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  بھرام رحمانی: هفرستند

 ٢٠١٨ اگست ٢٠

 نھای ايرا خلق ھا و بيانيه پالتفرم دموکراتيک جنبش

  ،]اسد[ مرداد٢٨مناسبت   به
  !حکومت اسالمی به کردستان روز تھاجم وحشيانه نيروھای سال

  

م نظير مرد هللا خمينی بر عليه مردم کردستان و يادآور مقاومت بی آيتروز صدور فرمان جھاد   مرداد ماه سال٢٨

   .کردستان عليه نيروھای جھل و جنايت و ترور اسالمی است انقالبی

ھای متجاوز  ھا و گروه  مرداد، خمينی به نيروھای سپاه و ارتش و کميته٢٨ شنبه سی نه سال پيش سال پيش در روز يک

حکومت اسالمی اھميتی هفرمان داد تا از زمين و ھوا به کردستان يورش ببرند و مردم کردستان را که ب مسلح خود

تجاوز نيروھای  اما مردم کردستان در برابر اين تھاجم و. دھی خود بودند، سرکوب کنند مشغول سازمان دادند و نمی

  .نوشت خويش حاکم گردند آوردھای انقالبی خود دفاع کنند و بر جھل و جنايت ايستادند تا از دست

  
رسيده، تنھا به کردستان محدود نبود، بلکه از ھمان روزھای نخست  رتقد تھاجمات وحشيانه حکومت اسالمی تازه به

شده  اوردھای مردم در سراسر ايران آغاز انديش و مرتجع، به دست پوش و تاريک نيروھای سياه پيروزی انقالب، يورش

 که مخالف آن چپ و سوسياليست ھا و احزاب پذيرفتند؛ سازمان حجاب اجباری اسالمی را نمی سرکوب زنانی که . بود

ھا  آن. شان قرار داده بودند اجتماعی را در دستور حکومت ھای مردمی و فرھنگی و ھمه تشکل بودند و نھايت حمله به
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. جويی داشت نابود سازند طلبی و عدالت طلبی، برابری خواھی، دمکراسی و بوی آزادی چه رنگ کردند ھر آن سعی می

اسالمی،  قدرت رسيدن حکومت  مرداد، بلکه از ھمان فردای به٢٨نه از سياست سرکوب و ترور حکومتی  بنابراين،

  .آغاز شده بود

نگار و استاد طلب و دکتر و مھندس و روزنامه  که امروز اصالحھايیاسناد فراوانی وجود دارد که بسياری از شخصيت

آن  صدر و غيره درچون بنی  و کسانی ھمپور، حجاريان، عبدیزيبا کالم، اکبر گنجی، جاليیاند مانند دکتر دانشگاه شده

حکومت جھل و جنايت اسالمی  ھایشان را در جھت کشتار مردم انقالبی کردستان و تحکيم پايه روزھا تمام ھم و غم

قرار گرفته و خواھان مسلح کردن » امام ضدامپرياليست« ھا نيز در کنارحتی برخی احزاب و سازمان. گذاشته بودند

ھا مردم انقالبی کردستان را عوامل پاليزبان و بيگانه و ضدانقالب  آن. سنگين بودند ھای سالح  بهسپاه پاسداران

  .ناميدند می

مانده از رژيم سرنگون شده سلطنتی، پاسداران  ژاندارمری باقی  خمينی، ارتش و١٣۵٨ مرداد ٢٨با فرمان حمله 

 ،»پوشان کفن«، »سياه جامگان«، »انقالب اسالمیمجاھدين «بندان چاقوکشان و قداره حکومت اسالمی، سيلی از

طلبانه و انقالبی صدای حق سوی کردستان سرازير شدند تا ھرگونه ، به»سپاھيان اسالم«و » جويان خط امامدانش«

پا خاستند و جنبشی را راه  وحشيانه، مردم انقالبی کردستان، به اما، در برابر اين يورش . دمردم کردستان را خفه کنن

