 ٢بهمن سالروزتاسیس جمهوری کوردستان بە ریاست قاضی محمد ،فرخندە باند

تێــکــۆشـان

ارگان کمیتە مرکزی سازمان خەبات کردستان ایران.
برای رسیدن خلق کرد بە حقوق مشروع خود و سرنگونی رژیم آخوندی و استقرار حکومتی دمکراتیک و پارلمانی در ایران ،مبارزە می کنیم.
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سال سی و ششم  03بهمن ماە هزار و سیصد و نود و نە هجری شمسی برابر با  03فیوریە دو هـزار و بیست میالدی.

از کــربال بـەســوی شــام و قــدس
بە قلم :سیامند

در جنگ هشت سالە میـان ایـران و اـراق ،یکـی
از شاخصترین شعارها براى تشويق افراد سـادە
لــود در تـــداوم جنــگ خانمانســـوز ،وهم نـــین
شـعاررهبران رژیـم ودررـدر آنهـا خمینـی  ،ایـن
بــــود کە (ازراە کــــربال بە قــــدس میرونــــد و
اســراییر را نــابود میســازند) .ازهمــان ابتــدا،
یکی از سیاست و اهـدا ارـلی ایـن حاکمیـت ،
ردور انقالب خمینی بە سـایر کشـورها و شـعار
نـــابودی اســـراییر واشـــ ال مـــکە و مـــدینە در
اربستان سعودی و قدس در فلسطین و کربال و
نجــر را ســرمیدادند .ســردمداران رژیــم ایــران
بــرای تققــق اهــدا زیادخواهــانە و هم نــین
اش ال اماکن مقدس اسالمی ،چهر سـال رـروت و
ســامان ملــت ایــران را هــدر دادەانــد .سیاســت و
اهــدا توســـعە ەلبـــانەی حاکمیـــت دیکتـــاتور
ایـران بــراى تســلر براــراق ســوریە و لبنــان و
حكومــت دــردن مســتقیم وقیرمســتقیم بــر ایــن
کشورها،با هزینە میلیاردها دالر وتامین خـر
ســـازمانهای تروریســـتی حــــزب الـــلە لبنــــان،
حوریهــای یمــن و گروههــای دیگــر در بقــرین،
اربســــــ تان و ســــــایر کشــــــورهای اســــــالمی و
خاورمیـــانە و بە ەـــور گســـتردەتر در سراســـر
جهــان انجــام م شــود دــن ايــن رونــد در چنــدین
ســــال اخیــــر و حتــــی در و ــــعیت نامســــااد
اقتصادی موجود در ایران و گرسنگـــی  ،فقــــــر

وبیکـــاری و رکـــود اقتصـــادی ،ب شـــتر شــــد
است .آن ە مورد تـوجە اسـت ،متاسـفانە جـامعە
جهــــانی وکشــــورهای خاورمیــــانە  ،در قبــــال
سیاست و توەئە های خطرناک حاکمیـت ایـران مسـتقر کـردە و موشــکهای گونـاگون و هواپیمــای
و تمامی سیاسـت واامـال دیگـرم ،مو ـی جـدی بی سرنش ین را بەحزب اللە لبنان ،حوری هـای
نگـرفتە و بەرژیـم ایــران ،اجـازە دادەانـد تــادر یمــــن وســــایر گروەهــــای تروریســــتی تقویــــر
مـــنطقە قـــد الـــم کنـــد ،هم نـــین کشـــورهای دادەاســت .بەگفــتەی یکــی از آخونــدان رژیــم در
ابرقدرت و سازمانهای جهانی ،موا عشان فقـر لبنـــان( ،بەایـــن زودیهـــا باخـــامنەای درقـــدس
در چارچوب بیاننامە بـودە اسـت .اگـر در دهەی یکدیگر را مالقـات میکنـیم) .اگـرچە ایـن سـ ن
هشــــتاد و درســــالهای جنــــگ ایــــران واــــراق ،دور از واقعیـــت و خیـــالی بـــیم نیســـت ،امـــا
خواستەی رژیم درراستای رسیدن بەقدس ،فقر حقیقتـی انکــار ناپــسیر اســت کە رژیــم ایــران و
از ەریــــق اــــراق بــــود دــــن ا ــــان بــــود کە همپیمانانم دن بااسـراییر همسـایە انـد،و اگـر
قادرن واهــد بــود بە قــدس برســد ،امــا اکنــون درگسشــتە شعارشـــان از کــربال بە قـــدس بـــود.
اگر کشورهای منطقە و جامعەی جهانی اقـدامی اکنون بە دمشق و بلنـدیهای جـوالن رسـیدەاند و
نکنند ،احتمال میــرود ،شعــــارهـــا بـــە مــــــرز میتوان گفت ،از دمشق و جوالن بە قدس.
خطرنـاکی برسـند ،زیـرا رژیـم رـدها موشــک
جنگی و هواپیمای بی سرنشین و دەها گـــــــروە
شــبە نمــامی را در ســوریە ،ودرجــوار اســرائیر

پیام سازمان خبات خطاب بە دبیرکر ملر متقد درارتباط با بازداشت فعاالن کورد
درارتبــاط بــا بازداشــت و تعقی ـ فعــالین کــورد توســر
نیروهای سرکوبگر رژیـم آخوندی،سـازمان خبـات پیـامی
را بە آنتونیوگوترس دبیرکر ملر متقد ارائەکردەاست .در
پیـام ســازمان خطــاب بە آنتونیــو گــوترس میگویــد :بە
اەالع شما میرسانیم ،رژیم حاکم بر ایران درچندین ماە
اخیر ،حملە و سـرک وب مـردم کوردسـتان و بەەورمشـ
فعالین مدنی کورد درشهرهای کرمانشاە ،سنند ،مهاباد،
پیرانشهر ،بانە ،اشنویە ،ایـالم و چنـدین شـهر دیگـر را
گستردەتر کردەاست .هم نین سازمان خبات درپیام خود
دربـــارەی تعـــداد بازداشـــتیها ،درکوردســـتان نوشـــتەاند:
مراکـز سـرکوبگر رژیـم ایـران ،درادا مەی سـرکوب و سـتم،
بـال بــر ۰۹نفـراز فعــالین مـدنی را بازداشــت و زنــدانی
کردەانــد.درادامەی پیــام ســازمان آمــدە :مــا در ســازمان
خبات کوردستان ایران ،ازشما خواهان تالم جدی ومورر
درراستای جلوگیری ازسرکوب مردم کورد و فعـالین مـدنی
درایران وکوردستان هستیم.

