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 Martyrs جانبازان

  
  محسن رضوانی

  ٢٠١٧ جون ٠۵

  
  

  با ياد کاک نوشيروان مصطفی
درستی ھمراه ما بر اين باور بود که درد و رنج ھای مردمان را تنھا سوسياليسمم  انوشيروان مصطفی نيم قرن پيش برفيق ما

 ۀن تا کوه ھای سر به آسمان کشيدئوتسه دون ، چه گورا و ھوشه مي  ماۀچه روز گاری ، آواز. اشتن بر دمی توان از ميا

ه به نظام ھای کھنه پرست و چھره ای روشن در کنار مام جالل بر خاسته ، گذار از رھبران وابست. کردستان ھم بال کشيده بود 

مه ای سخن می گفت که از بلندی يد می داد و از اصول برنا دست ھای امپرياليستی و دولت ھای مرتجع محلی را نوۀبازيچ

کرد که به ی کردستان جھانی را می ديد در آرمان ھای زحمتکشان ھا

رای اولين بار اعالم به روشنی ب. ی خورد ومآزادی کل بشريت پيوند 

کارگر ميسر است ۀ دست طبقه  کرد از ستم ملی تنھا بئیمی داشت رھا

که از طريق حزب سياسی پيشرو خودش می و تنھا اين طبقه است 

 فارس ، نظرانه را عبور کرده ، کرد ، تواند مرزھای ناسيوناليسم تنگ

  .آذری و عرب را چون برادران طبقاتی خود يک پارچه متحد کند

توفان مبارزه در جھان و در منطقه بر مسير منافع خلق ھای ستمديده و 

سم و مرتجعان محلی امپريالي. کارگران و زحمتکشان پيش نرفت

کاک نوشيروان . ھمچنان به ستمگری و چپاول و جنگ پرداختند

ل طالبانی با او  در مقر نوزگ جال١٩٨٢در سال . د ھمچنان وفاداربه اساسی ترين خواست ھای زحمتکشان کرد باقی مان

  :له  ايجاد کومۀ داشتم در بارمصاحبه ای

دھد  له و ھدف آن توضيح مختصری می کومۀ تاريخچۀن کردستان در بارکاک نوشيروان مصطفی دبير سازمان زحمتکشا"  

  .که در زير می آورم

زاب سياسی ديگر از وجود آن خبر ح کار مخفی می کرد و دولت وا١٩٧۵ تشکيل شد اما تا سال ١٩٧٠له در سال کوم

ی  ھنگامی که جنبش کرد به رھبری مصطفی بارزانی شکست خورد ، در آن موقع کوموله به کار علن١٩٧۵در سال .نداشتند

له می توان بازگو ل اصلی را در رابطه با تشکيل کومچھار عام.  ميھنی کردستان شرکت نمودۀپرداخت و با نام خود در اتحادي

  :کرد 

  . رشد وتکامل طبقه کارگر در کردستان–يک 
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 . پارتی دمکرات کردستان در عمل نتوانسته بود به ھدف ھا و آرمان ھای خلق کرد تححقق بخشد–دوم 

 .علت دنباله روی از شوروی رسوا شده بوده  حزب کمونيست عراق ب–سوم 

  .رداری روی جوانان انقالبی کُ ذير گثأبعد درجھان و ته  ب۶۵سالھای  وجود يک جريان انقالبی ومترقی در– چھارم

له در ھنگام تشکيل کوم. وجود آينده  ب لنينيستی–عث شدند که در کردستان عراق ھسته ھای مستقل مارکسيستی اين شرائط با 

ی  لنينست–نام سازمان مارکسيستی ه  ب٧٨ريک خود قرار داد و تا سال  تئوانديشه مائو تسه دون را اساس– لنينيسم -مارکسيسم

  .کرد ستان عراق کار می کرد

ص تلفيق دھيم واز خرا به شرائط مش  و سعی می کنيم آن تشکيل می دھد  لنينيسم–را مارکسيسم  امروز اساس تئوريک آن

  ".ھيزيم روی ،دگماتيسم والگو برداری بپردنباله

ش سازمان انقالبی حزب دمکرات  که به جنب ند که نيم قرن پيش به کردستان رفت رفقای ماۀممرگ کاک نوشيروان برای ھ

پيوندی از . رو شدند فراموش نشدنی استه پيوندند و با استقبال رفيق نوشيروان رو به رھبری شريف زاده و مال آوره بايران ب

     .وجود آورد که با خون بشير خسروی عضو سازمان انقالبی ايران آبياری شده ت و ھمبستگی بقارف

 محسن رضوانی                                                                                                        يادش گرامی باد           

 