 .دھداين جنبش زنده است و به مبارزه انقالبی خود ادامه می نداختند که اکنونا

  :بخشی از فرمان حمله خمينی به کردستان، چنين است

اند من دستور بدھم به سوی پاوه و مردم غيرتمند تقاضا کرده ھای مختلف ارتش و پاسدارانن گروهاز اطراف ايرا«

ھا و توپ کنم، اگر باکنم و به دولت و ارتش و ژاندارمری اخطار میان تشکر میمن از آن. کنند رفته، غائله را ختم

ھای کيھان روزنامه(»...دانممسئول می  ساعت ديگر حرکت به سوی پاوه نشود، من ھمه را٢۴ھا و قوای مسلح تا تانک

  )١٣۵٨ مرداد ماه ٢٧، شنبه ...و اطالعات و

خمينی، . نمايندگان مجلس خبرگان در قم، او را مالقات کردند در پی انتشار اين فرمان خمينی، عصر ھمان روز،

کردستان  طلبخواه و حقشرمانه مردم انقالبی و آزادیسخنانی، با زبانی زمخت و خشن و بی او، طی. سخنرانی کرد

ھا را آزاد کردند، گفتار آزاد کردند، قلم مرزھا را... «: گفتاو، در بخشی از سخنرانی خود . کار و فاسد ناميد را خراب

کارند، ديگر با اين  ھا خراباين... ھا يک مردمی ھستنداين که اين خيال را آزاد کردند، احزاب را آزاد کردند، به

را ما  ھااين. کار ھستند، يک جمعيت فاسد ھستند ھا يک جمعيت خراباين... ماليمت رفتار کرد شود بااشخاص نمی

اند که خود شماھا داريد اين کارھا را کرده حاال ھم اعتراض. خواھد بکنندشان می توانيم که بگذاريم ھر کاری که دلنمی

کنند بعد گردن مردم خودشان ايجاد غائله می... کاری را کردند روز پيش آن خراب ھا که پريروز و چندنظير آن. کنيدمی

سخنرانی خمينی را  »...کنيمھا بايد با شدت رفتار کرد و با شدت رفتار میبا اين... مردمی ھستنديک چنين  ...گذارندمی

 نيز متن کامل ١٩٧٩ اوت ١٧ -  ۵٨ مرداد ٢٨ راديو و تلويزيون سراسری کشور پخش کرد و روز ٢٠ساعت 

  .گرديد ھای کيھان و اطالعات درج سخنرانی او، در روزنامه

آميز خود ھای دولتی، تبليغات دروغين و غيرواقعی و تحريکرسانه العيه و سخنرانی خمينی،در ھمان ساعات پخش اط

و کليه نيروھای سرکوبگر نظامی و   دھا و احزاب و ديگر نھادھای مردمی آغاز کردنکردستان و سازمان را عليه مردم

  .راھی کردستان شدند ھای مخربالھی با کليه تجھيزات و سالححزب

کليه نيروھا و و قوای نظامی به اين دستور . به سنندج برويد بدون فوت وقت«: طالعيه ديگری صادر کردخمينی، ا

نيم ساعت  اند و اگر تاھای آنان را محاصره کردهھا و سازمانخبر رسيد که در سنندج، ارتشی الساعه: توجه فرمايند
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ھای مراکز ابالغ کنند دھم که به پادگانمی  انتظامی دستورکليه قوای اکيدا به... برندھا را میديگر کمک نرسد، اسلحه

پاسداران انقالب در ھر محلی ھستند . و با شدت اشرار را سرکوب نمايند قدر کافی به طرف سننددج حرکت کنند که به

تاخير و . ندنماي طرف سننج و تمام کردستان با پل ھوايی بسيج شوند و با تمام شدت اشرار را سرکوب به به مقدار کافی

که مراقب باشند ھر يک از ماموران  خواھماز ملت ايران می. شودشدت تعقيب می قدر يک ساعت از وظيفه به لو به

. من خبر بسيج عمومی برسد تا نيم ساعت ديگر از قوای انتظامی به من انتظار دارم که. تخلف کردند فورا اطالع دھند

