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سرمقاله

                              همايش استقالل طلبان كرد!

جنبش ملي خلق كرد )در ايران(  به اعتبار گذشته ي تاريخي تابناكش، 
مي توان يكي از جنبش هاي مردمي و مترقي كشورمان به شمار آورد. 
زيرا اين جنبش، عليرغم طي مسير طوالني و از سرگذراندن حوادث 
و رويدادهاي فراوان و گذشنت از تندپيچ هاي نفسگير تاريخي، كه در 
مواردي با اشتباهات خطرناك و تاسف انگيزي همراه بوده، همواره يك 
جنبش مردمي، به حق و ضد استبدادي و ضد امپرياليستي بوده، كه 
بنابر ماهيت خود، در راه رفع ستم ملي و تامني حقوق برابر هم ميهنان 

كرد با بقيه ي ايرانيان كوشيده است. 
در  ايرانيان،  برابر همه ي  تامني حقوق  براي  ترديدي نيست كه مبارزه 
متامي عرصه هاي حقوقي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و 
غيره يكي از اهداف اصلي همه نيروهاي مترقي و مردمي كشورمان 
است و بايد باشد. بنابراين مبارزه در راه رفع انواع نابرابري و تامني و 
تثبيت حقوق برابر همه ي ايرانيان، بدون توجه به زبان، مذهب، نژاد و 
جنسيت و ... وظيفه ي بي اما و اگر همه ي نيروها و كساني است 
كه در عمل به برابري همه ايرانيان اعتقاد دارند و آنان را بنابر اعتقادات 
شهروند  به  اشان  تاريخي  فرهنگي  ويژگيهاي  و  مذهبي  سياسي، 

»درجه يك و درجه دو« تقسيم مني كنند. 
دقيقا با توجه به اين اصول است كه  جنبش ملي كرد را نيز، كه رفع 
را  انواع ستم و نابرابري در حق مردم كرد و مبارزه با استبداد حاكم 
از مبارزه مردمي و  هدف خود قرار داده است مي توان و بايد بخشي 

مترقي كشورمان دانست و از آن حمايت به عمل آورد. 
همچنني بر همه ي جريانات و سازمانها و شخصيت هاي مبارز كرد 
از ياد نبرند كه شرط اصلي رفع نابرابري هاي  الزم است كه همواره 
ملي و مذهبي و اشكال ديگر بي عدالتي، تنها و تنها با پيوند دادن 
جنبش ملي خلق كرد با جنبش ضد استبدادي سراسري ممكن و ميسر 

ميگردد.
 اصل بسيار مهمي كه از همان روزهاي نخست پيدايش جنبش ملي 
كرد ،در سالهاي نخست ده چهل مالدي و در جريان تشكيل جمهوري 
كردستان )در سال 1324 شمسي( با وضوح متام در شعار » دمكراسي 
براي ايران-خودمختاري براي كردستان« در برنامه ي سياسي مبارزين 

ملي كردستان تبلور يافت . 
 اما گاه در حاشيه ي جنبش ملي كرد رويدادها و پديده هايي رخ مي 

منايد كه مني توان و نبايد از آن چشم پوشي يا مهر تاييد برآن زد. 
از جمله، طي يكي دو سال اخير جريانات و افراد مشكوك و بي ريشه 
اي با مستمسك قرار دادن جنبش ملي كرد و به بهانه تالش در جهت 
كردستان،  سياسي  عرصه  در  ايران«،  كردهاي  از  ملي  ستم  »رفع 
و  نقد  مورد  دقت  با  آنها  اعمال  و  اهداف  جادارد  كه  اند  سربرآورده 

بررسي قرار گيرد. 
اين جريانات جديدالوالده ، اخيراً در يكي از كشورهاي خارجي جلسه ي 
مشتركي باعنوان »همايش جبهه استقالل طلبان كرد« برگزار منودند 
بار  عوامفريبانه،  تيز  و  تند  آن ضمن سردادن مشتي شعار  كه طي 

ديگر بر تالش در جهت »استقالل كردستان« تاكيد منودند! 
به  كازيوه(  )حتريريه  ما  كه  كنيم  تاكيد  است  الزم  هرچيز  از  قبل 
از  ديگري  يا هر منطقه  درباره استقالل كردستان  هيچ عنوان بحث 

كشورمان را »تابو« مني دانيم. 

بلكه به اعتقاد ما چنني امري هم، همانند همه ي مسايل گوناگون 
اين  چنانچه  و  گيرد  قرار  بررسي  و  بحث  مورد  تواند  مي  كشورمان 
مسئله تبديل به »خواست« بخشي از هم ميهنامنان، اعم از كرد و 
غيركرد گرديد، الزم است به شيوه هاي دمكراتيك و بدور از حساسيت 

هاي معمول و متركز گرايانه، در مسير حل آن گام برداشت. 
بنابراين حساسيت ما درباره اين همايش و اهداف شركت كنندگان در 

آن، از گونه ي ديگري است .
همايش،  اين  در  كنندگان  شركت  باره  در  بايد  كه  چيزي  نخستني 
دمكرات  سوسيال  حزب   : چون  پرطمطراقي  عناوين  با  را  خود  كه 
كردستان، حزب ليبرال دمكرات كردستان و حزب استقالل كردستان 
ناميده اند، بدانيم اين است كه اينان همگي شبه احزابي هستند 
كه طي چند سال اخير با راهنمايي و كمك علني و غيرعلني برخي 
احزاب و كشورهاي خارجي »سرهم بندي شده اند« و عليرغم تاكيد 
فرمانبر  و  »وابسته«  جرياناتي  خود  كردستان«  بر»استقالل  افراطي 

»ديگران« هستند! 

مي  افتخار  احزاب  اصطالح  به  اين  از  يكي  دبيركل  كه  اي  بگونه 
كند كه در »دوره ي ويژه ي ده روزه يي كه »ناتو« برگزار كرده حضور 
»از  است كه  اين  به  يكي حزب مفتخر  آن  و سركرده  است.  داشته 
طرف اسرائيل كمك مالي دريافت مي كند« و همگان مي دانند كه 
شخص )به ظاهر( اول سومني حزب شركت كننده در اين همايش بعد 
از جدايي از كومه له با كمك و امكانات »پ.ك.ك« در كوه هاي قنديل 
مستقر شد و يك شبه از مقام يك كادر نه چندان ورزيده به مقام فرد 

اول حزب جديد الوالده اش ارتقا يافت. 
اكنون اين سواالت اساسي و بسيار مهم به ذهن خطور مي كند كه 
آيا افراد و جرياناتي با اين سابقه درخشان مي توانند مناينده ي جنبش 

ملي كرد يا بخشي از آن  باشند؟
آنان عملي شود  دليل و حتت هر شرايطي  شعارهاي  به هر  اگر،  آيا 
»شبه  به  تبديل  را  آن  كنند،   « مستقل   « ايران  از  را  وكردستان 
مستعمره«  و« پايگاه نظامي- تداركاتي رده هشتم« يكي از آن دولت 
هايي نخواهند كرد كه از هم اكنون خود را و كردستان مستقل خود 

را به »بهاي اندك« به آن عرضه كرده اند؟ 
از  از اندك هوشي برخودار باشد  را هر كسي كه  جواب اين سواالت 
هم اكنون به خوبي ميداند. بنابراين مني توان ادعا كرد كه سردمداران 
و گردانندگان اين جريانات به ظاهر »استقالل طلب« از جواب دادن به 

آن عاجزند. 
به همني دليل خوشبختانه مردم كردستان با ترديد به اهداف واقعي 
اين افراد و جريانات مي نگرند و حساب جنبش ملي ي حق طلبانه و 

مترقي خود را از آن جدا مي دانند. 

************                                   



    كازيوه / شماره 9 / خردادماه 1390          صفحه  4                        

            عدم کارایی رژیم استبدادی حاکم و چشم انداز پیکار برای آزادی در ایران

22 خرداد ماه 1390، مصادف بود با دومین سالگرد کودتای انتخاباتی 
سپاه  و  امنیتی  نیروهای  کودتای  از  پس  دوسال  فقیه.  والیت  رژیم 
که به دستور مستقیم ولی فقیه رای میلیون ها ایرانی به خشن ترین 
شکل ممکن لگدمال شد، وضعیت کنونی کشور و بحران همه جانبه 
جمهوری  حاکمیت  مجموع  در  و  برگمارده  دولت  سیاسی-اقتصای 
رشد  و  کنونی  حکومتی  شیوه  کارایی  عدم  روشن  نشانگر  اسالمی 
بحران های حاد سیاسی در صفوف حتی متحدان دیروزین و مدافعان 
حوادث  است.  جمهوری  ریاست  سمت  به  نژاد  احمدی  برگماری 
دوسال گذشته و ادامه جنبش مردمی نیرومندی که خواهان تغییر شیوه 
حکومت مداری استبدادی در میهن ماست، به رغم همه حرکت های 
سرکوبگرانه و دستگیری و به زنجیر کشیدن صدها مبارز راه آزادی، 
گواه این واقعیت است که رژیم استبدادی و شیوه منحط و ضد مردمی 
اعمال والیت مطلقه فقیه به عنوان چارچوب اساسی اعمال حاکمیت 
سیاسی، در بحران عمیق عدم مشروعیت و مقبولیت مردمی دست و 
پا می زند و به رغم ادعاهای گوبلزی دستگاه های تبلیغاتی حاکمیت 
چشم انداز تحوالت آینده میهن ما برای سران رژیم بسیار نگران کننده 

است.
واکنش های بسیار شدید و نگران سران رژیم به فرا رسیدن دومین 
سالگرد کودتای انتخاباتی، در شرایطی که سخنگویان رژیم مدتهاست 
از نابودی ”جریان فتنه“ سخن می گویند خود دلیل محکم دروغ بودن 
مدعیات سران رژیم درباره موفقیت آنها در سرکوب و خاموش کردن 
شرایطی  در  انتخاباتی  کودتای  سالگرد  دومین  است.  مردمی  جنبش 
امنیتی  با در پیش گرفتن تدبیرهای شدید  سپری شد که کودتاچیان 
در تهران بار دیگر ضمن آنکه هراس خود را از نیروی پرتوان توده 
ها نشان دادند، بر حضور زنده، پویا و موثر جنبش ضد استبدادی، بر 
رغم تمایل باطنی، صحه گذاردند. احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان 
و یکی از مجریان اصلی کودتا بر ضد خواست و اراده مردم، در نماز 
جمعه 20 خرداد، یعنی دو روز پیش از راه پیمایی سکوت به مناسبت 
22 خرداد سالگرد کودتای انتخاباتی، نگرانی خود و دیگر سران رژیم 
واپس گرای والیت فقیه را از ادامه جنبش و کشیده شدن دامنه آن 
به ”انتخابات“ مجلس آینده را در قالب این جمالت چنین بیان کرد: 
”اینها قضیه فتنه ۸۸ را به راه انداختند ... حاال یک عده ای دوباره 
همان کلید را می زنند و می خواهند مسئله تقلب را برای انتخابات 

مجلس مطرح کنند. ...“ 
دومین سالگرد جنبش همگانی دمکراتیک و ضد استبدادی همچنین 
حاد  های  مسئله  عنوان  به  را  مبرم  و  مهم  های  موضوع  رشته  یک 
قابل بررسی در دستور کار همه حزب ها و نیروهای مخالف و منتقد 
درباره:  هایی  پرسش  و  ها  موضوع  است.  داده  قرار  والیی  استبداد 
نقش و توان جنبش مردمی، سیاست و تاکتیک های مناسب و موثر در 
مرحله کنونی و گام های عملی و واقعی در راه اتحاد عمل نیروهای 
آزادی خواه و ضد استبداد و باالخره دورنمای جنبش و چشم انداز 
مبارزاتی در حال و آینده، از جمله موضوعاتی است که باید با دقت 

به آنها پرداخت و راه کارهای مناسب را جستجو کرد. 

متفاوت و مختلفی  نظر و دیدگاه های  این موضوع ها  در خصوص 
میان  سازنده  تعامل  و  گو  و  گفت  شک  بی  شود.  می  و  شده  بیان 
همه اجزا و بخش های جنبش دمکراتیک و ضد استبدادی کنونی از 
اهمیت جدی برخوردار است. زیرا تنها در پرتو اتخاذ سیاست های 
درست که براساس خرد جمعی و تعامل و تحمل بدور از ذهنی گرایی 
ارتقاء سطح کارایی  به  و پیش داوری صورت گرفته باشد می توان 
و اثر بخشی مبارزات امید داشت و گام در راه پیروزی و تامین حق 
حاکمیت مردم برداشت و استبداد والیی و دولت برگمارده ولی فقیه را 

به عقب نشینی و تسلیم وا داشت!
و  مناسب  راهکارهای  و  تاکیتک  سیاست،  اتخاذ  حاضر  مرحله  در 
و  ایران  امروز  های  واقعیت  با  متناسب  و  جنبش  ظرفیت  با  منطبق 
منطقه و در پیوند با آن، تالش خستگی ناپذیر در راه اتحاد عمل و 
حرکت به سمت تشکیل یک جبهه فراگیر شامل وسیع ترین نیروهای 
مخالف استبداد، مدافع آزادی، تامین عدالت اجتماعی و حق حاکمیت 

مردم عاجل ترین وظیفه ها به شمار می آیند. 
تعیین تاکیتک های مناسب و شعارهای واقع بینانه منطبق با ظرفیت و 
توان جنبش، با توجه به مرحله کنونی مبارزه، به تشخیص صحیح و 
عینی روندهای موجود ، نقش هر یک از طبقه ها و الیه های درگیر 
منطقه  و  اوضاع جهان  از  داشتن  واقعی  و  درست  درک  مبارزه،  این 

بستگی تام و تمام دارد. 
گوناگون  قشرهای  و  ها  گروه  منافع  و  طبقاتی  تضادهای  درک 
اجتماعی، جنگ قدرت برای انحصار بیش از پیش اهرم های قدرت 
سیاسی-اقتصادی و نقش فزاینده هرم رهبری سپاه و نیروهای امنیتی 
در تحوالت که می تواند تأثیر مهمی را در شکل و ماهیت روبنای 
سیاسی کشور برجای بگذارد از جمله موضوعاتی است که رسیدن به 
درک مشترکی از این مجموعه در میان نیروهای آزادی خواه و تحول 
طلب می تواند به امر سازمان دهی مبارزه مشترک یاری رساند. درک 
این واقعیات می تواند در اتخاذ سیاست های تاکتیکی به سود حفظ 
موقعیت و ارتقاء سطح مبارزاتی جنبش مردمی عامل موثری قلمداد 
های  بین طیف  در  هماهنگی  و  نزدیکی  زمینه  نوبه خود  به  و  گردد 
متنوع حاضر در جنبش ضد استبدادی را فراهم آورد . در خصوص 
این مسئله پایگاه اطالع رسانی کلمه، 1۷ خرداد ماه، مصاحبه مشاور 
میرحسین موسوی را منتشر ساخت که در آن، اردشیر امیر ارجمند، 
نزاع کانون های  امید، پیرامون  سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز 
انگلی قدرت در رژیم والیت فقیه، خاطر نشان می سازد: ”عده ای 
تعیین سرنوشت مردم  بر سر غصب حق  بی بصیرت  قدرت طلب و 
با یکدیگر متحد شدند و در انتخابات تقلب سازمان یافته کردند .... 
پیدا  اختالف  یکدیگر  با  قدرت  و  منافع  توزیع  و  غنایم  برسر  اکنون 
کرده اند. اختالف آنها با یکدیگر برسر انحصار قدرت و ثروت است 
... چهره ی هر دو طرف برای مردم افشاء شده است. وظیفه ما آگاهی 
بخشی است نه موضعی منتهی به نفع یکی و علیه دیگری.“ وی در 
بخش دیگر این مصاحبه اعالم می کند: ”خواست جنبش سبز تحقق 
حق تعیین سرنوشت مردم است ... بدون تردید آنچه در جنبش مورد 
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بنیادین  تعیین سرنوشت و رعایت حقوق  توافق همگانی است حق 
است.“ 

در این موضع گیری برداشت های درست و مواضع مشترکی با موضع 
احزاب و نیروهای مترقی و ملی و مهین دوست کشور وجود دارد که 

باید آن را به فال نیک گرفت و پایه آنها را تقویت کرد. 
درارتباط با ضرورت اتخاذ سیاست های مبارزاتی متناسب با شرایط 
و امکانات جنبش، اکنون سخن از به کارگیری روش های گوناگون 
آمده  میان  به  قبیل  این  از  مواردی  و  تحصن  و  اعتصاب  جمله  از 
میزگرد  جریان  در  موسوی  میرحسین  مشاور  نمونه،  طور  به  است. 
اطالع  پایگاه  در  آن  گزارش  که  کروبی،  مهدی  مشاور  با  مشترک 
رسانی جرس، 23 خرداد ماه، انتشار یافته، از جمله متذکر شده است: 
”در مورد اعتصاب و تحصن یک بحث جدی است که باید به دنبال 
بگویم شاید قدرت  اینجا می خواهم  بود. من  یافتن فرصت هایش 
ابتکار و خالقیت شبکه های اجتماعی کم شده است. این بحث ابتکار 
جدید باید از پایین بیاید ... ما باید به راهکارهای عملیاتی فکر کنیم. 
باید از کلی گویی فراتر برویم و به سمت ارایه برنامه های مشخص 

برویم.“
یادآوری این نکته ضرور است که ما همواره تاکید کرده ایم که، به 
بحث گذاشتن خواسته ها، شعارها، راهکارها و تدوین و ارایه برنامه 
یی مشخص از ضروریات انکار ناپذیر در مرحله حساس کنونی است. 
این را نیز باید اضافه کنیم اتحاذ سیاست درست و ارایه ابتکار و یا 
راهکارهای عملیاتی مستلزم طرح آن چنان شعارهای دقیقی است که 
بازتاب دهنده منافع وسیع ترین طبقه ها و الیه های اجتماعی مخالف 
استبداد والیی باشد. یافتن فرصت برای عملی ساختن راهکاری موثر 
از جمله اعتصاب و تحصن و از این قبیل، به اتخاذ سیاست و شعاری 
منطبق با خواسته های توده ها به ویژه طبقات محروم جامعه وابسته 
است. تلفیق خواسته های کارگران و زحمتکشان وخواسته های عام 
دمکراتیک از جمله ”حق تعیین سرنوشت و رعایت حقوق بنیادین“ 
از مبرم ترین اولویت ها در لحظه کنونی است و می تواند به ارتقاء و 

تکامل جنبش ضد استبدادی یاری رساند.

حزب ما دراین زمینه با تاکید خاطر نشان ساخته است که شعارهای 
تاکتیکی وقتی می تواند موثر و بسیج گر باشند که با منافع، عالیق 
و خواسته های اکثریت جامعه یعنی زحمتکشان و طبقه های محروم 
همسان و هماهنگ بوده باشد و با آن ها تلفیق گردد. تنها از این راه 
می توان توازن قوا را به سود جنبش مردمی و به زیان رژیم والیت 

فقیه و استبداد حاکم تغییر داد. 
آزادی،  راه  راستین  مدافعان  همه  میان  اتحادعمل  حساس  موضوع 
عدالت اجتماعی و حق حاکمیت مردم و استقالل ملی کشور از نکته 
های مبرم و گرهی یی است که باید در مرکز توجه و کانون فعالیت 
قرار بگیرد. باید با حوصله، پشتکار و طرح شعارهای دقیق و منطبق 
با خواسته توده ها، وسیع ترین جبهه ضد استبداد والیی را رودرروی 
مشترک  فصل  بر  تاکید  قرارداد.  اندیشی  تاریک  و  استبداد  اردوگاه 
شکل  سوی  به  ای  امیدوارکننده  گام  متنوع،  های  خواسته  و  منافع 
گیری جبهه فراگیر ضد استبداد والیی در مرحله حاضراست. دو سال 
پس از کودتای انتخاباتی مزدوران جهل و تاریک اندیشی، مردم دلیر 
میهن ما همچنان به مبارزه خود ادامه می دهند. جنبش زنده و ریشه 
دار ضد استبدادی در صورت تعیین برنامه مشخص، اتحاد عمل، و 
که  دارد  را  تاریخی  توان  این  پراکندگی،  و  تفرقه  از  جستن  دوری 
با آزادی  طومار ارتجاع واستبداد را درهم پیچیده و آینده یی توام 
و عدالت اجتماعی، استقالل ملی و سربلندی و بهروزی برای مردم 

ایران به ارمغان آورد!

به نقل از نامه مردم، شماره ۸۷1، 30 خرداد ماه 1390

*************                         
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اعتصاب غذای زندانیان سیاسی مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی وظیفه فوری نیروهای آزادیخواه کشور

از  را  سیاسی  زندانیان  فوری  آزادی  برای  مبارزه  ما  حزب 
کشور  دوست  مهین  و  ملی  نیروهای  همه  عاجل  وظایف 
قلمداد می کند. ما ضمن ابراز نگرانی عمیق از پیامدهای 
اعتصاب غذای 12 زندانی سیاسی، و دیگر زندانیان سیاسی 
در زندان های مختلف به ویژه زندانیان سیاسی گمنام، رژیم 
والیت فقیه را مسئول حفظ جان آنها دانسته و می دانیم، 
خواستار مبارزه ای وسیع و متحد در داخل و خارج کشور 
برای جلوگیری از فاجعه ای دیگر در زندان های رژیم والیت 

هسیتم. 

روز  از  اقدام اعتراضی  زندانیان سیاسی در یک  از  دوازده تن 
شنبه 28 خرداد ماه دست به اعتصاب غذا زدند. 

در بیانیه ای که این مبارزان در بند امضاء و توسط پایگاه 
از جمله  یافته  انتشار  ماه  خرداد   28 کلمه  رسانی  اطالع 
آیین  و  مهر  سرزمین  فرزندان  شما  و  »ما  است:  آمده 
مهرورزی هستیم، لیک سالیانی است که دربند جباریتی 
افتاده ایم که با زبان قدرت و بی قانونی با شهروندان خویش 
سخن می گوید.« سپس در ادامه با اشاره به جان باخنت 
»دو  شود:  می  نشان  خاطر  صابر  هدی  و  سحابی  هاله 
به چالش مشروعیتی  )هدی صابر( را  او  مساله شهادت 
به  او  اول حبس  تبدیل می سازد،  کنونی  نظام  برای  بزرگ 
کامال  و  قانونی  قرار  هر  و  محکومیت  بدون  ماه  ده  مدت 
های  دستگاه  دیدگان  پیش  هم  آن  جبارانه،  و  خودسرانه 
رفتار سهل  و دیگری  مسئول و مدعیان قضاوت و عدالت 
انگارانه و مغرضانه در برابر آثار اعتصاب غذای او به همراه 
ضرب و شتم که منجر به شهادت مظلومانه اش شد و 
شرح چگونگی آن در شهادتنامه زندانیان سیاسی بند 250 
منعکس شده است ... از روز 28 خرداد )شنبه( اعتصاب 

غذای اعتراضی خود را آغاز می کنیم.«
وضعیت زندانیان سیاسی در زندان های جمهوری اسالمی 
های  زندان  در  فقیه  ولی  مزدوران  است.  کننده  نگران 
گوناگون با پیروی از سیاستی معین مانع از دسترسی به 
این  موقع زندانیان سیاسی به درمان و پزشک می شوند، 
امر در کنار انواع محرومیت ها و اعمال فشارها جان مبارزان 
و فعاالن دربند را با خطر جدی مواجه ساخته است. منونه 
و  بر شیوه  این زمینه بهترین گواه  در  زاده صابر  هدی رضا 

روش حساب شده جمهوری اسالمی است.
حزب ما مبارزه برای آزادی فوری زندانیان سیاسی را از وظایف 
عاجل همه نیروهای ملی و مهین دوست کشور قلمداد می 

کند. ما ضمن ابراز نگرانی عمیق از پیامدهای 

اعتصاب غذای 12 زندانی سیاسی، و دیگر زندانیان سیاسی 
در زندان های مختلف به ویژه زندانیان سیاسی گمنام، رژیم 
والیت فقیه را مسئول حفظ جان آنها دانسته و می دانیم، 
خواستار مبارزه ای وسیع و متحد در داخل و خارج کشور 
برای جلوگیری از فاجعه ای دیگر در زندان های رژیم والیت 

هسیتم.

