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 !شليک به طوفان
اسلحه روی گردن دختر  .اين تصوير را ببينيد و عمق درماندگی رژيم حاکم را دريابيد

پشت بھم بافته اش بوده  جوان زخمی که روی زمين بيھوش افتاده و تنھا سالحش گيسوان از

تصوير از سوی يکی . است آنھم از سوی پاسدار يا پليسی که سردوشی اش قپه نشان. است

در کنار ھزاران تصوير  از ياران گزارشگران در داخل کشور دريافت شده و ميتوان آنرا

 ،جنايتکاران حاکم ديده ايم دلخراش ديگر که نشان از عمق فجايع ايجاد شده از طرف

  .گذاشته شود

 به خدمت پس از ديگری جای ترديد نبود که حکومتيان توانايی ھای سرکوب خود را يکی

برای زندانيان . در تاريخ بشريت ثبت می کنند می گيرند و خود را بعنوان يکی از خونخوارترين و وحشی ترين ھا

  زنان و،اين جانيان آشنا تر بود و ھر اقدام آنان در کشتار کودکان و جوانان سياسی قديمی تر و خانواده ھايشان تصوير

کردستان قھرمان را  حتی سرکوب. که در ابعادی بزرگتر تکرار ميشوددانشجويان و ديگر معترضان تصويری است 

 بوکان و ، بانه،اين اول بار نيست که مھاباد.متوقف نشد بياد مياورند که بيش از چھل سال قبل اتفاق افتاد و پس از آنھم

. سالمی استاين استان شاھد ھجوم نظامی و حداکثری جنايتکاران جمھوری ا  مريوان و ساير شھرھای،سنندج

   .سنگر انقالب بوده است و ميماند کردستان ھميشه

ھای جنگی از زمين و آسمان بر مردم کشورش  شکی نيست که زمان به عقب باز نمی گردد و حاکميتی که با سالح

 بود و اين آخرين ابزاری است که ديکتاتورھا برای لحظه ای بيشتر در ميتازد ھرگز قادر به ادامه حکومتش نخواھد

خيابانھای  گرفته تا از روستاھای دوردست. رد پای انقالب در ھمه جا ديده ميشود. می برند حکومت ماندن بکار

خيابانی گرفته تا شب زنده داری ھای   از خروش دانشجويان و دانش آموزان و تظاھرات،شعارنويسی شده شھرھا

 مقاومت سراسری کردستان گرفته تا برگزاری  از،نميخواھيم مردمی با شعار مرگ بر ديکتاتور و حکومت بچه کش

اعتصاب کارگران تا اعتراضات رانندگان و پرسنل پزشکی و خالصه سيلی از مخالفان   از،مراسم تدفين جانباختگان

  .که سرکوب ناشدنی است رژيم

 ايران اضافه ميکند و ضرورت ھمبستگی گام به گام خشونت وحوش جمھوری اسالمی بر خشم و عصيان مردم

 برگزاری ، تجاوز به زنان و کودکان در زندانھای کشور،انقالبيون کشتار.سراسری را بيشتر و نمايان تر ميکند
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و   ضرب و شتم، شليک کوربه منازل مردم،دقيقه ای و صدور حکم اعدام برای بازداشت شدگان بيدادگاھھای چند

 ،برای ايجاد رعب و وحشت بيشتر ز سوی مزدوران خودقتلھای خيابانی در برابر دوربينھا و بخشا ارسال به شبکه ھا ا

  . جوانان در صحنه بکاھندھيچيک اما نتوانستند از ميزان شھامت و شجاعت و جسارت

داد که انقالب نوين مردم آماده ورود به فازی جديد  قيام مھاباد و تسخير خيابانھا و مقاومت مثال زدنی آنھا نشان

اگر چه از سوی امامان .از نقاط کشورمان مزمزه ميشود و گام به گام به پيش ميرود یفازی که ھم اکنون در بسيار.است

نيروھای مقاومت مردمی در  و مولوی عبدالحميد طرح و پيشنھاد رفراندوم گفته شده است اما در ھمان بلوچستان جمعه