پیـام سـازمان خبـات خطـاب بە آنتونیوگـوترم بەشـرد
زیر میباشد:
جنـاب آنتونیـو گـوترس ،دبیرکـر سـازمان ملـر متقـد! بــا
ارض سالم و ادب بە اەالع شما میرسانیم ،رژیم حـاکم
بـــــر ایـــــران ،حمــــــلە و ســـــرکوب مـــــردم کوردســــــتان و
فعالین مدنی کـورد درشـهرهای کرمانشـاە،
بەەورمش
سنند  ،مهاباد ،سقز ،بودان پیرانشهر ،بانە ،اشنویە،
ایــالم ،نقــدە ،پــاوە و چنــدین شــهر دیگــر را گســتردەتر
کردەاست .مراکز سرکوبگر رژیم ایران ،درادامەی سرکوب
و ستم ،بال بر ۰۹نفـر از فعـالین مـدنی را بازداشـت و
زندانی کردەاند .بدیهی ست ،رژیم ایران با سؤ اسـتفادە
از و ــعیت سیاســی جهــان و اــدم همصــدایی الزم میــان
اایــای شــورای
کشــورهای ابرقــدرت و بەەــور مشــ
امنیــت و هم نــین و ــعیتی ناشــی از بیمــاری کرونــا کە
تمام جهان رادربرگرفتە ،را بە انوان ااملی برای

افــزایم ســـرکوب و ســـتم مبـــارزین و فعـــالین سیاســـی
درکوردســتان وایــران .مـــا در ســازمان خبــات کوردســـتان
ایــران ،ازشــما خواهــان تــالم جــدی ومــورر درراســتای
جلـوگیری ازسـرکوب مـردم کـورد و فعـالین مـدنی درایـران
وکوردستان هستیم .بااحترام مجدد.
سازمان خبات کوردستان ایران

ارگان کمیتە مرکزی سازمان خەبات کردستان ایران  .شمارە٠٣ }007{ :

بهمن هزار و سیصدونود ونە هجری شمسی

برابر با ٠٣

فیوریە دوهزار وبیست و یک میالدی
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شـود امـا کوشـم سـازمان خبـات و دیگـر ش صـیت هـا و جریــان

را آزادی وەن جانم را ن ار کردند .یکی از مهمترین ارول و

هــای کردســتانی بــرای پایــان دادن بــن جنــگ میــان دو جریــان

مباند ملـد و م ه نـد و ت ییرناپـسیر در سـازمان ،ار نهـادن بـن

نــامبرد بــن نتیجــن نرســید ,الیــرقم اینکــن ســعی شــد ســازمان

تمام باورها در دوردستان است کن سالهاست حکومت های فاسد

خبات بن نوای بن این درگیری ها کشاند شود اما خوشب تانن

بن واسطن اقتشام و نفرت پراکنی میان مردم اقدام بن نفـاق

بــا کوشــم جنــاب ماموســـتا ســید جالل الــدین حســ ند و دیگـــر

در جهت منافی خود میکنند .نژاد و جنسیت و باورهای م تلـر

مسئولین و با ات اذ سیاست بی ەرفی ،سازمان خبات افت ار و

فکری بن شرط احترام گساشتن و خدشن وارد نکردن بن یکـدیگر

برگ زرین دیگری را بن تاریخ مبارزاتی ملی و میهنی ام رقـم

جایگاهی واال در خر مشی سازمان داشتن و با پیرو کـردن ایـن

ســـرکوبگر بـــن ســـرزمین کردســـتان حملـــن ور شـــدند و شـــهرها و زد .از سال  ۳۱۶۲بن بعد سیاست سازمان خبات برپایـن اـدم

ارول همزيستد و تفـاهم ،در رـلو و آشـتی بـا یکـدیگر و بـراى

روســـتاها را مـــورد تاخـــت و تـــاز قـــرار دادنـــد ,ایـــن یــــورم

گفت و گو با رژیم آخوندی و در راستای ت ییر سیستم حکـومتی

ترقـد دوردســتان بكوشـند .بــن روز بـودن و بــن روز نگـن داشــتن

متجاوزگران موج شد مردم دورد برای مقابلن و مبارز بن دفاع

در ایـران پایــن ریـزی شــد ایــن سیاسـت موج ـ شـد کــن ســازمان

افکار مبارزاتی اهمیت بسیار زیادی در سیاست و مبارز دارد کن

از خود برخیزند .خمینی بودن احزاب چپ در کردستان را بهانن

خبات در تمام اررن های مبارزاتی فعاالنن بکوشد و کار ارلی

خوشب تانن سازمان خبات با ت ییراتی ریشن ای در کنگر سوم

حملـن بـن مــردم اک ریـت مسـلمان کردســتان قـرار داد و نیروهــای

ام مبارز الین رژیم و کوشم بـرای بدسـت آوردن حقـوق مـردم

خود در سال  ۲۹۹۲میالدی بـا بیـنم خردمندانـن ،و دری ایـن

متعصـبم را بـن جـان و مـال کردسـتانیان انـداخت ,در آن برهـن

کردستان در چهارچوب ج رافیای سیاسی کردستان ایـران باشـد.

واقعیـت کــن چنــد دســتن و فرقــن تروریســتی تقــت نــام اســالم،

زمــانی تاســیس ســازمان مبــارز ملــی و اســالمی ــرورتی انکــار

این خر مشی فرایند سیاست و برنامن های سـازمان بـود کـن بـن

اقدامات خرابکارانن انجام می دادند ,بااث الـزام تفکیـک نـام

م الفـت بـا دیکتــاتور و مبـارز بـرای آزادی ،بهــایی سـنگین بــن

ناپسیر بود .الیرقم اینکن سازمان خبـات دارای تفکـر و بیـنم

نوای هر کس و هر جریانی م الر رژیـم و ـدیت تمـام بـا آن

سازمان از این گــرو ها شد و با تفکـــــری بـن روز اقـــدام بـن

قیمت از دست دادن جان را در پی دارد ,اما ذات واقعی انسـان

ملی و اسالمی بود اما اولویت فعالیت هـا و رونـد مبـارزاتی ام

سیستم حکومتی ,بن سازمان خبات نزدیکتر است و بـالعکس هـر

ت ییر نام ساز مان از ملی و اسالمی بن ملی و میهنی تصوي شد

هــا الیــرقم تمــام خطــرات ,حا ــر بــن قبــول بلــم و بردگــی

برپاین کوشم براى احقاق حقوق ملی بـود کـن ایـن موجـ شـد

جریــان و دســتن ای در برنامــن ام نزدیکــی بــا رژیــم و حاکمیـــت

کن با تصوي خر و مشد جديد توانست این حقیقت را اربات

نمیشـود .مــردم کردسـتان کــن از جان ـ حاکمیـت هــای مســتبد و

افرادى با باورها و اقاید م تلر بن ایویت سازمان درآينـد و آخونـدی دارد ,از سـازمان خبـات دور مــی باشـد .سـازمان مـا بــا

کنــد کــن هــد مبــارزاتی ام خواســت مــردم بــود و هی گونــن

اش الگر مورد ستم قرار میگیرند برای آزادی خود و سرزمینشان

حیورى فعاالنن داشتن باشند .جنبن دیگر حائز اهمیت ،داشتن

اجتنـاب از بسـیاری مـوارد خودخواهانـن و بـا از خودگسشـتگی و

ارتجـــاع فکـــری در آن وجـــود نـــدارد .ســـازمان در تمـــامی ادوار

بـن مبـارز ای بــی امـان ادامـن داد انــد .بلـن کردسـتان یکــی از

پلتفرم هـای وا ـو و سیاسـت روشــن و ااـالم حقـایق در ســازمان

شفافیت هد توانست از ترفندهای متعدد دشمنان پیروزمندانن

خـود را داشـتن و هرگـز در

سرزمین های اش ال شـد اسـت کـن توسـر امپراتـوری ا مـانی و

خبـات بــود کــن مســیر ارــلی مبــارز انقالبــی را در برابــر رژیــم بیـرون بیایـد و بـا رد پیشـنهادهای رژیـم آخونـدی ,بـن دام آنهــا