88*************                      
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      به مناسبت روز جهانی کودک، 

                                    نگاهی به دستاوردها و چالش های پیش رو

اول ماه میالدی ژوئن، برابر با 11 خرداد هر سال را به تعبیری 
روز جهانی کودک می نامند. برخالف روز جهانی کارگر و روز 
جهانی زن که در سراسر دنیا در یک روز برگزار می شود، اما 
این  با  است،  نکرده  پیدا  تحقق  صورت  کودکان  برای  مهم  این 
حال بزرگداشت روز کودک در اکثر کشورهای دنیا با زمان های 
متفاوت، کمابیش برگزار می شود. تعداد زیادی از کشورها اول 
در  اما  اند،  کرده  انتخاب  بزرگداشت روز کودک  برای  را  ژوئن 
ایران روز کودک در 1۶ مهر ماه برگزار می شود. سازمان ملل 
کرده  انتخاب  کودک  روز  بزرگداشت  برای  را  نوامبر   20 روز 
بنگالدش کشوری است که هیچ  است. در میان کشورهای دنیا 
روزی را برای بزرگداشت روز کودک در تقویم سالیانه خویش 
ندارد . این مهم با کوشش و به همت فعاالن حقوق کودک از سال 
2009 با انجام مراسمی مخصوص، آغاز گردیده است و امید می 
رود توجه افکار عمومی را در این زمینه بیشتر جلب کند. توجه 
به حقوق کودکان در طول چندین دهه گذشته افکار عمومی در 
سراسر دنیا را به خود جلب کرده، و همین امر دستاوردهای قابل 
توجهی را در زمینه حقوق کودکان به همراه داشته است. بررغم 
دستاوردهای به دست آمده، هنوز چالش های بسیار بزرگی در 
پیش روی کسانی که نسبت به حقوق کودکان حساسیت و توجه 
دارند، وجود دارد. وضعیت کودکان در عرصه های اجتماعی به 
خصوص در کشورهای فقیر و توسعه نیافته زیر سلطه حاکمیت 
ازکودکان،  بسیاری  تا  باعث گردیده  رژیم های غیر دمکراتیک 
در شرایط غیر قابل قبول و غیر انسانی یی، چالش های روحی، 
جسمی و روانی را برای تمامی دوران زندگی خویش به همراه 
داشته باشند. یکی از دستاوردهای بزرگ برای حقوق کودکان را 
می توان تصویب کنوانسیون بین المللی حقوق کودک در سازمان 
ملل ذکر کرد. این مهم در سال 1990 به تحقق پیوست و بسیاری 
بین  کنوانسیون  امضای  کردند.  امضاء  را  آن  دنیا  کشورهای  از 
به  نسبت  تا  کند  می  مجبور  را  ها  دولت  کودک  حقوق  المللی 
اقدامات  مصوبه،  این  در  مندرج  مواد  با  مطابق  کودکان  حقوق 
الزم را به عمل آورند. به عنوان مثال، بر اساس گزارش یونیسف 
در سال 2010 ، مصر از هنگام امضای کنوانسیون مزبور موفقیت 
های قابل توجهی را در زمینه حقوق کودکان کسب کرد. بر طبق 
گزارش مذکور، از جمعیت ۷۵ میلیونی این کشور، 39 درصد را 
افراد زیر 1۸ سال تشکیل می دهند. مرگ کودکان زیر ۵ سال 
از ۸۵ نفر به 2۸ نفر در هر هزار نفر کاهش یافته است. میزان 
مرگ کودکان هنگام تولد و همچنین میزان مرگ و میر مادران 
هنگام زایمان کاهش محسوسی داشته است. واکسیناسیون سالیانه 
کودکان تا سال 200۷ تا حد 9۸ درصد با موفقیت انجام گرفته 
است. هر چند نسبت برابری دختران در برابر پسران در عرصه 

آموزشی سرعت کافی را نداشته، اما پیشرفت هایی در این زمینه 
وجود داشته است. ختنه دختران در مصر هنوز یکی از مشکالت 
عدیده یی است که دامن دختران را گرفته است. افزایش مرگ 
با  تا  واداشت  را  مصر  دولت  ختنه،  عمل  هنگام  دختران  میر  و 
وجود  با  اما  کند،  اعالم  قانونی  غیر  را  عمل  این  قوانین،  تغییر 
برنامه  است.  باقی  بر جای خود  هنوز  معضل  این  قانون،  تغییر 
های آموزشی در این زمینه توانسته تا حدود زیادی در کاهش 
این مشکل موثر واقع شود. افزایش سن ازدواج به 1۸ سال از 

پیامدهای مثبت امضای کنوانسیون حقوق کودک است.
یک پنجم از کودکان جهان در هند زندگی می کنند. هند در سال 
تاریخ  آن  از  و  کرد  امضاء  را  کودک  حقوق  کنوانسیون   1992
تاکنون دستاوردهایی را نصیب کودکان کرده است. به عنوان مثال، 
میزان مرگ و میر کودکان هنگام تولد به نسبت 11۷ نفر از هر 
هزار نفر در سال 1992 به ۷2 نفر در سال 200۷ کاهش یافته 
است.میزان دسترسی کودکان به آب آشامیدنی سالم افزایش یافته 
است. میزان ورود دختران ۶ تا 10 ساله به مدارس از ۶1 درصد 
به ۸1 درصد افزایش یافته است. با تمام این ها، هنوز بیش از 
یک میلیون نوزاد در اولین ماه تولد و یک میلیون دیگر تا سن 
۵ سالگی در هند از دنیا می روند. ۵۵ میلیون نفر با کاهش وزن 
مواجه اند، بیش از 20 میلیون نفر از کودکان اصال وارد مدرسه 
نمی شوند و بیش از ۴0 درصد از جمعیت هند با حقوقی کمتری 
هند  مردم  از  نفر  میلیون  کنند. 12۸  می  زندگی  از 1/2۵ دالر 
فاقد آب آشامیدنی سالمند. تحقیقات به عمل آمده از زنان 20 
تا 2۴ ساله نشان می دهد که ۴۷ درصد از آنان در سنین زیر 
این رقم 1۶ درصد  اند. در مورد مردان  ازداوج کرده  1۸ سال 
بوده است. گزارش یونیسف در اشاره به بحران اقتصاد جهانی که 
باعث افزایش هزینه های زندگی و مواد غذایی گردیده است، این 
نگرانی را دامن زده که ادامه این بحران همین دستاوردهای اندک 

را متوقف یا از بین خواهد برد.
آفریقای جنوبی در سال 199۵ و پس از سرنگونی رژیم آپارتاید 
از  یکی  افریقای جنوبی  کرد. وضعیت  امضاء  را  کنوانسیون  این 
رو  روبه  آن  با  جهانی  جامعه  که  است  مواردی  ترین  استثنایی 
است. میراث آپارتاید برای مردم این کشور تا سال های دراز در 
حکم چالشی جدی و فوق العاده مشکل، دامن نسل های کنونی 
و آینده را خواهد گرفت. در آفریقای جنوبی 1۸ درصد افراد 1۵ 
تا ۴9 ساله به ویروس ایدز مبتال یند. ۴ درصد از پسران 13 تا 
بیماری  2۴ ساله و 13 درصد از دختران در همین سن به این 
مبتال یند. یک میلیون و چهارصد هزار نفر از بچه های زیر 1۸ 
سال که ۸ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند، پدر یا مادر 

خود را به دلیل بیماری ایدز از دست داده اند.
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از جمعیت یک میلیارد و 330 میلیونی چین 3۴2 میلیون نفر را 
کودکان تشکیل می دهند. دولت چین در سال 1992 به کنوانسیون 
حقوق کودک پیوست. بنا به گزارش یونیسف چین یکی از محکم 
ترین قوانین حمایتی برای کودکان را داراست. در طول دو دهه 
گذشته پیشرفت های قابل توجهی در رابطه با وضعیت کودکان 
به عمل آمده است. مرگ و میر نوزاد هنگام تولد به میزان ۵1 
درصد کاهش پیدا کرده است. و اکسیناسیون کودکان تا میزان 9۴ 
درصد به مورد اجرا درآمده است. ۸۵ درصد جمعیت چین در 
سال 19۸1 با دستمزد روزانه 1/2۵ دالر امرار معاش می کردند. 
انجام شده این رقم به 2۷ درصد در سال  اقتصادی  با تغییرات 
200۴ کاهش پیدا کرده است. امکان دسترسی دختران و پسران 
این  با  برابر است.  تقریبا  بهداشتی  و  به سرویس های آموزشی 
حال پیشرفت های اقتصادی برای منطقه های روستایی و شهری 
برابر نبوده است. همین امر میزان مرگ و میر نوزادان تازه به دنیا 
آمده را در منطقه های غیر شهری، پنج برابر بیشتر از منطقه های 
شهری ارزیابی می کند.1۵0 میلیون نفر از جمعیت چین مهاجر 
به  برای کارکردن  از منطقه های روستایی  اند که عمدتا  داخلی 
شهر در رفت و آمداند. 2۵ میلیون نفر از این مهاجران را افراد 
زیر 1۸ سال تشکیل می دهند. ۵۸ میلیون نفر از کودکان به دلیل 

مهاجرت، بدون پدر یا مادرشان زندگی می کنند.
در میان کشورهای دنیا، کشورهای اسکاندیناوی دارای بهترین و 
باالترین استاندارهای موجود در جهان اند. به عنوان مثال، میزان 
مرگ و میر نوزادان در سوئد، طبق آمار سال 200۷، سه نفر از 
هر هزار نفر گزارش شده است. خطر مرگ مادر هنگام زایمان 
1 نفر در میان 1۷ هزار ۴00 نفر ذکر شده است. سوئد از جمله 
اولین کشورهای دنیا بود که کنوانسیون حقوق کودک را امضاء 
استانداردهای  تمامی  که  است  دنیا  در  کشوری  تنها  کرد. سوئد 
یونیسف مبنی بر قوانین حمایتی و ایجاد شرایط مناسب آموزشی 
برای کودکان را به طور کامل به اجرا درآورده است. بی جهت 
ایسلند و  به همراه کشورهای دانمارک، فنالند،  نیست که سوئد 
نروژ در راس کشورهایی قرار دارد که در آن ها قوانین مربوط به 

حقوق کودکان به نحو احسن به مورد اجرا در می آید.
مورد چند کشور مشخص،  در  باال  از گزارش های  نظر  صرف 
فضای عمومی در عرصه بین المللی برای احقاق حقوق کودکان با 
چالش هایی بزرگ و مسیری طوالنی مواجه است. 1۵۸ میلیون 
نفر کودک ۵ تا 1۴ ساله در شرایط دشوار و وحشتناک به کارهای 
طاقت فرسا مشغولند. در نزدیک به صد کشور دنیا، میلیون ها 
نفر از دختران زیر سن 1۸ سال، مجبور به ازدواج می شوند. این 
پدیده به خصوص در کشورهای آفریقایی و جنوب آسیا بیشتر 
است. خرید و فروش کودکان و انتقال آنان به دیگر کشورها برای 
استفاده های جنسی یا کارکردن با دستمزدهای ناچیز هنوز در 
سطح نگران کننده ای ادامه دارد. تخمین زده می شود که هر ساله 

یک میلیون و دویست هزار کودک خرید و فروش می شوند.
تخمین زده می شود که 1۴3 میلیون کودک بدون سرپرست در 

دنیا وجود دارد. یک و نیم میلیون نفر از این کودکان در اروپای 
شرقی و مرکزی قرار دارند. جنگ های داخلی، فقر، مرگ و میر 
پدر و مادران به دلیل ابتال به بیماری ایدز و جز این ها، از دلیل 

های اصلی این پدیده شوم است.
در سراسر  کودک  نفر  میلیون  و ۵00  میلیارد  تا یک  بین ۵00 
جهان به نحوی در معرض خشونت قرار دارند. خشونت نسبت به 
کودکان در خانواده و عمدتا از سوی پدر و مادرها نیز از معضل 
های پیش رو است. سازمان بهداشت جهانی تخمین می زند که 
بیش از ۴0 میلیون نفر از کودکان زیر 1۵ سال مورد اذیت و آزار 
و خشونت خانوادگی قرار می گیرند. خشونت های خانودگی در 
بسیاری از موارد به مرگ، نقص عضو، واهمه کودک از رفتن به 
مدرسه، فرار از خانه و اقدام به خودکشی در بین کودکان منجر 

می شود.

حقوق کودکان در ایران
تمامی  اما  است،  کرده  امضاء  را  کودک  کنوانسیون حقوق  ایران 
برای  ایران  در  کودکان  موضوع حقوق  ندارد.  قبول  را  آن  مفاد 
تاکنون  فقیه  والیت  رژیم  تاسیس  بدو  از  و  متمادی  های  سال 
برانگیزی را در پی داشته است. آن  بحث و جدل های چالش 
چیزی که در مورد حقوق کودکان مورد تایید تمامی طرف های 
مناقشه در ایران است این است که وضعیت کودکان و حقوق آنان 
چندان  نه  یی  گذشته  در  ما  مثال  است.  مشکالتی جدی  دارای 
دور شاهد اعدام افرادی بودیم که جرم هایی را در سنین کودکی 
مرتکب شده بودند، اما با نگهداری آنان در زندان و گذشتن سن 
آنان به باالتر از 1۸ سال، اقدام به اعدام آنان شده است. در ایران 
بررغم اینکه کار کودکان منع گردیده، اما این پدیده در سطحی 
گسترده و آشکار همچنان ادامه دارد. موضوع کودک آزاری یکی 
هفته  سه  دو  همین  در  که  است  کشور  در  رایج  های  پدیده  از 
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گذشته چندین مورد آن، باعث اعتراض هایی در داخل و خارج 
با رفع  فقیه  این موارد رژیم والیت  از کشور گردید. در تمامی 
مسئولیت از خود، به تشدید این معضل در جامعه دامن زده است. 
خبرآنالین، اخیراً میزگردها و مصاحبه هایی با کارشناسان انجام 
داده که در آن ها به وضعیت حقوق کودکان و به خصوص پدیده 
انجمن  رئیس  اقلیما،  مصطفی  است.  شده  اشاره  آزاری  کودک 
مددکاری، در میزگرد مربوطه با اشاره به اینکه با تالش های به 
عمل آمده در نهایت قانون دادگاه های اطفال هفت هشت سال 
پیش دوباره به تصویب رسید، معتقد است که این قدم هنوز کافی 
اینکه قانون به تصویب رسیده  با اشاره به  نیست. وی در ادامه 
والدینی را که اقدام به شکنجه کودکانشان می کنند را به زندان 
محکوم می کند، می گوید: “وقتی کودکی را از خانواده ای می 
گیریم و پدر به زندان می رود چه کسی خرج این خانواده را می 
دهد؟ اگر بگوییم کمیته امداد کمک می کند درست نیست چون تا 
وقتی پدر زنده است بهزیستی کمکی نمی کند. اگر بگوییم کمیته 
امداد کمک می کند باز هم درست نیست و اگر هم کمکی می کند 
در حدود 30 هزار تومان است. بعضی می گویند این کودک را 
به سازمان بهزیستی بدهیم. کدام سازمان بهزیستی؟ سازمانی که 
متخصص الزم را ندارد؟ ما در کشور قانون های الزم را داریم 
ولی اجرا کننده را نداریم. برای هر قانونی زیر ساخت هایی باید 
اقلیما  اردیبهشت(.  نیست“)خبرآنالین، 2۵  ایران  باشد، ولی در 
در ادامه، بسیاری از این ناهنجاری های اجتماعی را در ارتباط با 
وضعیت اقتصادی مردم می داند و معتقد است که در سال جاری 
این آسیب های اجتماعی ۴0 تا ۵0 درصد افزایش پیدا می کند.

و  زنان  از  حمایت  انجمن  مدیره  هیئت  عضو  اشرفی،  فاطمه 
خیابانی  کودکان  معضل  با  ارتباط  در  پناهنده،  و  آواره  کودکان 
می گوید:“کودک بنا بر کودک بودن حق دارد از همه امکانات 
دولتی  که  ندارد  مسایل  این  به  هم  ربطی  کند،  استفاده  حمایتی 
است یا نه و هر کس در هر جایگاهی که هست باید به کودک 
کمک کند اما متاسفانه این نیز خود نوعی خشونت روانی رسمی 
که  وقتی  است.  اعمال  امر در حال  از طرف مسئوالن  که  است 
یک مسئول دولتی برای فرار از بار مسئولیت خویش با خارجی 
خواندن این افراد، سلب مسئولیت می کند در واقع یک خشونت 
سازمان یافته از باال در حال القا است که نه تنها خودشان حمایت 
نمی کنند بلکه به نوعی سلب مسئولیت از مردم یا نهادهایی می 
به  باشند.“  داشته  انسانی می خواهند  تکلیف  احساس  که  کنند 
گزارش همین سایت، 22 اردیبهشت، حمید رضا الوند، یکی از 
مسئوالن سازمان بهزیستی، در باره ریشه یابی بروز پدیده کودک 
کودکان  افزایش  “از جمله دالیل  گوید:  می  در جامعه،  آزاری 
بدسرپرست و بی سرپرست مشکالت اقتصادی اینگونه خانواده 

هاست.“
 31 آنالین،  خبر  که  است  آن  قضیه  قسمت  ترین  کننده  ناامید 
حقوقی  کمیسیون  عضو  قربانی،  موسی  قول  از  اردیبهشت، 
از  حمایت  الیحه  در  آزاری  کودک  که  کرده  اعالم  قضایی،  و 

خانواده جایگاهی ندارد. وی در این باره اظهار داشت: “در بحث 
حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، ایران یکی از مترقی ترین 
کشورهای عضو کنوانسیون حقوق کودک است و قوانین فعلی ما 
در بحث کودک آزاری رسا هستند و به دلیل وجود مجازات های 
اسالمی در بحث کودک آزاری، این موضوع در الیحه حمایت از 

خانواده جایگاهی ندارد.“
شود.  ارزیابی  درست  باید  نظر  یک  از  قربانی  موسی  سخنان 
باالخره وی نماینده تفکری است که در آن اعدام کودکان امری 
طبیعی قلمداد می شود. موسی قربانی نماینده تفکر رژیمی است 
که در زندان های آن تجاوز به کودکان در میان زندانیان عادی 
بر اساس افشاگری های اخیر، به طور آشکار و مشمئز کننده ای 
رایج است. موسی قربانی نماینده تفکری است که پدیدار شدن 
موی سر زنان را گناه کبیره و زیر پا گذاشتن ارزش های اسالمی 
قلمداد می کند، اما شکنجه کودکان را امری خصوصی و مربوط 
به مسایل شخصی خانواده ها می داند. با توجه به اظهارات باال، 
کودکان  پایمال شدن حقوق  تصویب شود  قانونی  هم  اگر  حتی 
وضعیت  به  توجه  با  متاسفانه  داشت.  خواهد  ادامه  همچنان 
اقتصادی موجود در میهن مان ما باید شاهد ناهنجاری بیشتر در 
کل و به خصوص در رابطه با کودکان باشیم. همان طور که تجربه 
بیش از 30 سال گذشته نشان داده است، رژیم والیت فقیه، نه 
قادر است و نه عزم آن را دارد که در رفع این چنین ناهنجاری 
دستاوردهای  بیاورد.  در  اجرا  به  را  موثری  و  عملی  اقدام  ها، 
تاکنونی هم حاصل تالش و پشتکار فعاالن اجتماعی بوده است 
که طی تمامی این سال ها با اقدامات افشاگرانه، رژیم را مجبور 
فعاالن  تمامی  بر  بزند.  هایی دست  نشینی  عقب  به  تا  اند  کرده 
سیاسی و اجتماعی است تا در همین راستا تالش های خویش 
کودک،  جهانی  روز  ژوئن،  ماه  اول  آستانه  در  کنند.  متمرکز  را 
باید امیدوار بود که در شرایطی که دنیا با بحران عظیم اقتصادی 
یی که حاصل اجرای سیاست های خانمان برانداز نولیبرالیستی 
است رویاروست، بتواند دستاوردهای تاکنونی در رابطه با حقوق 
کودکان را حفظ و تالش در جهت تخفیف معضل ها و چالش 

های پیش رو را با موفقیت از سر بگذراند.

*************                    
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                       حقوق زنان طبقه های محروم، سیاست ارتجاع، و مبارزه جنبش زنان

از ابتدای سال جاری تبلیغات گسترده ای از سوی ارتجاع حاکم 
و نهادهای مختلف دولت ضد ملی احمدی نژاد در خصوص تامین 

منافع و حقوق زنان محروم جامعه جریان دارد. 
به  مربوط  های  سازمان  و  گوناگون  های  اداره  که  نیست  روزی 
زنان در جمهوری اسالمی از تهیه، تدوین و تصویب طرح هایی که 
زندگی زنان خانه دار، سرپرست خانوار، زنان کارگر و کارمند را 
متحول ساخته و بهبودی جدی در معیشت و موقعیت اجتماعی آنان 
ایجاد می کند، خبر ندهند. تشکیل ستاد ملی زن و خانواده، ایجاد 
هزاران موقعیت شغلی برای دختران فارغ التحصیل دانشگاهی، بیمه 
از  ها،  این  جز  و  کارگر  زنان  از  حمایت  خانوار،  سرپرست  زنان 
هر چه  با گستردگی  فقیه  رژیم والیت  تبلیغاتی  بلندگوهای  سوی 
کدام  به  و  چرا  اینکه  شود.  می  اعالم  وسیع  در سطحی  و  تمامتر 
دالیل مرتجعان حاکم به یکباره به یاد تامین حقوق زنان خصوصا 
زنان طبقات محروم افتاده و چرا به طور کلی بخشی از فعالیت های 
آور  به هیچ رو شگفت  اند،  زنان متمرکز ساخته  به روی  را  خود 
نیست. سال کنونی با اجرای برنامه ضد مردمی آزاد سازی اقتصادی 
های  چالش  با  شک  بی  سازی،  خصوصی  و  ها  یارانه  حذف  و 
متعددی برای رژیم همراه خواهد بود. هراس از نارضایتی اجتماعی 
و نقش تاثیرگذار زنان در این نارضایتی ها با توجه به تجربه خیزش 
پر شکوه مردمی بر ضد کودتای انتخاباتی در سال ۸۸ و میزان تاثیر 
جنبش زنان در آن حوادث، تاریک اندیشان را وادار ساخته با سلسله 
اقدام ها و نیز مانورهایی فریبکارانه تالش کنند مبارزات زنان میهن 
ما را مهار و از میزان تاثیر گذاری آن بکاهند. واقعیت این است که 
برخالف تبلیغات دروغین جمهوری اسالمی وضعیت زنان در هیچ 
عرصه یی دچار تحول نشده و تبعیض جنسیتی- طبقاتی کماکان با 
قوت مانع از حضور فعال و تثبیت جایگاه اجتماعی- حقوقی زن در 

جامعه کنونی ایران است. 
با توجه به گسترش تبعیض و نابرابری در حق زنان، دولت ضد ملی 
تدوین الیحه  و  تهیه  مدعی  نهادها،  دیگر  و  نژاد، مجلس  احمدی 
های  طبقه  زنان  ویژه  به  زنان  حقوق  تامین  برای  هایی  طرح  و  ها 
محروم هستند. خبرگزاری فارس، ۲۴ اردیبهشت ماه، گزارش داد: 
زنان  جامعه  بسیج  تهران گفت،  استان  زنان  جامعه  بسیج  ”مسئول 
قدرت  افزایش  و  خانوار  سرپرست  زنان  وضعیت  بهبود  منظور  به 
اقتصادی این قشر، در سطح استان تهران به ایجاد شغل می پردازد 
... این زنان از طریق بسیج سازندگی که وظیفه شناسایی محرومان 
را برعهده دارد به ما )بسیج جامعه زنان( معرفی می شوند و با ایجاد 

کارگاه هایی مانند خیاطی برای آنها ایجاد اشتغال خواهیم کرد.“
عالوه براین، خبرگزاری ایسنا، ۲۷ اردیبهشت ماه، از قول مخبر 
طرحی  ”تدوین  ساخت:  نشان  خاطر  مجلس،  آموزش  کمیسیون 
برای پیش بینی حقوق و تشویقی برای بانوان و مادران خانه دار ... 

