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 !کوردستان در یاس�م یجمھور وحشيانەی یاشغالگر سال دو و یس

در  مردمی کە ميباشد؛دستان کور بەایران رژیم جمھوری اس�می   ددمنشانه ەیمرداد سالروز حمل ٢٨

ام سقوط  نظ ؛دنمقاومت ميکنجمھوری اس�می  سرکوب و کشتار اشغالگران  بر عليهدو سال  و  سی طول

 و دیگر دستانورمردم ک ەیزادیخواھانجنبش آ در تاریخ غييریت  ميبایست نقطه کە،ی در ایران شاھنشاھ

  این ميسر را طی نکرد. ید�یل مشخص ەب  تاسفانهم،  ميشد ليتھای تحت ستم در ایرانم

رزات سياسی در ی از خواست و مبابخشی مھم و فعال  ھميشه ،و سرزمين خویش ميھن  وفادار به کردھا 

 با  که، دیری نپایيدھنشاھی  ستان از فروپاشی حکومت شادپيروزی و شادمانی مردم کورایران بودەاند، 

 بار با  گرفت، و ایناس�می قرار   قدرت رسيده به تازەجمھوری   و مذھبی  اشغالگرانه،  مرتجعانه ھای اندیشه

  قرار گرفت.مورد تھاجم قرون وسطایی مذھبی ھای  شيوه ترین ددمنشانه

خواھان  ،مختلف شيوەھای ومتد   اب ملت کورد و خفقان سرکوب منظور  به انلگران اشغاگنمایندپيشترھا، 

دست   را بهیارانش قاضی محمد و مھوری کوردستان و اعدام جافتخارات ن بودند مردم کوردستان آ

،  گذشتهاز  ددمنش تربار حکومتی  این اماکنند؛   عموم را گمراهافکار  این طریق  و به فراموشی بسپارند

ملتی را زیر  ،ندخورد قسم ،نی و لشکریان اس�م ميخامام  "جھاد"فرمان تحت ھيو�یی مرتجع و واپسگرا، 

  د.نپوتين سپاھيان امام زمان بە خاک و خون بکش

 ،آشتی، صلح را در راستایمردم کوردستان  برحقھای سياسی و  خواستهتا  جود نداشتوگوش شنوای 

  که ، رفتە بودقرار نگبرابر ملتی در  _تنھا_بار  ملت کرد این بشنود؛و عاد�نه  آميز ھمزیستی مسالمت

قتل و عام کردستان و اشغال  یا؛ بودندآویختە گردن  کليد بھشت را بە ؛ یابود  دیده  امام را در ماهعکس 

ی جریانات و ھاایرانيست واپسگرایان با�دست و پانميپنداشتند، بلکە بھشت   به شانورودرا ضامن  کوردھا

لشکر  هھمە و ھمە سيا، زادەھا ھا (اکثریت)، مفتیچریک سازمان و خلق ایران مجاھدین و  چون حزب توده

راە  سر ت برسا  طالبات مردم کوردستان مانعی جدیخواست و م می پنداشتند،کە ، دندبو ایھەپشت جب

   .بودند  پنداشته خود  آرمانشھرکە در اميال و آرزوھای 

مل اشغالگری و کشتار مردم ن و  ماشين سرکوبگر جمھوری اس�می را عاگانميتوان تنھا نمایند اینرواز 

 ع؛ و آشکارا برای حفظ منافدانند نی که خود را جزو ملت با�دست میھمەی کسابلکە  ،ستان دانستکورد

با د�یلی که تنھا برای  را نادیده می گيرند، ستم  خواستھای ملت تحت می دارند وملت با�دست گام بر

دن خواست تودەھای مردم کر در کشتار و پایمال، با ھمکاری جمھوری اس�می مصداقيت داشت شانخود

  ھستند. سھيم جنایات جمھوری اس�می ایران پس در؛ کنند و می؛ شرکت کردە

در  خود  سرکوبگرانهپيشروی و موفقيتی کە جمھوری اس�می در عرصە حاکميت سياە و  ،ما بر این باوریم

اشغالگری  خصوصياتمرتبط بە  تنھا ،استدست آوردە ەمردم کوردستان بآزادیخواھانەی مقابل جنبش 

و تشکي�ت کوردستانی  عدمو احزاب  بودن" ینکوردستا"فکر و اندیشە فقدان  ،اتوانین ،نيست، بلکە ضعف

بە  ،از عوامل موثر دانستآشکارا، برنامە ناسيوناليزم آزادیخواھانە را پيش ببرد   کهای آزادیخواھی ھو متد

