
  

  جنگ در کردستان 
  با توطئه از داخل حاکميت
  و دخالت از خارج مرزها
  !به ایران تحميل شد

  240دوره هفتم، سال دوم، شماره 
    1359 ارديبهشت 31 شنبه چهار

  

  
بار توسط حزب      که حضور وی در عراق برای اولين          بازگشت از بغداد   شاهپور بختيار پس از   

ا نشریه فرانسوی    ، در مصاحبه ا  توده ایران افشا شد    اچ  «ی ب اری م مطالب مهمی را طرح    » پ
  .کرده است

  
ايلی برخورد          « : در پاسخ به اين سئوال     ختيارب ه چه مس ه عراق ب در سفر اخير خود ب

  :، می گويد»کرده
ر  « د در براب ی خواهن ی م تند، ول ران نيس اک اي تار ذره ای از خ ا خواس ی ه عراق

ه کش         ين              مالهايی که قصد صدور انقالب ايران ب ه هم د و ب ه برخيزن ه مقابل د، ب ورشان را دارن
، کردهای ايرانی را مسلح می کنند و به تحريک قبايل مرزنشين ايران  دليل است که عراقی ها    

   ».می پردازند
  :حقيقت کهنه و اعتراف جالبی است

ران می               ل مرزنشين اي ه تحريک قباي د و ب عراقی ها کردهای ايرانی را مسلح می کنن
  .پردازند

ال آن                     که ی عراق و عم م بعث ران نقش رژي وده اي ه حزب ت نه است، زيرا ماههاست ک
اری و      ان، رزگ يخ عثم الل و ش يخ ج ه، ش ون کومل ی در   ... چ گ برادرکش اد جن را در ايج

  .کردستان افشا کرده و با صدها دليل و مدرک از چهره اين جنايتکاران نقاب برگرفته است
ود          ه حزب ت ران ماهيت واقعی جنگ برادرکشی در            کهنه است، زيرا ماههاست ک ه اي

د و چه                        رده ان اد ک کردستان را آشکار ساخته و نشان داده است که اين جنگ را چه کسانی ايج
  . کسانی از آن بهره می برند

ی               ه حت ار و باالخره جالب است، زيرا حقيقت آنقدر آشکار است ک هم لزومی نمی     بختي
ش رژيم بعثی عراق در کردستان چيست و جنگ برادرکشی در کردستان         که نق  بيند کتمان کند  
  به سود کيست؟

خوبست مسئولين جمهوری اسالمی ايران و نيز نيروهايی که صداقت و تعهد نسبت به        
رای          ، در قبال اعترافات آشکار بختيار     انقالب ايران دارند   رای هميشه ب ار ب ئله را يکب ، اين مس
  :خود حل کنند که

 برادرکشی در کردستان به سود کيست؟ پرسشی که سخنان بختيارصريحا             ادامه جنگ 
  .به سود امپرياليسم آمريکا، جنايتکاران بعثی و مزدوران آن ها: پاسخ آن را داده است

  :می گويد» پاری ماچ«به بختيار، 



ورت    « ران ص ری در اي الب ديگ ر انق يد اگ ئن باش راق  مطم اء آن از ع رد، منش  بگي
د و بی شک      خواهد بود، زيرا    رده ان تاکنون بيش از يک هزار افسر ايرانی در عراق تجمع ک

  ».اجتماع آن ها در عراق برای ماهيگيری از شط فرات نيست
د  را » پاری ماچ«اگر اغراق نهفته در برداشت    حذف کنيم، اين واقعيت به دست خواه

  .دی گرفته شودآمد که سخنان بختيار هشداری است که بايد در نهايت مسئوليت و صداقت ج
تان ه در کردس ده  آتشی ک ه ش ی عراق افروخت م بعث م و رژي ال امپرياليس ه دست عم  ب

  . است، دودش مستقيما به چشم انقالب ايران و جمهوری اسالمی ايران می رود
  . جنگ برادرکشی را بايد در کردستان متوقف ساخت


