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 Political سياسی

    

   تک دھقان اکبر

   ٢٠٠٩ نوامبر ١۴  -١٣٨٨ آبان ٢٣

    

  !نکفيدر صف کالش
  

 در سنندج، درصدد انيتاح شھروند مبارز احسان فتکارانهي روز بعد از قتل جنا٣ تنھا ،ی اسالممي رژی آدمکشنيماش

 مورد ختم ني در شھر سقز است؛ موضوع اما به ھم،ی معارفرکوهي شخواه،ي آزادني از مبارزگري دیکي خون ختنير

شور، یدادگري بتگاهول در دسؤ عناصر مسی وجود دارد که از سویاطالعات. شودينم دان١٣ حاکم بر ک  یاسي سی زن

ا رو.  قرار دارند،یآت یدر کردستان، در معرض اعدام در روزھا ام ی حکومت اسالمی آوریب داختن حم ه راه ان  ب

ه ري نظیخون م ادي، با۶٠ دھ رانک،ي ھ دام ب داد بی از وجود خطر اع دانیشتريمراتب به  تع  در یاسي ساني از زن

  .  سخن گفتزي نھوازتھران، زاھدان  و ا

    

امردم ه ھر دل،ی پس از خرداد سال جاری کردستان در ماھھ ارزات اعتراضیلي ب شدند، در مب ادر ن ومی ق  ،ی عم

د؛  ردم سای درست عکس تصوریعنيفعاالنه شرکت کنن ه م اط کشور، از رشد ري ک  و احزاب ،یاسي سیافتگي نق

. ستي ننجاي داشته باشد، که موضوع بحث در ای عوامل قابل درک متعددتواندي منيا.  منطقه داشتندني متعدد ایاسيس

  :اي ساخته، که گولتي فض،ی سکون نسبتي وضعني در منطقه، از ایرانقالبي غاناتي جرغاتياما تبل

ارزات، بني شھروندان کرد در صورت شرکت در ا د گرفتگراني از دشي مب رار خواھن .  در معرض سرکوب، ق

 ھر رغمی  که عليی سازمانھاني چنلي درک و تحلدھد،ي در کردستان نشان می اسالممي رژی کنونيیتجربه درنده خو

ا، جر وان چپ ام ام و عن اتين اری صنفیان ودستند،ي نشي بی و محافظه ک امال نادرست ب اي دقی اسالمميِرژ. ً ک ه  بًق

ادر ن ه ق ه خًعاي وسستنديعکس، به مردم کردستان ک اي ب د،ياي بابانھ اده اري نظن ه س رای طعم رده، ب اه ک  ب ارعای نگ

  . سپارديھستند، شھروندان کرد را به جوخه اعدام م ابانھايً کشور، که مداوما در خگري در مناطق دیمردمان

    

اتيجر تان، نزدان پ در کردس ه، و از طرکي چ ه دھ ه س سلقي ب ھامي ت ه آموزش دن ب اعی ش به ی ارتج ل ش  محاف

د،ی شخصی حت،یً عمال صنفيی به انجمنھاران،ي جامعه اخي با تارگانهي بیروشنفکر ده ان دل ش ا د.  مب ادر گريآنھ  ق

ا، هي اطالع،یکس.  کنندیگندي داده، نماواج را ری انقالب-یاسي مبارزه ساقيه کردستان، شور و اشت در جامعستندين  ھ
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ا، و " کنگره" مصوبات  وم" ھ ه طشانيھا" پلن ه ٣٠ ی را، ک ال، ب ار ادارکي س ر ي نظ،یو تکرار" نيروت " ی ک

ارغمی  منطقه، علني ا دریاسيمبارزه س. رديگي نمی شده اند، جدلي آماده تبدی چاپیپرکردن فرمھا  ی پراکندن ادعاھ

شکی مبنروھا،ي نني ایسودور و دراز از  وز از عواقب شرا،ی داخلیالتھاي بر داشتن ت ود گذشته در کل طي ھن  رک

شده است شور، خالص ن وم١.*ک سترش و تعمی اوضاع عم شور، و گ بش انقالبقي ک ونی جن ستقل از ی کن ا، م  ام

  .  استه قرار گرفتشتري رشد ھر چه بري در کردستان، در مسیاسي سشاتي عملکرد گراتيفي و کتيموقع

    

 بودن خود و چيدر سراسر کشور، به عمق ھ]عقرب[ آبان ١٣ روز ی تجمعات توده ااني در اثر جری اسالمحکومت

