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ۆ جەماوەری ژێر ستەم، ژنان و پیاوان،  هقانی ب ێف د ە شری ئەپیام

 الوانی جەنگاوەر و ئینقالبی ئێران 

به دڵێکی پڕ له قین و توڕەیوە بهرابهر به دوژمنانمان، سالو له ئێوە کارگهران،  

لێکراوانی شوڕشگێڕی ئێران، له ئێوە ئهی الوانی  شان و ههموو ستهمێزەحمهتک 

، که سهرەڕای ههموو چهشنه ههلو  جهنگاوەرخهباتگێر، به تایبهت ژنانی ئازا و 

به کرێگیراوانی   هکانیوەحشیگهری له ئێوە باخهبهر بوونمهرجێکی پۆلیسی، 

  هکانیز، خیابانبێ وێنه و شایانی ڕێ ه ئازایهتێکیبڕەژیمی کۆماری ئیسالمی، 

 ژمندا. سهری واڵتتان کردوته مهیدانی جهنگ له گهڵ دواسهر

له ههل و مهرجێکدا که کۆمهڵگای ئێران خهریکی تهقینهوە بوو، کوژرانی کچێکی  

  ورشاد" له زندانی ئهاکورد، )ژنیا ئهمینی( که به دستی به کرێگیراوانی "گشت 

رێکخراوە  سهرکوتگهرە له تاران خوێنی ڕژا، بوو به بهاڵچهیهک بۆ گڕ سهندنی 

ئاگرێکی گهورە که تهواوی ئێرانی تااڵن کراوی داگیر کرد. ئاگرێک که تهنیا به 

  گوڕانکاریکی قوڵی ئابوری و کومهاڵیهتی، واته ئینقالبێکی سوری سهرکهوتوانه

هر له پێشدا له تاران و سقز گڕی کوژێتهوە. شۆڵهکانی ئهم خهباته ئهگان نهبێ

 سهندو بهرز بووەوە، ئیستا سهراسهری واڵتی داگیر کردوە.

 ران! ئێقالبی  ئین جەماوەری

و   یزۆر شکۆدارپیشانگاکانی ستهم لێکراوی جیهان، ئهمڕۆ شایهتی  خهڵکانی

ژنانی وە  ێئ بێباکانه و ئینقالبی  کردەوەی خهبهرداریقارمانیهتی ئێوەن. 

ی  مو پیرەژنهکان بهبگرە تا  وەله کچی الو و کهم تهمهن ههر ، نئازادیخواز

دیلیهتی نیشانهی  که  )حجاب( یلهچهک و ڕوسهر  فهڕەدانی البردن و  بو هوە،سپی

، ، به ناوی "گشت ارشاد" کۆماری ئیسالمی هیزی سرکوتگهرپێش چاوی  له  ،هژن
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 ژێردەستهیی ڕەژیمی اغهبتهوە کردنی بن ۆب ١٣٥٨که له ساڵی  ئهو کهسانه  ههر

ئهچهقانه  بزماری سهرپانیان کۆماری ئیسالمی، له سهر خیابانهکان  واتا ئیمپریالیزم

شایهتی   خهتیان ئهکێشا به ڕۆمهتیانا. تیخی ژلیتتوێڵی ژنانی بی ڕوسهری و به 

بهر ههڵستی ڕقو قیناوی جوانهکانمان له گهڵ به کرێگیراوانی ڕژیم چه له  

چه به یونیفورمهوه، هێرشیان بۆ سهر شوێنه و بارەگاکانی   جلوبهرگی مهدەنی و

، دەست به پایهگاکانی پۆلیسسهرکوتگهری جمهوری ئیسالمی، ئاگر تێبهردانی 

سهرا گرتنی فهرمانداری، کهاڵنتری، شارەداریهکان و دەفتهری ئیمام جومعهکان. 

