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زﻧدﮔﯽ ﯾﺎ ﻣرگ؟!
ﺑرای زﻧدﮔﯽ از ﺟﺎده ای ﺳﺧت
ﻋﺑور ﻣﯽ ﮐﻧم.
ﺟﺎده ﺳﻧﮕﻼخ اﺳت.
آﻧﭼﮫ از اﯾن راه دﺷوار ﺑدﺳت ﻣﯽ آورم.
ﯾﺎ زﻧدﮔﯽ اﺳت.
ﯾﺎ ﻣرگ.
زﻧدﮔﯽ ﺗﻧﮭﺎ زﻧده ﻣﺎﻧدن ﻧﯾﺳت:
اﮔر آزاد ﻧﺑﺎﺷﯽ
زﻧدﮔﯽ را ﺑرای ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯽ؟
از ﯾﮏ ﺷﻌر ﮐردی
« ﯾورش  ٢٨ﻣرداد  ٥٨ﺑﮫ ﮐردﺳﺗﺎن ﻧﻘطﮫ اوج ﯾﮏ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣﺑﺎرزات،
درﮔﯾرﯾﮭﺎ و ﺟﻧﮕﮭﺎی ﮐوﭼﮏ اﻣﺎ ﭘراھﻣﯾت ﺑود ﮐﮫ از ﻣﺎھﮭﺎ ﻗﺑل در اﯾن
ﺧطﮫ ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود.
ﮐردﺳﺗﺎن در ﺑراﺑر ﺳﻠطﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ از ھﻣﺎن آﻏﺎز اﺳﺗﻘرارش
ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐرد .ﺣﺗﯽ در روزھﺎی ﭘر ﺟوش و ﺧروش ﭘﺎﯾﯾز ،٥٧
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ رھﺑری ﺟﻧﺑش ﺿدﺳﻠطﻧﺗﯽ در ﺳراﺳر اﯾران ﻋﻣدﺗﺎ ً ﺗﺣت
رھﺑری ﺧﻣﯾﻧﯽ ﺑود؛ ﮐردﺳﺗﺎن راه ﺧود را ﻣﯽ رﻓت و ﺑﮫ ﺟو ﻣﺳﻠط
ﮐﺎری ﻧداﺷت.
ﺟرﯾﺎن ﺧﻣﯾﻧﯽ و دﺳﺗﮕﺎه روﺣﺎﻧﯾت ﺗﺣت رھﺑرﯾش ھﯾﭻ ﭘﺎﯾﮕﺎھﯽ در
ﻣﯾﺎن ﻣردم ﮐردﺳﺗﺎن ﻧداﺷت .اﯾن واﻗﻌﯾت ﺑﺧوﺑﯽ در ﺷﻌﺎرھﺎی
ﺗظﺎھراﺗﮭﺎی ﺗوده ای ﺿد رژﯾم ﺷﺎه ﻣﻧﻌﮑس ﻣﯽ ﺷد .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ در
ﺳﺎﯾر ﻧﻘﺎط اﯾران ﺷﻌﺎر "اﺳﺗﻘﻼل ،آزادی ،ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ" و "درود
ﺑر ﺧﻣﯾﻧﯽ" ﮔوﺷﮭﺎ را ﮐر ﻣﯽ ﮐرد ،در راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ھﺎی ﮐردﺳﺗﺎن ﺷﻌﺎر
اﯾن ﺑود "داس و ﭼﮑش ،ﺑر ﺳرﻧﯾزه ﭘﯾروز ﻣﯽ ﺷود".
ﺳﺗم ﻣﻠﯽ و ﻣذھﺑﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺗوده ھﺎی ُﮐرد طﯽ ﺳﺎﻟﮭﺎی طوﻻﻧﯽ ﺣﺎﮐﻣﯾت
ﭘﮭﻠوی ،ﻋﻘب ﻣﺎﻧدﮔﯽ اﻗﺗﺻﺎدی و ﻓﻘر و ﻓﻼﮐت زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﺷﮭر و
روﺳﺗﺎ ،ﺑﯽ ﺣﻘوﻗﯽ ﮐﺎﻣل ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﺗﺣﻘﯾر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﺎرﮔران
ﻣﮭﺎﺟر ُﮐرد ﺑﻌﻧوان ﻧﯾروی ﮐﺎر ﻓوق ارزان در اﻧﺟﺎم ﭘروژه ھﺎی ﻋظﯾم
دوﻟﺗﯽ و ﺧﺻوﺻﯽ در ﺳراﺳر اﯾران؛ ﺗﺟﺎرب اﻧﻘﻼﺑﯽ ارزﺷﻣﻧد ،و
ﺣﺿور ﻣﺗﺷﮑل ﻧﯾروھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ آﺗﺷﻔﺷﺎن ﻧﯾم ﺧﻔﺗﮫ ای از ﺧﺷم و ﻧﻔرت
اﻧﻘﻼﺑﯽ را در اﯾن ﺧطﮫ اﯾﺟﺎد ﮐرده ﺑود.
