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ساکن ايران ايجادنمودەاست .                                                                                    ت هایبين مل  بتونی و بلند   یها ديوار  ،فاشيزم اسالمی با آجرهای نادانی
کردستان صاحب ارادەی سياسی بودە و در    مردمميالدی ،   ١٩٠٥در جريان انقالب مشروطه در سال  

کردستان و آذربايجان در    مردم ت  تاريخ مبارزا  مقابل ارتجاع حاکم در ايران تصميم به تسليم نداشتند. 
نگرديدەاست.    آرشيو   دقيق  ورط بهنوز    ،و  دارد   بسياری   جريان انقالب مشروطه ناگفتهها و ناشنيدەهای

ربايجان از جمله : شيخ محمد خيابانی، حيدر عمو اوغلی ، ستار خان  ذ مواضع آزاديخواهان وانقالبيون آ
بادموافق بر بادبان    . اماند و آنرا شعله ور ساخت  ەزد شاهنشاهی    د و باقر خان آتش به خرمن باروت استبدا

ستار    از جناب   ،ان تهران پس از کسب هژمونی سياسیحاکم  نوزيد.   کشتی مشروطه خواهان و انقالبيون 
در پارک    مخالفين دمکراسی و مشروطه ،  ، اماوردند بعمل آ دعوتی    نمايندگان  خان برای ديدار مجلس 

فرصت طلبان و    .کردند زخمی   وبه او تيراندازی کردە   ش اعتبارسياسيغرور و شکستن بمنظور اتابک 
متحجرش ساختارهای  و  پادشاهی  گنديدە  کردند. سيستم  منحرف  را  مشروطه  انقالب  مسير    انقالب   ان 

  کلتور اما  ،را طعمهی شمشير خون چکان خود کرد و انقالبيون  شمار زيادی از مخالفين استبداد   ،مشروطه
ول بنيادی بودند ، کماکان  حدمکراسی خواهی و آزادی بيان در افکار عمومی ايرانيان که خواستار ت

سخت گيری ها و انديشههای بت شکنانهی مشروطه خواهان ، در  استقامت و.ت  شدا  ایروند نسبتا بالندە
    . سخير نمودە بود تاحدودی ت را  ايرانيان  افکارعمومی   پروسهی مطلوبی ادامه داشت و 

همراهانشان که ستون فقرات    هيئت  و  جناب باقر خان و جناب ستارخان   در جريان انقالب مشروطه ،  
دردهای مشترک    بودند،   انقالب مشروطه  يگانگی و چارەی  " مشروعه  برای بسط  و شکست قطعی 

. ساکنين سقز از  کردەاند سفری  کنونی)    سقز    سکاها(  به سرزمين کردستان و شهرتاريخی خواهان"   
گفتگو و  کردستان  نمايندگان و رهبران    هيئت آذربايجان استقبال شکوهمندی کردەاند. هيئت اذربايجان با

داشته دوستانه  رسيدەاند.   نشستی  توافق  به  تاريخی    و  سفر  اين  آذربايجان  در  تشريح  هيئت  ، ضمن 
، از مردم کردستان تقاضای کمک نمودە ، که در    کهن   هبی و طرفداران سيستمذ توطئههای ارتجاع م

  ، در نبرد با استبداد   رراستای شکست قطعی استبداد و نظام گنديدەی شاهنشاهی، قاطعانه تر و مصممانه ت 
  ته باشند . شبا نيروی های آذربايجان همکاری گستردە تری دا

فيائی برای انسان تعيين ميکند.  دين پديدەايست که مکان جغرا  ، اکنون آنچه خرد پذير می نمايد آنست   
شوينيزم ناب ايرانی و    د. نزمان و مکان جغرافيائی توانائی محدود کردن انسانيت و بشردوستی راندار

وسيعی را    آلود هرز  مسموم کنندە و   تبليغات و بطور سيستماتيک    با تمام نيرو وقوا  بنيادگرايان اسالمی 
ار و  ماسميديا  تبليغ گدر  در   . مينمايد پخش    اتيشان ان های  را  بيشماری  مغز شوئی    تودەهای  پروسهی 

پالتفورم و سياست های فاشيزم اسالمی اقيانوسی از    دامن خرافات انداخته و فريب دادەاند.  قراردادە وبه
  بر ناآگاهی تودەها   توانسته  ،که حکومت تيئوکراسیدر بين مردم ناآگاە ايجاد نمودە    بگونهای  نفرت را

برعهدەی    .نمايد تکيه   وظيفهای  ونيروهای  تاريخ  دمکرات  و  مدرنمترقی  تا    چپ  ترجمهای  گذاشته 
ش  يمنافع خو  عدالت اجتماعی و   تودەهای مردم را به  هند. وارائهد لوژيک و منطقی از نوابغ مارکسيزم  

  را در پالتفورمی   و همزيستی مسالمت اميز و حق تعيين سرنوشت ملت های ساکن ايران  ايند. آگاە نم 
وبرسمي شناخته  نمايند.  ت  ترويج  و  دمکراتيکارگانو  تبليغ  فراگيرو  سياسی  حاکميت   را  های    برای 

  تحول گذار از حکومت ديکتاتوری بسوی  مسير در  و افکار عمومی تودەها را    .ايجاد نمايند ،شورائی
  بنيادی  و تغيير   حل  .  وگذار خشونت پرهيز را بعنوان کم دردسر ترين راەدهند قرارحاکميت شورائی  
زندگی مسالمت  بستر و زمينههای    کردە و    نثی خ را    اسالمی  بنياد گرايان توطئههای  انتخاب نمايند. تا  

قبل از اقتدار جمهوری    . هموار سازند   ممکن و ،    بدور از خون ريزی و خشونت   آميز را بين ملت ها 
مانند ورم (رضائيه)    اشتند ترک و کرد تعلق د   ت در شهر هائی که دموگرافی آنها بيشتر به دومل   اسالمی
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( شاهين دژ ) خوی و ماکو همزيستی اديان و ديدگاەهای   احترام به  و مختلف  نقدە، مياندوآب، ساين قه
ا همديگر زندگی  و بشيوەی مسالمت آميز بهمديگر را تحمل    متمادی ساليانی  و    شت وجود دا  دگر انديشان

    . ردند می ک
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