  )١٣۵٨ مرداد ٢٩روزنامه کيھان، (»١٣۵٨ مرداد ٢٨ الخمينی، هللا الموسویوالسالم روح

دنبال بھانه و فرصت بود تا از اين طريق  جانبه به کردستان، به ھمه اين وقايع حاکی از آن است که خمينی، برای حمله

و با تھديد  حکومت خود را. ھا را ببندددھان. ھا را بشکندقلم. دمکراتيک انقالب را سرکوب کند آوردھای کليه دست

  .ترور و جنگ و کشتار تثبيت کند

اين . اسالمی در شھر نقده، جنگ ترک و کرد راه انداختند ، عوامل حکومت۵٨ فروردين ٣١برای مثال، در روز 

ارتش و پاسداران به فرماندھی مالحسنی . عام شدندصدھا تن از ساکنان شھر قتل .درگيری يک ھفته ادامه داشت

از مردم کرد اين  بسياری. ھا را غارت کردنددر اين شھر زدند و منازل و اموال آنکشتار مردم کرد  به وحشی، دست

  .شھر را مجبور به ترک شھر کردند و آواره نمودند

 دقيقه ۴٠ و ٢نيروھای سرکوبگر، ساعت . و اعتراض زدند تظاھرات مردم انقالبی کردستان، در ھمه جا دست به 

 خبر و تصوير اين. ای اعدام کردندگونه محاکمهانان شھر پاوه را بدون ھيچنفر از جو ١١، ۵٨ مرداد ٢٨بامداد روز 

ھواپيماھای جنگی بر فراز  شب نيمه. ھای داخلی و خارجی درج گرديد مرداد در رسانه١٨گری، در روز وحشی

  .ديوار صوتی را شکستند مانور زدند و ويژه شھر سنندج، دست به شھرھای کردستان، به

 روزنامه ديگر را صادر ٢٢، آذری قمی در تھران، توقيف ۵٨مرداد  ٢٩رش وحشيانه به کردستان، روز زمان با يوھم

  .کرد

دفاتر فدائيان خلق، مراکز کانون وکال، کانون نويسندگان، جبھه  ھا،فروشیکتاب  در تھران، به۵٨ مرداد ٢٧روز 

و به آتش  ھای کارگری و غيره يورش بردند تشکلھای سياسی،ھا و سازماندانشگاه، دفاتر روزنامه دمکراتيک ملی،

  .کشيدند

آن منطقه  عام مردم انقالبی کردستان، بهحاکم و قاضی برای قتل عنوان ، خلخالی از سوی خمينی، به۵٨ مرداد ٢٨روز 

  .اعزام شد

 نفر جان باختند ٢٤در شھر مريوان، به مردم تيراندازی کردند که طی آن،   تير ماه٢٣پاسداران حکومت اسالمی روز 

  . جان باختنددر شھر سنندج نيز در نتيجه تيراندازی پاسداران مستقر در شھر چند تن. زخمی گرديدند  نفر نيز٤٠و 

ھای تظاھرات آرامی زدند، در حالی که رسانه کردستان، دست به ، مردم تمام شھرھای۵٨ تير ماه ٢٣ و ٢٢روزھای 

موقت که در  سرانجام نيروھای سپاه پاسداران و قياده. عل اخبار را شدت بخشيدندآفرينی و جتشنج دولتی تبليغات مسموم

 نفر از ٢۴ تير ماه، ٢٣ھجوم وحشيانه، روز  در اثر اين. شھر مريوان مستقر بودند به روی تظاھرکنندگان آتش گشودند

اب مردم، بر فرازھای شھرھای ھواپيماھای جنگی برای ارع. مجروح گرديدند  نفر نيز۴٠گناه جان باختند و مردم بی

  )۵٨ تير ٢۴روزنامه کيھان، (.به مانور زدند کردستان، دست

زاده را مسلح ھا و مرتجعين محلی مانند مفتیکردستان، فئودال چنين برای تثبيت موقعيت خود در حکومت اسالمی، ھم