« روز  ٢٩ﺑﮭﻣن  ١٣٥٧ﻣردم ﻣﮭﺎﺑﺎد ﺑﮭﻣراه ﻧﯾروھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺟواﻧﺎن ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺑﮫ ﭘﺎدﮔﺎن ﻣﺷرف ﺑر ﺷﮭر ﺣﻣﻠﮫ ﺑردﻧد و
در ﻧﺑردی ﺣﻣﺎﺳﯽ آﻧرا ﺗﺳﺧﯾر ﮐردﻧد .ﺳﻼح ھﺎی ﺳﺑﮏ و ﺳﻧﮕﯾن ﺑﯽ ﺷﻣﺎر ﺑدﺳت ﻣردم و ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻓﺗﺎد .ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾن اﻗدام اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻋﻠﯾﮫ ارﺗش ﻣزدور ﺷﺎه را ﺑﻌﻧوان ﻏﺎرت ﺑﯾت اﻟﻣﺎل ﻣﺳﻠﻣﯾن و اﻣوال دوﻟت ﻣﺣﮑوم ﮐرد و ﺧواھﺎن
ﺑﺎزﮔرداﻧدن اﺳﻠﺣﮫ ھﺎ و ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﻣردم ﺷد.
« ﻧﺧﺳﺗﯾن درﮔﯾری ﻣﯾﺎن ﺧﻠق ُﮐرد و ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻧﮭﺎ دو روز ﻗﺑل از ﺑﺎﺻطﻼح "اوﻟﯾن ﺑﮭﺎر آزادی" ﺑوﻗوع ﭘﯾوﺳت.
ﺳﻧﻧدج ﺻﺣﻧﮫ اﯾن درﮔﯾری ﺑود .ﻣﺎﺟرا از آﻧﺟﺎ آﻏﺎز ﺷد ﮐﮫ ﻣردم در روز  ٢٨اﺳﻔﻧد ﻣﺎه در ﺷﮭر دﺳت ﺑﮫ راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ زده و
ﺧواھﺎن اﻧﺣﻼل ﮐﻣﯾﺗﮫ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻧﻧدج ﺷدﻧد .در رأس اﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ ،ﺷﺧﺻﯽ ﺑﻧﺎم "ﺷﺎطر ﻣﺣﻣد" ﻗرار داﺷت ﮐﮫ ﭼﻧد روز
ﺑﻌد از ﻗﯾﺎم ﺑﮭﻣن در ﺷﮭر ﻗروه ﺟﻧﮓ ﺷﯾﻌﮫ و ﺳﻧﯽ ﺑراه اﻧداﺧﺗﮫ و ﺑدﺳت ﺧود ﺑﺳﯾﺎری را ﺑﺎ ﺳﺎﺗور ﻗﺻﺎﺑﯽ ﮐرده ﺑود .ﻣردم
ﺳﻧﻧدج ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﭼﻧﯾن ﻣﻘﺎﻣﯽ را در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﺎﻓظ ﻧظم ﺷﮭر ﺧود ﺗﺣﻣل ﮐﻧﻧد .اﻓراد ﮐﻣﯾﺗﮫ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻧﻧدج
ﺗظﺎھرﮐﻧﻧدﮔﺎن را ﺑﮫ ﮔﻠوﻟﮫ ﺑﺳﺗﻧد .در اﯾن ﻣﯾﺎن دو ﻧﻔر ﮐﺷﺗﮫ و ﺟﻣﻌﯽ زﺧﻣﯽ ﺷدﻧد .ﺷورش ﺷﮭر را ﻓراﮔرﻓت .ﺧﻣﭘﺎره ﺑﺎران
ﺷﮭر آﻏﺎز ﺷد ،ارﺗش ﺑﺎ ﺳﻼح ﺳﻧﮕﯾن و ﻣﺟﮭز ﺑﮫ  ٧ھﻠﯾﮑوﭘﺗر ﺷﮭر را زﯾر آﺗش ﮔرﻓت .ﻧﺗﯾﺟﮫ ٧٢ :ﮐﺷﺗﮫ و  ٣٤٣زﺧﻣﯽ ﺑود.
