
  تێــکــۆشـان

   

٢ 

 

  

 

   

    

 

  

   

 

  

  

 

 

  

 

 

  

  

  

   

  

 

 

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

                                           
 

       ٠٠٠٠٠٠: : شمارەشمارە        ..میالدیمیالدیدو هـزار و بیست دو هـزار و بیست   اگوستاگوست  ٠٣٠٣هزار و سیصد و نود و نە هجری شمسی برابر با هزار و سیصد و نود و نە هجری شمسی برابر با   ماەماە  مردادمرداد  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 
 

!اـهـا و آزمونــی ، آسیب هـــاد خمینـــرمان جهـــــف  

      .بابا شیخ حسینی

   
 

بـرای بثـد دربـارەی فرمـان جهـاد خمینـی  علـیە ملــت 
ــد و  ــ ــ ــ ــ ــتان، م با ــ ــ ــ ــ ــ ــلمان کوردسـ ــ ــ ــ ــ ــت مسـ ــ ــ ــ ــ اکثریـ
ضروریسـت،عالمان دینــی و سیاســی و ازهــمە مهمتــر، 
پزشکان متخصص علم روانشناسی آن را مـورد بررسـی 
قـرار دهنـد. زیـرا فرمـان جهـاد خمینـی در 82مـرداد 
8532هجری شمسی، علیرغم اینکە  مخـال  اوـول 
ــارانە و  اســالمی بــود،هم نیم فرمــانی نــاروا، جنایتک
بە دور از تمامی معیارهای عقالنى و اوول بن ـاد م 
انسانى بود. خمینـی دسـتور جهـاد علـیە ملـت اکثریـت 
ــدەی دو  مســلمان رــورد وــادرکرد ، و ایــم نشــان دهن
واقعیت بود. اول اینکە خمینی فرمانی اسالمی  براى 
قلـ  و قمـ  دردسـتور کـارخود قـرارداد کە بە گ ـتەی 
بیشتر علماى دیم اسالم، نبا د زمـانی کە مـرز میـان 
ــت،آن  را  ــ ــخص نیســ ــ ــلمان مشـ ــ ــر مسـ ــ ــلمان و غیـ ــ مسـ
بەکارگرفـت . امـا خمینـی بـرای قتـم عـام ملـت کــورد 
ــامی  ــرد و خواســت کە از تم ــاد را وــادر ک دســتور جه
عوامـم و حتــی احساســات مـ هبی و ملــی، علــیە ملــت 
کورد، است ادە کند، ایم درحـالی بـود کە ملـت کـورد 
ــاهیچ یــک از ملتهــای متشــکم  جنــم ملــی و مــ هبی  ب
ــتقیم و بە  ــی غیرمسـ ــت. دوم: خمینـ ایـــران را، نداشـ
شـیوەی بیـان نشـدە، رهــروان سـنی را کـافر خوانــد و 
مبرهم است بیشتر مردم و ساکنیم  کوردسـتان ایـران 

ــا قی                               ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ە من ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ و بە وی
 . 

.  فرمان جهاد خمینی ، آسیب و آزمونها
 {١ }  

ا العیەی سازمان خبات در رابطه با 
سالروز فرمان جهاد خمینی علیە مردم 

{ ٠} . کوردستان  

پیام سازمان مجاهدیم خلق ایران 
بەمناسبت دهمیم سالگرد درگ شت 
بنیانگ ار سازمان خبات کوردستان 

{ ٠} . .ایران  

. کە هـد  حمــلە قرارگرفتنـد، ســنی مـ هب بودنــد   
ــورد، بــی تردیــد خمینــی  بادســتور جهــاد علــیە ملــت ک

اولیم ضربە را بە اتثاد میـان ملتهـای ایـران و میـان 
مـ هب و عقایـد مختلـ  اســالمی ، حـداقم تـا پایــان 

جهـاد خمینــی . حکومتـداری رژیـم در ایــران، وارد کـرد
علـیە ملــت کوردســتان، بــاردیگر ایــم حقیقــت را  ابــت 
ــد نە  کــرد، کە حکومتهــا، ملــت کــورد را دشــمم میدانن

ــراند ــوق در ای ــان . اراى حــق و حق ــر فرم از ســوی دیگ
جهاد خمینی، قتم عـام، و ویرانـی کوردسـتان توسـ  
پاسـداران حکــومتی، ایـم پیــام را بە مـردم کوردســتان 
رسانید کە ملت کورد درایران ملتی فاقد هرگونە حـق 
و حقوقی هستند و اگر کوردهـا متثـد نباشـند، مـورد 

ــ ــور و دیکتـــاتور قـ ــای من ـ ــد ظلـــم حکومتهـ رار میگیرنـ
ــدت ــ ــه کە در م ــ ــدها و 18آنگون ــت آخونـــ ــ ــال حکوم ــ س

پیـام روشـم و  .هم نیم حکومت شاە، شـاهد آن بـودیم
سری  دیگر فرمان جهاد خمینی بـرای ملـت کوردسـتان، 
ایم بود کە نباید امید بە اوالح ایم حکومت داشـتە 
ــان را  ــم فرمــ ــوقعیتی ایـ ــی در مــ ــرا خمینـ ــید، زیــ باشـ

ــورد و نما ــ ــردم ک ــادرکرد کە مــ ــادە وــ ــ ــان آم یندگانشــ
مـ اکرە و وــلو بودنــد، و هـد  مــردم کــورد، احقــاق 

ــود ــاربوو ایـــران بـ ــود در بهـ ــەای از .حقـــوق خـ خالوـ
ــاد خمینــی، عبارتســت از  نت جــه وجــود . ١:فرمــان جه

ــت و بەویـــ ە شـــخص  ــدگاە ن ادپرســـتانە در حاکمی دی
ــی و ــدن کردهـــا   خمین ــم خــود و بە اســارت مان تثمی
  هب بەمثــابە اهرمــیاســت ادە از دیــم ومــ .٠.درایـران

ــرد ــت کـ ــرکوو ملـ ــای .  ٠.بـــرای سـ ــت ادە از نیروهـ اسـ
ســربازو پاســدار و  ــروت و ســرمایە کشــور درراســتای 

ــقاق و   ســـرکوو مـــردم کردســـتان و تـــال  بـــرای انشـ
ــاعی ســـعى .٤. در کردســتان  اخــتال  در ســاختار اجتم

در تغ  ـر جغرافیـای کردسـتان و تـال  بـرای آشــوو و 
دیگـــر ملتهـــای همســـایەی ت ـــرقە میـــان ملـــت کـــورد و 

. 3.کردستان بەوی ە با مردم شـهرهای آرری در ا ـران
ازدیگر اهدا  جهاد خمینی، جنم مـ هبی، و  ـای ە 

ــود ــدا ب ــان ابت ــت ازهم از .گــری ،س اســت اوــلی حاکمی
ــخمین ــ ــ ــ ــی و حاکمیتش سخم گ تم و ضـ ــ  روریستــ

جنــبش حـق  لبـانەی کوردســتان   درمقابـم از موقعیـت
ایــران و درو و تجــاربی کە از دســتور جهــاد خمینــی 
کسـب کـردیم و جنـبش حـق  لبـانەی ملـت کـورد دبـار 

ــنم مبـــرهم  .بە آســیب و خســـارتهایی شــد را بیـــان ک
ــزاو،  ــران و تمـــامی احـ ــردم کردســـتان ایـ اســـت کە مـ
ــاعی و  ــاە اجتمــ ــا جایگــ ــد بـ ــراد معتمــ ــیتهاو افــ شخصـ
ــی و  ــاد خمینــ ــتور جهــ ــدور دسـ ــم از وــ ــی ، قبــ سیاسـ

ــار  ــم بهـــ ــای فصـــ ــ ــخص در ماهه ــور مشـــ  8532بە ــ
عل رغم داشـتم هرگـونە عقیـدە و ت کـر بـرای تـامیم 

. آزادی ملـت کــرد، از اتثــاد بــاویی برخورداربودنــد 
اما دیری نپایید ایم موقعیـت مناسـب، پایـدار نمانـد 

 لبـى   و متاس انە اختالفات شخصی و خواست قدرت
دراحـزاو و شخصـیتهای اجتمـاعی کردسـتان، اتثـاد و 

ــدلی را ازبـــیم بـــرد کردســـتان بە میـــدان تقابـــم . یک
ــ ە تشـــکیالت  ــال، بەوی ــد حــزو بـــ، راد ژ ــری بن فک

جنم میان کشـاورز ومالـک   بریکهای فدایی ره عمأل
ــدون  را بەراه انداختنــد و بــا اســت ادە از  نــاو و ب

هــاربوو متـر و بـدون هــیچ معیارقـانونی و تنهـا در ب
خواست تشکیالتی خود و بـرای تشـو ش و اخـتال  در 

  جــامعەی کردســتان، بەتقســیم زمــیم و مراتــ  وتثــت
ــه دنبـــال  ــق بە کشــاورز اســت ب ــیم متعل ــوان کە زم عن
اهدا  پنهـانی و نادرسـت خـود بودنـد و درایـم مـدت 
ــاآرامی در  ــبب نـــ ــردە و مســـ ــک را آوارە کـــ ــد مالـــ ــ بن

ــوی ســـقز شــدند ــنطقەی دیوانـــدرە و تیلەک ازســـوی  .م
ــدى از ــر بنـــ ــود   دیگـــ ــرایم بـــ ــان بـــ ــزاو تالششـــ احـــ

تاازشخصیت و جایگاە ماموستا شیخ عزالدیم حسـینی 
ــیخ  ــتا شـ ــا ماموسـ ــ انە تنهـ ــد و متاسـ ــت ادە کننـ سواسـ
عزالـــدیم را درظـــاهر رهبـــر میدانســـتند ودر بـــا م 