حوزه زنان در دولت نهم و دهم روند تکاملی و روبه رشد داشته 
و  روستایی  مناطق  در  زنان  برای  برابری  نسبتا  های  فرصت   ...
محروم پدید آمده، هم اکنون در حوزه زنان قوانین خوبی در حال 
تدوین است ... در نظر گرفتن حقوق و مزایا برای بانوان خانه دار 
یکی از اولویت های حوزه زنان است. باید تالش کنیم برای بانوانی 
که هم اکنون به دالیل گوناگون خارج از منزل شاغل نیستند و به 
عبارت بهتر خانه دار هستند مشوق ها، مزایا و حتی حقوقی پیش 
شود.“ بینی 

اعالم  نیز  تعاون  وزارت  بانوان  امور  مشاور  مسایل،  این  درکنار 
فارغ  اولویت دختران  با  داشت، ۱۰۰ هزار شغل در سال ۱۳۹۰ 
شد.  خواهد  ایجاد  خانوار  سرپرست  زنان  و  دانشگاهی  التحصیل 
نوشت: ”۳۰  باره  این  در  ماه،  اردیبهشت  فارس، ۲۴  خبرگزاری 
هزار تعاونی زنان در سراسر کشور وجود دارد که بیشترین حضور 
زنان در تعاونی های بخش خدمات و کشاورزی و کمترین حضور 
توسعه  بنیاد  است.  معدن  و  بخش صنعت  های  تعاونی  در  نیز  آنها 
تعاون و کار آفرینی زنان فعال است و این بنیاد متعهد شده است تا 
سال ۱۳۹۰ برای ۱۰۰ هزار نفر با اولویت زنان سرپرست خانوار و 
دختران فارغ التحصیل دانشگاهی ایجاد اشتغال کند ... تاکنون در 
مازندران،  اردبیل،  های  استان  و  سمنان  تهران،  ایالم،  شهرهای 
فرصت های شغلی  برای  نام  ثبت  و خراسان رضوی کار  گلستان 

آغاز شده است.“
دراین میان کمیته امداد خمینی به عنوان یک بنیاد غارتگر و انگلی 
نیز راحت ننشسته و قایم مقام این کمیته در گفتگو با خبرگزاری 
مهر، ۲۶ اردیبهشت ماه، یادآوری کرد: ”۸۵۰ هزار زن سرپرست 
تامین  بیمه  خانوار تحت پوشش کمیته امداد هستند که قرار است 
اجتماعی شوند. دولت باید مصوبه بیمه زنان سرپرست خانوار تحت 
پوشش کمیته امداد را به دستگاه های اجرایی ابالغ کند تا وظیفه 
آنها دراین زمینه مشخص شود.“ نکته جالب توجه در فعالیت کمیته 
امداد این است که این بنیاد انگلی از چنان قدرت مالی و نفوذ سیاسی 
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برخوردار است که از طرح ادغام وزارتخانه ها و نهادهای جمهوری 
اسالمی برکنار باقی مانده و اجازه بحث در این زمینه را به احدی 
با صراحت  انگلی در مصاحبه فوق  بنیاد  این  قایم مقام  نمی دهد. 
تاکید کرد: ”این نهاد )کمیته امداد خمینی( در حال حاضر زیر نظر 
مستقیم مقام معظم رهبری است ... بحث اینکه کمیته امداد ... در 

سازمان دیگری ادغام شود به هیچ عنوان وجود ندارد.“ 
باوجود همه این مدعیات سراسر پوچ و دروغین، حتی گزارش های 
های  سال  طبقاتی طی  و  جنسیتی  تبعیض  ژرفش  از  رسمی حاکی 
اخیر است. به گزارش ایلنا، ۱۷ اردیبهشت ماه، موقعیت زنان در 
پراهمیت  نکته  است.  نکرده  پیدا  بهبودی   ۹۰ سال  بودجه  الیحه 
اینکه در طرح های ادعایی واپس گرایان، محور ممانعت از حضور 
موثر زنان در حیات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، جامعه 

است. 
انگیزه  با  نه  دار  زنان خانه  برای  مزایا  مثال طرح حقوق و  به طور 
نشین  خانه  برای  بلکه  آنان  حقوق  تامین  و  زندگی  سطح  ارتقاء 
نظر  در  گرایانه  واپس  و  قشری  دیدگاه  برپایه  شاغل  زنان  ساختن 
گرفته شده است. مخبر کمیسیون آموزش مجلس علت اصلی طرح 
های جمهوری اسالمی به ویژه تعیین حقوق و مزایا برای زنان خانه 
دار را در مصاحبه با ایسنا، ۲۷ اردیبهشت، چنین بازگو می کند: 
دارد  نتیجه  دو  دار  خانه  بانوان  برای  حقوق  و  مزایا  ها،  ”مشوق 
نخست این که احساس می شود کار تربیتی و خانه داری و مدیریت 
اینکه حرص و ولعی که  ... و دیگر  دارد  اهمیت  بانوان در خانه 
برخی بانوان به دلیل این که احساس می کنند حتما باید خارج از 
منزل سپری کنند )یعنی شاغل باشند( کاهش می یابد.“ آیا با چنین 
دیدگاه واپس مانده ای می توان مدعی تامین حقوق زنان به ویژه زنان 
طبقات محروم جامعه بود؟! مبنای این نظرات قرون وسطایی و زن 
ستیز از سوی علی خامنه ای با صراحت تعیین شده است.خبرگزاری 
مهر، ۱ خرداد ماه، گزارش داد: ”آیت اهلل خامنه ای به بحران زن در 
جوامع غربی اشاره کردند و فرمودند: جمهوری اسالمی باید بطور 
صریح و بدون پرده پوشی، مبانی غلط غرب در مقوله زن را مورد 
هجوم و انتقاد جدی و بی وقفه قرار دهد ... محیط خانواده برای 
زن باید محیطی امن ... باشد تا زن بتواند وظیفه اصلی ]خوب توجه 
کنید وظیفه اصلی[ خود را که حفظ خانواده است به بهترین وجه 
انجام دهد.“ خامنه ای برابری زن و مرد و رفع تبعیض جنسیتی و 
طبقاتی را ”حرکت هولناک“ خواند. با این گونه تفکرهای پوسیده 
و ارتجاعی طی سه دهه گذشته بر بنیان های اجتماعی و فرهنگی و 

اخالقی جامعه ما ضربه ها و آسیب های جدی وارد شده است.
در سال کنونی برخالف تبلیغات بی پایه ارتجاع حاکم و ”فرامین“ 
بازار  زنان در  بیشتر نقش و سهم  باز هم  فقیه، شاهد کاهش  ولی 
کار و تنزل موقعیت اجتماعی و جایگاه حقوقی آنان خواهیم بود. 
علت نیز در درجه نخست به اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی از 
سوی دولت ضد ملی احمدی نژاد باز می گردد. به عبارت دیگر، 
آمیز در  تبعیض  از سویی سیاست های  در سال جاری خورشیدی 
اجرا گذاشته می شود، سخنان  به مورد  زنان همچون گذشته  حق 

دقیقا همین  وقفه“  بی  و  انتقاد جدی  و  بر ”هجوم  مبنی  ای  خامنه 
مساله است. از دیگر سو اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی و اثرات 
منفی و مخرب آن درصد بزرگ تری از زنان را از کار و امکان های 

اجتماعی و اقتصادی محروم می سازد. 

جنبش زنان می تواند شعارها و خواسته های برحق خود را با دقت و 
ظرافت به میان زنان طبقه های محروم جامعه برده و با به کارگیری 
ناکام  ضمن  بینانه،  واقع  و  موثر،  صحیح،  های  روش  و  سیاست 
ارتجاع، زمینه های  ترفندها و توطئه های  گذاردن و خنثی کردن 
حضور فعال تر این زنان را در مبارزه با تبعیض جنسیتی، بی عدالتی 
و نابرابری فراهم سازد. هزاران زن کارگر، زنان سرپرست خانوار، 
بخش بزرگی از زنان خانه دار و به طور کلی زنان زحمتکش شهرها 
و روستاها، با پوست و گوشت و ذرات وجود خود اثرهای مخرب 
برنامه های ضد مردمی اقتصادی- اجتماعی و دیدگاه های فرهنگی 
را احساس می کنند. شکاف طبقاتی،  فقیه  زن ستیز رژیم والیت 
نابرابری اجتماعی، فقر و توزیع ناعادالنه ثروت ملی به خوبی برای 
زنان طبقات محروم قابل لمس بوده و هست و به طور روزمره خود 
این حقیقت،  پرتو  در  توان  آن درگیرند. می  با  هایشان  یا خانواده 
ماهیت واقعی و علت رشد و رواج تبعیض جنسیتی و پایمال شدن 
تشدید  میان  مفهوم ساخت.  و  قابل درک  آنان  نزد  را  زنان  حقوق 
مردمی  ضد  های  برنامه  اجرای  با  جنسیتی  تبعیض  ژرفش  و  فشار 
اقتصادی و اجتماعی مانند آزاد سازی اقتصادی در چارچوب رژیم 
ناگسستنی یی  تنگاتنگ و  ارتباط  آن  فقیه و فرهنگ غالب  والیت 
وجود دارد. عامل ها و زمینه های فاصله طبقاتی و تبعیض جنسیتی 
و بی حقوقی زنان و دختران را باید بی وقفه با شجاعت و هوشیاری 

به زنان طبقه های محروم معرفی کرد و شناساند.

به نقل از نامه مردم، شماره ۸۷۰، ۱۶ خرداد ماه ۱۳۹۰

۸***********                          
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                 مساله ارضی، و ضرورت تامین منافع زحمتکشان روستا

*با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها هزینه هایی که در بخش 
کشاورزی روستاییان وعشایر با آن روبرو هستند، بار زیادی 
را بر آنها تحمیل کرده اند ... اگر این روال ادامه داشته باشد، 
مطمئنا بخش کشاورزی کشور به تعطیلی کشیده خواهد شد. 
دولت به بخش کشاورزی توجه کند، کشاورزی درحال نابودی 

است.]از سخنان نماینده مرودشت در مجلس، به
نقل از خبرگزاری فارس، ۱۳اردیبهشت ماه[.

یارانه  منابع هدفمندسازی  از  تولید  با کاهش ده درصدی سهم 
ها، و موج نگرانی تولید کنندگان و صنعت گران از این مصوبه 
زندگی  و  دورنمای بخش کشاورزی  و  آینده  مجلس، موضوع 
همگانی  های  رسانه  برخی  در  داغ  بحث  به  ایرانی  دهقانان 
خصوصا نشریه های تخصصی و اقتصادی بدل گردید. وضعیت 
فعلی بخش کشاورزی به عنوان یکی از رشته های اصلی اقتصاد 
نگران  العاده  فوق  کشور  پیشرفت  و  رشد  در  آن  نقش  و  ملی 
این  به  تا  گاه  هیچ  ایران  کشاورزی  است.  بار  اسف  و  کننده 
پایه ضعیف، آسیب پذیر، شکننده و بی دورنما نبوده و زندگی 
نداشته  قرار  فقر  شوم  سایه  در  این حد  به  زحمتکش  دهقانان 
اثرهای  ها  یارانه  حذف  و  اقتصادی  سازی  آزاد  برنامه  است. 
فاجعه باری تا این لحظه برای بخش کشاورزی به همراه داشته 
است، ولی به رغم این واقعیت، ارتجاع حاکم و دولت نامشروع 
حقیقت  رسمی  تبلیغات  در  مردمی  ضد  طرح  این  کننده  اجرا 
را وارونه جلوه می دهند. احمدی نژاد، رییس دولت ضد ملی 
کودتا، در جریان گفتگوی زنده تلویزیونی خود، 2۵ اردیبهشت 
ماه، در باره اثرهای حذف یارانه ها در بخش کشاورزی با عوام 
ها  یارانه  کردن  هدفمند  اجرای  آثار  ”از  داشت:  اعالم  فریبی 
افزایش بهره وری در صنعت و کشاورزی است، یک مرغداری 
فضا  و  انرژی  همان  با  و  محل  همان  در  غربی  آذربایجان  در 
شش طبقه مرغداری ایجاد کرده و تولید خود را افزایش داده 

است. ...“
احمدی نژاد زمانی چنین مدعیات بی پایه ای را طرح و تبلیغ 
می کند که کلیه کارشناسان و ارگان های رسمی حکومتی نیز 
از وخامت اوضاع کشاورزی، فقر در روستاها، و مهاجرت های 
گروهی از روستا به شهر گزارش می دهند. خبرگزاری کشاورزی 
ایران، در اسفند ماه پارسال، نتیجه های یک بررسی در خصوص 
اثرهای حذف یارانه ها بر بخش کشاورزی و زندگی دهقانان 
را منتشر ساخت که در بخشی از آن با صراحت تاکید گردیده 
است: ”این پژوهش در راستای قانون هدفمند کردن یارانه ها 

تولیدی  بر روی واحدهای  قانون  این  اثرات اجرای  به بررسی 
محصوالت زراعی کشاورزی در دشت قوچان که یکی از دشت 
های مهم کشاورزی ایران می باشد، پرداخته است ... نتایج نشان 
داد افزایش قیمت فرآورده های نفتی تا سطح قیمت جهانی و 
نظر  در  با  سال  پنج  طی  آن  تولید  هزینه  سطح  تا  برق  قیمت 
به  برق  و  گازوییل  انرژی  های  حامل  تورمی،  اثرات  گرفتن 
صورت مستقیم بر روی هزینه های تولید کشاورزی تاثیر گذار 
بوده ... سطح زیر کشت کل محصوالت را تا 2۵ درصد کاهش 

می دهد.“

عالوه بر این بررسی رسمی یی که مراکز آماری در جمهوری 
اسالمی به آن استناد می کنند، نماینده مرودشت در مجلس با 
علنی  صحن  در  ای  نامه  آیین  تذکر  در  حقایق  این  به  اشاره 
مجلس خاطر نشان ساخت: ”با اجرای قانون هدفمندی یارانه 
ها هزینه هایی که در بخش کشاورزی روستاییان و عشایر با 
 ... اند  کرده  تحمیل  آنها  برای  را  زیادی  بار  آن روبرو هستند، 

کشاورزی در حال نابودی است.“
اخبار و گزارش های گوناگونی نشانگر وضعیت وخیم کشاورزی 

و خانه خرابی میلیون ها دهقان ایرانی است. 
خبرگزاری کشاورزی ایران- ایلنا ـ 20 اردیبهشت ماه، گزارش 
داد: ”کاهش ۷3 ریالی خرید گندم کشاورزان اهوازی را نگران 
کرده است. براساس اعالم شرکت غله و بازرگانی جدول قیمت 
گندم خریداری کشاورزان در سال جاری )1390( تغییر کرده 
و در نتیجه بهای گندم ۷3 ریال کاهش داشته و نگرانی هایی را 
برای کشاورزان اهوازی ایجاد کرده، این تغییر ضرر و زیان برای 
کشاورزان به همراه دارد.“ در مورد دیگری خبرگزاری فارس، 
1۷ اردیبهشت ماه، نوشت: ”در نتیجه عدم آگاهی کشاورزان، 
اعالم وضعیت بحران و طغیان آفت سن در زنجان، تولید گندم 
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کاهش می یابد. روستاییان در انتظار حمایت دولت هستند.“
وزارت جهاد کشاورزی و دیگر نهادهای فعال در بخش کشاورزی 
در مواردی مانند آفت سن در استان زنجان هیچ گونه کمک و 
مساعدتی به دهقانان نمی کنند. به عالوه، بسیاری از کشاورزان 
قادر به بازپس گیری مطالبات خود نیستند. به طور مثال، ایسنا، 
2۶ اردیبهشت ماه، گزارش می دهد: ”مدیر عامل اتحادیه ملی 
تخصصی سیب زمینی کاران کشور گفت، بعد از گذشت 3 سال 
هنوز بدهی معوقه سیب زمینی کاران پرداخت نشده است ... روا 
این  به مشکالت عدیده  با عنایت  از گذشت 3 سال  بعد  نیست 
زحمتکشان عرصه تولید که محصول خود را با مشقات و سختی 
های بسیار زیاد تولید می کنند نسبت به احقاق حقوق آنها اقدامی 

صورت نگیرد.“
 ۷00 حدود  که  است   13۸۷ سال  به  مربوط  دولت  بدهی  این 
هزار تن سیب زمینی از کشاورزان نقاط مختلف خریداری کرد و 
تاکنون پول آن را پرداخت نکرده و دهقانان بی پناه 3 سال است 
ماهیگیران و  اند. در خصوص  انتظار دریافت دسترنج خود  در 
صیادان نیز وضعیت مشابه ای وجود دارد. خبرگزاری کشاورزی 
و  شمال  در  ”صیادان  داد:  گزارش  ماه،  اردیبهشت   2۴ ایران، 
جنوب کشور برای صید انواع گونه های ماهی هر روز عازم دریا 
هستند، اما به علت حذف یارانه ها و حذف حامل های انرژی و 
افزایش قیمت بنزین و گازوییل با مشکالت زیادی رو به رو شده 
اند. با وجود در نظر گرفتن سهمیه سوخت برای صیادان شمال و 
جنوب کشور هنوز سهمیه 1۵0 لیتری گازوییل صیادان پرداخت 

نشده است.“
”حذف  کرد:  یادآوری  ماه،  اردیبهشت   19 ایلنا،  سو،  دیگر  از 
یارانه شیر با توجه به افزایش قیمت های جهانی نهاده های تولید، 
واردات بی رویه شیرخشک و کاهش قیمت پایه خرید شیرخام 
صنعت دامپروری کشور را به نابودی می کشاند. ...“ رییس انجمن 
گاوداران استان تهران نیز با بیان اینکه حذف یارانه ها، بی ثباتی 
در تصمیم گیری ها و نبود متولی کارآمد در صنعت دامپروری 
موجب از بین رفتن تولید کنندگان خرد شده است، افزود واردات 
بی رویه و حذف یارانه شیر، دام داران و دامپروران را ورشکسته 
کاران و کشت  پنبه  برای چایکاران،  این وضعیت  ساخته است. 
به  هم  نهادی  و  ارگان  هیچ  و  دارد  نیز وجود  و حبوبات  ذرت 
فریاد دهقانان نمی رسد. نکته شگفت آور اینکه در این اوضاع و 
احوال وخیم دولت احمدی نژاد برای مجازات مصرف کنندگان 
بخش کشاورزی که ”استانداردهای مصرف سوخت“ را رعایت 
نمی کنند، یعنی دهقانان بی پناه و اسیر چنگال فقر، جریمه های 
گزارش  ماه،  اردیبهشت   1۴ ایلنا،  است.  گرفته  نظر  در  سنگین 
داده است: ”پرداخت دو برابر قیمت حامل های انرژی، جریمه 
مصرف کنندگان بخش کشاورزی است که استانداردها را رعایت 

نمی کنند.“
مانند  توان  می  هم  باز  آیا  وخیم  اوضاع  این  داشت  نظر  در  با 
آزاد  مردمی  ضد  برنامه  اجرای  از  فریبی  عوام  با  نژاد  احمدی 

عامل  را  آن  و  کرده  دفاع  ها  یارانه  حذف  و  اقتصادی  سازی 
افزایش بهره وری در کشاورزی خواند؟

با  که  اسالمی،  جمهوری  مرکزی  بانک  گزارش  آخرین  مطابق 
عنوان ”بررسی آخرین تحوالت کشور در سال 13۸9“ انتشار 
از  کشاورزی  بخش  شاغالن  اخیر  سال  شش  طی  است،  یافته 
و  میلیون   ۴ به   13۸۴ سال  در  نفر  هزار   100 و  میلیون  پنج 
3۷0 هزار نفر در پایان فصل بهار سال گذشته رسیده است. این 
آمار رسمی گواه وضعیت ناگوار بخش کشاورزی و نیز زندگی 
دهقانان زحمتکش زیر سایه اجرای برنامه های اقتصادی رژیم 

والیت فقیه است. 
بخش کشاورزی با اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی ناتوان تر 
از پیش در سراشیب فروپاشی قرار گرفته است. در این زمینه باید 
به گره ناگشوده مساله ارضی در میهن مان نیز اشاره کرد. بخش 
مهمی از معضل های کنونی که روستاهای ایران با آن مواجه اند 
بی  دهقانان  سود  به  بنیادین  ارضی  اصالحات  اجرای  عدم  در 
زمین، کم زمین و بقا و دوام بزرگ مالکی در پیوند با بنیادهای 
انگلی و سرمایه بزرگ تجاری است. ریشه فقر در روستاها و 
تضعیف مداوم بنیه بخش کشاورزی را در سمت گیری اقتصادی- 
اجتماعی رژیم والیت فقیه باید جستجو کرد. بدون حل بنیادین 
مساله ارضی به سود زحمتکشان روستا، شکوفایی و سالم سازی 
و  نبوده  پذیر  امکان  ملی  اقتصاد  مجموعه  در  کشاورزی  بخش 
نیست. ارایه هر راه حلی برای برون رفت از اوضاع وخیم کنونی 
در بخش کشاورزی منوط به تامین منافع دهقانان زحمتکش و 

همه زحمتکشان روستا بوده و هست.