ه دەستی خاڵی له  ب ئێوەن که شایهتی خهباتی ههره بێباکانه و قارمانانه و تهن و تهن 

. ههموو چهوساوەکان و حاکمبهرانبهەر نۆکهره وحهشی و بی ڕەحمهکانی ژڕیمی 

ستهم لێکراوەکان و خهڵکی ئازادیخواز، له ههموو شوێنێک که ههن لهم ئاخێزه  

، هیوا به یهو فامی ئیمقالبی جهماوری ئیمه اریبێباکانه که نیشانهی دەرجهی زانی

 ئهبێنرێت. تێدا داهاتوی ڕوناک 

بلێسه سهندنی ههرچی زۆرتری، توڕەی جهماوری ژێر دەسهاڵت و ستهم 

سهرچاوە و   ،١٤٠١ مانگی خهرمانانی ساڵی لێکراوی ئێمه، له دوا ڕۆژەکانی

  وەله خهباتی توندو تێژی چینایهتی کۆمهڵگای ئێران وەرگرتوە،  هکهیڕیش

به دوای ئهم   دوا  .خوی پیشان دا  ١٣٨٨ئاخێزە گهورەکهی سالێ له نزیکترینیان 

،  ١٣٩٨ساڵی  یۆەر ڵەزو خه ١٣٩٦ئاخێزه، ڕاپهڕینهکانی مانگی بهفرانبار ساڵی 

که تیا  خه دؤجهماوەری، دەست له گیان شۆردو، به شۆرشیکی مهزن دژ بهو 

ڕژیمیان خسته ناو گێژه لولێكی واوە که ناچار بوو، ڕومهتی ئهژیان، 

دواکهوتوترین توێژەکانی خهڵک جهنایهتکارانهی خوی دەرخات و تهنانهت، به 

دا. ئهم ئاخێزه قارەمانانه و بهردوامی خهباتی چینایهتی له شکڵو قهوارە  یپیشان 

 (مهشروعیت) یی تهنگوچهڵهمهی ڕەواجۆراوجۆردا، کوماری ئیسالمیان رۆبهڕو

تایبهت  که سرووشتی درۆ تا ڕادەیهک که سهرەڕای فێڵو .وەکرد دسهخت و تون
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پروپاگهندی، ریاکارانه و میدیای یارمهتی دەری له دەروەی  دایه یەستد ڕژیمه،

و   وەبهرانبهر به جهماوەر ژنگییان هێنا  فریو و ڕیای  چهکهکانیهێشتا واڵت، 

رق و زوانی  بهو ههموو کهس زانی که ئهم ڕژیمه تهنیا  خهڵک فریویان نهخوارد 

 ه. توانای وتووێژ له گهڵ جهماوردا نیقین دژ به ئینقالب نهبی 

خهباتی  له جهماوەری بێباکی ئێران،  یئاخرجار شایهتین، له ئاخێزی ئێمه ئهمڕۆ 

همهالیهن بوونی  ئهمره چ له گرن. ئهم ئهوەرئازمون و دەرس قارەمانانهی خویان 

خهڵک  چ بزوتنهوەکانیله خۆپیشاندان و پێشو  درۆشمه ئینقالبی و ڕادیکاڵی

. ئهم ڕۆژانه ئیتر نیشان داوەبهرانبهر به هێزه سهرکوتکهرەکانی ڕژیم خۆی 

"  جمهوری اسالمی نابود باید گردد" و " مرگ بر جمهوری اسالمیدروشمهکانی " 

" له خۆپیشاندانی جهماوەردا ئهگاته  خوایمخوایم نمیجمهوری اسالمی نمی" 

درۆشمی بی بی سی که پێشتر تهنیا گوێیمان، تا ئهو جێگایه که له ناو میدیاکاندا  

تهنانهت درۆشمێک که بۆ   ەبهاڵو ئهکردەوە، ئیستا مجبور " ی"مهرگ بر دیکتاتور

  هاواریان ئهکرد نکارانی  خهباتگێری زانستگای تارانێیهکمین جار له الین خو

 بهاڵو کاتهوە. ." است ژیم نشانهر اصل -بهانه است  رشادا"گشت 

هێزە ئینقالبیهکان له مهیدانی خهباتدا، ئهگهر له ئاخیزی   جموجۆلیسهبارەت به 

هندێک بیروباوەڕی   بوونهوەینی، بهاڵو  تبهرچاوگر سهرەڕای لهدا ١٣٨٨ساڵی 

  ووتهی ئهوانئینقالبی یا تووڕەی ڕفورمیستی ساویلکه، وە دوری کردن له 

بهاڵم کهس به کرێگیراوەکانی بهر ئهدا، ئێمڕۆ ( کاتێ که بڕێک خشونت )

اوری ئینقالبی ئێمه، ئهزانن که هێزەکانی دوژمن به بێ هیچ لێبوردنو ڕەحم جهم

باردوخی نکبت   پاسهوانهکانیو  خوێن ڕێژپێ کردن، ئهبێت ئهجۆره که شایانی 

  یتوڵه سهندن له سزا بدرێن. ههر ئهمه ئهبێته هۆی ترسان ئهبێت  باری دەسهاڵت

   .داسهرکوتگهران ییزخهڵک و دوو دڵی له ناوی ڕ
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که هیزەکانی سرکوتگهری ئیستا، تهنیا پارێزەری کوماری  قورس پێداگرین،ێ ئهب