متاسـ انە همـیم احـزاو . بەدنبال اهدا  خود بودنـد
دیم و تــال  کردنـــد تـــا میـــان ماموســـتا شـــیخ عزالـــ

ماموستا شـیخ جـالل حسـینی و رـام احمـد م تـی زادە 
اختال  ایجادکنند و میتوان گ ت تاحدودی بـه هـد  

وثبت دربارەی ایـم مبثـد، ب شـتر از ) .خود رسیدند
ــد ســـطر را  ــرای ا الع،ا ـــم بن ــد، امـــا ب ــم میطلب ا 

 (.نوشتم

 

وقوع ان جارهای مهیبی در پایگاههای 
{ ٠}  .نظامی و موشکی در تهران  

پیام سازمان خبات کردستان ایران در 
. کن رانس،تروریسم رژیم آخوندی  

               {٤           }  

نان ورزشکار و مثدودیتهایشان در 
   { ٤}  .ورزشگاهها در نظام آخوندی

 مکتبی برای آموختم
 {٠ }  

مواض  و اوول سیاسی در عقاید 
.            ماموستا شیخ جالل حسینی

             {٠ }  

 جنبش ملی کرد یا مبارزە ایدئولوژیک؟
 {٠ }  

هنـوز بقـوە خـود بـاقی اسـت و ، خـون آشـام ینـی مخ هـادجی ضد انسـان فتوای 
جوانــان و فعـاون سیاســی را بە پــای جوغەهــای   و ایــران روزانە در کردسـتان

   .و هـر گــونە اعتـران و نـارەزایەتی را بــا اعـدام پاسـخ میدهــد دار مـی بـرد
                                                                       

                                    



 

    دوهـزار وبیسـت مـیالدی  اگوسـت ٠٣هـزار و سیصـدونود ونە هجـری شمسـی برابـر بـا   مـرداد..٠٣ {٠٠٠} :شـمارە. ارگان کمیتە مرکزی سازمان خەبات کردسـتان ایـران   :  تیکۆشان 
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 !ملت ولو  لب و آزادیخواه کوردستان

ــی  ــال 8532هجـــری شمسـ 82مـــرداد سـ
روز وــدور فرمـــان جهـــاد خمینـــی علـــیە 
مــردم حــق  لــب و آزادیخــواە کوردســتان 
است.        خمینی باودور ایم فتوای 
دژخیمـانە علـیە مــردم کوردسـتان، جهــره 
و برنامـه دشـمنانه خــودرا بـرای هــمە و 
ــکارکرد.  ــتان آشـــ ــ ــردم کوردس ــ ــ ە م ــ بەوی
خمینـی و رژیمــش، میدانسـتند کە مــردم 
ــزم  ــ ــاارادە و عــ ــ ــران، بــ ــ ــتان ایــ ــ کوردسـ
ــلە  ــونە حم ــر هرگ مبــارزاتی خــود دربراب
ــدن  ــرآورده شــ ــدم بــ ــا عـ ــالی  و بــ احتمـ
خواستها شان ،سارت نخواهنـد بـود و از 
ــی  ــم پوشــ ــا بشــ ــاغیگری هـ ــت و یــ جنایـ
نخواهند کرد. درواقـ  هـد  اوـلی ایـم 
ــم و  ــ ــان، جن ــرکوو ، خ قــ ــت، ســ حکومــ
ــوز  ــبب، هنــ ــیم سـ ــود و بەهمـ ــی بـ ویرانـ
بنـدماهی از آغـاز حکومـت نگ شـتە بــود 
ــت  کە ایــم فرمــان بیرحمــانە را علــیە مل
کـورد اعـالم کـرد. علیـرغم تاکیـد مـردم 
ــم  کوردســـتان و نمایندگانشـــان بـــرای حـ
مسالمت آمیـز اختالفـات و احقـاق حقـوق 
ــا  ــ ــت، ام ــوی حکومــ ــان ازســ و خواستهایشــ
ــانەی ملـــت  ــی خواســتهای وـــلو  لب خمین
ــتادن  ــاد و فرســـ ــافتوای جهـــ ــورد را بـــ کـــ
ــز بە  ــی مجهــ ــای ارتشـ ــدار و نیروهـ پاسـ
ــخ  ــاە د ژتـــاتور، پاسـ ســـالحهای رژیـــم شـ
داد. و دوبارە مردم کوردسـتان را نابـار 
بە مبارزە و مقاومت کردند. هد  اولی 
ســردمداران رژیــم، ســرکوو آزادیخواهــان 
ــی  ــب و ب ــردم وــلو  ل و قتــم وعــام  م
ــش،  گنــاە کوردســتان و ازبــیم بــردن آرام
آزادی و اتثـاد میــان مــردم کوردســتان و 
ــارز و  ــ ــردم مب ــود. مــ ــی بــ ــزاو سیاســ احــ
قهرمـان کوردســتان کە نقـش بســزایی در 
ــران  ــ ــاهی درایـ ــ ــم پادشـ ــ ــرنگونی رژیـ ــ سـ
داشـتند، و توانســتند پسـماندهای رژیــم 
شاهنشاهی را از کوردستان بیـرون کننـد 
ــتان  ــ ــ ــاە،  کوردسـ ــ ــ ــدت کوتـ ــ ــ و در آن مـ
ــب  ــ ــه،    از جانـــ ــ ــیوەای مترق انـــ ــ ــ بەش
ــی،  ــزاو سیاســ ــد و احـ ــیتهای معتمـ شخصـ
ــامعەی  ــ ــ ــ ــد. جـ ــ ــ ــدیریت میشـــ ــ ــ ادارە ومـــ
کوردستان کە تشنەی آزادی بـود، سـریعا 
ــارات و  ــ ــ ــ ــ ــران خسـ ــ ــ ــ ــ ــتای جبـ ــ ــ ــ ــ در راسـ

ــە                     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــی ک ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رنجهای
  

ا العیەی سازمان خبات در رابطه با سالروز 
 فرمان جهاد خمینی علیە مردم کوردستان

توس  رژیم پادشاهی ایجاد شـدە بـود،   
ــت ــ ــ ــام برمیداش ــ ــتان . گــ ــ ــ ــردم کوردس ــ ــ م

فعالیتهای خود را آزادانە آغـاز کردنـد، 
و بـا تاسـیس مراکـز مـدنی و آموزشـی و 
اداره شــهرو روســتا بە شــیوەی متمــدنانە 

. و مناسب کوردستان، دست بەکـار شـدند
ــد  ــارزات ضـــ ــرە مبـــ ــ انە  مـــ ــا متاســـ امـــ

توسـ  آخونـدها، غـارت شـد  شاهنشـاهی
ــرا تثـــت ســـلطەی خـــود درآوردنـــد . و آن

ــانەی  ــ ــم  لبـــ ــ ــ ــامەی جن ــ ــ ــە وبرن ــ ــ نقش
آخوندها و قدرت بخشیدن بە گروەهـای 
وابسـتە بە رژیـم درسراســر ایـران، ســبب 
ــرور و ســلب  ــدانی شــدن، شــکنجە و ت زن
ــان  آزادى فعال ـــت احـــزاو سیاســـی خواهـ
ــنەی آزادی  ــ ــ ــردم تشــ ــ ــ ــی و مـ ــ ــ دموکراسـ

. ی مختل  گردیدنـددرایران، بەبهانەها
ــردم  ــ ــلە بە مـ ــا حمـــ ــم بـــ ــزدوران رژیـــ مـــ
ــتماتیک،  ــ ــ ــیوەی سیســ ــ ــ ــنندی، بە شـ ــ ــ سـ

ــنندی ــی ســـ ــردم ناراضـــ ــان ومـــ و   جوانـــ
بندیم شهر دیگر را، غرق خون کردنـد 

 8532مـرداد ســال 82و در نهایـت در 
باودور فرمان جهـاد خمینـی بە سیاسـت 

ــد ــ ــود ادامە دادن ــور خـــ ــ ــای . من  نیروهـــ
ــی پیشـــمرگە کوردســـتان و احـــزاو س یاسـ

ــمرگەهای  ــ ــ ــ ە پیشــ ــ ــ ــتان، بەویـ ــ ــ کوردسـ
ــت و  ــ ــار بە مقاوم ــات، نابــ ــازمان خبــ ســ
دفـاع از مـردم و خـود دربرابـر مــزدوران 
شـدند و بسـیار قهرمانـانە جنگیدنـد، و 
ــدی  ــی رژیمـــی اخونـ دربرابـــر لشـــکر کشـ
ــای بســـیاری  ایســتادگی کردنـــد و در نق
ــت  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم را شکسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــای رژیـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نیروه

ــد ــ ــ ــارز  .دادن ــ ــان مبـــ ــ وزم بە  !هممیهنـــ
ــرای  یادآوریســـت کە تنهـــا راە اساســـی بـ
ــرزمیم و  ــ  ســ ــدا  و ح ــ ــیدن بەاهــ رســ
ــرای ســـرنگونی و  آزادی کشــور، تـــال  ب

ضروریســت   .نـابودی رژیـم آخونــدی سـت
هـــمەی احـــزاو بە ایـــم حقیقـــت واقـــ  
باشـند کە تنهـا بــا سـرنگونی و نــابودی 
ایـم رژیـم، مـردم ایـران و کوردســتان بە 

ــد ــ ــ ــد آمــ ــ ــ ــم خواهنــ ــ ــ ــان نائــ ــ ــ . اهدافشـ
ــردم تظاهرا ــر مــ ــال اخیـ ــد ســ ــای بنـ تهـ

