
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Martyrs  جانبازان

 
  مناف فلکی فر: فرستنده

 ٢٠١٧ دسمبر ٢۴
 

   زندگی رفيق شھيد بھزاد يوسفیۀدر بار
 

 
رتش مزدور امپرياليستی و  ، در جريان نبرد پيشمرگان چريکھای فدائی خلق با ا١٣۵٩ ]سنبله[ شھريور٢٣روز 

ه  خلقھای تحت ستم ايران بۀُپاسداران ارتجاع در کردستان، رفيق بھزاد يوسفی در ميدان نبرد با دشمنان قسم خورد

ی وار رفيق بھزاد در شرايطی اتفاق افتاد که ارتش مزدور، در چھارچوب سياستھای ئمرگ فدا. شھادت رسيد

ُکرد مبادرت به اعزام يک ستون ارتشی از بانه به سردشت نموده بود تا با  جمھوری اسالمی عليه خلق ۀسرکوبگران

اين ستون مورد يورش .  ُتقويت نيرو ھای خود در سردشت ھجوم گسترده ای را به  پيشمرگان خلق کرد سازمان دھد

 جريان اين نبرد ی خلق قرار گرفت و درئُ پيشمرگان خلق کرد و از جمله واحدی از پيشمرگان چريکھای فداۀقھرمانان

  .قھرمانانه، چريک فدائی خلق رفيق بھزاد يوسفی در اثر اصابت راکت ھليکوپتر ھای ارتش مزدور به شھادت رسيد

 به صفوف ۵٧ و ۵۶رفيق بھزاد يوسفی، ھمچون ھزاران ھم نسل خود در جريان انقالب ضد امپرياليستی سالھای 

ھا و امکان نشر آثار مارکسيستی و آثار مترقی ديگر، رفيق بھزاد امکان با توجه به فضای انقالبی آن سال. انقالب پيوست

 خود در مبارزه ۀ اين آثار بپردازد و با سازمان چريکھای فدائی خلق ايران که به اعتبار نقش پيشتازانۀيافت به مطالع

ده بود ، آشنا شده و به عليه رژيم وابسته به امپرياليسم شاه با استقبال بخش بزرگی از نيرو ھای مردمی مواجه ش

 خمينی به مقابله با خواستھا و ۀکه دارو دست  و پس از اين]دلو[به دنبال قيام بھمن. طرفداری از اين سازمان برخيزد

ُ حق خلق کرد برخاستند و با جنايات خود و از جمله قتل عام مردم بی گناه در کردستان، نوروز خونين همطالبات ب ُ

ُو ھای مبارز کرد که از سازمان چريکھای فدائی خلق حمايت می کردند ، خواھان سياست قاطع سنندج را آفريدند، نير
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ُکرد ُاين سازمان در مقابله با جمھوری اسالمی و حمايت از خلق کرد و در ھمين راستا شرکت فعالش در جنبش خلق 

تنھا به خواست اين نيروھای انقالبی عمل ناحق نام چريکھای فدائی خلق را يدک می کشيد، نه اما آن سازمان که ب. بودند

 سازشکار قرار گرفته و به ھمين دليل ۀنکرد بلکه به تدريج و ھر چه بيشتر نشان داد که زير رھبری يک دارو دست

 عکس با اعمال خود پايه ھای لرزان هُقصد شرکت در جنبش خلق کرد و مقابله با جمھوری اسالمی را ندارد؛ و ب

به ھمين دليل ھم خيلی زود بخش بزرگی از . حاکم عليه توده ھای تحت ستم را تقويت می کندحکومت جنايتکاران 

را ترک و به   اين سازمان، صفوف آنۀُھوادارانش در کردستان با ديدن سياستھای سازشکارانه و مماشت طلبان

جوديت چريکھای فدائی خلق که خود  چنين انقالبيونی بود که با اعالم موۀرفيق بھزاد از جمل. سازمانھای ديگر پيوستند

