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ماشين آدمکشی رژيم اسالمی ،تنھا  3روز بعد از قتل جنايتکارانه شھروند مبارز احسان فتاحيان در سنندج ،درصدد
ريختن خون يکی ديگر از مبارزين آزاديخواه ،شيرکوه معارفی ،در شھر سقز است؛ موضوع اما به ھمين مورد ختم
نميشود .اطالعاتی وجود دارد که از سوی عناصر مسئول در دستگاه بيدادگری حاکم بر کشور 13 ،زندانی سياسی در
کردستان ،در معرض اعدام در روزھای آتی ،قرار دارند .با روی آوری حکومت اسالمی به راه انداختن حمام خونی
نظير دھه  ،60بايد ھم اينک ،از وجود خطر اعدام برای تعداد بمراتب بيشتری از زندانيان سياسی در تھران ،زاھدان
و اھواز نيز سخن گفت.
مردم کردستان در ماھھای پس از خرداد سال جاری ،به ھر دليلی قادر نشدند ،در مبارزات اعتراضی عمومی ،فعاالنه
شرکت کنند؛ يعنی درست عکس تصوری که مردم ساير نقاط کشور ،از رشد يافتگی سياسی ،و احزاب سياسی متعدد
اين منطقه داشتند .اين ميتواند عوامل قابل درک متعددی داشته باشد ،که موضوع بحث در اينجا نيست .اما تبليغات
جريانات غيرانقالبی در منطقه ،از اين وضعيت سکون نسبی ،فضيلت ساخته ،که گويا :شھروندان کرد در صورت
شرکت در اين مبارزات ،بيش از ديگران در معرض سرکوب ،قرار خواھند گرفت .تجربه درنده خويی کنونی رژيم
اسالمی در کردستان نشان ميدھد ،درک و تحليل چنين سازمانھايی که عليرغم ھر نام و عنوان چپ اما ،جرياناتی
صنفی و محافظه کاری بيش نيستند ،کامالً نادرست بودِ .رژيم اسالمی دقيقا ً برعکس ،به مردم کردستان که قادر نيستند
وسيعاً به خيابانھا بيايند ،نظير طعمه ساده ای نگاه کرده ،برای ارعاب مردمانی در مناطق ديگر کشور ،که مداوما ً در
خيابانھا ھستند ،شھروندان کرد را به جوخه اعدام ميسپارد.
جريانات چپ در کردستان ،نزديک به سه دھه ،و از طريق تسليم شدن به آموزشھای ارتجاعی محافل شبه روشنفکری
بيگانه با تاريخ جامعه ايران ،به انجمنھايی عمالً صنفی ،حتی شخصی ،مبدل شده اند .آنھا ديگر قادر نيستند در جامعه
کردستان ،شور و اشتياق مبارزه سياسی -انقالبی را رواج داده ،نماينده گی کنند .کسی ،اطالعيه ھا ،مصوبات "
کنگره" ھا ،و " پلنوم" ھايشان را ،که طی  30سال ،به يک کار اداری " روتين" و تکراری ،نظر پرکردن فرمھای
چاپی آماده تبديل شده اند ،جدی نميگيرد .مبارزه سياسی در اين منطقه ،عليرغم پراکندن ادعاھای دور و دراز از سوی
اين نيروھا ،مبنی بر داشتن تشکيالتھای داخلی ،ھنوز از عواقب شرايط رکود گذشته در کل کشور ،خالص نشده
است 1*.اوضاع عمومی کشور ،و گسترش و تعميق جنبش انقالبی کنونی اما ،مستقل از موقعيت و کيفيت عملکرد
گرايشات سياسی در کردستان ،در مسير رشد ھر چه بيشتر قرار گرفته است.
