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  ئیوف افسارؤ

  ٢٠١٧ جون ٣٠
  

  روز پيشمرگ کو مه له]جوزا[ خرداد٣١در گراميداشت 
  

 پيشمرگه کومه له ۀدان جانباختبه مناسبت اين روز به تمام زنان و مر . خرداد، روز پيشمرگ کومه له است٣١امروز 

که جسورانه و سرافرازانه عليه رژيم اسالمی سرمايه در ايران و ديگر مرتجعين در کردستان جنگيدند و در راه آزادی 

ھمچنين به خانواده ھای جانباختگان و پيشمرگان کومه . و سوسياليسم و آرمانھای کمونيستی جان باختند درود می فرستم

  .تمله درود می فرس

 اين را بگويم که منظور و خطاب من اشاره به ًچرا گراميداشت و صحبت از روز پيشمرگ کومه له مھم است؟ قبال

در بعد .  شصتۀبه ويژه دوران حماسيھای دھ.  يعنی دوران کومه له قديم است١٣٧٠ تا ١٣۵٧ خرداد ٣١دوران 

کدام از شاخه  ب کمونيست ايران جاری است و من ھيچ سازمان کردستان حز- تشکيالتی و قانونی اين روند در کومه له 

 .ھای انشعابی از کومه له را که به نام کومه له فعاليت می کنند به رسميت نمی شناسم

در سخت ترين دوران جنگ ) پارتيزان(عنوان يک پيشمرگ ه ی و تمام وقت بئطور حرفه ه  سال ب١١ به مدت ًشخصا

 کمونيست زن و مرد پيشمرگ ۀ شصت به ھمراه صدھا رزمندۀن، يعنی در دھو مقاومت مسلحانه در کردستان ايرا

ی بودند که ئدورانی بسيار سخت و پر از ماجراھای خطرناک و حماسه ھای افسانه . کومه له حضور و فعاليت داشتم

 اشتباھاتی ًو احيانارغم سختيھا  می خواھم بگويم که علی. لم ھا و داستانھای واقعی استلحظه اش ماتريال کتابھا و فھر 

که رخ می دادند و در چنين جنگھای وسيع و طوالنی مدت امری عادی است، اما از تمام لحظه ھا و روزھا و ماه ھا و 

م را  ا سال از بھترين دوران جوانی زندگی١١سالھای آن دوران سخت و اما پر افتخار دفاع می کنم و افتخار می کنم که 

ت اسالمی که به فتوای خمينی جنايتکار به کردستان حمله کرده بود به دفاع و مقاومت و عليه يک رژيم ھار و فاشيس

 . جنگ مسلحانه پرداختم

با ايمانی راسخ و ) ۶٠ ۀدھ( بسيار مھم  را يادآور کنم؛ درست بود که ما پيشمرگان کو مه له آن دوران ۀاما بايد يک نکت

انی باال می جنگيديم و پايگاھھای دشمن را تصرف می کرديم و جسارتی کم نظير و تجربه ھای نظامی جنگ پارتيز

نبوديم و با " رامبو" سپاه پاسداران و بسيج را درھم می شکستيم، اما بايد اقرار کنم که ما ۀمحاصره ھای چند صد نفر

ص خصوه پشتيبانی و ھمکاری بی نظير و از خودگذشتگی زنان و مردان و جوانان زحمتکش و دلسوز منطقه و ب
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 بارھا با کمک مردم از محاصره و جنگ و گريزھای خطرناک و ًشخصا.  فعاليت می داديمۀ ادامئیمناطق روستا

که آنھمه زحمت کشيدند و فداکاری کردند درود می  از ھمينجا به تمام آن زنان و مردان و جوانانی. نابرابر درباز شدم

 ! درود بر شما.   فداکاريھا و دلسوزيھای شماست زندگی خيلی از ما پيشمرگان قديمی مديونۀادام. فرستم

" دمکراسی طلب"به ھمين مناسبت در جواب مزدوران و طرفداران آنروزی و امروزی رژيم اسالمی و شبه ليبرالھای 

يا ھمان پاسدارھا و  و" سپاه پاسداران را به سالحھای سنگين مجھز کنيد" اکثريتيھای خائنی که می گفتند - ه ایدو تو

