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 ٧٩٣ 

 ٣  صفحه 

ديدار رئيس جمهوري عراق       
 ! از اقليم کردستان 

روز دوشــنــبــه فــواد مــعــصــوم         
رئيس جمهور عراق به قصد خاتـمـه        
دادن به بحران احزاب حاکـم بـر سـر            
رياست اقليم وارد شهر سـلـيـمـانـيـه            
شد و قرار است با اتحاديه ميـهـنـي       
و جنبش گـوران ديـدار و گـفـتـگـو                

همچنين وي قـرار اسـت روز           .  کند
سه شنبه با حـزب دمـکـرات و دو              
حـزب اســالمـي در قـدرت بــر ســر              

. همين موضوع ديدار و گفتگو کند  
گفته مي شـود کـه فـواد مـعـصـوم               
پـروژه اي بـراي حـل اخـتــالفـات و                
بحران احزاب حاکم دارد و در ايـن            
ديدارها تالش خواهد کرده که آنـهـا        

 . را به توافق برساند
الزم به ذکـر اسـت کـه در پـي                 
توافقات و تـقـسـيـمـات حـاکـمـيـت               
احزاب قومي و مذهـبـي حـاکـم بـر             
ــلــيــم کــردســتــان فــواد              عــراق و اق
معـصـوم کـه از رهـبـري اتـحـاديـه                 
ميهني مي باشد هم اکنون رياسـت       

. جمهوري عـراق را بـر عـهـده دارد             
بحران احزاب حاکم بر اقليم و مسله       
رياست مسعود بـارزانـي بـه حـدي             
باالسـت کـه امـروزه زمـزمـه هـاي               
جدايي و باز هم دو اداره کردن اقليم        

ايـا در    .  کردستان شنيده مـي شـود       
اين سـه روز بـاقـيـمـانـده بـه پـايـان                   

رئـيـس    رياست مسعـود بـارزانـي،         

جمهور تشريفاتـي و بـي يـال و دم               
عراق مي تواند احزب حـاکـم را بـه            
توافق برسـانـد يـا نـه جـاي شـک و                  
ترديد بسياري دارد، چرا کـه احـزب         
چپاولگر حاکم هر يک براي تحکـيـم         

 ۱۴ (  مــرداد      ۲۳ روز جــمــعــه        
نيز صدها هـزار نـفـر از مـردم             )  اوت

آزاديخواه عراق در شهرهاي مختـلـف    
اين کشور دست به تظاهرات زدنـد و          

از .  خواهان انـحـالل پـارلـمـان شـدنـد            
جـملـه خــواسـت هـاي امـروز مــردم،              
محاکمه مالکي و مـدحـت مـحـمـود           
رئيس قوه قضائيه بدليل همدستي بـا    

ــود           ــدان بـ انـــحـــالل .  دزدان و فـــاسـ

ديـگـر    شوراهاي استاني يک خواست     
تظاهرات کنندگـان اعـالم      .  مردم بود 

کردند که جمعه هفته آينده نيز دسـت         
به تظاهرات در سراسر عراق خواهـنـد    

 . زد
تظاهـرات امـروز در شـهـرهـاي             

بغداد، بصره، ديوانيه، کربال، نـجـف،       
 سماوه، ناصريه، حله،      بعقوبه، عماره، 

 مردم آزاديخواه عراق 
حزب کمونيست کارگري ايـران      

با شور و شعف اعـتـراضـات بـحـق             
شما براي بهـبـود زنـدگـي و عـلـيـه                

قـومـي     –حکومت مرتجع مذهبي    

شـعـارهـاي    .  عراق را دنبال ميکـنـد     
، " سکوالريسم، نه شيعي، نه سـنـي    " 
، و   " نظام ديني ما را غـارت کـرد          " 

و عـلـيـه داعـش         "  تجار ديـن   " عليه  
بـــخـــوبـــي جـــوهـــر اعـــتـــراضـــات        

آزاديخواهانه و پيشرو شما را بـيـان         
ما خود را در کنار شـمـا و     . ميکند

شــريــک در ايــن مــبــارزه تــاريــخــي          
 . ميدانيم

 تظاهرات هاي مردم عراق ادامه دارد
 !  پارلمان بايد منحل شود: شعار  مردم

 اخبار هفتگي از رويدادهاي کردستان عراق

 
 
 
 
 
 
 

 يدي محمودي

 ٤  صفحه 

 پيام همبستگي حزب کمونيست کارگري ايران 
 به مردم آزاديخواه عراق

در مقابل چشمان خودتـان مـي      
بينيد که  مردم با حضـور گسـتـرده           

آزادي شـهـر بـغـداد          ميدان خود در  
چگونه به جنب و جوش افتاده انـد،         
ناظر اين هستيد که شهرهاي نجـف       
و کربال بعنوان مرکز و مـرجـعـيـت            
شــيــعــه، بصــره، ديــوانــيــه، کــوت،         
ناصريه، سماوه، عماره و دهها شهر      
و شهرک عـراق چـگـونـه بـه مـيـدان               
مبارزه توده اي و فعالين اين کشـور      

و شــاهـــد      .  تــبــديـــل شــده اســت          
سکوالريسم، نه شـيـعـه      : "شعارهاي

و "  آري بـه دولـت مـدنـي        "، "نه سني 

نـه  " و   "  با اسم دين غارتمان کـرديـد  " 
نه بـه بـازرگـانـي        "  ،  " به تجارت دين  

، الغاي انجمن " ، الغاي پارلمان  " دين
، دسـتـگـيـري و         " شهر و شـهـرکـهـا        

دادگاهي کردن مسئوالن و عامالن      
و دهها شعـار و مـطـالـبـات          "  فساد

مردم تظاهرکننده اين شهرهـا بـوده        
خطاب ايـن خـواسـتـهـا رو بـه               .  ايد

خـيـال   .  نمايندگانتان در بغداد است   
خودتان را نبايد آسوده کنيد و فـکـر       
کنيد ميتوانيد بدون دردسر از ايـن         

 .اوضاع عبورکنيد
 شماها نيز با نام ملـت و ديـن           

هستي مـردم کـردسـتـان را غـارت             
 سـال گـذشـتـه         ٢٤ مي کنيد و طي     

عقب مانده ترين سيستم و قدرت را  

 !! جوانان کردستان از مابقي مردم عراق کمتر نيستند
 !!  نفره دستور   ٢١ نامه اي سرگشاده به پارلمان و هيئت             

 
 
 
 
 
 
 