برابر هیچ بالمی سکوت نکرد است ,موا ـی بجـا و بیانیـنهای

رفوی تقسیم شد و مورد است مار و تجاوز قرار گرفـت .اشـ ال

جنایتکار پاینریزی کرد و این روشنگری و سیاست شفا موج

نیفتــد .ایمــان و دانــم رهبــر ســازمان بــا واــد هــای گونــاگون

دلیرانن ام در م الفت با رژیم آخوندى ،این واقعیت را نمایان

کردســـتان و ســـتم الیـــن مـــردم کـــرد موجـــ افـــزایم احســـاس

شد مردم از سازمان را ـی بـود و دشـمنان از آن هـراس داشـتن

متزلزل نشد و با پاسـ های خـود جایگـا سـازمان خبـات را در

میکنــد کــن ســازمان سیاســت ســکوت در برابــر رژیــم آخونــدی را

ناسیونالیســتی و مبـــارز حــقەلبی در ســـطو جامعــن کردســـتان

باشند .از جان دیگر سازمان خبات سعی کـرد بـا احـزاب دیگـر

قلبهای مردم کردستان مقکم تر کرد .یکی دیگر از شناسن هـا و

نپسیرفتن و دردهای ملت و جنایات حاکمیت را در حد تـوان بـن

گردیـد .در آقــاز ,مبـارز مــردم کردسـتان بــرای بـرآورد ســاختن

کردســتانی ارتبــاط دوســتی و هــم پیمــانی برقــرار کنــد تــا بــا

جایگا سازمان خبات ،بودن رهبر و بنیانگسارم بود ,ش صیتی

گـوم جهان ـان میرسـاند .مبـارز مشـکالت خـا

خـود را دارد,

حقوقشـان بیشـتر در چهـارچوب جنـبم هـای اشـیر ای و قیــر

اتقــاد و بــا سیاســت مش ـ

در برابــر رژیــم مبــارز کــرد و از

معارر و درخشان در مبارز  ،کن از ایام جـوانی بـا ایـویت در

تبلی ات منفد ,خودخواهی ,خیانت و قیـر  ،میتوانـد مشـکالت

منمم بود اما خوشب تانن در تاریخ معارر ،مبارز کردستان بن

جان دیگر از جنگ و درگیری داخلی و برادرکشی جلوگیری کند .کوملن ژ_ ک و مشارکت در شورم های سال  ۶۶و  ۶۷و هم نین

ادید ای را بر سر را مبارزين بگسارد و در ردد دور کردنشـان

شــیو مــنمم تــر و بــا ت ســ س احــزاب سیاســی ،رونــد رو بــن

اما متاسفانن کوشم و خواستن های مکرر سـازمان خبـات بـرای

م بارز با رژیم پهلوی و شرکت فعاالنن در انقالب  ۳۱۵۷هجری

از هد ارلی باشد ,اما خوشب تانن سـازمان خبـات مسـیری را

گسترم و مدرن را در پـیم گرفـت .یکـی از ایـن سـازمان هـایی

دوستی و همکاری م مررمر قرار نگرفت و دیری نپایید کن میـان

شمسـی و بعـد از آن بــا ایسـتادگی در برابـر رژیــم خمینـی نقشــی

ەی می کند کن مبارزان واقعی و مـردم مـدار بـا آگـاهی کامـر و

کن در کردستان برای مبارز الین رژیم خمینی و بن دست آوردن

پیشمرگان دو حزب کردستانی جنـگ و درگیـری رد داد و شـماری بــزرگ و تــاری ی ایفــا دــرد ,ش صــیت واالیــی کــن هی گونــن

شجااانن در را آزادی ملت و مـیهن بـا اسـتقامت و پایـداری بـن

حقــوق ملــت کــرد ت ســیس شــد ســازمان خبــات کردســتان اســت.

از پیشمرگان و فرزندان کردستان بن دست یکدیگر کشتن شـدند.

تفاوتی میان فرزندانم و پیشمرگهای دیگر قائر نبـود ,تمـامی

این را پر افت ار ادامن میدهند دن اين رونـد ،سـازمان خبـات

تشــکیالتی مــردم مقــور کــن از دل مــردم بــن پــا خواســت و بــن

در گیــرودار جنــگ داخلــی میــان پیشــمرگان احــزاب دمــوکرات و

مبــارزان را ماننــد خــانواد خــود دانســتن و نیــز تمــامی افــراد

را بن انوان تشك التد ملد و م هنـد در مسـ ر خـدمت بـن مـردم

خواست آنها برای پیشروی و جانفشانی پا بن اررن مبارز

کوملن ,سازمان خبات سعی کرد کن بن درگیری ها پایان داد

خانواد ایشان در این مبارز سهیم بودند کن پسر ارشد شان در

دوردستان بن ترقد ب شتر سوق م دهد.

خوانشــد دوتــا در پیــرو دــالس س اســد دب ردــر ســازمان ،دربــار
خطوط فكرى{ ملد و م هند}
ماردین زاهدی
نهــاد .بــن دنبــال فرمـــان جهــاد خمینــی پاســدارها و نیروهـــای

تروریست پروری و اامال تروریستی از شناسـەهای ارـلی
حاکمیت در ایران است
بختیار عزیزی

مبــــــارزین را آزادی ،از اامــــــال شــــــنیی حاکمیــــــت
تروریستی آخوندیست .بدیهی ست ،کە مراکز امنیتـی
رژیــــم آحونــــدی ایـــــران ،در یــــک ســــال گسشـــــتە،
تالشهایشــان را بــرای ــربە زدن وایجــاد اقتشــام و
آشوب ،در رفو احـزاب سیاسـی اپوزسـیون ایرانـی و
بە ویــژە ،احــزاب سیاســی کوردســتان ایــران و احــزاب
ب شـــهای دیگـــر کوردستان،گســـترم دادەانـــد .رژیـــم
دیکتاتور و قاتر و الیت فقـیە از همـان روزهـای آقـاز
رژیم دیکتاتور و قاتر والیت فقـیە از همـان روزهـای بە قــــدرت رســــیدنم ،قتــــر و شــــکنجەی همیهنــــان
آقـاز بە قـدرت رســیدنم ،قتـر و شـکنجەی همیهنــان کوردستان را بە ەور خا
کوردستان را بە ەور خا

و مردم ایـران را بە ەـور

و مردم ایـران را بە ەـور امــوم از ارــلی تــرین وســیلە و راهکــار بــرای ابقــای

امــوم از ارــلی تــرین وســیلە و راهکــار بــرای ابقــای حـاکمیتم قـرار دادەاســت .ایـن حاکمیــت نامشـروع بــا
حـاکمیتم قـرار دادەاســت .ایـن حاکمیــت نامشـروع بــا بەکار گیری سیاسـت راـ و وحشـت  ،کشـتن و ااـدام
بەکار گیری سیاسـت راـ و وحشـت  ،کشـتن و ااـدام هموەنانمان و همزمان بـا تـرور و تشـکیر شـبکەهای
هموەنانمان و همزمان بـا تـرور و تشـکیر شـبکەهای جاسوسی در داخر ایران و سراسر جهـان را بە انـوان
جاسوسی در داخر ایران و سراسر جهـان را بە انـوان برنـامەی ارــلی جنایتهــای خـود پیــرو میکنــد .درایــن
برنــامەی ارــلی جنایتهــای خــود پیــرو میکنــد .تــرور چهــارچوب،رژیم بــا فرســتادن افــراد فری ـ خــوردە و
فعالین سیاسی و ش صـیتها در داخـر و خـار ایـران ،سادەلود ،برای پیوستن بە رفو مبـارزە و هم نـین
آدم ربـــایی و سربەنیســـت کـــردن افـــراد واختصـــا

