
 

 احسان فتاحيان آيست؟

وي به خاطر انجام اقدامات تروريستي و ترور تعدادي از شهروندان ايراني از سوي سرمداران گروهك موسوم به 
 .آومله مورد تشويق قرار گرفته است

با: فارس در پي اجراي حكم اعدام احسان فتاحيان در ماه جاري، بني صدر و گروهك آومله بصـورت جداگانــه 
صدور بيانيه هايي نسبت به اعدام وي به دليل به شهادت رساندن مردم بيگناه آرد و اقـدام مسـلحانه عليــه

 .جمهوري اسالمي واآنش نشان داده و از فتاحيان بعنوان فعال سياسي ياد آردند
 

له اقـدام جرائم مختلفــي از جم حكم اعدام احسان فتاحيان چندي پيش در زندان مرآزي شهر سنندج بنا بر 
عليه امنيت ملي از طريق اقدامات مسلحانه و محاربه اجرا شد آه اجـراي ايـن حكـم باعـث بـه تكـاپو افتـادن

 .معاندان در جهت زير سوال بردن نظام شد
 
 احسان فتاحيان آيست؟*

 
به 1384اي اسـت آـه در سـال           ساله    27احسان فتاحيان جـوان         شور متـواري شـده و در شـمال عـراق  از آ

گروهك تروريستي آومله پيوسته بود و پس از پذيرش و عضويت در اين گروهك تروريستي همـراه بـا تعـدادي
حوه  ديگر از عناصر مسلح در ارتبـاط بـا عمليـات               هـاي تروريسـتي تحـت آمـوزش هـاي نظـامي قـرار گرفتـه و ن

يت                استفاده از آليه سالح  له از هاي سبك، نيمه سـبك، بمـب گـذاري و تـرور را آموخـت تـا در مامور هـاي محو
لي  جانب سران تروريست     يران عم خل منـاطق آردنشـين ا هداف آنهـا را در دا ند ا  اين گرهك تروريستي بتوا

 .سازد
 

ظام اسـالمي دسـت بـه  هايي هستند آه از مدت        گروهك تروريستي آومله و پژاك جزو گروهك             ها قبل عليه ن
عي ضع فجي با و اقدامات مسلحانه زده و تا آنون تعداد بيشماري از فرزندان خطه آردستان و شرق آشور را 

ند  به شهادت رسانده پس از جدا آردن سرهاي شهدا از تن آنها اين اقدام را جهاد در راه خدا نامگذاري آرده                               ا
ضاي ايـن گروهـك باني اقـدامات مغرضـانه اع آه بــه نحـوي قر اين در حالي است آه اآـثر شـهدا و آسـاني 

 .اند همگي از اهالي آرد منطقه هستند شده
 

ترور فتاحيان پس از آن بارها همراه با تيم             هاي مسلح آومله براي ارعاب، تهديد، ربايش و اخاذي مسـلحانه و 
هـاي تروريســتي شهروندان مورد نظر گروهك وارد اين مناطقي از شرق آشور شده و پس از انجـام ماموريـت                     

 .به پايگاه گروهك در شمال عراق بازگشته بود
 

وي به خاطر انجام اقدامات تروريستي و ترور تعدادي از شهروندان ايراني از سوي سرمداران گروهك موسـوم
 .به آومله مورد تشويق قرار گرفته است

 
ست               نب احسان فتاحيان در آخرين اقدام خود همراه با هفت نفر از تروري هـا بـر اسـاس ماموريـت محولـه از جا

با سران گروهك تروريستي آومله وارد مناطق عمومي شهرستان آامياران شـده و طـي درگـيري مسـلحانه 
ماند و سرانجام در يك مرحله تعقيب نيروهاي نظامي در منطقه مجروح و از همراهي با تيم تروريستي باز مي           

 .دستگير شد 87تير  29و گريز مسلحانه در 
 

تل وي پس از دستگيري برابر قوانين در دادگاه صالحه با حضور وآيل مدافعش به اقدامات تروريستي خــود و ق
صادره در آه حكـم  كوم شـد  به اعـدام مح ستان اعـتراف و پـس از محاآمـه  تعداد زيادي از مردم بيگنـاه آرد

 .آبانماه سال جاري در زندان مرآزي سنندج به اجرا درآمد 20خصوص وي در 
 

ست مـي              براي آگــاهي بيشــتر از فعاليـت     صحنه         هـاي تروريســتي ايـن تروري هـاي هـايي از فعاليـت      تـوان فيلـم 
 .مسلحانه وي در مقر گروهك آومله را در اينترنت را مشاهده آرد

