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

                                           
 

       ٠٠٠٠١١: : شمارەشمارە        ..میالدیمیالدیدو هـزار و بیست دو هـزار و بیست ژوئن ژوئن   ٠٣٠٣هزار و سیصد و نود و نە هجری شمسی برابر با هزار و سیصد و نود و نە هجری شمسی برابر با   خرداد ماەخرداد ماە  ٠٣٠٣  سال سی و ششم سال سی و ششم 

.    .    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   
 

!دـــخنــان تاریـــع، خاطيـى موضـدگان بـنسویــران و نــکـروشنف  

سیامند            

 

تاریخی شماری از نویسندگان جهان و   نوشتەهایاگر کتاب و 
  کە بسیاری ازایـن  خاورمیانە را بررسى كنيم،مشاهده ميكنيم

تاریخ نویسـان بانشـر . منابع و نوشتەها،عارى از حقيقت اند
اکاذیب ،تمجید غيـر واعىـى مقامـات،اجير كـردن ا،كار،شـیوەی 
 تفکر، نوشتار و علمهایشان ،تنهـا بـرای کسـب تـروت و حفـ 

و ستمكار   جایگاهشان ،تالش کردەاند و حکومت های دیکتاتور
بە خون مردم  را،خدمتگذار و مردمى نشان داده و دستهای آلودە

ـــردم را از  را بە دســتهاى نجــات دهنــده مىر،ــی و بخشــى از م
ــــد ــــرده ان ــــراه ک ــــد  .حقـــایق تــــاریخ گم دیکتاتورهــــایی مانن

 بسـیاری ازچـین و  در هیتلردرآلمان، ستالین در روسیە، مـائو
سوی شماری از بە اصطالح روشـنفکران  دیکتاتورهای دیگر ،از

دزد و شكســت خــورده و بــی عزت،كوشــيده انــد آن  ،اجيرشــده
و خدمتگذار ملت مىر،ی کنند كـ   بە کسانى دلسوز را  جانيان

هــره خبیاشــان را از شــمارى از مــردم چمتاســفانە توانســتەاند 
دیکتاتورهـا در نرـر پنهـان کننـد ،کە متاسـفانە هنـوزهم ایـن 

ب  نیکوكـار و راە و بـاور کاذبشـان   بىضی از ا،راد در جامى 
تاریخ کهن خاورمیانە نیز ،رهبران و  در .ندرادار هواداران خود

ــــد ،کەازســــوی  ەهایشــــا ــــاتور ومســــتبدان بســــیاری بودن دیکت
  نویسندگان و روشنفکران عصرخود بەا،رادی عدالت خواه، نام

ماـال زمـانی کە خسـرو یکـم ملقـب بــ  بەعنـوان .بـردە شـدەاند 
مــیالدی  ٤۲٥انوشـیروان عــادل، پادشــاە ساسـانی شــد، درســال 

عتل عام مزدک ،رهبری خدمتگذار وانسان مقبول و بیش  دستور
ــخ کە رهــرو مــزدک بودنــد صــادر كــرد، و  از هــزاران مــردم بل

همچنین دهها نفر از اعوام و مسـوولین نزدیـک خـود راکشـت و 
ت شـاهانەی خـود بزرگتـرین جنایتهـا را برای حف  تاج و تخ

مرتکب شدە و دههـا تـاوان دیگـر را دربرابـر مـردم و کشـورش 
انجــام داد ،امــا ازســـوی نویســندگان و روشـــنفکران آن دوران، 

شد و لقب انوشیروان عادل را بر وى  وارونە جرایمشجنایت و 
کنون انوشیروان در گمان مـردم، پادشـاهی عـادل  تا نهادند و
راســتگویی و تالشــهای   در دوران حکومــت ساســانیها .بودەاســت

یزدگــرد ســوم ، ســومین پادشــاە ساســانیها كــ  درتــالش بــودە 
 در تروتمندان و ا،راد ،اسد را از عـدرت دورکنـد و عـدالت را

ظلـم و سـتم بـر کشـاورزان و ،قـرا را  و  سـازد جامىە برعرار
ریشەکن کند، ازسوی شماری از نویسندگان عصر خود بەعنوان 

تفاوت ناعادالنە  .پادشاهی ،اسد و ظالم نام بردە شدە است
در موضع و نوشتەی شماری از نویسندگان و روشنفکران آن زمان 

ناپسـند انوشـیروان دیکتـاتور را ،پسـندیدە و کـردار  کە ر،تـار
ــودە را بە ناپســند مىر،ــی  ــتش ب یــزد گــرد ســوم کە غمخــوار مل

ویسـندگان در میکنند ،نشـان دهنـدەی ایـن حقيـت اسـت کە آن ن
عصـر حاضـر  در. ، شریک جرم هسـتندهاظلم وستم و ناعدالتی

کشورهای خاورمیـانە، دیکتـاتور و   نیز بسیاری از سردمداران
نهادن کاخهایشان بر  و بنا  ریختن خون مردم مستبدند،آنها با
وبــا خــون روــزى و جنایتهــای بیشمارشــان بە   اســتخوان مــردم

رهن اســــت نمــــونە ایــــن مبــــ .شــــان ادامە دادەانــــد هایحکومت
دیکتاتورهــا بســیارند و کمترکســی هســت کە از آنهــا اطالعــی 

مــیالدی ۰٦۹۱باشــد ،در خــاطره آنهــایی کە در دهــ   نداشـتە
دو رژیـم مممدرضـا  شدەاند ،کـم و بـیش از جنایـات هـر متولد
 ردەی ــــــژە جنایات گستــبەوی.دی آگاهند ـــم آخونــوی و رژیـــپهل

 سرنگون باد نرام ضد بشری ویالیت ،قیە. مرگ بر سردمداران رژیم دیکتاتوری مذهبی آخوندی 

روشنفـکــران و نــویسنـدگان بـى موضـع، 
ـــد  ـــان تاریــخن !خاطي  

 دیپلماسی ایدئولوژیک، نە براساس 
،،          ٠،،   !منا،ع  

وظایف ما در عبال ممیط زیست 
!کردستان و جلوگیری از تخریب آن  

،،٠،،  

ع و ـــدى وسيـــدربرابر مردم و ملتهای ایران بە ححکومت خمینی  
 رىــــــسازمانهای جهانی حقوق بش  بودە کە چندین بار از سوی

ــــــــک ممکــــــــوم شــــــــدە اســــــــت                                          .حکومتهـــــــای آزاد و دموکراتی
اعدام هزاران ،ىال سیاسی و سرکوب مـداوم مـردم در طـی چهـل 

ایران ،سبب واکنش همە روشنفکران  ندها درسال سردمداری آخو
داخل و خارج  و نویسندگان وظیفە شناس و نترس و دلسوز در

اما علیرغم آشکارشـدن جنایـت و وحشـیگری خمینـی و .ایران شد
رژیمش، شماری بەاصطالح روشنفکر ونویسندە،بدون هیچ ابـاوى 

ــــت  از اعمـــال نابخردانـــ  شــــان از خمینـــی جنایتکـــار و حکوم
ش تىریـــف و تمجیـــد میکننـــد ،و کرامـــت اخالعـــی و دیکتـــاتور

اعمال . باخت  اند  بە پول و مقام وظیفەی مقدس نووسندگى را
ناپسند این بە اصطالح روشنفکران علـم بدسـت، آسـیب بسـیاری 
ب  مردم وارد کردە،و رژیم مستبد آخوندی بیشـترین بهـرە را از 

علـم  ارآن بردە ،بەشیوەای کە در بیشتر جلسات، نوشتار و گفت
بەاصــطالح روشـنفکر، بــ  ،اكــت و  اندیشـان،روشـان و تاریــک 

ایـران  جنایتهـای آخونـدها در نمون  دال بر بیگناهی حکومـت و
روشــنفکران و   بــدون شــک اکاذیــب ایــن.گــر،تە میشــود بەکــار

نویسندگان دروغین در عصر عدیم و جدید،آ،ت بزرگی بر پیکر 
بنيان كج حکومت، کە دیوار و  جامىەاست و سبب آن شده اند کە

دووار   پابرجا ماندە، و در ماندن  خون وجان مردم رنجدیدە با
 .لرزان حاكميت استبدادى، ب  آن كمك كرده اند

مسالە اصلیست کە میخـواهم   آن نمون  ها و مقدمە، برای شرح
آنرا بەنگارش درآورم، و آن نیز نقش روشنفکران و نویسـندگان 

. اســت  کشـور و ســرزمینی اسـتوار و بنيــاد در راهنمـایی جـامىە
نویسـندگان و روشـنفکران بایـد ســىی کننـد، حقـایق حکومتهــا و 

اکاـر . بازخوانى و اطالع رسانى کنند رهبران مردم و مبارزە را
از سیستم و حکومت در کشورهای اروپایی بەمیان بمث  اوعات 

یـاد  خوبآن بەعنوان نمونەای از شیوە حاكميتهاى  می آید و از
بسـیاری از  واعـع ایـن شـیوە حکومتمـداری مشـروع در ،در میشود

کشورهای اروپایی ، خود بە خود بە وجود نیامدە ،بـی تردیـد 
و در دورانهــای   مــیالدی۹۱کشــورهای اروپــایی عبــل از عــرن 

اروپـا،  شیوە حکومت بودەاند، امـا در  گذشتە دارای منفورترین
ــا نوشـتن و روشـنفکران و نویسـندگان بەخــود اســتفاده  آمـدە و ب

ازعلمهایشان،سـخنان و خواسـت  هـاى برحـق مـردم را بـ   درسـت
حاكميـت رسـانده و علـیە ،ســاد و جنایـت روشـنگرى كــرده و از 

ــلە .تىریـف و تمجیـدهای بـی اسـاس حکومتهـا دسـت برداشـتند  ب
،آنها بارعایت اصول مقـدس روشـنفکری ،و بـا اشـارە بە نقـا  

و همچنین تمجید ضىف و عوت حکومتها، وبرمالکردن اشتباهات 
اعدامات و خدمات دولتها،موجب دستاوردها و عملکردهای مفيد 
شده اند، ك  موجب تدوون سیستم وعانون در بیشـتر کشـورهای 

و  راسـتگو هسـتند  و اروپایی شدە كـ  حکومتهـا مسـووليت پـذور
مقام و مسولیتهایی کە بە آنها سپردە میشـود ،،قـط در راسـتاى 

زمـانی کە . گر،تە میشود  ور بەکارمنا،ع مردم و خدمت بە کش
وزیری یا مسوول هر کشوری کە دارای سیستم و دولت خدمتگذار 

یا اعـدامی مخـالف عـانون و برنـامەی  ،مرتکب اشتباهی شود و
توجیهی برای اشـتباە   هیچ گونە  کشورش انجام دهد ،نمیتواند

  وزیـر(انگـر اسـتو بـرگ )  بە عنـوان ماـال خـانم.خود بیـاورد 
 ارک بە خاطر جداکردن زن ومردی ــور دانـــــجرت پیشین کشاـــمه
 

  
                  

