آپارتايد اسﻼمی دکتر چمران !
از رشاد – مصطفی سلطانی
دوازدهم فيبرآری ٢٠١٨

تينگ شيائو پ نگ رئيس جمور چين گفته است  :اگر گربه موش بگيرد
 ،مهم نيست رنگ گربه سياە يا زرد باشد .
داعش شيعه و داعش سنی  ،دو جريان اسﻼمی تندرو هر دو مخالف استقﻼل و حق تعيين
سرنوشت ملت کرد هستند  .چاپ هفدهم کتابی بنام " کردستان" از دکتر مصطفی چمران
* بيرون آمدە که شايان بررسی است  .حوادث کردستان را ،يکی از بزرگترين مشکﻼت
داخلی انقﻼب اسﻼمی ايران تعريف کردەاست  .در مقدمه نوشته شدە که آقای چمران
فرصتی نداشت تا بتواند وقايع را گوياتر از هرکس ديگری برشتهی تحرير در آورد و اگر
در حال حيات می بود کتابش نفيس و ارزندە تر ميبود  .مطلب را ديگران گردآوری نمودە
که منسجم و مرتب نبودە و از سه منبع تهيه گرديدەاست .اول :دست نوشتههای آقای
چمران که پيرامون حوادث پاوە نوشته شدەاند .دوم :سخنرانی های پراکندەی ايشان در
مورد مسايل کردستان و سوم  :ياداشت های گوناگون ايشان در ارتباط با مسئلهی کردستان
 .آقای چمران ادعا دارد که اگر همهی رهبران انقﻼبی جهان را سر هم بگذارند ،ازيک
موی رهبر عاليقدر انقﻼب اسﻼمی کمتر است  .آيا با ترازوی اسﻼمی اقای چمران نيلسون
مانديﻼ ،اوﻻف پالمه  ،چهگوارا ،ماهاتماگاندی ،هوشی مين ،مارتين لوترکينگ ،ابراهام
لينکولن رهبر بحساب ميآيند؟ در کتاب از سيطرەی احزاب چپ در کردستان سخن گفته که
تحليل و تفسيری عادﻻنه نمی باشد و در ضمن تاريخ  ،داستان سرائی نيست و " علم "
است  .و هر انسان دمکرات و عدالت خواە الزاما مارکسيست – لنينيست نبودە و نيست .
ونمايندگان واحزاب و نيروهای آزاديخواە و انقﻼبی را جاسوسان بيشرف ،مزدوران بی
وطن و خود فروخته ،دست نشاندەی صهيونيزم و آمريکا و بعث ،کافران  ،منافقين،
جرثومهی فساد  ،منفور و ملعون ،حمال های استعمار  ،علف های هرزە ،و خبيث
ناميدەاست .
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نقدە!
شهر نقدە را ترک نشين و دروازەی آذربايجان اعﻼم نمودە  ،که بر اساس جمعيت شناسی
و دموگرافی يک ارزيابی نادرست و مغرضانه ميباشد .اين شهر دومليتی و ساکنين آن کرد
زبان و ترک زبان بودە و  ،از زمان رضا شاە تا کنون همهی قدرت اجتماعی و سياسی
شهر را به ترک زبان ها تفويض نمودە و کردها کماکان مورد ستم مضاعف قرار گرفته
و،عليرغم تبعيضات حکومت های شاهی و مذهبی نسبت به جمعيت کرد نشين  ،ساکنين
شهر زندگی مسالمت آميزی با همديگر داشتند  .زمانيکه جمهوری اسﻼمی هژمونی
سياسی را بدست آورد  ،زمينه و بستر اختﻼفات را بين اين دو ملت دامن زد و نبود تفاهم
و ديالوگ و احترام به همديگر و  ،تحريکات مستقيم حکومت و عوامل وابسته به رژيم،
جنگ نقدە را ببار آورد.
