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 Political سياسی

  
  اکبر تک دھقان

    ٢٠١٠ ژانويه ٩ - ١٣٨٨ ]جدی[ دی١٩
                                                                                     

  
 

  انمرگ ساکت در کردست
  :و

  !نفرت ضدکمونيستی؛ و ديگر ھيچ
  !اينجا ايران قرن بيست و يکم است

  

  
                                                                                                                                 

ويه در زندان شھر خوی، توسط دژخيمان  ژان۶ -]جدی[ دی١۶ ساله فصيح ياسمنی، در روز ٢٧زندانی سياسی 

 به ھمراه پدر ١٣٨۶فصيح ياسمنی ساکن يکی از روستاھای اين منطقه، در سال . ولی فقيه جانی، به دار آويخته شد

فصيح ھم قربانی سياست تشديد . خود، به بھانه ھمکاری با حزب دموکرات کردستان ايران، بازداشت شده بود

در فاصله ای کوتاه پس از مرگ احسان فتاحيان و مصلح زمانی، طعمه شقاوت سرکوب رژيم اسالمی گشته، 

  .اسالمی شد

فصيح  ياسمنی، ناشناس در اسارت ماند، و تنھا و بيکس، بدون ھيچ خبررسانی و ھشدار رسانه ای، به دار آويخته 

 برخوردار نبود که حزبی، او حداقل از اين امتياز.  روی داد۶٠مرگ او در سکوتی  تلخ و مرگبار نظير دھه . شد

انجمنی، محفلی، به او فکر کرده، يا با خانواده او تماس گرفته، از حقايق بيشتری از زندگی او، که يک شھروند فقير 

در مرگ فعالين سياسی ھم، ھنوز معيارھای شغلی و موقعيت اجتماعی، شھرنشين و . روستايی بود، مطلع گردد

  . ميکنندء و کمک به آنھا نقش ايفاروستايی بودن، در ميزان روشنگری
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در کردستان نه يک حزب توده ای و قابل اعتماد، و نه جنبشی توده ای در کوچه و خيابان حضور دارد؛ و دليل آن 

قبل از ھر چيزی، دسته بنديھای محفلی، انشعابات بی انتھا، و جنگ داخلی بين دو حزب اصلی اين منطقه در 

دستان تحت چنين تاريخ سياسی غم انگيزی، که قربانيان توحش اسالمی و فرصت مردم کر. سالھای گذشته است

. لد، فاصله گرفته اندسياسی گشته، از زندگی مبارزاتی مؤطلبی جريانات سياسی پراشتباه بوده اند، دچار بی تفاوتی 

ل پنھان و آشکار، به ھمان درجه مھم، ھمه احزاب و جريانات حتی کوچک در کردستان، به اشکاه عالوه بر اين و ب

يده، مردم را از نزديکی به خود، و آينده زندگی خود در کردستان ترسانده ع از حکومت قومی و جدايی طلبی غلتدفا

ميشوند؛ و " ذبح" کشور، به معنی واقعی کلمه در چنين اوضاعی، زندانيان کردستانی، ساده تر از ھر استان. اند

  .ت عملی و تأثيرگذار را در اختيار نداردکسی امکانی برای حداقلی از اقداما

جنبش انقالبی کنونی در ايران، که خالف تصور مشتی محافظه کار و ترسو در خارج از کشور، بدون ھيچ تزلزلی 

از اين ھر . به پيش خواھد رفت، تنھا امکان موجود برای کاھش و يا توقف کامل جنايات رژيم  در کردستان است

ًول، عمال امکانپذير نيست، بايد  غيرمسؤدليل ويرانگريھای گذشته و کنونی جرياناته بتالشی در منطقه، اگر 

  .ی، در تھران و شھرھای بزرگ قرار گيردئًمستقيما در خدمت گسترش مبارزات توده 

 ------------------------------------------   

  اکبر تک دھقان

  ٢٠١٠ ژانويه ٩ -١٣٨٨ دی ١٩

  

  !ديگر ھيچنفرت ضدکمونيستی و 
  

مقاله که انبوھی .  درج شده است١*ًاخيرا مطلبی به نقل از روزنامه کيھان لندن، نوشته االھه بقراطی در سايت گويا

 ميکند،  در خود حمل- داريوش ھمايون را- از تحريفات افراطی سلطنت طلبانه، از نوع مھمالت سردسته اين جريان

از ديد خانم بقراطی و .  ساواک اولين کاشف آن بوده، نائل آمده استبزرگی، که" حقيقت"برای دومين بار به کشف 

  :عنوان جمعبندی و در آخر مقالهه آنھم ب

را پيشتاز » حسين«کنيد و  بر گنبد طاليی امامزاده علم می» حسين يا«شما روشنفکرانی که پرچم سرخ را با شعار " 

هللا حسينعلی منتظری را چون  خوانيد و آيت می» زيد زماني«ای را  شماريد و خامنه می» جويانه نافرمانی مسالمت«

ناميد، شما در برابر ھر آنچه  ستاييد، و آرامگاه او را از حاال زيارتگاه آيندگان می می» علی«بود و ھم » حسين«ھم 

ای  ر نطفهشما در براب! ول ھستيدؤپاشيد، مس اکی که در چشم مردم میکاريد، يا ھر خ ای که می گوييد و ھر دانه می

اگر ! شما روشنفکران! ول ھستيدؤزند، مس ی آينده ايران را رقم میھا شود و سرنوشت نسل که امروز بسته می

» ولؤمس«توان گفت شما  امروز ھنوز می! ُراھبری نکنيد) به قول رضا مقصدی(توانيد، دست کم  َراھبری نمی