حکومت اسالمی در اثر جريان تجمعات توده ای روز  13آبان در سراسر کشور ،به عمق ھيچ بودن خود و محتوای
قدرتمند مبارزات مردم ،حتی امکان بروز يک قيام مسلحانه در ماھھای آينده ،ھر چه بيشتر پی برد .اينکه جريان رشد
مبارزات توده ای در کشور به کدام سو ميرود ،امری است بر ھمگان مسلم .اين دريای در حال تالطم را سر آرامش
نيست ،و حکومت صاحبان ميدانھای تير و قبرستانھای پھناور ،ھر دم ،فرارسيدن لحظه يک خيزش بنيان کن در سطح
سراسری را احساس ميکند .کيفيت مبارزات مردم در تظاھراتھای روزھای  13آبان ،قبل و بعد از آن ،نشان داد ،که
خشم مردم از اين رژيم سراپا ستمگری ،در ميان مبارزين ،گرايش به روی آوری به سنگربندی خيابانی ،و ابراز
قدرت جدی برای توقف وحشيگريھای رژيم را دامن زده است .جنبش انقالبی مردم ،به ميزان زيادی بر ترس و وحشت
 30ساله غلبه کرده ،و ميرود ،تا تحمل مرگ را بر تحمل سلطه جانيان اسالمی ،قابل تحمل تر سازد.
آنچه چرخه آدمکشی فعلی را با شدت و حدت کنونی آن ،به جريان انداخته است ،نه فقط ترس رژيم از وقوع
عملياتھای مسلحانه نظير بلوچستان در کردستان – آنطور که غيرمستقيم ميتوانند القاء کنند –  ،بلکه ترس از
اعتراضات بزرگ آتی در روزھای  16آذر و  22بھمن ،و در ھر تظاھراتی ،نزديک شدن جامعه به مقطع تعيين تکليف
نھايی است .اين ديگر واقعيتی است که اعتراضات مردم ،با سرعت راديکاليزه شده ،کمتر کسی ديگر حوصله
اصالحات بازی ،و گوش کردن به نصايح کروبی ،سلطنت طلبان و جمھوريخواھان دروغين را دارد .ھر چه برای
مردم ،امکان اصالحات واقعی در اين رژيم غيرواقعی تر ميگردد  ،به ھمان ميزان ،اميد و چشم انداز توسل به قيام
مسلحانه ،افزايش می يابد .مبارزات کنونی در کشور ،نه فقط يک انقالب است ،بلکه انقالبی است که قدرت تخريب آن،
از مجموعه قدرت تخريب انقالب فرانسه ) (1789و انقالب اکتبر)  (1917ھم ،سھمگين تر است .انقالب راديکال-
دموکراتيک حاضر ،ھمه آثار و عالئم بربرمنشانه عصر کھن را با شدت درھم خواھد کوبيد ،و ھمه عرصه ھای بدويت
و بيگانگی با حقوق انسان را ،چه نوع سلطنتی ،اسالمی و يا قومی را ،تا اعماق شخم خواھد زد .آنچه جانيان حاکم ھم
اينک انجام ميدھند ،بيان وحشت بزرگ آنھا از سرنوشتی است ،که بطور اجتناب ناپذيری در انتظارشان است.
جريانات غيرانقالبی از ميان چپ ذھنی گرا ،بيش از  30سال مردم را از توسل به انقالب و مبارزه انقالبی منع کرده،
برای آنھا ،الاليی مبارزه " صنفی" خواندند .آنھا آگاھانه و يا ناخود آگاه ،برای خوشايند سلطنت طلبان و دولتھای
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غربی ،به رواج دروغھا و تحريفات مضحک و شرم آور ،عليه نسل انقالبی گذشته دست زده ،مردم را از رجوع به
سنتھای مبارزه انقالبی در تاريخ معاصر ايران ،بويژه مبارزه مسلحانه نسل انقالب بھمن ،پشيمان و نااميد ساختند .در
حاليکه جامعه ،نه به عبارت پردازيھای عافيت جويان و حرافان ،مبنی بر تقدم مبارزات صنفی -که برای انجام آن،
مردم ھيچ نيازی به جريانھای فوق نداشته و ندارند -بلکه به آموزش سياسی ،ايجاد تشکيالت مبازر مخفی ،به کسب
شجاعت ،جرئت خطر کردن و روحيه تسليم نشدن ،نيازمند بودند .امروز اما ھمان مردمی که قرار بود با انجام
مبارزات صنفی ،دنيای راکد ذھنی گرايان منفعل و سازشکار را موجه جلوه دھند ،به خيابانھا ريخته ،قصد بدست
گرفتن امر تعيين سرنوشت خود را به ھر بھايی دارند.