 بريتانيا ۀويژه در راديو و تلويزيون وزارت خارجه و اين روزھا ب" تحليلگر سياسی"ران امنيتی سابق که تحت نام موأم

که ما نبايد مسلحانه با رژيم می جنگيديم حرف می زنند بايد بگويم  و اين" خشونت"فعالند، از ) بی بی سی فارسی (

نايت را سالھاست از رژيم مطلوبتان نديده و نشنيده ايد؟ بعد از مگر شما کر و کوريد؟   اين ھمه خشونت و سرکوب و ج

 جنگ مسلحانه در کردستان ھم متوقف شده است، اما خشونت و کشتار و ترور و ً جنگ عراق و ايران عمالۀخاتم

  ! ديگر زوزه نکشيدًپس لطفا. ی رژيمتان بيشتر و بيشتر شده و تا امروز ھم ادامه داردئقتلھای زنجيره 

جنبش مطلوب ما . عنوان يک کمونيست، پيشمرگايتی جنبش تعريف شده و مطلوب ما نبود و نيسته ظر من باز ن

 ۵٧عنوان کمونيست ھای دخالتگر در جنبش مسلحانه ای که بعد از انقالب ه اما ب. جنبشھای کارگری و اجتماعی است

ر آن شرکت کرديم و در بخشی از رھبری و درستی و فعاالنه د ما تحميل شد بر نظامی به کردستان بۀبه خاطر حمل

.  فعاليت  جا افتاده و قديمی تر ناسيوناليسم کرد در کردستان بودۀجنبش پيشمرگايتی سنت و شيو. ھدايتش قرار گرفتيم

عنوان ه کومه له آن دوران ب. عنوان يک ظرف آماده و ھمه پسند در بين مردم کردستان مطرح شده  ب۵٧بعد از انقالب 

 و ۵٧تھای انقالبی در آن شرکت کرديم و عليه ارتجاع اسالمی خمينی و در دفاع از مطالبات دمکراتيک انقالب کمونيس

ً در آنطرف گروھھای ديگری که اتفاقا. مردم کردستان که مورد ھجوم قرار گرفته بودند به مقاومت مسلحانه دست زديم

در آن زمان به اصطالح به نام کمونيست فعاليت می کردند، امثال حزب توده و چريکھای اکثريت در رکاب ارتجاع 

عنوان ه اما ما ب. سفباری پيدا کردندأخمينی قرار گرفتند و عليه مردم کردستان ايستادند و عاقبت سرنوشت بسيار 

عليه خرافات مذھبی و دفاع از حقوق برابر زنان با مردان پيشمرگ و برای دفاع از کارگران و زحمتکشان کردستان و 

در برابر جنگ . اين کومه له بود که برای اولين بار در سطح وسيع زنان پيشمرگ را مسلح کرد. و غيره جنگيديم

تحميلی از طرف حزب دمکرات کردستان قاطعانه ايستاديم و حضور کارگر و کمونيست مسلح در کردستان را به آنھا 

 باختند  الخره تعدادی از ھمسنگرانمان جاناب. دوران بسيار سخت و پر از فرازونشيبی را پشت سر نھاديم. يل کرديمتحم

ثيرات بزرگ و مثبتی را در جامعه و در بين مردم ثبت أو بقيه به تبعيد آمديم و اما سرافرازانه کوتاه و تسليم نشديم و ت

  .کرديم

 ۀياسی و مبارزاتی، بلکه از بعد شخصی و عاطفی ھم برای من و صدھا رزمندصحبت ار اين روز نه تنھا از بعد س

خيلی از ھمسنگران ما در کنار ما جان باختند و يا زخمی و . کمونيست صفوف کومه له  آن دوره معنای مھمی دارد

نھا را به فراموشی کنيم و کجا قرار گرفته ايم نمی توانيم آ که اآلن چگونه فکر می ما صرفنظر از اين. معلول شدند

وفاداری به آرمانھا و جان باختن .  ناپذير از آن دوره از زندگی مبارزاتی و افتخارات ما ھستندئیآنھا بخش جدا. بسپاريم

و !  رزمندگان کمونيستی که با شعارھای زنده باد سوسياليسم. آن عزيزان بخشی از اخالق انقالبی و کمونيستی است

در سنگرھای نبرد مسلحانه و يا در سياه چالھای رژيم جنايتکار اسالمی ايران جان ! رانزنده باد حزب کمونيست اي