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« رژﯾم در ﻧﺧﺳﺗﯾن آزﻣون ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧود در اﯾن ﺧطﮫ
ﺷﮑﺳت ﺧورد .رﻓراﻧدم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ در ﻓروردﯾن
 ١٣٥٨را ﻣردم ﮐردﺳﺗﺎن ﺑطور ﮔﺳﺗرده ﺗﺣرﯾم ﮐردﻧد و
ﺿد دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﻓرﯾﺑﮑﺎراﻧﮫ ﺑودن آﻧرا اﺑراز داﺷﺗﻧد.
ُ
« ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺑراه اﻧدازی ﺟﻧﮓ ﻣﯾﺎن ُﺗرک و ﮐرد
در اﺳﺗﺎن آذرﺑﺎﯾﺟﺎن ﻏرﺑﯽ ،ﺳﻌﯽ ﮐرد ﺧﯾزش ﺧﻠق ُﮐرد را
ﻣﺧدوش ﮐﻧد .روز ٣١ﻓروردﯾن  ٥٨ﺟﻧﮓ ﻧﻘده ﺑرﭘﺎ ﺷد.
درﮔﯾرﯾﮭﺎی ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ  ١٠روز ﺑطول اﻧﺟﺎﻣﯾد .طﯽ  ٣روز
اول درﮔﯾرﯾﮭﺎ ،ﺻدھﺎ ﻧﻔر ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد .ﭼﻧد روز ﺑﻌد ﭘرده دوم
ﻧﻣﺎﯾش آﻏﺎز ﺷد .ارﺗش ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺗﺣت ﻋﻧوان "ﺣﺳن ﻧﯾت و
ﻣﯾﺎﻧﺟﯽ ﮔری" ﺑﮫ ﻣﯾدان آﻣد و ﮐﺷﺗﺎر ﺗوده ھﺎی ُﮐرد را آﻏﺎز
ﮐرد .ﺗﻌدادی از روﺳﺗﺎھﺎ ﺑﺎ ﺧﺎک ﯾﮑﺳﺎن و اھﺎﻟﯽ اش آواره
اردوﮔﺎھﮭﺎ ﺷدﻧد.
« ﺟﺷن اول ﻣﺎه ﻣﮫ  ١٣٥٨در ﺳراﺳر ﮐردﺳﺗﺎن ﺑرﮔزار ﺷد ،ﮐﮫ ﺗظﺎھرات ده ھزار ﻧﻔره در ﮐرﻣﺎﻧﺷﺎه ﺗﺣت رھﺑری
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ ﻗدرﺗﻣﻧد آن ﺑود.
« در ﺑﮭﺎر  ١٣٥٨ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت و اﺑﺗﮑﺎر ﻋﻣل
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ" ،ﺟﻧﺑش دھﻘﺎﻧﯽ" ﻣﻧﺎطق ﺑﺳﯾﺎری
از ﮐردﺳﺗﺎن را ﮐﮫ ھﻧوز ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل و ﻧﻔوذ
ﻓﺋوداﻟﮭﺎی ﻣﺣﻠﯽ ﻗرار داﺷت ،در ﺑر ﮔرﻓت.
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐرد ،ﺑﺎ ﺧواﻧﯾن
ﻣرﺗﺟﻊ ﻣﺗﺣد ﺷود؛ و آﻧﮭﺎ را در ﺑراﺑر ﺟﻧﺑش
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣردم ﻣﺳﻠﺢ ﮐﻧد.
« در روزھﺎی  ٥و  ٦ﺗﯾرﻣﺎه ﻣردم ﻧﺧﺳﺗﯾن
ﺿرب ﺷﺳت ﺧود را ﺑﺎ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﻓﺋوداﻟﮭﺎی
ﻣﻧطﻘﮫ "ﻣﻧﮕور" ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﺷﺎن دادﻧد .روﺳﺗﺎﺋﯾﺎن
ﭼﻧد ﺗن از اﯾن ﺧﺎﻧﮭﺎی ﭘراﻓﺎده را ﺳوار ﺑر ﺧر
ﮐرده و ﺑﺎ ﮔرداﻧدن در روﺳﺗﺎھﺎ؛ ﺳﮑﮫ ﯾﮏ
ﭘوﻟﺷﺎن ﮐردﻧد و ﭼﻧد ﺗن از ﺳرﺳﺧت ﺗرﯾن
ھﺎﯾﺷﺎن ﺗوﺳط ﻣردم اﻋدام ﺷدﻧد.