اين جامعه قادر نيست از تاريخ معاصر ،و سنتھای سياسی مبارزاتی تاکنونی خود ،فرار کند .سرنگونی ھر رژيم
سرکوبگر در اين کشور ،تنھا از سوی مردم مسلح صورت گرفته ،و آنجا که به اين روش روی نياورده ،سازماندھی
نشده ،مرعوب گشته و در خانه ھا مانده اند ،شکست خورده اند .عليرغم ھر ميزان از اشتباھات گذشته جريانات به
اصطالح " سياسی کار" ،گريزی از بازگشت به اشکال مبارزه انقالبی در اين کشور نيست .بربرمنشی حکومت
اسالمی ،نه فقط احتمال دست زدن توده ھای مردم به مبارزه مسلحانه را از بين نبرده ،بلکه وسيعا ً به آن دامن زده،
طوری که صدھا ھزار شھروند جان به لب رسيده ،از ھمين امروز ،در آتش تسويه حساب با اين دستگاه جنايت در
روزھای  16آذر و  22بھمن ،ميسوزند.
زندگی تحت حکومت ولی فقيه اسالمی ،اين ھيتلر پس از جنگ جھانی دوم ،به چنان درجه ای از تشديد فالکت و
وحشت و ترور خواھد رسيد ،که مردم ناچار خواھند شد ،برای نجات خود و جلوگيری از نابودی کامل کشور ،فرش
زير پايشان را فروخته ،برای خريد کالشينکف صف بکشند .اينک جريانات سياسی سابقا ً مبارز در اين کشور ،درکی از
توسعه شرايط سياسی در اين جھت ندارند ،تغييری در ظھور حوادث بزرگی که سرنوشت ھمگان را تعيين ميکنند،
نخواھد داد.
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توضيحات
* -1در روز  23آبان 13 -نوامبر ،اطالعيه ای بدون تاريخ ،تحت عنوان " درخواست شورای ھماھنگی تشکيالتھای داخلی
احزاب سياسی کردستان" ،در نشانی زير  233 http://rahekargar.wordpress.com/2009/11/13/dena-منتشر
گشت .در اين اطالعيه امضاء کننده گان خود را نماينده گان " تشکيالتھای داخلی" زير ،معرفی ميکنند:
 -1تشكيالت داخلي حزب كومله زحمتكشان کردستان ) احتماالً ،تحت رھبری آقای عمر ايلخانی زاده ،که طی سالھای اخير ،از
جناح آقای عبدﷲ مھتدی – ھم اکنون :حزب کومه له کردستان ايران  -انشعاب کرده اند(
 -2تشكيالت داخلي حزب حيات آزاد كردستان )پژاك( ) اين حزب ،شعبه ايرانی حزب کارگران کردستان ترکيه ،يعنی  ،PKKتحت
رھبری عبدﷲ اوچاالن است که ھم اينک ،در بازداشت دولت ترکيه است(
 -3تشكيالت داخلي حزب دمكرات كردستان ايران) اين حزب ،جناح اصلی از حزب دموکرات کردستان ايران قديمی است ،که تحت
رھبری آقای ھجری قرار دارد(
 -4تشكيالت داخلي حزب دمكرات كردستان ) اين حزب جناحی از حزب دموکرات اصلی قديمی است که طی سالھای اخير ،دست به
انشعاب زده است(
 - 5تشكيالت داخلي پارت آزادي كردستان ) احتماالً اتحادی از جريان " اتحاد انقالبيون کردستان" سابق ،با جناحی از حزب
دموکرات اصلی(
 -6تشكيالت داخلي حزب كومله زحمتكيشان كردستان ايران ) ظاھراً شبيه مورد  ،1شايد ھم يک سازمان جديد است!(
 -7تشكيالت داخلي پارت سه ربه ستي كردستان ) نگارنده در اينجا ،برای اولين بار به اين نام برميخورد(
 - 8اتحاديه سراسري جوانان ميھن پرست كردستان ) نگارنده در اينجا ،برای اولين بار به اين نام برميخورد(
البته خواننده نبايد دچار اشتباه شود که گويا سازمانھای باال ،ھمه احزاب سياسی اين منطقه را شامل ميشوند .در مجموع بيش از
 20سازمان بزرگ و کوچک مربوط به کردستان ايران ،وجود دارند.
