 28مرداد خميني تداوم 28مرداد شاه!
بيست و چهارمين سالگرد يورش نظامي جمهوري اسلمي به كردستان
در تتابستتان 1358ختميني جتلد طتي حتكمي دستتور حتمله بته كتردستتان انتقلبتي را بته ارتتش ارتتجاعتي كته از رژيتم شتاه بته ارث بترده
بتود و بته ستپاه پتاستداران صتادر كترد  .پتيش از ايتن در نتوروز 1358متزدوري بته نتام سترهتنگ صتياد شتيرازي بتا كتمك نتيروهتاي
مرتجع كرد همچون مفتي زاده كه بعدا خود و دارودسته اش مورد غضب خميني قرار گرفتند بهار سبز كردستان را خونين كرده
بتود .امتا ايتن بتار ابتعاد جتنايتت بته متراتتب وستيع تتر بتود .نتيروهتای ملی متذهتبی درون حکومتت)نتهضت آزادی و بنی صتدر (بتا ايتن
لشکر کشی ارتتجاعی هتمراه و هتمدستت بتودنتد .رژيتم در ابتتدا شهتر كترمتانتشاه را متنطقه جتنگي اعتلن كترد ،و بته قتلع و قتمع نتيروهتاي
انتقلبتي پترداختت و شتبانته بته دستتگيري جتوانتان متبارز شهتر اقتدام نتمود .ختلخالتي جتلد ،پترويتز گترجتي بتيانتي ،متعلم انتقلبتي شهتر
كترمتانتشاه ،و حستين شتيانتي متعلم متبارز متنطقه روانستر و 10متبارز ديتگر را بته جتوخته هتاي آتتش ستپرد  .چتمران كته بته»جتلد ختلق
كترد « متعروف شتد ،از زمتين و هتوا بتا بتمب هتاي ختوشته اي و نتاپتالتم و از طتريتق هتلي كتوپتترهتاي راكتت دار و تتوپ ختانته ستنگين بته
كشتتار متردم متبارز پتاوه دستت زد  .پتس از اشتغال شهتر بتا وجتوديتكه اكتثريتت متردم و جتوانتان بته كتوهتها پتناه بترده بتودنتد ،چتمران و
دارودستته ارازل و اوبتاش وي هتر كتس را كته دم دستت يتافتتند دستتگير نتمودنتد .آنتها دكتتر رشتونتد سترداري كته يتك پتزشتك انتقلبتي و
متبارز بتود و بتراي ختدمتت بته ختلق ،متدتتها پتيش از ايتن وقتايتع بته متنطقه محتروم كتردستتان رفتته بتود ،در روانستر دستتگير و بته هتمراه
 10تن ديگر ،در پشت بيمارستان شهر ،به اعدام محكوم و حكم را بلفاصله به اجرا گذاشتند.
عتليرغتم ستبعيت و جتنايتات رژيتم جتمهوري استلمتي ،متردم زحتمتكش و متبارز ايتن متنطقه نته تتنها مترعتوب ايتن ددمنشتي هتا نشتدنتد بتلكه
هتزاران زن و مترد و پتير و جتوان و نتوجتوان بته عترصته متقاومتت و متبارزه پتيوستتند و بستياري از آنتان تتبديتل بته رهتبران و
فرماندهان نظامي جنبش كردستان شدند..