از . قرار دھند ردستان را در تنگنا و انزواھا قرار داد تا گرايش چپ جامعه ککالنی در اختيار آن کرد و امکانات مالی

  .پنھانی با حکومت اسالمی و نمايندگان آن بود سوی ديگر، ناسيوناليسم کرد نيز ھمواره مشغول بند و بست و مذاکرات
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او، برای سرکوب اعتراضات مردم . کردستان نقش مستقيم داشت زيبا کالم، در آن روزھا در سرکوب و کشتار مردم

انداختن جنگ  راهبعد از   الزم به تاکيد است که زيبا کالم،. مدتی به مھاباد فرستاده شد  سوی نخست وزيریمھاباد، از

  . کردستان شده بودعنوان نماينده دولت راھی کرد و آذری در شھر نقده، بارھا به

در حالی که . شد اجرا میکشاندن مقاومت مردم انقالبی کردستان طراحی و شکست ھا، برای بهھمه اين ترفندھا و توطئه

برگزار شود و ھيچ  نھادھا و نمايندگان دمکراتيک مردم کردستان، خواھان اين بودند که ھمه مذاکرات علنی له وکومه

  .توافق و عدم توافق از مردم پنھان نگاه داشته نشود

ويژه در تھران، در حمله  بهھا مستقل در شھرھای ايران و رسانه ھا وھا و تشکلاعتراضات زيادی از سوی سازمان

 در خارج کشور نيز در چند کشور در. دردی و ھمبستگی شدو با مردم کردستان، اعالم ھم کردستان صورت گرفت به

  .گرديد ھای اعتراضی برگزار ھای حکومت اسالمی، آکسيون و کنسولگریھاخانهمقابل سفارت

  ».العمل امپرياليسم و صھيونيسم است حوادث کردستان عکس« :هللا منتظری، درباره يورش به کردستان، گفتآيت

او، در . تھران، بار ديگر به جنبش انقالبی کردستان، شديدا حمله کرد  شھريور٩هللا طالقانی، در سخنرانی جمعه آيت

  .آيد خود گفته بود که ھمراه امام پشت تانک نشسته و به کردستان می سخنرانی قبلی

-.آباد به جوخه اعدام سپرده شدندشھر پاوه، در محوطه زندان ديزل  تن از مردم٧، بار ديگر ۵٨ مرداد ٢٩بامداد روز 

شدگان   نفر ديگر از تيرباران٩ مرداد ماه، خبر ٣٠ھمچنين روزنامه کيھان، روز ) ۵٨مرداد  ٣٠روزنامه کيھان، (

دادستان انقالب . درج کرده بود الی، بامداد در محل کشته شدن پاسداران، با حکم خلخ۶شھر پاوه را که در ساعت 

  . سنندج، اعدام شدند نفر در۶سنندج، در يک گزارش رسمی اعالم کرد که 

روی مردم معترض  آزادی زندانيان در شھر مھاباد، پاسداران به دنبال اعتراض مردم برای ، به١٣۵٨ مھر ماه ٢٠روز 

 در اين ھنگام زدوخورد درگرفت و گروھی از. ھا با نيروھای مسلح شداختالف جمعی از آن آتش گشودند که موجب

.  پليس کشته شدند٣کالنتری و  در اين درگيری رييس. مردم و پيشمرگان مسلح به سپاه پاسداران و کالنتری حمله کردند

  .دنيز موفق به فرار شدن  نفر از زندانيان١٧ نفر ديگر نيز زخمی گرديدند و ٧

ھا در جاده بانه، مريوان، ترين درگيریمھم. کردستان روی داد ھای شديدی در، درگيری١٣۵٨روز نھم شھريور 

 در روستای سوته و. ھليکوپتر چمران، زير آتش ضدھوايی پيشمرگان قرار گرفت. جريان بود دره و بوکان درديوان

ھای سلطانی، از کمونيست ابر رفيق فواد مصطفیپاسگاه بسطام، يک جنگ شديدی روی داد که در اين جنگ نابر