بەسـتوە آمـدەی ایـران و کوردســتان کەدر 
شــرای  نابســـامان اقتصـــادی و ســـرکوو 
ــدام  ــ ــدانی و اعـ ــ ــد و زنـ ــ ــر میبرنـ بەســـ
میشوند، نشان دهندە ایم واقعیـت اسـت 
ــرار  ــاە قــ ــبە پرتگــ ــم در لــ ــم رژیــ کە ایـ
ــام و  ــر نظـــ ــتادگی دربرابـــ دارد، و ایســ

ــت ــزایش اســ ــاوز، روبە افـ ــت متجـ . حکومـ
ــاری و ر ــمهمکـ ــم رژیـ ــمیت دادن بەایـ   سـ

ــت  ــعیت سرنوشـــ ــیم وضــ ــ ــوچ دربن بخصــ
ــت ــ ــی شرمساریســـ ــ ــای بســـ ــ ــازی، جـــ ــ . ســـ

ــا هـــد   ــارزە متثـــدانە ب ضروریســت، مب
ــدها،  ــ ــت آخونـــ ــ ــان دادن بە حکومـــ ــ ــ پای

ــرد ــم روز بە . وــورت گی جــای دارد درای
ــور  ــ ــم من  ــ ــت رژی ــ ــانی دس ــ ــهیدان قرب شــ
ــتیم، و از  ــالم ب رســ ــدی درود و سـ آخونـ
ــد  ــ ــ ــان، مانن ــ ــ ــی ملتم ــ ــ ــتارهای جمع ــ ــ کش

، "، قـارنی"کـانی مـام سـید)کشتارجمعی 
ــدرقا  ــ ــ ــوفیان و ان ــ ــان، وــ ــ و ( قەوتــ

بســـیاری از جنا تهـــاى دیگـــر کە توســـ  
ــدە، ــ ــان آمــ ــ ــر ملتمــ ــ ــم برســ ــ ــم رژیــ ــ   ایــ

ــادکنیم ــا   .یـ ــر روح پــ ــالم بـ درود و سـ
 .شهیدان ملت رورد 
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 کا  باباشیخ حسینی!                              

در دهمــیم ســالگرد درگ شــت ماموســتا جــالل حســینی از  !
ــران و  ــ ــ ــتان ایـــ ــ ــ ــاریخ کوردســـ ــ ــ ــتەی تـــ ــ ــ ــال برجســـ ــ ــ ــ رج
بنیانگ ارســازمان خبـــات کوردســتان، یـــاد و خـــا رەی آن 
فقید ساز  ناپ یر با رژیم ضد بشری آخوندی راگرامـی 

ــداریم ــردم ســتمدیدەی .می کوردســتان،ایران بە،داشـــتم   م
ر مبـارزە سرنوشــت بنـیم رجـم مبـارز و ســاز  ناپـ یری د

ســازی کەبــا آخونــدهای جــانی حــاکم برایــران در جریــان 
ایستادگی و پایداری ماموسـتا سـید . است، افتخار میکنند

جالل حسینی درمقابم فشارهای رژیم ضد بشـری آخونـدی 
ــات  ــازمان خبـــ ــاری ســـ ــای افتخـــ ــم از برگهـــ ــادی رژیـــ ــ و ای

سند همپیمانی باسازمان مجاهـدیم . کوردستان ایران است
توس  ماموستاسـید جـالل  8531ایران کە در سال  خلق

حسـینی اماــا شــد ســندی مانـدگار اســت کەباعــد تثکــیم 
پیوند عادونەی جنبش مردم کوردسـتان ایـران و مقاومـت 

وهـیچ جـایی بـرای اتهامــات . رهـایی بخـش سراسـری اســت
شـاە و شـیخ دربـارەی تجـزیە  لبـی پیشـمرگان و   سخی 

در بزرگداشـت . میگـ ارد مبارزان کوردستان ایران بـاقی ن
ــعود  ــد مســ ــ ــرادر مجاه ــینی بــ ــالل حســ ــید جــ ــ ــتا س ماموســ

،مسول شـورای ملـی مقاومـت،ایران پـس از درگ شـت "رجوی
در نشسـت بامجاهـدیم اشـر  8521تیـر 53ماموسـتا،در 

ــت ــ  شـــهیدان و وــدیقیم بەمناســـبت : گ  راســـتی در ردی
ــاد کـــنم  53 ــر ازماموســـتا ســید جـــالل حســینی هـــم ی تی

بر او و سازمان مبارز کوردستان ایـران  روانش شاد ودرود
ــات ــیخ " خبــ ــ ــا  باباش ــا و کــ ــمرگان و کادرهــ ــر پیشــ و بــ

دبیرکم خبات کە بە راە ایـم رهبـر شایسـتە کـورد،ادامە "
راستی کە مم،در ماموسـتا،در . بدهند و ادامەخواهند داد
بـا آن بزرگوارداشـتم مـردی 33دیـداری کە دراواخـر سـال 

ــرهیختە و بســـیار مث ــتادەبر روی دانشـــمند، فـ ــم و ایسـ کـ
راهبـری و سـمبلی بـرای کوردسـتان ایـران و . اوول یـافتم

پیشـمرگان و مــردمش از ایســتادگی، ازایـنکە مقهــور رژیــم 
ــت و از  ــان رف ــم جه ــاکیزە ازای ــا  و پ ــنکە پ نشــد و ازای

ــت ــ ــم اورا بە ن ری  ــ ــدەهای رژی ــ ــنکە وع ــ ــیم . ای ــ و هم ن
ــم ــدیهای رژیـ ــینی . تهـ ــیدجالل حســ ــتی کە ماموستا،سـ راسـ

ردان بــزرک کوردســتان ایــران اســت از برجســتە تــریم ازمــ
ــان و پیشــمرگان  ــد کە همو ن ــا بعدازقاضــی مثم نمونەه

ــد بالیـــد ــورد بەاو خواهن ــدوارم کەســمبلی، درســـی . ک امی
ونمـونەای باشـد بــرای ایسـتادگی و مــرز بنـدی در برابــر 
ــم رژیـــم بـــرای آزادی ایـــران و خودمختـــاری کوردســـتان  ای

رژیم واعالم خودمختـاری کە باشد،کەبعداز سرنگونی ایم 
ــت موقــت اســـت ،  ــت و دول ــی مقاوم ــدات شــورای مل از تعه

درود بــر  .بتـوان یـاد ونــام اورابیشـترو بیشــتر زندەداشـت
  ماموستا سید جالل حسینی

ــت ایــران وارتــش  ــریم مجاهــدیم و مقاوم یــارو همــرزم دی
سازمان مجاهدیم خلق ایران، هموارەیـاد وخـا رەی  آزادی

سازمان مجاهدیم خلق .ا گرامی میدارد آن فقید سرفراز ر
 . ایران
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.مکتبی برای آموختم  
 شیالن محمدی

تار خ مبارزات، مقاومـت و جنـبش ملـى روردسـتان،  
دهها رهبـر بـزرک و عـالم را بەخـود دیـدە اسـت کە 

دنیـایی تجـربە اشـان را بـه   در  ول زندگی خود و
مکتبــی مملــو از دروو و رهنمونهــا ســاخته انــد، و 

رـه تـداوم مـا و نسـم . آنها را بەما آموز  دادەانـد
. جد د بر مبارزه، مدیون دانایی و عقالنیت آنهاست

رهبــر و پیشــوا بــودە و یــاد ونامشــان   آنهـا همیشــە
بـــى شـــل بـــا الگـــو   همیشـــە زنـــدە خواهدمانـــد و

انمان، تال  ومبارزاتمان  مر بخـش قراردادن رهبر
ملـت  .خواهدبود و پیروزی را بەدنبـال خواهـد آورد

ره بند قرن است کە دست از مبارزە نکشیدە   کورد
و هم نـیم مبـارزەای همەجـانبە در تمـامی بخشـهای 

وجود سیستم دیکتاتور، و بـا   رغم کوردستان، علي
وجود سیاسـت نـابودی وآسمیالسـیون کـورد، و تـداوم 

م و سـتم ازسـوی ایــم حکومتهـا و رژیمهـای کــورد ظلـ
ملـــت کـــورد  .ســتیز، را در اولویـــت قـــراردادە اســـت

مقا   سختی را پشت سر گ اشتە و بی تردیـد اگـر 
تـــال  رهبرانمـــان نمـــي بـــود   و  مبـــارزات مردمـــى

و مســــالەی کــــورد وجــــود    ،ا ــــری از کوردســــتان
یکی از بزرگتریم رهبران نمـونە ملتمـان کە  .نداشت

فداکاریهایشان توانست برمبارزات ملتمان تا یر با 
 بسزایی بگـ ارد،جناو ماموسـتا سـید جـالل حسـینی

کــــا ، .کە بــــا ســــوگندیادکردن در کــــوملە ژ. ســـتا
فعال ت سیاسی خودرا آغاز کرد و در سرنگونی رژیم 
پادشـاهی نقـش مهمــی را ای ـا نمودنــد، و سـپس بــا 

ت تاسیس سازمانی ملی و میهنی دربرابر ستم حژومـ
ماموستا سـید جـالل الـدیم . آخوندان ایستادگی کرد

حســــینی، رهبــــر کارآمــــد، و عــــالم ملــــت کــــورد و 
بنیانگـ ار ســازمان خبــات، ازهمــان ابتــدا بە ســبب 
احتـرام و عزتــی کە در میـان مــردم داشـت توانســت 
حکومت دیکتاتور را بە ستوە بیاورد و مبارزات ملی 