 سمير نوري

 ٢  صفحه 

مسعود بارزاني در يک روز  باقي 
مانده به پايان دوره رياسـت ده سـالـه            
اش بـر حـکـومـت اقـلـيـم کـردسـتـان                  
عراق، طـرحـي را از آسـتـيـن بـيـرون                 
کشيده است که بر اساس آن عالوه بـر         

ادامه دوسال ديگر براي ابـقـاي خـود           
بعنوان رئيس حکومت اقلم، ريـاسـت       
نيـروهـاي مسـلـح و مـحـفـوظ نـگـه                  

. داشتن پستهاي اصلي تاکنونـي اش      
خواستار تشکيل هيئت يا انـجـمـنـي         
مـافــوق ســاخـتــارهــاي بـه اصــطــالح          

 ١٨ روز سه شنـبـه     .  قانوني شده است 
اوت و يک روز مانده به پايان ريـاسـت    
مسعود بارزاني جلسه اي بـا شـرکـت          
تــمــامــي احــزاب حــاکــم بــر اقــلــيــم             
کردستان عراق و شرکت نمايندگـانـي       
از سوي دولتهاي آمريکا و انگلستـان      
برگزار شد کـه طـرح مـادام الـعـمـري                

بارزانی و طرح لويي جرگه يا هيئت 
 تشخيص مصلحت اقليم کردستان 
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 ١ از صفحه  ١ از صفحه 

واليت بارزاني را به بحث و بـررسـي      
 .بگذارند

 اين انجمن طرحي کپي شده از       
جنس مجمع تشخـيـص مصـلـحـت          
نظام در جمهوري اسالمي و لـويـي          
جرگه جريانات قومي و اسالمي در     
افــغــانســتــان اســت کــه ســاخــتــاري        
متشکل از سران احـزاب قـومـي و            
اسالمي و کاربـدسـتـان حـکـومـتـي            

براي بارزانـي و حـزب و          .  مي باشد 
عشيره اش مجاري قانوني خودشان     
اعتبار چنـدانـي نـدارد و تـنـهـا در                
شکل فرمال براي شيره مـالـيـدن بـر          
سر مردم نهادي به اسم پـارلـمـان را           

طي سه مـاه اخـيـر      .  درست کرده اند 
که حکومت اقليم کردسـتـان بـا بـن          
بست و بحران انتخاب رئيس مواجه  
بوده است بارزاني و حـزب او بـراي            
پارلمان کاغذي خـود نـيـز تـره هـم                

 .خورد نکرده اند
ــرح               ــا ط ــي ب ــارزان ــود ب مســع
تاسيس انجمني از جـنـس مـجـمـع            
تشخيص مصلحت براي حـکـومـت        
اقليـم، در تـالش اسـت کـه ضـمـن                 
ابــقــاي خــود بــراي دو ســال ديــگــر            

زمينه را براي صـدارت دائـمـي تـر             
قـانـون،   .  خاندان بارزاني فراهم کـنـد     

پــارلــمــان و ديــگــر نــهــادهــاي بــه             
اصطالح رسـمـي حـکـومـت اقـلـيـم              
هيچگونه نـقـش و جـايـگـاهـي در               
مقابل قلدري و قـدرقـدرتـي احـزاب          
حــاکــم بــويــژه حــزب دمــکــرات را            

 .  ندارند
بحران و بن بست کنوني بر سـر          
انتخـاب رئـيـس حـکـومـت اقـلـيـم                
کردستان گوياي سيستمـي عشـيـره        
اي مذهبـي اسـت کـه هـيـچ گـونـه                  
ربطي به خواست و مطالبات مـردم        

دعوا و بحران احـزاب حـاکـم         .  ندارد
بر کردستـان عـراق جـدالـي بـر سـر                
تقسيم قدرت و منـافـع احـزاب بـي            
ربط به توقعات و انـتـظـارات مـردم         

 .است
سردرگمي احزاب ناسيوناليست 
قومي و اسالمي کرد در کـردسـتـان         
عراق اين پيام را در خـود دارد کـه             
اين احزاب وصله اي ناجوري بـه تـن       

در .  جامعه کردستان عراق هسـتـنـد    
حاليکه مردم شـهـرهـاي کـردسـتـان           
عراق از ابتـدايـي تـريـن امـکـانـات              

زندگي نـظـيـر آب و بـرق و ديـگـر                   
مايحتاج زندگي بي بهره هسـتـنـد،          
در حاليکه فقر و نداري از سر و کول      
مردم باال ميرود و جوانان به امـيـد          
دست يابي به يـک زنـدگـي در خـور             
شــان انســان بــه کشــورهــاي ديــگــر          
پناهنده ميـشـونـد، احـزاب قـومـي            
اسالمي حاکم بـر کـردسـتـان عـراق            
همچنان براي تداوم فساد و تقـسـيـم         
ثروت و قدرت با سردرگمي عميقـي      

 . مواجه هستند
مردم شهـرهـاي عـراق طـي دو            

نه شـيـعـي نـه         " هفته اخير با شعار،     
، بـا شـعـار،        " سني، مدنيت مدنيت  

ــه               "  ــم ــحــاک ــان و م ــم ــارل ــاي پ ــغ ال
و طرح دهها خواست و      "  فسادکاران

مطالبه راديکال، سکوالر و انساني     
پايان دادن به وضـع    .  راه نشان دادند 

مـوجــود در کــردســتــان عــراق کــار          
جوانان، نيروها، جريانات آزاديخواه     
و مردم بستوه آمده اي است که طي        

 سال اخير بجز فساد و اندوختـن   ٢٤ 
ثروتهاي افسانه اي در ميان سران و      
کاربدستان احزاب حاکم و تـحـمـيـل         
فقر و فالکت بر جـامـعـه کـردسـتـان           

 . چيز ديگري را شاهد نبوده اند
 ٢٠١٥  اوت ١٩ 

 ... بارزانی و طرح      

به اجرا گذاشته ايد، جوانـان بـخـاطـر           
وضعيتي که فراهم کرده ايـد و بـراي            
خالصي از اين اوضاعي کـه بـوجـود          
ــه جــمــعــي                 ــطــور دســت ــد ب آورده اي
ميگـريـزنـد و در مـواجـه بـا دهـهـا                   
مهنت و درد ديگر در دريـاهـا غـرق          

هـزاران زن  بـا تـحـريـک              .  ميـشـونـد   
مستيم و غير مستقيم شما در خـون         

تــمــامــي قــوانــيــن و      .  غــلــطــيــده انــد  
موازين قرون وسطايي را بر جوانان و    

. جامعه کردستان اعـمـال کـرده ايـد            
شماها تنها منـافـع طـبـقـاتـي و پـر                
کردن جيبهايتان را در مقابل چشمان    
اين جامعه قرار داده و سرگرم جـنـگ       

