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  مل الستمن ساعت شش بعد از ظهرداني آگوست م١٩ شنبه ۴
 

*** 
  

  امين سالیسبت س مرداد بمنا٢٨ در یفراخوان به اعتراض سراسر
   به کردستانمي رژنۀ يورش جنايتکارا

 
 به ی به کردستان تهاجمیلشگرکش.  کردستان استی و اشغال نظاممي رژانهي وحشورشي سالروز ني امی مرداد س٢٨

 ماند و از همان اول یکردستان سنگر انقالب باق. دي کشري بود که حکومت شاه را بزراني مردم اخواهانهيدانقالب آزا
 تي حاکمتي و تثبی سرکوب انقالب در سطح سراسری برای اسالمیجمهور.  گفتی اسالمی به جمهوریمحکم" نه"
 سرکوب ی و کل جامعه براکارخانه خود از حمله به کردستان شروع کرد و پس از کردستان در دانشگاه و اهيس

 در ینيخم.   ديالب را به شکست کشان انق۶١ و ۶٠ سال ی با قتل عامهاتي دست به توحش زد و در نهایخواهيآزاد
 ی نظامورشي کي مرداد ٢٨ مردم کردستان اعالم جهاد داد و با حمله به پاوه در روز هي عل١٣۵٨ مرداد سال ٢٧

 سپاه و یروي تا نیجي از کفن پوش و بسمي از اوباشان رژیعي گله وسینيبا فرمان خم. دهمه جانبه به کردستان آغاز ش
 آماج گلوله و خمپاره و توپ و بمب قرار ري و هوا زنيدستان روانه شدند و مردم کردستان از زم به کررهيارتش و غ

 ی شد و سر هر تپه و کوچه اغال هزاران نفر مردم کردستان جان باختند، شهرها اشاري جنگ تمام عکيگرفتند و در 
 جالد به کردستان آمد و صدها نفر ی خلخالی و بدستور وینيهمزمان با فرمان خم.  سرکوبگر مستقر شدندیروهاين

در مقابل توحش .    به اعدام محکوم کردی اقهي بعد از محاکمات چند دقاي را بدون محاکمه ونياز جوانان و انقالب
 انقالب بپاخاست و مسلحانه ی در دفاع از دستاوردهای توده ایخواهي جنبش آزادکي ستان در کردمي رژختهيافسارگس

 نقش و تاثير ستي چپ و کمونی که نيروهامي عظی حرکت توده انيا.  و مقاومت کردستادي ایم اسالميدر مقابل رژ
 سال، ٣٠ ني در ااري تمام عسميتاريلي مکي ی برقراررغمي سالها ادامه يافت و علني در آن داشتند در تمام ایمهم

 اني جرکي به یخواهي و چپ و آزادسمي کند بلکه کمونداي در کردستان پی پائی نه تنها نتوانست جای اسالمیجمهور
 ی براراني مردم ای که حرکت انقالبیطياکنون، در شرا.  در جامعه کردستان بدل شدی قطب قوکيمحبوب و 
 جارو کردن ی که مردم برایطي را بصدا در آورده، در شراميرژ ناقوس مرگ کل ی اسالمی جمهوریسرنگون

 کي به دي به مردم  کردستان را باانهي مرداد سالروز حمله وحش٢٨اند،  بپاخاسته یونيلي در ابعاد میحکومت اسالم
 گريد گام کي را ی اسالمی جمهورتکاري جنامي رژدي و باميتواني مرداد م٢٨در .  کردلي تبدمي و عظیحرکت سراسر

 و اتحاد مردم  قدرتشي به روز نمادي مرداد امسال با٢٨ کردستان روز خواهيمردم آزاد.   مي  کنکي نزدیبه سرنگون
 مي و قدرتمند در کردستان رژی حرکت سراسرکي با دي روز بانيدر ا.  بدل شودرانيدر کردستان و سراسر ا

 سالها را ني همه جانباختگان در اادي محکوم کرد و رسا يی سال ستم و کشتار و اعدام  با صدای را بخاطر سیاسالم
 ی مرداد دست به اعتصاب عموم٢٨راسر کردستان در روز در س.  داشتی گرامی حکومت اسالمهيدر مبارزه عل

 و در اشکال مختلف اجتماعات ميائي  باباني به خم،ي کنلي کارخانه ها و کارگاهها و مغازه ها و ادارات را تعطم،يبزن
 ٢٨ در سراسر کشور روز خواهيمردم آزاد.   مي و سرکوب برپا کنتي سال اعدام و جنای سهي خود را علیاضاعتر
 کردستان و روز اعالم انزجار از حکومت دهي مردم ستمدهي علمي رژتي و جنای لشکرکشتيرداد را به روز محکومم
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 در سراسر خواهي و آزادفي شری هانسانهمه شما ا. مي کنليقتل و شکنجه و اعدام و زندان در سراسر کشور تبد
 و اتحاد و ديائي بداني بمرانيو در سراسر ا در کردستان مي رژتي سال قتل و جنای سهي علميخوانيکشور را فرام

 اني روز مهم در جرکي بعنوان دي مرداد با٢٨روز .   دي بگذارشي بنمای اسالممي رژهي را علی قدرتمندیهمبستگ
 هي کلی کارگرستيحزب کمون.  بدل بشودی اسالمی جمهوردني کشري بزی براخواهيآزاد مردم یمبارزه انقالب

 در ی اسالممي توحش رژتي محکومی براخواندي کردستان و در سراسر کشور را فرام درخواهي آزادیانسانها
 .   ندياي بدانيکردستان بم

 
 

 ٢٠٠٩ هي ژوئ٢٨ - ١٣٨٨ مرداد ۶ راني ای کارگرستيحزب کمون
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