« اواﺧر ﺗﯾرﻣﺎه  ،٥٨ﻣرﯾوان ﺷﺎھد ﯾﮑﯽ از
ﭘرﺷورﺗرﯾن ﻣﺑﺎرزات ﺗوده ای ﻋﻠﯾﮫ اﯾﺟﺎد و
اﺳﺗﻘرار ﭘﺎﯾﮕﺎھﮭﺎی ﻧظﺎﻣﯽ رژﯾم در ﺷﮭر
ﻣرﯾوان و اطراف آن ﺑود .اﺗﺣﺎدﯾﮫ دھﻘﺎﻧﯽ
ﻣرﯾوان ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ در ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ اﯾن
ﻣﺑﺎرزات داﺷت.
ﻣردم ﻣرﯾوان در اﻋﺗراض ﺑﮫ ﺳرﮐوﺑﮕرﯾﮭﺎی
رژﯾم ﺟدﯾد دﺳت ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐوچ ھﻣﮕﺎﻧﯽ زدﻧد .و
 ٢٩ﺗﯾر دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ ﺷﮭر را ﺗرک ﮐرده و ﺑﮫ
دارﺳﺗﺎن – در اطراف ﺷﮭر -رﻓﺗﻧد.
"ﺟﻣﻌﯾت دﻓﺎع از آزادی و اﻧﻘﻼب" در ﺳﻧﻧدج
از ﻣﺣﻼت ﻣﺧﺗﻠف ﺑرای ﻣردم ﻣرﯾوان آذوﻗﮫ
ﺟﻣﻊ آوری ﮐردﻧد و آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻣرﯾوان ارﺳﺎل
داﺷﺗﻧد ١٦ .ﻧﻔر از ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺣﻣوﻟﮫ را ﺣﻣل
ﻣﯽ ﮐردﻧد در ﻧزدﯾﮑﯽ ﻣرﯾوان ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی
ﭘﺎﺳدار دﺳﺗﮕﯾر ﺷدﻧد.
روز  ٥ﻣرداد ،راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ  ٥٠٠ﻧﻔره ﻣردم از
ﺳﻧﻧدج ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣرﯾوان آﻏﺎز ﺷد .اﯾن
راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ اﺑﺗﮑﺎر ﺟﺳوراﻧﮫ ای در رھﺎ ﮐردن
اﻧرژی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗوده ھﺎی ُﮐرد ﺑود .ﺗﺷﮑﻼت
٢

ﺗوده ای ﭼون ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ﺳﻧﻧدج ،ﮐﺎﻧون ﻣﻌﻣﻠﯾن و ھﻣﮫ ﻧﯾروھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و اھﺎﻟﯽ روﺳﺗﺎھﺎ
از اﯾن راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت ﭘرداﺧﺗﻧد .ﺗﺎ رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻣرﯾوان ،ﺗﻌداد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن
راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﭘﯾوﺳﺗﻧد ﺑﮫ  ١٥ھزار ﻧﻔر رﺳﯾد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺻف راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻧزدﯾﮑﯽ ﭘﺎدﮔﺎن
رﺳﯾد ١٦ ،اﺳﯾر ﺳﻧﻧدﺟﯽ آزاد ﺷدﻧد .راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﻣرﯾوان ﺣرﮐت ﻣوﻓق و اﻟﮭﺎم ﺑﺧﺷﯽ ﺑود ،اﯾن
راھﯾﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﭘﯾﺎم رﺳﺎن ﺗﻌﻣﯾق اﻧﻘﻼب در ﺳراﺳر ﮐردﺳﺗﺎن ﺑود.

