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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  شباھنگ راد

  ٢٠١٣ اگست ١٧

  ۵٨ ]اسد[ مرداد٢٨ُکردستان در 
  

رد، از کُ ۀ ويژه خلق رزمنده کشان، جوانان، زنان و ب اگر چه پيشاپيش و قبل از چنين روزی، کارگران، زحمت

ۀ گر رژيم جمھوری اسالمی مصون نبوده است؛ اگر چه حاميان تاز ھای سرکوب گری ارگان تعرض و وحشی

محروم ُکرد تلخ نمودند؛ اگر ۀ ھا تود کام ميليون ھای امپرياليستی، اولين بھار رھائی از زير ستم شاھنشاھی را به نظام

 مرداد ٢٨توان گفت که  خ مرگ کشاندند، اّما و به جرأت میگناه را آواره و به مسل چه ھزاران کودک و انسان بی

کارانی بود که ھمواره و به دروغ،  تر، و بازگشائی ورقی تازه، از ماھيت جنايت گر عريانی ھر چه بيش  نمايان۵٨

ه و فرماند. نمودند ھا و مستضعفين به دنيای بيرونی معرفی می ی مردم، خلقئ  حقوق پايه عنوان مدافع خود را به

ھای اعتراضی فرمان قتل عام  جنبشۀ وران تخطئر و ببند و در دوران بگي در دسردمدار رژيم جمھوری اسالمی

چنان جناياتی در حق مردم محروم اين منطقه  ُکرد را صادر نمود و مجريان نظام امپرياليستی ھم، آنۀ ديد خلق ستم

  . دردآورستدھنده و آن، تکانۀ مرتکب گرديدند که بيان و نگاه دوبار

ھای  ترين خواست توده بديھیۀ گان مجلس خبرگان، در قم دربار  مرداد بود که خمينی در جمع نمايند٢٨روز قبل از 

ھا را آزاد کردند، احزاب را آزاد کردند، به خيال اين که  مرزھا را آزاد کردند، قلم"... : ُکرد اعالم نمودۀ ديد ستم

ھا يک  اين... شود با ماليمت رفتار کرد ند، ديگر با اين اشخاص نمیا خرابکارھا اين.... ھا يک مردمی ھستند اين

توانيم که بگذاريم که ھر کاری که دلشان  ھا را ما نمی اين. يک جمعيت فاسد ھستند. جمعيت خرابکار ھستند

ھا که پريروز و چند  ننظير آ. کنيد اند که خود شماھا داريد اين کارھا را می حاال ھم اعتراض کرده. خواھد بکنند می

يک چنين مردمی ... گذارند کنند بعد گردن مردم می خودشان ايجاد غائله می.... روز پيش آن خرابکاری را کردند

  ...".کنيم ھا بايد با شدت رفتار کرد و با شدت رفتار می با اين... ھستند

ُکرد افتادند ۀ ديد رنجۀ ھا تود فی به جان ميليونھای فساد و تباھی و مناديان سرمايه با چنين تفکر و آرمان کثي جرثومه

ھا و  ھا و احزاب، و در اثر نبود نابرابری ھای بيش از حد قلم و به خيال خود بر اين باور بودند، که به دليل آزادی

و " اسدف"ھا بود که خلق ُکرد به ميدان آمد و به مقابله با حاميان سرمايه برخاست؛ سردمدار فاسدان، خلقی را  تبعيض

ترين حقوق انسانی ايستاد تا بر حقوق   ابتدائید؛ در مقابلصفت را تطھير نماي فاسد و انگلۀ خواند تا طبق" کار خراب"

ھا  گيری سياست ظالمانانه به جان مردم و خلق آری جمھوری اسالمی از ھمان آغاز و با پی. ای جانی بيفزايد عده

خطاست که . ی پرداختئ  توده–به سرکوب اعتراضات کارگری افتاد، از ھمان آغاز و با کار بست سالح 
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دانيم؛ خطاست  مربوط ب۵٨ مرداد ٢٨ به بعد از سردمداران رژيم جمھوری اسالمی راۀ گرايان ھای سرکوب سياست

چنين  ھای محروم و ھم پنداريم که دستان کثيف سران حکومت، به خون ھزاران کمونيست و مبارز و تودهگونه ب ناي