ا،غـان از یکـدیگر عــانون كشـورش را نقــ  كـرد،و در دادگــاە  
 وعشـــطبـور مــــالف عوانین کشــرخــە تصمیمش بــاعتراف کرد ک

ر از ا،ـراد احـزاب ـاسـت ایـن وزیـا دـــــکە پی ونەــــــوده،آن گــــب
خارجى بشمار می اید ،و علیرغم دیدگاەهای خود نسبت بە  ضد

این دست وزراء و  از .اعتراف کردپناهجویان بە اشتباە خود 
این .مسوولين کە بە اشتباە خود اعتراف میکنند بسیارند

نمونەها بەما میگویند کە کشورها بـا درو  و ،سـاد ادارە 
 بەمــا میگوینــد مســوولین بایــد شــهامت ایــن را.نمیشــوند 

داشتەباشد هروعـت اشـتباهی مرتکـب شـوند بـ  اشـتباه و 
روشنفکران و نویسندگان باود تاوان خود اعتراف كنند،و 

کردستان   .،ساد و حکومت وسیستم جنایتکار را ا،شا كنند
درك  یو ب  ایران و روشنفکران خائن و ،اعد مسووليت،وآمانده

  !كوت  ،كر و

بـرای احقـاق بـی شـماری   اتکورد طی مبـارز خلقمبرهن است 
 سـرزمین خـود ،ــدا ملـت و  را بـرای حقـوق و آزادى، جـان خـود

کردەاست ،اما متاسفانە تـاکنون بە ابتـدایی تـرین حقـوق خـود 
بـى شــك مىضـل مبـارزات حــق طلبـانە مــردم .دسـت نيا،تـ  اســت

مبــارزه و   عــدم ،ــداکاری و جانفشــانى و یــا عــدم ،کردســتان
  گذشتكى و دلسوزى و عدم شهامت و جسارت نیست، بلکە ازجان

ملـت  وكى از دالول اصـلى نـامو،ق بـودن مبـارزات حـق طلبـانەی
عدم وجود نقد و انتقاد بەجا از مبارزین و رهبران  ردستان،ک

 .مبارزات ملت کرداست

ملت کرد علیرغم جانفدایی های بسیار، تاکنون نتوانستە گـام 
راستای رسیدن بە اهدا،ش بردارد ،یکی از بزرگترین  بزرگی در

مىضالت مبارزات حـق طلبـانە کردسـتان ایـران، تمجیـدهای بـی 
روشنفکران و نویسندگان موجود در احزاب سیاسی پایە و اساس 

و یـا  حتی اگر در مقطىى، روشنفکر. و همچنین در جامى  است
ــا او بەشــیوەای دور کســی را  نویســندەای از اصــول  نقــد کنــد ب

بی تردید تا .میزنند  ناروا اخالعی برخورد میشود وبە اوتهمت
بە  ا،ـراد  تمجیدهای بی اسـاس كـار اصـلی تىریف و  زمانیکە

و نویســـندە باشــد و از انتقــاد ســـازندە از  اصــطالح روشــنفکر
شود و تا ندرگذشتە جلوگیری  و  احزاب سیاسی و رهبران شهید

مسير و روش درست را برای آیندە را نياموزوم و مد نرر عرار 
باید سىی کنیم  ما. ندهيم ،ملت کرد بە اهداف واالیش نمیرسد

 م و همچنــین انتقــاددهــی صــداعت و راســتگویی را اســاس عــرار
هـیچ .سازندە از حال و گذشتە مبارزات حق طلبانە ابراز كنـيم

 .،رد و هیچ جنبش حق طلبانەای از ملت و سرزمین بزرگترنیست
د و دربرابــر دادرایـن صـورت بایـد بە انتقـادات سـازندە گـوش 

نیروی مستمکم . دربرنگیریم انتقاد، عملكرد و ر،تار دشمنان را
مبارزات حق طلبانەی ملت کرد و  .کم استمستلزم ریشەی مستم

بلـکە ایـن ، رهبرانش ،با انتقادهای سازندە تخریـب نمیشـوند 
ـــی اســـاس بە اصـــطالح روشـــنفکران و  تىریـــف و تمجیـــدهای ب

بــ    اهــداف بــزرگش مســير مبــارزه را از  نویسـندگان اســت کە
دیرتــــر بە مقصـــــد کە بيراهــــ  ميكشــــاند و موجــــب ميشــــود 

پیشــنهاد مــن بە دوسـتان ،اعضــا و رهــروان راە ســازمان .برسـد
برابر هرگـونە انتقـاد  در، خبات کردستان ایران این است کە 

احساس و درك درست و دلسوزانە واكنش نشـان  با مسووالن  و
د ،زیرا عبـول نو الفاظ غير متىارف دوری کنژد و از شانتانده

 مسـخره و بیجـا  رهـا و خودخـواهیرا عوي و از مانو انتقاد ما
خانەای کە درکنار رودخانە و ساحل دریا و بر .میکند  برحذر

بر اتر طو،ان و طغيان آب غـرق  ،شود روى شنزار و ماسە بنا
ـــار  ـــا اوجـــاد ســـتون در كن ـــین خـــانەای را ب خواهــد شـــد و چن

 .دووارهاوش نميتوان از خطر ویرانی نجات داد

 

 

پــارادوکسهــای ر،تـاری و عملکــرد 
،،٠،،!برخـــی از اپوزسیون  

برگذاری دو جلسە تشکیالتی از 
طریق انالین برای شماری از اعضاء 

،،٠،،.اروپایی سازمان خبات  

خــرداد سالـروز  ٠٣،ــرخنــدە باد 
ا،تتـاح و راە انـدازی رادیـــو صدای 

،،٤،،.مبـارزە کــردستان ایــران  

تاتیر حضور زنان در ،ىالیتهای 
،،٠،،.سیاسی و اجتماعی کردستان  

ماجرای جورج ،لوید آ  مریكائی و 
  ،،٠،، !،ریبكاریهای حكام در ایران

آخوندها عامل ب  آ  تش كشیدن 
درختهای بلو  بەجاماندە از عصر 

،،٠،،.یخبندانند  



      ژوئن دوهزار وبیست میالدی  ٠٣خرداد  هزار و سیصدونود ونە هجری شمسی برابر با ..٠٣ {٠٠١} :شمارە. ارگان کمیتە مرکزی سازمان خەبات کردستان ایران   :  تیکۆشان  
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بازیهای سیاسـی بـین المللـی براسـاس بىضـی از 
مىیارو استانداردهای جهانی بنیانگذاری میشوند 
. این مىیارها بر پایە منا،ع مشترک و دستاورد 
و یـاری رســاندن بە یکـدیگر اســاس همکــاری و 
نزدیکی کشورها را پی ریزی کردە است. کشورها 
برسر حداکار منا،ع خود، همکاران و همپیمانان 
خودرا مشخص میکنند. اما برخالف ایـن عـوانین 
کلی وجهانی ،سردمداران رژیم اخونـدی ازهمـان 
ـــردم و بەدســـت  ابتـــدای غـــارت دســـتاوردهای م
گر،تن عدرت، اسـاس سیاسـت دیپلماسـی خـودرا 
برمبنـای ایـدئولوژی مــذهبی ،اشیسـتی خـود پــی 
ریـزی کردەانـد و طـی سـالهای متمـادی بە ایــن 
سیاست شکست خـوردەی خـود ادامە میدهنـد. در 
مقاطع مختلف تـاریخ حکومتمـداری ایـن سیسـتم 
،بە روشــنی میتــوان شکســتهای پــی در پــی ایــن 
سیاست را مشاهدە کنیم .                   . 
ـــــا اســـــرائیل و آمریکـــــا و اجـــــرای  دشـــــمنی ب
دستورالىملهای خمینی درچهارچوب صدور انقالب 
بە خارج از مرزها ،کە اساسی نابخردانە دارد 
توسط سردمداران ،مىیاری برای تشخیص دوست 
و دشمن عـرار دادەشـدە اسـت. آخونـدها باهـدف 
دشـمنی بـا امریکـا، همیشـە سیاسـت نزدیکـی بە 
کشورهای آمریکای التـین را، در برگر،تەانـد و 
در ایــن راســتا ،شــاهد ولخرجیهــای یــک طــر،ە 
برای این کشورهای بی خاصیت بـودەایم و ایـن 
کمکهــا  حتــی در داخــل سیســتم و مجلــن نیــز  
ــودە اســت.  همیشـە ســبب کشمکشــهای ،راوانــی  ب
احمدی نژاد در طی دوران ریاست جمهوری خود، 
تنها با کشورهای آمریکای التین همپیمان بود و 
بزرگترین همپیمانش هوگو چاویز، رئین جمهور 
ونزوئال بود. پن از بە ریاست جمهوری رسـیدن 
ــا ایــن  روحــانی ،تــیم وی سیاســت همپیمــانی ب
کشــور را خــاتمە داد و برعــراری  ارتبــا  بــا 
ــــرمش  کشـــورهای غربـــی را پـــن از سیاســـت ن
عهرمانـانە درپـیش گر،ـت . امـا پـن از شکسـت 
این سیاست و ازهم پاشیدن روابط میـان ایـران 
و کشــورهای اروپــایی و در صــدر ان آمریکــا و 
تممیــل ســنگین تــرین تمریمهــای امریکــا علــیە 
ایران و همزمان شکست ننگین سیاسـتهای ایـران 
ــــد عــــراق ،لبنان،ســــوریە و بە  در منطقە،مانن
لمــاظی عقــب نشــینی و عطــع دســت ایــران در 

تمـامی ایـن کشــورها و آغـاز ،ریـاد اعتراضــات    
  

!نە براساس منا،ع ،دیپلماسی ایدئولوژیک  
 کامیل نورانیفرد

 

پیــام کمیــتە مرکــزی ،بەمناســبت 
ـــدام  جـــوان وطـــن ۵۹ســـالیاد اع
   .درشهر مهاباددوست کورد 

 