ردی پشتري ھر چه بنده،ي آی مسلحانه در ماھھاامي قکي امکان بروز ی قدرتمند مبارزات مردم، حتیمحتوا هيا.  ب  نک

سلمی امررود،ي در کشور به کدام سو مئی رشد مبارزات توده انيجر  در حال تالطم یاي درنيا.  است بر ھمگان م

 زشي خکي لحظه دني پھناور، ھر دم، فرارسی و قبرستانھاري تیدانھاي و حکومت صاحبان مست،يرا سر آرامش ن

دي را احساس می کن در سطح سراسرانيبن ردمتيفيک. کن ارزات م ا مب ان١٣ ی روزھای در تظاھراتھ ، ]عقرب[ آب

 به ی آوری به  روشي گران،ي مبارزاني در م،ی سراپا ستمگرمي رژني از ادمقبل و بعد از آن، نشان داد، که خشم مر

ه یجنبش انقالب.  را دامن زده استمي رژیھايگري توقف وحشی برای و ابراز قدرت جد،یاباني خیسنگربند ردم، ب  م

ر تحمل سلطه جانرود،ي ساله غلبه کرده، و م٣٠ترس و وحشت  بر یادي ززانيم ا تحمل مرگ را ب  ،ی اسالماني ت

  . قابل تحمل تر سازد

    

ه ه آدمکشآنچ ونی فعلی چرخ ا شدت و حدت کن ه جری را ب رس رژاني آن، ب ط  ت ه فق ه است، ن وع مي انداخت  از وق

ايعمل سلحانه نظیاتھ ستانري م تان و   بلوچ ه غ– کردس ور ک ستقي آنط دي مميرم د توانن اء کنن رس از – الق ه ت  ، بلک

ه مقطع تعکي نزد،یت بھمن، و در ھر تظاھرا٢٢ آذر و ١۶  ی در روزھایاعتراضات بزرگ آت ه ب ي شدن جامع  ني

افيتکل ا سرعت رادیتي واقعگري دنيا.  استيی نھ ردم،  ب ه اعتراضات م الي است ک ر کسزهيک ري دی شده، کمت  گ

ان و جمھور،ی کروبحيگوش کردن به نصا و ،یحوصله اصالحات باز اني سلطنت طلب ھر .  را داردني دروغخواھ

ر میرواقعي غمي رژني ادر ی مردم، امکان اصالحات واقعیچه برا ان مگرددي ت ه ھم داز دي امزان،ي ، ب  و چشم ان

ه یه انقالب انقالب است، بلککي در کشور، نه فقط یمبارزات کنون. ابدي ی مشي مسلحانه، افزااميتوسل به ق  است ک

درت تخر درت تخربيق ه ق سه بي آن، از مجموع الب فران ر) ١٧٨٩( انق الب اکتب ھمگ) ١٩١٧( و انق م، س ر يھ ن ت

 د،ي حاضر، ھمه آثار و عالئم بربرمنشانه عصر کھن را با شدت درھم خواھد کوبکي دموکرات-کاليانقالب راد. است

سان یگانگي و بتي بدویو ھمه عرصه ھا وع سلطنت با حقوق ان وماي و ی اسالم،یرا، چه ن اق شخم ی ق ا اعم  را، ت

اب ه  است، که بی وحشت بزرگ آنھا از سرنوشتاني بدھند،ي انجام منکي حاکم ھم اانيآنچه جان. خواھد زد طور اجتن

  .  در انتظارشان استیريناپذ

    

را، بی چپ ذھناني از میرانقالبي غاناتيجر ردم را از توسل ب٣٠ از شي گ ارزه انقالب سال م ع یه انقالب و مب  من

ی آنھا، الالیکرده، برا ارزه ي د" یصنف"  مب ه و . خواندن ا آگاھان راايآنھ اه، ب اخود آگ ان و ندي خوشای ن  سلطنت طلب

ردم را از ی نسل انقالبهي علآور، مضحک و شرم فاتي به رواج دروغھا و تحر،ی غربیدولتھا ته دست زده، م  گذش

ارینقالب مبارزه ایرجوع به سنتھا شژهيوه  بران،ي معاصر اخي در ت ن، پ سل انقالب بھم سلحانه ن ارزه م  و ماني مب

ان، مبناني جوتي عافیھاي جامعه، نه به عبارت پردازکهيدر حال.  ساختندديناام ارزات صنفی و حراف دم مب ر تق  -ی ب
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ه جریازي نچي انجام آن، مردم ھیکه برا اي ب دیانھ ته و ندارن وق نداش ه آ- ف ادي ا،یاسيموزش س بلکه ب شکج  التي ت