مکتب قران و تصفيهی آزاد مردان -٢ :
در صفحهی  ٣٩کتاب ،آقای دکتر چمران تحت عنوان) تصفيهی آزاد مردان( اظهار
نمودەاست  " .احزاب چپ بعد از خلع سﻼح نيروهای انتظامی و قتل و غارت در پادگان
های مهاباد ،بانه و سردشت و بعد از نابودی نيروهای دولتی در منطقه  ،دست به تصفيهی
نيروهای مذهبی مخالف خود زدند  .در مهاباد  ،سقز  ،اشنويه  ،جلديان و بوکان بمکتب
های قرآن حمله کردند و رگبار گلوله بر آنها گشودند  .و اين مراکز را به آتش کشيدند ،
که جرم آنها فقط تفسير قرآن در شب های جمعه بود و  ،التزام آنها باسﻼم و احيانا پشتيبانی
از انقﻼب اسﻼمی ايران و اصوﻻ مسلح نبودند  . " ....آيا ديکومينت و سند معتبری در
روزنامه های احزاب چپ که در شهرهای مهاباد  ،سقز ،اشنويه ،جلديان و بوکان به
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مکتب قرآن حمله کردەباشند ثبت شدەاست ؟؟ جمهوری اسﻼمی نشريات نيروی چپ را
هميشه آرشيو می نمود و ،اگر ديکومينت و سندی ميبود چرا کوپی آنها و حمﻼت در کتاب
درج نگرديدەاست ؟ از آنجا که مکتب قرآن در شهرهای مريوان و سنندج با روند مبارزات
مردم کردستان همسوئی نداشتند و مورد تنفر بودند ،در جوار سيﻼب و طغيان مبارزات
تودەها و از طرف جوانان بی تجربه و احساساتی و تشکيﻼت های چپ مورر تعرض قرار
گرفتند و ،اساسا اين فنومن را هرگز نميتوان انکار و کتمان نمود  .از ديدگاە نيروهای
انقﻼبی و مخالف رژيم  ،مکتب قرآن در مخالفت با رفع ستم ملی و خواست های عادﻻنه
و انسانی مردم کردستان با جمهوری اسﻼمی همکاری بدون مرز و اشکاری داشتند و
رنجبران  ،روشنفکران و ستم ديدگان مواضع آنها را قبول نداشتند و نمی پسنديدند  .اکثريت
شهروندان سنندج و مريوان شاهدند که اعضا و هوادارنشان در مساجد مشغول شتشوی
مغزی جوانان و در جوار کار و خدمت روتين به جمهوری اسﻼمی  ،بر عليه مردم
کردستان جاسوسی کردە و با چشمان بسته انقﻼبيون کردستان را در خيابان ها  ،کوچهها
و زندان ها شناسائی نمودە و در خدمت شيخ صادق خلخالی و آقای چمران در کشتار
انقﻼبيون خصوصا در شهرهای مريوان و سنندج فعال و تاثير گذار و شريک جرم بودەاند
 .در اين راستا خدمات مشعشع و مشورت های مشاورين همدان نشين و کمک های بيدريغ
مکتب قرآن به جمهوری اسﻼمی در تاريخ ثبت و جاويدان است  .بر خﻼف اظهارات
دکتر چمران افراد مکتب قرآن مسلح بودند و " گروە ترور " را در مريوان با ترکيبی از
عناصر مشکوک و کهنهساواکی و جوانمردهای سابق ژاندامری سازماندهی کردە بودند .
که کارت گروە ترور در ميان وسايل يکی از زخمی هايشان در بيمارستان پيدا شدو در
موردش افشاگری گرديد .
 -٣مبارزات مدنی شهروندان مريوان !