به نقل از نامه مردم، شماره ۸۷0، 1۶ خرداد ماه 1390

************                   
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                                   آموزه هاي »الماس فریب« 

                              
اخیرا از صدا و سیماي بي شرم حکومت والیت فقیهي حاکم بر کشورمان 
با  رسانه  این  تنگانگ  همکاري  در  فریب«  »الماس  باعنوان  اي  برنامه 
نهادهاي امنیتي رژیم پخش گردید که متاسفانه بخشي از ماجراي این برنامه 

ننگین دور از واقعیت نبود.
 ما نمي خواهیم در این نوشته کوتاه به شرح این ماجراي سرتاپا ننگین و 
مشمز کننده بپردازیم، زیرا این کار پیشتر انجام گرفته و در تعدادي از رسانه 
که  را  خوانندگاني  بنابراین  است.  یافته  انعکاس  اپوزسیون  با  مرتبط  هاي 
مایلند از جزئیات »الماس فریب« اطالع پیدا کنند به این رسانه ها ارجاع 

میدهیم. 
اما آنچه در داخل کشور و در رسانه هاي حکومتي درباره  »الماس فریب« 
مشاهده مي شود، بزرگنمایي توان دستگاهاي امنیتي رژیم و قدرت و توان 
آنها در »فریب« اپوزسیون به قول خودشان )خارج نشین( است  که عمدتا 

اهدفي به شرح زیر را مد نظر دارند:
تاکید بر توان باالي دستگاهاي امنیتي رژیم، نه تنها در سرکوب   .1
اجراي  و  طراحي  در  بلکه  کشور،  داخل  در  گیري  اعتراف  و  شکنجه  و 

»سناریو«هاي پیچیده و نفوذ در صفوف اپوزسیون و »فریب« آنها. 
ایجاد فضاي رعب و وحشت در صفوف جنبش مردمي از طریق   .2
دلسرد کردن و دامن زدن به جو یاس و ناامیدي و از همه مهمتر کاشتن تخم 
»شک و گمان« در میان مبارزین و نیروهاي حاضر در عرصه پیکار علیه 

رژیم، بویژه فعالین داخل کشور. 
بدنام کردن و بي حیثیت کردن اپوزسیون خارج از کشور و تصویر   .3
کردن این نیروها در چهره جریاناتي »شیفته قدرت«،  ابله، آلوده و در عین 
حال ناتوان، به منظور ایجاد گسست و بریدن بیشتر حلقه هاي پیوند آنان با 

مبارزین وجنبش اعتراضي مردم داخل کشور.
از  از کشور  اپوزسیون خارج  میان  ایجاد شکاف و اختالف در   .۴

طریق ایجاد جو بي اعتمادي و اتمام زني و ... 
و  اطالعاتي  نیروهاي  به  دادن  قلب  قوت  و  روحیه  تقویت   .۵
به  ادامه ي خدمت  به  آنها  واداشتن  منظور  به  رژیم  آدمکش  سرسپردگان 

رژیم و مقابله با جنبش اعتراضي و سرکوب مردم. 
فهرست  این  بر  نیز  را  دیگري  هاي  انگیزه  و  اهداف  توان  مي  بدون شک 
پنجگانه افزود، و ابعاد پیچیده تري از این سناریوي ننگین را برمال کرد. اما 
به نظر ما، هرچند روشن کردن ابعاد و زوایاي هر چه بیشتر این »سناریو« 
کاري الزم و بایسته است و مي تواند براي مبارزین داخل و خارج از کشور 
بر  تاکید  دارد  اهمیت  آنچه عجابتًا  لیکن  باشد.  زیادي  هاي  آموزه  حاوي 

نکاتي است که در زیر به برخي از آنها مي پردازیم: 
و  امنیتي  هاي  دستگاه  کرکننده  هیاهوي  برخالف  که  است  این  واقعیت 
تبلیغاتي رژیم والیت فقیهي، سناریوي »الماس فریب« نه تنها نتوانست بنابر 
میل و خواست رژیم به مرحله اجرا درآید و آبرویي براي آن کسب کند، 
بلکه با هوشیاري و درایت اپوزسیون مترقي و مردمي کشورمان، عماًل با 
شکست مواجه گردید و به همین خاطر نیمه کاره رها شد و عامل- بازیگر 
آن »سردار مدحي« در نیمه راه قافیه را باخت و مفتضحانه و دست خالي 

به کشور بازگردانده شد. 
چه شکستي باالتر و سنگین تر از این که علیرغم به کار بردن انواع تمهیدات 
و »فریب«ها، پس از ماه ها تالش و صرف هزینه هاي هنگفت و به کارگیري 
همه ي توان تدارکاتي رژیم در داخل و خارج از کشور، »سردار مدحي« 

و هدایت کنندگانش تنها توانستند تعدادي از جریانات موسوم به اپوزسیون 
ارتجاعي،  سلطنت طلب و افراد بي هویت و معلوم الحالي از نوع »نوري 
زاده« ها را به دور خود جمع کند و در سناریوي »الماس فریب« به بازي 

بگیرند. 
در این باره خوشبختانه حتي یک فرد یا جریان سیاسي مترقي و مردمي و 
داراي سابقه مباراتي »فریب« توطئه نهادهاي امنیتي رژیم را نخوردند و در 
»الماس فریب« حضور نیافتند و سران رژیم و دستگاه هاي امنیتي آن هم 
به خوبي به این واقعیت پي بردند که از طریق »فریب« یا به بازي گرفتن 
امثال نوري زاده و چند جریان مرتجع و سلطنت طلب تشنه قدرت، راه به 

جایي نخواهد برد. 
به همین دلیل با مشاهده به بن بست رسیدن سناریوي »الماس فریب« با 
عجله از پافشاري بر ادامه ي اجراي آن منصرف شده، »سردار مدحي« را 
با هواپیماي اختصاصي به تهران بازگرداندند. و بر اجراي عملیات »الماس 

فریب« نقطه پایان گذاشتند.
 بنابراین برخالف هیاهوي کرکننده نهادهاي امنیتي و رسانه هاي تبلیغاتي 
رژیم نه تنها سناریوي »الماس فریب« براي رژیم موفقیتي به ارمغان نیاورد، 
با  مقابله  در  رژیم  ناتواني  و  عجز  از  دیگري  سند  را  آن  توان  مي  بلکه 

اپوزسیون مترقي و مردمي کشورمان به شمار آورد. 
رژیم با طراحي و پیشبرد این سناریوي ننگین، در نظر داشت آبي بر آتش 
خشم توده هاي مردم بریزد و با ایجاد جو یاس و ناامیدي در میان مبارزین 
که  سازد  رژیم خارج  با  مقابله  و  مبارزه  گردونه  از  را  آنها  کشور،  داخل 
در این زمینه نیز، حتي به طور موقت موفقیتي کسب نکرده است. با ادامه 
اعتراضات مردمي در روزهاي تشیع جنازه »ناصر محمدخاني« 2۵ خرداد، 
اعتراض  در  زندانیان سیاسي  غذاي  اعتصاب  و  اهلل سحابي«  تدفین عزت 
به شهادت »هدي صابر« و ... آشکارا مي توان دید که این هدف رژیم نیز 

تحقق نیافته و اثري بر اوجگیري مبارزه و مقاومت مردم نداشته است. 
اپوزسیون  تنها  نه  انتظار رژیم،  اجراي سناریوي »الماس فریب« برخالف 
مترقي و مردمي کشورمان را جذف و از این راه »بدنام« نکرد، بلکه با سرباز 
به موقع آن،  برگ زرین  افشاي  این سناریو و  آنها در مشارکت در  زدن 
دیگیري بر حیثیت و اعتبار آنان نزد مردم و افکار عمومي جهانیان افزوده 

شد و بیش از پیش موجب بدنامي و بي اعتباري رژیم گردید. 
»الماس فریب« برخالف انتظار رژیم و طراحان آن، نه تنها موجب ایجاد 
اپوزسیون مترقي و مردمي کشورمان نگردید،  شکاف و بدگماني در میان 
بلکه بار دیگر بي اعتباري و ناپیگیري اپوزسیون مرتجع، جریانات سلطنت 
طلب، فرصت طلب ها و شیفتگان قدرتي را که به کسوت اپوزسیون در آمده 

اند  به نمایش گذاشت و ماهیت واقعي آنها را برمال نمود.
 امثال نوري زاده ها و »سازگارا« ها که از به »بازیگرفته هاي« سیناریوي 
»الماس فریب« بودند، را هرگز هیچ کسي در جبهه شخصیت هاي مردمي 
و مترقي کشورمان قرار نداده و هرگز از اعتباري نزد اپوزسیون راستین و 

مترقي میهنمان برخوردار نبوده و نیستند.
 بنابراین »هم بازي« شدن آنها با »سردار مدحي« نمي تواند لطمه اي به 
و  مبارزین مردمي  تابناک  جنبش مردمي کشورمان وارد آورد  و سیماي 

مترقي کشورمان را ملکوک نماید. 
به  نوع »الماس فریب«  در  از  بدون شک طراحي و اجراي سناریوهایي 
اصطالح باال بردن روحیه و تقویت همبستگي در میان یروهاي خودي رژیم 
نیز اثر چنداني نخواهد داشت. زیرا دستکم بخش عمده اي از این خودیها 
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)نیروهاي بسیج و ارتش و غیره ...( از فرزندان خانواده هاي تهیدست و 
زحمتکش کشورمان هستند و همانند بقیه ي مردم روزانه با فقر و فالکت 
و گراني و تورم و ده ها معضل و مشکل اقتصادي اجتماعي دیگر روبرو 
هستند و به اندازه ي دیگران از سیاست هاي غیر انساني رژیم در همه ي 
عرصه ها صدمه مي بینند، بنابراین سناریوهاي از نوع »الماس فریب«  نمي 
تواند چشم آنها را بر این همه فالکت و ستم ببندد و به آنها در خدمت هرچه 

بیشتر به رژیم »قوت قلب« ببخشد. 
امام  با«  نژاد  احمدي  باند  مستقیم  ارتباط  ادعاي  نه  که  شرایطي  در  آنهم 
و  ده ها حیله  نه  و  براي حفظ رژیم  اي  التماس هاي خامنه  نه  و  زمان« 
ترفند دیگر، نتوانسته از ریزش روزافزون خودي ها و پیوستنشان به صفوف 

اعتراضات مردمي جلوگیري نماید. 
بنابراین به واقع مي توان گفت عواقب ننگین سناریوي »الماس فریب«  بیش 
از هر کس و جریاني، متوجه طراحان آن و رژیم ددمنش و مکرباز والیت 

فقیه خواهد شد. 

الماس فریب و احزاب کرد!

به »بازي گرفته شدن« 2 جریان  از  در خاتمه نمي توانیم تاسف خود را 
سیاسي کردستان، که دستکم یکي از آنها از سابقه مبارزاتي قابل توجهي 

از حزب  نکنیم.  ابراز  ننگین »الماس فریب«  برخودار است، در سناریوي 
زحمتکشان  انقالبي  سازمان  و  هجري(  )مصطفي  ایران  کردستان  دمکرات 
کردستان )کومه له( – عبداهلل مهتدي( انتظار میرود با جدیت تمام دالیل این 
»فریب خوردگي« را مورد کنکاش قرار داده و عوامل و زمینه هاي آن را 
در سیاست ها و برنامه هاي خود بررسي کنند تا در آینده از تکرار چنین به 

بازي گرفته شدن هایي جلوگیري شود. 
تواند در  بررسي هایي در درجه نخست مي  و  ارزیابي  بدون شک چنین 

خدمت حفظ سالمت و اعتبار مردمي آنها موثر واقع شود. 
البته ما نمي خواهیم به این دوستان درس بدهیم، با این حال باید هوشیارتر 
بر  حاکم  پرداز  خدعه  و  پیشه  جنایت  رژیم  که  بدانند  و  باشند  این  از 
منطقه،  مرتجع  هاي  دولت  و  امپریالیستي  کشورهاي  همچنین  کشورمان، 
باز هم سناریوهاي از نوع »الماس فریب«  را طراحي و به اجرا خواهند 

گذاشت. 
بنابراین الزم است هوشیار بود! 

**********                             

           منصوره بهکیش را آزاد کنید!

فشار  اعمال  تشدید  و  بهکیش  منصوره  بازداشت  ایران  توده  حزب 
بدون  فوری  آزادی  خواستار  و  کرده  محکوم  را  عزادار  مادران  بر 
قید و شرط او و دیگر زندانیان سیاسی کشور است. با بازداشت او 
نمی توان در عزم خانواده جان باختگان دهه شصت و همه حزب ها 
و نیروهای ترقی خواه میهن برای معرفی و مجازات عامالن و آمران 

فاجعه ملی خللی وارد آورد. 

ماموران امنیتی رژیم والیت فقیه منصوره بهکیش فعال شناخته شده 
را  الله(  )پارک  عزادار  مادران  تشکل  و  سیاسی  زندانیان  خانواده 

بازداشت و روانه زندان ساختند.
منصوره بهکیش که 6 تن از اعضای خانواده او در دهه شصت توسط 
ارتجاع به شهادت رسیده اند از زمره فعال ترین و پر کارترین افراد 
در سالیان اخیر برای روشن شدن ابعاد جنایت فراموش نشدنی کشتار 
دسته جمعی زندانیان سیاسی-فاجعه ملی- در سال ۱۳67 بوده است. 
خانواده هایی همچون بهکیش ومحمد زاده گازرگاه نمادهای حقانیت 
مبارزان راه آزادی و عدالت اجتماعی و جنبش چپ ایران به شمار 
فقیه و کشتار شریف  آیند و گواه روشن جنایت رژیم والیت  می 
و  جهل  گزمگان  رو  این  از  هستند.  بوم  و  مرز  این  فرزندان  ترین 
تاریک اندیشی همواره کوشیده اند افراد و شخصیت های باقی مانده 
اینگونه خانواده ها را که با شجاعت به افشای جنایات مربوط به دهه 
پردازند ازسر راه خود حذف  فاجعه ملی سال ۱۳67 می  شصت و 

نمایند.
)دومین  خرداد   22 شب   8 ساعت  در  بهکیش  منصوره  دستگیری 
است.  گرفته  صورت  ریزی  برنامه  با  انتخاباتی(  کودتای  سالگرد 
کودتاچیان به این ترتیب در صدد ایجاد ارعاب و ترساندن مادران 

عزادار )پارک الله(، خانواده ها و بستگان جان باختگان قهرمان فاجعه 
تاثیر  از  کاستن  و  دگراندیشان  ساختن  مرعوب  کلی  بطور  و  ملی 
ترقی  و  مردمی  های  تشکل  روشنگرانه  و  افشاگرانه  های  فعالیت 

خواه کشور هستند.
بازداشت منصوره بهکیش موجب نگرانی از سرنوشت این فعال ثابت 
بازداشت  ایران  توده  حزب  است.  شده  انسانی  حقوق  و شجاع  قدم 
منصوره بهکیش و تشدید اعمال فشار بر مادران عزادار را محکوم 
کرده و خواستار آزادی فوری بدون قید و شرط او و دیگر زندانیان 
سیاسی کشور است. با بازداشت او نمی توان در عزم خانواده جان 
باختگان دهه شصت و همه حزب ها و نیروهای ترقی خواه میهن برای 

معرفی و مجازات عامالن و آمران فاجعه ملی خللی وارد آورد.
منصوره بهکیش را آزاد کنید!

**************                          

**************************************************
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    جنبش جامعه مدنی خشونت و تقدیس گران خشونت را پشت سر خواهند گذاشت

در شماره پیشین » کازیوه شماره ۸« مبادرت به درج مصاحبه 
آقاي اجالل قوامي سخنگوي سازمان حقوق بشر کردستان  با » 
روز« در باره تهدیدات حزب آزاد کردستان)پژاک( علیه ایشان 
و تعداد دیگري از شخصیت ها و فعالین مدني کردستان نمودیم 
و به درستي به »  افدامات مشکوک وهمسویي  آشکار برخي 
امنیتي  با دستگاههاي  این حزب  فعالیت هاي«  جهتگیري ها و 

دولت احمدي نژاد اشاره کردیم . 
در ادامه بخشي از مقاله اي را که اخیرا از طرف اجالل قوامي 
در همین زمینه  نوشته و انتشار یافته است  مشاهده میکنید که 

حاوي نکات بسیار مهم و درخور تاملي است.

..............

          انتشار ویژه نامه ایی با عنوان »جنگ ویژه «از 
سوی نشریه آلترنا ثیو ارگان مطبو عاتی پژاک

اجالل قوامي

انتشار ویژه نامه ایي با عنوان«جنگ ویژه« از سوي نشریه آلترناتیو ارگان 
ابعاد  باید  که  است  جدید  سناریویی  خود   9 شماره  در  پژاک  مطبوعاتي 
مختلف آن شکافته شود.آنان که طی سالیان اخیرهمنوا با جریانهای خشونت 
طلب داخلی بر طبل خشونت کوفته اند و از جنگ ،جاش ،باش و... سخن 

گفته اند به دنبال بهانه یی برای حذف مخالفان و منقدان خود برآمده اند.

فرزند خوانده های کیهان در این ویژه نامه که همراه با ادبیاتی سراسر هتاکانه 
ایران  در  دهه ۶0و۷0 شمسی  نویسان  بولتن  به سبک  و  اخالق  از  ،بدور 
است،برخی از نهاد ها و سازمانها ی سیاسی مدنی و حقوق بشری را با تیر 
غضب وکینه خود آماج تهمت وافترا قرار داده اند و جان و حرمت انسانها 
را بردن را یگانه و ظیفه انسانی،اخالقی و یا به قول نیاکانشان انقالبی خود 

می دانند.

یاللعجب از این همه تشابه گویی پیوند ایدئو لوژیک پژاک با جریان خشونت 
طلب رویا نیست،بلکه واقعیت است هر چند در اشکالی مختلف اما با روحی 

مشترک.

افترا ،هنر نزد پژاکیان است  با ریدن سیل تهمت و  چه سهل وآسان است 
وبس در این هنر یگانه تهمت وافترا و بازی با آبروی افراد!تنها هنر یگانه 

ای است که دارند.

متوهمان هوازی قندیل نشثینی که به بیماریهایی چون توهم توطئه و آلزایمر 
به  که  بولتن خبری  این  در  نهان  و  تناقضات آشکار  و  تحریف  با  دچارند 
نشریه پیام توابین دهه۶0 شباهت دارد همه را به جاش بودن ،منفعل و...

آراسته اند و خود را ناجی ملت و یگانه منجی خلق می دانند. در این توهم 
اند که گویی با زدن یک پاسگاه و ریختن خون چند سرباز کرد چنان ضرب 

شستی زداه اند که ناتو از انجام ان ناتوان است.!!

اگر اتفاقاتی را که بولتن نویسان پژاک اقامه کرده انددرست باشد پس به 
برخی روابط جریان  و  ماهیت  که در خصوص  باید گفت؛ مسایلی  ناچار 
نوظهور گفته شده؛صدق است و در آن شکی نیست که از ان جمله :تهیه 
اوایل  در  ایران  داخل  در  نظامی  نهاد  یک  از سوی  آنان  نظر  مورد  لباس 
تشکیل سفرهای متعدد برخی کادر های رده باالی این جریان به تهران و 

ارومیه برای معالجه سران آنها و... 

داغ  درفش  و  داغ  و  تهمت  بازار  چون  که  آمد  ها  گفته  این  رو  آن  از 
بی اخالقی  به چاه  کیهانیان  با طناب  قربانی خود شمایید،پس  باشد،اولین 
نیفتید.پارادایم خویش را مظهر حق و حقیقت ندانید،این کمدی فالکت باری 
که راه انداخته ایددستاوردی جز خسران به دنبال ندارد.کردستان پارادایم 
خشونت را از هر ناحیه ای باشد نمی پذیرد ،چرا که اواًلفاقد توان تفسیر 
جهان است.ثانیًا:توصیه هایش به نا کجا آباد ختم می شود،ثالثًا:با روشهای 
خشونت آمیز آدمیان را به سوی ایدئو لوژی نا کجا آبادی رهبری می کند.

این پارادایم )خشونت(به جهان قدیم وفا نمی کند اما به جهان جدید جفا 
می کند.جنبش جامعه مدنی خشونت و تقدیس گران خشونت را پشت سر 
خواهند گذاشت و همچنان به سوی آزادی و دموکراسی و حقوق بشر پیش 

خواهد رفت.

*************                      
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  بیستمین سمینار بین المللی کمونیست: 
                       تقویت حزب های کمونیستی در دوران ژرفش بحران نظام مند سرمایه داری

نماینده حزب توده ایران در سخنان خود در بحث در مورد تحوالت 
ماه های اخیر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا زیر عنوان ”خیزش 
توده ای برای دموکراسی ، صلح و پیشرفت در خاور میانه ” اظهار 
داشت: “پیدایش جنبشس های توده ای در خاور میانه و شمال افریقا 
از نوامبر سال گذشته نشانه هشدار دهنده ایست برای تمام رژیم های 

مستبد و ضد خلقی 

ماه  اردیبهشت  تا 2۵  از 23  کمونیست،  المللی  بین  بیستمین سمینار 
)13 تا 1۵ ماه مه(، با شرکت پنجاه و دوحزب کمونیستی و کارگری، با 
میزبانی و سازما ن دهی حزب کارگران بلژیک، در بروکسل، پا یتخت 
بلژیک، برگزار شد . شانزده حزب براد ر که نتوانستند در آن حضور 
توده  مرکزی حزب  کمیته  نماینده   . فرستادند  پیام  به سمینار  بند،  یا 
ایران نیز در این سمینار شرکت داشت و نظریات حزب را در مورد 
موضوع مورد بحث درکنفرانس ارائه داد. جلسه افتتاحیه کنفرانس با 
حزب  المللی  بین  روابط  مسئول  دکرز“،  بودوآن   ” رفیق  سخنرانی 
میزبان، و خوش آمد گویی او به حزب های شرکت کننده آغاز گردید، 
و به دنبال آن، پیش نویس طرح عمومی درباره ”تقویت حزب های 
کمونیستی در دوران ژرفش بحران نظام مند سرمایه داری ” قرائت 
شد. این طرح در طول سه روز، با بحث و بررسی های همه جانبه از 
سوی نمایندگان حزب های شرکت کننده اصالح و تکمیل شد، و در 
نهائی قبل ازهر  نامه  بیان  باتفاق آرا تصویب گردید.  پایان کنفرانس 
چیزتاکید می کند : ” امروز در سطح جهانی شرایط عینی برای حزب 
های کمونیست مساعد است. بحران فراگیر نظام سرمایه داری جهانی 
از  بسیاری  در   . شوند  ترمی  حاد  ها  تنش  و  گراید  می  وخامت  به 
کشورها توده های وسیع خلق برای نبرد با پیامد های خشم آور این 
بحران به جنبش در می آیند. درچنین زمینه یی حزب های کمونیست 
درهمه عرصه های ایدئولوژیک ، سیاسی و سازمان دهی، باید خود 
راتقویت کنند. زحمتکشان و خلق های جهان با بحران فراگیر سیستم 
سرمایه داری یی رو به رویند که پایه واساس آن ، تضاد میان سرمایه و 
کار است، و این تضاد ، با بحران کنونی تقویت شده است . زحمتکشان 
از افرایش بیکاری ،کاهش دستمزد ها ، تقلیل کمک های ا جتماعی ، 
پایمال شدن حقوق شان، افت قدرت خرید، و باال رفتن میزان فقر به 
شدت در رنجند. در همان حال، با حمایت عظیم دولت ها ، سرمایه 
های بزرگ، حجیم تر شدن سود ها ی خود را شاهدند. تمرکز، به ا 
نحصارها و موسسه های بزرگ مالی قدرتمندی بازهم بیشتری داده 
است . در برابر قطب بند ی های انحصارها از سوئی و بینوائی های 
رو به افزایش توده ها از سوئی دیگر، بسیج زحمتکشان و خلق ها 
در حکم نتیجه آن، جهش امید بخش و نوئی را به همراه داشت . در 
از خیزش  موجی  افریقا  شمال  و  میانه  خاور  کشورهای  از  بسیاری 
توده به راه افتاد. خلق های تونس و مصر موفق شدند که حکومت 
های مستبد و فاسد را سرنگون کنند و زمامداران حکومت های ابد 
مدت و حلقه به گوش امپریالیسم را از اریکه قدرت به زیر کشند . 
مداخله نظامی کشور های ناتودر لیبی، و عربستان سعودی در بحرین، 

و مداخله و خرابکاری در سوریه، نشان می دهد که در پی بحران، 
رقابت بین قدرت های امپریالیستی تشدید می شود، ونیز نزاع برسر 
در اختیار گرفتن منابع طبیعی و راه ها ی انتقال انرژی شدت می یابد. 

