سی و دو سال اشغالگری وحشيانەی جمھوری اسالمی در کوردستان!
 ٢٨مرداد سالروز حملەی ددمنشانه رژﯾم جمھوری اسالمی اﯾران بە کوردستان ميباشد؛ مردمی کە در
طول سی و دو سال بر عليه سرکوب و کشتار اشغالگران جمھوری اسالمی مقاومت ميکنند؛ سقوط نظام
شاھنشاھی در اﯾران ،کە ميباﯾست نقطه تغييری در تارﯾخ جنبش آزادﯾخواھانەی مردم کوردستان و دﯾگر
مليتھای تحت ستم در اﯾران ميشد  ،متاسفانه بە دالﯾل مشخصی اﯾن ميسر را طی نکرد.
کردھا وفادار به ميھن و سرزمين خوﯾش ،ھميشه بخشی مھم و فعالی از خواست و مبارزات سياسی در
اﯾران بودەاند ،پيروزی و شادمانی مردم کوردستان از فروپاشی حکومت شاھنشاھی دﯾری نپاﯾيد ،که با
اندﯾشهھای مرتجعانه ،اشغالگرانه و مذھبی جمھوری تازە بهقدرت رسيده اسالمی قرار گرفت ،و اﯾن بار با
ددمنشانهترﯾن شيوهھای مذھبی قرون وسطاﯾی مورد تھاجم قرار گرفت.
پيشترھا ،نماﯾندگان اشغالگران به منظور سرکوب و خفقان ملت کورد با متد و شيوەھای مختلف ،خواھان
آن بودند مردم کوردستان افتخارات جمھوری کوردستان و اعدام قاضی محمد و ﯾارانش را به دست
فراموشی بسپارند و به اﯾن طرﯾق افکار عموم را گمراه کنند؛ اما اﯾن بار حکومتی ددمنش تر از گذشته،
ھيوالﯾی مرتجع و واپسگرا ،تحت فرمان "جھاد" امام خمينی و لشکرﯾان اسالم  ،قسمخورد ند ،ملتی را زﯾر
پوتين سپاھيان امام زمان بە خاک و خون بکشند.
گوش شنوای وجود نداشت تا خواستهھای سياسی و برحق مردم کوردستان را در راستای ﺻلﺢ ،آشتی،
ھمزﯾستی مسالمتآميز و عادالنه بشنود؛ ملت کرد اﯾن بار _تنھا_ در برابر ملتی قرار نگرفتە بود  ،که
عکﺲ امام را در ماه دﯾده بود؛ ﯾا کليد بھشت را بە گردن آوﯾختە بودند؛ ﯾا اشغال کردستان و قتل و عام
کوردھا را ضامن ورودشان به بھشت ميپنداشتند ،بلکە واپسگراﯾان باالدست و پان اﯾرانيستھا و جرﯾاناتی
چون حزب توده و مجاھدﯾن خلق اﯾران و سازمان چرﯾکھا )اکثرﯾت( ،مفتیزادەھا ،ھمە و ھمە سياهلشکر
پشت جبھەای بودند ،کە می پنداشتند ،خواست و مطالبات مردم کوردستان مانعی جدی است بر سر راە
اميال و آرزوھای کە در آرمانشھر خود پنداشته بودند.
از اﯾنرو نميتوان تنھا نماﯾندگان و ماشين سرکوبگر جمھوری اسالمی را عامل اشغالگری و کشتار مردم
کوردستان دانست ،بلکە ھمەی کسانی که خود را جزو ملت باالدست میدانند؛ و آشکارا برای حفظ منافع
ملت باالدست گام برمی دارند و خواستھای ملت تحتستم را نادﯾده می گيرند ،با دالﯾلی که تنھا برای
خودشان مصداقيت داشت ،با ھمکاری جمھوری اسالمی در کشتار و پاﯾمال کردن خواست تودەھای مردم
شرکت کردە؛ و میکنند؛ پﺲ در جناﯾات جمھوری اسالمی اﯾران سھيم ھستند.
ما بر اﯾن باورﯾم ،پيشروی و موفقيتی کە جمھوری اسالمی در عرﺻە حاکميت سياە و سرکوبگرانه خود در
مقابل جنبش آزادﯾخواھانەی مردم کوردستان بەدست آوردە است ،تنھا مرتبط بە خصوﺻيات اشغالگری
نيست ،بلکە ضعف ،ناتوانی ،فقدان فکر و اندﯾشە "کوردستانی بودن" احزاب و عدم و تشکيالت کوردستانی
و متدھای آزادﯾخواھی که آشکارا ،برنامە ناسيوناليزم آزادﯾخواھانە را پيش ببرد از عوامل موثر دانست ،بە
شيوهی که در مقابل سياست ھای اشغالگران مقابله کنند؛ و آلترناتيوی داشتە باشند ،ھمين امر سبب
شده است ،که مبارزات آزادﯾخواھانەی مردم کوردستان متحمل خسارات بسياری شود.