آناتومی دکتر چمران مبارزات مدنی شهروندان مريوان که آوازە و شهرت بين المللی
پيدا کردە بود با عنوان " توطئه " و بطور بی نهايت سطحی و بيرمق بحث کردەاست
 .اين شهر در مجموع با نيروهای سيکوﻻر و چپ تداعی ميگردد .از نيروهای چپ که
در کردستان و مريوان فعال بودند تنها به چريک های فدائی و گاە و بيگاە به حزب
دمکرات اشارە شدە است  .اما کۆمه ه حرف اول را ميزد و پايگاە و اتوريتهی اجتماعی
گستردە و وسيعی داشت و وزن اجتماعيش در خاورميانه مطرح بود  .عليرغم اينکه
کۆمه ه جايگاە وزين و قدرت سياسی و نيروی مسلح فداکار و پيشروی داشت و،در
همهی رويدادهای کردستان حضور داشته و در مبارزە بر عليه ارتجاع بومی و در
برابر جمهوری اسﻼمی بدون تزلزل و سازشکاری و در جبههی مقدم با سرافرازی
مبارزە کرد  ،چهار بار به کۆمه ه در صفحات  ١٣٧ ،١٣٦ ،٥٣،١٣٤اشارە گرديدە
و در صفحهی  ١٣١بشيوەای مرموز بجای کۆمه ه  ،حزب " کموله" نوشته شدەاست
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 .اگر چه آقای چمران کاک فوآد را در مذاکرات خسته کنندەی فرمانداری مريوان از
نزديک می شناخت و متدلوژی و جهان بينی و رهبری و اتوريتهی کاک فوآد را با
چشمان خود ديدە بود ،اما اگاهانه در مورد ايشان سکوت کردەاست  .در دکترين کاک
فوآد تاکتيک و ميز مذاکرە  ،سنگر وزين و معتبری بود و،بار ها در حضور
شهروندان مريوان و مردم کوچ کردە در اردوگاە کانی ميران گفته بود  :اگر يک ساعت
جنگ تحميلی را به عقب بياندازيم  ،ما پيروزی نسبی بدست آوردەايم  .آقای چمران
می گويد که توطئهی مريوان را با صلح و صفا حل کردەاند  .و بزرگان شهر نظرات
او را پذيرفتهاند  .جای پرسش است چرا يک نفر از بزرگان شهر را معرفی نکردەاست
؟ آقای چمران ساختار و بافت شهر مريوان را در دورانهای چادر نشينی و طوايف و
عشاير و مرد ساﻻری تصوير نمودە و تحليل کردە است  .در آنوقت شهر مريوان و
اکثر شهرهای کردستان شورای منتخب خود را که ترکيبی از نمايندگان مختلف و دگر
انديشان بودند  ،داشتند که يک دستاورد گرانبهای تاريخی بود  .و مردم با فرهنگ و
کلتور عقب ماندە وفرهنگ " بزرگان شهر" کامﻼ بيگانه بودند  .و مردم خصوصا
رنجبران شريف روستای" دارسيران" سال ها با ساواک و فيئودال ها وژاندار مری و
حاکمين شهر در گير و مبارزە نمودە بودند  .اين پتانسيل و ظرفيت مبارزە  ،با دوران
شبانی و چادر نشينی و مردساﻻری مورد نظر آقای چمران که با بزرگان شهر تماس
داشته هيچگونههماهنگی و تطابقی ندارند  .شايد نظرات آقای چمران با بزرگان شهر
با،ساکنين بارگاەهای خان ها ،سرای بيگ زادەگان ،کلبهی کدخداها ،تکيه ی شيوخ و
دروايش  ،دولت سرا ی رکن دوی ارتش و ساواک  ،کميتهی امام ومکتب قرآن بودە
که نظراتش را پذيرفته اند .
 -٤داد پروری !
دکتر چمران ميگويد که فقط دادستان انقﻼب و يا دادگستری حق رسيدگی به اتهامت
مجرمين را دارند  .جنبش مدنی يک شهر که در کوچ تاريخی پژواک و انعکاس جهانی
يافته بود ،با سخنرانی کاک فوآد پايان يافت  ،و سپس تقريبا پاسداران و ارتش بطور
خزندە در شهر حضور يافتند  .پاسدار ها با کمک مکتب قرآن همهر راەهای خروجی
شهر را کنترل کردە و  ،نه  ٩نفر از انقﻼبيون شهر را اسير و بجای دادستان انقﻼب و
دادگستری با مشورت مکتب قرآن و عناصر کهنه ساواکی در دادگاە" اسﻼم ناب " بدون
تشکيل پروندە و اجازەی دفاع و وکيل مدافع بدستور خمينی و شيخ صادق خلخالی تير
باران گرديدند  .می بايستی تمام سران جمهوری اسﻼمی وشخص آقای چمران با ديدن
صحنههای اعدام در فرودگاە سنندج شرم ميکردند  ،که يکی از برادارن ناهيد  ،اسير و
روی تخت برانکارد قرار داشت  ،و آقای ناصر سليمی که دستش زخمی بودە  ،بگلوله
بستند .آيا به پروندەی اين آزادگان دادستان انقﻼب و يا دادگستری رسيدگی کرد ؟ شوک
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کشتار و قتل عام ها در سراسر کردستان و خصوصآ در فرودگاە سنندج و پادگان مريوان
 ،افکار عمومی را بشدت آزار و تکان داد و ،جمهوری اسﻼمی را رسوايی جهان نمود .
 -٥جنبش مدنی و انقﻼبی کردستان!
