
 کرد،  خلق دالورانه مبارزات از حمایت

 است!  ایران  مردم  بخش رهایی انقالب  از حمایت
 دالورانه   رزم  تشدید  و  سراسری  ای  توده  خیزش  دامنه  گسترش  با

 از   سری  یک  در  اخیر  روزهای  در  کرد  خلق  ستم  تحت  های  توده

  محالت   برخی   در   بندی  سنگر  و  مهاباد   جمله  از  منطقه  این  شهرهای

  روز   از  اسالمی   جمهوری  خلقی   ضد  رژیم   ها،   شهر   این   شده  آزاد

  و   سپاه  شامل  خود   سرکوبگر  نیروهای  انبوه  گسیل  با   گذشته

  بزرگ   کشی  لشکر   یک  ضدخلقی،  ارتش  تجهیزات  و  ویژه  یگانهای 

  مزدوران   است.  داده  سازمان  خاسته  پا   به   مردم  قصابی   برای

  ای شهره  به  هجوم   با  گذشته   ساعت  24  در  اسالمی  جمهوری

 این  دلیر  مردم  کشتار  به  ...  و  سنندج  دهگالن،  مریوان،  دیواندره،  پیرانشهر،  بوکان،  مهاباد،  جوانرود،

  فریادهای  خالی  دست  با  که  هایی  توده  به  مستقیم  شلیک  با  مزدوران  این   اند.   زده  دست  مناطق

  شهیدان "  فاشیستها"،   گورستان   "کردستان،   ست"،   نشانه  نظام   "اصل   اسالمی"،   جمهوری   بر  "مرگ

  یا   و  سرداده  و...  "خیابان  ما  سنگر  کارگران،  ما  رهبر"  ،"برابری  و  آزادی  آذری،  بلوچ،  کرد،"  اند"،  زنده  ما

  را   معترضین  از  زیادی  شمار  اند،  برافراشته   را  سوسیالیسم"  باد  زنده  انقالب،  باد   "زنده   پرچم  سنندج  در

  گزارش   به  اند.کرده  مجروح  یا  و  رسانده  تلق  به  را  دفاع  بی  مردم  از  تن  ها  ده  و  کشیده  خون  و  خاک  به

  شهرهای   در  معترض  های   توده   از  تن   50  از  بیش   گذشته   ساعت   24  در   بشری  حقوق   نهادهای 

  گوشه  تنها  انگیز  حیرت  آمار  این  تازه  البته،  اند.  شده  زخمی  نامعلومی  شمار  و  اند  باخته  جان  کردستان

 سایر  و  پاسداران  خوی  درنده  های  گله  انه،وحشی  تعرض  این  در  کند.  می  منعکس  را  حقیقت  از  ای

  و   کوچه  در  مبارز  مردم  به  جنگی  تیرهای  مستقیم  شلیک  با  حاکم،  داران  سرمایه   سرکوب  نیروهای

  برانگیز   ستایش  اراده  و  مقاومت  شکستن  هم  در  برای  مردم،  های  خانه  به  تیراندازی  با  خیابان،

  بهره  نیز  تظاهرات  به  حمله   برای  دوشکا  مانند   سنگین   نیمه   سالحهای  از  حتی   ستم   تحت  هایتوده 

  آبان   در  ماهشهر  نیزارهای  عام  قتل  جنایت  تکرار  حال  در  کردستان  خاسته  پا  به  مردم  کشتار  با  و  گرفته

 باشد.  می  98

 

  توده  اسالمی،   جمهوری   مسلح  نیروهای  توسط   خلقی   ضد   جنایات   ترین   کثیف  به   ارتکاب   وجود   با   اما

  و   زنان  های  سینه  خلق  دشمنان  های  گلوله   که  حالی  در   و  دانچن  دو  شوری  با   خاسته  پا  به   های

  هر   از  استفاده  با  و  نکرده  ترک  را  نابرابر  نبرد  این  میدان  درد،  می  را  کردستان  در  محروم  کودکان  و  مردان

  داده   انقالبی   قهر  با  را  سرکوب   نیروهای  انقالبی  ضد  قهر  جواب  اند  توانسته  که   جا  هر  اند  داشته   چه

  به   را  اسالمی  جمهوری  مزدوران  از  تعدادی  تا  اند  شده  موفق  انقالبی  جوانان  ،نابرابر  بردن  این  در  اند.