  ی که دۆستی سهرمایهدار و الیهنگریئیسالمی نین بهڵکو له بنهڕەتدا پشتیوان

بهرژەوەندی ئهوانن له ئێراندا. له   پاسهوانیئیمپریالیزمی غارەتگهر له ئێراندان و 

جوراوجوریان داسهپاندوە به  کوڵۆڵی ڕاستیدا، ئهم چهوسێنهرانه که ههژاری و 

ئێران و خوێنی خهڵکیان کردەوته  کراویجهماوەریتری ستهم لێ سهر کریکارانو

، ههر له ئهرتش بگرە تا سپای پاسدارانو و کانیانە شوشهوە، به بێ هێزی چهکدار

تهنیا یهک ڕۆژ توانای دەسهاڵت داریان به سهر کۆمهڵگادا   و هتد،شبهسیج و جا

 نیه.

و شهڕی بوونحهقیقهت ئهمهیه، که بیانووی سهرکی خهباتی خهڵک دەستوەیهخه 

یه و ئهوەش  ادائاشکر مهسهلهیهکیله ، ڕابوردوداله چه  هداڕۆژانلهم خیابانی، چه 

مه دژی بهرژەوەندی ئێ  کۆمهڵگای یئهمهیه که بهرژەوەندی زۆرینهی تاکهکان

هندیکی سهرمایهدارە، ئهوانهی که به چهوسانهوەی کرێکاران و غارەتی سهرچاوە  

 سروشتیهکان، واته له سهر سهروەت و سامانی ههموو خلکهکانی ئێران ورگیان

نهمو  هکردوەته جه یان. ئهوانهی که ههلومهرجی، ژیانی زۆرینهزل کردوە

زاڵمانهی ئیستان. ئهم چوسێنهرانه هێشتا، توندو تێژی  پێدان بهداواکاری درێژە 

 وکۆماری ئیسالمی له ناوبهرن دوکانیئهگهر لهبهرابهر جهماوەر مهجبور بن که 

مشهخۆری ئاینی )سکوالر( بێرنه سهرکار، هیچ کاتێک دەس له ناڕژیمێکی  

رگهی ههڵناگرن. بهتایبهت، سیستهمی سهرمایهداری جیهانی که غهرقه له  ووالو

گیروگرفتی سیاسی و تهنگوچهڵمهی ئابوری، مانهوەی ژیانی خۆی تهنیا له  

 زۆرینهی خهڵکدا ئهبینێت. به سهر  کڵۆڵی  یوههژارسهپاندنی زیاتری 

ماری  کو لهه بیرمان نهچێت که سهرمایهدارەکان چه  ل ،زۆر گرنگه، ههرلهبهر ئهم

به سهر خهڵکی  جهنگێکی تهواو عهیار سهپاندنی ، بێ انئیسالمی و چه بێ ئهو
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ا ئهبێ ئهو پهستی و یجهنایهت دەست ههڵ ناگرن.  کردنو ئێمهدا، له سهرکوت