در کتاب آقای دکتر چمران حقيقتا بدرستی مسئلهی جنبش را بررسی کردە وميگويد:
"سقوط کردستان فقط متضمن تجزيه يک منطقه از خاک وطن نبود  ،بلکه معادل نابودی
انقﻼب و استقﻼل ايران بود  ".مردم کردستان به جمهوری اسﻼمی جواب " نه "
گفتند و هيچ توهمی نسبت به ماهيت رژيم اسﻼمی نداشته و در راستای گفتگو و ديالوگ
و مذاکرە  ،آخرين تﻼش را از طريق هيئت نمايندگی خلق کرد انجام دادند  ،که جواب
مثبتی را نگرفتند  .و مردم کردستان به پشت بام ها نرفتند که عکس امام خمينی را در
کرە ماە به بينند  .به آخرين کانال حل ستم ملی پناە بردە و سپس در برابر فرمان جهاد
آيت ﷲ خمينی با جنگ مسلحانه از کرامت ملت کرد دفاع نمودند .جمهوری اسﻼمی
برای اينکه امواج و تاثيرات جنبش انقﻼبی کردستان به خوزستان  ،گنبدکاوس،
آذربايجان  ،بلوچستان و گيﻼن سرايت نکند با قدرت مضاعف کردستان را محاصرە و
سرکوب کرد  .از لغزشهای اپوزيسيون جمهوری اسﻼمی در کردستان هيجگونه دفاعی
نميتوان کرد  .و بيگمان در مواقعی کجروی و چپ روی ،کردارهای ناشايست ،بی
عدالتی ،سکتاريزم ،تحجرات حزبی بر سياست هايشان سايهی تاريک انداخته بود  .با
تمام تفاصيل مردم کردستان از سرزمين اشغال شدە ی خويش دفاع کردەاند و می کنند
 .لذا بيرون راندن نيروهای اشغالگر خواست تاريخی ملت کرد است  .اگر خواست ها
ی صلحدوستانه و عدالت خواهانهی مردم کردستان که از کانال های مذاکرات و
ديالوگ و تفاهم گذر ميکرد ،توسط حکومت مرکزی جواب مثبت می گرفت و حل
ميگرديد  ،طبعا کسی دست به اسلحه نمی برد  .درطول تاريخ ودرواقع جنگ مسلحانه
را اشغالگران بر انقﻼبيون کردستان تحميل کردەاند  .اما زمانيکه همه کانال های مدنی
و بشردوستانه بسته شدە و مردم کردستان جواب خواستههايشان از جمله :طرح هشت
مادەای مهاباد و پﻼتفورم  ٢٦مادەای و آمادگی هيئت نماينداگی خلق کرد در راستای
ديالوگ و گفتگو را با توپ و بمباران و کاتيوشا و اعدام ها ميگيرند و تنها کانال گفتگو
لولهی تفنگ هاست ،مبارزات مسلحانه و جنبش های مدنی کماکان اولويت داشته و
دارند  .در کدام قانون و پيمان بين المللی تجزيه  ،تاوان و جرم ارزيابی شدەاست؟ مردم
کردستان بهيچ وجه نمی خواهند که کردستان مستعمرەی مشترک چهار حکومت
اشغالگر باشد ! اگراز پديدەی " تجزيه" ترجمهای انسانی و جامعه شناسانه ارائه دهيم
 ،تجزيه در ماهيت خويش بمعنی جدا شدن خاک جغرافيائی از سرزمين های ايران ،
عراق  ،سوريه و ترکيه نيست  .و جدا شدن خاک جغرافيائی حقيقتا امکان عملی ندارد
و هيچ قدرتی نميتواند اين گسستگی و جدائی جغرافيائی را انجام دهد  .تجزيه و جدائی
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يعنی نيروهای اشغالگر از سرزمين کردستان بيرون بروند و سرنوشت مردم کردستان
را بدست خودشان بسپارند .در اين فاز تاريخی که به غلط تجزيه و جدائی لقب گرفته
است  ،سرزمين کردستان کماکان با کشورهای همسايه  ،که زمانی اشغالگر بودەاند
پيوند جغرافيائی ،ناگسستنی و زمينی خواهد داشت  .آقای چمران در باﻻترين سطح "
حکومت محلی " را قبول دارد  ،آنهم قدرت را به کسانی واگذار ميکند که به انقﻼب
اسﻼمی و استقﻼل ايران معتقد باشند  .و مستقيما با اصل حق تعيين سرنوشت ملت ها
و جدائی تا سرحد تشکيل کشور مستقل ،مخالفت می کنند و مرز پر گهرو تماميت
ارضی را می ستايند .زمانيکه حکومت های منطقهی خاورميانه بشيوەی دمکراتيک
وبا رعايت اصول دمکراسی ادارە شوند  ،زندگی مسالمت آميز در شرايطی که ستم
ملی برطرف شود وحقوق شهر وندان کردستان همرديف و در سطح حقوق شهروندان
کشور های خاورميانه باشد ،امکان پذير است .