« در ﻣرداد ﻣﺎه ھﻣﯾن ﺳﺎل ﻣﺑﺎرزات دھﻘﺎﻧﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﺗﻌرﺿﺎت ﺧواﻧﯾن و
ﻣزدوران ﻣﺳﻠﺣﺷﺎن اوج ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود .ﻗوای ارﺗش و ﭘﺎﺳدار ﻣﯽ ﮐوﺷﯾدﻧد از
ھر ﻣوﺿوﻋﯽ ﺑرای ﻣداﺧﻠﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد .ﻣﺻطﻔﯽ ﭼﻣران ﺑﺎ دار و دﺳﺗﮫ
ﺳﭘﺎھﯽ ﺗﺣت ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ اش ﻗﺻد ﺑرﻗراری "ﺳﭘﺎه ﺿرﺑت" و ھﺟوم ﺑﮫ ﻗوای
ُﮐرد و ﭘﯾﺷﻣرﮔﮫ را ﮐرده ﺑود .ﺑدﻧﺑﺎل ﯾﮏ رﺷﺗﮫ درﮔﯾرﯾﮭﺎ و ﺗﺣرﯾﮑﺎت
ﺳراﻧﺟﺎم در  ٢٣ﻣرداد ﻣﺎه ﺟرﻗﮫ ﺟﻧﮓ در "ﭘﺎوه" زده ﺷد .ﻣزدوران
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رژﯾم ﺑدام ﭘﯾﺷﻣرﮔﺎن اﻓﺗﺎدﻧد و ﺑﺳﺧﺗﯽ ﻣﺗﺣﻣل ﺗﻠﻔﺎت ﺷدﻧد .ﭼﻣران و ﭼﻧد
ﻓرﻣﺎﻧده ﺳﭘﺎھﯽ دﯾﮕر در ﻣﺣﺎﺻره اﻓﺗﺎدﻧد .آﺧراﻻﻣر او ﺑﺎ ﮐﻣﮏ
ھﻠﯾﮑوﭘﺗرھﺎی ارﺗش ﺗواﻧﺳت ﺟﺎن ﺳﺎﻟم ﺑدر ﺑﺑرد .ﭼﻧد روز ﺑﻌد ﺧﻣﯾﻧﯽ
ﻓرﻣﺎن ﺟﮭﺎد ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺧﻠق ُﮐرد را ﺻﺎدر ﮐرد .از ﺷﮭرھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ،ھﺟوم
ﭘﺎﺳداران و ﺣزب اﻟﻠﮭﯽ ھﺎ ﺑﮫ ﮐردﺳﺗﺎن آﻏﺎز ﺷد .آﻧﮭﺎ ﻗﺳﺎوت و وﺣﺷﯽ
ﮔری را از ﺣد ﮔذراﻧدﻧد .ﺧﻠﺧﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﻣﻧطﻘﮫ اﻋزام ﺷد ﺗﺎ ﺑﯾدادﮔﺎھﮭﺎی
اﺳﻼﻣﯽ را ﻋﻠﯾﮫ ﻣردم ُﮐرد ﺑرﭘﺎ دارد .دھﮭﺎ ﻧﻔر از ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ و اﻧﻘﻼﺑﯾون
و اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی آزاده در ﺷﮭرھﺎی ﻣﺧﺗﻠف در ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ ﺑﮫ ﺟوﺧﮫ ھﺎی
اﻋدام ﺳﭘرده ﺷدﻧد.
« ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ اﯾن ﻓرﻣﺎن ،ھﺟوم ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی ﻣﺗرﻗﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺗﺷﮑل ھﺎی
ﺗوده ای ،روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آزاداﻧدﯾش در ﺳراﺳر ﮐﺷور ﻧﯾز آﻏﺎز ﺷد .ﭘﺎ ﺑﮫ
ﭘﺎی ﻣﻘﺎوﻣت ﻣردم ُﮐرد ،ﻧﯾروھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺳﺎﯾر ﻧﻘﺎط ﺑﮫ ﯾﺎری ﮐردﺳﺗﺎن
ﺷﺗﺎﻓﺗﻧد .ﮐردﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻗﻠب ﺗﭘﻧده اﻧﻘﻼب اﯾران ﺑدل ﺷد.
داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ و ﻣدارس ﺑﮫ ﻣرﮐز اﻓﺷﺎﮔری از ﺟﻧﺎﯾﺎت رژﯾم ﺑدل ﺷد ،ﺑﮫ ﻣﺣﻠﯽ
ﺑرای ﺟﻣﻊ آوری ﮐﻣﮑﮭﺎی ﻣﺎﻟﯽ و داروﯾﯽ؛ و ﺟواﻧﺎن ﺑﺳﯾﺎری راھﯽ دﯾﺎر
ﮐردﺳﺗﺎن ﺷدﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﮔوﻧﺎﮔون ﺑﮫ ﻣﻘﺎوﻣت ﻣردم ُﮐرد ﯾﺎری رﺳﺎﻧﻧد.