برنامه 

خشم  اروپائی  درکشورهای  اجتماعی  حقوق  کردن  محدود  های 
ومقاومت قشرهای زحمتکشان را بر انگیخت. نبرد های شدید و پر 
و دیگر کشورها در جریان  فرانسه  در   ، پرتقال  در   ، یونان  در  معنا 
است. پدیده به ویژه تشویق کننده، شرکت انبوه جوانان در این جنبش 
هاست . به طور کلی، تضاد بین امپریالیسم و جنبش های رهائی ملی 
شد ت می یابد، همان گونه که عالوه بر خاور میانه، ما جنبش های 
کشورهای  های  .خلق  شاهدیم  نیز  التین  آمریکای  در  را  ای  توده 
امپریا  های  دربرابرقدرت  ارمقاومت  مختلفی  اشکال  رشد  حال  ر  د 
لیستی و نیروهای ارتجاعی محلی را به پیش می برند. سمینارعالوه 
نیز  ایدئولوژیک  مسائل  به  اجتماعی،  و  اقتصادی،سیاسی  مسائل  بر 
توجه کافی مبذول داشت. مثأل طرح عمومی مورد اشاره در باال، بر 
این نکته تأکید می کند: ”اپورتونیست ها که در صدد طلب آمرزش 
برای سیستم سرمایه داری اند، مبارزه طبقاتی راترک می کنند وتمامأ 
می  داری(  سیستم)سرمایه  اداره  برای  لمانی  پار  مبارزات  مجذوب 
شوند .”بیستمین سمینار، نظر به اهمیت حوادث اخیر در خاور میانه 
و شمال آفریقا، توجه ویژه ای به آن مبذول داشت و بخشی از وقت 
خود را به تجزیه و تحلیل جوانب مختلف آن اختصاص داد و پس از 
بحث وبررسی، قعطنامه یی را در این باره تصویب کرد که به پاره ای 

ازنکات آن اشاره می شود:
بحران سیستماتیک سرمایه داری تمام تضاد هاراتشدید کرده است. 
حوادث اخیردر خاورمیانه و شمال آفریقا که کشور های پرشماری 
را به لرزه در آورد ومداخله خارجی را به همراه داشت، دراین چهار 
تمام مداخله های مستقیم  توقف عاجل  قعطنامه   . قرا ردارند  چوب 
و یا غیر مستقیم قدرت های امپریالیستی و نیرو های متحد شان را 
به صراحت اعالم می دارد که تصمیم گیری  طلب می کند؛ قطعنامه 
در باره سیستم حکومتی و انتخاب رهبران شان فقط حق بال واسطه 
مردم بدون هر گونه مداخله خارجی ا ست. مداخله امپریالیست ها 
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نه صلح به همراه دارد ونه دموکراسی. سمینار همچنین قطعنامه های 
دیگری را به تصویب رساند. از جمله در باره وضع متشنح شبه حزیره 
کره ،همبستگی با خلق کوبا ،در باره ا قدامات ضد کمونیستی مقامات 

روسیه.
نماینده حزب توده ایران در سخنان خود در بحث در مورد تحوالت 
ماه های اخیر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا زیر عنوان ”خیزش 
توده ای برای دموکراسی ، صلح و پیشرفت در خاور میانه ” اظهار 
داشت: “پیدایش جنبشس های توده ای در خاور میانه و شمال افریقا 
از نوامبر سال گذشته نشانه هشدار دهنده ایست برای تمام رژیم های 
در  متحد خلق  توانمندی عمل  از  است  وپیامی  مستبد و ضد خلقی 
مبارزه شان بر ضد دیکتاتورها . پس از سقوط رژیم های دیکتاتوری 
و فاسد بن علی در تو نس ومبارک در مصر، موج پر قدرت جنبش 
های خلقی تمام رژیم های مستبد منطقه را به لرزه در آورد . فرار 
حسنی مبارک و بن علی به همان شیوه فرار شاه ایران در سال 19۷9 
، این حقیقت مسلم و اجتناب نا پذیرتاریخی را به اثبات می رساند 
که سرنوشت تمام رژیم های دیکتاتوری همان بوده و همین خواهد 
بود. سرنگونی رژیم مبارک مصادف بود با روزی که هزاران زن و مرد 
برای همبستگی با خلق های به پا خاسته و نیزبزرگ داشت سی و 
دومین سالگرد انقالب ایران، و با شعار ”مبارک ، بن علی ، نوبت سید 
علی“ در کوچه خیابان های شهر های ایران به تظاهرات پرداختند، 
نیرو های شبه  و  مسلح  پوش  اوباش شخصی  با حمله وحشیانه  که 
نظامی بسیجی روبه رو شدند. انقالب مردم ایران در سال 19۷9 آثار 
قابل توجهی در منطقه داشت و به طور جدی منافع ارتجاع منطقه و 
با این همه، سی و دو سال پس  امپریالیسم را به مخاطره انداخت . 
از پیروزی یکی ازبزرگ ترین جنبش های توده ای برای دموکراسی 
، عدالت اجتماعی و آزادی در منطقه ،ایران کشوری است که در آن 
مردم هنوزهم در چنگال رژیمی مستبد وعمیقٌا ضد خلقی گرفتار اند 
و به جای بهره مند شدن از عدالت اجتماعی ، از شکاف عمیق بین 
ثروتمندان و تهیدستان، از خصوصی سازی ها و میلیون ها بیکار رنج 
می برند. این ها علت ها و عامل هایی اند که کشور را در سال 2009 
، پس از انتخابات تقلب آمیز ریاست جمهوری، به خیزشی توده ای 
کشاند. نمونه ایران ثابت می کند که در مسیر مبارزه برای دموکراسی 
ما  تحلیل  و  تجزیه  گذشت.  باید  فراوانی  ازموانع  اجتماعی  وعدالت 
که  دهد  می  نشان  میانه  خاور  و  آفریقا  شمال  در  اخیر  تحوالت  از 
ریشه وسبب های تمام خیزش های خلقی در منطقه مشابه اند. واین 
حقیقت شناخته شده یی است که مدت ها ی مدید، برای قدرت های 
امپریالیستی ثبات و امنیت متحدان دیکتاتورشان از پیگیری ورعایت 
موازین دموکراتیک مهم تر بوده است. امروزجنبش توده ای در عین 
حال برای تعیین سرنوشت خویش ، توسعه و به کار گیری منابع خود 
خواهان آزادی است . اما در باره انقالب ایران سئوال اساسی این است 
:چراپس از سقوط شاه، انقالب بهمن ماه 13۵۷ نتوانست از مرحله 
نخست جلو تر برود ؟ چرا نتوانست در رسیدن به آماج اجتماعی خود 
موفق شود ؟ در سال 19۵3 دولت مترقی و دموکراتیک دکتر مصدق 
با یک کودتای سازمان دهی شده و به اجرا در آمده از سوی ”سیا“ 
سرنگون شد. رژیم کودتا شروع به توقیف و شکنجه اعضای حزب 
توده ایران کرد. در 1۶ آذرماه، روز ورود نیکسون به ایران، نیروهای 
ارتش تظاهرات اعتراضی مردم بر ضد رژیم کودتا را مورد تهاجم قرار 

داد و در دانشگاه تهران سه دانشجو را به ضرب گلو له کشت. در همان 
حال که مبارزه با رژیم کودتا قطع نمی شد ، شاه و سازمان امنیت آن 
ایران، حزبی توانمند  نابودی حزب توده  به دستور و فرمان آمریکا، 
اما ”غیر قانونی ” وزیر زمینی، را در دستور کار خود قرار داد، و 
در محیطی آکنده از هراس و ترور، ده ها نفر از افسران عضو حزب 
توده ایران را اعدام کرد. وضعیت برای خلق و به ویژه برای حزب ما 
دهشتناک شد. باید افزود که چنین وضعی بر موجودیت دیگرنیروهای 
سیاسی آن دوره حاکم نبود. سیاهچال های رژیم از رفقای ما انباشته 
شده بودند. جو سرکوب طبیعتٌا برای فعالیت های حزب مشکل آفرین 
بود. اما با وجود همه این دشواری ها، حزب توانست بر مشکالت و 
منتشر  ایران  در  مخفی  یی  روزنامه  توانست  حتی  شود.  چیره  موانع 
کند. تیراژ این روزنامه در زمان انقالب به دویست و چهل هزار نسخه 
رسید. رژیم دیکتاتوری شاه به بهانه مبارزه با کمونیسم، در صدد برآمد 
برخی عدم  بررغم  کند.  استفاده  موثر  یی  به عنوان وسیله  از مذهب 
توافق ها بین پاره ای از رهبران مذهبی و شاه، او امتیازات فراوانی 
به مذهب ورهبران مذهبی داد که در نتیجه، به نیروهای اسالمی برای 
تبلیغ و سازمان دهی شان کمک کرد. مختصر اینکه، در آستانه انقالب 
وضعیت در ایران بدین گونه بود: با حضور چهل هزار مستشار نظامی 
آمریکا در ارتش ایران و همین تعداد در دیگر عرصه ها، در واقع ایران 
دیگر یک کشور مستقل نبود. بجز نیرو های مذهبی به خوبی سازمان 
امکانات  دارای  مذهبی  های  نهاد  و  مساجد  طریق  از  که  شده  دهی 
ترین  کم  فاقد  فقط  نه  مترقی،  های  نیرو  تمام  بودند،  تبلیغی  فراوان 
امکان فعالیت بودند، بلکه شدیداً مورد سرکوب پلیسی و زیر فشارهای 
تبلیغاتی همه جانبه قرار داشتند. در روز های نخست انقالب، شعار 
ولی  اجتماعی“.  عدالت  استقالل،  ”آزادی،  از:  بود  عبارت  ها  توده 
هواداران خمینی خیلی زود و به زور یک رژیم سرکوبگر، ارتجاعی، 
و در خدمت سرمایه داری، به جای ”عدالت اجتماعی“، ”جمهوری 
ودر  انقالب  از  نخست پس  دو سال  در  کردند.  تحمیل  را  اسالمی“ 
جریان یک نبرد بی رحمانه، قدرت حکومتی کامأل به دست بورژوازی 
ارتجاعی بازار، قشرهای عقب مانده خرده بورژوازی، و حلقه پرشمار 
و توانمند شیعه و نظامیان ”موازی“ با ارتش یعنی ” پاسداران“ به 
مثابه قشرهای جدید ”بورژوازی بوروکراتیک“ افتاد. بنا براین انقالب 

غرقه در اشک و خون ناتمام ماند و به شکست انجامید.
جنبش اعتراضی مردم ایران در دو سال اخیر، که به نام ”جنبش سبز” 
شهرت یافته است، در واقع کوششی با شکوه از سوی مردم ایران برای 
جامه عمل پوشاندن به برخی از کلیدی ترین شعارهای انقالب دزدیده 

شده است.
در پایان، نماینده حزب توده ایران همبستگی عمیق خود را با مبارزات 
برادر  حزب  از  و  داشت،  ابراز  منطقه  های  خلق  قانونی  و  مشروع 
تسهیالت  ایجاد  و  کنفرانس  دهی  سازمان  برای  بلژیک“  ”کارگران 

الزم در رابطه با برگزاری آن تشکر کرد.

**************                       
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                 ششمین کنگره حزب کمونیست کوبا: در خدمت به ساختمان سوسیالیسم در کوبا           
                                                  فیدل کاسترو: آنچه را که به تغییر نیاز دارد ، تغییر دهید

ششمین کنگره حزب کمونیست کوبا، از ۲۷ تا ۳۰ فروردین ماه، در هاوانا، 
پایتخت کوبا ، و با حضور بیش از ۱۰۰۰ شرکت کننده، برگزار شد . این 
کنگره با تاثیر گرفتن از شعار مطرح شده از سوی رفیق فیدل کاسترو: ” آنچه 
را که به تغییر نیاز دارد ، تغییر دهید“، کار خود را آغاز کرد و بیشترین بحث 
ها و تحلیل ها پیرامون محور تغییرهای ضروری در سیاست های اقتصادی و 

اجتماعی صورت گرفتند.
کنگره ششم حزب کمونیست کوبا با آگاهی کامل از اهمیت قاطع رهنمودهای 
سیاست اقتصادی و اجتماعی برای آینده کوبای سوسیالیستی، تالش های خود 
را بر تجزیه و تحلیل پیش نویس این رهنمودها برای حزب و انقالب متمرکز 
کرد. کنگره ششم نقش یگانه حزب در اجرای قطعنامه های کنگره در رابطه 
با رهمنودها را مورد تاکید قرار داد و متذکر شد که این امر به تالش در جهت 
کاری عظیم، ابتکارهای تشکیالتی، و کار ایدئولوژیک مداوم، موثر در تماس 
این  به  توجه  با  دارد.  نیاز  تشریفاتی  های  از عملکرد  بدور  و  مردم  با  مستمر 
سال  ماه  دی  در ۲۲  ملی حزب  همایش  برای  فراخوان  کنگره ششم  هدف، 
این  در  عملکرد حزب  عینی  ارزیابی  منظور  به   ،) ژانویه ۲۰۱۲  جاری)۲۸ 
رابطه، و تصمیم گیری در مورد تغییر های ضرور برای مقابله با چالش ها در 

شرایط کنونی را اعالم کرد.
کنگره با در نظر گرفتن روند تحوالت مهم سیاسی و اقتصادی دو دهه اخیر 
در جهان، به کار گیری سیاست های نوین را در جهت ارتقاِء سطح اقتصادی 
و اجتماعی مردم را ضروری دانست، و در راستای دست یابی به این هدف ها 
، از سوی ”رائول کاسترو“، رهبر کوبای سوسیالیستی، راه کارهای مشخصی 

به کنگره پیشنهاد شد.
برخی از پیشنهاد ها، که در اولویت قرار داشتند و مهم ارزیابی شدند، به قرار 

زیرند:
- اصالح روش ها و سبک کار فعالیت های حزبی در راستای تعریف و تثبیت 
حزب به عنوان پیشتاز سازمان یافته در دفاع از انقالب کوبا و پیشبرد تغییرات 

اقتصادی و اجتماعی در کشور؛
- تقویت کادرهای حزبی با تاکید بر ارتقاِء حضور زنان، سیاه پوستان، جوانان 
و دو رگه ها در پست های رهبری سیاسی و سایر سازمان ها و موسسه ها بر 
برای تصدی مقام های  ایجاد محدودیت زمانی  قابلیت های فردی، و  اساس 

رهبری در حزب؛
- تقویت دمکراسی درون حزبی و پویایی بیشتر در فعالیت های حزبی. ترویج 
مانند  بد  های  عادت  بردن  ازبین  و  )اداری(  بوروکراتیک  نگرش  با  مبارزه 

فرصت طلبی و کاغذ بازی؛
- برنامه ریزی برای کارهای حزبی و پشت سر گذاشتن تعصب ها نسبت به 

بخش غیر دولتی اقتصاد.
”رائول کاسترو“، دبیر اول حزب کمونیست کوبا، در سخنرانی یی که در آستانه 
امپریالیسم  بر  پیروزی  سالگرد  پنجاهمین  مراسم  در  ششم  کنگره  برگزاری 
به  کرد،  ایراد  ها“  ”خلیج خوک  در  کوبا  به  نظامی  تجاوز  جریان  در  یانکی 
طور عمده به مسایل کنگره و تغییراتی که برای رشد اقتصادی و سیاسی کشور 
ضروری اند، پرداخت. او از جمله گفت: ”ما قبال در گزارش مرکزی با بیان 
اینکه نسبت به رهنمودها و اقدام های مرتبط با آن ها، که به خودی خود راه 
برای  نداریم.  توهمی  هیچ  داد،  ارائه خواهند  ما  فعلی  های  برای مشکل  حل 
موفقیت در این تالش راهبردی)استراتژیک(، الزم است که بالفاصله با نظم، 

انضباط، و کاماٌل مصمم تمامی تالش های مان را بر اجرای 

موافقت نامه های حاصل شده در جریان این کنگره متمرکز کنیم.“ او در ادامه 
گفت:“به روز کردن مدل اقتصادی، آن طور که برخی ها فکر می کنند، معجزه 
یی نیست که یک روزه عملی شود، بلکه امری است که به تدریج و در روند 
زمانی پنج سال آینده توسعه پیدا خواهد کرد، چرا که باید در رابطه با بسیاری 
از اقدام های حساب شده، برنامه ریزی و هماهنگی، و برای تدوین قوانین و 
مقررات مناسب و همچنین آموزش کادرهائی که در عملی کردن آن ها نقش 
خواهند داشت، کار بشود.“ او اظهار داشت:“برای موفقیت، اولین چیزی که 
مجبور به تغییر آن در حیات حزب هستیم، ذهنیت ما است، که به نظر من، به 
عنوان یک مانع روانی، به بیشترین تالش نیازمند است، چرا که برای سال های 
متمادی با باورهای یکسان و غیر منعطف و نقطه نظرهای منسوخ سر و کار 
داشته ایم. همچنین ضروری است که اشتباه ها را تصحیح کنیم، و بر پایه منطق 
و همچنین پایبندی به اصول مان، دید و دورنمایی همه جانبه در رابطه با آینده 
ایجاد کنیم، که حفظ و توسعه سوسیالیسم در شرایط کنونی را ممکن کند.“

پیش از کنگره، رفیق ”فیدل کاسترو“ با اعالم استعفای خود از رهبری حزب، 
هیچ مسئولیتی را در رهبری حزب نپذیرفت. این امر از ماه ها قبل از تشکیل 
کنگره، هم به دلیل سن باالی رفیق کاسترو، و هم به دلیل بیماری سال های 
اخیر او، و نیز بر پایه اقدام راهبردی )استراتژیک( حزب به انتقال برنامه ریزی 
شده رهبری و جوان گرائی آن، قابل پیش بینی بود. رفیق ”رائول کاسترو“ در 
همین رابطه، در جریان سخنرانی خود ، گفت: ”فیدل، فیدل است و نیازمند 
داشتن هیچ گونه پست و مقام رسمی یی نیست. او برای همیشه باالترین جا را 
در گذشته، حال و آینده تاریخ کوبا خواهد داشت و تا زمانی که قدرت داشته 
باشد، با توان فکری و ایده های سیاسی خود به مبارزه انقالبی یاری خواهد 
رساند.“ کنگره پس از پشتیبانی قاطع از روند تغییرات، و به تصویب رساندن 
پیشنهاد های ارایه شده، با انتخاب کمیته مرکزی جدید به کار خود پایان داد. 
کنگره ششم حزب کمونیست کوبا، و تصمیم های اتخاذ شده در آن، گامی 
مثبت برای کوبای انقالبی است تا بتواند پایه های جامعه سوسیالیستی خود را با 

ارتقاِء هرچه بیشتر سطح زندگی سیاسی و اقتصادی مردم، مستحکم تر کند.

برگزاری  مناسبت  به  تبریکی  پیام  ایران  توده  حزب  مرکزی  کمیته  سوی  از 
موفقیت آمیر کنگره ششم حزب کمونیست کوبا به رفیق رائول کاسترو، دبیر 

اول حزب برادر، ارسال گردید. 

***********                             
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                                 افزایش تعداد نمایندگان کرد در پارلمان ترکیه

                                      تجربه ي موفق تشکیل جبهه مشترک با دیگران !

ائتالف احزاب کرد با تعدادي از جریانات و سازمانهاي سیاسي غیر 
پارلماني  انتخابات  کرد در » جبهه کار، دموکراسی وآزادی« در 
ترکیه موفق به کسب حدود ۷ درصد از آرا گردید و ۳۶ نماینده را 

روانه پارلمان این کشور نمود. 
 « آزادي  و  کار،دمکراسي  دهنده«جبهه  تشکیل  احزاب  مهمترین 
را میتوان حزب )ب د پ( حزب سیاسي کردها و حزب چپگراي 
سراسري ترکیه موسوم به  »حزب کارگران ترکیه« به شمار آورد 

 .
پارلمان ترکیه متشکل از ۵۵۰ نماینده است و هر حزبي موفق به 

را  حق  این  شود  آن  هاي  کرسي  اکثریت  کسب 
خواهد داشت که دولت آینده ترکیه را تشکیل دهد 
و به مدت چهار سال سکان قوه مجریه ترکیه را در 

دست گیردد. 
درانتخابات اخیر حزب عدالت و توسعه )اردوغان( 
براي دومین بار پیاپي اکثریت کرسي هاي پارلمان 
را از آن خود نمود، بنابراین این حزب همچنان قوه 

مجریه ترکیه را در دست خواهد داشت. 
گرچه حزب عدالت و توسعه با وعده هاي انتخاباتي 
ازقانون  اصولي  تغییر  جمله  از  »سیاسي«اي  عمدتًا 
اساسي ترکیه که دردوران سیاه سلطه ي ژنرالهاي 
میالدي(  هشتاد  دهه   ( کشور  این  بر  کودتاچي 

جهت   در  عملي    گامهاي  برداشتن  همچنین  و  گردیده  تصویب 
سیاسي  عرصه  در  ارتش  نقش  کاهش  و  کردها  موقعیت  بهبود 
ترکیه، موفق به کسب کمي بیش از ۵۰ درصد آراء شد، اما به دلیل 
و  فقر  روزافزون  افزایش  و  گسترده  بیکاري  اقتصادي،   مشکالت 
فالکت عمومي، که دستکم بخشي از آن را مي توان نتیجه سیاست 
در چهار سال گذشته  اردوغان  دولت  اجتماعي   – اقتصادي  هاي 
دانست، این حزب به موفقیت مورد انتظارش دست نیافت و علیرغم 
افزایش نسبي آراء و تعداد نمایندگان آن در پارلمان، نتوانست به دو 
سوم کرسي هاي پارلمان که بنابر قوانین آن کشور، براي تغییر قانون 

اساسي الزم است، دست یابد. 
این در حالي بود که بنابر اطالعیه حزب کمونیست ترکیه، حزب 
از قدرت، مرتکب برخي تخلفات  با سوءاستفاده  عدالت و توسعه 

انتخاباتي شد است. 
با این وصف حزب عدالت و توسعه با کسب همین مقدار از آراء 
حزب  و  خلق  جمهوریخواه  خود، حزب  اصلي  رقباي  بر  توانست 
براي خود  را  دولت  تشکیل  و همچنان حق  پیروز شود  ملي گرا، 

حفظ نماید. 
جبهه جبهه کار،دمکراسي و آزادي 

هر چند میتوان مناطق کردنشین ترکیه را از هر لحاظ جزء واپسمانده 
ترین مناطق ترکیه به شمار آورد. که این امر عمدتا دالیل سیاسي 
توان بدون در نظر  این مناطق را نمي  یافتگي  داشته و عدم توسعه 
این  ترکیست  پان  هاي  دولت  آمیز  تبعیض  هاي  سیاست  گرفتن 
کشور طي هشتاد سال اخیر نسبت به کردها ) و بقیه ملتهاي غیر 

ترکها( مورد مطالعه قرار داد. 
شدت تبعیض ملي – قومي در ترکیه تا همین یک دهه پیش تا حدي 

بود که کردهاي آن کشور را حتي در رسانه هاي عمومي و اسناد 
کشوري »ترک کوهي« قلمداد مي کردند و دولت هاي گوناگون 
براي  را  توان خود  این مدت طوالني همه ي  ترکیه طي  بر  حاکم 
زدودن »هویت ملي« کردها بکار برده اند که ویران کردن عمدي 
بیش از هزار روستاي کردنشین و آواره نمودن و تبعید ساکنین این 
روستاها به شهرهاي عمدتًا ترک نشین و همچنین ممنوعیت به کار 
بردن زبان کردي در رسانه هاي عمومي و اختصاص کمترین میزان 
بودجه کشور به عمران و آباداني مناطق کردنشین را مي توان تنها 
بخش عیان سیاست هاي تبعیض آمیز دولت هاي پان ترکیست این 

کشور به شمار آورد.
مناطق  این  ساکنان  »واکنش«  شرایطي  چنین  در  که  است  طبیعي 
هرگز  آنها  بر  شده  تحمیل  آمیز  تبعیض  هاي  سیاست  با  مقابله  در 
بر  بنابراین  باشد،  داشته  دمکراتیکي  و  مدرن  سیماي  توانسته  نمي 
ترکیه  مانند حزب کارگران  افراطي  هاي  تنها گروه  بستري  چنین 
)پ کا کا( امکان ظهور و بروز یافته اند که خود آنان نیز به مرور 
به یکي از عوامل اشاعه خشونت و ناامني تبدیل شده و به جز کمک 
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بیشتر منطقه و موجه کردن سرکوبهاي  میلیتاریزه کردن هرچه  به 
خشن حکومتي، کار دیگري از پیش نبرده اند. 