بيـکـاري در     .  کرسي و قدرت هستيد   
جوانان بيکـار   .  همه جا بيداد ميکند   

منـبـعـد ديـگـر شـمـاهـا را تـحـمـل                    
خودتان بخوبي شـنـيـده    .  نخواهد کرد 

اصالحـش کـنـيـد يـا          : " ايد که گفتند  
 ".گورتان را گم کنيد

من از همينجا اعالم ميکنم مـا      
هيچ گونه قوانين ديني و قـومـي کـه           

منشا تفرقه و ظلم بر مردم باشد ابدا        
قبول نميکنيم و قوانين در کردسـتـان     
بــايــد مــدنــي و ســکــوالر بــاشــد و              
هيچگونه هويـت قـومـي را شـامـل             

حقوق شهروندي برابر، برابـري  .  نباشد
زن و مــرد و تــامــيــن آزادي هــاي                
سياسي و مدني کـه رفـاه عـمـومـي              
شهروندان از پايه هاي اساس آن است    

 .را تضمين کند
جوانان کردستان بقدمت تاريخ و     
براي تحقق يک زندگي بهتر و جهانـي        

. بهتر، دهها هـزار قـربـانـي داده انـد             
اکنون نيز فکـر نـکـنـيـد آنـان دسـت                

. کــمــي از شــهــرونــدان عــراق دارنــد          
شماها بر بستـر مـوج اعـتـراضـي و              
نارضايتي مـردم کـردسـتـان سـرگـرم            

ايـن مـوج     .  بازي سـيـاسـي هسـتـيـد          
همچون کاهي بر روي سيل شماها را       

 .کنار خواهد زد
 

   ٢٠١٥  اوت ١٥ 

 ... جوانان کردستان از      

اعــتــراضــات شــمــا دســت ردي        
است بر تمام تالشهايي که ميکوشـد        
هويت مذهبي و قومي را جايـگـزيـن       
هويت انساني مردم عراق کنـد و بـا            
ــتــهــاي کــاذب و               ــن هــوي الصــاق اي
ارتجاعي مردم را بخش بخـش کـرده         

شما مـهـر   . و رو در روي هم قرار دهد 
باطلي بـر ايـن هـويـت هـاي کـاذب                 

اعتراضات شما نشان داد کـه      .  زديد
شما نيز مانند مـردم ايـران خـواهـان            
رهايي از حکومت فاسد و مـرتـجـع           
مذهـبـي و قـومـي و اسـتـقـرار يـک                   
حکومت سکوالر و بـدسـت گـرفـتـن            

 . سرنوشت خود ميباشيد
اعتراضات شما تـا هـم اکـنـون            

مورد توجه مردم تحت ستم منطقه و  
بخصوص مـردم ايـران قـرار گـرفـتـه               

نيروي اميدبخشي اکنون وارد     .  است
نيرويي که ميتواند .  ميدان شده است 

جريانات مرتجع اسـالمـي و قـومـي          
ــگــون کــرده، ريشــه               حــاکــم را ســرن
جريانات تروريست و آدمکش مزدور    
را بخشکاند و امنـيـت و آسـايـش و             
خــوشــبــخــتــي را بــراي مــردم عــراق          

ــد       ــن ــن ک ــي ــام ــن          .  ت ــر اي ــي ــاث ــا ت ام
اعتراضات فقـط بـه عـراق مـحـدود             

هر درجه پيشروي شما . نخواهد ماند 
عليه حـکـومـت اسـالمـي عـراق در              
عين حال پيشروي عـلـيـه حـکـومـت            

 . اسالمي در ايران است
ما خـود را در مـبـارزه عـلـيـه                  

حکومت مـرتـجـع عـراق و نـابـودي               
دستجات تروريستي در کـنـار شـمـا           
ميدانيم و براي شما در مـبـارزه تـان            

 . آرزوي موفقيت ميکنيم
 حزب کمونيست کارگري ايران 

 ۱۳۹۴  مرداد ۲۲ 
  ٢٠١٥  اوت ۱۳  

کوت، خانقين، بابل و تعداد زيـادي       
ديگر از شهرها و شهرک هاي عـراق         

برخي رسانه هـاي عـراقـي        .  برپا شد 
از حضور ميليـون هـا نـفـر در ايـن               

در .  تظاهرات ها گزارش مـيـدهـنـد        
برخي شهرها از جمله بغداد و بصـره       

در .  زنان حضـور فـعـالـي داشـتـنـد             
تظاهرات بغداد فـعـالـيـن سـازمـان            
آزادي زن عراق از جمله ينار محمـد         
رئيس اين سازمان با پـالکـاردهـاي         

 . خود شرکت داشتند
در روزهــاي گــذشــتــه عــبــادي        

نخست وزير عراق در مقابـل سـيـل          
خــروشــان مــردم، دســت بــه عــقــب           
نشــيــنــي زد و اصــالحــاتــي را در             

. دستور گذاشت تا مردم را آرام کند      
اما با ايـن عـقـب نشـيـنـي، مـردم                 
مصمم تر به ميدان آمده و امروز بـا        
شعارهاي راديکال تري به تظاهرات      

حرکت مردم براي   .  خود ادامه دادند  
ــل              ــســت، مــردم ک ــي اصــالحــات ن
حکومت را نشانه گـرفـتـه و بـجـاي             
حکومت اسالمي قـومـي عـبـادي،         
خواهان حکومتي سکوالر هسـتـنـد      
و گام به گام فشار خـود را بـيـشـتـر               

 . ميکنند
امروز زمـانـي کـه تـظـاهـرات              

کنندگان در کـربـال بـه اسـتـانـداري              
نزديک شدند پليس با ماشيـن هـاي         
آب پاش به تظاهرات کنندگان حمله  

در ميدان التحرير بـغـداد نـيـز          .  کرد
ميليشياي جـريـانـات اسـالمـي بـا             
چاقو و قمه به صف تظاهرات بـويـژه    
به زنـان حـملـه کـرده و عـده اي را                   
مجروح ساختند اما مردم با عزمي    
استوار به تظاهرات ادامـه دادنـد و          
خواهان برچيـده شـدن دار و دسـتـه              

 . هاي مسلح اسالمي شدند

الزم به توضيح است که بـرخـي        
مقامـات دولـت تصـمـيـم بـه فـرار                

از جمله مالکـي کـه سـه        .  گرفته اند 
روز قبل تالشش براي فـرار بـا سـد             
ماموران فرودگاه مواجه شد امـروز       
از بغداد فرار کرد و خود را به تهـران   

