
"مھاباد، کردستان، الگوی کل ایران!" 
(در ھمبستگی با توده ھای رزمنده کردستان) 

اشرف دھقانی 

توده ھای انقالبی و جوانان جان بر کف ایران! 

امـروز بـا حـمله بسیار وحشیانـه نیروھـای مسـلح بـه مـردم دلیر و شـدیداً تـحت ظـلم و 
سـتم کردسـتان، وضعیتی بـه وجـود آمـده اسـت که حـضور رزمـنده شـما در خیابـان ھـای 
سـراسـر کشور و مـقابـله قھـر آمیز بـا نیروھـای مـزدور جـمھوری اسـالمی نـه تـنھا یک وظیفه 
انـقالبی جھـت ھمبسـتگی بـا مـردم کردسـتان می بـاشـد بلکه امـری ضـروری اسـت که 

نقشی تعیین کننده در سرنگونی این رژیم جنایتکار و فاسد و تداوم انقالب دارد. 

رژیم جمھوری اسالمی در تداوم کشتارھای وحشیانه اش در سراسر ایران، نیروھای 
مسلح خود که مجھز به سالح ھای سنگین ھستند را برای قتل عام توده ھای رزمنده 
کردستان، این سنگر آزادگان، گسیل کرده است. این نیروھا نه فقط در کوچه و خیابان 
بی محابا به قصد کشت به سوی توده ھای بی سالح شلیک می کنند بلکه به خانه 
ھای مردم نیز یورش می برند. جنگی که آنھا ابتدا علیه مردم دلیر و آگاه مھاباد به راه 

انداختند اکنون به دیگر شھرھای کردستان، از جوانرود و پیرانشھر گرفته تا مریوان و 



سردشت و دیواندره و بوکان و کامیاران و سنندج و حتی روستاھای این منطقه کشیده 
شده است. نیروھای دشمن در این منطقه با بی رحمی و قساوت تمام به کشتار 
مردم مشغولند و از خون جوان و پیر و کودک، جویبارھای خون جاری ساخته اند. در 
چنین اوضاعی ھیچ انسان آزادیخواه که قلبش حقیقتا با قلب مردمان رنجدیده ایران 

می تپد نمی تواند ساکت نشسته و وظیفه سنگین یاری به توده ھائی که در زیر آتش 
و خون قرار گرفته اند را بر دوش خود احساس نکند. اما بزرگترین یاری به خلق قھرمان 
کرد در جنگی که جمھوری اسالمی علیه توده ھای ستمدیده کردستان به راه انداخته 

از طریق گسترش نبرد به دیگر شھرھای ایران میسر است. حضور رزمنده توده ھای 
انقالبی و جوانان جان برکف در خیابان ھای سراسر کشور، باعث پراکندگی نیروھای 
دشمن شده و از تمرکز بیشتر نیروھای مسلح در کردستان می کاھد. در ھمان حال 

گسترش و تداوم نبردھای خیابانی و مقابله با مزدوران جمھوری اسالمی در نقاط 
مختلف ایران، رژیم را ھر چه بیشتر دچار ضعف و استیصال نموده و بذر یأس و ناامیدی 
در میان نیروھایش می پاشد و تضادھای درونی آن را تشدید می کند. در این پروسه 

است که جمھوری اسالمی بیش از پیش به سوی سرنوشت محتوم خود یعنی مرگ و 
نیستی کشیده شده و راه  انقالب تا رسیدن به پیروزی ھموار می گردد. 

بـا احـساس امیدواری، بـاید گـفت که خـبرھـا امـروز حـاکی از آن اسـت که مـردم در نـقاط 
دیگر ایران چنین ضـرورتی را در یافـته و اکنون در بسیاری از شھـرھـا از تھـران گـرفـته تـا 
ھـمدان تـا تـبریز، تـا مشھـد، تـا قـزوین تـا بـوشھـر، تـا بـندر عـباس و... در حـال جـنگ بـا 
نیروھـای دشـمن ھسـتند. دانـشجویان نیز بـا تجـمعات اعـتراضی، حـمایت و پشـتیبانی 
خــود را از مــردم دلیر و رزمــنده کردســتان اعــالم می دارنــد. شــعارھــائی نظیر "مــھابــاد، 
کردسـتان، الـگوی کل ایران" در تھـران و شھـرھـای دیگر فـریاد زده می شـود و بـرخی از 
مـردم مـناطـق مـختلف بـرای اھـدای خـون بـه بیمارسـتانـھای شھـرھـائی که صـحنه درگیری 

ھستند، روان شده اند.  
امـروز آشکار اسـت که خـون شھـدای کردسـتان بـا خـون دیگر شھیدان در سـراسـر ایران در 
آمیخته اســت. تــردیدی نــباید داشــت که بــذر این خــونــھا تضمینی بــر ســرنــگونی رژیم 
وابسـته بـه امـپریالیسم جـمھوری اسـالمی و تـداوم امـر انـقالب می بـاشـد و در ھـمان حـال 
نـابـودی سیستم سـرمـایه  داری حـاکم بـر ایران که عـامـل اصلی فـقر و گـرسنگی و بی 
خـانـمانی و ھـزاران رنـج و مـشقت کارگـران و زحـمتکشان و دیگر تـوده ھـای تـحت سـتم 

ماست را نوید می دھد. 
انــقالب در ایران بــرای دســت یابی بــه پیروزی قطعی، نیازمــند یک تشکیالت انــقالبی 
اسـت. در حـال حـاضـر تشکیل گـروه ھـای سیاسی- نـظامی تـوسـط جـوانـان آگـاه و رزمـنده 
بـا تـعدادی انـدک و بـا رعـایت شـدید اصـول مخفی کاری در نـقاط مـختلف ایران، گـامی در 

پاسخگوئی به این نیاز اساسی است. 

درود بــر خــلق رزمــنده کرد که بــرای دســت یابی بــه نــان مسکن و آزادی می 
جنگد! 

پیروز بـاد قھـر انـقالبی تـوده ھـا در مـقابـل قھـر ضـد انـقالبی نیروھـای مسـلح 
دشمن! 



اشرف دھقانی 
٣٠ آبان ١۴٠١ 


