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  شباھنگ راد

 ٢٠١۶ اگست ٢٠
  

 ۵٨ ]اسد[ مرداد٢٨ُفرمان حملۀ خمينی به کردستان در 
ًقساوت و درنده خوئی رژيم جمھوری اسالمی را صرفا و صرفا نمی توان به مرد ّاد ماه، خالصه نمود؛ اما و به جرأت ً

را، به عنوان يکی   آندُمی توان گفت که اين ماه، در تاريخ مبارزاتی خلق رزمندۀ کرد، فراموش نشدنی ست و می باي

  .از جنايت بارترين روزھای سران نظام به حساب آورد

سردمدار نظام جمھوری اسالمی . در نمود انقالب را صاهدر اين زمان بود که ضد انقالب، فرمان جنگِ ھمه جانبه علي

ً به رئيس کل ستاد ارتش و رئيس کل ژاندار مری اسالمی و رئيس پاسداران اکيدا: "با وقاحت تمام اعالم نموده است که
 کردستان دستور دھند که اشرار و مھاجمين را که در حال فرار ھستند ۀدھم که به نيروھای اعزامی به منطق دستور می
ايند و آنان را دستگير نموده و با فوريت به محاکم صالحه تسليم و تمام مرزھای منطقه را سريعتر ببنديد که تعقيب نم

اھمال .  دستور می دھم که سران اشرار را با کمال قدرت دستگير نموده و تسليم نمايندًاشرار به خارج نگريزند و اکيدا
  ".ھد شد شديد خواۀاخذؤ اين امر تخلف از وظيفه و مورد مدر

خمينی بارھا و . ِجوھرۀ تفکر غير انسانی عنصر وابسته به سرمايه را می توان در صدور چنين فرامين جنايت باری ديد

ترحمی بخرج ندھيد و " مھاجمين"و " اشرار"را، به " قطع کنيد زبان ھا"را، " بشکنيد قلم ھا"کيد نموده است أبارھا ت

در حقيقت رژيم جمھوری اسالمی را در !! نجات يابد" فساد"نيد تا جامعه از ک" پاکسازی"را از منطقه " ضد انقالب"

ُ دوران -ِجای نظام شاھنشاھی نشاندند تا از ضربات واردۀ انقالب ه با چنين انديشه و وظايفی ب» گوادلوپ«کنفرانس 

به عبارتی پروندۀ رژيم . اين نظام يورش به مردم را سازمان داد تا بردوام بماند.  مصون نگه دارند- ھرج و مرج 

ن و انسان ھای بی گناه و ان، مخالفاجمھوری اسالمی، لبريز از جنايت، قساوت و مثله نمودن کمونيست ھا، مبارز

ن منافع مردمی از يک سو، و ا، از آغاز جامعۀ ايران، شاھد کشاکش عملی مدافعنظام ھای امپرياليستی ستقربانيان 

ُ، مسلما کردستان، فقط در اين ديگر بوده استی حافظ بقای امپرياليستی از سوی تعرض بی امان و خونبار ارگان ھا ً

.  بوده استهِنشست و ھر روز و ھر سال و ماه آن، مترادف با تخريب زندگانی توده ھای رنجديدخون نھسال و ماه، ب

" تجزيه طلب"و " اشرار"ابودی  و آنھم به بھانۀ ن- را ۵٨ يعنی فروردين  -ّسران نظام اولين بھار به اصطالح آزادی 

تمام، کمر به نابودی جنبش مسلحانۀ " قاطعيت"خمينی با . خاک و خون نشاندند، تا امنيت سرمايه باز گردانده شوده ب

 قدرت رسيده، بر وظايف ضد انقالبی اش تداوم بخشد؛ دستگير نمود و در نيمه ھای شبه ُکردستان بست تا نظام تازه ب
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ُ، دسته دسته از جوانان را به جوخه ھای اعدام سپرد، تا جنبش مسلحانۀ کردستان را از ۵٨مرداد  ٢٨ و ٢٧و بامداد 