 .را بــرای احقــاق حقــوق ملــت کــورد تــداوم بخشــد
ماموســتا بــا در  بە وجــود خــأل سیاســی در جنــبش 
آزادیخواهــــانەی کوردســــتان،در آن هنگــــام ، راە و 
مکتبـــی را تاســــیس کــــرد کە بە جایگــــاە پــــرور  
مبــارزان واقعــی ملتمــان مبــدل گشــت و شــجاعتریم 

ماموســتا . فرزنـدان کوردســتان را در خــود جــای داد
فرزنـدان خــودرا فـدای راهــی کـرد کە خــود انتخــاو 

ود و هم نیم با توانایی و ت کرات ملی خود کردە ب
توانست، یاری دهنـدەی سـازمان خبـات در روزهـای 

بارهبری و دانـایی خـود کـاری . سخت و دشوار باشد
 مونە ـــــــــکرد کە سازمان خبات و پیشمرگەهایش ن

 

 

 

اگـر بە نبـود .افـرادی مبـارز و مـیهم پرسـت باشـند
حاور فیزیکی جناو ماموستا آسیبی جبران ناپ یر 
اســت و بیــزی کە بتوانــد بخشــی از ایــم آســیب را 

زندە نگە داشتم و تـداوم  جبران کند، تال  برای
و آمــوز  در راە ومدرســەی ایــم عــالم داناســت کە 

قاومـــت و م .مملـــو از درســـهای ملـــی گرایـــانە اســـت
جنـاو ماموسـتا، بــرای  جان ـدایی در راە و مدرسـە

هرشخصـی کە راە مبـارزە را بـرای آزادی ملـت کـورد 
زیـرا   .ستا درپیش بگیرد و بکوشد، افتخار بزرگی

رهـــروانش بەشـــیوەای   در راە و مکتـــب ماموســـتا،
پرور  میابند، کە خوشی های زندگی را در آزادی 

ایـم شـعار و راە جنـاو . و رهـایی ملتشـان میبیننـد
ماموسـتا بــود کە همیشـە درد و مثنــت ملــتش را در 
اولویـت خوشــیهای خـود قــرار دهـد و بــرای آرامــش 

راهـی  راە ماموسـتا،. ملتش ، یـک لثـظە نیارامیـد
ویــ ە و بــی همتــا بــود کە ازهمــان ابتــدای تشــکیم 
سازمان و بی تردیـد تـا رسـیدن ملـت کـورد و آزادی 
ایران از بنگال آخوندان م سد، بـی همتـا خواهـد 

پیروزیهــای بــا ارز ،بە   و بــا دســتیابی بە.مانــد
ما رهروان راە . افتخارات خود، ادامە میدهد  کسب

شــــە جنـــاو ماموســــتا ســــید جــــالل حســــینی، همی
رشادتهای ماموستا رابەیاد خواه م داشت و فکـر و 
اندیشــــەی رهبــــر بزرگمــــان را ســــرلوحە تــــال  و 

کرامـــت و جـــوانمردی .مبارزاتمـــان قـــرار م ـــدهیم 
ماموستا، سازمان خبـات را بە مقطعـی رسـاندە کە 
شـــاهد  هســـتیم و آنـــرا بە یکـــی از احـــزاو پـــر 
افتخـــار میـــدان مبـــارزات و دارای تـــاریخی پــــراز 

بەهمــیم ســبب مــا . و افتخــار رــرده اســت ســربلندی
رهروان ایم راە با ادامەدادن و زندەنگەداشتم،  اد 

نم گـــ اریم موفقیــــت هـــا و رشــــادتهای   ماموســـتا
ماموســـتای کبیرمـــان بەهـــدر رود وآنـــرا بە مقصـــد 

م ودرود بە روح رهبـر بــزرک ســال.نهـایی م رسـانیم 
 .ماموستاسید جالل حسینی ملتمان

کشور از جهان، در پاییم تریم ردە آمادگی برای  ۰۷۱رژیم ایران میان  
!.مقابله با ویروو کرونا  

 

ن ردر ایران بە ویروو  11هزارو 85تاکنون متاس انە امار مبتالیان بە کرونا روز بە روز درحال افزایش است، 
متاســ انە  آمــار مبتالیـان در کردســتان .تــم از آنهـا برا ــر بیمــاری جـان باختەانــد 8288کرونـا مبتالشــدەاند، و

بیشتریم آمار مبتالیان بە کرونا مربوی بە شهر سنندی است، کە بیشترن بیماران بستری شدە رادارد و وضعیت آن 
وضــعیت شــهرهای دیگــر .ن ررســیدە اســت 8035ن ـر بە  8382روز گ شــتە تــاکنون از  قرمـز اســت، کە از بنــد

گ تنـی سـت، در  تعداد بیماران ایم شـهرها .مریوان، دیواندرە، قروە، کامیاران راهم وخیم اعالم کردەاند:کردستان
. رسیدە استن ر  111ن ر بە  183مورد جدید، شمار مبتالیان از  51ساعت گ شتە باشناسایی  81مریوان  ی 

 80ن ــر، در قــروە بــا  123مــورد بە  113مــورد جدیــد از  55هم نــیم شــمار مبتالیــان دردیوانــدرە هــم بــا
مورد  85ساعت گ شتە باشناسایی  81ن ر ، ودر کامیاران هم  ی  513ن ربە 581بیمارجدید،شمار مبتالیان 

آمـار مبتالیـان بە کرونـا درسـقز آمار شهرهای دیگـر کردسـتان  . ن ر رسیدە است 801ن ر بە 818جدید از 
مــورد جدیـــد  33کە نســبت بە روز گ شــتە افـــزایش قابــم تــوجهی داشــتە، و   ن ــراعالم شــدە، 018

،دهگــالن (ن ــر افـزایش88)ن ـر 852،بیجــار(ن ــر افـزایش88)ن ـر، 533بــانە  .شناسـایی شــدە اسـت 
. کرونــا دارنــد مبــتالی قطعــی بە ویــروو( افــزایش0)ن ــر 08و ســروآباد(ن ــر افــزایش80)ن ــر  822

مورد مثبت بـودە  1083نمونە است کە ایم تعداد 83183تاکنون تعداد آزمایشات انجام گرفتە برابر 
بر اساو ایم آمارهـا کە بیشـتریم آنهـا در کردسـتان اسـت، رژیـم ایـران درپـاییم تـریم ردە آمـادگی .است

امادگی وزم برای کاهش مثدودیت  رژیم ایران دارای کمتریم میزان.برای مقابلە باویروو کرونا قراردارد
کشـور از جهـان ، در رتـبەی آخـر قـرار گـرفتە 833ایـران در بـیم   های مربوی بە کرونا بودە وعملکـرد

 .است

. 



 

    دوهـزار وبیسـت مـیالدی  اگوسـت ٠٣هـزار و سیصـدونود ونە هجـری شمسـی برابـر بـا   مـرداد..٠٣ {٠٠٠} :شـمارە. ارگان کمیتە مرکزی سازمان خەبات کردسـتان ایـران   :  تیکۆشان 
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مواضـــ  و اوـــول سیاســـی در عقایـــد 
.                       ماموســــــتا شــــــیخ جــــــالل حســــــینی

 کامل نورانیفرد
 

بـــــاردیگر ،ســـــی ام تیرمـــــاە آن روز شـــــوم  کە 
ماموســتای عــالم و رهبـــر کاریزمــای ملــت کـــرد 
جناو  ماموستا شیخ جالل حسـینی  دارفـانی را 
 وداع گ ــــــــــت.                               .

شخصیت و زندگی ماموستا شیخ جالل از تمـامی 
ابعاد مملو از درسهایی است کە گ تە نشدە اند. 
وتــاکنون نتوانســتەایم همزمــان اوــول فکــری، 
پراکتیک و زندگی سیاسی ایشـان و هم نـیم بـا 
نگـــاهی ژر  تمـــامی وـــ ثات  زنـــدگی پـــر از 
افتخــار جنــاو ماموســتا را دقیــق مــورد بررســی 
  قــــــــــــــــــــــــراردهیم.                         .

جناو ماموستا سرمایەای ملی بودند کە  زندگی 
ســـربلند خـــود را ماومـــال از درو فـــداکاری و 
مبارزە بود. ایشان تمام وقت خودرا وق  باور 
و تئوریهایشـان کردنـد  .وبـا وـداقت آنهــارا در 
کار سیاسی و انقالبـی بە کـار گرفتنـد  و درایـم 
هـم ضـروری و  راە بسی مثنت و رنج کشـیدند.