ھمين امر سبب  ،دنو آلترناتيوی داشتە باش؛ دنشغالگران مقابله کنسياست ھای ا مقابلی که در  شيوه

  شود.خسارات بسياری متحمل ، که مبارزات آزادیخواھانەی مردم کوردستان شده است

و  عميقترمحتوای  1358سال  مرداد 28در ــ  رھبر جمھوری اس�میــ  از طرف خمينیاع�م جھاد 

یت اللە خمينی بھتر از ھر کسی آ ،نھا به نکتەی مذھبی آن بسنده کردتکە  ،گستردەتر از آن دارد
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و گروه بزرگی از مردم کوردستان نيز دارای مذھب که در کوردستان تنوع مدھبی وجود دارد دانست،  می

، خمينی ميدانست کە چينين یورشی بە کوردستان تروخشک را باھم ميباشندیا مذاھب دیگری تشيع 

کردن و درھم شکستن جنبش  ان جھاد او در مقابل مردم کوردستان برای سرکوبخواھد سوزاند، فرم

  خواھد شد کە شعار تماميت ارضیتحو�تی آنچنان ت دستخوش در درازمدیقينا" آزادیخواھانە ملتی بود کە 

  ناپذیر و دشوار خواھد کرد.  ایران و بلندپروازی ملت با�دست را دستخوش شکستی برگشت

انواع تسليحات جنگی عليە گيری بکار و  ژیوولئسياسی و اید متدبا و ضدانسانی   مرتجعنيروھای  بسيج

مختص بە ایران و حکام جمھوری اس�می  دیمی در جھان دارد و تنھاستم، تاریخی طو�نی و ق ملتھای تحت

 تداوم  مقطعیتا  ،جنبشھای سياسی و ستم  تحت ملل در مقابل تجاوز و عنفشيوەھای  ایننيست، 

  ستم محکوم باشد. کە ملت با�دست حاکم و ملت تحت خواھد داشت

قب� اع�م مرداد) تکرار ھمان شعاری است کە ٢٨این قبيل (سياھی از  ھایشعار ما در سالياد روز

سياسی و نظامی ایران در کوردستان/ بلە برای بيرون رفتن سپاە اشغالگر  حکام نە برای حضور"کردەایم: 

انيزم پلوراليزم ن/ بلە برای استقرار حکومت دموکراتيک و عاد�نە در کوردستان کە با مکایران از کوردستا

  ".گرددسياسی اجرا 

با�دست از طرف جمھوری اس�می، برای یک لحظە   در مقابل این تجاوز و وحشيگری ملتمردم کوردستان 

و کشمکش در درون حکام و تمام و قم دعوا عليرغم اینکە در تھران  و نخواھد بود،نبودە  منفعلغافل و 

جناحھای آن، برسر گرفتن قدرت بە کجا منتھی ميگردد و یا اپوزیسيون داخل و خارج از چپ و راست آن 

نشدە در سنگر اپوزیسيون  با ایدە و تفکرات پنھانی و اع�مایرانيستھا/ و...)  طلبھا/مجاھدین/پان (سلطنت

این مبارزە را با جدیت با تعمق ھرچە بيشتر دم کوردستان ایرانی چە دستاوردی بەجا خواھد گذاشت، مر

  .خواھند داد  ادامه تمام 

کردستان از مردم جسور و  شرق یکی از سياھترین روزھای تاریخ جنبش کورد در ١٣٥٨مرداد  ٢٨در سالروز 

ک در خواستار آزادی و استق�ل حکومتی دموکراتي  و مصرانه فداکار کوردستان ميخواھيم کە آشکارا 

، �ریسموبد کە بە سکما ميخواھيم حکومتی در کوردستان استقرار یامسير کوردستان باشند، در این 

حقوق انسانھا، احترام بە اصول و پرنسيپھای آزادی و دمکراسی ، پلوراليزم و پارلمانتاریسم، حق کارگران و 

  ، پایبند باشد.دینی و غير دینیطور کلی برابری و آزادی  زنان و بە

  و واپسگر از کوردستان بيرون روند. ، دد منشنيروی حـکام اشغالگر 

  دموکراتيک و عاد�نە در کوردستان. یحکومت پرچمباد  افراشتە بر

  

  موکراتی کـوردسـتانکــۆمە%ە ــ حـزب سـوسيالد

 کوردی �٢٧١١و~ژی  گه ١٨ با  برابر  ١٣٩٠ مرداد ١٨