امثال مالکي ميداننـد کـه     . رسانيد
با تداوم مبارزه مردم، همکارانشـان      
در حکومت امثال او را به مـنـظـور        
آرام کردن مردم، قرباني ميکنـنـد و        
به زندان مي انـدازنـد و بـه هـمـيـن                 
دلــيــل فــرار را بــر قــرار تــرجــيــح                

 . ميدهند
حزب کمونـيـسـت کـارگـري از            

مبارزات عادالنه و آزاديـخـواهـانـه         
مردم عراق قاطعانه حمايت ميکند     
و مردم ايران و مردم سراسر جهان را 
بـه حـمـايـت فـعـال از مـردم عـراق                   

حکومت هاي مرتـجـع   . فراميخواند
اســالمــي در عــراق و ايــران بــايــد             
ــنــد و مــردم                 گــورشــان را گــم کــن

 . سرنوشت خودشان را بدست گيرند
پيروز باد مبارزات 
 آزاديخواهانه مردم عراق 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۱۳۹۴  مرداد ۲۳ 

 ۲۰۱۵  اوت ۱۴  

 ...تظاهرات هاي مردم عراق         
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فرمان خميني براي حمله به پـاوه       
پيش درآمد حمله اي سراسري تـر بـه           

خميني در پيامي . تمام کردستان بود
 ساعته تعييـن  ٢٤ که براي آن مهلتي  

کرده بود از تمامي نيروهـاي مسـلـح          
ميخواهد که در اين مدت زمان وارد       
عمل شده و پاوه را از دست به گـفـتـه        

خـمـيـنـي و       .  آزاد کـنـنـد     "  اشـرار "  او   
دولت موقتـش کـه مـدعـي مـذاکـره              
براي حل مسايل کردستان بـودنـد بـه          
يکباره طرفهاي مذاکره کننده يـعـنـي       
نــمــايــنــدگــان مــردم کــردســتــان،               
سازمانهاي سياسي و کال مردم قيـام       
کننده عليه رژيم پهـلـوي را اشـرار و              

 .سران اشرار لقب داد
 

 بسم اله الرحمن الرحيم  
به رئـيـس کـل سـتـاد ارتـش و                 "

رئيس کـل ژانـدار مـري اسـالمـي و               
رئيس پاسداران اکيدا دستور ميدهـم      
که به نيروهاي اعزامـي بـه مـنـطـقـه              
کردستان دستور دهـنـد کـه اشـرار و             
مهاجمين را که در حال فرار هستـنـد         
تعقيب نماينـد و آنـان را دسـتـگـيـر                
نموده و با فوريت به محاکم صـالـحـه         
تسليم و تمـام مـرزهـاي مـنـطـقـه را                
سريعتر ببنديـد کـه اشـرار بـه خـارج               
نگريزند و اکيدا دستور مي دهـم کـه          
سران اشرار را با کمال قدرت دستگير 

اهمال در ايـن    .  نموده و تسليم نمايند   
امر تخلف از وظيفه و مورد مواخـذه         

 .شديد خواهد شد
 روح اله المـوسـوي   ١٣٥٨ مرداد  

 "الخميني
خميني مکررا اطـالعـيـه صـادر         
ميکرد و مرتب اين اطالعيه هـا کـه          
مضمون و محـتـواي آن حـملـه هـمـه               
جانبه به کردستان بود از راديو تهـران      

در محکوميت فرمان .  خوانده ميشد 
ســوي ســازمــانــهــاي    ن حــملــه از        يــا

ســيــاســي، نــهــادهــا و انــجــمــنــهــاي         
  .مختلف اطالعيه هايي منتشر شد

ان مکتب قرآن احمد مـفـتـي         جري
زاده که تا قبل از حمله به کـردسـتـان            

و نيروهاي سياسـي بـه        مردم   ياز سو 
انزوا کشيده شده بود، بر بستر شـروع        
جنگ و حمله نيروهاي سپاه و ارتـش        

 .کم کم جـان تـازه اي بـخـود گـرفـت                 
مفتـي زاده بـا صـدور اطـالعـيـه از                 

نيروهاي تحـت   ت کرد و    خميني حماي 
فرمانش دوشا دوش پاسداران رژيم و      
ديگر مزدوران محلي بـه تـعـقـيـب و             
شنـاسـايـي انـقـالبـيـون و مـبـارزيـن                 
ميپرداختند و در عمليات شناسايـي      
و دستگيري جوانان شرکت فعالـي از        

  نيـروهـاي   .خود بنمايش ميگذاشتند  

ن مقطع به بعد اسـت    يمفتي زاده از ا   
با سر و صورت پوشيده در کـنـار           که  

نيروهاي رژيم حتي در اعدام جـوانـان      
فرماندهـان رژيـم و       .  شرکت ميکنند 

مزدوران محلي آنان کشتار مبارزيـن      
 خـانـه     .و انقالبيون را شروع ميکننـد     

 کسانيکـه سـالـهـا       ي و دستگير گردي
 مـبـارزه کـرده        يه حکومت پهلـو   يعل

 .آغاز ميشودبودند 
 

ن جـالد حـکـومـت         يـ خلـخـالـي ا     
ت ارتـش و سـپـاه         يخميني که در مع   

انقالبيـون بـه کـردسـتـان           کشتار   يبرا
 ٢٨ در بـامـداد روز         روانه شده بـود،      

 در مرحله اول در شهر پاوه ٥٨ مرداد  
دادگـاه  ک   يـ عـا در      يـ  نـفـر را سـر         ١٢ 

فرمايشـي چـنـد دقـيـقـه اي و بـراي                  
ايجاد فضاي رعب و وحشـت اعـدام          

، هـوشـنـگ       عـبـدالـه نـوري        .ميکند
ــ،   يزيــ، مــحــمــد عــز      يزيــعــز ــه ي دال

، هـرمـز     يبـانـ  يـ ن شـ   يـ ، حسـ  يمحمد
ي بياتي، مظفر فتـاحـي، بـهـمـن          گرج

عزتي، مـحـمـد مـحـمـودي، اصـغـر               
بهنودي، آذرنوش مهـدويـان و دکـتـر           

 .قاسم رشوند سرداري
 مـرداد  ٢٩ در مرحله دوم در روز      

ي قـاتـل جـوانـان مـردم،             خلخـالـ  ٥٨ 
هفت نفر ديگر را به پاي جوخه اعدام         

ب مــوج   يــن تــرتــ   بــديــ   .مــيــفــرســتــد 
وان، يـ اعدامها از پاوه شروع و بـه مـر       