 -٦حوادث پاوە !
در تحليل و نگارش جنگ پاوە  ،اوج بی صداقتی از جمﻼت لبريز است  .در کتاب آمدە
که دزدان قلخانی و جوانرودی شهر پاوە را تاﻻن کردەاند  .در دنيای بی رحم با سيستم
های درندە و توتاليتر در حقيقت دزدهای حرفهای  ،بانک تاسيس می کنند و دزدهای
معمولی بانک را سرقت می نمايند  .بﻼشک جمهوری اسﻼمی خالق و بوجود آورندەی
هزاران بانک در ايران است  .توهين و افترا به هر کسی و تحت هر بهانهای در دنيای
متمدن امروز جرم است  .بﻼشک لغزشهائی در ميان مردمان قلخانی و جوانرود ديدە
شدەاست  .اما نويسندگان شريف مجازنبودە و نيستند که همه مردم آن مناطق را دزد خطاب
کنند  .آقای چمران بارها از مردم مومن کردستان سخن گفته اما در بخش باصطﻼح آزاد
سازی سردشت  ،چونکه مردم سردشت  ،کانون جاسوسها و بزرگترين عامل سرکوب
مردم يعنی پادگان شاهنشاهی _ اسﻼمی را خلع سﻼح نمودە همچون " اقوام وحشی "
توصيف ميکند  .سازش ناپذيری و مبارزات عدالت خواهانهی شهروندان مهاباد در فاز
وسطحی بودە و هست که هرگز جمهوری اسﻼمی نمی تواند مردم مهاباد را به تسليم وا
دارد و  ،در کتاب با عنوان " سر افعی در مهاباد است ! " ياد شدەاست.
 -٧درمورد جناب " شيخ عزالدين حسينی ! "
تاريخ يگانه داوری است که قضاوت منصفانهای دارد  .جناب شيخ عزالدين حسينی انسانی
دمکرات و عدالت خواە و صاحب مواضع بشر دوستانه بود  .و هميشه منافع و سعادت
تهيدستان و رنجبران جامعه را  ،بر منافع احزاب  ،گروها و شخصيت های سياسی ارجحيت
ميداد  .مواضع ايشان با روند تاريخ و گلوباليزم و دنيای مدرن هم سفر بود  .تفسير ،ترجمه
و تحليلی علمی و منطقی از دين و مذهب به جوامع بشری و معتقدين به اسﻼم ارائه دادند
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 .و بﻼ شک شايستهی احترام و قدردانی است  .و در کتاب با گفتاری وقيح و نازل از
جناب " شيخ عزالدين حسينی " ياد شدەاست .

 -٨محاصرە و مرگ کاک فوآد !
شرکت دکتر چمران برای محاصرە و بدام انداختن و کشتن کاک فوآد بشيوەای جالب در
کتاب بازگو شدەاست  .در صفحهی  ١١٦می گويد:
" ......ما خود را به محاصرە می انداختيم  ،ماخود به داخل حلقهی محاصرە فرود می
آمديم  .آنچنان نبود که دشمن بيايد و مارا محاصرە کند  .ما درست در وسط حلقهی دشمن
پيادە ميشديم و آنها را از داخل منفجر ميکرديم  .باين علت بود که در اخبار گفته ميشد مثﻼ
ما در " بسطام " بين مريوان و بانه " به محاصرە افتادەايم  .نهم شهريور  ٥٨کاک فوآد
جان باخت  ،در روز دهم شهريور  ١٣٥٨دکتر چمران نامهای خطاب به نيروهای مسلح
اسﻼمی و سپاە پاسداران و همکارانش نوشته و از خدمات آنها سپاسگذاری کردە که در
صفحات  ١١٩ ،١١٧،١١٨درج گرديدەاست " .