يافته، در  اين رژيم از ابتداء با نيروی سازمان.  آلوده نبوده است۵٨ مرداد ٢٨يان نظام امپرياليستی، قبل از قربان

از ھمان آغاز به تجمعات خيابانی حمله نمود و از ھمان آغاز کارگران . مقابل نيروی انقالب و انقالبيون به صف شد

صحرا، سنندج و  رش، به سه ماھه نه کشيد که ترکمنکه طول عم شده استفراموش ن. عترض را به گلوله بستم

ۀ شده است که مردم و جامعه در پی چشيدن و تجرب  به خاک و خون کشاند؛ فراموش نديگر شھرھا و روستاھا را

گر نظام  ھای وابسته و سرکوب بند و رھائی از زير ستم رژيم شاھنشاھی بودند که توسط ارگان دمکراسی نيم

ۀ ُکرد از نتايج و ثمرۀ گمان خلق رزمند ی که بی تلخ د تعرض قرار گرفتند؛ تجربه و وقايعجمھوری اسالمی مور

  .مانده استب نھا بی نصي آن

کيد گردد که به دليل ويژگی جنبش ُکردستان، و به دليل وجود ھزاران أمناسبت نيست تا بر اين نکته ت اگر چه بی

ويژه ه ُکرد، فضای شھرھا و بۀ ی مبارزاتی خلق رزمندباالل دريغ و پتانسي نيروی مسلح و به دليل حمايت بی

جاست تا بر  مناسبت نيست و به چنين بی  متفاوت بود؛ ھمران، کامالً روستاھای اين منطقه با ديگر مناطق اي

شد و سردمداران حکومتی  کيد گردد، که نگرانی و حساسيت رژيم در مسلح بودن خلق ُکرد مربوط میأموضوع ت اين

 به کليت نظام  ی جدی ا تواند صدمه گی آن وحشت داشتند و به درست بر اين باور بودند، که تداوم آن می رداز گست

ای  منظور به انحراف کشاندن افکار عمومی، با الفاظ سوخته شده وارد سازد؛ اگر چه از درون و از بيرون و به

ابوالحسن «به استقبال خلق ُکرد شتافتند؛ اگر چه رئيس جمھور وقت " ضد انقالب"و " اجنبی"، "کار خراب"چون  ھم

تا سرکوبی غائلۀ ": امپرياليسم اعالم نمودۀ ھای حافظ بقای سلط و در پی فرمان خمينی جالد به ارگان» صدر ینب

 پادو و نيروی ضد انقالب حاکم، عنوان ھم به  اگر چه سازمان اکثريت و آن؛"آوريديھا را از پا در ن ُکردستان پوتين

رغم  ُکرد کوبيد؛ اّما و در عوض و علیۀ را بر پيشانی خلق رزمند" انقالب ضد امپرياليستی"رفت  ُمھر مخالن پيش

ھای  گی، خلق ُکرد ھرگز تن به تسليم نداد و تا آخرين لحظه برای تحقق خواسته تمامی فشارھا و تقبل دربدری و آوار

ھای صحرائی به   مرداد، اعدام٢٨بی دليل نبود که خلخانی بعد از فرمان خمينی در . اش پای فشرد ابتدائی و ديرينه

  .ھم با دستان بسته و شکسته به گلوله بست  ُکرد را و آنۀصدھا عنصر آزاده و رزمندۀ راه انداخت و سين

ديد؛  کشان می ن و زحمتآری، سردمدار رژيم جمھوری اسالمی رمز پيروزی و دوام نظام را در سرکوب کارگرا

ش دنبه قدرت رسيۀ از ھنگام. ديد ديده می ھای ستم داران را در ُکشت و ُکشتار خلق  سرمايه پايداری حاکميت و منافع

رای بمداران بزرگ جھانی  قدرتۀ ی از قبل پيچيده شد ا  مرداد، تداوم و نسخه٢٨ۀ چنين کرد و در حقيقت حادث اين

 خلق ۀمسلحانۀ ويژه مبارزه ھدف به عقب راندن اعتراضات ھمگانی و سراسری و ب. سردمداران جديد ايران بود

عنوان سنگر انقالب بود؛ مناطقی که ھزاران نيروی جوان و  ھم به ُکرد بود؛ ھدف خاموشی مناطق ُکردستان و آن