 .ميرسدسنندج، سقز و مهاباد 
وان يـ  در مـر ٥٨  وريروز سوم شهر 

نفر از دستـگـيـر شـدگـان در يـک                  ٩ 
دادگاه فرمايشـي تـوسـط خـلـخـالـي             

امـيـن مصـطـفـي        .  اعدام مي شـونـد     
سلطاني، حسين مصطفي سلطـانـي،       
جالل نسيمـي، حسـيـن پـيـرخضـري،            
ــيــرخضــري، دکــتــر احــمــد             احــمــد پ
احضري، فايق عزيزي، احمد قادرزاده 

  .و علي دادستاني
 از يورش سـپـاهـيـان        يک هفته ا  ي

اسالم به کردستـان گـذشـتـه بـود کـه               
اعتراض به تيـرانـدازي و       همچنان در   

ــي در             حضــور پــاســداران تــظــاهــرات
سنندج و در اعتراض به کشتـه شـدن          
يکي از جوانان شهر توسط پـاسـدارن        

چـنـد نـفـري در ايـن            .  برگزار ميشـود  
تظاهـرات دسـتـگـيـر مـيـشـونـد کـه                 

 .تعدادي از آنها را آزاد مي کنند
 

 نفـر از جـوانـان شـهـر            ١١ سپس  
سنندج را که بـطـرق مـخـتـلـف و در                

ي مجزا دستگير کرده بـودنـد        مکانها
 .روانه فـرودگـاه سـنـنـدج مـيـکـنـنـد                
 ٥ خلخالي اين جالد خميني در روز          

 ٥   ي  و در دادگاههـا   ٥٨ ورماه    شهري
دقيقه اي آنها را به اعدام محـکـوم و           

 . حکم را اجرا ميکنند
احسن ناهيد، شـهـريـار نـاهـيـد،            
جميل يخچالي، مظفر رحيمي، عطـا      
زنــدي، امــجــد مــبــصــري، عــيــســي         
پــيــرولــي، نــاصــر نســيــمــي، مــظــفــر        
نيازمند، يـدالـه فـوالدي و سـيـروس             

دو نفر از افراد اعدام شده      .  منوچهري
ي از آنـهـا را بـر            کيزخمي بودند که    

روي برانکار به محل اجـراي کشـتـار           
 .منتقل ميکنند

همانوقت انتشار عـکـس اعـدام         
مـحـبـوب    ف و     يـ  انسـان شـر      ١١  نيا

مردم سنندج در روزنامه هاي داخـل         
و خارج کشور منـتـشـر و بـه اطـالع               

ايـن عـمـل      .  افکار عمومي مـيـرسـد      
وحشيانه موجي از تنفر عليه قـاتـالن     

 .را دامن ميزند
ــردم و                ــاومــت م ــق ــز م ــق در س

لشکريـان   سياسي در مقابل     ينيروها
و سپاهيان خميني ادامـه داشـت تـا            
اينکه جالد خميني از سنـنـدج عـازم       
سقز ميشود و در آنجا نـيـز جـنـايـت             

 نـفـر از       ١٠ .  ديگري خـلـق مـيـکـنـد         
 نفر از نظـامـيـانـي       ١٠ جوانان شهر و    

 که در محل خدمت نبودند 
را يـک روز      )   نفر٢٠ مجموعا (  

بعد از اعدامهاي سننـدج يـعـنـي در           
 تــيــربــاران   ٥٨ روز شــشــم شــهــريــور       

 .ميکنند
بهادر، طاهر ، قادر   يدياحمد سع 

خطيبي، محمد بابـا مـيـري، نـاصـر            
حدادي، رسول اميني،محمد غفاري،    
ناجي خورشيدي، کريم رضايي، انـور      
اردالن، عـلـي فـخـرائـي، سـيـف الـه                 

عبداله بهرامي، )   ساله١٤ ( فيضي،  
سيد حسن احمدي، مـحـمـد درويـش           
نقره اي، کـريـم شـيـريـانـي، ابـوبـکـر                  
صمدي، احمد مقـدم، جـلـيـل جـمـال             

 ) ساله١٢ ( زاده و آذر گشب دارائي 
وان، سـنـنـدج و       ي بعد از پاوه، مر   

سقـز، تـدارک حـملـه ارتـش و سـپـاه                  
دوش بـه    .  يـشـود  متوجه مـهـابـاد مـ       

دوش پــيــشــروي مــزدوران ارتــش و            
سپاه، خـلـخـالـي نـيـز بـا راه انـدازي                  
دادگاههـاي چـنـد دقـيـقـه اي حـکـم                 
اعدام عليه دستگير شدگان را صـادر     

ن لشکر کشـي     يهمزمان با ا  .  ميکند
 ٥ دادگاههاي   و اعدام جوانان توسط     

دقيقه اي خلخالي، تظاهـرات هـا در          
شهرهاي کردستان و در محکومـيـت       
ايــن يــورش وحشــيــانــه ادامــه پــيــدا          

 .ميکند
گر مـقـاومـت و وارد          ي دياز سو 

 ي بـر سـتـونـهـا         يکردن ضربـات کـار     
 از کـردسـتـان        ي در مـنـاطـقـ       ينظام

ي  مسلح سـازمـانـهـا       يروهايتوسط ن 
سياسي و براي مقابله با پيشرويهـاي        

يکي از .  ارتش و سپاه در جريان است  
اين ستونها در محور جـاده بـانـه بـا              

در   .دادن تلفات زيادي فلج مي شـود      
 فواد مصـطـفـي       ٥٨ روز نهم شهريور    

ي از بنيانگـزاران کـومـه لـه و             سلطان
رهبر اتحاديه دهقانان مريوان هـمـراه        
چند تن از همرزمانش در مسير جاده  
مريوان سـقـز بـا واحـدي مـجـهـز از                  
نيروهاي رژيم به فرمـانـدهـي چـمـران           
روبرو مـيـشـونـد کـه در يـک جـنـگ                  
نابرابر او و يکي از همرزمانـش جـان          

  .ميبازند
 رژيـم بـا       يو و روزنـامـه هـا        رادي

اين خبر را مـنـتـشـر         خوشحالي تمام   
انـدوه عـمـيـقـي در مـيـان              .  ميکننـد 

مردم و نـيـروهـاي مسـلـح سـازمـان                
کومه له بمناسبت اين واقعه پـديـدار        

امـا مـبـارزات اعـتـراضـي           .  ميشود
مردم و مقاومت مسلحانه در مقابل      
نيروهاي رژيم کـمـاکـان ادامـه پـيـدا              