بر خﻼف ادعا های کميتهی مرکزی کۆمه ه  ،که مرگ کاک فوآد را بر فاکتور های قضا
و قدرتحليل و تفسير کردە و هميشه در مواضعشان آنرا " تصادفی " عنوان ميکردند شواهد
انکار ناپذير تاريخی گواهی ميدهند.

که جمهوری اسﻼمی و همکاران بوميش ،طرح و پﻼن دقيق و نقشه مندی را در بسطام
اجرا کردند  .دشمن شبکهی گستردەی ساواک و اطﻼعات و طيف جاسوسانش را در
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منطقهی مريوان فعال نمودە بود  .و دقيق ترين اطﻼعات را از جاسوسانش در شهر بانه
کسب کردە بود  .و سفر های کاک فوآد را کنترل کامل نمودە و حتی ميدانستند که نيروی
تعيين شدە از طرف اتحاديهی ميهنی برای حفاظت از جان کاک فوآد بسر پرستی آقای
ابراهيم جﻼل  ،بطور آگاهانه و عمد  ،اين نيروی پيشمرگ در رفت و برگشت بانه _
مريوان با کاک فواد همراە نيستند .
 -٩قتل عام روستاهای کردستان !
در مورد قتل عام روستای قارن اعترافی شرمگينانه صورت گرفته است و در کتاب
وجود دارد  .اگر چه در لفافهی انتقام جوئی ترک هائی که چند روز قبل در اين روستا
کشته شدەاند  ،بازگو ميگردد ،اما بيان اين تراژدی و اعتراف در مورد قتل عام مردم
بيگناە روستا مشمئز کنندە و تهوع آوراست  .زيرا اين تراژدی از طرف ماسميديای
جهانی افشا گرديد و قتل عام مردم روستای قارن با سازماندهی و پﻼن سپاە انجام
گرفته بود  .که مستقيما جنايت سپاە را کتمان کردە و کلمات انتقام جوئی ،را عنوان
کردە که مستمسکی برای دفاع از سپاەپاسداران باشد  .همين تراژدی و قتل عام در
روستاهای  :قه تان  ،سوفيان و دارەلهک بشيوەی وحشيانه تری از طرف سپاە تکرار
گرديد  .پيکر خون آلود رنجبران اين روستاها ،لوح های پاک و نانوشتهای بودند ،که
وجدان بشريت فقط می توانست عنوان " فاشيزم " را بر پيکرها بنويسد و تداعی
نمايد  .جمهور اسﻼمی در برابر اين قتل عام ها سکوت محض کردە است .
 - ١٠برادران کرد مومن از ديدگاە سيستم حکومتی :

در توصيف مردم کردستان و برای فريب افکار عمومی به کلمات برادر و مومن پناە بردە
 ،که در حقيقت فريبندە و توخالی می باشند  .از ديدگاە و متدلوزی آقای دکتر چمران  ،اگر
گربه موش بگيرد  ،مهم نيست رنگ آن زرد يا سياە باشد  .فريب خوردگان و برادران کرد
مومن و جاسوسان را در کردستان سازمان دادە تاملت کرد را کماکان در اسارت و عقب
ماندگی نگاە دارند.
درمجموع اين کتاب با پنجاە عکس مزين شدەاست  .و با اين همه کمک که از طرف اکراد
فريب خوردە به سپاە و نيرويهای سرکوب تقديم شدە و راە و چاە را به اشغالگران نشان
دادەاند ،تنها بطور تصادفی در يک عکس فريب خوردەای با لباس ملی و کردی پيداست .
برادران کرد مومن از زمان تسلط رضا شاە تا کنون اجازەی ساختن يک مسجد را در
تهران نيافتهاند  .اما برادران مومن با سپاە پاسداران و شيخ صادق خلخالی و دکتر چمران
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 ،که همهی حوادث و رويداد های بزرگ کردستان با کمک و ياری آنها پروسهی سرکوب
انجام پذيرفته همکاری گستردەای کردند .
 –١١مواضع و تفکرات دکتر چمران :
انديشههای اقای چمران راە بجائی نمی برند  .ديواری تاريک و مهآلود حصار ذهنش
شدەاست  .فرمان جهاد آيت ﷲ خمينی بکردستان را " انقﻼبی " توصيف نمودە و اهميت
اين فرمان يعنی جهاد بر عليه مردم کردستان را يک مسئلهی مهم تاريخی بيان کردەاست
 .جناب سالوادور آلندە بيان گرانبها و با ارزشی در اين مورد دارد و می گويد  :تاريخ نه
با سرکوب متوقف ميگردد و نه با جنايت .