در طول این سالها زنان در کوردستان ایران، علیرغم تبىیضهای جامىە و سرکوبهای گستردە ،بەسبب وجود عوانین ضد زن در سیستم زمامداری رژیم ایران ،هرگز وظایف انسانی خودرا ازیادنبردەانـد، و 
،ار  از تالششان برای احقاق حقوق خود، از حقوق ممیط زیست،حیوانات، و حتی مردها نیز د،اع کردەاند، ودراین راە ،داکاری کردە وحتی جان خودرا بە خطر انداختەاند. عکن و ،یلمهای کوتاهی کە 
ازحضور زنان در ،ىالیتهای جامىە تهیە شدە و در شبکەهای مجازی منتشر میشوند،اتبات میکند کە زنان تاچە اندازە توانا بودە و ایستادگی میکنند.زنـان دردنیـای واعىـی بـاوجود تمـامی موانـع، خسـتگی 
ناپذیر بودە و برای حف  ملت و میهنشان میکوشند. زندانهای رژیم ایران ،مملو از ،ىالین حقوق زنان و دلسوزان سرزمینمان هستند. همە میدانند ،شکنجەهایی کەدربرابر زنان اعمال میشود ،تاچە انـدازە 
ضدانسانیست. اما زنان شکست ناپذیر و مقاوم تر از همیشە بودەاند. دیرزمانیست کە زنان،درکوردستان خودرا جنن دوم نمیدانند و بە همین سبب همیشە در صفوف ابتدایی اعتراضات مردمی بودەاند . از 
زمانی کە کرونا بە ماابە تمامی جهان ،ایران و کوردستان رانیز دربرگر،تە،و روز بە روز بیشتر شیوع پیدامیکند،زنان کوچە بە کوچە سرزمینمان را پاکسازی میکنند،  زنانی کە بیشترشان دارای  تمصیالت 
آنها باتشکیل کمپین و گسترش اتماد میان دانشجویان و سایر جوانان جامىە در حف  جان هممیهنانشان کوشیدەاند.و همیشە بە ،کر خانوادەهایی بودەاند کە با شیوع کرونا وضىیت مىیشتی  عالیە هستند. 
ند ،و مجددا این زنها هستند کەباتمام توانشان دست بەکار شدە و دوش بە دوش مردها، درتالشند تاآتش راخاموش کردە و طبیىت  خوبی ندارند. رژیم ایران بیرحمانە جنگلها و طبیىت کوردستان را میسوزا
زنها درایران و بە ویژە در کوردستان بیشتر از هرعشر دیگری سرکوب شدەاند، وبە همین دلیل انها بیشتر ازهمە میدانند  دختر ۹٦سالە چرا خودکشی میکند  وجنگلهای کوردستان را از سوختن نجات دهند. 
؟میدانند عتل زنی کەدارای دو،رزند است بە دست همسرش چە رنج ودردی دارد؟احساسات زنی کە ،قط برای احقاق حقوق خود،زندانی شدە و مورد آزار واذیت عرارمیگیرد، را بیشتر ازهمەمیفهمند.بەهمین 
وزنان عهرمان صفت کوردستان دراین مدت باجان و دل بە یاری کولبرانی شتا،تند کەازسوی نیروهای امنیتی رژیم.   دلیل است بیشتراز دیگر اعشار جامىە رنج و درد رامیدانند وهمیشە واکنش نشان میدهند.

  

ملل، در چهـارچوب اجـراج ایـران از کشورشـان، 
مجــددا شــاهد تغیــر سیاســت ایــران  در برابــر 
ونزویال هستیم.                             . 
٠٣خـرداد هواپیماهـای حامــل مممولەهـای کمــک 
رسانی رژیم ایـران بـرای روبـرو شـدن بـا شـیوع 
کرونا دراین کشور بە زمـین ن ایـن درحالیسـت 
ـــار  از تمـــام کمکهـــای یونیســـف و ســـازمان  ،
بهداشـت جهــانی ،چــین ،کــرەی جنــوبی ،روســیە 
،امارات ،عطر و دیگر کشورها ،رژیم ادعا کرد 
کە برای مقابلەبا کرونا نیازمنـد پـنج میلیـارد 
دالرپول نقد از صندوق بین المللی ست. همزمان 
با رعایت نکردن عرنطینە ازسوی دولت و اغاز 
مــوج دوم کرونــا ،کە  ،جــایع ایــن بیمــاری را 
گستردە تر کردەاست،،رستادن کمک بە ونـزوئال 
جــای بســی تامــل اســت. ،ــار  از ایــن ،مــدتی 
پیش، رژیم ایران پنج نفتکش حاوی یک میلیون 
و نیم بشکە سـوخت بە ارزش ٤٥میلیـون دالر بە 
ونزوئال ،رستاد و همچنین کمکهایی بـرای ،ىـال 
کردن پاالیشگاەهای این کشور تامین کردەاست. 
ســوال اینجاســت کە ایــن کمــک رســانیها و ایــن 
همپیمـانی بــرای رژیـم ایــران چە ســودی دارد ؟ 
کشور ونزوئال در دنیا دارای چە جایگاهی ست؟ 
موعىیــــت دیگــــر کشــــورهای آمریکــــای التــــین 
چگونەاسـت؟ کشـور ونـزوئال بە دلیـل تمریمهـای 
اعتصـادی ســال گذشـتە، تــورم هشـت هــزاری را 
تبت کردە و تنهادر مدت چند سال اخیر بیشتر 
از پـنج میلیـون از ســاکنان ایـن کشـور مهــاجرت 
کردەانــد.و کشــمکش هــای سیاســی ایــن کشــور، 
تمــامی ،ىالیتهــای ایــن کشــور را دچــار رکـــود 
کردەاســت. دوکشــور کە دچــار  بمــران شــدیدی 
هســــتند و ســــختترین روزهــــای سردمداریشــــان 
راسپری میکنند. این وضىیت در بیشتر کشورهای 
آمریکای التـین بەهمـین شـیوە اسـت و در کشـور 
نیکــاراگوئە ،دانیــل ارتیگــا ،بە دلیــل ســرکوب 
گستردە مردم ،اعتبار خـودرااز دسـت دادە و در 
برزیل و اکوادور نیز چپ ها شکست  خوردەاند و 
جنــاح راســت بەســر عــدرت آمدەانــد و بەهمــین 
علت، هیچ یک از کشورهای عابل اعتمـاد رژیـم 
در امریکای التین،از جایگاهی برخوردارنیستند. 
بی تردید هیچ سود سیاسـی و اعتصـادی درایـن 
رابطە برای مـردم ایـران کسـب نمیشـود و تنهـا 
دلیـل ایـن بـاج دادنهـای رژیـم ،ایجـاد اغتشـاش 
علیە ایالت متمدەی امریکاست.و بە گمان رژیـم 
این گونە روابط میتواند بر آمریکا تاتیر گذار 
باشد،امریکایی کە حتی روسیە بارها ناچاربودە 
دربرابرش سیاستهایش، عقب نشینی کند . ایـن 
کمک و باجهای یک طر،ە ی رژیـم اخونـدی کە 
از بودجە و مىیشت مردم ایران برای جلب توجە 
کشــورهایی بــی خاصــیت تــامین میشــود ،تنهــا 
نشــاندهندەی شکســت دیپلوماســی اخونــدها مــی 
باشد و تالشهای بی تمر سیاسی تهران را، عبل 

از ســــرنگونی نهــــایی نشـــــان میدهــــد.شســـــت.         
. 

  

 ئزن بیشـتر از گذشـت  حـاآتوجە ب  ممیط زیسـت و حفـ  
حفاظــت از . مـد نرـر عـرار داد  اهمیـت اسـت وبایـد آن را

بە , ب  وظیف  ای مهم در جهـان مبـدل گشـتە  ممیط زوست
شــیوەای كە علیـــرغم ،ىالیــت نهادهـــای مــدنی در راســـتای 

دراکار کشورهای جهان عوانین ویژه ای برای , آنحفاظت از 
ها تصویب، و دولتها نیز وزارتی ویژه بـرای حف  زیستگاه

حف  و نگهداری از این منابع پر سود طبیىی را منصـوب و 
حف  ممیط زیست . عوانینی را برای این امر وضع کردەاند

و داشتن مکانی پاک و سالم حق مسلم ما و هم  آحاد مردم 
اســت، کـــ  بایــد صـــاحب منصــبان و دولتمـــردان، وظیفـــ  

نــرا برعهــدە بگیرنــد و موظفنــد ایــن آحفاظــت و نگهــداری 
مسوولیت را ب  بهترین نوع ممکن اجرا، وزیستگاهها از هر 

مبمث ممـیط زیسـت،مبمای . سیب و زیانی حف  کنندآگون  
جهــانی بــوده و ،راتــر از موضــوع ملــت و كشــورها، مــورد 

بدین مىنی کـ  تخریـب . رسیدگی شده است آنمباحاە و بە 
از جانـب هـر ،ـرد ویـا , آنممیط زیسـت و بـی تـوجهی بـ  

بی تردید . ممکوم و عابل عبول نمیباشد, دولتی انجام شود
  تخریب زیستگاهها شامل موارد بسیاری بـوده و میتـوان بـا

ساده ترین مشخصەی . نها رابهتر بشناسیم آذكر چند مورد 
ممــیط زیســـت بــرای هـــر ،ــرد کـــورد، طبیىتیســت کـــ  در 

و غیر زنـده راكە در اطرا،مان میبینیم و تمامی مواد زنده 
ن در آاطرا،مـان حــن کـردە و مســتقیم و غیـر مســتقیم بــا 

. ارتبا  و بر زندگی ما تاتیر گذار اسـت را شـامل میشـود
هر کوردی در عبال حفاظـت از ممـیط زیسـت باوـد خـودرا 
ــت ومیهــنش   مســوول بدانــد و همانگونــ  کــ  بــرای آزادی مل

ب، آدرحف   ب  همان شیوه نیز باید, تالش و مبارزه میکند
دلسـوزان  , هوا، جنگلها،جانداران واعع در خـاک کردسـتان

کرد بـرای نـابودی ملت  گام بردارد و از اعدامات دشمنان 
این سرمای  ملی جلوگیری کند تا سرزمینمان ممیطی سـالم 

سـت بـا همکـاری ،ىـاالن اوظیفەی هـر کسـی . باد بماند آو 
د تــا، زیسـت ممیطـی، نماینـده و نـاظرانی را مشـخص كننـ

لـودگی زیسـتگاه کوردسـتان آمتخلفانی کـ  موجـب تخریـب و 
میشوند را شناسایی و مجازات كنند و همچنین مانع تخریب 

از . لودگی با  و کوچ  و پارکهای شهر و روستاها شوندآو 
دیگر وظایف ا،راد ،کار و نرا،ت گروهی و مشارکت ا،راد 

  ممــرد. بـرای پاکسـازی جایگـاه، پـارک و تفریمگاههاسـت
کوردستان باید در کاشت درخت و نهال ب  شیوه ى گستردە 

کوتاهی نکنند و خودرا موظف کنند کە ساالن    در شهرها
برای کاشت درخـت و ایجـاد ،ضـای   در ،ىالیتهای گوناگون

گاهی از ٓ  عدم ا.سبز در داخل خاک کوردستان شرکت کنند
بزرگتـرین , در ،ىالیتهـای روزانە انممیط زیست و تخریب 

بە همــین . ن اسـت آلـودگی آنـابودی ممـیط زیســت و   امـلع
سـبب، بایـدهر گونـ  تغییـری در ممـیط زیسـت بە شـیوە ای 
علمـی باشــد و نگـذاریم ایــن تغییـرات باعــث از بـین ر،ــتن 

کـــ    بــا ایــن حقــایق ،مبــرهن اســت. ممــیط زیســت شــود
هرگز برای ممیط زیست , خوندی در ایرانآکاربدستان رژیم 

 بىنــوان و همچنــین از تخریـب زیسـتگاه ارزشـی عائـل نبـودە
ـــرای بقــای خـــود و ممکــم کـــردن پایــ  هـــای  مکــانیزمی ب

کردســتان و ،ىــاالن  ســاکنان. حکومتشــان بکــار گر،تــ  انــد
 با این سیاست هرچە بیشتر  دیت ـــد باجــزیست ممیطی بای

   

وظایف ما در عبال ممیط زیست کردستان و جلوگیری از 
جالل خوشکالم                               !تخریب آن  