 .ميکند
 ارتـش    يور نيروها يروز دهم شهر  
 ي مـزدوران مـحـلـ       يو سپاه با همکار   

خوردي بـر شـهـر بـوکـان            بعد از زد و  
همان روز در شـمـال   .  مسلط ميشوند 

کردستان در منطقه سلماس جـنـگـي       
ــ ــب ــح         ن مــردم      ي ــروهــاي مســل ــي و ن

سازمانهـاي سـيـاسـي بـا نـيـروهـاي               
نظامي رژيم که با فانتوم و هليکوپتر      

در .  پشتيباني ميشدند در مـيـگـيـرد      
سلمـاس حـکـومـت نـظـامـي اعـالم               

پيرانشهر نـيـز تـوسـط         شهر  .  ميشود
 .ارتش تسخير و اشغال ميگردد

 ي شهريور فاجعه قارنا رو  ١١ در  
ي يــکــي از        مــالحســنــ  .  مــيــدهــد  

مرتجعين محلي همراه تعداد زيـادي      
از پــاســداران و بــا اســتــفــاده از دو               
دستگاه تانک جهـت ايـجـاد رعـب و             
وحشت به روستاي قـارنـا در مـحـور            

 . نقده به پيرانشهر يورش ميبرند
روستاي قارنا که بيخبر از تـمـام        
جنگ ودرگيـريـهـا بـود تـوسـط ايـن               
ستون اشغال ميشود و پاسداران رژيم     
همه مردم روستا از کوچک و بزرگ را        
به رگبار ميبندند که در نتـيـجـه ايـن            

 نفر کودک، پيـر  ٦٨ تهاجم ضد بشري    
روزنامه .  و جوان را قتل عام ميکنند 

هاي رژيم براي سرپوش گـذاشـتـن بـر           
قتل عام روستاي قارنا، خبر آنرا بعـد        

  .از بيست روز منتشر ميکنند
ع بـنـي صـدر      يهمزمان با اين وقا   

عضـو شـوراي انـقـالب         که آن هنگام    
بود در محل کانـون فـرهـنـگـيـان در              
اجتماع هزاران نفر از مردم اروميه بـه   
سخـنـرانـي در رابـطـه بـا کـردسـتـان                  

ــردازد   ــپ ــي صــدر در ايــ             .مــي ــن ن  ب
 يروهـا يـ سخنراني مدعي بـود کـه نـ          

ي بهانه ميگيرند و ماههـاسـت      اسيس
 آنها ما 

او در ايــن      .  را ســر مــيــدوانــنــد      
سخنراني تالش ميکند که وقـايـع را         

بـه خـط و نشـان          .  وارونه جـلـوه دهـد      
 . کشيدن متوسل ميشود

: در انتهاي سخنانـش مـيـگـويـد         
اگر کسي پيام صلح مـا را نـپـذيـرد          “ 

م پيـا .  ” پيام ما شمشير و جنگ است   
 جـز تـحـمـيـل          يصلح بني صدر چيـز    

مـردم کـردسـتـان و         ماهها جنگ بـه      
پـيـام   .  اعدامهاي دسته جمعي نـبـود      

صلح بني صدر فاجعه قارنا بـود کـه           
 زن و کودک و پير و جـوان را بـه                ٦٨ 

پيام صلح بني صدر و      .  رگبار بستند 
رهبرش خميني خلق کردن فاجعه اي       

. بتمام معنا در سرتاسر کردستان بود
او با اين جمله که پاسخ ما شمشير و          
جنگ اسـت، در رکـاب خـمـيـنـي و                
خلخالي در جنگ و کشتـاري کـه بـه           
مردم کردستان تحميل گرديد سـهـيـم        

 .شد
شـدن   بـا روشـن       ٥٨  شهريور ١٢ 

هوا و با استفاده از نيروهاي هوايي و      
زميني و کوبيدن چهار طـرف شـهـر،           
نيروهاي رژيم شهـر مـهـابـاد را نـيـز               

ور يشهر  ١٣ در روز .  تسخير ميکنند 
ک درگـيـري خـونـيـن در            ي بعد از ٥٨ 

گردنـه خـان بـيـن نـيـروهـاي مسـلـح                  
سازمـانـهـاي سـيـاسـي و واحـدهـاي               

 کردستـان، ارتـش     ٢٨ اعزامي لشکر   
. و سپاه شهر بانه را تصرف ميکنـنـد        

ي ور نيز تکـاوران نـيـرو      شهري١٥ روز  
دريايي و هـوايـي شـيـراز هـمـراه بـا                  
ستونهاي نظامي ارتش و سپاه لشکر      
سنندج، شهر سردشت را که خالي از        
سکنه بود با مقاومتي اندک تصـرف        

  .ميکنند

 برگي از تاريخ
 ١٣٥٨  مرداد   ٢٨ سالگرد  
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موقعيت خود حاضرند دست بـه هـر          
کاري بزنـنـد و ظـاهـرا قصـد کـوتـاه                 

بهرحال تـوافـق و       .  آمدن را هم ندارند   
بحران احزاب حاکم ربط چـنـدانـي بـه           
مــوقــعــيــت اکــثــريــت مــردم اقــلــيــم          
کردستان ندارد، چرا کـه بـهـتـر شـدن             
زندگي و آينده آنـهـا در گـرو بـه زيـر                 

 سـال    ۲۴ کشيدن احزابي است که در      
گذشته جز جنگ و خونريزي، دزدي و 
چپال، سرکوب و خفقان و سـاخـت و            
پاخت با دولتهاي مـرتـجـع مـنـطـقـه              
چــيــزي را بــراي مــردم بــه ارمــغــان              

  . نياورده اند
 

 ميليون دالر   ۸۰۰ ناپديد شدن   
 ! پول نفت 

به گـفـتـه عـلـي مـحـمـد صـالـح                  
مــعــاون رئــيــس هــئــيــت دارائــي و             
اقتصادي پارلمان اقليم کردسـتـان از        

 ۸۰۰  آگــوســت     ۱۵  جــوالي تــا       ۱۵ 
ميليون دالر از فروش پول نفت اقليـم        

صـالـح مـي      .  کردستان نـاپـديـد شـده       
گويد ناپديد شدن اين مبلغ ربطـي بـه      
منفجر شدن خط لوله نفتـي نـدارد و           
از رئيس اقليـم و رئـيـس حـکـومـت                
خواسته که اين مسـلـه را پـيـگـيـري               

فساد و حيف و مـيـل بـحـدي           . کنند
است که امروزه جدا از مردم عـاصـي         
از حاکميت ايـنـهـا، خـود سـران ايـن              
احزاب منظما هشدار مي دهـنـد کـه       
اگر فکري نکنند مردم آنها را به زيـر          
خواهند کشيد و نـاپـديـد شـدن ايـن               