فری دەها فرد بە ارطالد روشنفکر و ايجاد چنـدین

میلیاردها دالر برای تشکیر مراکز جاسوسی و امنیتـی سایت م تلر ،برای تبلی ات سمی و آشـوب در رـفو
بــە منمــور فشـــــــار و ایجـاد را وحشت افكنــد بـر احزاب سیاسی و دودل کردن اایاى آنها در مبارزات

مبارزاتی ام مو یگیری های خـا

چندین سالەشان و هم نین سعد در فريـ مبـارزان از ەلبانەی ملت کورد دلسرد نمایند .امـا تالشـهای رژیـم
راە پــول و ســرمایە و واــدەی ملــک درداخــر ایــران و آخونــدی و نهادهــای ســرکوبگر و مــزدورانم نەتنهــا
فرستادنشـان بە کشـورهای اروپــایی و چەنـدین واــدە موجـ اقـ نشـیند و دلسـردى مـان نمیشـود بلـکە بـر
و وایــد دیگــر و هم نــین فری ـ زنــان زیبــا و ،تقــت
تداوم مبارزات حق ەلبانەی ملت کوردستان ودرمبـارزە
انــوان (پرســتو) کە متاســفانە ،ایــن زنــان درمانــدە
الیە این رژیم دیکتاتور قدرتمنـدتر و امیـدوارترمان
بەخاەر گروگـان شـدن ازیزانشـان نـزد حادم ـت ويـا
بن دل ر فقر ،مجبور بە انجام دسیسەها و خواسـتهای درد است .بی شک با پایبندی بر ارـول مبـارزاتی و
وزارت اەالاات و اەالاات سپاە پاسـداران میشـوند و باهمکـــاری و هم ـــارى مبـــارزان دررـــفو ســـازمان و
ازسـوی ایــن دو نهــاد آلــودە و ـد مردمــی بــرای فری ـ تالم و مراقبت و همکاریهایمـان ،توەئەهـای مراکـز
فعــالین سیاســی  ،کـــادر و پیشــمرگەهای کوردســـتان امنیتی رژیم آخوندی را خن ی کردە و با ایـن اقـدام،
بەکار گرفتە میشوند .جای تاسـر اسـت کە برخـی از قدرتمنــدتر درمیـــدان مبـــارزات حـــق ەلبـــانەی ملـــت
مراکـــز جنایتکـــار و جاسوســـی رژیـــم ایـــران گاهــــا
کوردستان و در مبارزە الیە حاکمیت منقـوس آخونـدی
توانســـتەاند ،کســـانی رادررـــفو احـــزاب سیاســــی
پیروز میشویم.
کوردسـتان فری ـ دهنــد کە دربعیـی مواقــی خــود ایــن
نهــاد هــا امــدا درتــالم بودەانــد تــا افــراد فریــ
خوردە ،آشـکار دردنـد تـا موجـ بـی ااتمـادی شـوند.
باید بە مبارزین و فعالین رفو سازمان خبات دسـت
مریزاد گفت و از آنهـا قـدردانی کـرد ،چـون بەشـیوەی
دلیـــرانە وبااحســـاس و دری واقعـــد وش صـــیت واالی
انقالبیشان  ،جـواب سـ ت و دنـدان شـکنی بە دشـمنان
کینەتـوز دادەانـد ،کە بـی شـک یکـی ازاهـدا دشـمن،
نابود ساختن ارزم و کرامت انسـانهای مـیهن دوسـت و
آزادی ــواە اســـت .جانـــ دیگــر اهـــدا رژیـــم بـــالم
آخوندی ،از فرستادن جاسـوس هـا و زیرنمرگـرفتن و
فیلم درفتن از پایگاەهای سازمان خبات توسر افراد
ناشــناس ،و تــالم بــرای اجــراى اامــال تروریســتی
الیە مبارزین و رهبر سـازمان ،بە خیـال خامشـان بـا
ايــن ترفنــدهاى رذيالنــن میتواننــد ســازمان خبــات را
ازاهدا مفت رانە درجنبم برحق آزادی واهی و حق
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بهمن هزار و سیصدونود ونە هجری شمسی

آیا شاهد تداوم فشارها بر رژیم ایران خواه م بود؟

انتقـــــاد ،راهکـــــاری بـــــرای
پیشبرد جامعە

بقلم :علی بهرامی
پــس از پــانزدە ســال پنهــان کــاری ،برنــامەی هســتەای رژیــم
آخوندی سرانجام درسـال  ۲۹۹۲توسـر شـورای ملـی مقاومـت
آشکارشــد ،و تقــريم و فشــار جــامعە جهــانی بــراین حاکمیــت
آقاز ،و تا پیروزی باراک اوباما درانت ابات ریاست جمهـوری
آمریکــا درســال  ۲۹۹٨ادامە داشــت .،امــا اوبامــا بــا اجــراى
سیاســـت چمـــاق و هـــویه و باهمـــاهنگی همپیمانـــان آمریکـــا،
بەویژە اروپا ،فشارها را بر رژیم ایران بە اندازەای گسترم
داد تـــا رژیـــم آخونـــدی را تقل ـــر داد .در حـــالد دـــن فشـــار
اقتصــادی وسیاســتهای اامــال شــدە بــر رژیــم در داخــر ایــران
وازجان مردم احساس م شد و موجـ افـزایم نار ـایتیها و
تهدید بر ساختار حاکمیت آخونـدی شـد .تمـامی ایـن فشـارها
رژیم را مجبور ساخت تا در ازای توقر برنامەی هسـتەای و
دریافــت امتیــازاتی از جانــ آمریکــا و قــدرتهای جهــانی بــن
توافــق برســد .بــا رفــتن بــاراک اوبامــا و ســرکارآمدن دونالــد
ترامـپ (کە یکـی از م الفـان توافـق اوبامـا بـا رژیـم ایـران و
دادن امتیـازات مـادی بەحاکمیـت ایــران بـود)و پـس هشــدارها
بەرژیـم و درخواســت از حادم ـت ايــران بـرای بقــث و تــوافقد
جديــد در مــورد برجــام و برنــامەی موشــکی و دخالتهــایم در
کشـورهای همســایە رانیـز دربرگیــرد ،بـا رد ايــن درخواســت از
جان حادم ت آخوندى ،آمريكا از توافقنـامەی برجـام خـار
شد .با خرو آمریکا از توافق نامەی هستەای با رژیم ایران،
تقریم و فشارها ازسوی آمریکا با شدت بیشـتری بـر حاکمیـت
آخوندی اامال شد .فشارهای آمریکا توانست تاریرات بسزایی
بر اقتصاد رژیم بەویـژە رـنایی انـرژی  ،رـادرات و واردات،
بورس ،حمر و نقـر بگـسارد ،تـا حـدى کە ارز ايـران افـت بـی
سابقەای داشت و رادرات گازو نفت رژیم بەەور قابر توجهی
کـاهم داشـتە و مـانعی بـرای پرداخـت بـدهی هـا شـد و پشـت
رژیم زیربار این فشـارها خـم شـد .باشکسـت دونالـد ترامـپ و
پیـروزی مجــدد دموکراتهــا و جوبایـدن ،رژیــم مســرور ازایــنکە
دوبار بتواند با او بە توافق برسد و يا فشارها ازبـین برونـد
و یا کاستە شوند .ال رقم اين خوم خ ال ها ،رژیم آخونـدی
برای اینکە در مـساکرات آینـدە امتیـازات بیشـتری بدسـت آورد
درچنـد روز گسشـتە ،چنـدین اامــال شـرورانە ماننـد ،آزمــایم
هواپیمای بی سرنشین ،ساخت و آزمايم موشـکهای گونـاگون،
افـزایم قنــی ســازی اورانیـوم بــیم از۲۹دررــد ،آمادەســازی
سـاخت کارخــانەی اورانیــوم و پشـتیبانی بیشــترازحوری هــای
اســت ،ایــن اســت کە
یمــن را انجــام دادەاســت .آن ـ ە مش ـ
جوبایــدن خواهــان توافــق جدیــد بــا رژیــم آخونــدی اســـت و
م واهـد حـر مناقشـات و اختالفــات را بەنـام خـود بـن ربــت
برساند اما شرایر موجود بن مانند سـال ۲۹۳٥نیسـت ،زیـرا
در داخـــر آمریکـــا م ـــالفین توافـــق بـــا رژیـــم ایـــران بســـیار
قدرتمندنــد .همزمــان حکومــت ترامــپ تقریمهــای بســیاری در
رابطە را در مورد فعال تهاى تروريستد بر رژیم تصوي کردە
کە برداشتنشان برای بایدن س ت و سنگین است.