  . مطالبات اوليه اش باز دارد

ًيقينا و به آسانی نمی توان، آنچه را که در اين روز و ماه، بر سر محروم ترين اقشار جامعۀمان آمده است، به تصوير 

ُای گلی توده ھای ستمديده و کشت و کشتار مرداضجۀ کودکان و تخريب خانه ھ. کشاند ِن، زنان و جوانان، نماد گوشه ُ
ھمۀ حاميان نظام، در ھر حد و قواره . ی ھر چند کوچک، از جنايات و وحشی گری، نظام جمھوری اسالمی ستئھا

 و غير حکومتی، ضد انقالبيون حکومتی. ُکردستان خاتمه بخشند" غائلۀ"ای، با فرمان خمينی، به صف شدند تا بر 

در اين زمان بود که .  انقالب به ضد انقالب گردندۀُکردستان را با سالح ھای متفاوت نشانه گرفتند تا مانع صدمات وارد

ِقصد رژيم، سرکوب و خلع سالح جنبش . ُجنگ شدت گرفت و سرتاسر کردستان، به ميدان نبرد مسلحانۀ تبديل گرديد
جاش (تقال نيروھای مسلح از سرتاسر ايران و سازماندھی نيروھای محلی و بومی تجمع و ان. ُمسلحانۀ کردستان بود

ُ، گويای اين واقعيت بود که منطق و زبان نظام، در برابر بديھی ترين خواسته ھای خلق کرد و توده ھای ستمديده، )ھا

  . ُچيزی جز سرکوب، خون و خونريزی نيست

 و ھمچنين به دليل فقدان رھبری   ياری دار و دسته ھای ضد انقالببه ھر حال و اگر چه رژيم جمھوری اسالمی، به

ّورانساز را برگرداند؛ اما، ھرگز و ھرگز نتوانسته ردستان، توانست مسير اين جنبش دُپرولتری بر جنبش مسلحانۀ ک
ُناباوری عميق خلق رزمندۀ کرد به سياست ھای رژيم . ُکردستان بکاھدِاست، از بار تنفر و انزجار ميليون ھا تودۀ  ِ

ُجمھوری اسالمی و متعاقبا طرح مطالبات ديرينه در شھرھا و روستاھای کردستان، درگيری و مقابلۀ جوانان با  ً

ُپر نشاط مانده ُجنبش کردستان سربلند و . ُسرکوبگران نظام، نمايانگر سر زندگی و پر نشاطی اين خلق دربند می باشد

ِی دارد؛ به اين دليل که سنتا، باور به قدرت سالح در مقابل دشمن ئًاست، به اين دليل که، سنتا، باور به آرمان توده  ِ ِ ً

، ويژه است، به اين دليل که ھمواره، در برابر نظام - و بنابه ده ھا دليل - یتاريخاز ديد ِمسلح دارد؛ جايگاه اين جنبش، 

دنباله و از آغاز حاکميت جمھوری اسالمی، به اثبات رسانده است که از پتانسيل ه پاخاسته است و به ی بھای امپرياليست

ِوران يورش گسترده و وحشيانۀ تمرکز سازمان ھا و احزاب، در د. ِمبارزاتی و ظرفيت بسيار باالئی برخوردار می باشد
ِنظام، به باورمندان انقالب، و متعاقبا حمايت عملی روزا ِ ُنه و بی وقفه از آنان، بازگو کنندۀ ھمرديفی منافع خلق کرد با ً

 و ھمچنين نشاندھندۀ غير تعلقی اين خلق، با سياست ھای ارتجاعی نظام ھای وابسته به  ديگر توده ھای ستمديده

  .امپرياليسم است

ُ مين سال، تعرض رژيم جمھوری اسالمی به کردس٣٧به ھمين دليل بی مناسبت نيست تا در  تان، يکبار ديگر بر اين ِ

