بە مناسبت عید خاونکار
 نسازمان خبات کوردستان ایرا

 میالدی 2020-10-31، هجری شمسی9911آبان 1 باباشی  حسینی

 

 

ـــات بـــ  مناســـبت عیـــد  تبریـــب دبیرکـــ  ســـازمان خب
  .خاوەنکاربە همیهنان یارسان در کردستان و ایران

 

در حقیقت جنبم زنان مدت جنديف سال است با وجـود 
ــن، بــدون تــرد،در بــر ــاع از همــ  موان اورده شــدن ودد

ق کـا منـادن و دسـتاوردهای .حقوقشان پادشاری میکنند
ایـف جنــبم نـ  تنهــا بـرای زنــان بلکـ  بــ  نلـن جامکــ  

عرصــ    مهــم ترن،وظیلـ  دکــالشف.بشـریت نشــز میباشـد
حقوق زنان، تالش برای تروی  روشف دکـری در جامکـ  
است،وبرای پیشبرد ایف هد ، همکاری و همراهی قشر 

در جامکـ  بـرای رسـیدن اسـانتر بـ  هـد  و  کثیر زنـان
ب  یور .ارمانیست ک  ک  برایم در تالش اند ضروريست

ــ   ــ ــژه در جامکــ ــ ــ  ویــ ــ ــانی و بــ ــ ــ  جهــ ــ ــی در جامکــ ــ کلـ
کوردستان،خواه یا ناخواه بیشتریف بار مستولیت پرورش 

بر خال  کودو، بر عهده زنان است هرچند ک  ایف نیز 
بە مرحلە کە  اما تا رسیدن.اصول برابری جنسیتی است

ــرورش کـــودو و وظـــایف دیگـــر در جامکـــ ، قســـمت   پ
ك  بايد تنها با   بیشترش بر عهده زنان گ اشت  شده

گلتار بلک  با عم  نیز ب  عنوان یک مستولیت مشترو 
ما ناچاریم ک  ایف حقیقت .مشان زن و مرد تقسیم باشد

را قبول کنیم کـ  در جامکـ  مـا زنـان بیشـتر از مـردان 
ــت کودکان را برعهوظیل  تربی ف را ـده دارند و باید ایـ

ــدر نت ــ ــ ــ   ــــبگیـر  کـ  بـا وجـود تـالش و کوشـم هم رـ
ــدکالش شـمار   وضکیت زنـان، متاسـلان  تـا کنـون ف امورــ

بـی شـک .زنـان از حقـوق خـود اگـاهی ندارنـد كثشـرى از
 .دشار های اجتماعی مانن اگاهی و هوشیاری زنان است 

 

تجاوز،ازارو .د زنان هستنددلی  اصلی خو  متنفاما م 
اذیت روانی،تخری  شخصیتی،ختن  و ت میـ  مجـازات 

ب  اص ال  مرتكـ  شـدن   سخت بر ضد زنان بخایر
ب  خایر   مرد نشز انجا  مشدهند اما  گناه،ك  جنسیت

قوانشف غشر عادالن  تبر   مششوند، ردتار هایی است 
امـا در .ک  در بیشتر کشور های جهـان مشـاهده میشـود

ــر کشــ ورهای پیشــردت  ودمکراســ  جنــبم نــان در ت یی
در عمو  ایران و ب  ویژه .قوانیف درصت بیشتری دارند

در کوردستان ب  دلی  دیکتاتور یودن حکومت و قانون 
عق  مانده ک  در آن حقوق زنان مدنتر گردت  نشده 
، با زنان و جنبششان مانند مجرمان برخورد میشود و 

هم نـیف رسـان  .ج  میشوندر دکاالن زندانی و شکناکث
هـای حکـومتی کــ  میبایسـت پلـی میــان زنـان و جامکــ  
  باشد، در خدمت حاکمیت مـرد سـاالری اسـت و تـالش

علیرغم هم  . دکالیف امور حقوق زنان را م کو  میکند
ــرای پیشـــبردش  ــان از هــر درصــتی ب ــبم زن ــا جن اینه

اما ایا خود زنان سرکوب شده، تا چ  . استلاده میکند
خواهان یادگیری و اگـاهی انـدوتا چـ  انـدازه  اندازه