کاک فواد، شوک و ضايعه بزرگی برای مردم  باختنجان. له، جان باختگذاران کومهسرشناس و محبوب و از بنيان

ای راه نيروھای حکومتی بر سر جان باختن کاک فواد، تبليغات گسترده. بود انقالبی کردستان و جنبش کمونيستی ايران

دستور  دردناک، به  روز پيش از اين واقعه۶. آن را پيروزی بزرگی برای حکومت جھل و جنايت دانستند د وانداختن

   .مريوان تيرباران کردند  نفر ديگر در٧ برادر فواد را ھمراه با ٢خلخالی نماينده خمينی، 

مردم  ا نداشتند، وحشيانه بهنيروھای پيشمرگ و مردم معترض ر نيروھای حکومت اسالمی، ھنگامی که توان مقابله با

 ، نيروھای حکومت اسالمی، مردم۵٨ شھريور ١١برای مثال، روز . زدنددست به کشتار می کردند وکناه حمله میبی

فلسطين و لبنان و سربازان آمريکايی  نمونه چنين جنايات را سربازان اسرائيلی در. عام کردندرا قتل» قارنا«روستای 

کردند، اما اسالمی، چندين ھفته درباره اين جنايت ھولناک سکوت  ھای حکومترسانه. اند آفريدهدر عراق و افغانستان

 ۶٨قتل  که منجر به» قارنا«در پی حادثه فجيع روستای «: ، نوشت۵٨ شھريور ٣٠کيھان، در تاريخ  سرانجام روزنامه

مالصالح رحيمی به اين روستا،  حاجیغربی و وزير، استاندار آذربايجاننفر شد، ھيئت اعزامی از سوی نخست

  »...گزارشی تقديم مقامات کرد
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طور سيستماتيک  محدود نکردند، بلکه به» قارنا«را فقط به روستای  کاران حکومت اسالمی، نمونه چنين جناياتیجنايت

 منطقه«، »ايندرقاش«، »سروکانی«، »قالتان«ھا و روستاھای ديگر کردستان، مانند در بخش دھی شدهو سازمان

ھای در مھاباد، به جوخه جمعیطور دسته  زندانی سياسی را به۵٩يا اين که . و غيره، تکرار کردند» چومی مجيدخان

  .مرگ سپردند

مردم شھر حمله کردند که در اثر اين حمله  سنندج، به ٢٨، نيروھای سرکوبگر از پادگان ١٣۵٧ اسفند ٢٧روز 

ستاد ارتش در تھران، مردم سنندج را ضدانقالب خواند . ھا نفر نيز زخمی گرديدندو صد ھا نفر جان باختندوحشيانه، ده

ای خطاب در نامه در دومين روز اين جنگ، رفيق صديق کمانگر، سخنگوی شورای موقت شھر سنندج،. تھديد کرد و

مردم  ».شده استو پادگان سنندج تحميل  اين درگيری مسلحانه از طريق صفدری نماينده دولت«: به خمينی، نوشت

  .روز، در مقابل حمالت ھوايی و زمينی حکومت اسالمی، مقاومت کردند ٢۴ سنندج

رسمی دولتی، از تھران به سنندج آمد و با نمايندگان کردستان  هللا طالقانی، در راس ھيئتبرای بررسی اوضاع آيت

و  ۵٧ اسفند ٢٩روزنامه کيھان، (.ام شدتوافق رسيد و اوضاع سنندج آر نفری شھر سنندج، به ١١برای تشکيل شورای 

  )۵٨ فروردين ۶

شھر گنبد کاووس حمله کردند و دفاتر نيروھای سياسی ترکمن  در ھمين روزھا، نيروھای ارتش و سپاه پاسداران به

  . کردند و حمام خون راه انداختندصحرا را تخريب و تسخير

 به عنوان اعتراض شھر را ترک کردند که به کوچ مريوان، ھجوم نيروھای سرکوبگر، مردم شھر در اعتراض به