جاهالن  و دشمنان  رژیم آخوندی مقابل  کردە ، و با حف   
 زیســـتگاه و طبیىـــت زیبـــاو بکـــر  کردســـتان ، مـــانع از 
دستدرازیهای مضاعف رژیم شوند. ضروریست، پیام طبیىت 
سـوخت  و زخمـی کردسـتان را بــ  مراکـز جهـانی رســانده و 
ـــا کە ســوزاندە میشــود،تن تمـــام   اعــالم کنــیم جنگلهــای م
انسانیت بەلرزە درمی آید و باید مانع جنایتهای رژیم شویم 
و ظلمهــای رژیــم مســتبد آخونــدی درعبــال ممــیط زیســـت  
کردستان را ا،شا و بـرمال کـردە تـا در مجـامع بـین المللـی 
بازگو و ممکوم گردد. از سوی دیگر نیز آگاهی ،ىاالن زیست 
مميطی امری ضروریست و باید از دور انداختن پسـماندها 
پرهیـــز و در هرچـــ  بهتـــر نگـــ  داشـــتن ممـــیط زیســـتمان 
بکوشـیم. بـدون شـک ، پـاکیزگی زیسـتگاهها، موجـب منــا،ع 
،راوان، سالمتی،آب بهداشتی و هـوایی پـاک در پیرامونمـان 
خواهد بود. ملت کورد, ب  دلیل ،قر، استامار و اشغال خاک 
و سرزمینش نتوانست ، آنگون  ک  باید در عرص  ،ىالیتهای 
زیسـت ممیطـی در کوردسـتان تـالش کنـد و ،ىالیـت در ایــن 
زمینە، موجب بازداشت و ایجاد موانىی برای ،ىالیت درایـن 
ـــورد زیســـتگاهها و  عرصـــ  شدەاســـت. ،قـــدان آگـــاهی در م
حفاظت از آن مسبب نابودی  زیستگاهها در کردستان و بە 
ویــژە در تفرومگــاه هــا و امــاکن عمــومی واعــع در اعلــیم  
کردستان شدە است. پـن حکومـت اعلـیم موظـف اسـت بـرای 
حف  ممیط زیست تصـمیماتی را اتخـاذ كنـد. در کردسـتان 
ایران نیز،باید نیروها و جریانهای سیاسی مبـارز، همگـام 
با ،ىاالن ممیط زیست در حف  ممیط زیست و آگاه سـازی 
مردم از خسارتهای ناشی از تخریب و آلودگی ممیط زیست 
و پیرامون آن با جدیت تـالش کننـد. دشـمنان کردسـتان در 
طول تاریخ،  همیشە درتالش بودەاند، و بدون توج  و با 
بهانــ  هــای گونــاگون در بە یغمــا بــردن ایــن ســرمایەها 
ونابودی و تخریب زیستگاههای  کردستان كوشـیده انـد. در 
همە بخشهای کردستان، شاهد هجوم دشمنان ب  زیستگاهها 
و تخریب آن بوده اوم. توپ باران جنگلهـاعلیە کردسـتان ، 
تمت عنوان مبارزه با پیشـمرگان و همینطـور دسـتاویزهای 
بـی اسـاس دیگـر موجـب بــ  آتـش کشـیده شـدن آن میشــوند. 
سپاه جنایتکار پاسدارن رژیم،مسوول تخریـب تمـامی ممـیط 
زیست  کردستان   اسـت  .کـ  سـوزاندن جنگلهـای مریـوان و 
ســقز و بانــ  ازجمــلە ایــن اعــدامات خرابکــارانە میباشــد. 
چپــاول تــروت و ســامان طبیىــی وغــارت منــابع زیرزمينــى 
واجرای سیاستهای  ضد ملى و نژادی از جانـب دشـمنان در 
کردسـتان متـداول بـودە و روزانـ  شـاهد تهاجمـاتی از ایــن 
جملـ  هسـتیم و ملـت مـا بایـد بـا هوشـیاری در برابـر ایــن 
سیاست کایف بایستند. سوزاندن و بە آتش کشیدن  اشجار 
ـــران, بە بهــانە کنتــرل منطقـــ  و  و جنگلهــای کردســتان ای
دالیلی مانند ،راری دادن اجن  از جنگلهـا در میـان جنگلهـا 
متداول بودەاست. تاکنون مردم و ،ىالین حف  ممیط زیست 
کردستان خود را سپر بال نمودە و اما رژیم بە كـارخود کە 
تخروب  طبیىت نابودی این جنگلهاست ادامە میدهد. بیشتر 
گونەهای نادر جانوران در کردستان دچـار آسـیب و یـا در 
خطـر انقــرا  و نـابودى عــرار گر،تــ  انـد. طبــق گفــتەی 
عیسی کالنتری رئین موسسـ  حفاظـت ممـیط زیسـت رژیـم، 
رژیم  ایران در تخریب زیستگاه مقام نخست را در جهان داد 

                                                       
                                                       

                                           

ــری  ــ ــال ۹۱٦۲ هجـ ــ ــرداد سـ ــی در ۹۲ خـــ ــ ــم خمینـ  رژیـــ
ــان  ــ ــ ــدار، آن زم ــ ــ   ،رمانــ ــ ــ  ى كــ ــ ــی، در اطالعيــ ــ شمســ
ــار،اجراى  ــ ــ ــور( خیانتکـــ ــ ــ ــ ــاجالی پ ــ ــ ــاد )حمیدرضـــ ــ ــ ــ مهاب
ــالم  ــاد را اعـــ ــهر مهابـــ ــرد را در شـــ ــوان کـــ ــدام ۵۱جـــ اعـــ
ــاە اول  ــارز در دو مـــ ــ ــان مب ــ ــن جوان ــ ــترین ای ــرد. بیشــ ــ ک
ــت(  ــ ــی، )،روردین،اردیبهشـــ ــ ــ ــری شمس ــ ــال۹۱٦۲ هجـــ ــ ــ س
ــان  زنـــدانی شـــده بودند،كـــ  چنـــد نفـــر از آنـــان ســـن شـ
ــدایی درس  ــ ــ ــدارس ابت ــ ــ ــود، و در م ــ ــال بــ ــ ــ ــر ۹٨ س ــ زیــ
ــا و  ــ ــان در ادامەی جنایته ــ ــن جوان ــدام ایــ ــ ــد.اع میخوادنــ
ــو   ــر مـــردم ایـــران وبخصـ ســـتم حکومتآخونـــدی در برابـ
ــدرت  ــ ــل بە عـ ــ ــان اوایـ ــود. در همـــ ــ ــتان بـ ــ ــردم کوردسـ مـــ
ــت و  ــا جنای ــم  كوشــيد ب ــن رژی ــی، ای ــم خمین رســیدن رژی
ــردم  ــ ــ  مـ ــ ــق طلبانـ ــتهاى حـــ ــ ــ  خواسـ ــردم، بـــ ــ ــتار مـ کشـــ
ــزم  ــورد و عــ ــت کــ ــواهى ملــ ــبش آزادیخــ ــتان  و جنــ کوردســ
ــ   ــ ــیدن بــ ــ ــرای آزادی و رسـ ــ ــتان بـ ــ ــردم کوردســ ــ ــزم مـ ــ جـ
ــد  حقـــوق بمقشـــان را بدهـــد.جنایتهـــا و ســـتمهاى بـــى حـ
ــتانهای  ــ ــهرها و شهرسـ ــام شـــ ــ ــم، درتمـ ــن رژوـــ ــ ــرز ایـ و مـــ
ــال ادامە  ــ ــدت )٤١( ســ ــ ــد، و در مـ ــ ــاز شـ ــ ــتان آغـ ــ کوردسـ
ــودی  ــ ــت آخ ــداول حکومــ ــت متــ ــ ــرم  وجنای ــ  دارد. جــ ادامــ
ــن  ــران ایـــ ــردم ایـــ ــام مـــ ــتان و تمـــ ــردم کوردســـ دربرابرمـــ
ــ   ــدی بـــ ــم آخونـــ ــ ــد، کە رژی ــادآوری میکنـــ ــت را یـــ ــ حقیق
ــذور  ــ ــر بـ ــردم تغييـــ ــا،ع مـــ ــ ــتاى منـ ــ  در راســـ ــیچ وجـــ هـــ
نميباشــد و هرگـــونە تالشـــی بـــرای نشســـت و گفتگـــو بـــا 
ــتوه  ــان  مـــردم بە سـ ــدە و دیکتـــاتور بە  زوـ حکومـــت درنـ
ــن  ــ ــون کفـ ــ ــل گـ ــ ــهیدان گـ ــ ــت شـ ــ ــال و خواسـ ــ ــدە و آمـ ــ آمـ
ــود،  ــ ــ ــد ب ــ ــ ــهیدان آزادی خواه ــ ــامی شــ ــ ــ ــتان و تم ــ کوردســ
ــرای ادامە بە  ــ ــ ــران بــ ــ ــ ــتمگر ایــ ــ ــ ــت ســ ــ ــ ــا حاکمیــ ــ ــ وتنهــ
ــوان  ــدام ۵۱ جـــ ــ ــرد.اع ــ ــد ب ــع خواهـــ ــ ــود نف ــ ــت خ ــ حاکمی
بیگنـــاە کـــورد در شـــهر مهابـــاد، جنـــایتی ســـت کە هرگـــز 
ــو   ــارزین بخصــ ــامی مبــ ــورد و تمــ ــردم کــ ــاطره مــ در خــ
ــران  ــ ــ ــتان ای ــ ــات کردســ ــ ــ ــازمان خب ــ ــفوف ســ ــ ــارزان صــ ــ مبــ
ــن  ــ ــهادت ایـــ ــ ــ ــالروز ش ــ ــد.در ســـ ــ ــ ــد ش ــ ــوش نخواهـــ ــ ــ ،رام
ــر روان  ــ ــ ــتیم بــ ــ ــ ــالم و  درود میفرسـ ــ ــ ــان، سـ ــ ــ آزادیخواهـ
ــاوى و  ــ ــ ــاپیروزی  نهـ ــ ــ ــدهيم تـ ــ ــ ــد ميـ ــ ــ ــان و تىهـ ــ پاکشـــ
رســیدن بـــ  اهـــدف واالى شــهیدان ،بـــ  مبـــارزه و تـــالش 
ــد  ــدی وضـ ٓ  خونـ ــروع ا ــم نامشـ ــر رژیـ و کوشـــش  در برابـ

ــیم.               .         ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــی ادامە دەهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مردم
ــزی ۹۲  ــ ــتە مرک ــ ــران کمی ــتان ایــ ــ ــات کوردس ــ ــازمان خب ســ

ــمن.                     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــری شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرداد ۹۹۹۹ هجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خـ
.                                