برگزاری رفراندوم قطعا نمی تواند آبی اصالح طلبان و مروجان  تقالھای. برابر آن ايستاده و تاکيد بر براندازی می کنند

اين  ھدف کل نظام است و. مردم کشورمان پاشيده و اين امواج را از مسير خود منحرف کنند بر شعله ھای آتش و خشم

قدرت در چارچوب نظام بوده اند  دور از انتظار نبود که طيف اصالح طلبان که ھمواره خيره به. شعار ھمگانی است

   .آزادی خواھانه و برابری طلبانه مردم قرار بگيرند ای حفظ آن بکوشند و در برابر امواجدر اين شرايط بر

ندارند و جز يک محفل از آنھا باقی نمانده است و از طرف  آنھا بخوبی ميدانند که اوال در معادالت سياسی جاری جايی

حوادث  د و سرنگونی استبداد ميتواند بر اينخونين اين نظام در مراحلی نقش بازی کرده ان ديگر خود آنھا در تاريخچه

ھمان زوايايی که سران اين طيف  .تلخ و چگونگی وقايع روشنايی بيافکند و بسياری از جزئيات آنھا را برمال کند

  .عمومی دروغ گفته اند ھمواره در برابر آن سکوت کرده اند و يا به افکار

رژيم در عراق و سوريه برای جلب نيروھای حشدالشعبی  ان مزدورگفته ميشود که در ھمين لحظات تعدادی از نمايندگ

  بسر ميبرند و نشانگر آن است که عليرغم تالشھای حاکمان برای مقابله با،ايران و ديگر مزدورانشان جھت سرکوب در

دف در خارجی با اين ھ حضور نيروھای. انقالبيون اما نيروی کافی برای قيام سراسری مردم بجان آمده را ندارد

  .انگيزه ھای مضاف بر موج مقاومت مردم بيافزايد کشورمان ميتواند بر آتش خشم موجود انقالبيون افزوده و قطعا با

ھر روزه اخبار پيوست و . جنبش روزانه است گسترش مبارزات و درگير شدن اقشار و اليه ھای اجتماعی به اين

اين . ود و گفتمان ھمبستگی بيشتر و بيشتر طرح ميشودفشرده ميش ھمبستگی آنان منتشر ميشود و صفوف انقالب

 ،از سوی ديگر تعميق شعارھايی نظير کرد. و ارعاب برای استبداد حاکم مھارشدنی نيست صفوف با کشتار و سرکوب

و مطالبات مردمی پسا   آزادی و برابری نشان ميدھد که با گذر زمان اھداف انقالب شفاف تر مطرح شده،بلوچ آذری

کارمندان با امواج روان مردمی ميتواند اين   کشاورزان و،مشارکت کارگران. ی اسالمی مشخص تر ميشودجمھور

  . کندخواسته ھای حياتی از انقالب را پررنگ تر

 شخصيتھای شناخته شده و بويژه نيروھای ،تشکلھا حقيقت اين است که نيروھای اپوزيسيون در خارج از کشور اعم از

اين . در خمودگی و پاسيويسم بسر ميبرند و نظاره گر تحوالت داخل کشور ھستند  فرقه گرايانه خودچپ متاثر از تعلقات

. اعتنايی و يا مقاومت کردند در چھل سال تبعيد از بلوغ سياسی مکفی برخوردار نبودند و در برابر انتقادات بی نيروھا

به رکود موجود تن دادند و . شتاب انقالبی حذر کردندتحوالت پر از ديدن افق ھا و شرايطی اينچنينی و پر از حوادث و

لجبازی و  ھرچه گفتيم و گفتند بر سنگ نشست و امروزه و ھنوز ھم. تدارک حضور تنومند نديدند برای چنين روزھايی

واقعه تاريخی دھه ھای گذشته در  يکدندگی کودکانه چپ از اين طيف دست برنداشته است و تماشاگر بزرگترين

  .ھستندکشورمان 

٢٣/١١/٢٠٢٢  

  
 