 ميليون دالر هم تنها يک قلم از ۸۰۰ 
دزدي و چـپـاول مـيـلـيـاردي احـزاب               

 . حاکم بر اقليم کردستان مي باشد
 

 !بيانيه چهار فراکسيون پالماني
ــه          ــب ــکــشــن ــوســت    ۱۶ روز ي  آگ

فراکسيـونـهـاي اتـحـاديـه مـهـيـنـي،               
جنبش گوران، اتـحـاديـه اسـالمـي و            
جمعيت اسالمي از احزاب حـاکـم بـر          
اقــلــيــم کــردســتــان طــي بــيــانــيــه اي          
ممانعت از ورود اعضاي پارلمـان بـه        
شـهـر اربـيـل را مـحــکـوم کــردنـد و                  

. خواهان تحقيق در ايـن بـاره شـدنـد            
الزم بـه ذکـر اسـت کـه چـنـد تـن از                     
نمايندگان پارلمانـي جـنـبـش گـوران           

 ۱۵ اعالم کرده انـد کـه روز شـنـبـه                 
آگوست هنگام برگشتن به شهر اربيل    
و رفتن به جلسات پارلمان از طـريـق           
پست هـاي بـازرسـي ورود بـه شـهـر                 

اين .  مورد اذيت و آزار قرار گرفته اند 
اعتراض و بيانيه در حالـي مـنـتـشـر            

مي شود که بحران و اختالف بـر سـر           
رياست اقليم و پست کنوني مسـعـود    
بـــارزانـــي کـــل احـــزاب بـــورژوا                 
ناسيوناليستي و مذهـبـي حـاکـم بـر            
اقليم کردستان را فرا گرفتـه و حـزب            
مسعود بارزاني همچنان با قلـدري و        
فشار مي خواهند وي در پست خـود         

 . باقي بماند
 

 ! پيامي ديگر از مسعود بارزاني   
مسعود بـارزانـي رئـيـس اقـلـيـم             

 آگوست رياسـت  ۲۰ کردستان که روز    
دو دوره و نيمه او به پايان مي رسـد،           

 آگوسـت در پـيـامـي ديـگـر              ۱۶ روز  
خطاب به احزاب حاکم خـواسـتـه کـه            

 آگوست بـه  ۲۰ هر چه زودتر و قبل از   
توافق برسند و تصـمـيـمـي مـنـاسـب             

بارزاني در پيام خـود گـفـتـه         .  بگيرند
براي گذار از اين بحران از هـمـه     : " که

احزاب درون حکومـت و پـارلـمـان و             
همه آنهايي که اجازه فعـالـيـت دارنـد          

 آگـوسـت     ۲۰ مي خواهم که قبـل از         
جلسه بگيرند و هر تصميمـي کـه بـه            
نفع اقليم و پايان دادن به ايـن بـحـران            

الزم بـه    ".  است به اجرا گذاشته شـود      
ذکر است که بارزاني روز نهم آگوست       
نيز در پيامي تـهـديـد آمـيـز احـزاب               
حاکم را متهم کرد که آنـهـا خـواهـان           

گرچه پيـام   .  بحران و نا آرامي هستند    
اينبار بارزاني آن تهديدات قـبـلـي را           
ندارد اما کل داستان ايـن اسـت کـه              
خود او و رياست ده ساله اش باعث و   
بـــانـــي بـــحـــران کـــنـــونـــي احـــزاب           
ناسيونالسيت و مـذهـبـي حـاکـم بـر              
اقليم کردستان است، اما او هفته اي        
يکبار فراخوان پايـان بـحـران را مـي             
دهد در حالي خود اين بحران از آنجـا      
ناشي مي شود که شـخـص بـارزانـي            
حاضر به واگذاري پست خود به هيـچ        

در .  کس و مـرجـع ديـگـري نـيـسـت               
همين حال اتحاديه مهيني و جنـبـش        
گوران اعالم کرده اند که هيچ جـوابـي      

 . براي پيام بارزاني ندارند
 

  ۲۷ دختر حلبچه اي بعد از   
 ! سال خانواده خود را باز يافت   

چندي پيش دختري به اسم مـريـم        
 سال پيش و در جريان بمباران      ۲۷ که  

شهر حلبچه از خانواده اش جـدا مـي          
شود و در ايران در کنـار خـانـواده اي          
زندگي جديدش را شروع مي کنـد بـه       
اقليم کردستان باز مي گردد و شـروع        

مريم .  به يافتن خانواده خود مي کند     

از طريق ميدياي اجتماعي بـه مـردم         
 خـانـواده آزمـايـش        ۶۹ معرفي شد و    

دي ان اي را انجام مـي دهـنـد بـراي               
شناسائي او و ملحق شده به خـانـواده     

هفته گذشته در خبرها آمده بود     .  اش
که بالخره بعد از نزديـک بـه سـه مـاه             
تالش و از طريق آزمايش دي ان اي            
بـالخـره مـريـم تـوانسـت اعضـاي از                

گفـتـه مـي      .  خانواده خود را پيدا کند   
شــود کــه مــريــم هشــتــيــمــن نــفــر از            
کودکان گم شـده حـلـبـچـه اسـت کـه                 

. توانسته خـانـواده خـود را بـازيـابـد              
همين خبر مي افزايد کـه هـنـوز هـم             

 نفر ديـگـر از کـودکـان           ۳۰ نزديک به   
گمشده حلبچه در ايران زنـدگـي مـي           
کنند و تالشها براي بازگرداندن آنـهـا        
و پيدا کرده خانـواده هـايشـان ادامـه            

الزم به ذکر است که در جـريـان     .  دارد
جنگ ارتجاعي ايران و عراق در سال       

 و هنگام تسخير شهر حلبچـه  ۱۹۸۸ 
توسط رژيم اسالمي، رژيم فاشيستي     

 هزار نفري   ۷۰ صدام حسين اين شهر     
را بمباران شيمائي کرد و در عـرض           

 هـزار نـفـر از          ۵ چند ثانيه بـيـش از          
مردم بي دفاع آن از زن و کودک، پـيـر         
و جوان جانشان را از دسـت دادنـد و            
بازماندگان اين کشتار جمعي هـنـوز        
هم از دست آثار اين جنايت هـولـنـاک     

 . رنج مي برند
 

 اعتراضات مردم و انجمن    
 !استان سليمانيه

بر اساس گزارشهاي منتشر شـده      
قرار است انجمن استـان سـلـيـمـانـيـه             
تشــکــيــل جــلــســه دهــد و خــواســت           
اعتراضات مردم چند هفته گذشته را  