ــاعی کردســتان ــی و اجتم ــای سیاس ــان در ،ىالیته ــاتیر حضــور زن        فرمیککر رئا کک      .ت

 

بەآنـان شـلیک میشـد، ایـن صـمنەها تـازەگی ندارنــد 
،این زنها دست پروردەی  مادرانی هستند کە زمانی 
پیشمرگە ها در کوههای کوردستان مبارزەمیکردند از 
خورد و خوراک خود و خانوادەهایشـان میگذشـتند و 
آن را بە پیشمرگەها میرساندند . بی تردید جنبش 
مبــارزات آزادیخواهــانەی ملــت کــورد بــرای نیــل بە 
اهداف واالیش ،مستلزم وجود این چنین زنانی ست و 
ا بودنـد کە رهبـران و شخصـیتهای بـزرگ را  این زنهـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد.                                  پـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروردە کردەان
   .                                     
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ـــد  ـــورج ،لوی ـــاجرای ج مریكـــائی و   آم
 علک  هررامک  !،ریبكاریهای حكـام در ایـران

     
هررام  عل   

بیسـت و پـنجم مـاە مە ۲۰۲۰ درایالـت مینەسـوتای 
آ  مریکــا مــردی سیاهپوســت بانــام جــورج ،لویــد زیــر 
زانوان پلیسی سفیدپوست کشـتە شـد. ایـن مـاجرا بە 
سرعت در رسانەو شبکەهای اجتماعی آ مریکا منتشـر 
و موجب اعتراضات مردمی علیە اعدام و ر،تار خشن 
پلین سفید پوسـت شـد. ایـن اعتراضـات نە تنهـا در 
آ  مریکا بلکە در اکار پایتخت و شهرهای مختلف جهان 
علیە نژادپرستی برگزار شد. اعتراضات مردم آمریکا 
و جهـان بـرعلیە کشــتە شـدن جــورج ،لویـد، بەحــدی 
تاتیرگذار بود کە دادگاە آ  مریکا حکم بازداشت ایـن 
پلین سفید پوست و هفـت  همکـارش را دادە و پـن 
از مماکمە، احکام سنگینی علی  آ نهـا صـادر کردنـد. 
در واکنشـها بە کشتەشــدن جــورج ،لویــد، شــماری از 
مقامات و حکومتهای مخالف  آ  مریکا موضىگیری كرده 
و  دولــت کنــونی كــا  ســفید را زیــر ســوال بردنــد. 
خامنەای رهبر و آ  خوند روحانی رئین جمهـور رژیـم 
آخوندی بودند کە واکنش نشـان دادە و بـرای جـورج 
،لوید اشک تمساح ریختند. آ خوند روحانی در پیامی 
ویدوئی دربارە چنـدین مسـالە ازجمـلە جـورج ،لویـد 
صمبت کرد و آ  ن را بە عنوان ،اجىە تفسیر كرد. وی 
گفت این وعایع نشان دهندەی این حقیقـت اسـت کە 
هنوز تارسیدن بە تمدن جهـانی و مـردم سـاالری کە 
برای رهبران و مردان بزرگ و بەویژە پیامبر اسـالم 
مهم بودە، راە زیادی درپیش است. وی در ادامە گفت 
مـا همـراە مـردم آ  مریکـا هسـتیم و بـا كسـانی کە بە 
دلیـــل کشـــتن جنایتکـــارانەی سیاهپوســـت آ مریکـــایی 
توسط پلین این کشور بە خیابانها آ  مدەاند همدردی 
 میــکنیم. وی همچنیـن گفــت: انجیل کتابی نیست کـــە 

مایە شرمساریست . دستور کشتار بیگناهان را بدهد 
کە رئین جمهوری بخواهد برعلیە ملت خودش چنـین 
اعــدامی بکنــد و بە کتــاب مقــدس دســت زدە و ایــن 

کتاب . اعدام او مسبب خشم ادیان ابراهیمی مى شود
ن احتــرام   نیـز نـزد مـا مقـدس بـودەو مـا بە آ مقـدس

مریکا روی داد بـ    در آ  نچ  واضح است، آ. میگذاریم
وجدان تمامی انسانها شوك بزرگی وارد كرد و اعدام 

اما همانگونە . زرد این پلین آمریکایی، انسانیت را آ
کە مشــاهدە کــردیم ایــن ا،ــراد بازداشــت و ممــاکمە 

کهایی کە مقامــات مبــرهن اســت، تمــامی اشــ. شــدند
ایــران تمــت عنــوان حمایــت از انســانیت و مقدســات 
ریختند، ریا، ،ریبکاری و دورویی این ا،راد بەویژە 

خوند روحانی درحالی از جورج  آ. خوند روحانی بود آ
ــین آ خونــدی و   مریکــا میگویــد کە رژیــم آ  ،لویــد و پل

ـــردم  ـــیە م شــخص روحـــانی در کشـــتار و جنایــت عل
ــــــران .             دســــــت داشــــــتە و دارنــــــد کوردســــــتان و ای

روحانی درحـالی از کتـاب مقـدس میگویـد و دونالـد 
   سـرزنش  ترامپ را برای دست زدن بە کتـاب مقـدس

میکند، کە خمینـی رهبـر و بنیانگـذار رژیـم آخونـدی 
ن مقدس و دین اسالم ،توای جهاد علیە ملت  بنام عرآ

خوندی   خوندان همدست با رژیم آ  کورد داد، و تمامی آ
دربرابـر جنایـاتی كـ  علیــ  مـردم كردسـتان صــورت 

 . ن حمایت کردند گر،ت، ساكت بودند و یا اینك  از آ

خونــدان حــاكم درحــالی بــامردم امریکــا همــدردی  آ
میکننـد کە طـی چهـل سـال حکومتشـان از هـیچ گـونە 

ــیە مـردم بەســتوە آ  مــدە، تمــت  جنایـت و ســرکوبی عل
عنوان دین و مقدسات هیچ ابایی نداشتند و مردم را 
متممل درد و رنج بسیار کردەاند و برای هر یک از 

ـــدر ـــردم آیە و م ـــ  م کی از کتـــاب جنایتهایشـــان علی
اگـر انجیـل کتـابی نیسـت کە در آن . وردنـد  سـمانی آ  آ

،رمان کشتار مردم بیگناە را بدهـد، پـن بـی گمـان 
در عرآن و کتابهای آسمانی دیگـر نیـز کشـتار مـردم 

امـا ایـن آخونـدان ضدبشـری . بیگناە را نهی كردەاند
ـــر چە  کە ،قــط رخسارشـــان شـــبی  انســـان اســـت، ب

وردن   ع دست و پـا و درآاساسی، دستور کشتار و عط
 چشم از حدعە صدها انسان بیگناە را صادر کردە و 

اگــر در دســت گــر،تن کتــاب مقــدس توســط . میکننــد
دونالـــد ترامـــپ موجـــب شرمســـاری تمـــامی ادیـــان 
ابراهیمیست، پن پناە گر،تن در پشت کتاب مقـدس 
و حکومت کردن بر اساس دین، ،ساد و کشتار مردم 

و مــرز شرمســاریها عبــور ایــران و مــنطقە ، از حــد 
ن سـخن   خونـد روحـانی از آ مسالەای کە آ. كرده است

میگویـد، نشــان واضــح ،ریبكــاری و پــر روویــی ایــن 
خوندان است و نە تنها ب  انجیل و مسیح بلـکە بـی  آ

ـــف  ـــن اســالم و مــذاهب مختل احترامــی بزرگــی بە دی
خونـدان   سـال اسـت کە آ۰٤بیش از . درایران کردەاند

دین اسالم این حقیقت رابرای همە آشکار تمت عنوان 
ـــی احترامـــی   كردەانــد كە، ســـخنان و ر،تارشـــان، ب

بزرگـی بە تمــامی ادیـان، عــوانین اسـمانی و زمینــی 
خر این اسـت كـ  پـن از کشـتن جـورج  سخن آ. است 

مریکا راە عدالت را درپیش گر،ـت و   ،لوید، دادگاە آ
و مە را صادر و اجـرا كـرد کەرنـج  ٥۲حکم متهمان 

مـال مـردم ایــران کـاهش پیــدا کـردە و زخمهایشــان   آ
خونـد زدە کە مـدت  اما در ایـران آ.التیام پیدا میکند

سـال اسـت تمـت عنـوان دیـن و مـذهب، جنایتهـای ۰٤
خونــدها و   بیشــماری را مرتکــب شــدەاند و تمــامی آ

پاســـداران جیرەخوارشـــان دستشـــان بە خـــون مـــردم 
تنها زمانی بە غشتە است،  بیگناە اوران و كردستان آ

سـزای اعمــال خــود میرسـند كــ  عــوانین و دادگــاهی 
عادل و دولتی مردمی و دموکراتیک در مسند عـدرت 

ن زمان تمامی مجرمان را مقابل میز عـدالت   باشد، آ
                               ..                          بردە كە مماکمە شوند

!ی از اپوزسیونـــرد برخــاری و عملکـای ر،تــارادوکسهــپ  
ماردین ئاهدی                        و آخر،، عسمت دوم،،  

 
مسیر مبارزه بسیار پیچیده و سخت همراه ....  

. با بسیاری از توطو  ها و خیانتها نیز هسـت
این امری طبیىیست ک  وعتی یک سازمان در دل 

بـدنبال از بـین بـردن ملتی ممبوب میشـود رژیـم 
از هــر طریقــی باشــد کــ  امــروزه , ممبــوبیتش

بیشتر از راه تبلیغات منفی و تمریف ا،کار ب  
وســـیل  مســـتندات ،یـــک طراحـــی شـــده اعمـــال 

اما بیشترین ضرب  ای ک  میتواند باعـث .میشود
اخالل در ممبوبیت احزاب شود پـارادوکن هـای 
ر،تـاری و اجـرای سیاسـت هـای اشتباهیسـت کـ  

واند تا حد زیادی ب  ارتبـا  بـین مـردم و میت
سیاســت هــایی ماننــد .ایـن نهادهــا لطمــ  بزنـد

،ریب دادن احزاب با نام مذاکره کە ایـن بـاور 
بە کرات و تجارب زیاد و دردآوری اتبات کرده 
است نتیج  ای بجز ترور اعضا و سرکرده ها و 

و . حمل  ب  پای  و اساس احزاب نداشـت  اسـت
پنهانی با حکومت و یا ابراز  یا همچنین روابط

ا،کار و سخن گفتن در مورد تـالش بـرای ایجـاد 
یــک حکومــت دیکتــاتور دیگــر بــرای مبــارزه بــا 
حکومـت دیکتــاتور کنــونی و یـا ســو اســتفاده از 
مبارزان و هوادارن تمت عنوان مبارزه با اهداف 
شخصی و حتی درگیری با دیگر احـزاب مخـالف 

لطم  را ب  آنها کە میتواند بزرگترین , حکومت
زیرا اگر مبارزه برای آزادی ملت باشد . وارد کند

چند ک  تضادهایی همراهی با سایر احزاب هر 
ــا هــم داشــ باشــند امــری ضروریســت و تە نیــز ب

ـــد ا،کــار را بــ  ســـمت  عکــن ایــن مــورد میتوان
عــوانین و   .عــدرتگرایی شخصــی مىطــوف ســازد

پروگرامهای اپوزسیونها امکـان دارد بـ  واسـط  
بره  های زمانی تغییراتـی نیـز در پـی داشـت  