 که یامروز اما ھمان مردم.  بودندازمندي نشدن، نمي تسلهي به کسب شجاعت، جرئت خطر کردن و روح،یمبازر مخف

ارزات صنف د ذھنیاي دن،یقرار بود با انجام مب ه خاني گرای راک د، ب وه دھن اي منفعل و سازشکار را موجه جل  ابانھ

  .  دارنديی سرنوشت خود را به ھر بھانييعدست گرفتن امر ته  قصد بخته،ير

    

ارزاتیاسي سی معاصر، و سنتھاخي از تارستي جامعه قادر ننيا اکنونی مب دی ت رار کن  مي ھر رژیسرنگون.  خود، ف

 ی سازماندھاورده،ي نی روش روني مردم مسلح صورت گرفته، و آنجا که به ای کشور، تنھا از سونيسرکوبگر در ا

 به اناتي از اشتباھات گذشته جرزاني ھر مرغمی لع.  و در خانه ھا مانده اند، شکست خورده اندنشده، مرعوب گشته

ارزه انقالبیزي، گر" کاریاسيس" اصطالح  ه اشکال مب ش. ستي کشور نني در ای از بازگشت ب  حکومت یبربرمن

ه آن دامن زده، ًعايده، بلکه وس نبرني مردم به مبارزه مسلحانه را از بی نه فقط احتمال دست زدن توده ھا،یاسالم  ب

تگاه جناني حساب با اهي امروز، در آتش تسوني از ھمده،ي ھزار شھروند جان به لب رسھا که  صدیطور  در تي دس

  . سوزندي بھمن، م٢٢ آذر و ١۶ یروزھا

    

ري ھني ا،ی اسالمهي فقی تحت حکومت ولیزندگ انتل ان درجه ای پس از جنگ جھ ه چن شدی دوم، ب  فالکت و دي از ت

 کامل کشور، فرش ی از نابودیري نجات خود و جلوگی که مردم ناچار خواھند شد، براد،يوحشت و ترور خواھد رس

راشاني پاريز ه، ب کيا.  صف بکشندنکفي کالشدي خری را فروخت اتي جرن ارز در ایاسي سان ابقا مب  کشور، نيً س

 نيي که سرنوشت ھمگان را تعیدر ظھور حوادث بزرگ یريي جھت ندارند، تغني در ایاسي سطي از توسعه شرایدرک

  .  نخواھد دادکنند،يم

www.j-shoraie.blogspot.com    www.j-shoraii.blogspot.comوي  آرش pouyane50@yahoo.de   

pouyane50@yahoo.de www.facebook.com   

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    

   حاتيتوض
    
اھنگیدرخواست شورا"  تحت عنوان خ،ي بدون تاری اهي نوامبر، اطالع١٣ -]عقرب[ آبان٢٣ در روز -١* شکی ھم  یالتھاي ت
  ري زی، در نشان" کردستانیاسي احزاب سیاخلد
 http://rahekargar.wordpress.com/2009/11/13/dena- 233شر گشت دگان خود هي اطالعنيدر ا.   منت  امضاء کنن

  : کنندي می معرفر،يز" ی داخلیالتھايتشک" گان نديرا نما

    
 از ر،ي اخی سالھای زاده، که طیلخاني عمر ای آقایھبرًاحتماال، تحت ر(  حزب كومله زحمتكشان کردستان یالت داخلي تشك-١

  )  انشعاب کرده اند- رانيحزب کومه له کردستان ا:  ھم اکنون– ی عبدهللا مھتدیجناح آقا
    
شك-٢ تان ي حزب حیالت داخلي  ت ژاك(ات آزاد كردس عبه انيا) ( پ زب، ش تان ترکیراني ح ارگران کردس  یعني ه،ي حزب ک

PKKاستهي در بازداشت دولت ترکنک،ي اوچاالن است که ھم ا عبدهللای، تحت رھبر  (  
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ه یمي قدراني از حزب دموکرات کردستان ای حزب، جناح اصلنيا( راني حزب دمكرات كردستان ایالت داخلي تشك-٣  است، ک
  )  قرار داردی ھجری آقایتحت رھبر

    
دیب دموکرات اصل از حزی حزب جناحنيا(  حزب دمكرات كردستان یالت داخلي تشك-۴ ه طیمي ق  ر،ي اخی سالھای است ک

  ) دست به انشعاب زده است
    
تانونياتحاد انقالب " اني از جریًاحتماال اتحاد(  كردستان ی پارت آزادیالت داخلي تشك- ۵ اح"  کردس ا جن  از حزب یسابق، ب