زنـان  کـ  در بـی .برای احقاق حقـوق خـود میکوشـندو
ایالعی هستند بايد از ت ییرات و دستاوردهای بجنبم 
زنان است اگاه شوند داصل  زنان از جامک  و ابزارهای 

غشر ملشد وسـرگر  بـودن بـ  ( ایالع رسانی)تبلی اتی
،لبـاد هـای مـد روز مسا   غیر ضروری ماننـد میکا 

ن از یال و وسیل  های غیر ضروری موج  شده ک  زنا
ایف اصول پ  از کنکاش .مسا   اصلی بی ایالع باشند

ــیم ــان را شــام    بســیار تله ــامی زن ــوق تم شــدە و حق
ــح .میشود ــط جنیــق سقـ ــ ــف، حـ ــ ــق یـ ــالکـم  الق،ـ یت ــ

ــف خــر تــب ــود، حـ ــ ــقــ رسـتی درزنـد برابـر، حـق سرپ وقـ
  از ایــــــف پــــــایە و اصــــــول...و اســــــتقالل اقتصــــــادی و

   ی بەـــی کە زنانــــالــم و درحــرن بیستـــدرق.دــهستن

  .یکی از اصلی تریف موانن پیم روی جنبم حق یلبان  زنان،خود زنان،هستند
زارا رضائی: بقلم  

 
مکضــ    سیاســی در زنــدانها هســتند، شــماری از آنــان  جــر 

کســانی هســتند کە   .اصلیشــان مــد وســریالها تلویزیونیســت
، بەآنها هنوز کە بەجای آموختف اعتماد بەنل  دخترانشان

میآموزنـد تـا بـرای جلــ  تـوجە مردهـا ازحقیقـت شخصــیتی 
دور و بەخایردختر بودنشـان از عالیـق و آرزوهایشـان   خود

آنهـایی کە هنـوز دخترانشـان را بە ماننـد . چشمنوشـی کننـد
خـدمتکار و مهمـان در خانـ  بــدرى میداننـد، بـا ایــف روش، 

ایی نسـلی را ت ویـ  اجتمـاع میدهنـد، کە بـرای انجـا  ابتــد
تـریف کارهـا، بە مردهـا احتیـاز داشـت  باشـند، نمیتواننــد 
احساساتشــــان را بــــروز دهنــــد و کســــی را بــــرای زنــــدگی 
مشترکشان انتخاب کنند،بالکک  همیشە منتترنـد مـردی از 
آنهــــا خواســــتگاری کنــــدو خوشــــی زنــــدگی را در هرچیــــزی 

ایــف دختــران مــادران و زنــان آینــدەای . غیرازخــود میابنــد
رابـر هرگـونە ظلــم و سـتمی سـکوت میکننــد، مششـوند کە درب

آگاهی کـودکی را بە دنیـا آوردە و   مادری میشوند کە باعد 
چگونگی ردتار با کودو خودرا نمیدانند، درایف میان آموزش 
و آگاهی یک شخ  سب  ت ییردر خانوادەای واماندە مششود 

دراینجا اهمیت شکست  .ك  زنجیر بی ایالعی را پارە میکند
یـالع رسـانی آشـکارمیگردد، و گسـترش روشـنلکری سکوت و ا

وظیلەی تـک تـک ادـراد و تمـا  کسانیسـت کەبـدون تلـاوت 
بــرای مبــارزە   .خــودرا در ایـف چهــارچوب میابنـد  جنسـیتی

علـــیە خشـــونت، نیازمنـــد زنـــان شـــجاع هســـتیم زنـــانی کە 
میدانند هرچند علیە قوانیف عق  ماندە و جامکە مردساالر 

تهاجم ادرادی بـا ادکارمتکصـ  قـرار بایستند، بیشتر مورد 
اما بەایف واقکیت پی بردەاند کە بـدون تالشـهای . میگیرند

زنـان مبــارز، اهــدا  جنــبم زنــان ت قــق نخواهنــد یادــت، 
زندان، شکنجە، قت  سب  مششود وقـاین ناخوشـایندی رقـم 

و نســ  بە نســ    بخــورد، امــا زنــان عــز  جــز  خواهنــدکرد
و تلنـــ  و  کتــکدارنــد و گامهایشــان را مســت کم تـــر برمی

  چـــاقوی دســـت آنهـــایی کە بـــویی از انســـانیت نبردەانــــد،
 .خواهند ستاند

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