دوخه نهکبهتباری که سهپاندراوە  قهبوڵ کهن، یا ههر بهم جورە که ئێوە خهڵکانی 

 به مهبستیهنگ ج، ئهبێ به بێ بڕانهوە شانی ئهدەنئیستا نی لێهاتوو قارەمانی ئێران 

دروشمانه که  ئهو . ڕونه که دەست پێبکرێت نابودی سیستهمی سهرمایهداری ئهوان

وای به  وەک "  ،جهماوەری ئیستا ئێمه ههڵیان بژاردوە و له خۆپیشاندانهکاندا ئهێڵێن

کشم، می" یا "ما زن و مرد جنگیم، بجنگ تا بجنگیم" یا " روزی که مسلح شویم

کشم هر کشم، میمیدروشمی "   لهم رۆژانهدا به" که کشم آنکه برادرم کشتمی

ئهوەیه که جهماوەری  نیشانهههموو  کرواوە، ئهمانه تهواوتر" آنکه خواهرم کشت

و ئارەزو و  هههڵگرتنی چهک که پێویست به ەیئێمه گهیشتونهته ئهو اوەریجهنگ 

 ان.نمی چهکدارانه دژ به دوژمناخهباتههلسن بۆ خواستی ئهوان ئهوەیه که 

ڕێکخراویکی کمونیست وەک   نهبوونیخهڵکی ئێمه ئهمڕۆ بهاڵم الوازی 

ههتاویه. پێشینان له کۆنهوە  ٥٠ڕێکخراوی "چریکه فدایهکانی خهڵک"ی ساڵهکانی 

" ههر له بهر ئهم گرنگیه،  کهووتویانه "چارەی ڕەنجبهران یهکیهتی و ڕێکخراوی 

وە جهماوەری ستهم لێکراو،   کراوزوڵم لێ یزەحمهتکێشان رەنج بینیو وەکریکاران 

و چۆنیهتی رێکخستنی چهکدارانهی خۆیان بدوزنهوە. به بڕوای ئهبێ بتوانن ڕێگا

بریهتی  جهنگی –ئێمه ئهم چونیته و ڕێگایه ئهبێ به رێکخستنی گروپی سیاسی 

بهاڵم ئهبێ  ه دەست پێبکات،بێت له کرێکارانی ئاگا و الوانی ڕۆشنبیری ئینقالبی

بۆ ان کاتدا که . ئهم گروپانه له همو تێدا گونجاو بن هکان پارێزونیێنه تهواو

یان، ئهبیت بۆ سهرچهکدارنه ئهکهن   هجومیئامانجی الواز کردنو نابودی دوژمن 

بهرز کردنهوی پلهی زانستی سیاسی جهماوەر دەست بدەنه بهاڵو کردنهوی 

ئهفکاری ئینقالبی )کومونیستی ڕاستهقینه( تا ڕێگا خوشکهن بو ئامادەو  

و  وریاتا جهماوەرێکی  ،چهکداریهوەکۆکردنهوی خهڵک له باری سیاسی و 

چهکدار بتوانن جهنگ له گهڵ دوژمن تا سهرکهوتن و دامهزراندنی کومهڵگایهکی 
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ئیمپریالیستهکان درۆشمی نان، کار، مهسکهن،    وە به بێدموکراتیک سهربهخۆ 

 بێت.مسۆگهر کرا ئازادی، تێدا 

 بهرچاو:چهن تێبینی ئهخهمه  10

له جهنگه خیابانیهکانی ئهم جاره، تهنانهت له جاران زۆرتر دەوری ژنانی   – ١

بوو. ژنان له ههموو کۆبونهوەکان و   سرنج ڕاکێشترپیشهنگ و خهباتگێڕی ئێران 

درۆشمی ڕادیکاڵتر له برابهر   ووتنیتریان ههیه و خؤپیشاندانهکان ڕەوڵی ڕەنگین

گولهیهکه بۆ ناو دڵی ڕەشی دژمن   . ئهمهبوون ڕێزی پیشهوە لههیزه سهرکوتکهر 

و مژدەیهکه بۆ به دەست هێنانی ئازادی تهواو که تهنیا له کومهڵگای سوسیالیستیدا  

و شایانی جێ به جێ بوونه.   ههیه،دموکراسی ڕاستهقینه   له گهڵ سرووشتیکه 

 "ژن، دمکراسی، ئازادی." 

نوپڕدا ههلسن  جهماوەر له چوارچێوەیکی پا ێکپیشانی داوە که کات تهجرەبه  – ٢

پهیوەندیان ههیه بۆ خهباتی ئینقالبی و ڕژیمی حاکم ئهکهوێته کهوتن، کهسانی که 

خهباتهکه و   یتێئهکۆشن، به درۆوە خویان بکنه پشتیوان  وەچهوسێنهرچینی  به

دۆستی جهماوەر. ئهمڕۆژانه کاتی که خاتهمیهکان و فاڵن سیننهماگهرە و 

، له کوژرانی  هوەحکومهت ه بستراون بهکورزشکارکارو کهسایهتیه ناسراوەکانی 

و هێزی ئێوە  یئهمه له بهر توانا شهرمهنده ئهکهن، ژینای جوان، دلسۆزی و خویان 

جهماوەری ڕنجبهر قارەمان و ئینقالبیه. ئهوانه له دەرجهی یهکهمدا تێئهکۆشن، 

ڕقو قینی ئێوە   وتێژیوخویان به دۆستی خهڵک پیشان دەن تا بتوانن، له توند

کاربهدەستانو نۆکهرانی ڕژیمی نهفامو )جههل( خوێنمژی کۆماری به سهبارەت 

که   ێههموو ئهم داشه ناسراوانه ههروەها کهسانکورتی، ئیسالمی دابهزێنن. به 

نویهک دژی  ابوونیان گرێی خواردوە به کۆماری اسالمیهوە و ئهمڕۆژانه، بههر بی

له گهڵ الیهنه  نین به ڕواڵهت دۆستڕژیمن، و ئهو تاکانهی که ساختهچ
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که بخزینه ناو بزوتنهوەی جهماوەرو  تێئهکۆشنساویلکهن، ههموو  هڕفورمیستی