برابر با ٠٣
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بقلم :شورش حاجی
تشکیالت یا ارگان مربوەـن بـی احترامـی میکنـد ،نەتنهـا انتقـاد
بەشـمار نمــی ایـد بلــکە ،نقـا ارــول انتقـاد اســت ،و بە نــادانی و
خــدمت بە دشــمنان تشــکیالت و آب در آس ـ اب دشــمن ري ــتن ،تلقــی
میشود .کسی کە ناآگاهانە و دور از ارول و برنامە انتقاد میكنـد،

ازســوی دیگــر رژیــم ایــران در راســتای نقــا برجــام گامهــای
بسـیاری برداشــتە و بــرخال گسشــتە ،جــامعە جهــانی بەویــژە
سەقدرت اروپایی (فرانسە ،بریتانیا ،آلمان) کە کە ستونهای
ارلی برجام بودند ،مطمئن شدەاند کە رژیم آخوندی برخال
ادااهــای قبلــی خــود بە دنبــال ســاخت ســالد هســتەای ســت،
بەهمین دلیر نە بایدن میتواند تمـامی فشـارهارا ازسـر رژیـم
بـردارد ونە رژیـم ازتــرس واکـنم افراەیهــای داخلـی میتوانــد
بیشتر اق نشینی کند ویا زیربار تمامی خواستهای آمریکا و
جامعە جهانی برود .آن ە درچهارسـال آتـی رژیـم ایـران بـا آن
روبرو میگردد ،کاهم برخـی فشـارهای اقتصـادی و آسـانکاری
برای پرداخت بدهی هایشان است ،اما همانطور کە گفتە شد
حکومــت بایــدن بە دلیــر اذهــان امــومی در آمریکا،بــا موانــی
بســیاری بــرای برداشــتن ایــن تقریمهــا برخــورد خواهــد دــرد،
مگراینکە رژیم ایران تن بە دل ن ى خواسـتهای آمریکـا بدهـد
ودســــت از پشــــتیبانی از گروەهـــــای تروریســــتی ،دخالـــــت و
آشـــــوبگری درکشــــــورهای مـــــنطقە ،م الفــــــت بااســــــراییر و
همپیمانهــای درمــنطقە بــردارد ،و هم نــین برنــامە هســتەیی
راپایان دهد،و خاک اراق وسوریە اق نشینی کند و قوان ن
ب ن الملر بن اجرا درآورد ،کە ایـن مو ـ وع بـرای رژیـم ایـران
س ـ ت ودشــوار خواهــد بــود ،زیــرا رژیــم ایــران الیــرقم کس ـ
امتیاز  ،از لقاظ فکری ،جمعی را پرورم دادە کە را ـی بە
اق نشینی ن واهندشد .س ن آخـر ،مسـائر آنگـونە کە رژیـم
ایـران می واهـد پـیم نمیــرود ،چـون بـرخال ترامـپ ،بایــدن
ازهمکاری و پشتیبانی اروپاییها برخوردار خواهد بود ودرحال
حا ـر آنهـا نیـز خواسـتار توافـق جدیـد برسـر برنـامە اتمـی،
موشکی و فعالیتهای منطقەیـی رژیـم میباشـند.بـرهمین اسـاس
تاجامعەجهانی شاهد اکس العمر م بت رژیم ایران نباشند و
توافـق جديـد ایجـاد نشـود ،فشــارهای کمرشـکن بـر ال ـن ایــن
رژیم ادامە خواهد داشت ،در چنـی ن شـرایطی احتمـال حمـالت
نمـــامی و ســــایبری بــــر روی پایگاەهـــای اتمــــی ایــــن رژیــــم
دورازانتمار نیست.

اادام تا رود اللە زم ,و ارتجاای کن

نیروهای امنیتی بـن ایـران بازگردانـد شـد ,زم
کن خود فرزند آخوند مقمد الـی زم اسـت ,بعـد
از بازگردانــدن بــن ایــران و زیــر بــار شــكنجن و