بـــی دلیــــم نیســــت در ایـــم وضــــعیت نابهنجــــار 
مبـــارزات آزادیخـــواهی مـــردم کـــرد در کردســـتان 
ایران ،ت کر و عقایـد ریشـەای جنـاو ماموسـتا 
ومانـدن بــر اوــول سیاسـی بە درســتی تجــزیە و 
تثلیـم شــوند و  امــروز از آنهـا درســهای فــراوان 
آموخت.  دراوول درو و تجارو جناو ماموستا 
در ســاختار نظــم و ارگــان و سیســتم و متــداول 
زنـدگی اجتمـاعی از ارز  بسـیاری برخوردارنــد 
.بە همیم دلیـم کە افـراد امـروزی برپایەاوـول 
 ازپیش تعییم شدە بە سوی آیندە گام مینهد 

بـــا رعایـــت همـــیم اوـــول ، دیگـــر اوـــلهارا و  
آنـــان را،بە مســـابە از   میتـــوانیممیشناســند و 

قـــــــوانیم عمـــــــومی و توافقـــــــات اجتمـــــــاعی 
اگـر اوــول پـایەای بە وـورت مــداوم .بشناسـیم

درحـــال تغییرباشـــد، بـــی نظمـــی در ارگانهـــای 
جــامعە افــزایش و عــدم روشــنگری و اغتشـــا  

نەتنهــا دربطــم   ایــم رونــد.گســتر  مــی یابــد
جـامعە حتــی در افــراد نیــز وجــوددارد و هرفــرد 

،دارای اوـول و مواضـ    روند زندگی در  میابد
روشم و باهد  خدمت و پیشرفت هربە بیشـتر 

افراد سیاسـی   و ایم واقعیت برای جامعە باشد
و بە وی ە برای رهبر و پیشوا وزم است، زیـرا 

  .تثـت تـا یر قـرار میدهنـد زندگی دیگـران را
عـــدم وجـــود اوـــول   بەهمـــیم دلیـــم اســـت کە

اســـترات یک پـــایەای وتغییـــر اوـــول براســـاو 
 مناف  درسیاست خسارت بزرگی بـرای جـامعە را

تئوریست   سیاست علمی .بە دنبال خواهد داشت
،کە بــا آمـــوز  ت هـــیم میشـــود و تنهـــا بخـــش 

بە درستی بە منتقم گردیدە   معدودی ازایم علم
سیاسـت کە   آن درعـالم ولیت و کـار اوـلیئ،مس

 سیاست  .ازجانب افراد مورد عمم قرار میگیرد

و راە و روشـــــی   متشــــکم از آگــــاهی و تاکتیــــک 
تشــکیم شــدە کە انســان رابــرای خــدمت بیشــتر و 

مـدنظر باید آنرا  و ادارەی جامعە رهنمون میسازد
امـــا مهمتـــراز آن راە و . دادە وبە کارگرفـــت قـــرار

رو  افراد میباشد کە وارد میدان سیاست میشوند 
در اوـــول .و وظـــی ە ادارەی جـــامعەرا میپ یرنـــد

گاهیها و روند کاری دربسیاری از قسـمتها تغییـر ٱ
وجایگزیم میشوند و ایم شخصیت و   ناپ یر نیست

ی خاچ خصوویات فرد سیاسی است کە به آن معن
  برایم اساو تنهامهارت در فنون سیاسی.میبخشد

برای فرد سیاسـی کـافی نیسـت بلـکە ایـم شخصـیت 
مـــدت اعمـــال شــــخص  واخـــالق نکوســـت و در دراز

 علـی.سیاسی موفق یا ناموفق را ازهم جدا میکنـد
گــاهی برخـی برنــامە و اســاو نامەهــا  رغـم آنــکە

تکمیم نیستند،اما موجب خیر برای جامعەی بشری 
د،ازجانبی دیگـــــــر مـــــــدیر و مـــــــدبران در میشــــــو

برنامەهای مختلـ  نقـش اساسـی و تـا یر گـ اردر 
در  ــول تــاریخ .آن برنامەهــا دارنــد   نشــان دادن

ادیان مختل  آسمانی و مکاتب ساختەی دست بشر 
بـا فـرازو نشـیب زیـادی و درراسـتای مـردم پسـندی 

. وجلب مشتاقان و از جانب دیگربیزاری داشتەاست
من ی و بە از جنبەی   بە ازجنبەیو ایم وضعیت 

مثبت تنهابە دلیم رفتار افراد سیاسـی دربگـونگی 
نشان دادن اعمال انهادر موفقیت و یا شکست ایـم 

مسـالە مـورد نظـر .مکاتب نقش بسـزایی داشـتەاند
  شخصیت افراد در شـکم گیـری  ست کەا،حقیقتی 

تمـامی ابعــاد زنـدگی انســانی و در تشـکیم جــامعە 
رد دارای دەهـا و وـدها ما ملت کـ.بسیار مهم است

وبەی خــــود در رهبــــر بــــزرگیم کە هرکــــدام بە نــــ
رد نقــش مــو ری دارنــد پیشــرفت احقــاق حقــوق کــ

رهبــر بــزرک و   ،ماموســتا شــیخ جــالل حســینی آن
کە توانست در  ـول زنـدگی  شخصیت درخشان بود

خـود نمــونەای از شخصـیتی واو را نشــان   سیاسـی
نظر نشان میدهد  ارزیابی در مورد بثد مورد.دهد
شخصیت وجایگـاه افـراد در شـکم گیـری تمـام  ،که

امعه بسیار حـائز اهمیـت افراد زندگی انسانی و ج
رد دارای دهها رهبر بزرک است که هر ملت ک .است

یــک از آنهــا در پیشــرفت جامعــه و بــرای احقـــاق 
 ماموستا شیخ جالل .حقوق مردم نقش مو ری دارند

کردســـــــتان ایــــــــران  دارای ایــــــــدئولوژی، 
ادیان،مـــ اهب و ســـاختار متنـــوع اتنیژـــی  
میباشــد، و ایـــم افژــار در دورانهـــای کهـــم 
بــدون هــیچ مشــکم و اختالفــی توانســتەاند 
بەشیوەی مسالمت آمیز بـاهم زنـدگی رننـد. 
همزمـــان تمـــامی آ نهـــا دارای یـــک  موضـــوع 
مشتر  هستند ،رە آنهم  اشغال سرزمیم و 
ستم ملی بر آ نهـا بودەانـد. در مبـارزە بـرای 
احقــاق حقــوق و حــم مســائم ملــی از شــمال 
تاجنوو کردستان ایران مبارزە علـیە رژیـم 
اشـــغالگر پـــی ریـــزی و شـــعلە ایـــم مبـــارزە 
توس  رهروان ایم افژارو باورها افروختە 
شـدە و مـردم بـرای آ زادی در مبـارزە بـودە و 
قیــام و خیــز   را بــه سرتاســر کردســتان 
ایران گستر  دادەاند. مسالە قابم تامم و 
سـوالی کە بە رهنمــان خطــور میکنــد، ایــم 
اســت کە بـــرا مبـــارزات ملـــی در کردســـتان 
تـاکنون متثــد ویژپـاربە نبــودە وبەاهــدا  
واوی خود نرسیدە؟  مبرهم اسـت، آزادی و 
احقــــاق حقـــــوق ملــــی و تمـــــامی قیـــــام و 
اعتراضات گ شتە ،ازاهدا  اولی کوردهـا 
بـودە، امـا معاـم اوـلی ، ایـم بـودە کە در 
دوران اخیـــــر هرســـــاختاری ازجـــــامعە، از 
دیـــدگاە فکـــری ،دینـــی و مـــ هبی خـــود بە 
مســـــائم ملـــــی نظـــــر داشـــــتە و بـــــرای آن 
کوشیدەاســت. بەعنــوان مثــال معتقــدیم بە 
عقایـــد اســــالمی از دیــــدگاە خودشــــان، بە 
مســایئم ملــی مینگرنــدو یامــ اهب  و افژــار 
 مختل  و کمونیستهای کورد از دیدگاە خود

 در میان گ اشت، جناو ماموستا بسیار هوشیارانه ،که 
باید ایم وضوع را مورد نظر قرار داد دانستند که هد  
هیـات رژیـم تنهــا ایجـاد شـکا  و اخــتال  میـان احــزاو 
کردسـتان اســت. جنــاو ماموســتا بــا در  برنامــه هیــات 
رژیم بە انها میگوید که با جناو ماموستا شیخ عزالدیم 
حسینی رئیس هیات نمایندگی خلق کردستان دیدار کنند 
و خواستهای مطرح شده از جانب ایشان خواسـت تمـامی 
مـردم کــرد اســت. پــس از ان یــور  ســپاه پاســداران بە 
کردســتان و تخلیـــه شـــهر هــا از جانـــب پیشـــمرک هـــای 
کردستان، اخوند خلخالی در نامه ای بە جناو ماموستا 
بە ایشان پیشنهاد میکنند که از مبـارزه دسـت بکشـند و 
اداره کردستان را بپ یرند، اما جناو ماموستا در پاسخ 
بە تقاضای خلخالی بە او مینوسـید بە خـدایی کـه شـما 
آن را نمیپرسـتید کــه تـا گــرفتم آخـریم قطــره خــون بە 
ناحق ریختـه فرزنـدان کردسـتان میـدان مبـارزه را خـالی 
نمیکنــیم. آن اوــول از ســوی جنــاو ماموســتا در  ـــول 
مبارزات مشروع و بـی امـان خـود بـر آن پایبنـد بودنـد و 
هرگز بە وعده های دروغیم اهمیـت نمیدادنـد و بـر ایـم 
باور بودند که ایم نظـام جنایتکـار هی گـاه حقـوق ملـت 
کرد را بە رسمیت نخواهنـد شـناخت و بە کسـانی کـه بـر 
ایم باورند م اکره را بایـد بە عنـوان یـک اوـم سیاسـی 
قرار داد، فرمودند: هـر وقـت ایـم رژیـم خواسـت حقـوق 
مردم کرد را بە رسمیت بشناسد، لزومی بە مزاکره نیست 
زیرا اگر بخواهد ابتـدایی تـریم حقـوق را بە مـردم کـرد 
بدهد میتواند آنرا بە نمایندگان کرد در مجلس رژیم کـه 
از جانب آخوندها منسوو شده اند بدهد وهیچ بهانه ای 
را بـرای کســانی کـه بە مزاکــره بـا رژیــم جهـم و جنایــت 
اخونـــدی بـــاورد دارد نمیگـــ ارد.پایبنـــدی بە اوـــول از 
رهبری اگاه و نمونه جناو ماموسـتا شـیخ جـالل میباشـد 
که میرا ی گران بها و درسیست که باید شاگردان جناو 
ماموسـتا انــرا بیاموزنـد و بکــار بگیرنـد ایــم خصووــیت 
یکی از دهها خصوویت واوی جناو ماموستا وافتخارات 
ایشان است کەضروریست افـراد سیاسـی انـرا بیاموزنـد و 
 عملی کنند.                                      .