اصـلیش کە بـ  بــدان   اگـر بــ  هـدف باشـد امـا
واسط  بنیاد نهاده شده است لطمـ  نزنـد و در 
جهت پیشبرد و ب  روز کردن خواست  های مردم 
ــــــری طبیىـــــی و مترعــــــی ممســــــوب  باشـــــد ام

مبارزه و حن آزادی خواهی با ایمان ب  .میشود
ای دیکتاتور است هدف بزرگترین دشمن نرام ه

 ,نقط  عوتهای اوپزسیونهاست ک  جزء مهمترین
   

مبارزانی ک  جانشـان را ،ـدای هـدف بزرگشـان 
میکننـــد و شـــاید بزرگتـــرین ســـرمای  احــــزاب 
شهیدانشــان و ادامــ  دادن بــ  راه ایــن عزیــزان 

حــال ایــران یکــی از دیکتــاتور   حکومــت .باشـد
ترین و خونریز ترین حکومتهای ،اسد کنونی در 
دنیاست ک  دارای چندین اوپزسیون و آلترناتیو 
نیز هست ک  بیشتر از چهل سـال اسـت بـا ایـن 
حکومت و سیاستهای دولتهایش در این مـدت بـا 

هر , انواع و شیوه های مختلف مبارزه کرده اند
م  و پروگرامهای خا  کدام از این احزاب برنا

خود را دنبال کرده و دارای پرانسیوهای ر،تاری 
اما چـ  چیـز باعـث میشـود . خا  خود هستند

ک  بىد از چهل سال مبارزه هنوز هم این رژیـم 
آیـا کـم کـاری از جانـب   منمـوس سـرپا باشـد؟

آیا تىدد  احزاب است یا ن  خود مردم مقصرند؟
آیــا  حزبـی باعــث کنـدی ایــن رونـد شــده اسـت؟
اینها  نمیشود این احزاب با یکدیگر یکی شوند؟

پرسشهایی است ک  در ذهن هـم مبـارزان و هـم 
مردم داخل کشور پدید می آید و عطىا نیـز در 
چنین احوالی هم  ب  دنبال مقصـر و راه چـارە 

م ایـران دارای ـــی اسـت کـ  رژیـــدیهــب .میگردند
حال بسیار خونریز  دیکتاتور و در همان نرامی

و بیرحم بوده ک  از هیچ تالشـی بـرای سـر پـا 
 نهایـتنگ  داشتن حکومتش دریغ نمیکند و ایـن 

بی عدالتیست کـ  چنـدین سـال مبـارزه بـا ایـن 
کارآمـد جلـوه دهـیم کـ   رژیم را بی ارزش و نا

ملت در  اوضاع ، چ  بسا اگر این مبارزات نبود
. بـودکردستان بسیار دردناکتر از حـال حـاظر 

سیاست خصمان  رژیم ب  گون  ای شده است ک  
،شار مادی و کشتار بی پروای جوانان و سرکوب 
ــی دیگــر تــا  بسـیار شــدید مــردم و بســیار دالیل
حــدود زیــادی باعــث تــرس آنهــا شــده اســت و 
نمیتــوان مردمــی را کــ  در ایــن شــرایط ســـخت 
. زندگی میکنند را نیز ممکوم ب  کم کاری کـرد

امی جوامــــع اشخاصــــی بدیهیســــت کــــ  در تمــــ
 خود،روخت  وجـود دارنـد کـ  باعـث خیانتهـایی

 ی هستند کـ ــو در احزاب نیز کسان, دـــــمیشون
  
 
  

ــــر پــــا گذاشــــت  و از  سیاســــتهای حــــزب را زی
در پروتوکــل هــایی پیــروی میکننــد کــ  هرگــز 

دیدگاه انسان ها ،اساسنام  آنها درج نشده است
هـا دارد  بستگی ب  سطح ،کـری و بلنـدنرری آن

بدین گون  ک  هر چ  وسىت ،کری شخص بیشتر 
باشــد نگــرش منطقــی اش بــ  جهــان و مســائل 

; تر خواهـد بــود پیرامـون بسـیار بیشـتر و وسـیع
دیــدگاه جغرا،یــایی بــ  انســان هــا و در نرــر 

بـرای درج ارزش بــر روی  گـر،تن اعلـیم زنـدگی
حدود انسانی یکـی از منفـورترین اعمـالی اسـت 

تواند مسیر مبارزه را تا حـد زیـادی بـ   ک  می
گمراهی بکشاند و در اساسنام  برخی از احزاب 
ب  صورت مستقیم ب  آنها اشاره شده و ب  شدت 

شود ک  در صورت رعایت این مىقولـ   ممکوم می
. ریان خواهد بودای واعىی در ج پرنسیو مبارزه

نکتە عابل تامـل دیگـر تىـدد احـزاب اسـت کـ   
برخــی آنــرا اســاس کنــدی در پیشــبرد اهـــداف 

در نرــر  ایـن را هـم  امـا ایـن بایــد .میخواننـد
تىدد احزاب وعتی صر،ا برای وجود  گر،ت ک  

هیچگونـ   ،دستیابی ب  هدف ملی و میهنی باشد
لطم  ای ب  مبارزه وارد نکـرد و حتـی میتوانـد 

اما مسال  همکـاری نکـردن , مفید هم واعع شود
احزاب در برخی از مسائل و برنام  ها ب  اصل 
اساسـنام  آنهــا و پیـروی از مرجىیــت و ماهیــت 
اصلی و ریش  ای آنها بر میگردد ک  این نشان  

گرچـ  اخـتالف , عداوت آنـان بـا یکـدیگر نیسـت
هایی وجود خواهد داشت ک  این امری طبیىی و 
                       . اجتنـــــــــــــــــــاب ناپــــــــــــــــــــذیر اســــــــــــــــــــت
 .  

درختهــای بلــو  ن تــش كشــید  آخونــدها عامــل بــ  آ
ــــــــــــــدە از عصــــــــــــــر یخبنداننــــــــــــــد .                  بەجامان

شۆرش حاج            

 

 ،راهم میاورند.این وضـىیت بغـرنج و عـدم مسـوولیت پـذیری 
حاكمیت در برابر ممیط زیست و ،ضـای سبز،درحالیسـت كـ  
آخوندها برای سرکوب مـردم ناراضـی سـریىا تمـام نیروهـای 
هوایی وزمینی راباتمام امکانات بەکار گر،تەو دربرابر مردم 
باخشونت ر،تار میکنند. متاسفانە  رژیم آخوندی دراین مورد 
بسیار بیتفاوت عمل میکند  و در اتفاعاتی ازین دسـت تنهـا 
،ىـالین جــامىە مـدنی و ممــیط زیسـتی هســتند کە بە صــورت 
خودجوش و مستقل بـرای حفـ  ممـیط زیسـت میکوشـند . ایـن 
بار آ سیب بسیاری بە ممیط زیست وارد شدە و همـانگونە کە 
در آ مارها مشاهدە میکنیم دوسوم طبیىت رشتەکوههای زاگرس 
نابود شدەاند . سیاست رژیم آخوندی در برابر ممـیط زیسـت 
سیاستی ضد ميهنى است.و این راهکار موجب گشتە ،سرماو  و 
تروتهاى طبیىی کە طی سالیان طوالنی پدید آ مدەاند ازبین 
برونـد و بە نســلهای آ ینــدە خیانــت بزرگــی شــود . نبایــد از 
حكومـت آخونــدی توعــع داشــت تـا بــرای پیشــگیری ازســوختن 
جنگلها كاری انجام دهد، حکومتی کەبرای جان انسانها هیچ 
ارزشی عائل نمیشوند،بی تردید گونەهای گیاهی و جانداران 
دیگر نیز درامنیت نخواهند بود ،تنها راە  کاهش آ سیب زیست 
ممیطی، سرنگونی ایـن سیسـتم و حکومـت دیکتـاتوری  توسـط 

ـــان تمــامی ملتهــاى  ایرانــی اســـت.         مــردم و مبــارزات بــی ام
.    

باسرکارآ  مدن حکومت آخوندی  مقطع  تاریكی ازتاریخ ایـران 
ــق و  رعـم خـورد و ایـران و بـ  لمـاظ تـاریخی، اسـتبداد مطل
تداوم جنایات و نابودی بەتمام مىنای تمـامی ابىـاد زنـدگی 
اجتماعی ،سیاسی ،اعتصادی و ،رهنگی مردم ایران رعم خورد 
و ایران عاری از پیشر،ت و خیرو خوشی گشت. ،ار  از ابىاد 
ــابودی  دیگـر جنایتهــای سـردمداران علیــ  مردم،حـال شــاهد ن
ممیط زیست ایران میباشیم. چنانچە سخن از ممیط زیست  در 
سیستم حکومت آخوندی بە میان می آید ،اولین چیـزی کە بە 
ـــــا و  ـــــان خطـــــور میکنــــد خشـــــک شـــــدن دری ذهــــن و ،کرم
ـــــــارش  ـــــــابودی جنگلها،ســـــــیل، ب رودخانەها،ســـــــوختن و ن
گردوخاک،ویرانی كشنزارها،نابودی زمینهای حاصلخیز و دهها 
بالی دیگر اسـت،آ نگونە كە در روزهـای گذشـتە مجـددا شـاهد 
،اجىەی سوختن جنگلهـا و نـابودی ممـیط زیسـت و گونەهـای 
ــودەایم .بیشــتر از دە  نــادر حیوانــات و جانــداران  زاگــرس ب
روزاست کە جنگلهای داالهو درآ تش میسوزند و دود حاصل از 
سوختن درختان، طبیىت زاگـرس رادربرگر،تەاسـت .درختهـای 
بلو  بەجاماندە از  عصر یخبنـدان در چنـد لمـرەاى تبـدیل 
بە زغـال، ونـابود میشـوند. آ تـش گـر،تن و سـوختن جنگلهــای 
کوردستان و ایران مىضل تازەای نیست و تاکنون صـدها بـار 
آ تــش، مراتـــع و جنگلهـــا را ،راگــر،تە و آ ســـیبهای جـــدی بە 
طبیىت وارد ساخت  و راە حلی برای جلوگیری ازین اتفاعات 
ــابودی جنگلهــا ،  نمــودار نیســت .بــی تردیــد مســوول اصــلی ن
آخوندها و بەویژە سپاە پاسـداران  و بـی تفاوتیهایشـان بـ  
ممیط زیست و ،ضای سبز و همچنین مردم و رادرپشـت پـردە 
دارد.آ نها هیچ تالشی در  مهار آتش انجـام نمیدهنـد و  هـیچ 
گونە امکانات الزم و هلیکوپتر ویژەی خاموش کردن آ تـش را 
 بە منطقە اعزام نمیكنند   و عمدا راە را برای گسترش آتش 

برگذاری دو جلسە تشکیالتی از طریق انالین برای شماری 
.از اعضاء اروپایی سازمان خبات  

, انگلـین, اتریش, سازمان خبات در کشورهای سویین شماری از اعضاء 
جلس  بـا  این. مجارستان و یونان برگذار شد, رومانی, بلژیک, اسپانیا