ُکيد گردد که توده ھای ستمديدۀ کرد، زمانی می توانند رژيم را از جان و مال شان پس زنند که با أموضوعات اساسی ت

ميدان آيند؛ و ھمچنين بر اين امر واقف بود که بدون درس آموزی، و مرزبندی قاطع و روشن با سازمان ه قدرت سالح ب

سفانه متأ. ولت ھا و جناح ھای متفاوت سرمايه، نمی توان به حقوق ديرينۀ خود دست يافتھا و احزاب وابسته به د

. مانند ديگر نقاط ايران، از فقدان سازمان انقالبی و کمونيستی در رنج و عذاب استه  ب-  در شرايط کنونی-ُکردستان 

ضور دار و دسته ھای ارتجاعی و مسلح  و بنابه ح عالوه بر آن بايد اذعان نمود که اين منطقه بنابه دالئلی چند

بنابه چنين حقايق تأسف باری، ھمۀ تالش . سازماندھی شده از جانب قدرت مداران بين المللی، به تار موئی بند است

را، در جھت اميال و خواسته ھای منفعت طلبانۀشان  ُدشمنان توده ھای ستمديدۀ کرد، بر آن است تا اعتراضات بحق شان

ُويژه در منطقۀ کردستان حاکم ه  نقاط ايران و بۀ خود را در ھمهخوافضای دل با تمام وجود در تالش اند تا سازمان دھند؛

ُگردانند؛ می خواھند با طرح و با ادامۀ برنامه ھای از پيش تعيين شده، جنبش راديکال توده ھای محروم کردستان را به 

و آنھم بعد از سی سال، از گذشت " مبارزۀ مسلحانۀ تعرضی"انحراف کشانند؛ به ميدان آمدن و علم نمودن سياست 
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جنگ و جنايت سرکوبگران نظام، مبين اين حقيقت است که جانيان بشريت و ديگر دار و دسته ھای رنگارنگ شان، 

ًسياستی که سنتا . انگيزه و ھدفی جز، گستردگی جنگ ھای ارتجاعی و پيگيری نقشه ھای امپرياليستی در منطقه ندارند

ُبه عبارتی واضح تر سياست و انتخاب خلق کرد، ھمسوئی با سياست و . ُلق کرد در تقابل با آنھا به صف شده استخ

ِانتخاب برنامه ھا و نقشه ھای امپرياليستی نيست؛ انتخاب توده ھای ستمديده، مراوده با دولت ھای منطقۀ خاورميانه 
جنبشی که ھمواره و . ن، متأثر از افکار و آرمان مردمی ستُنيست؛ در حقيقت مقام و منزلت جنبش مسلحانۀ کردستا

 حاکميت امپرياليستی بوده هھمواره، باورمند به قدرت خودی و پای بند، به ھمراھی با ديگر جنبش ھای اعتراضی، علي

  . و می باشد

ھرگونه تبادل نظر، و ُ مانده از جنبش کردستان، الزم به توضيح ست که یجاه با اين وصف و بنابه تجارب مبارزاتی ب

يا ھمکاری ھای عملی با دولت ھا و جناح ھای وابسته به سرمايه، چيزی جز تضعيف افکار و اعتراضات راديکال خلق 

ُخلق رزمندۀ کرد، زمانی به خواسته ھای ديرينۀ خود دست خواھد يافت که سازمان و يا . ُرزمندۀ کرد نبوده و نمی باشد

رمز . و عادالنه ای را، جدا از بند و بست ھا و تضادھای درونی سرمايه سازمان دھدحزب مدافع وی، جنگ انقالبی 

، در انتخاب چنين سياستی نھفته ۵٨ مرداد ٢٨ويژه جانباخته گان ه موفقيت و وفاداری از افکار راھجويان انقالب، و ب

  .است

  

  ٢٠١۶ست گا ١٨

  ١٣٩۵ ]اسد[ مرداد٢٨

  

 

 

 

 