کيد کنم که مقاومت و رزمندگی زندانيان سياسی کمونيست در آن دوره در شکنجه گاھھای أدر اينجا الزم است ت. باختند

 !د بر شمادرو. رژيم اسالمی به مراتب مھمتر و بيشتر از فعاليت ما پيشمرگان مسلح بود
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طور واقعی ھم کومه له و ھم پيشمرگ کومه له و ھم شرايط سياسی و ضرورتھای که مبارزه مسلحانه را ايجاد ه اما ب

ھمانطور که در پاراگراف قبلی . ر کرديويژه بعد از جنگ اول خليج فارس تغيه می کرد بعد از جنگ ايران و عراق و ب

ژی و جنبش احزاب يک سنت ناسيوناليستی است و کل ھويت و سترات مسلحانه در کردستان يۀاشاره کردم مبارز

 کرد و يا مشارکت دادنشان در ألۀکه ھدف اين احزاب محدود به حل مس به دليل اين. ناسيوناليسم کرد را تشکيل می دھد

يم و يا ديگر ه بستانھا با رژلذا از طريق مذاکره و بدبخشی از حاکميت است و نه سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی،  

 مسلحانه برای اين ۀپس مبارز. مثل کردستان عراق. ی و جھانی ممکن است به ھدف برسندئمعادالت سياسی منطقه 

ی از طرف دولتھای رقيب در منطقه برای احزاب ناسيوناليست در کردستان بسيار ئھدف و گرفتن امکانات و امتيازھا

ژی اش انقالب يفش سرنگونی رژيم حاکم سرمايه داری و ستراتحياتی است و اما برای يک حزب کمونيستی که ھد

 ۀ اقتصادی و سياسی طبقۀسازماندھی انقالب کارگری متکی است بر مبارز.  متفاوت استً کامالألهکارگری است مس

 شھرھا و مراکز پرجمعيت کارگری ًو اساسا. کارگر و ھمراه کردن ديگر جنبشھای راديکال و آزاديخواھانه با خودش

  .  مسلحانه و استفاده از اسلحه در اين سيستم نمی گنجدۀمبارز.مبنای تمرکز فعاليت است

 مسلحانه برای کمونيستھا تنھا يک تاکتيک است که بنا به شرايط خاصی در خدمت تقويت و رشد مبارزات ۀمبارز

 اما يک حزب کمونيستی واقف .ی و تقويت و حفظ دستاورد ھای انقالبی مورد استفاده قرار می گيردئکارگری و توده 

اين را تجربه نشان داده . ی وصل نيستئاست که در کردستان مسلح بدون استفاده از اسلحه و نيروی مسلح دستت به جا

لذا آمادگی و نقشه برای سازمان دادن و آماده کردن يک نيروی نظامی در محيط زيست و کار به ھمراه مبارزات . است

 انتقاد ما به کومه له تشکالت کردستان حزب ًاتفاقا. ستور کار ھميشگی قرار می گيردجاری و روتين حزبی در د

کمونيست اين است که از اين سنت ناسيوناليستی احزاب کردی دست بکشد و ديگر در اردوگاھھای بسته در انتظار 

 .بالتکليفی نماند و به سنت فعاليت کمونيستی در جنبش کارگری و شھرھا متکی بشود

 پيشمرگان آن دوره، حيفم آمد ياد و ۀايان به مناسبت اين روز تاريخی ضمن درود و قدردانی از نقش و فداکاری ھمدر پ

 ۀيات ھای نظامی پيشمرگان کومه له و مصلح ريبوار نويسندلم خوش صدا و حماسی عۀتشکری از محمد کمالی گويند

صدای حماسی محمد کمالی و . در قيد حياتند نکنمکه خوشبختانه ) ئاسوی شورش(حماسی برنامه ھای افق انقالب 

 ناپذير ئیآن دوره بخش جدا) راديو کومه له(گفتارھای زيبای افق انقالب مصلح ريبوار در راديو صدای انقالب 

 . شصت می باشدۀرزمندگی و حماسه ھای دھ

 ! روز پيشمرگ کومه له]جوزا[ خرداد٣١گرامی باد 

 

 ٢٠١٧ جون ٢١ برابر با ١٩٩۶ ]جوزا[ خرداد٣١

 

 

 