با این وصف با گسترش پدیده شهرنشیني و افزایش شمار تحصیل 
غیر  منشاء  با  اجتماعي  اقشار  رشد  همچنین  و  کرد  کردگان 
روستایي- غیر عشایري، طي ده سال اخیر زمینه ي تشکیل احزاب 
مدرن و غیر خشونت طلبي از نوع »حزب صلح و آزادي« )ب د پ(  
در کردستان فراهم شده و اینک این حزب و چند حزب و جریان 
سیاسي دیگر، عماًل نبض سیاسي جامعه ي کرد ترکیه را در دست 
گرفته و با  پیشبرد یک مبارزه مدني توده یي درسدد احقاق حقوق 
ملي کردها و رفع ستم مضاعف بر مناطق کردنشین ترکیه برآمده اند 

و در این راه موفقیت هاي قابل توجهي کسب کرده اند. 
کرد  جریانات  و  احزاب  ائتالف  نیز  اخیر  پارلماني  انتخابات  در 
کار،  جبهه   « در  سریاني  و  ترک  سیاسي  جریانات  از  تعدادي  با 
یافتني،  دست  و  منطقي  شعارهاي  طرح  با   ، آزادي«  و  دمکراسي 
توانستند حدود ۷ درصد آرا را کسب نموده و ۳۶ نماینده ي مدافع 
تردید،  بدون  که  کنند  ترکیه  پارلمان  روانه  را  کردها  ملي  حقوق 
حضور این نمایندگان در پارلمان نمي تواند در بهبود شرایط زندگي 

کردهاي آن کشور بي تاثیر باشد. 
همچنین این را نیز نباید از نظر دور داشت که حزب عدالت و توسعه 

»اردوغان« نیز نسبت به بقیه ي احزاب در قدرت قرار گرفته ترکیه، 
به میزان کمتري به پان ترکیسم اهمیت داده و به دالیل گوناگون 
این  سیاسي  معادالت  در  ارتش  اعتبار  و  قدرت  کاهش  جهت  در 
کشور تالش مي کند که این مسئله نیز در نهایت به نفع کردهاي 

این کشور تمام خواهد شد. 

************             
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                                       حقایقي در باره  بحران سوریه

                                                  
اوضاع  از  شناختي  کمترین  که  منصفي  و  عدالتخواه  فرد  هیچ 
سیاسي، اقتصادي و اجتماعي سوریه داشته باشد حاضر نیست 
از ادامه حکومت حزب حاکم آن کشور )حزب بعث( به رهبري 

»بشار اسد« حمایت کند و خواهان حفظ وضع موجود گردد. 
زیرا دفاع از وضع موجود، در آن کشور به معني چشم بستن بر فقر 
و فالکت عمومي مردم سوریه و بیکاري گسترده و گراني سرسام 
آور و رشد سرطاني طیفي از دالالن و » رانت خواران«نوکیسه 
یي است که طي دو دهه اخیر، به یمن اشغال پستهاي مهم حکومتي 
و اجراي سیاستهاي » نئولیبرالیستي« دیکته شده از طرف بانک 
جهاني و صندوق بین المللي پول ، روزبه روز بر فقر و فالکت 
عمومي مردم ، بخصوص کارگران و زحمتکشان مزدبگیر افزوده 

و خود به سروت و سامان فراوان دست یافته اند 
معني چشم  به  کشور  آن  در  موجود  از وضع  دفاع   ، همچنین   
بستن بر تبعیض و نابرابري کم مانند اعمال شده بر کردهاي آن 

کشور است.
 بدون تردید هیچ انسان شرافتمندي نمي تواند از محروم کردن 
بیش از دویست هزار نفر از اتباع کرد سوري، از دریافت شناسنامه 
و تابعیت کشوري که ده ها و صدها سال است در آن زندگي مي 

کنند دفاع نماید.
 دولت سوریه چنین ستم غیر قابل توجیهي بر این تعداد از اتباع 
کرد آن کشور تحمیل کرده و به این وسیله این جمعیت قابل توجه 
اشان  انساني و ملي  ترین حقوق  ابتدایي  از  را  اهالي سوریه  از 

محروم کرده است.
 این کردها به واسطه نداشتن حق تابعیت کشور خویش، عماًل از 
همه ي حقوق ملي و شهروندي خود  از جمله حق مالکیت، حتي 
مالکیت خانه اي که در آن زندگي مي کنند یا زمیني که صدها 
سال است بر آن مي کارند و میدورند. حق تحصیل و برخوردار 
شدن از آموزش هاي عمومي و سوادآموزي. حق استخدام در 
ادارات و کارگاه ها و کارخانجات بخش هاي دولتي و خصوصي  
و حق ازدواج قانوني و  حق دریافت پاسپورت سوري براي فرار 

از جهنمي که در آن گرفتار شده اند. محروم هستند!
بر اینها فقر و فالکت عمومي مردم از کرد و عرب و بیکاري و 
گراني و استبداد سیاسي را نیز بیفزاید تا اندکي با اوضاع واقعي 
سوریه از درون آشنا شوید و ریشه ها و دالیل اعتراضات گسترده 

مردم سوریه علیه دولت آن کشور را بدانید. 
اعتراضاتي که حکومت آن کشور تا این لحظه با بیرحمي تمام به 

سرکوب خشتن آن پرداخته و همچنان به آن ادامه میدهد. 

با این وصف باید توجه کرد که اوضاع داخلي سوریه، در همه ي 
عرصه هایي که اشاره کردیم، )غیر از مسئله کردها( از هیچکدام 
از کشورهاي منطقه ي خاورمیانه و شمال آفریقا بدتر نیست و 
چه بسا از بسیاري از این کشورها از جمله عربستان و اردون و 
عراق حتي ترکیه بهتر و در برخي از عرصه ها توسعه یافته تر 

است. 
»خط  کشورهاي  از  یکي  هم(  )هنوز  حال  عین  در  کشور  این 
مقدم« حبهه مهار کردن مطامع سیاسي و نظامي دولت فاشیستي 
و  دولت  این  نظامي  تجاوزات  گسترش  اصلي  مانع  و  اسرائیل 
یکي از مدافعین جدي جنبش فلسطین و جنبش مقاومت لبنان 
است. کشوري که البته طي پنجاه سال اخیر، همواره خود یکي 
از قربانیان تجاوزات نظامي اسرائیل بوده است )بگونه اي که تا 
این لحظه نیز بخش هایي از خاک این کشور در آشغال ارتش 

اسرائیل مي باشد.(
دولت  توجه  قابل  نقش  دلیل  به  نباید  و  توان  نمي  حال  این  با 
سوریه در مهار دولت بغایت فاشیست اسرائیل بر فجایع داخلي 
این کشور چشم فروبست و خواهان ادامه سلطه حزب بعث )بشار 
اسد( گردید و اعتراضات و خواسته هایي بحق مردم این کشور در 

راه دستیابي به حقوق انساني اشان را مردود یا نادیده گرفت.
 در واقع بدون هیچ اما و اگري مي توان گفت قیام مردم سوریه 
علیه حکومت ناالیق این کشور حلقه ي دیگري از سلسله قیام 
ها و اعتراضات مردمي در چند ماه اخیر در منطقه شمال آفریقا 
و خاورمیانه است که ریشه هاي واقعي آن را در درجه نخست 
باید در اوضاع تاسف بار اقتصادي، اجتماعي، سیاسي این کشور 
ها و سیاست هاي ضد مردمي و غیر عادالنه ي حکومت هاي 

این منطقه  جستجو کرد. 
با این وصف نمي توان و نباید چشم بر سؤاستفاده هاي کشورهاي 
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امپریالیستي از این اعتراضات و سعي در هدایت آنها در جهت 
حفظ منافع غرب بست. 

در این خصوص به وی ژه برخورد »ناتو« با جنبش اعتراضي مردم 
و دولت هاي کشورهاي لیبي و سوریه قابل توجه است.

 در واقع ناتو به عنوان چماق غرب، در حالي با زیر پا گذاشتن 
همه ي معیارهاي شناخته شده ي بین المللي به بمباران وسیع و 
بیرحمانه ي لیبي مي پردازد که دولت »قذافي« به هیچ عنوان از 
دولت هاي »حسني مبارک« و »بن علي« و »علي عبداهلل صالح« 
نبوده و  امثال آنان  مستبدتر  و »شیخ بحرین« و سعودي ها و 
برخالف تبلیغات دروغین رسانه هاي گوش بفرمان ناتو، هرگز 
قصاوت دولت لیبي در سرکوب معترضین، از بقیه ي همتایانش 

»بیشتر« نبوده تا ناتو ناچار از دفاع از مردم لیبي شود! 
)از این بگذریم که در تمامي طول حیات ناتو، هرگز مقوله اي 
باعنوان »دفاع از مردم معترض یک کشور« مطرح نبوده و چنین 
ماموریتي براي آن تعریف نشده است(. همچنین در هیچکدام از 
معاهدات بین المللي چنین حقي به هیچ ارتشي داده نشده و در 
هیچکدام از نشست هاي عمومي سازمان ملل هیچ »پیمان نظامي 

ي« به عنوان ژاندارم جهان انتخاب نگردیده است. 
معترض  مردم  از  دفاع  بهانه  به  که  هاست  ماه  ناتو  حال  این  با 
»بنغازي« همه ي مردم لیبي را بمباران هوایي مي کند و خانه و 
کاشانه اشان را بر سرشان ویران مي کند و تاکنون موجب قتل 
صدها نفر از مردم بي دفاع لیبي گردیده و در حال نابود کردن 

همه ي زیرساخت هاي اقتصادي آن کشور است! 
بمباران  این  ادامه  از  ناتو  هدف  که  است  نمانده  تردیدي  اکنون 
براي  سخاوتمندانه  مالي  و  تسلیحاتي  هاي  کمک  ارسال  و  ها 
»مزدوران مسلح -  عمدتًا اسالمگراي تندرویي« که »بنغازي« 

را به اشغال خود درآورده اند، اشغال تمام عیار لیبي است.
اکنون ، با توجه به اوجگیري تبلیغات رسانه هاي غرب و اسرائیل 
و حتي کشورهاي ارتجاعي منطقه،  از جمله عربستان و ترکیه و 
دولت دست نشانده عراق، علیه دولت سوریه به ویژه طي دو ماه 
امنیت  با تحریک و دخالت سازمان  اخیر، و فجایعي که عمدتًا 
ترکیه »میت« در شهرک مرزي »جصر الشغور« )شهرک سوري 
واقع در ۴0 کیلومیتري ترکیه( به وقوع پیویست که طي آن ده ها 
سرباز سوري توسط »افراد مسلح ناشناس!« قطعه قطعه گردیدند 
گشایش  همچنین  گردید،  ویران  دولتي  ساختمانهاي  ي  همه  و 
سریع مرزهاي ترکیه بر روي آوارگان سوري و پناه دادن آنها در 
اردوگاههاي ازپیش برپا شده، به ویژه با توجه به اینکه ترکیه یکي 

از اعضاي مهم »ناتو« است، بنظر مي رسد که ناتو و کشورهاي 
امپریالیستي اهدافي را که در عراق و افغانستان به اجرا گذاشتند 

و در لیبي در پي آنند، براي سوریه نیز تدارک مي بینند. 
بنابراین الزم است اهداف مترقي و مردمي معترضین سوري را از 

انگیزه ها و اهداف غیرانساني و ارتجاعي ناتو جدا کرد. 
اعتراضات  از  سوءاستفاده  سدد  در  تنها  و  تنها  »ناتو«  واقع  در 
مردمي و اوضاع داخلي سوریه براي اشغال آن کشور و یا دستکم 
اعمال فشار بر آن کشور، براي به رسمیت شناختن دولت اشغالگر 
اسرائیل، صرفه نظر کردن از مالکیت بر بخش هایي از خاک خود 
که سالهاست در اشغال اسرائیل قرار دارد )بلند هاي جوالن( و 

قطع کمک به جبشهاي مقاومت لبنان و فلسطین است .
خنثي  براي  راه  ترین  هزینه  کم  و  بهترین  که  داریم  اطمینان  ما 
کردن توطئه هاي امپریالیسم علیه آن کشور، آن است که دولت 
سوریه ، با جدیت و سرعت به وعدهاي بشار اسد مبني بر اجراي 
اصالحات همه جانبه در کشور و اعطاي حقوق ملي پایمال شده 
ي کردهاي سوریه عمل کند . در غیر این صورت بدون شک سیر 
رویدادها به سمتي خواهد بود که زیانهاي آن در درجه نخست 

متوجه مردم آن کشور خواهد گردید . 
در خاتمه جا دارد یادآوري کنیم که علیرغم تظاهرات اعتراضي 
مداوم کردهاي این کشور، تا کنون حتي یکبار هم« شعار سرنگوني 
رژیم« در شهرهاي کرد نشین سر داده نشده و شعارها و مطالبات 

مردم این مناطق عمدتا » اصالح طلبانه« بوده است .
همچنین بنابر دستور صریح بشار اسد، دولت این کشور به سرعت  
و در مدت اندکي مشکل تابعیت کردهاي این کشور را حل نمود 
داراي شناسنامه  آنها  قرن همه ي  نیم  از حدود  ، پس  اکنون  و 

سوري شده اند.
بدونه شک حل این  مشکل در رویکرد آتي کردها نسبت به رژیم 

اسد موثر خواهد بود.

************                  
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                     گسترش پیمان ناتو در حوزه خلیج فارس، خطری جدی برای صلح جهانی

درگرماگرم تجاوز نظامی ناتو به لیبی و درگیری های خونین 
در شمال آفریقا، خبرگزاری های بین المللی گزارش هایی را از 
اقدام های شیخ نشین امارات متحده عربی برای همکاری های 
تنگاتنگ نظامی- امنیتی و ایجاد یک نمایندگی دایمی از سوی 
این شیخ نشین در پیمان ناتو منتشر ساختند. در این خصوص 
و  مطالب  درج  با  نیز  ما  و کشور  منطقه  همگانی  های  رسانه 
امارات متحده عربی  اقدام و تالش  این  گزارش هایی صحت 

برای همکاری همه جانبه با ناتو را تایید کرده اند. 

”خبرگزاری  داد:  گزارش  ماه،  اردیبهشت   ۳۱ ایلنا،  خبرگزاری 
ریانووستی و روزنامه عربی ”خلیج تایمز“ نوشت، توافق های الزم 
برای نمایندگی امارات در ناتو طی دیدار اخیر شیخ عبداهلل بن زاید 
تاریخ  در  بار  نخستین  برای  است  گرفته  انجام  اروپا  از  نهیان  آل 
دایم یک کشور  نمایندگی  )ناتو(  آتالنتیک شمالی  پیمان  سازمان 
عربی یعنی امارات متحده عربی در این سازمان دایر خواهد شد ... 
وزیر خارجه لهستان پس از دیدار با همتای اماراتی خود اعالم کرد، 
عربی  کشور  نخستین  عربی  متحده  امارات  که  هستیم  خوشحال 

خواهد بود که نمایندگی خود را در ناتو افتتاح می کند.“
و  متحده عربی  امارات  دراز مدت  و  تنگاتنگ  نزدیک،  همکاری 
پیمان ناتو به تنش در حوزه خلیج فارس و مسابقه تسلیحاتی در آن 
دامن خواهد زد. ایجاد نمایندگی دایمی در ناتو و تبادل اطالعات 
نظامی و امنیتی میان امارات و ناتو نقض کننده اصل حسن همجواری 
و همکاری های متقابل میان کشورهای حوزه خلیج فارس بوده و 

به طور مستقیم امنیت ملی میهن ما را تهدید می کند. 
شیخ نشین امارات متحده عربی می کوشد با جلب همکاری و ا

عتماد کشورهای عضو ناتو و در درجه اول آمریکا و انگلیس از 
سویی در برابر تند باد خیزش های مردمی منطقه برای خود سپری 
فراملی  انحصارهای  عنوان کارگزار  به  دیگر سو  از  و  ایجاد کند 
برای مدعیات پوچ و جاه طلبی های خطرناک خود در تنگه هرمز 

برای  عربی  متحده  امارات  اقدام  کند.  المللی کسب  بین  حمایت 
نمی  ناتو-  شمالی-  آتالنتیک  سازمان  در  دایمی  نمایندگی  ایجاد 

تواند از سوی کشورهای منطقه مورد پذیرش قرار گیرد.
به طور کلی گسترش پیمان ناتو در حوزه خلیج فارس به هر شکل و 
تحت هر عنوانی یک خطر برای استقالل و حق حاکمیت کشورها 
و عامل تنش و جنگ و ناآرامی است و صلح جهانی را تهدید می 

کند.

به نقل از نامه مردم، شماره ۸۷۰، ۱۶ خرداد ماه ۱۳۹۰

*************                      
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                              مصاحبه ”نامه مردم“ با رفیق حنا عمیره : 

                                                 مردم فلسطین خواهان پایان تفرقه اند

کشورهای  در  اخیر  ماهه  چند  سریع  تحوالت  گسترش  با 
دگرگونی  برای  منطقه  های  خلق  مبارزه  ادامه  و  خاورمیانه 
های بنیادین در این کشورها، همانگونه که پیش بینی می شد 
تالش ها برای حل مسئله فلسطین نیز وارد مرحله نوینی شده 
است. این حقیقتی است که قیام های بی سابقه در منطقه در 
کنار ایجاد تغییر های مشخص در موازنه قوا در منطقه، موج 
جدیدی را برای در دستورکار قرار دادن مبارزه ای موثر برای 
اعالم ایجاد یک کشور فلسطینی مستقل دامن زده است. در 
روز ۱4 اردیبهشت ماه کوشش هائی که از مدتی قبل آغاز 
شده بود با اعالم توافق دولت خود مختار فلسطین به رهبری 
را  خود  نتایج  اولین  حماس  اسالمی  جنبش  و  عباس  محمود 
شرکت  با  ملی  وحدت  دولت  توافق  این  پایه  بر  داد.  نشان 
و  پارلمانی  همزمان  انتخابات  و  شده  تشکیل  ها  تکنوکرات 
در  مصر  سران  نقش  شد.  خواهد  برگزار  جمهوری  ریاست 
است.  مشخص  موافقتنامه  این  حصول  برای  گری  میانجی 
دولت مصر چند روز قبل از امضای این موافقتنامه ایستگاه 
مرزی ”رفح“ در سرحدات خود با نوار غزه را گشود و به 
دولت اسرائیل نیز اخطار کرد که در این رابطه اشکال آفرینی 
و خرابکاری نکند. نشانه های جدی در دست است که امضای 
این موافقتنامه گرچه از سوی دولت اسرائیل با مخالفت روبرو 
و به مثابه تهدیدی علیه موجودیت دولت اشغالگر قلمداد شده 
است، از سوی کشورهای قدرتمند جهان مورد استقبال قرار 

گیرد.

تبعات  مطمئنٌا  که  اهمیت  با  بسیار  توافق  این  با  رابطه  در 
داشت،  خواهد  فلسطین  مسئله  با حل  رابطه  در  را  مشخصی 
در روز 20 اردیبهشت ماه ”نامه مردم“ گفتگوئی با رفیق حنا 
همچنین  و  فلسطین  مردم  حزب  سیاسی  هیئت  عضو  عمیره، 
هیئت اجرائیه سازمان آزادیبخش فلسطین انجام داد. در ادامه 
پاسخ رفیق عمیره به تعدادی از سئوال های عمده در رابطه با 
برای  موجود  نمای  دور  و  فلسطینی  نیروهای  بین  موافقتنامه 
تحوالت فلسطین برای اطالع خوانندگان ”نامه مردم“ منتشر 

می شود.

س. لطفًا توضیح دهید که موضوع توافق حاصل شده چیست، 
و چه تغییرات مهمی به همراه دارد؟ موضع حزب مردم فلسطین 

نسبت به این توافق چیست؟

منظور  به  فلسطین  سیاسی  گروه های  تمام  اینکه  دیدن  ج. 
رسیدن به یک وفاق و آشتی ملی گرد هم می آیند، برای همه 
فلسطینی هایی که شاهد وقوع این رخداد در قاهره بودند بسیار 
بود. همه گروه های فعال در طیف گسترده سیاسی  شورانگیز 
فلسطین، با حمایت دولت جدید مصر، به توافق رسیدند که یک 
دولت فن ساالر )تکنوکرات( تشکیل دهند و در یک سال آینده 
انتخابات را برگزار و نوار غزه را نوسازی کنند. این اقدام گامی 

حیاتی در مسیر حرکت ما به سوی آزادی و استقالل است.
در  دارد.  و  داشت  ملی  آشتی  امر  در  بسزایی  نقش  ما  حزب 
پایان  تفرقه ها  تا  کردیم  زیادی  فعالیت  ما  گذشته  سال  چهار 
یابد و وحدت فلسطین برقرار شود. در عین حال، نباید آنچه 
که رخ داد را بیش از حد دست باال گرفت. این توافق صرفًا 
تشکیل  بعدی،  گام  بود.  وحدت  راه  در  درست  گام  نخستین 
یک دولت وحدت ملی جدید متشکل از شخصیت های مستقل 
و تکنوکرات ها در یک سال آینده است. از لحاظ سیاسی، در 
اساس حماس توافق کرده است که در ازای رفع محاصره از 
غزه  بازسازی  و  َرفح،  گذرگاه  به خصوص گشودن  غزه،  نوار 
پس از ویرانی ناشی از تهاجم تجاوزکارانه اسرائیل در سال های 
)سازمان  ”ساف“  سیاسی  برنامه  با  مطابق   ،2009  -200۸
آزادی بخش فلسطین( عمل کند. اما حتی با این تحوالت مثبت 
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هم باید گفت که هنوز دشواری هایی پیش رو است. علت اصلی 
تفرقه و جدایی نیروها هنوز برطرف نشده است. موضوع اصلی 
نمایندگی  مسئله چگونگی  ملی،  دولت وحدت  تشکیل  از  پس 
یعنی  است،  امنیتی  و  کشوری  نهادهای  در  حزب  هر  متناسب 
حزب  یک  عنوان  به  ما  حکومت.  در  حزب  هر  نسبت حضور 
معتقدیم که این موضوع مسئله ساز، خود یک بمب ساعتی است 
که هر آن ممکن است منفجر شود. تنها راه حل عبارت است از 
دموکراتیک  پایه های  تحکیم  و  عمومی  انتخابات  یک  برگزاری 
حکومت ملی خودگردان فلسطین، و این امر مستلزم یک تالش 
جمعی و سراسری است و نه فقط توافقی انحصاری میان فتح و 

حماس.