اطالعيه مزبور ،ابتداء دست به تشريح مسائل مربوط به انتقال جسد مبارز جانباخته احسان فتاحيان ،به شھرکرمانشاه زده ،سپس
از آن سرمايه سياسی برای سياست قوم گرايی کنونی خود ميسازد .اطالعيه فوق در دو قسمت آخر ،ادعا ميکند ،که رژيم از
وحشت " عصيان ملت" ) منظور کردستان است و نه ايران( ،جسد احسان را در سنندج به خانواده او تحويل نداده است .اين يک
برداشت دلبخواھی ،برای تبليغ تئوری وجود يک ملت مستقل در منطقه است ،که گويا جدا از ايران ،در حال " عصيان" است.
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اين تحريف حقايق مربوط به شرايط سياسی مردم کردستان بوده ،و از عواقب غلبه سطح نازلی از قوم گرايی بر ديدگاه نويسنده،
رنج ميبرد.
 8جريان امضاء کننده اين بيانيه ،معلوم نيست ،با اينھمه داعيه تشکيالت داری در داخل ،چرا تاکنون قادر به سازماندھی ھيچ
حرکت مبارزاتی مشھودی در کردستان نشده اند .آنھا برای پوشاندن ضعف و ناتوانی خود در انجام فعاليت سياسی و يا نظامی،
دست به سوء استفاده قومی از مسائل ساده ای ،نظير انتقال جسد يک مبارز از اين شھر به آن شھر ميزنند.
اطالعيه سپس در ھمين پاراگراف اعالم ميکند ،که با انتقال جسد جانباخته احسان به کرمانشاه ،رژيم مطلع نيست که " آتش خشم
مردم کرمانشاه ،بسيار توفنده تر از ساير نقاط کردنشين است"!؟ .نويسنده بعد از اين ادعای دلبخواھی و تبعيض آميز که معلوم
نيست ،از کجا به آن رسيده است ،ادامه ميدھد " :ھمچنانکه در استقبال از پيکر خونين ديگر قھرمان کرد کيومرث آسا ،حماسه
ای جاودان آفريدند ".نکات نقل قول شده بازھم ،بر قلب حقايق مبارزات مردم ايران ،از سوی جريانات منفعل و کاسبکار قوم گرا،
مھر تأکيد ميکوبد .نويسنده گان اطالعيه قومی باال ،چنان در صدور تحليلھای نبوغ آسای خود ،و برانگيختن شور قوم پرستی
عجله داشتند ،که فراموش کردند ،نام جانباخته روز  25خرداد  88در تھران ،نه " کيومرث" که کيانوش آسا است! از طرف
ديگر او دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مھندسی در دانشگاه علم و صنعت تھران بود ،و ھيچ ربطی "  ...به ديگر قھرمان
كرد كيومرث آسا " ی شما ،که " حماسه اي جاودان آفريد" ندارد .چگونه ميتوان از يک دانشجوی مھندسی در تھران ،که ھيچ
رابطه ای با قوم و قوم گرايی ندارد ،در روز روشن و به اين ساده گی ،يک" قھرمان" قومی ساخت؟
جريانی که معلوم نيست ،کی و چگونه تشکيل شده و تاکنون مصدر چه خدماتی بوده ،يعنی " شورای ھماھنگی تشکيالتھای
داخلی احزاب سياسی کردستان" ،از " تمامی مردم کرمانشاه" درخواست ميکند ،در روز جمعه در  ...حضور بھم رسانده " ،در
پاسداشت اين داغ ملی" ،ھمراه خانواده احسان فتاحيان گردند .بايد از نويسنده مطلب سوال کرد " ،پاسداشت داغ ملی" ديگر