ﭘﯾوﻧدی ﻋﻣﯾق ﺑﯾن ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ َﺧﻠق ُﮐرد ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزات ﺳراﺳری ﻣردم
ﺑرﻗرار ﺷد .در آن ﻣﻘطﻊ؛ ﻣﻘﺎوﻣت ﻣردم ﮐردﺳﺗﺎن ﺗﻧﺎﺳب ﻗوا را ﺑﮫ ﻧﻔﻊ
ﻣﺑﺎرزه ﺳراﺳری ﺑر ھم زد.
٣

« ﺟﻧﺎﯾﺎت و ﭘﻠﯾدﯾﮭﺎی اﺷﻐﺎﻟﮕران ﮐردﺳﺗﺎن ،ﺑﯽ ﺟواب ﻧﻣﺎﻧد .ﺟﻧﮓ
ﭘﺎرﺗﯾزاﻧﯽ در ﺷﮭرھﺎی اﺷﻐﺎل ﺷده ،در ﺟﺎده ھﺎ و روﺳﺗﺎھﺎ آﻏﺎز ﺷد و
دﺷﻣن را ﺑﮫ ﺳﺗوه آورد .اﯾن ﺟﻧﮓ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ای ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗوده ھﺎ اﺗﮑﺎ
داﺷت و ﺳراﻧﺟﺎم در  ٢٦آﺑﺎن  ٥٨ﺗواﻧﺳت رژﯾم را ﺑﮫ ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ
وادارد .ﺧﻣﯾﻧﯽ ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﻗﺑول آﺗش ﺑس ﺷد.
ﺗوده ھﺎی ُﮐرد از آﺗش ﺑس ﺷﺎدﻣﺎن ﺷده ﺑودﻧد و ﺷور و ﺷوق ﻓراواﻧﯽ
ﺷﮭرھﺎ و روﺳﺗﺎھﺎ را ﭘر ﮐرده ﺑود .ﻓﺿﺎ از اﺣﺳﺎس ﭘﯾروزی آﮐﻧده ﺑود.
« "ھﯾﺄت ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﺧﻠق ُﮐرد" ﺗﺷﮑﯾل ﺷد و ﺑﺎ ھﯾﺄت »ﺣﺳن ﻧﯾت« اﻋزاﻣﯽ
از ﺗﮭران ﺑﮫ ﻣذاﮐره ﻧﺷﺳت .ھﯾﺄت ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﺧﻠق ُﮐرد ﻧﺧﺳت ﻣطﺎﻟﺑﺎﺗﯽ را
ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻣﻔﺎد ﺧودﻣﺧﺗﺎری در  ٢٦ﻣﺎده در ﺑراﺑر ھﯾﺄت دوﻟﺗﯽ ﮔذاﺷت.
اﻣﺎ ھﯾﺄت دوﻟت ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺟوﯾﯽ ﭘرداﺧت و ﮔﻔت ﮐﮫ اﯾن ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻣردم
ﮐردﺳﺗﺎن ﻧﯾﺳت! ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ھﯾﺄت ُﮐرد از  ٢٦ﻣﺎده ﺑﮫ  ٨ﻣﺎده ﮐﺎھش
ﯾﺎﻓت .ﻋﻣﻼ در ھﯾﺄت ُﮐرد اﺧﺗﻼف ﺑﺎﻻ ﮔرﻓت .ﺑرﺧﯽ ﻧﯾروھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ُﮐرد
ﺑﮫ ﺳﺎزﺷﮑﺎری روی آوردﻧد و ﻣﺎﻧﻊ از اﻗدام ﻣﺗﺣد ھﻣﮫ ﻣردم و ﺟﻧﺎﺣﮭﺎی
درﮔﯾر در ﻣﺑﺎرزه ﺷدﻧد .ﺳراﻧﺟﺎم دوﻟت طرح ﺧود را ﺑطور دم ﺑرﯾده در ٦
ﻣﺎده ﻣﻧﺗﺷر ﮐرد و ﺑرآن ﻧﺎم "طرح ﺧودﮔرداﻧﯽ" ﻧﮭﺎد ﮐﮫ ﺑﻌدھﺎ در ﮐردﺳﺗﺎن
ﺑﮫ ﻧﺎم طرح ﺳرﮔرداﻧﯽ ﻣﻌروف ﺷد!