 

١۴:۴۵ - ١٣٨٨ آبان ٢۵: تاريخ١۶۴٢٩: آدخبر
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 جنگ تبليغاتي پيش از اجراي حكم*
 

خي رسـانه                 عليرغم اعتراف فتاحيان به مواردي در جريان رسيدگي              ماتش، بر با   به اتها هـا بـا انتشـار اخبـاري 
تا اعـدام فتاحيـان             24"    ،  "اعدام فتاحيان را متوقف آنيد         " عناويني همچون     و مـواردي از ايــن" ساعت مانـده 

شوب و شـورش در سـنندج و جلوگـيري از قبيل سعي در جلب افكار و احساسات مخاطبان خود براي ايجاد آ
 .اجراي حكم آردند آه البته در مطالب زير چگونگي شكست اين اقدام آنها بررسي خواهد شد

 
تـر در جهـت اي رنگيـن   اي بود تا خبر، جلوه     هاي رسانه    هاي خبري انتشار برخي دروغ       البته در اين جريان سازي      

 .توان از اين قبيل دانست  منسوب به فتاحيان را مي اهداف معاندان داشت، رنجنامه
عدام فتاحيـان منتشــر  در حالي آه اآثر رسانه       هاي فارسي زبان وابسـته بـه اسـتكبار خبرهـاي متنوعـي از ا

اي از سوي فتاحيان از داخل زندان شـدند آـه ها در خبري مدعي انتشار رنجنامه      آردند ناگاه برخي رسانه    مي
يان در سـطح وسـيعي منتشـر اين متن به اصطالح رنجنامه بالفاصله به عنوان ناگفته           هايي منسـوب بـه فتاح

 .شد
 
 صدور اطالعيه بني صدر و گروهك آومله در مخالفت با اعدام فتاحيان*

 
فراري ايــران لوع و  هور مخ سن بـني صـدر رئيـس جم نكته قابل توجه در اين بين اطالعيه اي است آه ابوالح

 .منتشر آرد
 

اي براي به آشوب آشـاندن آردسـتان خواسـتار شـورش و اعـتراض مـردم  هاي رسانه   وي در ادامه جو سازي       
قدامات نسبت به اعدام فتاحيان به جرم قتل تعداد زيادي از مردم، محاربه و اقدام عليه امنيت ملي از طريق ا

بي                       شود ولي تمام اين خبرسازي        مسلحانه مي  جراي قاطعانـه حكـم  يت بـا ا كم  مـي ثمـر     هـا در نها مانـد و ح
ظامي بـه اجـرا يتي و انت فتاحيان در روز بيستم آبانماه در زندان مرآزي سنندج با حضور مقامـات قضـايي، امن

 .گذاشته شد
 

ني و هاي ضد انقالب، شخصيت      اجراي حكم دادگاه تجديد نظر به مزاج برخي رسانه          سابق و فـراري آنو هاي 
ين معانـدان نظـام فتاحيـان را خي از هم همچنين برخي همسويان فكري اين فرد نا خوش آمد تا جايي آه بر

 .هم ناميدند" شهيد "
 

طي اطالعيـه            در اين بين برخي دانشجوياني آه خود را سوسياليست معرفي آرده             ند نـيز  به  بود اي نسـبت 
شده بـود اعـتراض اعدام فتاحيان آه به دليل آشتار مردم و اقـدام مسـلحانه در آردسـتان دسـتگير و اعــدام 

 .اجتماعي خواندند_ آرده و آنرا اقدامي ضد انساني و عليه فعاالن سياسي 
 

هك  پس از اجراي حكم فتاحيان رسانه         ضويت در گرو له ع قالب ضـمن رد اتهامـات فتاحيـان از جم هـاي ضـد ان
ضويت در گروهـك به آشـتار و ع يان  آومله اين اقدام را جنايت خطاب آردند اين در حالي است آه خود فتاح

 .آومله در دادگاه اعتراف آرده بود
 

گروهك تروريستي آومله هم آه تا آنون با اقدامات مسلحانه متعددي جان صدها نفر از مردم بيگناه را گرفته
هاي مختلف دست به ترور و قتل مردم در جهت اهداف گروهك  اي اعدام فتاحيان آه بارها در عمليات             در بيانيه   

 .مذآور زده بود را اقدام عليه بشريت ناميد
 

 .با اين وصف جا زدن احسان فتاحيان به عنوان فعال سياسي آرد جاي سوال دارد
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