ی شکل داده بودند، به جدا نموده و تشکل نوبه ھمان داليل ذکر شده در فوق، صفوف خود را از آن جريان سازشکار 

  .ُ کردستان اين تشکل انقالبی پيوستۀشاخ

 و با وقوف به نظرات کمونيستی چريکھای فدائی خلق در ُرفيق بھزاد با آگاھی از تجربيات پيشين مبارزات خلق کرد

 دشمنان خود بر اين باور بود که بدون نابودی نظام سرمايه داری ۀرابطه با چگونگی رھائی خلقھای ايران از زير سلط

می رسد ُ به امپرياليستھا وابسته بود نه جنبش خلق کرد به پيروزی ًش جمھوری اسالمی که تماما اوابسته و رژيم حامی

به ھمين دليل ھم به .  حق خود و از جمله حق تعيين سرنوشت خويش دست خواھد يافتهُو نه خلق کرد به خواستھای ب

ُاھميت و ضرورت پيوند مبارزات خلق کرد با مبارزات کارگران و ستمديدگان سراسر ايران باور داشت و معتقد بود که 

ت خويش است که دست در دست بقيه خلقھای ايران دشمن مشترک ُخلق کرد زمانی قادر به تحقق حق تعيين سرنوش

ُمتأسفانه نيروھای سياسی فعال در جنبش خلق کرد اين . يعنی رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی را نابود سازد

" اشغالگر"ير ی نظناسيوناليستيُخط انقالبی را دنبال نکرده و با محدود کردن مبارزه صرفا به کردستان و با تزھای 

ُاين خط فکری ضربه زننده به جنبش خلق کرد با چنين . ُناميدن رژيم جمھوری اسالمی در کردستان ، به بيراھه رفتند

 خلقھای ايران جدا کرده و در نتيجه ارتباط ۀُرھنمود ھائی امروز نيز  می کوشد سرنوشت خلق کرد را از سرنوشت بقي

اما رفيق بھزاد در ميدان نبرد با . ه و آن را در مقابل دشمنانش آسيب پذير نمايداين خلق رزمنده را از متحدينش گسست

 خلقھای ايران عليه رژيم وابسته به ۀُرژيم ضد خلقی جمھوری اسالمی در کردستان با ھدف و چشم انداز متحد کردن ھم

ر خلقھای ايران مبارزه کرد و جانش ُامپرياليسم جمھوری اسالمی و در نتيجه با اعتقاد به ھم سرنوشتی خلق کرد با ديگ

  .را در اين راه فدا نمود

 سال پس از جان باختن رفيق بھزاد، تمام واقعيات نشان داده اند که تنھا پيشرفت يک مبارزۀ متحد و قھر ٣٧امروز 

نابودی رژيم آميز، مبارزه ای که يکی از آماج ھايش، پراکنده نمودن نيرو ھای دشمن در سراسر ايران می باشد، امکان 

 نيروھای انقالبی و تشديد مبارزاتشان عليه دشمن ۀ ھمۀاز اين رو اتحاد داوطلبان.  حاکم را مھيا می سازدۀدار و شکنج

مشترک خود که در حال حاضر در وجود رژيم ضد خلقی جمھوری اسالمی متجلی است تنھا راه رھائی خلقھای ايران 

  . دشمنانشان می باشدۀاز زير سلط

دائی خلق رفيق بھزاد يوسفی با چنين باور ھا و چشم اندازی بود که با ھمه وجود به چريکھای فدائی خلق و از چريک ف

 پيروزی آرمانھای کمونيستی چريکھای فدائی خلق ۀُاين طريق به جنبش خلق کرد پيوست و صميمانه جانش را وثيق

  .ُ حق جنبش خلق کرد نمودهايران و مطالبات ب

  !يوسفی گرامی و راھش پر رھرو بادياد رفيق بھزاد 

  کارگری ، ارگان کارگری چريکھای فدائی خلق ايرانۀماھنام: به نقل از 
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