  .غير نفوذ رژيم جمھوری اسالمی تبديل گرديدۀ ه منطقبمسلح را در دل خود جای داد و 

ويژه ه شد در شھرھا و ب دو نيروی انقالب و ضد انقالب را میۀ بندی و رو در روئی مسلحان ورانی صفن ديدر چن

ۀ ھم. داران را تضمين نمايد  سرمايه خواهت دلتالش نظام بر آن بود تا امني. عينه ديد در روستاھای ُکردستان به

گسيل نيروھای سپاه، بسيج و ارتش و استفاده از . جا را به عقب راند حق و به قصدش بر آن بود تا اين جنبش به

" ۀغائل"ھا بدون پايان   امپرياليست گر اين واقعيات بود که تضمين منافع ، نمايان"جاش"نيروی مسلح و محلی 

ھای محروم ُکردستان تحميل  بر مبنای چنين سياستی بود که جنگ تمام عياری را به توده. باشد ُکردستان ناممکن می
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کام  وقفه، شکستن ديوارھای صوتی و اذيت و آزار زنان و جوانان زندگی را به ھای بی باران ا توپ و خمپارهنمود و ب

  . ھا انسان محروم تلخ نمود ميليون

ھای نيروھای سياسی درون آن، از جايگاه و  کاری رغم کم ھا و علی رغم نارسائی ماند که جنبش ُکردستان علیناگفته ن

گران و حاميان  ان سرکوبر بود؛ جنبشی که سالح به دست گرفت و در برابر تعرضات بی امای برخوردا نقش ويژه

ھا به ُکردستان دوخته شد و اخبار درگيری پيشمرگان مسلح، با ضد  نگاهۀ مگر بی دليل بود که ھم. ش ايستادرنگارنگ

ديد؟ اخباری که حکايت از ايثارگری، ھای انقالبی ايران تبديل گر انقالبيون مسلح به سر تيتر اخبار مبارزاتی جنبش

  .نشينی و نابودی آن بسته بودند بُردباری و مقاومت خلقی داشت که سردمداران رژيم جمھوری اسالمی، کمر به عقب

زمان،  ھای سياسی آن متأسفانه بايد اذعان نمود که جمھوری اسالمی در اثر بی تدبيری و بی درايتی سياسی سازمان

ھا  گرديد تا بر ذھن سراسر کين ميليونب راند، اما ھرگز و ھرگز قادر نُکردستان را به عقۀ نتوانست جنبش مسلحا

يروھای ش در ميان ندريغ ھای بی فشانی سلحانه و جانمبارزاتی مۀ اين جنبش به دليل سابق. انسان محروم غلبه يابد

ۀ ل، جنبشی که يادآور خاطرات تلخ برای ھمدر مقاب. چنان پايدار و زنده است  مردمی، ھم آزاده و وفادار به منافع

  .باشد گان به نظام سراسر خشن و مسلح میمزدوران و وابست

گناه و کمونيست و مبارز  باختن ھزاران انسان بی  مرداد، که منجر به جان٢٨گرد  چھارمين سال و جای دارد تا در سی

ويژه خلق ُکرد، در ه ديده و ب ھای ستم ج رھائی تودهکار و عال کيد گردد که راهأموضوع ت بار ديگر بر اين گرديد، يک

به اين دليل که اين نظام در عمل نشان داده است که با . باشد  وی نھفته می ھای تعرضی نيروھای مدافع  سياستاتخاذ

 ھوری اسالمی اصالً بند آشنا نيست؛ سردمداران رژيم جم زور و بگير و بنبستبه  غير از کار ھيچ منطق و زبانی به

رسميت شناختن حقوق ه گی جامعه و ب منظور سازند و ابداً جائی برای تبادل نظر، و جائی برای گفتمان سياسی به

ھا پرداخته  ھای کارگران و خلق چه در چنته داشته و دارند، به سرکوب خواسته ھر آن. اند گذاشتهھا باقی ن ی خلقئ پايه

ھا با انتخاب   از آنرگرا و با ھوشياری و مھمت ازمان کمونيستی عملبا اين تفاصيل تنھا با عروج س. پردازند و می

ۀ ھای ديرين  ُکرد قادر خواھند گرديد به خواستهۀديده و خلق رزمند ھای ستم ست که توده سياست و تاکتيک صحيح

  . خويش دست يابند

  ٢٠١٣ست  آگ١۶

  ١٣٩٢ ]اسد[ مرداد٢۵

 