چرا خميني جلد  ،قاتل انقلب 1357دست به چنين لشكر كشي زد؟
پتيش از حتكم جتهاد ختميني عتليه ختلق كترد ،شهترهتاي كتردستتان تتوستط شتوراهتاي متردمتي و نتيروهتاي انتقلبتي اداره متي شتد .دهتها
اتتحاديته دهتقانتي و جتمعيت تتشكيل و زمتين بتين دهتقانتان تقستيم شتده بتود بتطورمتثال ،جتمعيت دهتقانتي روانستر تتحت رهتبري
روشتنفكران انتقلبتي و كتمونيستتي هتمچون رفتيق جتانتباختته شتكر احتمدي) كته در قتيام ستربتداران در 5بتهمن 1360در آمتل بته استارت
نتيروهتاي دشتمن درآمتد و در استتاديتوم شهتر آمتل در حتالتيكه مجتروح بتود بته جتوخته اعتدام ستپرده شتد (هتزاران هتكتار زمتين را بتين
دهتقانتان تقستيم کرده بتودنتد .فتئودالتها و مترتتجعين محتلي يتا بته عتراق متي گتريتختند و يتا در متعيت پتاستداران بته ستركتوب متردم می
پترداختتند  .مجتموعته ايتن متسائتل و مستلح شتدن ختلق كترد و فتعالتيت نتيروهتاي انتقلبتي در ايتن ختطه ختطري جتدي بتراي بتورژوا _
كتمپرادور هتاي نتو پتاي استلمتي متحسوب ميشتد .پتس تتنها چتاره بترايتشان لتشكر كشتي و اشتغال نتظامتي بتود .در ايتن راستتا بستياري از
فترمتانتدهتان ارتتش شتاهتنشاهتي نتيز بتكار گترفتته شتدنتد  .كتردستتان نته فتقط بته اشتغال نتظامتي ارتتش و ستپاه پتاستداران جتمهوري استلمتي
درآمتد بتلكه بته متحاصتره اقتتصادي نتيز درآمتد .امتا عتليرغتم ايتن حتملت ،كتردستتان انتقلبتي تتنها نتبود .در چتار گتوشته ايتران از مسجتد
ستليمان گترفتته تتا تتبريتز از آمتل و كترمتان و دانتشگاهتهاي اهتواز و تهتران و ستايتر نتقاط هتمه جتا متركتز متقاومتت و دفتاع از ستنگر
انتقلب ايتران بتود  .هتزاران دانتشجوي كتمونيستت و انتقلبتي بته كتردستتان رفتتند و در كتنار دهتقانتان و زحتمتكشان كترد در جتنگ عتليه
قتواي اشتغالتگر جتمهوري استلمتي جتنگيدنتد و جتان بتاختتند .دانتشگاهتها ،بته متراكتز هتماهتنگي و جتمع آوري كتمكهاي متالتي و داروئتي و
غتذائتي و پتوشتاك و رستانتدن ايتن كتمكها بته كتردستتان تتبديتل شتد ند و در ايتن راه دهتها دانتشجوي انتقلبتي دستتگير و زنتدانتي شتدنتد و
برخي نيز جان باختند.

 24ستال از اغتاز ي ورش ارتتجاعتي ختميني بته كتردستتان در تتاريتخ بيستت و هشتت مترداد 1358متيگذرد .طتي ايتن متدت تتوده هتاي
زحتمتكش و متردم كتردستتان جتز ستركتوب نتظامتي و ستياستي و محترومتيت اقتتصادي چتيزي از ايتن رژيتم نتديتده انتد .امتروز عتده اي از
ستران ستپاه پتاستداران و ارتتش و ستاوامتا و جتاشتها كته در ستركتوب متردم كترد در صتف اول بتودنتد ،ختود را»اصتلح طتلب «متعرفتي
متي كتنند امتا هتمان مترتتجعين و جتانتيان ستابتق هستتند  .بتا ايتن تتفاوت كته بتخاطتر بحتران ستياستي هتمه جتانتبه رژيتم جتمهوري استلمتي و
آشتكار شتدن دورنتماي سترنتگونتي آن ،صتلح ديتده انتد كته ختود را بته ظتاهتر هتمسو بتا متردم نتشان دهتند .امتا تتوده هتاي متردم هتيچ يتك از
جتنايتتكارانتي كته دستتشان را بته ختون ختلق كترد آلتوده كتردنتد فترامتوش نتكرده و نتمي بتخش ند .تتوده هتاي متردم كتردستتان در
اوج تتهاجتم هتمه جتانتبه حتكام استلمتي بته آزاديتها و حتقوق پايه ای متردم ستراستر كتشور ،آتتش متبارزه مستلحانته عتليه جتمهوري استلمتي
را بترافتروختته نتگاه داشتتند و امتروز نتيز متي تتوانتند و بتايتد نقشتي پيشترو در متبارزه بتراي سترنتگونتي رژيتم جتمهوري استلمتي بتازي
كنند.
قواي اشغالگر از كردستان خارج بايد گردد!
زنده باد حق تعيين سرنوشت تا حد جدائي!
سرنگون باد رژيم جمهوري اسلمي!
پيش بسوی انقلب دمکراتيک نوين!

حزب كمونيست ايران (م ل م)
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