اعالم جھاد از طرف خمينی ــ رھبر جمھوری اسالمی ــ در  28مرداد سال  1358محتوای عميقتر و
گستردەتر از آن دارد ،کە تنھا به نکتەی مذھبی آن بسنده کرد ،آﯾت اللە خمينی بھتر از ھر کسی
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میدانست ،که در کوردستان تنوع مدھبی وجود دارد و گروه بزرگی از مردم کوردستان نيز دارای مذھب
تشيع ﯾا مذاھب دﯾگری ميباشند ،خمينی ميدانست کە چينين ﯾورشی بە کوردستان تروخشک را باھم
خواھد سوزاند ،فرمان جھاد او در مقابل مردم کوردستان برای سرکوب کردن و درھم شکستن جنبش
آزادﯾخواھانە ملتی بود کە ﯾقينا" در درازمدت دستخوش آنچنان تحوالتی خواھد شد کە شعار تماميت ارضی
اﯾران و بلندپروازی ملت باالدست را دستخوش شکستی برگشتناپذﯾر و دشوار خواھد کرد.
بسيج نيروھای مرتجع و ضدانسانی با متد سياسی و اﯾدئولوژی و بکارگيری انواع تسليحات جنگی عليە
ملتھای تحتستم ،تارﯾخی طوالنی و قدﯾمی در جھان دارد و تنھا مختص بە اﯾران و حکام جمھوری اسالمی
نيست ،اﯾن شيوەھای تجاوز و عنف در مقابل ملل تحتستم و جنبشھای سياسی ،تا مقطعی تداوم
خواھد داشت کە ملت باالدست حاکم و ملت تحتستم محکوم باشد.
شعار ما در سالياد روزھای سياھی از اﯾن قبيل )٢٨مرداد( تکرار ھمان شعاری است کە قبال اعالم
کردەاﯾم" :نە برای حضور حکام سياسی و نظامی اﯾران در کوردستان /بلە برای بيرون رفتن سپاە اشغالگر
اﯾران از کوردستا ن /بلە برای استقرار حکومت دموکراتيک و عادالنە در کوردستان کە با مکانيزم پلوراليزم
سياسی اجرا گردد".
مردم کوردستان در مقابل اﯾن تجاوز و وحشيگری ملت باالدست از طرف جمھوری اسالمی ،برای ﯾک لحظە
غافل و منفعل نبودە و نخواھد بود ،عليرغم اﯾنکە در تھران و قم دعوا و کشمکش در درون حکام و تمام
جناحھای آن ،برسر گرفتن قدرت بە کجا منتھی ميگردد و ﯾا اپوزﯾسيون داخل و خارج از چپ و راست آن
)سلطنتطلبھا/مجاھدﯾن/پان اﯾرانيستھا /و (...با اﯾدە و تفکرات پنھانی و اعالمنشدە در سنگر اپوزﯾسيون
اﯾرانی چە دستاوردی بەجا خواھد گذاشت ،مردم کوردستان با تعمق ھرچە بيشتر اﯾن مبارزە را با جدﯾت
تمام ادامه خواھند داد.
در سالروز  ٢٨مرداد  ١٣٥٨ﯾکی از سياھترﯾن روزھای تارﯾخ جنبش کورد در شرق کردستان از مردم جسور و
فداکار کوردستان ميخواھيم کە آشکارا و مصرانه خواستار آزادی و استقالل حکومتی دموکراتيک در
کوردستان باشند ،در اﯾن مسير ما ميخواھيم حکومتی در کوردستان استقرار ﯾابد کە بە سکوالرﯾسم،
حقوق انسانھا ،احترام بە اﺻول و پرنسيپھای آزادی و دمکراسی  ،پلوراليزم و پارلمانتارﯾسم ،حق کارگران و
زنان و بە طور کلی برابری و آزادی دﯾنی و غير دﯾنی ،پاﯾبند باشد.
نيروی حـکام اشغالگر  ،دد منش و واپسگر از کوردستان بيرون روند.
بر افراشتە باد پرچم حکومتی دموکراتيک و عادالنە در کوردستان.

کــﯚمە%ە ــ حـزب سـوسيالدموکراتی کـوردسـتان
 ١٨مرداد  ١٣٩٠برابر با  ١٨گهالو~ژی  ٢٧١١کوردی
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