حسینی یکی از ان رهبران بزرک و شخصـیت اسـتثنایی 
بـــود کـــه در  ـــول زنـــدگی سیاســـی ا  نمونـــه ای از 
رهبران باو را به ارمغـان گ اشـت. جنـاو ماموسـتا از 
 رفـــی توانســـتند بهتریم،انســـانی تـــریم و عادونـــه 
تـــریم اوـــول را در مبـــارزه بـــرای آزادی ســـرلوحه ی 
زندگی سیاسی ا  قرار دهد و بە تمامی ایم اوول و 
عقایـد جامــه عمــم بپوشــاند کــه در ایــم مســیر ســختی 
هـــــای  بســـــی فـــــراوان را متثمـــــم شـــــد عـــــالوه بـــــر 
اگاهی،تــــــــدبیر و مــــــــدیریت بایدوــــــــ اتی بــــــــون 
گ شت،فداکاری،بخشـــــــــــندگی،پاکی و وـــــــــــداقت از 
خصوویات باوی ماموستا اشاره کرد،دغم تمـامی ایـم 
خصووـیات و عملـی کـردن آنهـا تـاریخی پـر از افتخــار 
برای خلق خود شد و در حال حاضر مدرسـه ایسـت کـه 
در ان تمامی ارز  های ملی و انسانی تدریس میشود. 
جنــاو ماموســتا زنــدگی خــود را وقــ  ایــم اوـــول و 
مواض  ملی وح ـ  ایـم ارز  هـا و بـاور هـا کردنـد و 
برای ماندگاری بر ایم اوول فرزنـدان و زندگیشـان را 
فــدا کردنــد، بە مقــام و مســئولیت در جامعــه اهمیــت 
نمیدادند و تنها بە فکـر ازادی ملـت کـرد بودنـد و ایـم 
اوـول را تــا اخـریم ن ــس ادامــه دادنـد. یکــی از ایــم 
اوــول کــه جنــاو ماموســتا بە آن بــاور داشــتند عــدم 
مماشات با رژیم اخوندی بـود زیـرا جنـاو ماموسـتا بـر 
ایم باور بودند که رژیـم هرگـز بە اوـول دمکراتیـک و 
سهم جامعه در ساختار حکومت در ایران پایبند نیست 
بە ایـم دلیـم و دویـم متعـدد دیگـر هرگونـه مـ اکره بــا 
حاکمیت اخوندی را مردود میدانستند در اوایم انقـالو 
مـردم ایـران کە احــزاو سیاسـی کنتـرل کردســتان را در 
دست داشـتند و نیروهـای پیشـمرک حـاف  جـان و مـال 
هممیهنــان بودنــد ســردمداران رژیــم بــا ترفنــد مــ اکره 
میکوشیدند تا بە موضوع خواست های مردم کرد پایان 
دهند و برای احقاق ایم ترفند هیاتی را بە کردستان 
اعـزام کــرد. امـا در زمــانی کــه داریـو  فروهــر رئــیس 
هیــات رژیــم بە کردســتان اعــزام شــد بە دیــدار جنــاو 

ماموستا شیخ جالل امد و موضوع م اکره را بـا ایشـان  
                

 جنبش ملی کرد یا مبارزە ایدئولوژیک؟
            علی بهرامی

بە عروە مبـارزە وارد میشـوند. ایـم شـیوە 
ت ژر ،موجب تقسیم توان مبارزە کوردستان 
میشــود. تمــامی ســاختارها و ت کــرات ،از 
مبارزە ملی سخم میگویند ،اما مسائم فکری 
و دینـی و مــ هبی موجـب کشــمکش و مــانعی 
برسر راە گستر  و و  ملی بودە و همـیم 
مسـالە تالشــها را بەهـدر دادە اســت.مــدر  
دال بر ا بات ایـم حقیقـت، مبـارزات بهـم 
ســالەی جنــبش هــای مبــارزاتی  کوردســتان 
میباشد.مبارزەای کە از دل ملت برآمدە ،اما 
ایــدئولوژی و ت کــرات آن را ازهــم جـــدا و 
مردمی کە تشنەی آزادی کردستان هستند را 
دبـار بــی اعتمـادی میکنــد . همزمـان رژیــم 
درتهــــران ،رە تثــــت نــــام دیــــم و مــــ هب 
مرتجعــــــــــــانە ، قــــــــــــدرت را دردســــــــــــت 
گرفتەاند،درتال  بود تا با سواسـت ادە از 
مسائم دینی و مـ هبی ،مـردم کوردسـتان را 
بە ســوی خـــود متما ــم ســـازد ویــا حـــداقم 
نسبت بە جنبش ازادیخواهی و حق  لبانەی 
کوردســتان شــژام کنــد. پــس از ســرنگونی 
ودام حسیم در عـراق، احقـاق حقـوق ملـی 
 کورد در قانونی اساسی عراق  تصویب و 

اعتـرا  بە اقلــیم کوردسـتان توســ  دولــت 
عراق ، احساسـات ملـی گرایـی درکوردسـتان 
ایران، بیشتراز هر مقطعی گستر  یافت و 
مسائم فکری و ایـدئولوژی بەحاشـیە رانـدە 
شــــد و یاحـــــداقم رنـــــم و بـــــوی گ شـــــتە 

بە ایــــــم ت کــــــر و  بــــــاتوجە .رانداشــــــت
واقعیتهای جامعە و خواست اولی ملت کورد 
و بـــا درنظـــر گـــرفتم ضـــرورتهای جنــــبش 
کوردسـتان و راههــای سـریعتر بــرای رســیدن 
بە اهــدا  مبــارزاتی ملــت کــورد ،ســازمان 
خبات در کنگرەی سوم خود با تغییـرات در 
برنامەهــــا ش ،مبــــارزە ملــــی و میهنــــی را 

در  ســی ،ایـدئولوژی خــود و ازادی و دموکرا
ردســـتان را تــداوم مبــارزات و انقــالو در ک

  .تصویب کرد

بە بــــاور  بـــرا تشــــژیالت ملــــی و میهنــــی؟
یتوان ت ژر ملـی ومیهنـی سازمان خبات ، م

ســــاختارهای فکــــری، دینــــی و  را درتمــــام
م هبی و غیر م هبیها را بە عنوان منشأ و 

متثد سـاختم جـامعە   برای ،الگوی ملی را
ادیـــان و مـــ اهب در   قـــرار داد و رهـــروان

ردســــتان را در مبــــارزە ملــــی و بخشــــهای ر
دهی در یـک وــ  و سـنگر، ســازمان  میهنـی

  ردسـتان ازررد و همزمان تمامی سـاکنیم ر
حقـــوق برابـــر برخـــوردار و هـــمە دربرابــــر 

برخال  احزاو دیگـر  .کسان باشندقانون ی
ردستان کە هر ردام دارای ت ژر خاچ بە ک

معە را در خـود هســتند وتغییـر فرهنــم جــا
برنامه دارند،سازمان خبات با ت ژر ملی و 
میهنـــی،و بـــا ت ـــاهم واحتـــرام بە تمـــامی 

حیــا ی  فرهنگهــای مختل ،آنهــا را مهــم و
ردســــتان تمــــامی ســــاختارهای ک. میدانــــد
و یا غیر م هبی ،بەجای دشـمنی   ،م هبی

 یــــــباید متثدانە برای زندگ یکدیگر ،با

   

ماومـــــــال از وـــــــلو و اســـــــتقرار 
دستورالعملها میتواند  ایم. بکوشند

بنـــــــدیم جهـــــــت بە جنـــــــبش   از
و کمــک کنــد ، ردســتان مبـارزاتی ک

تجارو تلخ گ شتە تکرار نمیشوند 
و بەجـــای کشــــمکش هـــای داخلــــی 
،انرژی و پتانسیم تمامی اقشار و 
ســــــــــــــــاختارها،در راســـــــــــــــــتای 
نیرومندســاختم و پیشــبرد مســـائم 

و .میشــــوند  ملـــی و میهنـــی متثـــد
ثــا  هم نـیم بـرخال  گ شـتە از ل

منـــاف  ملـــی و میهنـــی ،بە مســـائم 
. ولوژی نگـــاەمیکنیمئفکـــری و ایـــد

ولوژی ســازمان خبــات ، هــیچ ئایــد
مختلـ    مـرزی میـان شـهر ومنـا ق

ا باقی نمیگ ارد و در تمام ایران ر
ردســــتان ایــــران گســــتر  خــــا  ک

بە همیم دلیم وظ  ە . یافتە است
ما از همیشە سنگیم تراست، زیـرا 

ابە ت کــــر ملــــی و میهنــــی بە مثــــ
تعامـــم بــــا هــــمە   بن ـــادى بــــرای

سـت کە جـامعە ات کرات بیگانەای 
ردســــتان را دبــــار ســـــردرگمی از ک

. اوــــم وظــــای  خــــود کردەاســــت
وظــــــی ە هرفــــــردی کە خواهــــــان 

ملــت و سـرزمینش اســت،   سـربلندی
و کە بـــا تمـــام نیـــرو   ا ـــم اســـت

امکانــــات موجـــــود بــــرای هـــــربە 
مقصــد رســاندن ت کــر   ســریعتر بە

سالەای مشتر  ملی و میهنی ،کە م
بــا ســازمان خبــات  ،ســت او ملــی 

ردستان ایران همکاری کردە وهمە ک
ن آافـــراد بـــرای پیشـــبرد و ح ـــ  

 .همە احساو مسئولیت بکنند

 

 هایوقوع ان جارهای مهیبی در پایگاه
.تهران در نظامی و موشکی  

 
بامداد رو زجمعە ٦تیرماە مناب  داخلی کشور خبر از بمباران مرکز اتمی پـاربیم در 
وبو دادند، که هنوز از جانب سپاه تایید نشده است. اما به گ ته کارشناسان رنم 
مواد من جره قوی ست و ان جار گاز رنم آبـی و زرد   c4 سبز تنها به دلیم ان جار

خواهد داشت. سخنگوی وزارت دفاع در شبکه خبر اقرار به ان جار در پـاربیم کـرده 
است اما ایسنا کلمه پاربیم را سانسور و پس از دقایقی بازگرداند. بق گزارشی از 
سایتهای خبری، بخشی از ان جارهای بامداد جمعە تهـران در پایگـاە خجیـر پـاربیم 
بودە و بە گ تە مناب  مو ق کشتە و زخمی هم داشتە است. اکنون سپاە پاسداران در 
تهران به حالت آمادە با  کامم درآمدە. و ایم ک و بودن خبر ان جـار مخـزن گـاز را 
 آشکارمیســـــــــــــــــــازد.                                                             .
  آمبــوونس هــای اعزامــی، بــدون آژیـــر و سرووــدا وارد مثو ــه پــاربیم شـــده اند.