بەویـژە  ،یک دعیق  سکوت بـ  پـاس بزرگداشـت خـون شـهیدان کردسـتان
گلگون کفن سازمان خبات و در راس آنها رهبر دلسوز و ،ـداکار  دایشه

آزاد حسینزاده . ملتمان جناب ماموستا سید جالل الدین حسینی آغاز شد
و برنامەهای جلس  را ب   ا،تتاحمسوول کمیت  سوئین سازمان جلس  را 

خارج   تشکیالتسپن، علی بهرامی مسوول . مشارکت کنندگان اعالم کرد
کوردستان و سازمان , ت مبمای سیاسی در مورد وضىیت ایرانسازمان خبا

در این مبمث کـاک علـی بـ  وضـىیت جامىـ  ایـران از . خبات ارائ  کرد
کرونا در ایران و الابالی گری و بی برنامەگیهای   وضىیت, دیدگاه ،قر

رژیم و کمک نکردن ب  عربانیان این بیماری خطرنـاک اشـاره و ابـراز 
ز سویی برای سرکوب نا رضایتی های داخلی استفاده داشت رژیم ایران ا

کرده و از سویی دیگر بخاطر وضىیت و ،شار اعتصادی بدون توج  بـ  
شیوع کرونادر ایران اعدام ب  بازگشایی اماکن عمومی و بازارها کرده و 

و علیـرغم ایـن مسـائل ، نیزاعـدام بـ  .وضىیت راسفید اعالم کـرده اسـت
وی در ادامـ   .غـین در ایـن بـاره کـرده اسـتتبلیغـات کـاذب و آمـار درو

: کرد و گفـت  سخنانش اشاره ای ب  موعىیت رژیم در جامى  بین المللی
ضمن نارضایتی های عمومی و لهیب انقالب در داخل ایران و کوردستان 

در جامىە بین المللـی نیـز رژیـم , و بیزاری مردم از این رژیم دیکتاتور
اسـی شـده و اکنـون تمـت شــدیدترین دچـار ،قـدان جـدی سیاسـی و دیپلم

در مــورد کـاک علـی  .،شـارهای اعتصـادی در تـاریخ حکومـت خــود اسـت
الزم است در هر کشوری کە حضورداریم، : وظایف اعضای سازمان  گفت

ضروریســت , نماینـده ای ،ىـال و اکتیـو ســازمان خبـات و ملتمـان باشـیم
ردمی کوردها ،ىاالن  برای شناساندن برنام  ها و سیاستهای درست و م

در کوردستان ایران در دستگاه های کشورهای اروپایی گـام برداشـت  و 
بىد از گفت  های کاک علی، مشارکت کنندگان، بـا طـرح . موترباشیم 

  .انتقاد و پیشنهاداتی جلس  را پربار تر کردند

جلســـــە  ۹۱:۰۰و در ســـــاعت  ۲۰۲۰.۶.۱روز یکشـــــنبە مـــــور  
. تشکیالتی کمیتە نروژ سازمان خبات بە صـورت آنالیـن برگـزار شـد

این جلسە کە باحضور هر یک از عزیزان علی بهرامی، مسوول بخـش 
دیگر از مسوولین و اعضا ممترم   تدارکات خارج سازمان، و تىدادی

کمیت  نروژ، با یک دعیق  سکوت بە احترام خون و راه شهیدان آغاز 
س  کاک عبدالل  مسـوول کمیـتە نـروژ بىـد از خـوش در آغاز جل. شد

آمدگویی جلسە را آغاز و سپن گزارشی کامل دربارەی کار کمیتە در 
در ادامە کـاک علـی بهرامـی دربــارەی . کشـور نـروژ را ارائـ  نمودنـد

رویـدادها و اخبـار جهـان، ایـران و کوردسـتان صـمبت کردنـد، و در 
کار تشکیالت سـازمان در ادامەی صمبتهایشان مبمای مفصل در مورد 

خارج و مباحث تازەای در مـورد سـاختار جدیـد تـدارکاتی سـازمان 
خبات ارائە نمودند، کە از جانب اعضاء کمیتە نروژ بە گرمی مورد 

در ادامە کاک مممود یوسفی مسوول بخش روابط . استقبال عرار گر،ت
 عمومی کمیتە نروژ ، دربارەی ارتبا  سازمان درخارج از کشـور بە

در ادام ، سایر شرکت کنندگان در طی . نروژصمبت کردند  ویژە در
انتقاد و پیشنهادات خود را , زمانی کە بەآنها دادەشدەبود، دیدگاه 

در مورد ،ىالیتهای بخش ارتباطات خارج سازمان مطرح کردندو از 
در . پاسخ دادەشد  جانب کاک علی و کاک عبدالل  بە پرسشهایشان

سە اساس و بخشهای کمیت  مد نرر عرار گر،ت ، ادامەی کار این جل
و کاک رامیار رحماندوست بە عنوان مسوول بخش رسانە و انتشارات 

تازەای برای عسمتهای دیگـر نیـز   کمیتە انتخاب شد و برنامە های
تصمیم گر،تنـد،با   در پایان جلسە مشارکت کنندگان. تىیین گردید

پیشــبرد هــرچە بهتــر  ا،ــزایش ،ىالیــت و تالشــهای کمیــتە نــروژ در
  .،ىالیتهای سازمان دراین کشور بکوشند

ـــ  جلســـات تشـــکیالتی خارجـــ  ســـازمان خبـــات کوردســـتان  در ادام
 برای  ن،ـــریق انالیـــاز ط ی ـــشمس۹۱۱۱خرداد ٤۲ە ـــایران،روز شنب

https://www.facebook.com/photo/?fbid=238608693900906&set=a.100418407719936&__cft__[0]=AZUn7MjHl8EBCLDzPIaEpa__O9S-1E6LEfkMO9D096Jm-FUO2TYdmt2ZQG7APgqLVoB0qt9nlYcRZeJTrbZaT9VBPZwE5BvPgxYqmh0XR-1g7NhYlnkrjoKNKsUAoEqEnMY&__tn__=EH-R


      ژوئن دوهزار وبیست میالدی  ٠٣خرداد  هزار و سیصدونود ونە هجری شمسی برابر با ..٠٣ {٠٠١} :شمارە. ارگان کمیتە مرکزی سازمان خەبات کردستان ایران   :  تیکۆشان  
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TEKOSHAN 
http://www.sazmanixebat.org 

www.facebook.com/sazmanixebat 

http://www.khabatmedia.com 

   htt//www.lawan.info 

www.facebook.com/lawanixebat          
   

telegram /sazmanixebat      

Email:  sazmanikhabat@hotmail.com 

:تلفن  

  55694905446900:کمیتە مرکزی

556949059409956: مقر اربیل   

  55694999449466 :مقر سلیمانیە

 آدرس و شمارە تلفن های سازمان خبات کردستان ایران

.رانــردستان ایــارزە کـو صدای مبـــدازی رادیـاح و راە انـروز ا،تتـرداد سالــخ ٠٣دە باد ــرخنــ،  
 !هم میهنان گرامی

 !اعضا و کادر و پیشمرگان سازمان خبات کردستان
هجـری شمسـی، در نتـیجە کوشـش  1364خـرداد سـال  ٠٣در روز 

واعدامات جدی عریب بە اکاریـت رهبـری سـازمان خبات،صـدای 
مبـــارزە کردســـتان ایـــران  بىـــد از یـــک مـــاە پخـــش برنامەهـــای 

صـدائی .آزمایشی، بکار ا،تاد و پخش برنامهای خود  شروع نمـود
کە از طریق پیک خوش خبر امواج رادیوئی بە سمع هم میهنـان 

. ی رسای مبارزە برحق کرد در کردستان رسیدمشتاق شنیدن صدا
این صدا از همـان سـرآغاز شـنیدنش،بە نـوا و ملـودی دل نشـینی 
مبدل گشت کە خسـتگی  زنـدگی روزمـرە را از تـن تمـامی اعشـار 
هم میهنان بدر نمود و، این صـدا عسـمت وصـیىی از کردسـتان و 
دیگر نقا  دور دست تمت سلطە رژیم ضد انسانی آخوندی حاکم 

شـروع و سـرآغاز پخـش   .ر ایران را تمت پوشش خود عرار دادب
برنامەهای رادیو صدای مبارزە کردستان ایران در زمـانی بوعـوع 
پیوست کە مبـارزە برحـق ملـت کـرد در برابـر تهاجمـات نیروهـای 
اشغالگر و جنایتکار نرام دیکتاتور ویالیت ،قیە بنمو همەگیر و 

ىـاالنە در صـمنە مبـارزە جدی در تمام مناطق کردسـتان ایـران ،
در چنین شرایطی راە اندازی و شـروع کـار و پخـش . وجود داشت

برنامەهای این رادیو بوسـیلەای بـرای تشـویق و تقـدیر مبـارزین 
علیە این نرام پلید،بە یک پشتبانە بزرگ و موئار مىنوی برای 
مردم کردسـتان و رهـروان راە پـر اعتـدار سـازمان خبـات و دیگـر 

بــا .نجــات و ســر،رازی کــرد و کردســتان مبــدل گشــتمبــارزان راە 
اطمینان خاطر میتوان گفت کە صدای مبارزە کردستان ایران نە 
تنها برای اعضـا ، هـوادارن و پیشـمرگان سـازمان خبـات، بلـکە 
بـرای تمــام ازادیخواهـانی کە در حــال مبـارزە و کوشــش انقالبــی 

یفا نمود علیە رژیم آخوندی بودند،نقش کارا و تاتیر گذاری را ا
کە تـاکنون هــم آنــانی کە در ان زمـان بە  برنامهــای ایــن رادیــو 
گـوش ،ـرا میدادنــد، بمـث از آموزنــدگی و تـاتیرات مابــت ان در 
راستای شناخت و ترویج زبان و ادبیات کردی، مباحـث سیاسـی، 
،رهنگی،اجتماعی و تاریخی و چگـونگی راهکارهـای مبـارزاتی و 

رزین مینمایند و، صدای مبارزە ارتبا  و پیوند دادن خلق و مبا
کردستان را بە یکی از رساترین و اصلیترین و مـو،قترین رسـانە 

 .از میان دیگر رادیو و رسانەهای آن موعع نام میبرند
صدای مبارزە کردستان، عالوە بر برنام  تملـیالت سیاسـی روز و 
پخــش و بازتــاب اخبـــار ،ىالیتهــای کـــادر و پیشــمرگان دلیـــر و 

ان خبات، چندین برنامە آموزنـدە و مفیـد رنگارنـ  ،داکار سازم
برنامە ،،پیشمرگ،، کە از رشادت و اخبـار عملیاتهـای : همچون