س. رسیدن به این توافق، آن هم درست در جریان تحوالت اخیر 
در خاورمیانه و آفریقای شمالی، بی تردید نشان از ارتباط میان 
این رویدادها با وضعیت فلسطین دارد. ممکن است توضیح دهید 
که رخدادهای اخیر در تونس، مصر، سوریه و اردن چه تأثیری 

بر حصول این توافق داشته است؟
ج. کاماًل روشن است که تحوالت انقالبی اخیر در دنیای عرب 
طور  همان  است.  داشته  فلسطین  رخدادهای  بر  مثبتی  تأثیر 
به  باالخره  عرب  دنیای  بهار  گفته ام،  هم  دیگری  جای  در  که 
انقالب های اخیر در کشورهای عربی  فلسطین هم رسید. طنین 
و به ویژه در مصر، به  سرعت در فلسطین بازتاب یافت. جنبش 
و کوشش جوانان فلسطینی برای پایان دادن به جدایی ها ثابت 
کرد که مردم این سرزمین دیگر حاضر به تحمل این جدایی و 
لعنتی نیستند. امروزه شعار اصلی در دنیای عرب ”مردم  تفرقه 
اینجا، در  خواهان سرنگونی رژیم اند“ است، و شعار اصلی در 
فلسطین، این است: ”مردم خواهان پایان تفرقه اند“. ما از آنچه 
در کشورهای عربی می گذرد الهام و نیرو گرفتیم. زمان مصالحه 
و حماس  فتح  ما،  نظر  به  است.  تأثیر  همین  دهنده  نشان  اخیر 
هر دو زیر فشار جنبش های مردمی در فلسطین و دنیای عرب 
بردارند. عالوه  به پیش و در جهت درست  مجبور شدند گامی 
بر این، باید توجه داشت که مواضع و فشارهای منفی پیشین که 
از سوی برخی از دولت های عرب اعمال می شد، اینک در آن 
کشورها از سوی نیروی انقالب خنثی شده اند. به همین دلیل هم 
اقدام  و  را در تصمیم گیری  فلسطین دست خود  که رهبری  بود 
در مسیری که خود می خواهد، بازتر یافت. همین احساس فارغ 
غزه  از  عباس  محمود  پرزیدنت  که  شد  موجب  فشار  از  بودن 
دیدار کند، و همین اقدام سبب و انگیزه ای شد برای گام برداشتن 

به سوی آشتی ملی.

س. موضع دولت آمریکا نسبت به این رخدادها چیست؟
در  اخیر  رخدادهای  به  نسبت  آمریکا  دولت  معمول،  طبق  ج. 
فلسطین باز هم نظر منفی دارد. اگرچه در گردهمایی آناپولیس 
در سال 200۸ موضوع وحدت ملی فلسطین مطرح شد، و همان 

گیرنده  بر  در  باید  صلح آمیزی  راه حل  هر  که  شد  اعالم  موقع 
نمایندگانی از فلسطینی های ساکن کرانه غربی و نوار غزه باشد، 
اما جالب اینجاست که اکنون دولت آمریکا موضع صبر و نظاره 
را در پیش گرفته است. دولت آمریکا گفته است که موضع نهایی 
خودش را پس از تشکیل دولت ملی فلسطین اعالم خواهد کرد، 
و اینکه آیا سه شرط از چهار شرط را خواهد پذیرفت یا نه. ما 
این موضع را مداخله یی غیرقابل قبول در امور داخلی فلسطین 
می دانیم. تهدید به خودداری از پشتیبانی مالی حکومت فلسطین، 
سیاستی گستاخانه و یک جانبه به سود اسرائیل است؛ این موضع، 
اخاذی و راهی است برای دیکته کردن کارها به فلسطینی ها. ما 

این سیاست را قاطعانه مردود می دانیم.

اسرائیل موضعی  از آن که  س. گزارش هایی وجود دارد حاکی 
خصمانه و منفی نسبت به تحوالت اخیر در ارتباط با روابط میان 
در  لطفًا  است  ممکن  است.  گرفته  پیش  در  فلسطینی  گروه های 

مورد دالیل این واکنش اسرائیل و خشم آن ها توضیح دهید؟
وزیر  فلسطینی،  نیروهای  میان  اخیر  آشتی  از  پس  درست  ج. 
دارایی اسرائیل اعالم کرد که دولت متبوع او تصمیم گرفته است 
سوی  از  فلسطینی ها  از  شده  اخذ  مالیات های  از  ناشی  درآمد 
دولت اسرائیل را به حکومت خودگردان فلسطین نپردازد. طبق 
به  به طور ماهانه  باید  این مبلغ  معاهده های امضا شده موجود، 
فلسطینی ها بازگردانده شود. در نتیجه این تصمیم دولت اسرائیل، 
نیست و  به پرداخت حقوق کارکنان  قادر  فلسطین  اینک دولت 
مجبور شده است پرداخت دستمزد و حقوق ماهانه نزدیک به 1۵1 
هزار تن از کارکنان را متوقف کند. دولت اسرائیل از اهرم مالی 
برای به شکست کشاندن آشتی استفاده می کند، و آن هم به بهانه 
اینکه پس از آشتی میان حماس و فتح، اینک درآمد مالیات ها به 
جیب حماس می رود. افزون بر این، نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل 
به جامعه بین المللی شکایت برده است که آشتی ملی در فلسطین 
بگویم  باید  است.  اسرائیل  ضد  بر  جنگ  در  وحدت  معنای  به 
خالد  صحبت های  به  اگر  که  چرا  است  بی پایه  اتهامی  این  که 
مشعل در مراسم آشتی سیاسی حماس و فتح در قاهره دقت کنید، 
تغییر  امر صلح  به  متوجه می شوید که در موضع حماس نسبت 
دولت  یک  تشکیل  اینک  حماس  است.  گرفته  صورت  بزرگی 
مستقل فلسطینی در محدوده مرزهای ۴ ژوئن 19۶۷ را پذیرفته 
است. اما آنچه اسرائیل می خواهد، حفظ و تداوم تفرقه در جامعه 
نتانیاهو  از آشتی اخیر،  امکان است. پیش  تا سر حد  فلسطینی 
صلح  مذاکره  وارد  غزه  با  باید  من  ”باالخره  می پرسید  همیشه 
پاسخ  نتانیاهو  به  می توانیم  ما  امروز  غربی؟“  کرانه  با  یا  بشوم 
باید  کنید؛  با یک فلسطین متحد و واحد صلح  باید  دهیم: شما 
با ”دولت فلسطین“ صلح کنید. اما نتانیاهو همه تالش خود را 
خواهد کرد تا برای خراب کردن همه فرصت های ممکن در راه 

برقراری یک صلح جامع و عادالنه، بهانه یی بیابد.
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س. آینده مبارزه و تالش در راه ایجاد یک دولت فلسطینی مستقل 
و یافتن راه حلی برای مسئله فلسطین را چگونه می بینید؟

یکی  پرونده  ملی،  وحدت  دولت  یک  استقرار  و  تشکیل  با  ج. 
از تاریک ترین دوره های تاریخ مردم ما بسته خواهد شد. نگاه 
فلسطینی ها اکنون به جلو است. ما به تالش بی وقفه خود برای 
پذیرش و به رسمیت شناختن دولت فلسطین- در درون مرزهای 
19۶۷ و به پایتختی اورشلیم شرقی- از سوی جامعه بین المللی 
ادامه خواهیم داد. در حال حاضر 112 کشور جهان چنین دولتی 
را به رسمیت شناخته اند. نتیجه رأی گیری اخیر در شورای امنیت 
شهرک های  توسعه  کردن  متوقف  مورد  در  متحد  ملل  سازمان 
با آن موافق بودند  یهودی نشین- که 1۴ کشور عضو این شورا 
و فقط ایاالت متحد آمریکا به آن رأی مخالف داد- خود نشانه 
حمایت بی سابقه جامعه بین المللی از موضع فلسطین است: اشغال 
سرزمین فلسطین از سوی اسرائیل باید پایان یابد! به اعتقاد بانک 
اتحادیه  و  متحد  ملل  سازمان  پول،  بین المللی  صندوق  جهانی، 
اروپا، فلسطین به نقطه یی رسیده است که برای به دست گرفتن 
سکان هدایت کشور و اداره حکومت یک کشور آماده است. تنها 
اسرائیل  از سوی  اشغال  راه،  این  در  ما  پیشرفت  برابر  در  مانع 
متحد  مردم  نمایندگان   )2011( امسال  سپتامبر  ماه  در  است. 
فلسطین به سازمان ملل خواهند رفت تا تقاضای پذیرفته شدن 
دولت فلسطین به عنوان یک عضو کامل و تمام عیار آن سازمان 
را در آنجا مطرح کنند. زمان آن فرا رسیده است که اسرائیل به 
خودداری از پذیرفتن آزادی مردم فلسطین پایان دهد. مثل هر 
پیام  نیز سزاواریم آزادنه زندگی کنیم.  ملت دیگری در دنیا، ما 
ما خیلی ساده است: مردم فلسطین تا ابد گروگان آشتی ناپذیری 
توسعه  و  خشونت  ماند؛  نخواهند  اسرائیل  یک جانبه گرایی  و 
شهرک ها ما را از تالش و حرکت باز نخواهد داشت. آشتی ملی 
به ما نیرویی تازه می دهد و مبارزه ما در راه صلح و عدالت را 
تقویت می کند. بنابراین، ضمن آنکه ما به تالش های خود در راه 
اتحاد ملت و ایجاد دولت مان ادامه می دهیم، از اسرائیل می خواهیم 

که در امور سیاسی داخلی فلسطین دخالت نکند.
است،  کرده  عنوان  نتانیاهو  بنیامین  نخست وزیر  آنچه  برخالف 
نیست.  اسرائیل  یا  حماس  گزینه  دو  میان  انتخاب  ما  مسئله 
مسئله ما انتخاب میان دو گزینه شهرک های مهاجرنشین یا دولت 
فلسطین است؛ انتخاب میان گزینه پذیرش دو دولت در مرزهای 

19۶۷ است که آینده اسرائیلی ها و فلسطینی ها را شکل می دهد 
اشغال  ادامه  گزینه  یا  است،  امکان پذیر  آنجا  در  واقعی  و صلح 
و رابطه فلسطین با اسرائیل در مقام سرکوب شده و سرکوبگر. 
ما  می گذرد.  دموکراسی  و  آشتی  و  مصالحه  میان  از  صلح  راه 
امیدواریم که جامعه بین المللی شانه به شانه ما حرکت کند و از 
پایان دادن به اشغال سرزمین های فلسطینی از سوی اسرائیل و 
ایجاد و تحکیم یک دولت مستقل فلسطینی در درون مرزهای 

19۶۷، برای رسیدن به صلح و آشتی حمایت کند.

به درخواست رفیق حنا عمیره متن مصاحبه او با ”نامه مردم“ به 
زبان انگلیسی، برای استفاده دیگر احزاب کارگزی و کمونیستی 

در اختیار پایگاه اینترنتی ”سالید نیت“ قرار گرفت.

***************                  
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                              مبارزه مردم عراق، برای بدست آوردن دموکراسی

گزارش های متعدد ”عفو بین الملل“ و سازمان های ”سندیکائی 
برخوردهای  روند  گرفتن  سرعت  دهنده  تاب  باز  المللی“،  بین 
پلیسی و سرکوبگرانه دولت نوری المالکی در رابطه با نیروهای 
اکثر تحلیلگران سیاسی  این کشور است.  دموکراتیک و مردمی 
ترقی خواه در منطقه، از این واقعیت سخن می گویند که دولت 
کنونی عراق به جای پاسخ گویی به خواسته های مشروع و طبیعی 
در  فقیه  رژیم والیت  از عملکردهای سرکوبگرانه  اکنون  مردم، 
ایران و حاکمان جبار در عربستان سعودی الگوبرداری می کند. 
سازمان ”عفو بین الملل“، در بیانیه ۱۳ خردادماه خود، در رابطه با 
امنیت جانی چندین تن از دستگیر شدگان اخیر در عراق، به شدت 
اظهار نگرانی کرد و کارزار بین المللی جدیدی را در این مورد 
سازمان داد. حزب کمونیست عراق نیز، در اطالعیه های ماه های 
اخیر خود، دولت نوری المالکی را به شدت مورد انتقاد قرار داده 
است. این حزب بر فعالیت های افشاگرانه خود بر ضد سیاست 
های سرکوبگرانه دولت افزوده است. گزارش زیر که فروردین ماه 
در نشریه ”جهان مردم“، ارگان حزب کمونیست آمریکا، منتشر 
و زحمتکشان عراق  مردم  یابنده  مبارزه گسترش  تصویرگر  شد، 

برای دستیابی به دموکراسی و حقوق دموکراتیک خود است: 
هشت سال پس از تهاجم و تجاوز آمریکا به عراق، چندی است 
که توده های عراقی دست  به کار پیکاری همگانی برای برقراری 
دموکراسی اجتماعی و اقتصادی یی شده اند که مناسب حال خود 
دیده  دموکراسی  مظاهر  از  برخی  امروز،  عراق  در  باشد.  آنان 
همچنان  مشابه  های  حمله  و  بمب گذاری ها  اگرچه  و  می شود، 
است.  یافته  کاهش  قابل توجهی  حد  به   خشونت  اما  دارد،  ادامه 
طبق برنامه زمانی اعالم شده، قرار است که ایاالت متحده آمریکا 
بقیه ۴۶ هزار نیروی نظامی خود را تا پایان سال میالدی جاری از 
عراق خارج کند. این طور که دیده می شود، رسانه های آمریکایی 
رخدادهای  به  نسبت  خود  آتشین  عالقه  مدت هاست  انگار  هم 
عراق را از دست داده اند، مگر نسبت به خبر یا گزارشی در ارتباط 
نیروهای  از  تن   ۴ شدن  کشته  مثاًل  یا  تازه،  بمب گذاری های  با 
نظامی آن کشور در هفته دوم ماه آوریل جاری، یا اینکه بخواهند 
الطائالت دانلد ترامپ را که اصرار دارد آمریکا هنوز باید در عراق 
بماند و ”نفت را نگه دارد ... و آنچه را ما الزم داریم، بردارد و 
ما هم ۵/۱ تریلیون دالر یا بیشتر برداشت کنیم“ را پوشش دهند. 
در چنین شرایطی، روز های جمعه چندین هفته پیاپی در اسفند ماه 
گذشته و فروردین ماه سال جاری، مردم عراق در میدان تحریر 
به تظاهرات  بغداد و دیگر شهرهای کشور جمع شدند و دست 
زدند، و خواستار کار، خدمت های اجتماعی همگانی، رعایت 
آزادی های  و  حقوق  به  احترام  به  عملی  تعهد  کارگران،  حقوق 
اداری و دولتی شدند. در سال های  پایان دادن به فساد  مدنی، و 

اخیر، وقوع چنین تظاهراتی در عراق بی سابقه بوده است. از روز 
۶ اسفند گذشته تاکنون، هزاران تن تقریبًا در همه ۱۸ استان آن 

کشور دست به راه پیمایی و تظاهرات زده اند.

بر اساس گزارش ”فدراسیون عمومی کارگران عراق“، مردم برای 
”اعتراض به عدم توجه دولت عراق به خواست های عراقی ها“ به 
استعفای  به  تاکنون  مردمی  اعتراض های  این  می آیند.  خیابان ها 
دو استاندار، شهردار بغداد، و دیگر مقام های دولتی، منجر شده 
یی  سراسری  دموکراتیک“  ”جریان  جنبش،  این  مرکز  در  است. 
به گفته  است.  نوظهوری در عراق  دارد که تشکل سیاسی  قرار 
خواست های  بیانگر  دموکراتیک“  ”جریان  جنبش،  این  رهبران 
جمله  از  و  عراق  عادی  مردم  و  جامعه  از  وسیعی  بخش های 
کسانی است که عضو هیچ گروه و سازمانی نیستند. در سراسر 
کشور، کمیته های محلی در حال تشکیل اند، و آماده سازی برای 
برگزاری یک کنفرانس ملی در یکی دو ماه آینده )اواخر بهار یا 
اوائل تابستان( در جریان است، که هدف از آن پایه گذاری ”یک 
تشکل منسجم و پایدار“ است. یکی از شرکت کنندگان در این 
جنبش، و نیز از سازمان دهندگان اصلی آن، حزب کمونیست عراق 
است. رائد فهمی، عضو رهبری حزب کمونیست عراق، چندی 
پیش در مصاحبه یی تلفنی از بغداد، اظهار داشت که این جنبش 
را  امیدبخشی“  بسیار  چشم انداز   ... گونه گون،  ”بسیار  توده ای 
رائد فهمی، کمیته های  به گفته  داده است.  قرار  برابر کشور  در 
وظیفه  که  گرفتن اند،  حال شکل  در  ها  محله  مردمی“  ”نظارت 
آن ها از جمله، نظارت بر ارائه خدمت های اجتماعی همگانی، 
بررسی معضل ها و مشکل های مردم، مالقات با مقام های دولتی 
با درخواست اقدام های عملی از سوی آنان، و نظارت بر کارکرد 
و اقدام های نهادها و مقام های دولتی است. فهمی می گوید: ”به 
اعتقاد ما، این کمیته ها تأثیر مستقیمی بر چگونگی تأمین خدمت 
ها خواهند داشت.“ به گفته فهمی، این جنبش، همچنین عاملی 

کلیدی در راه پایان دادن به اشغال آمریکا خواهد بود.
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فروردین   ۹ بغداد،  در  صنایع  وزارت  در  تظاهرات  و  پیمایی  راه 
ماه، با خواسِت لغو محدودیت های سندیکایی به جا مانده از دوران 
صدام حسین، تصویب قانون کار مطابق با معیارهای بین المللی، و 
به کار بازگرداندن فعاالن کارگری که در دوران صدام حسین از 

کار اخراج شده اند.

اما علت های این جنب وجوش در بین مردم چیست؟
میزان بیکاری در عراق در حدود ۲۵ درصد است، و ۳۳ درصد دیگر 
دارند. در حدود یک چهارم  یا موقت  پاره وقت  مردم هم کارهای 
جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می کند. هزاران پناهنده داخلی 
شده اند،  بی خانمان  گذشته  در  فرقه ای  خشونت های  نتیجه  در  که 
”بحران  را  آن  می توان  فقط  که  رویند  به  رو  وضعیتی  با  همچنان 
انسانی“ نامید. در بسیاری از منطقه ها و ناحیه های کشور، تأمین 
برق نامنظم و ناپیوسته است و ارائه دیگر خدمت های اساسی نیز 
همچنان کم رنگ و پراکنده است. این در حالی است که تولید و 
صدور نفت عراق به تدریج رو به افزایش دارد، و بر این اساس دولت 
باید درآمد مناسبی از این راه داشته باشد. اما مردم عراق هنوز چشم 
 به  راهند تا نتیجه این درآمد دولتی را در مورد وضع خود شاهد باشند 

و بهره یی از آن برگیرند.
حزب  از  المالکی  نوری  نخست وزیری  به  عراق،  کنونی  دولت 
قدرت  بلوک های  از  است  ُپرمعضلی  هم آمیزی  الدعوة االسالمیه، 
فرقه اِی رقیِب همدیگر، که میزان زیادی از وقت و انرژی آن صرف 
باقی ماندن در قدرت می شود، یعنی امری که باید گفت بازمانده و 
حاصل سیاست های تحمیلی پس از اشغال آمریکاست. برای نمونه، 
به علت وجود قانون انتخابات غیردموکراتیکی که در نتیجه فشار 
آمریکا تدوین و به اجرا گذاشته شد، در مجلسی که چند ماه پیش 
انتخاب و تشکیل شد، اثری از گروه های اقلیت، و نیروهای چپ و 

ترقی خواه دیده نمی شود.
به این ترتیب، در نتیجه کوتاهی دولت در عمل کردن به وعده هایی 
که در جریان کارزارهای انتخاباتی در باره بهبود وضعیت زندگی 
مردم عادی داده بود- و البته با اثر پذیری از خیزش های مردمی در 
مصر و تونس- تظاهرات اعتراضی مردم پا گرفت. پس از چندین هفته 
تظاهرات و راه پیمایی، شبکه تلویزیونی “السومریه“، ۶ فروردین، 
گزارش داد: ”شکایت تظاهرکنندگان این است که به خواست های 
آنها رسیدگی نمی شود“، به طوری که مردم خواستار انحالل مجلس 
های استانی و برگزاری انتخابات محلی جدیدی شده اند. به اعتقاد 

مردم، نمایندگان مجلس ناکارآمد، ناالیق، و فاسدند.
که،  و گفت  کرد  اشاره  مسئله  این  به  مصاحبه اش  در  فهمی  رائد 
سکوت“  ”کمابیش  مردمی  اعتراض های  برابر  در  قدرت  صاحبان 
اختیار کرده اند و حرفی برای گفتن ندارند. به گفته او: ”آنان حتی 
نیز  را بسیج کنند، چرا که هواداران شان  نتوانستند هواداران خود 
به  رسیدگی  جای  به   دولت،  اما  هم صدایند.“  تظاهرکنندکان  با 
خواست های مردم، به سرکوب متوسل شد. با برقراری منع رفت وآمد 
در روز ۶ اسفند در بغداد، و گسیل نیروهای امنیتی و انتظامی برای 

سد کردن راه های ورودی به میدان تحریر، نوری المالکی تالش کرد 
تا نخستین تظاهرات توده ای را در آن روز خاموش سازد. چندین 

روحانی شیعی نیز بر ضد شرکت در تظاهرات هشدار دادند.
در جریان تظاهرات توده ای اخیر، شماری از تظاهرکنندگان دستگیر 
و عده یی از آنان نیز به شدیدترین نحو مورد ضرب و جرح قرار گرفتند. 
روزنامه نگاران نیز هدف دستگیری و ضرب و شتم بوده اند. در ادامه 
تظاهرات ۶ اسفند در بغداد، چندین تن از تظاهرکنندگان را از یک 
رستوران به زور بیرون کشیدند و به بازداشتگاه وزارت دفاع بردند 
که در آنجا مورد شکنجه قرار گرفتند. زمانی که این رسوایی در 
شبکه های تلویزیونی برمال شد، دولت مجبور به عذرخواهی علنی 
و رسمی شد. با وجود این، جمعه بعد در بصره، چهار خبرنگار که 
در حال تهیه گزارش از تظاهرات بودند به شدت کتک خوردند. در 
جریان تظاهرات روز ۱۶ اسفند، سه خبرنگار ”ناپدید شدند“ که 

بعداً معلوم شد بازداشت شده اند. 
چند هفته پیش، دولت عراق حزب کمونیست و یک حزب دیگر را 
که در تظاهرات فعال بود وادار به تخلیه دفترهایشان در بغداد کرد. 
سیاسی صورت  مقصدهای  با  آشکارا  که  مذبوحانه  تالش  این  اما 
را  رسانه ها  گسترده  توجه  تنها  نه  و  داد  معکوس  نتیجه  می گرفت 
حزب  از  را  مردمی  چشمگیر  حمایت  بلکه  کرد،  جلب  خود  به 
کمونیست نیز به دنبال آورد. در نتیجه، دولت عقب نشینی کرد و 

قرار شد که دو حزب نام برده دوباره دفترهایشان را باز کنند.
جنبش تظاهرات توده ای در عراق، در عمل حزب های اسالمی حاکم 
و روحانیان رده باالی اسالمی را آشکارا به چالش کشیده است و 
برده  زیر عالمت سؤال  به طور جدی  را  آنان  و مشروعیت  اعتبار 
است. به گفته رائد فهمی: ”قدرت این تظاهرات بسیار فراتر از شمار 
شرکت کنندگان در آن است“، چرا که ”هماهنگ با خواست های 
دولت  وضعی،  چنین  در  که،  می گوید  فهمی  است.  مردم“  توده 
هنوز اقدام الزم را به منظور آماده کردن نیروهای انتظامی و امنیتی 
عراق برای روز خروج نیروهای آمریکایی در پایان امسال به عمل 
به علت مجادله های سیاسی  افزود که،  ادامه  او در  نیاورده است. 
تنگ نظرانه، در حال حاضر کشور فاقد وزیر دفاع، وزیر کشور، و 
وزیر امنیت ملی است. اینجا و آنجا شنیده شده است که قرار است 
نیروهای نظامی آمریکایی در پایگاه های آمریکایی مستقر در منطقه 
”افکار  فهمی:  نظر  به  بمانند.  باقی  عراق  در  های مختف کشور، 
او  بود.“  پایگاه های خارجی نخواهد  پذیرای  عمومی مردم عراق، 
معتقد است که، برای تضمین پایان دادن به اشغال آمریکا، به فشار 

سیاسی توده ای نیاز است.