همزمان با ان جارهـای تهـران نیـز نیروهـای وابسـته بـه سـپاه عـراق بـه مراکـز حشـد 
شـــعبی حملـــه کـــرده و  ـــی عملیـــاتی بـــه همـــراه نیروهـــای امریکـــایی ۰۱ فرمانـــده 
حشدالشعبی در عراق را دستگیر کردند.اوضاع در بغداد بعد از دستگیری بهار تم از 
فرماندهان و پانزده عاو ارشد حشدالشعبی توس  یگان ضد تروریسم عراق و ارتش 
امریکا بشدت بهم ریخته است, نیروهـای امنیتـی عـراق در تمـام منطقـه سـبز مسـتقر 
شده و ایم منطقه را تثت مثاوره خود قرار داده اند.یکی از فرماندهان سپاه قدو 
بەعنوان سرپرست عملیات ناکام ان جار فرودگاه بغداد در میان دستگیرشـدگان امشـب 
در بغداد است.بامداد جمعـه نیروهـای آمریکـایی  ـی عملیـاتی ١١ فرمانـده و اعاـای 
ارشـد حــزو اللــه و حشدالشـعبی عــراق را دســتگیر کردنــد کـه در حملــه بــه نیروهــای 
آمریکـایی دسـت داشـتند.در ایـم عملیـات تعـدادی موشـک از نیروهـای حشدالشـعبی بــه 
 سرپرستی سپاه قدو توقی  شده است.                                     .



 

    دوهـزار وبیسـت مـیالدی  اگوسـت ٠٣هـزار و سیصـدونود ونە هجـری شمسـی برابـر بـا   مـرداد..٠٣ {٠٠٠} :شـمارە. ارگان کمیتە مرکزی سازمان خەبات کردسـتان ایـران   :  تیکۆشان 
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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 

:تل م  

  33101333111352:کمیتە مرکزی

331013330123831: مقر اربیم   

  33101338110111 :مقر سلیمانیە

 آدرو و شمارە تل م های سازمان خبات کردستان ایران

تیر ماە کن رانسـی تثـت عنـوان ، تروریسـم رژیـم  ٠٣روز در  
آخوندی از  ر  سازمان مجاهدیم خلق ایران، بصورت انالیم 

ایم کن رانس پیام سازمان خبـات کردسـتان ر د .برگزار گردید
، اــو دفتــر سیاســی ایــران از  ــر  کــا  کامــم نــورانی رد ع

  .قرائت شد
سالم و عرن ادو و احترام خدمت مهمانان و حاار گرامـی و 
بە وی ە خواهر مریم رجوی رئیس جمهـور منتخـب شـورای ملـی 

                                                   !                                      ! مقاومــــــــت ایــــــــران
.   

بســیار خرســندم رە بە نماینــدگی ســازمان خەبــات روردســتان 
 .مـــو ر شـــررت نمـــودەام ایـــران در ایـــم نشســـت پـــر مثتـــوا و

اجــازە مــی خــواهم، ســخنانم را بــا یــادی از رهبــر فــرزانە و 
اندیشـــمند روردســـتان و ســـازمان خەبـــات روردســـتان جنـــاو 

عــزم و ارادە در برابــر  ماموســتا ســید جــالل حســینی سرمنشــا
زادی   خونــدی و الگــوی وــداقت و فــدا در مســیر آ دیژتــاتوری آ

ال از وداع جــــان ســـ 83تیرمـــاە، 53آغـــاز رـــنم رە امــــروز 
دهە از حیات خویش را  0رهبری رە  .سوزشان سپری می شود

وقــ  تثقــق آزادی نمــودە و ایســتادگی و مبــارزە در برابــر دو 
رژیـــم پلیـــد شـــاە و شـــیخ را تجـــربە رـــرد و تجـــارو بســـیار 

روحشان شاد .ارزشمندی را برای نسلهای آیندە بە جای گ اشت
ماموســـتا و تمـــامی  و بە امیــد روزی رە آرزو و  مـــرە زحمــات

خونـــدی و اســــتقرار   رە ســـرنگونی رژیـــم آ ،زادی  شـــهدای راە آ
نظــامی دمژراتیــل در ایــران و روردســتان مــی باشــد، تثقــق 

 .یابد
 !                                    ! رامیگحاار 

اگـــر بە اختصـــار نگـــاهی داشـــتە باشـــیم بە وضـــیعت رنـــونی 
شـاهد فجـای  و جنایـات بیشـماری توسـ  رژیـم در  ،روردستان

اهیم بود ، فرمـان جهـاد علـیە مـردم قبال مردم روردستان خو
دهە رماران بە قوت خود باقیست  1روردستان پس از گ شت 

و همە سیاستگـ اریهای رـالن و خـرد رژیـم در قبـال روردسـتان 
با نگـاهی . می باشد 8532نشات گرفتە از فرمان شوم سال 

اجمـالی بە هـمە بســترهای سیاسـی و اقتصـادی و اجتمــاعی و 
در همـیم راسـتا .اقعیـت مشـخص مـی گـرددفرهنگی رامال ایم و

سادە تریم تثررات مدنی حتی توس  فعاون مثی  زیست با 
یـم سیاسـت بربسب و اتهامات واهـی روبـرو شـده و در ادامـه ا

ردستان موجود بودە و هر سال شاهد دهها زندانی سیاسی در ر
 .اعدام شماری از ایم فعالیم می باشیم

رمایە و نبـود فروـتهای عدم تخصیص عامدانە امژانات و سـ 
گسـتر  روزافـزن مـواد  ،شغلی ، رشتار روزانە رـولبران مـرزی

افیونی و ارتبای و هماهنگی عامالن پخش ایم مواد با وزارت 
ا العات با هد  از بیم بردن فژر آزادی در سر جوانان رورد 

ە مدرســان خودجــو  و دسـتگیری رنشــگران فرهنگــی و از جمـل
ومی ایــران مــازاد بــر مشــژالت عمــردســتان ،زبــان مــادری در ر

عمــق  حــارم نمــودە اســت وردســتان شــرای  اســ ناری را بــر ر
 .ردستان را نمایان می رندفاجعە در ر

 
  
 
  

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

ایــــــــران در  ســــــــازمان خبــــــــات کردســــــــتانپیـــــــام 
            .کن رانس،تروریسم رژیم آخوندی

ایــم رژیــم بـــر پــایە تروریســم بنیـــان نهــادە شـــدە و در 
ارثریـت وقـای  تروریسـتی ردپــای آخونـدها رـامال مشــهود 
مــی باشــد و در ســطوح داخلــی و بــیم المللــی همیشــە بە 
عنوان یل ابزار رـاربردی از تـرور اسـت ادە نمـودە اسـت. 
متاس انە جنبش مردم رردستان و ایران ، بیشتریم آ سیب 
و خسارتها را از سیاست تروریستی رژیم دیـدە و در ایـم 
بهـاربوو سـازمان خەبـات و بە ویـ ە رهبـریش و شـخص 
رـــام بابەشـــیخ حســـینی دبیررـــم ســـازمان،مورد حمـــالت 
بیشمار تروریستی آ خوندها قرار گرفتە اند.نژتەی بسیار 
حـائز اهمیتـی رە وزم بە ررـر اسـت و در سـخنان خـواهر 
مـر م ن ــز بــه درســتى بــدان اشــاره شــد، اشــرا  بە ایــم 
واقعیت است رە ایـم رژیـم قـادر بە هـیچ گـونە تغییـر و 
تثول مثبت در راستای مناف  ملی و عمومی نخواهد بود و 
باتوجە بە اینژە رژیم مالها یـل رژیـم فاشیسـت مـ هبی 
بــودە و تنهــا بــا ســازورارهای هم ــون تــرور، ســرروو، 
تبعــیو و سانســور و رشــتار مــی توانــد بە حیــات خــود 
ادامە دهد، توق  هرگونە تغییر رفتار از آ  ن راری عبـد 