الزم به ذکر است کـه در        .  بررسي کند 
هفته هاي گذشته در دهـهـا شـهـر و               
شـهــرک اقـلــيــم کــردســتـان مــردم در            

بـه   اعتراض بـه کـمـبـود آب و بـرق                 
خيابان ريختند و خواهـان رسـيـدگـي          
سريع آن شدند، همچنين در چـنـديـن          
مــنــطــقــه مــردم مــعــتــرض خــواهــان        

. بـــرکـــنـــاري مســـئـــولـــيـــن شـــدنـــد       
اعتراضات بحق مردم مثل همـيـشـه         
با گسيل نيروهاي سرکوبـگـر احـزاب         
حاکم روبرو شدند و اگر امروز انجمـن      
شهر سليمانيه اعالم بررسي خـواسـت      
معترضين است تنها و تنها بـخـاطـر         
اعتراض و مبارزه بحق مردمي باشد     
که احزاب ناسيوناليست و مـذهـبـي          
حاکم نان، آب و برق آنهـا را بـه گـرو               

 . گرفته اند
 

 کشته شدن مادر و فرزندي    
 ! در شهر اربيل 

 آگوست در شهـر اربـيـل      ۱۴ شب  
 ساله اش ۲۴  ساله و پسر ۵۰ مادري  

در يک نزاع خانـودادگـي کشـتـه مـي           
اين خبـر مـي افـزايـد دامـاد             .  شوند

خانواده بخاطر اختالفات خانـوادگـي      

دست به اين جـنـايـت زده و بـعـد از                 
. ارتکاب اين قتلها فراري شـده اسـت        

همچنين دو روز قبل تر در يـک نـزاع        
ديگر بين چهار جوان در يک رستوران       
در همين شهر دو نفر با چاقـو کشـتـه         

 . *مي شوند
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  ٥٨  ور شهـريـ  ١٣ در همان روز  
، ي عطا محمـد  يچهار نفر به اسام   

محمدي، ابراهيم مـحـمـدي      ن  يحس
و حسين نوري به اتهام شـرکـت در         
جنگ مسلحانه در پـادگـان شـهـر           
ســقــز بــه حــکــم خــلــخــالــي اعــدام          

 .ميشوند
ن ترتيب تـهـاجـم وسـيـع و             يبد

گسترده ارتش و سپاه پاسـداران بـه         
 کردسـتـان کـه بـا صـدور             يشهرها

 ٥٨  مـرداد      ٢٨  در    ينيفرمان خم 
ي داد از آن دسـت از جـنـايـات              رو

ــودکــه ســراســر             ــيــه بشــريــت ب عــل
 .کردستان را به خاک و خون کشـيـد    

در پـي ايـن يـورش چـنـگـيـز وار،                  
 کردسـتـان بـه       موقتا اکثر شهرهاي  

سپاهيـان رژيـم در       تصرف ارتش و    
 . آمد

حاصل اين تهـاجـم وحشـيـانـه          
کشته شدن تعداد زيـادي از مـردم          
شهر و روستاهاي کردستان، ويـران      
نمودن خانه و کاشانه مردم و اعدام    

 دقيقه ٥ دهها جوان در دادگاههاي 
ب رژيـم    ين ترت بدي.اي خلخالي بود 

 ي بـرا   يتازه بقدرت رسيده اسـالمـ      
 قـدرت خـود،       يه هـا   يـ م پـا   يـ تحکـ 

مـرکـز ادامـه      کردستان را کـه بـه           
انقالب ايران تبـديـل شـده بـود بـه              

  .خاک و خون کشيد
ت و بـه      ين جنا يعليرغم تمام ا  

اعتـراض  تصرف در آوردن شهرها،     
مردم شهرهاي کردستان با خشم و       
تنفري چـنـديـن بـرابـر از قـبـل بـه                   
حضور نيروهاي ارتش و سپـاهـيـان     

 رژيم، جسته و گريخته 
عليه حضور آنـان ادامـه پـيـدا          

 همزمـان بـا اعـتـراضـات           .ميکرد
عـمــومــي مــردم کـه بــتــنــاوب در           
شهرهاي مـخـتـلـف روي مـيـداد،             

نيروها و سازمانهاي مسلح که بـه        
خارج از شهرها عقب نشيني کـرده       
بودند، بـه عـمـلـيـات خـود عـلـيـه                 
ســرکــوبــگــران، بــه پــاســگــاهــهــا و        
پادگانها و نيروهاي در حال نقـل و         
انتقال ادامه داده و به آنان شبيخون 

  .ميزدند
 کــردســتــان   تصـرف شــهــرهـاي    

دسـت  توسط سـپـاهـيـان و ارتـش             
نخورده رژيم شاه که گوش بـفـرمـان     
خميني جنايتکار بـودنـد سـه مـاه           
بيشتر دوام نياورد و در اثـر ادامـه          
اعتراضات سياسي اجتـمـاعـي در        
داخــل شــهــرهــا تــوســط مــردم و            
همچنين عمليات نظامي نيروهاي    
مسلح سازمانهاي سيـاسـي، رژيـم       
تـحـت فشـار و در مـنـگـنـه قــرار                  

 . گرفت
رژيم اسالمي تـنـهـا بـراي سـه           
ماه آنهم بطور نسبي و دو فـاکـتـو            
توانست شهرها را به تصـرف خـود         

 يبا حضور مجدد نيـروهـا     .  درآورد
 سـيـاسـي بـه         يمسلح سـازمـانـهـا     

داخــل شـــهــرهـــا، خــلـــع ســـالح             
پـاســگــاهــهـا و مــراکــز کــنــتــرل و            

ديگر فرستادن هيئـت     بار   ي،بازرس
هاي مذاکره کننده از سـوي دولـت        

ادامه ايـن  .  موقت از سر گرفته شد    
وضع و تصرف مجـدد شـهـرهـا از            
سوي سازمانهاي سياسـي از آبـان         

 روزه سـنـنـدج        ٢٤  تـا جـنـگ        ٥٨ 
مجددا شروع ميشود و رژيم ناچار      
بــه عــقــب نشــيــنــي از شــهــرهــا              

ــا جــنــگ       .  مــيــگــردد   روزه   ٢٤ ت
 ٥  يعني بمدت ٥٩ سنندج در بهار    

ماه، رژيم اسالمي عمال هيچ گونه      
قــدرتــي در شــهــرهــاي کــردســتــان        

 .نداشت
 *** 

 ... برگي از تاريخ    