  که   حالی   در  بکشند.  آتش   به   را  مهاجمین   های  ماشین  برخی  و  برسانند  ننگینشان  اعمال   سزای

  افتاده  راه به کردستان  روستاهای حتی و شهرها  در حاکم قاتالن توسط گناه بی مردم  خون  جویبارهای

  ترانه   با  دلیر  جوانان  شبانه  رزمی  های  رقص  و  آنها  اسالمی  جمهوری  بر  مرگ   فریادهای  همچنان  اما

  قلب   بر تیری  همچون  محالت  برخی   در   شده  پا   به سرخ  های   آتش   های  شعله  کنار   در  رزمی   سرودهای

  رفته   فرو  اسالمی   جمهوری امپریالیسم  به   وابسته   رژیم   یعنی ،ایران  سراسر مردم  و  کرد   خلق دشمنان

  توده   دشمنان  تسلیم  کردستان،  است:  این  کرد  خلق  پاخاسته  به  های  توده  و  مبارز  جوانان  پیام  است.

  ایران   ستم  تحت  خلقهای  نبرد  جبهه  در  اخیر  سال  چهار  و  چهل  رسم  به  بلکه  نشده،  ستم  تحت   های

  ایران   محرومان   و   گرسنگان  انقالب  پرچم   و  ایستد  می   امپریالیستش   حامیان   و  اسالمی   جمهوری   علیه

 داشت.  خواهد نگاه اهتزاز در جوانانش  پاک  خون با را

 

  دوش   بر   بزرگ   ای   وظیفه  کردستان،  در  نابرابر  و  عیار   تمام  جنگ   یک   شرایط  یعنی  شرایطی،   چنین   در

  و  آگاه  جوانان   پیشرو،   نیروهای  تمامی   بر  است.  گرفته   قرار   ایران   نقاط   دیگر  در   خاسته   پا   به   های  توده

 مبارزات  یاری  به   خود   قیام  و  تعرض  تشدید  با   که  است  ایران   مختلف  نقاط  در  خیابان   کف  ینفعال  و  مبارز

 



  محاصره   برای  رژیم  سرکوب  نیروی  به  تمرکز  اجازه  و  شتافته  کردستان  در  خویش  برادران  و  خواهران

 ندهند.   را ای توده  خیزش  سرکوب و کردستان

 

  بدل   ایران   سراسر  در  محرومین  و   متکشان زح  انقالب   مهم   سنگر  یک   به   کردستان   دیگر  یکبار  اکنون

  در   ستم   تحت  های   توده   تمامی   وظیفه   آزادی،  سنگر  این  از   دفاع  ملتهبی،   اوضاع  چنین  در   و  گشته 

 است.  آزادیخواه و مبارز نیروهای کلیه و ایران سراسر

 

  در   ادیآز  راه  اخیر  شهدای  عزیزان   تمامی   و   ها  خانواده   به   تسلیت  ابراز  با  ایران   خلق   فدایی   چریکهای

  می   دعوت   آزادیخواه  و   مترقی  نیروهای  تمام  از  ایران،  آگاه  و  مبارز  جوانان   تمامی  از  کردستان،  شهرهای

 در  مبارزه  تشدید  با  و   برخیزند  کردستان  خاسته  پا  به  مردم  یاری  به   دارند  توان   در  آنچه   هر  با  که  کنند

  و  زحمتکشان  قاتل  و  فاسد  ه،وابست  رژیم   این  اسالمی،  جمهوری  سرکوبگر  رژیم  علیه  ها  جبهه  تمام

  تاریخ   دان   زباله   به  سقوط  یعنی   خویش   محتوم   سرنوشت  سوی   به   بیشتر  چه   هر  را  غارتگران   نوکر

 دهند.  سوق ها توده  توسط 

 ایران!  مردم انقالبی خیزش شهدای تمامی خاطره باد جاودان 

 اسالمی!  جمهوری  سرکوبگر رژیم باد نابود

 انقالب!  باد زنده

 

 راهمان  وزیپیر به ایمان  با

 ایران  خلق فدایی چریکهای
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