در ضمن دين و مذهب رابطهی کامﻼ خصوصی افراد با کردگار و يزدان است  .در اين
کتاب مردم و انقﻼبيون کردستان را جانيان و کافر و بی دين لقب دادەاست  .انتخاب دکتر
چمران با تحصيﻼت سطح باﻻی آکاديميک و دانشگاهيش همخوانی و انطباق ندارند  .دين
و مذهب را نميتوان با زور و ستم بر کسی قبوﻻند  .جامعهی قرن بيست و يک ،ملقمه و
رنگين کمان و ترکيبی از دين دار ها و بی دين ها می باشد  .زمانی به دمکراسی و عدالت
اقتصادی و اجتماعی احترام گذاشتهايم که پذيرش دين و مذهب بر اساس دعوت و متقاعد
کردن انجام گيرد ومنطقی نيست ديگران رامجبور به قبول اديان نمود  .ايشان بجای
همکاری با سازمان فضا نوردان " ناسا " و کمک به پرتاب ماهوارەهای فضا نورد به
کهکشان  ،پرتاب کاتيوشا  ،توپ و نارنجک را بسوی مردم کردستان انتخاب نمودند و بر
گزيدند  .حقيقتا انتخاب ايشان خردمندانه نبود  .و بعنوان واقعيتی انکار ناپذير خوشههای
خشم را در کردستان بارور نمود .خطاب های دکتر چمران فقط آقايان است و اساسا
تعجبی ندارد که برای زنان و دختران رزمندە و انقﻼبی و صادق و شريف کردستان که در
مبارزات مدنی و مسلحانه و زندانها مبارزە کردەاند و جان باختهاند  ،احترامی قايل نيست
 .و بين مواضع دکتر چمران با مردان متعصب يهودی  ،که خداونگار را شکر گزارند که
آنها را بصورت " زن " خلق نکردەاست  ،چه اختﻼف و تمايزی وجود دارد ؟ و انقﻼبيون
را جوجههای چشم و گوش بستهی اميرياليزم روسيه و چين معرفی نمودەاست  .اگر دکتر
چمران زندە بود می ديد که اکنون با کمک سرويس های اطﻼعاتی روسی و چينی که در
خدمت هستند  ،سانسور بر قرار شدە و حکومت توتاليتر رامستقيما حفاظت می کنند .
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اقای دکتر چمران مابين دو خلبان انتحاری  ،در پادگان مريوان .

 .١٢تشکيﻼت جهاد سازندگی
در جوار تشکيﻼت جهاد سازندگی  ،ارگانهای و گروەهای سازمان يافتهی مخفی در
شهر ها و روستاها بر عليه ملت کرد به جاسوسی می پردازند .و شوراهای روستا ها
نيز در موارد فراوانی با جهاد و تبليغاتشان همکاری ميکنند  .جهاد سازندگی يک ارگان
سرکوب بودە کهدر کنار کارهای عمرانی ،بمباران مغزها و تعقيب نيرويای پارتيزان و
فعالين مخفی کومهله وحزب دمکرات را شناسائی کردە و  ،و زمينههای سرکوب اسﻼمی
را مهيا و کردستان را به زندانی بزرگ تبديل کردند.
*********************************************** دوازدهم فيبرآری ٢٠١٨
روشنگری و اطﻼعات ضروری :
 - ١آپارتايد  :سيستمی خيلی بيرحم و سياسی است .آپارتايد لغتی افريقائی است که
مترادف با تبعيض و جدائی و تحقير ميباشد  .و اکنون در مسايل سياسی و اجتماعی مفهوم
گستردەای دارد.
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 - ٢بيوگرافی مختصر آقای دکتر مصطفی چمران  :در دانشکدەی فنی دانشگاە
تهران رشتهی الکترونيک را خواندە و بابورس تحصيلی بامريکا رفته و در دانشگاە
تکزاس رشتهی فيزيک پﻼسما و الکترونيک را خواندە و ،عضو نهضت آزای ايران
" امل "در کشور لبنان خدمت نمودەاست  .امل
بودە و ،سال ها در سازمان
سازمان و تشکيﻼتی متعلق به شيعيان لبنان است که در جنگ داخلی لبنان تاثيرات
مخربی بر پروسهی پايان يافتن جنگ داخلی داشت .
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