  .مردم مريوان، مورد حمايت و پشتيبانی مردم شھرھای ديگر قرار گرفت اين حرکت. سياسی معروف شد

ای در مقابل نيروھای سرکوبگر، با تمام دھی مقاومت تودهسازمان در پيشاپيش ھمه اعتراضات انقالبی مردم کردستان و

 ھمين مقاومت و صداقت انقالبی سبب شد که جنبش. فشانی و فداکاری و مبارزه کردند جان روز نهطور شبا نيرو و به

ھای سراسر ايران  سوسياليست خواھان و يک جنبش محبوب و اجتماعی و سنگر آزادی سرعت به انقالبی کردستان به

  .تبديل شود

ای را با ھای چنين حملهردستان، سعی کرد زمينهجانبه به ک ھمه طور که اشاره شد حکومت اسالمی قبل از حمله ھمان

 طلبھای حمايت و پشتيبانی مردم نقاط ديگر ايران از مردم حقانقالب آغاز نمايد و زمينه ھجوم به دستاوردھای

نکرده بود، شمشير خود را  بدين سان، حکومت اسالمی، ھنوز پای خود را در حاکميت محکم. کردستان را از بين ببرد

که بر حکومت شاه تحميل شده بود، سريعا کنار گذاشت  المللیشمول بينبست، حتی قوانين سياسی و حقوقی جھاناز رو 

 ترينترين و خشنفجيع. عام پرداختھا، بلکه در مالءارھا را نه تنھا در زندان کشتھا وترين شکنجهو به اعمال شنيع

شکنجه و اعدام را در قوانين جزائی  قتل و ترور، قصاص و سنگسار وھا را با اتکا به قوانين اسالمی مانند فتوای  روش

گناه را بدون محاکمه و وکيل مدافع، با اتکا به اين قوانين وحشی، بی اعدام ھزاران انسان. خود رسميت داد و قانونی کرد

  .ھای اعدام سپردنددقيقه صادر کردند و به جوخه در عرض دو سه

. ھای مردم و تبلغی و ترويج اھداف کنونی و آتی است توده يابی ترين مسئله تشکل ریمسلما در شرايط موجود، ضرو

و جوانان، کارگران و ھمه نيروھای آزاده و روشنفکران مترقی نتواند در سطح  اگر ھمين امروز زنان، دانشجويان

دير يا زود حکومت  رار ندھند،ھا و استراتژی خود را در مقابل جامعه قرا متشکل و متحد کنند و تاکتيک سراسری خود

و استثمار باقی مانده و وضعيت موجود تنھا با  اسالمی نيز مانند حکومت سلطنتی تغيير يافته، باز ھم جھل و جنايت

کننده و ھر چند که وضعيت موجود بسيار اميدوار. بورژوازی تداوم خواھد يافت ھایتغيير حاکميت در دست جناح

با سرکوب و اختناق و   اجتماعی تبديل شود تا در آينده ھيچ انسانی- ايد به يک انقالب سياسی اين اميد ب. است نويدبخش
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ھا بدون در نظر گرفتن مليت، جنسيت، ھمه انسان .فقر و فالکت و جھل و خرافات ملی و مذھبی دست و پنجه نرم نکند

شته و خودشان مستقيما جامعه را مديريت شھروندان آزاد و برابر زندگی شاد دا عنوان رنگ پوست، و باورھايشان به

  .کنند

چنان نقش برجسته و سنگر مھمی برای تحقق آزادی، کردستان ھم شکی نيست که در انقالب پيش روی جامعه ايران،

 بود، بنابراين، حمايت و پشتيبانی از جنبش انقالبی کردستان، وظيفه ھمه نيروھای برابری و عدالت اجتماعی خواھد

  .خواه سراسر ايران استآزادیانقالبی و 

  نھای ايرا خلق ھا و بيانيه پالتفرم دموکراتيک جنبش

  ٢٠١٨ تسگ نوزدھم ا- ١٣٩٧ ]اسد[بيست و ھشتم مرداد

 

  