چه مقوله ای است؟ برای نجات احسان فتاحيان ھر کس در ھر کجای ايران و خارج ،ھر چه که از دستش بر آمد -اتفاقا ً عمدتا ً از
جريانات سراسری ،انجام داد -حال شما دست به تعيين يک" پاسداشت داغ ملی" ميزنيد؟ اين جز تبليغات سطحی قومی برای
برانگيختن احساسات ساده مردم کرد ،و سوء استفاده سياسی غيردموکراتيک از اين احساسات ،چه ميتواند محسوب گردد؟
شاھکارھای قوم پرستانه در اين اطالعيه به نکات باال منحصر نمانده ،در جمالت آخر به اوج خود ميرسد و آن اينکه:
 -1از تمامی مردم کردستان ) يعنی کرد!( در استانھای کردستان ،آذربايجان غربی ،ايالم ،لرستان و خراسان شمالی!!؟؟ ھم
خواستار است در صورت امکان! به مردم کرمانشاه بپيوندند! در اينجا ديگر ،قوم پرستی و کشف مردم کرد در سراسر ايران ،و
تبديل آنھا به موضوع موش آزمايشگاه قوم گرايی ،غوغا ميکند.
 " -2عالوه بر آن پيشنھاد ميشود" که برای اعالم ھمبستگی و وحدت بخشی به يک جنبش سراسری ،مراسم نمادين تشييع و
تدفين اين شھيد در گورستانھای شھرھای کردنشين برگزار گردد" .واقعا ً ھمين پاراگراف آخر بايد نشان دھد ،اگر مردم کردستان
از وجود چنين " شورای ھماھنگی " بی بھره بودند ،مشکالت بمراتب کمتری ميداشتند!
چگونه ميتوان با توسل به سنت اسالمی تبليغات سياسی حول يک جانباخته ،اينھمه زمين و زمان را از کردستان تا خراسان
شمالی بھم رساند ،و در چندين گورستان در غرب کشور ھم تشييع جنازھای نمادين برگزار کرد؟ آيا شورای مذکور ،از
موضوعات سياسی ،سازماندھی مبارزه ،و ميزان حضور خود در جامعه ) از کردستان تا خراسان شمالی!( آگاه نيست ،که چنين
رھنمودھايی را خطاب به مردم صادر ميکند؟
اگر حقيقتا ً  8جريان فوق ،دارای يک " شورای ھماھنگی " در داخل ھستند ،صدور اين اطالعيه عجيب و غريب و بسيار
فقيرانه ،وجود و جديت چنين شورايی را کامال زير سوال برده ،بيش از ھر چيزی ،خود بر عدم کارآيی و فقدان ضرورت وجودی
آن داللت ميکند .جريانات نامبرده ،بشدت از معضل خود بزرگ بينی و بی اطالعی از جامعه و زندگی واقعی رنج برده ،مردم کرد
را نظير رعيت خود و جدا از کشور ايران فرض کرده ،که گويا دارای اراده " ملی" واحدی بوده ،گوش به فرمان " شورای"
حضرات ھستند .اين " شورای" فرضی ،تصور ميکند ،مردم کردستان به " خواست" آنھا ،تبديل به يک " ملت " مستقل از
ملت ايران شده ،در " پاسداشت داغ ملی" ذوب گرديده ،از کردستان تا ايالم و خراسان شمالی ،حول اھدافی که مبلغان آن خود
نميدانند چيست ،متحد شده اند .بايد بدون تعارفات سياسی رايج ،بر حال ترحم انگيز نويسنده گان چنين بيانيه ھايی ،و دارنده گان
چنين آرزوھايی ،زار زار گريه کرد.
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