 نرامی  پیشمرگان علیە نیروهای اشغالگر رژیم ، خاطرات و
  

سرگذشـتە آنهــا و رهمنودهـای تســکیالتی و سـازمانی  را بە ســمع 
همە میرساند.برنـامە ،،مبـارزە و مـردم،، کە  در آن از چگـونگی 
روشهای گوناگون مبارزە و شرکت ،ىاالنە مردم در مبـارزە و نمـوە 
کارکرد تشکیالتی کانون و هستەهای داخلی  و جلب نیروی جدید 
و ،ىــال و کــارا بــرای ادامە وپیشـــر،ت هــرچە بیشــتر مبـــارزە و 
تجـزیە و تملیــل در زمیـنە پیونــد مـردم و مبــارزین بـود. برنــامە 
،،پاســـخ بە ســـواالت شـــنوندەگان،، کە بە درخواســـت و جـــواب 
سواالت شنوندگان اختصا  داشت،کە توجە هوادارن این برنامە 
را بە خود جلب مینمود. از برنامهای بسیار پر شنوندە و دلنشین 
و جــذاب ایــن رادیــو، برنامەهــای ،،یــادی از شــهدا،، و برنــامە 
،،ادبی،، بود ، کە  بە بمث در مـورد چگـونگی زنـدگی و رشـادت 
و ،داکاری  شهدا سازمان اختصا  داشت، و در  برنامە ادبی ، 
عبــل از دکلــمە اشــىار شــاعران ملــت کــرد و ادبیــات شــیرین زبــان 
کردی، پیش گفتارهای ادبی در عالب ناـر، کە بیشـتر آنهـا بقلـم 
بنیانگـذار ســازمان، مرحـوم جنــاب ماموســتا سـید جــالل حســینی 
نوشتە می شدند از زبان گویندەگان این رادیو عراعت می گشتند 

و، چنــدین برنــامە دیگــر از جمــلە برنامەهــای دینــی، تــاریخی و    
               

اجتماعی کە هرکدام بە نوبە خود از ارزش و اهمیت خاصی برای 
شنوندەگان این رادیو برخوردار بودند.  بی تردید رهبری سازمان 
و کادرهــای ،ىــال صــدای مبــارزە کردســتان، نقــش اساســی را در 
راســتای مــدیریت و بانجــام رســاندن مســوولیت و کــار و وظــایف 
ممـولە روزمـرە ایـن رادیـو ایفـا نمودنـد و بـا کمـال ،ــداکاری و از 
خودگذسـتگی در مــدت بـیش از ســە دهە هنـوز هــم در ایـن ســنگر 
مبارزە ،ىاالنە تالش مینمایند، همانگونە کە آن دستە از کوادر و 
مدیران و مسووالن این مرکز تبلیغاتی سازمان بی وعفە وخستگی 
ناپزیر از روی دلسوزی و  باور و ایمان و یقین بە ارمـان مقـدس 
شهدا و برنامە و پروگرام سازمان، در راستای بە انجـام رسـاندن 
وظایف و مسوولیتی کە بر دوش گفتە بودند با نهایت ریـز بینـی 
و دلگرمــی جهــت خــدمت بە مبــارزە و پیشــبرد رســانە و میــدیای 
انقالبـــی و شورشــــگری بــــرای رســــاندن مىلومــــات و راهنمــــایی و 
روشنگری بە مردم و، ارتقاع ،رهن  و ادبیات کـردی و شـکو،ایی 
احسـاس و عقایــد ملـی و میهنــی  در مـردم بــر اسـاس خــط مشــی 

ســـــــــــازمان خبـــــــــــات، لمـــــــــــرەای از پـــــــــــای ننشســـــــــــتند.                     
 دراینجا جای دارد کە این واعىیت را بار دیگر بازگو نمائیم کە 

                                                 

کوشش و جـدیت و نقـش ماموسـتا سـید جـالل حسـینی بنیانگـذار  
سازمان خبات  جایگاە  خا  خود را دارد و، همچنین چند تـن 
از کادر رهبری و مسووالن آن وعت سازمان نقش اساسی و بنیادی 

مو،قیت و کمی و کیفـی برنامەهـای ایـن رادیـو و در راە اندازی و 
در یاد آوری . صدای راستین مبارزە راە رهایی کردستان را داشتند

ســالە ایـــن رســانە، از صـــمیم علــب و بـــا ایمــان و یقـــین بە  ٠٥
ق  پیـروزی مبــارزە ملــی و میهنــی ملــت کــرد بــرای رســیدن بە حقــو

ادارن مشروع خود، بە عمـوم اعشـار مـردم کردسـتان و اعضـا وهـو
سازمان خبات  و دیگر عالعمندان ایـن رادیـو ، کە همانـا صـدای 
دلنشــــین آزادی و رهــــایی یــــک ملــــت در بنــــد ســــتم ســــتمگران و 
دیکتـاتوران از جمـلە نرــام ضـد بشــری ویالیـت ،قــیە مـی باشــد، 
تبریــک و تهنیــت مــی گــوئیم و امیــدواریم کە ایــن رادیــو بگــونە 

های ممــولە خــود مـدیرن و پیشــر،تە حـال بە وظــایف و مسـوولیت
ادامە دهـد و در حــد امکــان و تـوان، رســالت خــود را  بە انجــام 
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انسان همواره ب  دنبال راهی برای پیشر،ت و تسهيل در 
کارهـا و امـور زنـدگی خـود بـوده و همیشـ  كوشـيده تــا 
راهى براى یا،تن خواسـت  هـا و اجـرای بیشـتر ،ـانتزی 
هایش بيابد، رویاهایی مانند پرواز و سفر ب  سیارات 
دیگـر و تـالش بـرای ایجــاد بسـتر زنـدگی در آنجـا. امــا 
همواره کسانی نیز بودند ک  از  تالش و پیشـر،ت بشـر 
كوشيده و  بلىكن از  ر،اه و ترعى،در جهـت سـود دهـی 
شخصی خود استفاده کرده اند. یکـی از مهمتـرین ابزارهـا 
در ایـن برهـ  زمــانی، اینترنـت و ،ضــای مجازیسـت کــ  
توانست  ب  میزان بسیار زیـادی زنـدگی بشـر را تسـهیل 
ببخشد. از جمل  کارهـای سـاده ای ماننـد خـــرید شـارژ 
ـــرداخت غیــر حضــوری عبــو  تــا  تلفــن همـــــراه و پــــ
 ارتباطـــات بیــن عـــاره ای و حتــی ایجاد و ،راهم کردن 

  !.دزدى از جيب مردم تمت لواى عانون
 ماردین ئاهدی    

بستری مناسب برای هزاران شـغل و کـار، کـ  تـا میـزان 
زیــادی از نرــر اعتصــادی در خــدمت مــردم باشــد. امــا 
همانگونە ک  اشارە شد کسانی نیز در پی سو استفادە از 
این تسهیالت ر،اهی جهت کسب درآمدهای غیر مىقـول و 
طمع  ورزى و با استفاده غير مشروع، یک شب  راه صد 
سال  طى كنند و با راه انداختن کسب و کارهای عالبى 
و کالهبــرداری هــای اینترنتــی باعــث ،روپاشــی تىــداد 
کایری از زندگی انسانها شده اند. درآمدزایی از طریـق 
عمار و بخت آزمایی ب  وسیل  سایتهای شر  بندی یکی 
از نـوین تــرین روشــهای کسـب دراآمــد غيــر مشــروع، در 
بسیاری از کشورهای جهان رواج پیدا کرده است. شـر  
بندی در بسیاری از کشورها مجاز و در راسـتای اجـرای 
پــروتوکلهای الزم  و نرارت دولتها انجــام میشود, امـا 

  

در  ایران ک  عمار چ  از نرر مذهبی و عانونی امری 
ممنوعـ  بـوده و جـرم ممسـوب میشـود چگونـ  میشـود بــ  
صــورت عــانونی عمــار کــرد و چــ  کســانی پشــت پــرده 
اینگون  کالهبرداریهای میلیاردی هستند؟ بدیهی است ک  
وعتی کسانی در خارج از ایران برای سایتهای عمارشان 
تبلیغـات کـرده و بـا پرداختهـای ریالــی از داخـل ایـران 
ـــویژه ســـپاه  ـــم و ب ـــل رژی حمـــــایت میشـــوند, پـــای عوام
پاسداران ک  کشور را تمت استسمار خود عرار داده است 
ب  ماجرا باز میشود. جذب ،الوور برای باالبردن بازدید 
و تبلیغات برای سایتهای شر  بندی بسـیار اوج گـر،تە 

  

است ک  این ،لویرهـا و ا،ـراد وابسـت  و پـرورش یا،تـ  
رژیم برای این کـار دسـت بـ  هـر اعـدامی ماننـد ایجـاد 
درگیری های صوری لفری با یکدیگر, حرکات نمایشی, 
نشـان دادن پــول و خانــ  و ماشـین هــای لــوکن, بــد و 
بیراه گفتن ب  یکدیگر و در صدر هم جاذب  های جنسی 
از طریق زنان و دختـران میپردازنـد. امـا ایـن اشـخا  
برای پیشبرد کارهای خود باید از جانب عدرت حمایت 
شوند ک  بصورت ممسوس از جانب بىضی رپرها و غیـر 
ممســوس و از داخــل ایــران نیــز از طریــق عوامــل رژیــم 
حمایـت میشــوند. بـ  گونــ  ای کــ  کـامال آزادانــ  بــرای 
ســایتهای خــود تبلیغــات کــرده و مــردم نیــز از طریــق, 
حسباهایشان در بانکهای داخلی کشور وارد این سـایتها 
شده و مىموال حسابهایشان هک شده و یا با مقدار پولی 
ک  دارند ب  نیت در اآمدن از منجالب ،قری ک  رژیم ب  
وجـود آورده تنهــا ســرمای  انـدک خــود را نیــز از دســت 
میدهند و بدین صورت ،قیرها ،قیرتر و این ا،راد دزد، 
موعتن  مالک تروتهای کالن میشوند ک  خود نمیدانند ، 

                      

ن هستند و بزودی از طریق عوامل اصلی آتنها امانتدار 
اما این پایان ماجرا نیست و . تصاحب و مصادره میشود

رژیم استفاده های دیگری نیـز از ایـن ا،ـراد بـ  ظـاهر 
زرن  کرده و در بهبوههای داخلی با درگیر کردن و زوم 
کردن کانون توجهات مردم با دستگیری یکی از این مهره 

ا،کـار عمــومی بـا نــام  هـای سـوخت  اعــدام بـ  تمریــف
مبارزه با پول شـویی و یـا مبـارزه بـا مفاسـد اجتمـاعی 

نابودی زندگی مردم برای رژیم هیچگونـ  ارزشـی . میکند
خوندیسم خالی کردن جیب مـردم بـ  آنداشت  و سیاست 

الزم بـ  . هر شـیوه بـرای پیشـبرد اهـداف خودشـان اسـت
 ذکر است ک  ،ضای مجازی در این روزها در راس زندگی
مـردم و نقــش بسـیار مهمــی را بــازی میکنـد و خــواه وــا 
نــاخواه نمیشــود از ایــن واعىیــت چشــم پوشــی کــرد کــ  

امــا بایــد بســیار , زنـدگی مــردم را در بــر گر،تــ  اســت
هوشیار بود ک  این ،ضای ر،اهی ب  وسیل  سودجویانی 
ک  از جانب رژیم برای از بین بردن ر،اه و ب  جیب زدن 

باعــث نـابودی زنــدگیمان , شـوندامـوال مـردم پــرورده می
 .نشود
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