و بیهــــــــــــــــــودە مــــــــــــــــــی باشــــــــــــــــــد عزیــــــــــــــــــزان!.                          
ســـخنانم را بـــا یـــادآ وری ضـــرورت همژـــاری و همـــاهنگی 
جنبش آزادخواهی ایران بە اتمام می رسانم. در شرایطی 
رە رژیم آخوندی به یمم خستگی ناپــ یری و مبـارزە بـی 
امـان مقاومــت ایــران و شورشــهای پــی در پــی بنــد ســال 
اخیــر در جــای جــای رشــور ایــران و فعالیتهــای گســتردە 
رــانون هـــای از هـــمە جوانـــب داخلـــی و خـــارجی و درون 
سیسـتم دبـار بثرانهـای وینثـم گشـتە اسـت و بە مــرحلە 
نهـــایی و پایـــان رمامداریشـــان رســـیدە اســـت و اجمـــاعی 
جهــانی بــرای انــزوا و بررنــاری ایــم نظــام دیژتــاتوری و 
مار برای جهان وجـود دارد، نیروهـای سیاسـی را در راە 
پیویستم بە یل اتثاد قدرتمند سازمان یافتە و معتبر، 
بیش از هر زمان دیگری مسئول می نماید. در ایم شرای  
وجــود شـــورای ملــی مقاومـــت ایـــران جــای بســـی امیـــد و 
خرسندیست و گردآمدن و ات اق نظر و همژاری مثور ایم 
مقاومــت مردمــی در ایــم شــرای  ،راهــی بە ســوی مقصــد 
نهـــائی و نائـــم آ مـــدن بە پیـــروزی و سیاســـتی درســــت و 
خردمنــدانە میباشــد. در همــیم بــاربوو ضــمم یــادآ وری 
همپیمـانی ناگسســتنی سـازمان خەبــات رردسـتان ایــران و 
ســازمان مجاهــدیم خلــق ایــران و تاریــد بــر ادامە ایـــم 
همژاری تا سرنگونی نهایی رژیم آخونـدی و تثقـق آزادی 
و دمژراســــی در ایــــران و رردســــتان ، ســــایر نیروهــــای 
برانداز را بە پیویستم بە ایم دایرە انقالبی و امید فرا 
مــی خــوانیم.امیــدواریم در آ ینــدەای نزدیــل شــاهد وســی  
شـــدن جـــبهە همژـــاری و تســـری  رونـــد ســـرنگونی رژیـــم 
دیژتاتوری آخوندی و نائم آ مدن ملیتهای ایران بە حقوق 
  مشروعشـــان باشـــیم.                                  .

پاینــــدە و ســــربلند باشــــید.                          .   
                                

                                              

زنــان ورزشــکار و مثدودیتهایشـــان در 
   .ورزشگاهها در نظام آخوندی

 

 زنان بعنوان نیمی از اعاای جامعه باوخص در جوام  درحال توسعه با مشاهده و الگوگیری از جوام  توسعه یافته و آشنایی بـا حقـوق 
مت اوت از آن ه در جامعه سنتی بر ایشان تعری  می شود،  خواهان حقوق برابر با مردان در است اده از تمامی امکانات موجود مم جملـه 
فااهای عمومی و امکانات ورزشی می باشند. در بررسی موردی ورز  دوبرخه سواری، امروزه بسیاری از دوبرخه برای حمم و نقم،ت ریو 
و ورز  است اده مـی نماینـد. در ایـران نیـز دوبرخـه سـواری  رفـداران خـود را دارد و روز بـه روز بـر تعـداد دوبرخـه سـواران افـزوده مـی 
شود.حجاو یکی از مهم تریم عواملی بود که برای حدود یک دهه باعد ح   ورزشکاران زن در ایران شد. با اجباری شدن حجاو در ایران، 
ورزشکاران زن نابـار بودنـد  بـق مقـررات داخلـی در مسـابقات حاـور پیـدا کننـد. ایـم درحـالی بـود کـه در بسـیاری از رشـته های ورزشـی، 
دادنـد. در فدراسیون های جهـانی حجـاو زنـان ورزشـکار را بـه عنـوان مـان  بـرای فعالیـت ورز  تلقـی کـرده و آن را مـورد تأییـد قـرار نمـی

رشته هایی مانند فوتبال، والیبال و بسکتبال و دیگر ورز  های گروهی، فدراسیون های جهـانی تـا همـیم دو سـال پـیش پوشـش ورزشـکاران 
ایرانی را تأیید نکرده بودند. تازه بندسالی است که بسیاری از فدراسیون ها به ورافت افتاده اند که توجه مسئوون فدراسیون های جهانی 
را برای قبول حجاو ورزشکاران ایرانی جلب کنند. پیش از ایم ورز  زنان مقوله مهمی تلقی نمی شد، مدیران وقت ترجیو می دادنـد آن را 
به کلی نادیده بگیرند و مناب  مالی خود را خـری رشـته های مـردان کننـد.در ایـم میـان بسـیاری از ورز  هـای آبـی هنـوز بـرای زنـان، تنهـا 
ورز  هایی داخلی هستند و ورزشکاران زن در ایم رشته ها، امکان حاور در مسابقات خاری از کشور را ندارند، هربند ایم اواخر، مایوی 
اسـالمی نیــز از سـوی برخــی شـرکت ها وارد بــازار شــده اسـت، امــا هنـوز مجــوز اســت اده از آن بـرای شــرکت در مسـابقات بیم المللــی از ســوی 
اگر به ایم مسأله، تأ یر داشتم حجاو در بازی ورزشکاران زن را نیز اضافه کنـیم، بیشـتر متوجـه  فدراسیون های داخلی وادر نشده است.
می شویم که دختران ورزشکار در به شرای  نابرابری وارد مسابقات می شوند.بسیاری مواق  در هنگام تماشای مسابقه ورزشکاران زن ایرانی 
با حری ان خارجی دیده ایم که آنها دائما مراقبنـد تـا کـاله ورزشـی از سرشـان جـدا نشـود، در مسـابقات هنـدبال قهرمـانی آسـیا و هم نـیم 
تکواندو در سال گ شته، بارها بازیکنان به دلیم شرای  مسابقه با افتادن کاله هایشان مواجه می شدند و نابار بودند بـه جـای تمرکـز بـر 
مسابقه، مراقب حجابشان باشند تا با مثرومیت های بعدی مواجه نشوند.ایم ها نشان می دهند که اجباری شدن حجاو در ایران  تا بە حد 
بـر زنـدگی زنـان ورزشـکار تـأ یر گ اشـته و بـه جمعیـت بزرگـی را از حاـور در عروـه های اجتمـاعی حـ   کـرده اسـت.در سـال های گ شـته 
کلیشه ها و تبعیو های جنسیتی مثدودیت های ورزشی بسیاری برای زنـان در ایـران بـه همـراه داشـته اسـت. ازجملـه آن وزارت ورز  و امـور 
جوانان ، از میان رشته های رینگی ورز  زنان که فق  دو رشته کیک بوکسینم و موی تای در ایران فعـال بودنـد را ممنـوع اعـالم کـرد. ایـم 
وزارتخانه ایم دو رشته ورز  ها را مخم سالمت زنان دانسـته و فرهنـم غالـب بـر ایـم نـوع رشـته ها و مسـابقات آن هـا را مغـایر بـا فرهنـم 
اسالمی و ایرانی عنوان کرده بود.از دیگر ورز  های ممنوعه برای زنان در ایران بدن سازی است که ازنظر فدراسـیون بدن سـازی ایـران زنـان 
می توانند در باشگاه های بدن سازی تنها برای ورز  تمریم کنند امـا حـق شـرکت در مسـابقات را ندارنـد.بـا اشـاره بـه »فرهنـم اسـالمی«  
»برگزاری هرگونه رقابتی در رشته بدن سازی برای زنان حتی در بیم خودشان ممنوع است«. در بند سال گ شته بند بدن ساز زن، ازجمله 
هدی جراح و مونا پوروالو به دلیم همیم مثدودیت ها مجبور به تر  ایران شدند. مثرومیت ها و مثدودیت های حجاو تبعـات دیگـری هـم 
برای ورزشکاران زن در ایم سال ها داشته است. دختران فوتبالیست ایران یک بار در بازی مقدماتی المپیک ۲۱۰۲ لندن در منطقه آسیا که 
بـه میزبـانی اردن انجـام می شـد، بـه دلیـم اسـت اده هم زمـان از کــاله و مقنعـه بـه تشـخیص نماینـده فی ـا از ادامـه رقابت هـا کنـار گ اشــته 
مثرومیت دوخواهر ورزشکار  شهربانو منصوریان درباره حکم وـادر شـده خـود توضـیثاتی دادە اسـت، مبنـی بـر مثرومیـت 83 ماهـه  شدند.
از مدتی قبم ما را به جلسات کمیته انابا ی دعوت کردند که هم خودم و هم وکلـیم در بنـد جلسـه حاضـر شـدیم. یکـی از  خود  گ ت: 
مواردی که به عنوان تخل  به مم نسبت دادند ایم بود که علیه یـک شخصـیت اینسـتاگرامی خـارجی و یکـی از شـام هـای مجـازی مصـاحبه 
کردم! گ تند تو برا به او فثش دادی! مم هم توضیو دادم که ایم سوالی بـود کـه یکـی از خبرگـزاری هـا از مـم پرسـید و مـم هـم جـواو 
دادم.وی افزود: یکی دیگر از موارد ایم بود که گ تند خانم مریم هاشمی از شما شکایت کرده که اخبـار کـ و منتشـر کردیـد. مـم هـم گ ـتم 
ایشان باید به دادگاه برود و  ابت کند که مم اخبارم ک و بوده و هر زمان که  ابت شد، به فدراسیون ووشـو بیایـد تـا علیـه مـم شـکایت 
کنـد. مــم حــر  حــق را مـی زنــم و ایــم دوســتان را ناراحـت کــرده. دیدیــد کــه مـریم هاشــمی مرتکــب دوپینــم شـده و حــر  مــم هــم  ابــت 
شد.متاس انە در کشور ایران هرروز ورزشکاران بامثرومیتی مواجە می شوند ایم تنها گوشە ای کوبـک از مشـکالت ورزشـکاران کشـور ایـران 
 است.                                                                                                                        .

 

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