ڕخنه بکهن تا بتوانن خهباتی ئێوە به دڵی خویان کاناڵیزه بکهن. ئهمڕۆژانه ئهوانه  

دا  ١٣٥٧دەم له یهکیهتی ئهدەن مهبهستیان ههر ئهوە مهبهستهیه که له ساڵی 

 یهکردەوە. ڕەنجبهرانئ یێڵباز له ژێر دروشمی "همه با هم" دوپاتخومهینی ف

کۆمهڵگای ئێمه بۆ گهیشتن به سهرکهوتن زۆر پێویستیان به یهکیهتیه و ئهبێ 

بتوانن له ڕێزێکی یهک گردودا، دژی دوژمنانیان بجهنگن. بهاڵم پهیوەنهی له گهڵ  

بێ ئامانجی   ینهێزەکانی جیاواز له خهڵک هێزی "همه با هم" جگه له تێشکا

 نیه. ئاکامێکیتری

له کاتێکدا له تۆڕە کۆمهاڵیهتیهکانی وەک تلویزیونی "من و تو" و "ایران   – ٣

اینترناشناڵ" له دەرەوەی واڵت به پروپاگهندای درۆ له بارەی ڕەزا شا و هاوکات 

ئێراندا، به ناردنی بهسیجی و جاسوسهکانی ئیتالعات، بۆ ناو دوژمنانی خهڵک له 

کردنی درۆشمی "رضا شا  ئاسایبونهوەکانی دژ به حکومتی جهماوەر بۆ ناو کۆ

سهلمێنن که خهڵکانی ئێران داوکاری ڕژیمی  یب تاڕۆحت شاد" تێئهکوشن 

پژواکی "مهرگ بۆ سهتمگهر چ شا بێت چ   ،پادشایهتی نفرین کراوی پههلوین

له خۆ پیشاندانهکانی   جهماوەری ئێنقالبیڕهبر" و "مهرگ بر دیکتاتۆر" له الیهن 

ئهم دوایانهدا، له الیهکهوە، هیمای هۆشیاریو بهرزبونهوەی ئاگا و فامی جهماوەری 

نهترس و قارەمانی ئێمهن و الیهکیتروە وەاڵمێکی ددان شکێنه بۆ تهقاالی بێهودەی 

 ئهو کۆنهپهرستانه.

ئینقالبی   تێبینێکی دیارتر، درۆشمه و ووتوێژەکانه که به شانازیهوە، یهکیهتی – ٤

ه "آذربایجان اندرۆشم وەک یهکێ لهله نێوان خهڵکهکانی ئێراندا پیشان ئهدا، 

اویاخدی، کوردستانا دایاخ دی" واتا "ئازەربایجان وشیاره، پشتیوانی کوردستانه"  

شم  " یا "کوردستان، کوردستان، چعلیه زنانران، ستم هتا تاز کوردستان یا " 
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ۆشمانه ههموو یهکگرتوی نیوان ررا. ئهم د" که له شاری ڕەشت، وتچراغ ایران

نێشانداو وەاڵمێکی ددان شکێنه بۆ ناسیونالیستهکانی بهرچاو  یانخهڵکهکانی ئێران

تهنگ که له دەورانی حکومهتی کۆماری ئیسالمیدا له ههر فرسهتێک بۆ بهاڵوە  

 ن.وپێکردنی جهماوەری ئێران تێکۆشا

تهنیا ڕێگای  ههڵگرتن و چهکتنیهک گرله دوایدا، حهزەکهم پێداگرم که  –  ١١

ڕزگاری جهماوەری له بهند کراوی ئێران له تهنگوچهڵمهی دەسهاڵتی  بۆ  هخهبات

ئیمپریالیستهکان و سهرمایهدارەکانی ناووە ههر وەها کۆماری ئیسالمی. به هیوای 

  مبه ڕێزلێ گرتنههکانی شیاوی فداکاری وکه قارەمانی ئیستا  داڵوەرانهاوه خهباتی 

  . پێشهوە ڕواتهههتایی ڕچهشکێن بێتو ب ههتامهبهسته و گهیشتن به سهرکهوتنی 

سهرئهنجام سهرکهوتن بو جهماوەری له بندکراوی ئێمه و سهرشۆڕی و تێشکاوی  

 و پهستی بو دوژمنانمان.

 

 ئەشرەفی دێهقانی  

 ١٤٠١خەرمانانی 