ت ییر ناپسیر است

فشار مجبور بـن مصـاحبن و دیکتـن آن ـن بـن او

خـــــونریزی و قتـــــر و جنایـــــت از بـــــارزترین خصورـــــیات حکومتهـــــای

تقمیـــر شـــد بـــود شـــد .ااـــدام زم بـــا وجـــود

دیکتاتوریست ,حکومتهـایی کـن بقـای خـود و اهدافشـان را بـر هـر تمـامد

م الفتها ی بنیاد دفـاع از دموکراسـی هـا و حـق

قبــــر از هرچیــــز ،یکــــی از راهکارهــــاى نشــــان دادن

را میتوان بە کسی تشـبیە کـرد کە تفنگـی پـراز فشـنك در دسـت و

شــجاات ،تمــرین کــردن در قبــول انتقادپــسیری و شــنیدن

آنـرا روبە نزدیکـانم میگیـرد ،بــی خبـر ازآنـکە نمیدانـد چەکســی را

انتقاد ارولی و متمـدنانە و کوشـیدن بـرای انـکە ازآن بـن

میکشـد و چە خطــری را متوجـن نزدیکــانم میکنـد ،و یــا بە ماننــد

خــوبد اســتفادە نمـــود و آنــرا املــی کـــرد و هم نــین یـــاد

کسی کە خودرا بنا میداند دیواری را میسـازد و ەـولی نمیکشـد کە

بگیــــریم کە چگـــــونە واقـــــی بینــــانە انتقـــــاد بگیـــــریم و

دیوار ویران میشود ،انتقاد رامانند شمشیری تیز دردست میگیریم و

انتقادهایمــان دور از الفـــاظ قیرمتعـــار و پرنســـیبها در

اگر بەخوبی ازآن استفادە نکنیم هم خود را زخمی کردە و هم قلـ

ارتبـــاط معمـــولی،اقالنی و اخالقـــی باشـــند .بـــی تردیـــد

نزدیکانمــان را میشــکنیم.کســی کە از کــار بە خصورــی ویــا ازکســی

هنگامی انتقاد گرفتە میشود کە رویـداد یاکـاری ،بە ەبـی

انتقــاد میگیــرد بایــد توانــایی و فهمــم در حــدی باشــد کە بتوانــد

و خواست ما نیست و حق خود میدانیم بـرای بهتـر بـودن،

انتقــاد درســت و ســازندە بگیــرد ،بــرای م ــال انســان ترســـو کە از

انتقــاد بگیــریم ،وکـــاری کنــیم تصـــمیمات بهتــر و کارهـــا

سـایەی خــود میترسـد ،و در هنگــام تــرس خـود را در ســوراد مــوم

منممتر انجام شـود .بـی شـک نـوع انتقـاد ،زمـان انتقـاد و

قايم م كند ،از کسی کە نترس و شجاع است انتقاد بگیرد و بگویـد

شـود ،و نبایـد بـر

کە تو در فالن جنگ هیچ کاری نتوانسـتی انجـام بـدهی ن انتقـادم

مبنای کینە و ابـراز احساسـات و تفکـرات نادرسـت باشـد.

بی اساس و نباید آنرا جدیی بگیـریم  ،یـا کسـی کە هـیچ آگـاهی از

بـرای نمـونە هنگـامی کە یــک کـورد بە شـیوەی نادرســت بە

پزشـکی و درمــان بیماریهــای خطرنــاک نــدارد ،از دکتــری کەچنــدین

مقدسات ملی و میهنی حملە میکند نباید توقی داشتە باشد

سال درس خواندە ،و تجربەی پزشکی دارد انتقاد کند .بدیهی ست،

تا بی احترامیهایم را بە منزلەی انتقاد قبول کنند ،یـا

همەی ما وقتد کە مورد انتقاد قرار میگیریم ،خوشنودنمیشویم ،اما

زمـانی کســی در در چهــارچوب تشــکیالتی سیاســی ویــا هــر

الزم است همەی افراد جامعە سعی کنیم تا بە انتقاد اهمیت دهیم و

ارگــــانی کە بە خواســــت خــــودم آن را پــــسیرفتە ودر آن

هم نین بیاموزیم چگونە انتقاد بگیریم ،تا با انتقاد سازندە ارول

ساختار است بەنام انتقاد ،بــــــە پرنسی و افت ارات

و حدود خود رابدانیم و هـم موجـ بـی ارزم شـدن انتقـاد نشـویم.

هم نین چهارچوب انتقاد باید مشـ

حمایت سازمان خبات کوردستان ایران از فراخوان ااتصاب
سراسری درشهرهای کوردستان ایران

همیهنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورد! مبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارزین مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیهن پرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت!
رژیـم حـاکم آخونـدی در مــدت بـیس از  ٢٠سـال حاکمیــت مسـتبدانن ام بە ەـور گسـتردە و بــا اـدول از تمـام ارــول
انسانی ،دینی و اجتماای ،مـردم ایـران و کوردسـتان را تقـت بلـم وسـتم قـراردادە و هـزاران انسـان بـی گنـاە را شـهید
وملیونها فرد را مورد شکنجە و حکم ناروای زنـدان را بـر آنهـا تقمیـر کردەاسـت .مبـرهن اسـت ،سـرکوب مـردم کوردسـتان
تو سـر مراکـز امنیتـی و نمـامی ،پدیـدە و اقـدامی معمـول بـودە و سـردمداران ایـران از ەرقهـاى م تلـر بـرای ســرکوب
همیهنـان کوردسـتان اســتفادە میکنـد .درادامەی سیاسـت ســرکوب مـردم کوردسـتان توســر رژیـم و مراکـز امنیتــی آن ،وزارت

ارول انساند و اخالقد ترجیو میدهند .از ابتدای قدرت گرفتن حکومت

آزادی بیان و فعاالن آزادی وا و مدنی ,م ابـن

خمینی جالد ,سرکوب م الفان و آقاز احکام بن ارطالد شـرای شـروع و

او خفقان و سردوب در ایران م باشد .قطعا

اامال و نهایت توحم در حکومت بن بـاهر اسـالمی بکـار گرفتـن م شـود.

این آخرین خبر از اادام م الفان رژیم ن واهد

اين فرامین سرکوب ،نن تنها در ایران بلکن در خار از ایران نیز ال ـن

بود ,رژیمی کـن در او وقاحـت هـزاران نفـر از

اەالاات و اەالاات سپاە پاسداران ،در دی ماە سال جاری ،بال بـر یکصـد نفـر از فعـالین مـدنی در شـهرهای م تلـر
کوردستان ایران را بدون ارائە مدرک و تنها بە جرم کوردبودن و خدمت بە مقیر زیست ،زبـان کـوردی و فرهنـگ ملـی،
روانە زندان دردەاند دن متاسفانە تـاکنون از سرنوشـت و مقـر زنـدان ایـن افـراد هـیچ اەالاـی دردسـت نیسـت ،ومراکـز

م الفان بکار گرفتن و م شود ,اين قوان ن و راهكارهاى ـد انسـاند بـا

ملـتم را در سـال  ۶۷ااــدام کـرد اسـت هرگــز

ترور رهبران اپوزسیون ,روزنامن نگارها ,نویسند ها و ...اامال م شود

سیاست هایم را ت ییـر ن واهـد داد .مشـ

امنیتـد رژیـ م دیکتـاتور و ـد کورد،بـن خـانوادەی ایـن افـراد،در مـورد سرنوشـت و مقـا نكهـدارى آنهـا جـواب نم دهنــد.
سازمان خبات کوردستان ایران ،جنایـات و سـرکوب مـردم کوردسـتان و مش صـا قصـاوت ال ـن فعـالین مـدنی کوردسـتان را
مقکـوم و از مــردم کوردســتان م واهـد ،روز  00بهمن،ســالروز پیــروزی تمـاه رات مــردم ایــران الـیە حکومــت دیکتــاتور

کـن هـر کــدام از ایـن جنایــات برگـن ســیاهی را بـن کارنامــن ننگـین رژیــم

است دن آخوندهاى حادم تنها را بقایشـان را

تندرویی بود کن با نـام اسـالمی کـن

در کشــتن و قتــر و جنایــت میداننــد بــن همــین

شاهنشاهی را بە روز ااتراض و ااتصـاب سرتاسـرى مبـدل کـردە و بـا تعطیلـی مقـر دـار و بـا اـدم شـرکت در مراسـم
 00بهمــن ،و بــا هــر روشــی ديكر،مو ــعتان را دربرابــر جنایــات حاکمیــت آخونــدی و بــرای آزادی فعــالین مــدنی ،نشــان

خود هدایتم میکرد فرمان قتر سلمان رشدی دن تابع ت دشـور بريتان ـا

دلیــر نهادهـــای بشـــر دوســـتانن و ابرقـــدرتهای

ده د .ما از سازمانهای جهانی  ،مدافعین حقوق بشر ،مراکز و نهادهای مدنی درسراسر جهان می واهیم از فعـالین مـدنی

را داشـت رــادر کـرد بــود ,فرمـانی کــن قـوانین ب ـ ن الملـر و کشــورها را

حاکم بـر جهـان بایـد هرچـن سـریعتر فشـارهای

پایمال و تروریست پروری را اشاان میـداد .رژیـم ایـران هی گونـن ابـایی

الزم را بر این خطر جهانی افزود تا بتوان با

در پایمـــال کـــردن قـــوانین بـــین المللـــی نداشـــتن و سالهاســـت کـــن تـــرور

دمك مـردم در ايـران امنیـت را در خاورمیانـن و

م الفـانم را در اولیــت کــاری خــود قــرار داد اســت .رود اللــن زم مــدیر

کر جهان تیمین کرد.