  ) یدموکرات اصل
    
  !)  استدي سازمان جدکي ھم دي، شا١ مورد هيًظاھرا شب( ران يشان كردستان اي حزب كومله زحمتكیالت داخلي  تشك-۶
    
  ) خوردي نام برمني بار به اني اولی برانجا،ينگارنده در ا(  كردستان ی پارت سه ربه ستیالت داخلي تشك-٧ 
    
  ) خوردي نام برمني بار به اني اولی برانجا،ينگارنده در ا(  پرست كردستان ھني جوانان میه سراسري اتحاد- ٨
    

ه را شامل مني ایاسي باال، ھمه احزاب سی سازمانھااي دچار اشتباه شود که گودي خواننده نباالبته  شيدر مجموع ب. شوندي منطق

  .  وجود دارندران،ي سازمان بزرگ و کوچک مربوط به کردستان ا٢٠از 
    

شرهياطالع ه ت ارز جانباخحي مزبور، ابتداء دست ب ال جسد مب ه انتق وط ب سائل مرب ه احسان فتاح م شاه زده، ان،يت ه شھرکرمان  ب
 مي که رژکند،ي فوق در دو قسمت آخر، ادعا مهياطالع. سازدي خود می کنونيی قوم گرااستي سی برایاسي سهيسپس از آن سرما

 نيا.  نداده استلي، جسد احسان را در سنندج به خانواده او تحو)راني است و نه انمنظور کردستا" (  ملتانيعص" از وحشت 
ه گوکي وجود ی تئورغي تبلی برا،ی برداشت دلبخواھکي دا از ااي ملت مستقل در منطقه است، ک " انيعص"  در حال ران،ي ج

ر ديی از  قوم گرای سطح نازللبه مردم کردستان بوده، و از عواقب غیاسي سطي مربوط به شراقي حقافي تحرنيا. است  دگاهي ب
  . بردي رنج مسنده،ينو
    
ه سازماندھی دارالتي تشکهي داعنھمهي با است،ي معلوم نه،ياني بنياء کننده ا امضاني جر٨ ادر ب اکنون ق  چي ھی در داخل، چرا ت

 ،ی نظاماي و یاسي ستي خود در انجام فعالی پوشاندن ضعف و ناتوانیآنھا برا.  در کردستان نشده اندی مشھودیحرکت مبارزات
  . زنندي شھر به آن شھر مني مبارز از اکي انتقال جسد ري نظ،ی ساده اائل از مسیدست به سوء استفاده قوم

    
شاه، رژکند،ي پاراگراف اعالم مني سپس در ھمهياطالع ه کرمان ه احسان ب ع نمي که با انتقال جسد جانباخت ه ستي مطل آتش "  ک

ا ادني بعد از اسندهينو. ؟"! استني نقاط کردنشري توفنده تر از سااريخشم مردم کرمانشاه، بس ه زي آمضي و تبعی دلبخواھیع  ک
رد کگري دني خونکريھمچنانکه در استقبال از پ: " دھدي ادامه ماست، دهي از کجا به آن رسست،يمعلوم ن ان ک  آسا، ومرثي قھرم
ه ا اودان آفریحماس دي ج ا." دن ب حق ر قل ازھم، ب ده ب ول ش ل ق ات نق ردم اقينک ارزات م وران،ي مب اتي جری از س ل و ان  منفع
اي در صدور تحلان باال، چنی قومهيگان اطالعسندينو. کوبدي مديقوم گرا، مھر تأککاسبکار  وغ آسایلھ رانگی نب  ختني خود، و ب

ه ک" ومرثيک"  در تھران، نه ٨٨ خرداد ٢۵ عجله داشتند، که فراموش کردند، نام جانباخته روز یشور قوم پرست ا انوشيک  آس
ه  " ...  ی ربطچي در دانشگاه علم و صنعت تھران بود، و ھی رشته مھندس ارشدی کارشناسی او دانشجوگرياز طرف د! است ب
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وانيچگونه م. ندارد" دي جاودان آفریحماسه ا"   شما، که ی" ومرث آسا يگر قھرمان كرد كيد شجوکي از ت  در ی مھندسی دان
   ساخت؟ یقوم" قھرمان" کي ،ی ساده گني ندارد، در روز روشن و به ايی با قوم و قوم گرای رابطه اچيتھران، که ھ

    
اکنون مصدر چه خدماتلي و چگونه تشکی کست،ي که معلوم نیانيجر وده، ی شده و ت اھنگیشورا " یعني ب شکی ھم  یالتھاي ت
د،يدرخواست م"  مردم کرمانشاهیتمام" ، از " کردستانیاسي احزاب سیداخل ه در کن م رسانده، ...  در روز جمع " حضور بھ