ﺑﺎ ﺑﮫ ﺑن ﺑﺳت رﺳﯾدن ﮐﺎر ھﯾﺄت ،ﺟﻧﮓ در ﮐردﺳﺗﺎن ﺑﺎﻻ ﮔرﻓت و ﮐرﺳﺗﺎن
ﺑرای ﺳﯽ ﺳﺎل ﺑﮫ ﺻﺣﻧﮫ ﻣﻘﺎوﻣت ﺑدل ﺷد.
« ﺳﯾر وﻗﺎﯾﻊ و روﻧد ﺗﺣوﻻت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ دﻻﯾل ﮔوﻧﺎﮔون ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای رﻗم ﺧورد ﮐﮫ ﺣﺻﺎری ﺑدور اﻧﻘﻼب در ﮐردﺳﺗﺎن ﮐﺷﯾده
ﺷد .ﮔراﯾﺷﺎت ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ )ُﮐرد( و ﺷووﻧﯾﺳﺗﯽ )ﻋظﻣت طﻠﺑﯽ ﻓﺎرس( ﺗﻘوﯾت ﺷد و اﺗﺣﺎد ﻣﯾﺎن ﺳﺗﻣدﯾدﮔﺎن و اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺷدﮔﺎن
ُﮐرد ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﺗوده ھﺎی ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ ﺗﺿﻌﯾف ﺷد .اﯾن روﻧد ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺿرﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﺑﮫ اﻧﻘﻼب در ﺳراﺳر اﯾران زد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﻋث
ﻋﻘﺑﮕردھﺎی ﺟدی در ﺟﻧﺑش ﮐردﺳﺗﺎن ﺷد .اﻣﺎ ﺑﺎر دﯾﮕر زﻣﯾﻧﮫ ﻣﺳﺎﻋدی ﺑرای ﺑرﻗراری ﭘﯾوﻧد اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯾﺎن ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ُﮐرد
ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزات ﻣردم در ﺳراﺳر اﯾران ﺑرﻗرار ﺷد .اﯾران ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ اﺳﺎرﺗﮕﺎه زﻧﺎن ،ﺟواﻧﺎن ،روﺷﻧﻔﮑران ،و ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣﺗﺷﮑﺎن
اﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ زﻧدان ﻣﻠل ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑدون اﺗﺣﺎد اﻧﻘﻼﺑﯽ ،آﮔﺎھﺎﻧﮫ و داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ﻣﯾﺎن ﺑﺧﺷﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﻧﻣﯽ ﺗوان از اﯾن
زﻧدان ﺧﻼﺻﯽ ﯾﺎﻓت.
«ھرآﻧﮑس ﮐﮫ طﺎﻟب رھﺎﯾﯽ ﺳﺗﻣدﯾدﮔﺎن اﺳت ،ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد اﺣﺗرام و ﻋﻼﻗﮫ ای درﺧور ﺑﮫ ﺳﺗﻣدﯾدﮔﺎن ُﮐرد ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ھرآﻧﮑس
ﮐﮫ در ﭘﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﺑﺳﺎط ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎر اﺳت ،ﺑﺎﯾد ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﺎ ﻣردم ﮐردﺳﺗﺎن و دﻓﺎع از ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﺑرﺣق ﻣﻠت ﮐرد را
وظﯾﻔﮫ و ﺿرورﺗﯽ ﻣﺑرم در راه رھﺎﯾﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻧد .ﺑﺎﯾد آﮔﺎه ﺑود و داﻧﺳت ﮐﮫ ﺑدون اﺗﺣﺎد آزاداﻧﮫ و رﻓﯾﻘﺎﻧﮫ ھﻣﮫ ﺧﻠق ھﺎ و ﻣﻠل
ﺳﺗﻣدﯾده در اﯾران ﮐﺎروان اﻧﻘﻼب ﺑﮫ ﺳرﻣﻧزل ﻣﻘﺻود ﻧﺧواھد رﺳﯾد .ﭘﯾش ﺷرط ﭼﻧﯾن اﺗﺣﺎدی ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن و ﻣﺑﺎرزه
ﺑرای ﺗﺄﻣﯾن ﺣق ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت ﺑرای ﻣﻠل ﺳﺗﻣدﯾده اﺳت.

ﺑذر  ٢٨ -ﻣرداد ١٣٨٨
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