خمینی می افزود .خمینی از اش ا

شبکن د رژیم آمد نیوز بود کن امروز خبر اادامم در رسانن هـا پ ـم
شد .کسی کن با فری و با همكارى عوامل حاک م یت در عراق ت و سط

کوردســتان و بەویــژە بازداشــتیهای یــک مــاە اخیــر حمایــت و سیاســت ســرکوب حاکمیــت آخونــدی درقبــال مــردم ایــران و
.
کوردســـــــــــــــــتان را مقکــــــــــــــــــوم کننــــــــــــــــــد.
.
پیروزباد ااتصاب سراسری روز چهارشنبە  00بهمن 9011هجری شمسـی.
ســـــرنگون بـــــاد رژیـــــم آخونـــــدی ،دبشـــــری و ـــــد کـــــورد.
ســــــــــــــــــــــــازمان خبــــــــــــــــــــــــات کوردســــــــــــــــــــــــتان ایـــــــــــــــــــــــــران .
90بهمن9011هجری شمسی

.
.

ارگان کمیتە مرکزی سازمان خەبات کردستان ایران  .شمارە٠٣ }007{ :

بهمن هزار و سیصدونود ونە هجری شمسی

آدرس و شمارە تلفن های سازمان خبات کردستان ایران

تلفن:
کمیتە مرکزی33194703441700:
مقر اربیر331947039407031 :
مقر سلیمانیە33194770449411 :

TEKOSHAN

تودر بە دروغ ،دار همیشگی رژیم آخوندها
بقلم  :علی بهرامی

در سـالگرد بـن هالدـت رســاندن پاسـدار تروريسـت قاسـم ســلیمانی،
ردا و سـیمای رژیـم والیـت فیقـن فیلمـی را بەنـام "تودـر" بـا چنـد

دردســـتان در دردـــوی برایشـــان خوشـــایند نبـــود چـــون مـــد

و مورد نمر رهبران رژیم بە نمایم گساشت .اين فـیلم

دانستنند دە در آن شرایر جنگی مشـكالت اقتصـادی زیـادی

دە از ابتــدا تــا آ خــرین لقــمە آن قهرمانســازی از پاســدار قاســم

دامن اقلیم دردستان را گرفتە و اقلـیم مـی توانـد از منـابی

سـلیمانی از یـك ەـر و تققیـر و دوچـك نمـائی مـردم دردســتان و

دردـوی بـرای جبـران مشـكالت خـود اسـتفادە دنـد .از جان ـ

بی ارادە و دست نشاندگی رهبـران آن را از ەـر دیگـر بە تصـویر

دیگــر دردســتان اــراق دــن مو جوديــت آن هــیچ وقــت موجــ

می دشد.سیاست ردا و سیمای رژیم آ خوندی در چهـر سـال گسشـتە

ر ایت رژیم آخوندی نبودە و همیشە حساب دشـمن را بـرای

همسو با تمام ارگانهای سردوبگر دیگر آن ،براى سـردوب ،تبعـ ا

آ ن دردە است ،حال بعنوان یك اقلیم در قانون اساسی اراق

و تقق ر الین مردم درد در دردستان ایران ،تمام توان خود را بە

بە آ ن ااترا شدە و دارای حكومت و قـدرت خـا

سیاسـی

اجرا گساشتە و این حقیقت تاری ی از دسی پنهان نیسـت .بعـد از

در اراق و جامعە بین المللی است و اين پیشـرفتهای اقلـیم

قیـام سـال  9119مـردم دـرد در دردسـتان اـراق و ت سـیس اقلـیم

برای رژیم آ خوندی قابر هیم ن بود و همن اين موارد موج

دردسـتان ،رژیـم همزمـان بـا دخالتهـای متعـدد در امـور داخلـی آن و

شد رژیم آ خوندی چراغ سبز یورم بە اقلیم دردستان اـراق

مشــكر تراشــد ،بە شــیوەهای گونــاگون ســعی داشــتن نادارآمــدی و

را بە داام دهد .یـورم ن رويـد دە وحشـیگری آن زبـان زد

شكسـت مـدیریت رهبــران دـرد را بە تصـوير بكشــد و بـا برچســبها،

و اام بود و راـ و وحشـت زیـادی درسـت دـردە بـود.

دروقپردازیهـــای مـــداوم و متعـــدد ب صـــو

بـــا ســـاخت ف لمهـــاى

خا

خـانوادە مــال

مصطفی بارزانی رهبر فقید دردستان اراق و مسعود بارزانی رئیس

بە جنگ با داام اازام دردەاند و دفاع از اقلیم دردسـتان

سابق اقلـیم دردسـتان را بە اسـرئیر و آ مریكـا ،اربسـتان و تـردیە

را یـك وبـیفە میهنــی خــــــود مـی داننــد و بــــــرای ایـن امــر

نسـبت دهـد و تصــویری قیـر واقعــی "بمنمـور بــن ب راهـن دشــاندن

مهـــم جوانان زیــــادی از شهرهای دردستان ایران بە رـفو

مردم دردستان" از ش سیت بارز آنها بن نمـایم بگـسارد.م ـر اينكـن

احزاب و سازمانهای دردسـتان ایـران پیوسـتە بودنـد .قاسـم

فیلم تودر ردا و سیمای رژیم آ خونـدی مـردە بە دنیـا آمـدە ،چـون

سلیمانی خود را ب ە اقلیم دردستان رساند و از اقل م خواست

دە رـورت مسـئلن از ایـن قــرار اسـت ،زمـانی دە دااـم بە دســتور

دە نیروهای پیشمرگ دردستان ایـران از جبهەهـا دور شـوند

رژیم و مهرەهای آن در اـراق توانسـت نزدیـك بە  93هـزار نیـروی

و بجای آن قول دمك نمامی و سربازی را بە اقیلم داد .هر

ارتـم اــراق را یــك شــبە تــار و مـار و شــهر بــزرگ مورــر را بــــە

چنـد بعــدم شــماری از فرمانـدهان نیروهــای پیشــمرگ اقلــیم

تصـر خـــود درآورد و بــــــن نزیكــــــــــــی ب ـــــداد بــــرسد و پایت ــت

دردستان از دمكهای رسـیدە از رژیـم آ خونـدی انتقـاد دـرد و

اراق را تهدید دند .در چنین موقعیتی جامعن جهانی هـیچ مو ـی

ااـالم دردنـد دمكهــای رسـیدە از رژیـم قابــر اسـتفادە نبــودە

دیگر اقلیم دردستان

اســت.بعـــد از یـــورم دااشــیهای ســـاخت رژیـــم آخونـــدی بە

برای مقافمت از دردستانیان دردوی پیشمرگهای خود در دردوی و

دردســــتان اــــراق ،جــــامعە جهــــانی بە رهبــــری آمریكــــا بە

اەــرا آن مســتقر دــرد و مــانی ورود دااشــیها بە ایــن شــهر مهـــم

پشتیبانی از اقیلم شتافتن و همپیمانی جیهانی الیە داام

شـــد .ايـــن اقـــدام اقلـــیم دردســـتان از ەرفـــی ســـد راە نیروهـــای

را تشـكیر دادنـد دە نیروهـای پیشـمرگ دردسـتان هـم ب ـم

تروریستی رژیم برای رساندن دمكهاى زم ند خود بە بشار اسد در

مهمی از آن همپیمانی بود.