انواده احسان فتاح"ی مل داغنيدر پاسداشت ا راه خ داني، ھم رد، ؤ مطلب سسندهي از نوديبا.   گردن " یپاسداشت داغ مل" ال ک
دراني ای ھر کس در ھر کجااني نجات احسان فتاحی است؟ برای چه مقوله اگريد ر آم ه از دستش ب ا - و خارج، ھر چه ک ً اتفاق

ام داد،ی سراسراناتيًعمدتا از جر ه ت- انج يع حال شما دست ب اتي جز تبلني اد؟يزنيم" یپاسداشت داغ مل" کي ني  ی سطحغ
وم رایق رانگی ب تفاده سختني ب وء اس رد، و س ردم ک اده م ساسات س ه مني از اکيردموکراتي غیاسي اح ساسات، چ دي اح  توان

  محسوب گردد؟ 
    

  : نکهي و آن ارسدي خود م به نکات باال منحصر نمانده، در جمالت آخر به اوجهي اطالعني قوم پرستانه در ایشاھکارھا
    
تانھا!)  کردیعني(  مردم کردستان ی از تمام-١ تان، آذربایدر اس م !!ی لرستان و خراسان شمالالم،ي ا،ی غربجاني کردس ؟؟ ھ

 ران،ي و کشف مردم کرد در سراسر ای قوم پرستگر،ي دنجايدر ا! وندنديبه مردم کرمانشاه بپ! خواستار است در صورت امکان
  . کندي غوغا م،يی قوم گراشگاهيآنھا به موضوع موش آزما ليو تبد

    
ه ی و وحدت بخشی اعالم ھمبستگیکه برا" شودي مشنھاديعالوه بر آن پ " -٢ بش سراسرکي ب اد،ی جن شني مراسم نم  و عيي ت
دف ھني انيت تانھادي ش ھرھای در گورس شی ش رددني کردن زار گ ا ھم".  برگ ر با پنيًواقع راف آخ دديراگ شان دھ ردم  ن ر م ، اگ

  ! داشتندي میمراتب کمتره  بودند، مشکالت بھره بیب " ی ھماھنگیشورا " نيکردستان از وجود چن
    

ه، اکي حول یاسي سغاتي تبلی با توسل به سنت اسالمتواني مچگونه هي جانباخت ا خراسان ني زمنھم تان ت ان را از کردس  و زم
ده  بیشمال ش گورستان در غرب کنيھم رساند، و در چن م ت اعييشور ھ ادی جنازھ رد؟ آني نم زار ک ذکور، از ی شورااي برگ  م

ه ور حضزاني مبارزه، و می سازماندھ،یاسيموضوعات س ا خراسان شمال(  خود در جامع اه ن!) یاز کردستان ت ه ست،يآگ  ک
   کند؟ي را خطاب به مردم صادر ميی رھنمودھانيچن
    

اي حقاگر وق، دارااني جر٨ً قت سبي و غربي عجهي اطالعنيدر داخل ھستند، صدور ا " یاھنگ ھمیشورا " کي ی ف  اري و ب
امال زيی شوراني چنتي وجود و جدرانه،يفق رده، بؤ سري را ک ارآ،یزي از ھر چشيال ب ر عدم ک دان ضرورت يی خود ب  و فق

ه و ی اطالعی و بیني خود بزرگ بمعضلشدت از ه  نامبرده، باناتيجر. کندي آن داللت میوجود دگ از جامع ج ی واقعیزن  رن
ه گوراني خود و جدا از کشور اتي رعريبرده، مردم کرد را نظ رده، ک ه یواحد" یمل"  اراده ی دارااي فرض ک وده، گوش ب  ب

ه کند،ي تصور م،یفرض" یشورا " نيا. حضرات ھستند" یشورا" فرمان  ا، " خواست"  مردم کردستان ب دآنھ ه ليتب  " کي ب
داف،ی و خراسان شمالالمي از کردستان تا اده،يذوب گرد" یپاسداشت داغ مل" ،  در  شدهرانيمستقل از ملت ا" ملت   ی حول اھ

ان چنسندهي نوزي بر حال ترحم انگج،ي رایاسي بدون تعارفات سديبا.  متحد شده اندست،ي چداننديکه مبلغان آن خود نم  هياني بني گ
  .  کردهي زار زار گر،يی آرزوھانيگان چند و دارن،يیھا

 


