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 یوسفیبهزاد د يق شهي رفیدر باره زندگ
 

  

  

 و پاسداران یستيالی خلق با ارتش مزدور امپری فدائیکهایشمرگان چريان نبرد پیدر جر،  ١٣۵٩ور ی شهر٢٣روز 

ران ی تحت ستم ایدان نبرد با دشمنان قسم خورده خلقهاي م دریوسفیق بهزاد يردستان، رفارتجاع در ُک

 یاستهاي اتفاق افتاد که ارتش مزدور، در چهارچوب سیطیق بهزاد در شراي وار رفییمرگ فدا. ديبشهادت رس

 از بانه به سردشت نموده بود یک ستون ارتشیرد مبادرت به اعزام ه خلق ُکي علی اسالمیسرکوبگرانه جمهور

ن ستون یا.  رد سازمان دهدشمرگان خلق ُکي را به  پی خود در سردشت هجوم گسترده ایرو هاينت یتا با تقو

 خلق قرار گرفت و در یی فدایکهایشمرگان چري از پیرد و از جمله واحدشمرگان خلق ُکيورش قهرمانانه پیمورد 

 ارتش مزدور یکوپتر هايکت هل در اثر اصابت رایوسفیق بهزاد ي خلق رفیک فدائین نبرد قهرمانانه، چریان ایجر

  .ديبه شهادت رس

  

 به ۵٧ و ۵۶ ی سالهایستيالیان انقالب ضد امپری، همچون هزاران هم نسل خود در جریوسفیق بهزاد يرف

گر، ی دی و آثار مترقیستي آن سالها و امکان نشر آثار مارکسی انقالبیبا توجه به فضا. وستيصفوف انقالب پ

ران که به اعتبار نقش ی خلق ای فدائیکهاین آثار بپردازد و با سازمان چری مطالعه اافت بهیق بهزاد امکان يرف

 ی مردمیرو هاي از نیسم شاه با استقبال بخش بزرگيالیم وابسته به امپریه رژيشتازانه خود در مبارزه عليپ

نکه دارو دسته ی پس از اام بهمن ويبه دنبال ق. زدين سازمان برخی از ایآشنا شده و به طرفدار، مواجه شده بود 

 یات خود و از جمله قتل عام مردم بیرد برخاستند و با جنا به مقابله با خواستها و مطالبات بر حق خلق ُکینيخم

ت ی خلق حمای فدائیکهایرد که از سازمان چر مبارز ُکیرو هايدند، نین سنندج را آفريردستان، نوروز خونگناه در ُک

ن يرد و در همت از خلق ُکی و حمای اسالمین سازمان در مقابله با جمهوریاطع ااست قيخواهان س،  کردند یم

دک ی خلق را ی فدائیکهایاما آن سازمان که به ناحق نام چر. رد بودندراستا شرکت فعالش در جنبش خلق ُک

ر یاد که زشتر نشان ديج و هر چه بی عمل نکرد بلکه به تدری انقالبیروهاين نید، نه تنها به خواست اي کشیم

رد و مقابله با ل قصد شرکت در جنبش خلق ُکين دليک دارو دسته سازشکار قرار گرفته و به همی یرهبر

 یه توده هايتکاران حاکم علی لرزان حکومت جنایه های را ندارد؛ و بر عکس با اعمال خود پای اسالمیجمهور

دن یردستان با د از هوادارانش در ُکی زود بخش بزرگیليل هم خين دليبه هم.  کندیت میتحت ستم را تقو

ق يرف. وستنديگر پی دین سازمان، صفوف آنرا ترک و به سازمانهای سازشکارانه و مماشت طلبانه ایاستهايس

ل ذکر شده ی خلق که خود به همان دالی فدائیکهایت چری بود که با اعالم موجودیونين انقالبيبهزاد از جمله چن



ن یردستان ا شکل داده بودند، به شاخه ُکیان سازشکار جدا نموده و تشکل نوئی جردر فوق، صفوف خود را از آن

  .وستي پیتشکل انقالب

  

 خلق ی فدائیکهای چریستيرد و با وقوف به نظرات کمونن مبارزات خلق ُکيشيات پي از تجربیق بهزاد با آگاهيرف

 نظام ین باور بود که بدون نابودیبر ار سلطه دشمنان خود یران از زی ای خلقهای رهائیدر رابطه با چگونگ

ستها وابسته بود نه جنبش خلق يالی که تماما به امپری اسالمیش جمهوريم حامی وابسته و رژیه داریسرما

ش دست ین سرنوشت خوييحق خود و از جمله حق تع  بریرد به خواستها رسد و نه خلق ُکی میروزيرد به پُک

دگان یرد با مبارزات کارگران و ستمدوند مبارزات خلق ُکيت و ضرورت پيمل هم به اهين دليبه هم. افتیخواهد 

ش است که ین سرنوشت خويي قادر به تحقق حق تعیرد زمانران باور داشت و معتقد بود که خلق ُکیسراسر ا

 را نابود ی اسالمیسم جمهوريالیم وابسته به امپری رژیعنیران دشمن مشترک ی ایه خلقهايدست در دست بق

 را دنبال نکرده و با محدود کردن ین خط انقالبیرد ا فعال در جنبش خلق ُکیاسي سیروهايمتأسفانه ن. دساز

 در ی اسالمیم جمهوریدن رژينام" اشغالگر"ر ي نظی ایستيونالي ناسیردستان و با تزهامبارزه صرفا به ُک

 یز  مي امروز نین رهنمود هائي با چنرد ضربه زننده به جنبش خلق ُکین خط فکریا. راهه رفتندي به ب،ردستان ُک

ن خلق رزمنده را از یجه ارتباط ايران جدا کرده و در نتی ایه خلقهايرد را از سرنوشت بقکوشد سرنوشت خلق ُک

م ضد یدان نبرد با رژيق بهزاد در مياما رف. دیر نمایب پذينش گسسته و آن را در مقابل دشمنانش آسیمتحد

م وابسته به یه رژيران علی ایدستان با هدف و چشم انداز متحد کردن همه خلقهار در ُکی اسالمی جمهوریخلق

ران مبارزه کرد ی ایگر خلقهایرد با د خلق ُکیجه با اعتقاد به هم سرنوشتي و در نتی اسالمیسم جمهوريالیامپر

  .ن راه فدا نمودیو جانش را در ا

  

 متحد و ۀک مبارزیشرفت يات نشان داده اند که تنها پيق بهزاد، تمام واقعي سال پس از جان باختن رف٣٧امروز 

 باشد، امکان یران می دشمن در سراسر ایرو هايش، پراکنده نمودن نی از آماج هایکی که یز، مبارزه ايقهر آم

د ی و تشدی انقالبیروهاين رو اتحاد داوطلبانه همه نیاز ا.  سازدیا ميم دار و شکنجه حاکم را مهی رژینابود

 ی متجلی اسالمی جمهوریم ضد خلقیه دشمن مشترک خود که در حال حاضر در وجود رژيان علمبارزاتش

  . باشدیر سلطه دشمنانشان میران از زی ای خلقهایاست تنها راه رهائ

  

 ی فدائیکهای بود که با همه وجود به چرین باور ها و چشم اندازي با چنیوسفیق بهزاد ي خلق رفیک فدائیچر

 یستي کمونی آرمانهایروزيقه پيمانه جانش را وثيوست و صميرد پق به جنبش خلق ُکین طریخلق و از ا

  .رد نمودران و مطالبات بر حق جنبش خلق ُکی خلق ای فدائیکهایچر

  

 ! و راهش پر رهرو بادیگرام یوسفیبهزاد ق يرف ادی

 