  ".بنامند»  مقصر«گر شما را ھای آينده يک بار دي ھيھات اگر زمان بگذرد و نسل. ھستيد

است، که گويا ايشان به آن " تھوع"ز و شايسته آراسته شدن به ھمان اينکه مقاله خانم بقراط، تا چه ميزان تحريف آمي

او يکی از نويسندگان اصلی روزنامه کيھان لندن بوده، سطح شعور . دچار ميشود، احتياج زيادی به اثبات ندارد

به راستی چگونه ميتوان اين فضاحت کيھانی يک . لطنت طلبی را بازتاب ميدھدسياسی و فرھنگی جريان س

  کرد؟" نقد" ضدکمونيست مادرزاد را 
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 -  که مقاله در ھيچ کجا بھتر از آخر آن نيست-  نگارنده در اينجا، از پرداختن به مطلب کيھان و سايت گويا نيوز

سازمانھای زير، .  به نشانيھای زير جلب ميکندصرفنظر کرده، توجه خانم بقراط و مديريت کيھان لندن را

ًستند، که خود را رسما و علنا گروھھايی ھ حال . در فرھنگ آنھا جايی دارد" پرچم سرخ"، معرفی کرده" کمونيست"ً

عنوان کمونيست و انقالبی به رسميت ه نظر اين نگارنده پيرامون غلظت کمونيستی آنھا چيست، و آيا آنھا را ب

در سايت اينترنتی اين جريانات، کدام تعاريف مضحک خانم بقراط جايی . ميشناسد و يا خير، موضوع ديگری است

  !دارد؟ در کدام مقاله و در چه زمانی و توسط چه نويسنده ای؟
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 به اين گروه، ميتوان دھھا سايت و منبع ديگر را که در ھمين چھارچوب .ًترتيب نقل منابع باال، کامال تصادفی است

  . ھم اضافه کرد،قرار ميگيرند

ون مردم ايران اگر روزنامه کيھان، خانم بقراط و سايت گويا نيوز، جريانات خيانتکار و رسوا، که دستشان به خ

، جرياناتی کمونيستی و حاملين پرچم را" پيک نت"و سايت رژيمی " حزب توده" ، "يتاکثر"آلوده است، نظير 

 سال از جنايات اين داروسته ٣٠ که بعد از گذشت"  روشنفکری! " است و نه  ديگران سرخ ميدانند، اين مشکل آنھا

ميدھد، " پرچم سرخ " ھنوز به دست آنھا - ره ميکردند،، گلو پا۶٠ که در ستايش از حمام خون دھه -"خط امامی"

  . زار، بر سطح ناچيز اطالعات و دانش سياسی خود، گريه کندبايد داوطلبانه و زار 

ھر حال کيھان لندن و نويسنده آن، يا از مسايل به اين سادگی بی خبرند، و يا برای پوشاندن بی اطالعی خود، ه ب

در ھر دو حالت، موضوع به خود آنھا، و نه به چپ و کمونيست اين کشور، . ًعامدا سر در زير برف کرده اند

  .بوط استمر

 -----------------------------------   

    نشانی مقاله االھه بقراط -١*

 more#php.2010/01/098825/archives/politics/com.gooya.news://http   

اخبار متعددی از وابستگی آن به . ت، راست افراطی و ضدکمونيست استسايت گويا نيوز، جريانی در طيف راس

نھادھای امپرياليستی، حتی نزديکی سياسی و مالی آن به حکومت اسالمی، حکايت ميکنند؛ اين نگارنده، تنھا 

ز سوی قضاوت رايج در اين باره را نقل ميکند؛ البته شايعاتی ھم از دريافت کمک مالی از دولتھای امپرياليستی ا

  . برخی گروھھای منتسب به چپ ھم وجود دارد

طور صريح و روشن، دفاع از اصالح طلبان اسالمی، رژيم پھلوی، دولت اسرائيل و ه مواضع سايت گويا نيوز ب

ه چنين تبليغاتی ب. است" تمدنھای باشکوه"سرزمين کنونی ايران، تحت عنوان ستايش بربرمنشی شاھان گذشته در 

از اين .  صورت ميگيرد- که در سايتھای ديگری حضور ندارند-  نويسندگان دائمی اين جريانطور مشخص از سوی
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رو اين ظن را تقويت ميکند، که مواضع سياسی اين سايت نيز از طريق مقاالت ھمين طيف از نويسندگان، اعالم 

  . ميگردد

----------------------------------------------  

  

  اکبر تک دھقان

  ٢٠١٠ ژانويه ٩ -١٣٨٨ دی ١٩

  

  !اينجا ايران قرن بيست و يکم است
  

 ١ اين کشوری است، که ساالنه حداقل ١.*اين شرايط زندگی و تحصيل جمعيت قابل توجھی از مردم ايران است

ميليار دالر از ثروتھای نفتی آن را، به دارودسته جنايتکار حزب هللا لبنان، و تروريستھای حماس و جھاد در نوار 

ندھای ه دستگاه فاشيستی مذھب شيعه و آخاينکه چه مقدار از ثروتھای مردم صرف تغذي. ه اختصاص داده استغز

  .جانی در ايران و جھان ميشود، بايد چندين برابر مبلغ فوق را شامل گردد

و ساواک اين ھمچنين سندی است بر پوچی ادعاھای رياکارانه سلطنت طلبان، که گويا در دوران سلطه باندھای سيا 

در دوره فوق، . تحت پوشش دربار پھلوی، وضعيت مردم روستاھای ايران، خوب و خوش و خرم بوده است

  .مراتب ضدانسانی تر از امروز بوده، نميتوانست بھتر بوده باشده وضعيت زندگی مردم روستاھا، ب

 ------------------------------   

دبستان عشايري كتك در حاشيه شھر اھواز    دان، و زندگی کپرنشينی در روستای کھوم در زاھ-١*
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