خاری نگرفت و تنها نمارهگر بود .از ەر

http://www.khabatmedia.com
htt//www.lawan.info
www.facebook.com/lawanixebat

قاســم ســلیمانی بــا پنجــا نفــر بە دمكــم رفــتە هــولیر را از

زیــر نمــر پاســدار تروریســت قاســم ســلیمانی و پاســداران و

telegram /sazmanixebat
گروهـای تروریســتی تقـت امــرم انجــام شـدە اســت .امــروز دە

رژیــم دســت بە دامــن فــیلم "تودــر بە دروغ" شــدە اســت ،دیگــر

Email: sazmanikhabat@hotmail.com
ســقوط نجــات داد ! دە نیروهــای پیشــمرگ دردســتان در برابــر

حنایم رنگی نمی گیـرد و نمـی توانـد بـا سـناریوهای دروقـین

یورشـــهای دااـــم ایســـتادگی دردنـــد و اجـــازە ندانـــد تاریـــك

مـردم ایــران و دردسـتان را گمــرا و بە بــی راهـی بكشــد .اگــر

پرسـتان دااـم بە پایت ـت اقلـیم نزدیـك شـوند و از م مـور و

زمانی بە همكاری مهرهای جیرەخوار خود می توانست جایگاە

بـارزانی

دوست و دشمن را در هن زایر معدود اش اری اوض دنـد،

مدام در جبهەها با پیشمرگەها بود و ەرد دفـاع از دردسـتان

دیگر بعد از روشن شدن و برمال شدن تمام دروقهـای آ خونـدها

را بە فرماندهان می داد .اين امر بود دـن دااـم بـرای اولـین

دیگر برای همە وا و و روشن است دە رژیم آ خوندی هر وقـت

بــار و بعـــد از پیــدایم آن از جانـــ پیشــمرگەهای دردســـتان

برای ملت ،گرو و یا رهبری شاد و شونە بكشد و با آنهـا سـر

دچار شكسـت سـنگینی شـد و شـروع بـن اقـ نشـ ند دـرد.رژیـم

ناســـازگاری پیــــدا دنـــد ،زود پــــی مـــی برنــــد آنهـــا ســــد راە

آ خونــدی در حــالی چنــین دروقهــای مبتــسلی را بە نمــایم مــی

سیاستهای د انسانی و تروريستد آ خوندها شدە و راە درست

گسارد دە بعد از شكست داام ،در سال  0397این بـار خـود

و انســـانی را پـــیم گرفتەانـــد ،بـــرای همـــین اســـت رژیـــم بە

قاسم سلیمانی همـراە بـا گروهـای حشـد وحشـی اـراق از چنـد

ش صیت و درامت انسانیشان حملەور می شود.شكی نیست مردم

جــبهە و بـــا اســـلقەهای ســبك و ســـنگین آمریكـــایی بە اقلـــیم

دردستان از هر برهە زمانی دیگـر بهتـر منشـ دروغ و نفـاق را

شهر هولیر یورم بردند ،ولی همانگونە دن

می دهند ،امروز دیگر همە بر این حقیقت واقفند دە

تش ی

هـمە شـاهد بـوديم بـا اردە نیروهـای رشـید پیشـمرگ و رهبــری

دشمن ارلی مردم دردستان در هـمە ب شـهای آن رژیـم آ خونـدی

بارزانی آنها هم متقمر شكست بزرگ دیگری شـدند و بـار دیگـر

است و این رژیـم بـن هـمە دردسـتانیان بـا نگـاهی تققیرآمیـز

بــارزانی و پیشــمرگەهای دردســتان بــا رشــادت و قهرمــانی بــی

می نگرد و سعی و تالم تمام وقت آن سردوب و تققیـر مـردم

م ال خود اقلیم دردستان را از خطر پاسدار قاسم سلیمانی و

است .براى ايـن اسـت دـن مـردم دردسـتان در رـر اول مبـارزە

تروریستهای تقت فرمـانم حفـو و پاسـداری دردنـد .در فـیلم

الین آ خوندها قرار دارند و سرنگونی مقتوم آخوندها را قبر

تودر برخال انتمارات رژیـم و قهرمانسـازیهایی دە از قاسـم

از هر ملت و گروهی بە وبیفن خود می دانند.فیلم تودر بار

ســلیمانی رـــورت گــرفتە ،پاســـدار قاســم ســـلیمانی و رـــدا و

دیگر این مهم را بە اربـات مـی رسـاند دە پایـان بلـم و سـتم

سیمای رژیم آ خوندها بیم از هر زمان دیگر مورد نفرین مـردم

ملـی و سیاسـی الـیە مـردم دردسـتان ایـران و دخالـت در امــور

دردسـتان و ایــران قـرار گرفتەانــد .در مقابـر اقلــیم دردســتان

ب شهای دیگر و تققیر همە دوردها زمانیست دە رژیم آ خوندی

اــراق و رهبــران و پیشــمرگان رشــید آن بــیم از پــیم مــورد

سـرنگون و نمــامی دمكراتیـك و مردمــی در ایـران جــایگزین آن

احترام ایرانیان آزاد و ب زار و بستو از نمام آخوندى ،قرار

شــود.اكـــس یكــم :دـــای باباشـــیخ حســینی همـــرا شـــماری از

گرفتنــــد .هم نــــین مــــردم ایــــران و دردســــتان خ لــــد خــــوب

پیشـمرگان سـازمان خبـات دردسـتان ایـران در سـنگرهای مقـور

دریافتەانـد رژیـم آ خونـدی پدرخوانـدە دااـم و تمـام گروهــای

"خازر" نزدیك مورر.اكـس دوم و سـوم :شـماری از فرمانـد و

تروریستی در منطقە است و خونهای بە نـاحق ری ـتە شـدە در

پیشمرگەهای سازمان خبـات دردسـتان ایـران در جنـگ تصـر

اراق ،سوریە ،لبنان ،فلستین ،یمن و اف انستان ،همە و همە

شهر باشیك از دست تروریستهای داام.

ولی زمانی دە رژیم پی برد همە احزاب دردستانی ب صو
احزاب دردستان ایران نیروهای خود را برای دفاع از اقیلم

گونـاگون تـالم زیـادی دـردە اقلــیم دردسـتان بالخـ

www.facebook.com/sazmanixebat

دردستان اراق از آنهـا دمـك خواسـتە و در سـقوط شـهر هـولیر

دردستان ب صو

سورين و از جانبی دیگر استقرار نیروهای تقت امـر اقلـیم

http://www.sazmanixebat.org

در حـالی رژیـم اداـا مـی دنـد دە مسـعود بـارزانی رهبـر اقلــیم

گویر ب شتر نتوانستند پیشروی دنند .هم نین ش

هد خا

برابر با ٠٣

فیوریە دوهزار وبیست و یک میالدی

4

سرنگونی رژیم اخوندی و رد هر گونە مساکرە و مماشات با این نمام پلید د بشری ،از اولویتهای مبارزاتی ما بشمارمیروند.