به نقل از نامه مردم، شماره ۸۷۰، ۱۶ خرداد ماه ۱۳۹۰

***********                       
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                                                        » طوفان؟« 
گفتند:

       - از زمین رخت بربسته است 
                                سالهاست

                                    و دیگر جز در خاطراِت  دور دست
                                              وزیدن نتواند

و زین پس دگر نسیم 
                  با دسِت اغنیا

                        موجی اگر کند پدید
                                الالیی لطیفی است بر چشم ِ خفته ها!

                      » بر زمینهء سربی ِ رنج
                        دستان ِ پینه بسته ای نمایان شد«

* * *                                           
     »امواج ِ توفنده؟«

گفتند:
        - در سایه ساری بی جنبش

                                   با نسیمی بر گونه های ِ دو قطِب ناهمساز
                                               از هجوم ِ ویرانگری سازنده
                                                           باز ایستاده است

و تنها سخن را می بینیم
            که در بطن ِ گفتگوهای ِ ملیح

                    بر دستان ِ سرمایه بوسه می زند
 تا در آِب چشمهء تفاهم

                  درویش و توانگر
                             دستان ِ یکدگر را عاشقانه بربایند!

                            » بر زمینهء آبنوس ِ نیاز
                                   شعله ز اندام ِ فقر طغیان شد«

* * *                                               
        » قلوبی عشق ورزنده؟«

گفتند:
        - بی هیچ غمناکی ِ غریبی
                   از هم بریده اند 

                                   سالهاست
و هر یک در بنِد آمال خویشتن

                     آمال دیگری را 
                            در زیر ِ پای ِ ددی گوژپشت 

                                                 ویرانه می کند!
                                   » بر زمینهء طالیی ِ آفتاب

                       مشتهای ِ در هم گره شده، طوفان شد«
                                                                                          مسعود دلیجانی



    كازیوه ی كوردی

سهروتار


               ئه مریكا داوای پاره ی ئه و فیشه كانه  ده كات كه  عێراقییه كانی پێ كوشتووه !

ئه مریكا  كۆنگره ی  شاندێكی  رابردوودا  رۆژی  چه ند  ماوه ی  له  
سه ردانی عێراقی كرد. 

مه به ست له م سه ردانه  وت و وێژ له گه ڵ هه ندێك الیه نی عێراقی 
و هه روه ها هه ڵسه نگاندنی دۆخی ئه منی عێراق و دۆزینه وه ی 
مانه وه ی  كردنی  یاسایی  به   بۆ  بوو  پاساوێك  یان  رێگه چاره  
داگیر  به   درێژه دان  و  له م واڵته   ئه مریكا  هێزه  چه كداره كانی 
كه ری عێراق له  سه ر خواست و داوای به ناو ده وڵه ت و پارلمانی 

ئێستای عێراق. 
جیا له وه ی كه ئه م شانده تا چ راده یه ك سه ركه وتنی به ده ست 
هێنا و به به كارهێنانی چ شێوه گه لێك توانی هه ندێك الیه ن 
رازی بكات كه به قیمه تی پێشێل كردی ماف و به رژوه ندییه كانی 
هاواڵتیانی به ش مه ینه تی عێراق، ئه وه نده ی تر له  به رانبه ر 
داگیركه راندا سه ر نه وی بكه ن و داوای مانه وه یان  له  عێراق، 

واته  درێژه دان به  داگیر كردنی ئه م واڵته  بكه ن. 

ئه وه یكه  جێگای سه رنجه و نیشانه یه كه  له  بێشه رمی بێ سنووری 
ئه ندامانی كۆنگره ی ئه مریكا، ئه وه  بوو كه  ئه م به ڕێزانه  به  
ئاشكرا داوای »قه ره بوو كردنه وه ی ئه و زه ره ر و زیانانه »یان 
كرد كه گوایه له  كاتی هێرش كردنه سه ر عێراق و داگیر كردنی 

ئه م واڵته دا به ر هێزه  چه كداره كانی ئه مریكا كه وتووه ! 
ئه مه ش هیچ ناوێكی تری لێنانرێت جگه  له وه ی كه  ئه مریكا، 
داوای پاره ی ئه و بۆمب و مووشه ك و راجیانه ده كات كه  شار 

و گونده كانی عێراقی پێ وێران كردوون و هه روه ها قیمه تی 
ئه و فیشه كانه ی كه  تا ئێستا بۆ كوشتنی ده یان هه زار عێراقی 

مه ده نی و بێ تاوان ته قاندوونی و به كاری هێناون! 
كه   بوو  ئه مریكا  كۆنگره ی  نوێنه رانه ی  ئه و  خواستی  ئه مه  
بێشه رمانه له  به رده م ده زگاكانی راگه یاندن دا رایانگه یاند و 
زۆرینه ی الیه نه  عێراقییه كانی به شدار له  حكومه ت و پارلمانی 
»دانراوی« عێراق گوێبیستی بوون و له  هه مبه ر ئه م بێ ویژدانی 

و بێ شه رمییه دا »نقه«یان لێوه  نه هات! 
ده یگێڕنه وه  كه له  سه ره تای هه شتاكاندا، ئه و كاته ی كه كۆماری 
ئیسالمی ئێران له  وه رزی به هاری ده سه اڵته  خوێناوییه كه یدا بوو، 
و به بێ ره حمانه ترین شێوه  ده ستی دابووه  گرتن و گولله باران 
كردنی هاواڵتیانی نه یاری خۆی، دوای گولله باران كردنی رۆڵه  
تێكۆشه ره كانی گه النی ئێران، له  كاتێكدا كه  بنه ماڵه ی گیان 
»ته رم«ی  وه رگرتنه وه ی  مه به ستی  به   به ختكردووان 
به رپرسانی  زیندانه كان،  به ر  ده چوونه   رۆڵه كانیان 
باران  گولله   رۆڵه   ته رمی  مه رجێك  به   ته نها  رژیم 
كراوه كانیان راده ستی بنه ماڵه كان ده كرده وه  كه  پاره ی 
ئه و »گولله«انه ی كه بۆ كوشتنی رۆڵه كانیان له كیس 
دراون پێشكه ش كه ن. و به م شێوه  گه وره ترین ئیهانه تی 
به و بنه مااڵنه  و تێكۆشه ره  گولله باران كراوه كان ده كرد 
برا  و  و خۆشك  باوك  و  دایك  ئازاری  ئه وه نده ی تر  و 
ئه وه   له مه ش  مه به ستی   . ده دان  سووتاوه كانی  جه رگ 
بوو كه  پێیان بڵێ  بۆ گولله  باران كردنی رۆڵه كانیان 
چه ندین گولله  »له كیس« دراوه  و حكومه ت قه ره بووی 

ئه مه ی ده وێت. 
واته  خۆتان پاره ی گولله كان بده ن تا له م رێگه وه  زیان 

به  »به یت الماڵ« نه كه وێت! 
داوای  هه مان  ئه مریكا  كۆنگره ی  نوێنه رانی  ئێستا 
ئاراسته ی  ئیهانه   و  سووكایه تی  له   پڕ  و  بێشه رمانه  
عێراقییه كان ده كه ن و خوازیاری وه رگرتنی پاره ی ئه و بۆمب و 
موشه كانه ن كه عێراقیان پێ كاول كردووه  و ئه و فیشه كانه ی كه  
بۆ كوشتنی ده یان هه زار هاواڵتی مه ده نی و بێ تاوانی عێراق 

به كاریان هێناوه .
 ته نها یه ك جیاوازی له  نێوان بێشه رمی و بێڕه حمی كۆماری 
كۆماری  كه   ئه وه یه   ئه ویش  ده بینرێت،  ئه مریكادا  و  ئیسالمی 
ئیسالمی به  ناوی »ئیسالم«ه وه  ئه و كاره ی ده كرد و نوێنه رانی 

كۆنگره ی ئه مریكا به  ناوی »دیمۆكراسی«یه وه !
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ههرێمیكوردستانیعێراق،
قهیرانیههمهالیهنهوپڕۆژهیچاكسازی!

دوابه دوای »بێده نگ كردنی« شه قامه كان و كپ كردنی ده نگی 
ناڕه زاییه كان، كه  ئه وه ش به  به كارهێنانی هێزی »چه كدار« 
روویدا، هه روه ها دوای ئه نجامی چه ند گفتگۆی ژێر به  ژێر له  ناو 
حزبه كانی ده سه اڵت و ئه و الیه نانه ی خۆیان وه ك ئۆپۆزیسیون 
به   الیه نه كان،  گشت  سه رئه نجام  ده یكه ن،  و  ده كرد  پێناسه  
ناڕازی«  واته  »شه قامی  كردنی الیه نی سه ره كی  به شدار  بێ 
له  سه ر ئه وه  رێكه وتن كه  كێشه كان به  دانوستان و گفتگۆ و 

»رێكه وتن« چاره سه ر بكه ن! 
دیاره  كه  رێكه وتن له  فه رهه نگی سیاسی ئه و حیزب و الیه نانه دا 
هیچ مانایه كی نییه  جگه  له  »دابه شكردن«ه وه ی سه رله  نوێی 
ئاشكرایه   ئه وه ش  خۆیاندا،  نێوان  له   داهاته كان  و  ده سه اڵت 
كه  له  وه ها »رێكه وتن«ێك دا، الیه نی خه ڵك قه ت هیچیان 
هۆی  به   ئه مه ش  ده بن.  زه ره رمه ندیش  بگره   وه   به رناكه وێت. 
كردنه وه دا  دابه ش  نوێ  سه رله   و  دانوستان  له   كه   ئه وه یه  
و  ماف  له   به رگری  تا  نییه   وته بێژێكیان  و  نوێنه ر  هیچ 

داخوازییه كانیان بكات. 
هه روه ها حزبه  ده سه اڵتداره كانی هه رێم )یه كیه تی و پارتی( 
الیه نانه یان  و  حزب  ئه و  ته نها  گفتگۆكان  و  دانووستان  بۆ 
»هه لپه ره ستانه »  شێوه یه كی  به   كه   كردووه   بانگهێشت 
ناڕه زایه تییه  جه ماوه رییه كانیان له  به رژه وه ندی خۆیان به كار 
و  شه قام  »خاوه ن«  به   كردووه   خۆیان  زۆر  به   و  هێناوه  
پشت  له   ئه وان  گوایه   كه   باوه ڕه   ئه و  گه یانده   ده سه اڵتیان 
و  یه كیه تی  ئه گه ر  و  ناڕه زایه تییانه دان  و  خۆپیشاندان  ئه م 
پارتی حازر بن له گه ڵیان رێكه ون و له  داهات و ده سه اڵت دا 
به شداریان بكه ن، ئه وا ئه وانیش سه رله  نوێ ئۆقره یی و ئارامی 

بۆ هه رێم ده گێڕێنه وه ! 
هه ر ئه مه ش بووه  هۆی ئه وه  كه  ده سه اڵتدارانی هه رێم جگه  له  
بزووتنه وه ی گۆڕان و كۆمه ڵی ئیسالمی و یه كگرتوو، هیچ حزب 
و الیه نێكی تر بۆ به  وته ی خۆیان گفتگۆ و چاره سه ر كردنی 

كێشه كان بانگهێشت نه كه ن. 
ئه مه ش باشترین به ڵگه یه  بۆ ئه وه ی »گفتگۆ«كان، له  راستیدا 
نه به   مه به ستی چاره سه ر كردنی كێشه  و گرفتی هاواڵتیان و 
مه به ستی  به   ته نها  به ڵكوو  داخوازییه كانیان،  هێنانی  به جێ 

سه رله  نوێ دابه شكردنه وه ی »ده سه اڵت و داهاته كان«ه . 
كه واته  هه ڵه یه  ئه گه ر چاوه ڕوانی ئه وه  بكه ین ئه نجامی ئه م 
ژیانێكی  و  بێت  هاواڵتیاندا  به رژه وه ندی  له   دانووستانانه  

باشتریان بۆ دابین بكات. 
هه ر ئه مه ش بۆته  هۆی سه ره كی قووڵتر بوونه وه ی قه یرانه كه  و 

دڵ ساردی و بێ ئۆمێدی هاواڵتیان له  ئه نجامه كانی. 

به  

جۆره یه ك كه  چیتر كه س گومانی له وه  نییه  كه  ئه م »مفاوزاته » 
هیچ سودێكی بۆ گه ل لێ ناكه وێته وه ، كه  ئه مه ش خۆی له  خۆیدا 
دووركه وتنه وه  و به دگومانی رۆژ له  دوای رۆژی خه ڵك له  هه ر دوو 
حزبی ده سه اڵتدار وه  هه روه ها ئه و حزب و الیه نانه ی به ناوی 

ئۆپۆزیسیونه وه  له  گفتگۆكاندا حازر بوون، لێده كه وێته وه . 
خۆدی  ته نانه ت  كه   دایه   له وه   سه یر  ئه مانه دا  گشت  به سه ر 
الیه نه كانیش به  راستی باوه ڕیان به م »گفتگۆ« كردنانه  نییه  
وای كردووه   ئه مه ش  بگرن. هه ر  یه كتر  له   نین گوێ  و حازر 
كه  هه ر دوو ال له  جیاتی »گفتگۆ« ده ست بكه ن به  »شه ڕه  

پڕۆژه »! 
به  جۆرێك كه  له سه ره تای ده ستپێكی گفتگۆكانه وه  تا ئێستا، 

هه ردوو ال چه ندین پڕۆژه ی چاكسازییان پێشكه ش كردووه ! 
ئه مه ش له  حاڵێكدایه  كه  تا ئێستا هیچ یه ك له و پڕۆژانه  له  
الیه ن الیه نی به رامبه ره وه ، »حیسابی« بۆنه كراوه  و به  هه ند 

وه رنه گیراوه . 
له  واقیعدا هه ر الیه نێك بێ ئه وه ی حازر بێت كه مترین بایه خێك 
بۆ پڕۆژه ی الیه نی به رانبه ر دابنێت، هه وڵی ئه وه  ده دات كه  
یه كێك له  پڕۆژه  یه ك له  دوای یه كه كانی خۆی په سه ند بكرێت 
و بكرێته  »نه خشه  رێگا«. دیاره  هۆكاری ئه مه ش ئه وه  نییه  
به ڵكوو  بزانێت،  پوخته تر  و  باشتر  به   خۆی  پڕۆژه كه ی  كه  
ئه مه ش جۆرێك »هه لپه ره ستی سیاسی« پێوه  دیاره  و مه به ست 
لێی خۆهه ڵكێشان و هه ڵخه ڵه تاندنی هاواڵتیانه  بۆ وه رگرتنی 

ده نگه كانیان له  هه ڵبژاردنه كانی داهاتوودا. 
هه روه ها دیاره  كه  پڕۆژه ی هه ر الیه نێك، به  جۆرێك داڕێژراوه  
كه  زۆرترین ده سكه وت بۆ خۆی ده سته به ر بكات و له  ده سه اڵت 

و داهاتی به رانبه ر كه م بكاته وه . 
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كه مترین  كه   ده ده ن  ئه وه   هه وڵی  ده سه اڵتداره كان  حزبه  
ئۆپۆزیسیونیش  و  بكه ن  ئۆپۆزیسیون  به   پێشكه ش  »خاڵ« 
داوای »پشكێكی« زۆرتر ده كات و تاكه  هۆی سه رنه كه وتن و 

درێژبوونه وه ی ماوه ی »گفتگۆ«كان ئه مه یه . 
حزبی  دو  وه ك  یه كیه تی،  و  پارتی  كه   بكرێت  بیر  له   نابێ 
له   عێراق،  كوردستانی  هه رێمی  ده سه اڵتی  خاوه ن  و  سه ره كی 
ماوه ی بیست ساڵی رابردوودا وابار هاتوون كه  ئه وان خاوه ن 
گشت ده سه اڵت و داهاتی ئه و هه رێمه  بن و ته نها بۆ پاراستنی 
به رژه وه ندی خۆیان و »بێده نگ كردنی« الیه نه كانی تر، به  
به و  ئه ویش  بده ن.  تر  ئه وانی  خۆیان »یارمه تی«  ئاره زووی 

مه رجه ی كه  »گوێراێڵ« بن. 
هه ست  بێت  هۆیه كه وه   هه ر  به   كه   حزبه ،  سێ  ئه و  ئێستا 
ده كه ن،  جاران  له   زۆرتر  هێزێكی  و  كۆمه اڵیه تی  پێگه ی  به  
ده یانهه وێت چیتر »یارمه تی« وه رنه گرن، به ڵكوو پشكی ره وای 

خۆیان پێ بدرێت. 
ئه مه ش بۆ دوو حزبه  سه ره كییه كه  گرانه . هه ر بۆیه  گفتگۆكان 
تا ئێستا بێ ده رئه نجام بوون و هێشتا له سه ر ئه و »پشكه » 

رێنه كه وتوون. 
به اڵم ئایا به  رێكه وتنی ئه وان ئه و قه یرانه  سیاسی، ئابووری، 
كۆمه اڵیه تییه ی هه رێمی كوردستانی گرتووه ته وه ، كۆتایی پێدێت؟ 
بێگومان نا! كه واته  پێویسته  ده سه اڵتدارانی هه رێم، له  باتی 

حزبه كان له گه ڵ نوێنه رانی راسته قینه ی شه قام و هاواڵتیاندا 
دانیشن و گوێ له  داخوازییه كانی جه ماوه ری به ش مه ینه ت و 
هه ژاری كوردستان بگرن و هه وڵ بده ن ژیانێكی باشتریان بۆ 

ده سته به ر بكه ن. ئه مه  تاكه  
رێگای كۆتایی هێنان به  قه یرانه كه یه .

***********                  
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حزبیشیوعیعێراقداوای
ههڵبژاردنیپێشوهختدهكات

*******************************************************         

به بۆنه ی كۆتای هاتنی ئه و ماوه  100 رۆژه ی كه  حكومه تی 
عێراق دیاریكردبوو بۆ ئه نجامدانی چاكسازی، حزبی 

شیوعی عێراق به یاننامه یه كی باڵوكرده وه  ، كه  له  
به شێكی هاتووه » به هۆی ئه و كه شوهه وا سیاسیه  ئاڵۆزه ی 

باڵی به سه ر عێراقدا كێشاوه  ، بۆ چاره سه ركردنی ئه و 
قه یرانه  پێویسته  به زووترین كات هه ڵبژاردنی پێشوه ختی 

په رله مان ئه نجام بدرێ ، بۆ ئه وه ی كێشه كان به  
یاساو ده ستور چاره سه ر بكرێت و یاسای هه ڵبژاردنه كان 

هه مواربكرێته وه  و عێراق بكرێته  یه ك بازنه ی هه ڵبژاردن.
له  به یاننامه كه دا ، حزبی شیوعی عێراقی ئاماژه ی 

به وه كردووه  » پێویسته  به زووترین كات یاسای حزبه كان  
هه موار بكرێت و سه رژمێری گشتی له  عێراق ئه نجام 

كێشه ی بدرێت  و 
كۆمسیۆنی بااڵی سه ربه خۆی هه ڵبژاردنه كان چاره سه ر 

بكرێت«.
له كۆتاییشدا دووپاتی كردۆته وه  ، كه   ئه نجامدانی 

ئه و خااڵنه ی سه ره وه  تاكه  رێگه یه  بۆ چاره سه ر كردنی 
قه یرانه كان .

************            



رێکخراوی مافی مرۆڤی کوردستان
                        سەبارەت بە ئەگەری تیرۆری ئیجالل قەوامی وشیاری دا

لەراگەیاندنێکداکەلەژێرناوی»سەبارەت
بەئەمنیەتیگیانییئیجاللقەوامیبێتەفاوەت
مەبن«،رێکخراویمافیمرۆڤیکوردستان
ئیجالل کرانی تیرۆر ئەگەری بە سەبارەت
هۆشداری رێکخراوە ئەو وتەبێژی قەوامی،
بنیادەکانی و بنکە سەرجەم لە داوا و دەدا
پارێزەریمافیمرۆڤ،رێکخراوەکانیمافی
مرۆڤلەناوخۆولەئاستینێونەتەوەییدا
دەکاکەسەبارەتبەئەمنیەتیگیانییئیجالل
قەوامیوشیاربنوبەرپرسانەهەڵسوکەوت

بکەن.
کە کوردستان مرۆڤی مافی رێکخراوی
زیندانەکانی لە ئێستا هەر سەرۆکەکەی
زیندان ساڵ یازدە بە دا ئیسالمی کۆماری
حوکمدراوە،لەبەیاننامەکەیدارادەگەیەنێ
سەرەڕای ئەمڕۆژانە داخەوە »بە کە
بەربەستوگوشارەئەمنیەتیەکانیسەرئەم
روخاندن هەڕەشە، لە شەپۆلێک رێکخراوە،
لە چەکدار رەوتێکی الیەن لە جوێندان و
دوو گوشارەکەی سنوورەکانەوە دەرەوەی
هێندەکردووە.باڵوبوونەوەیهێندێکبابەت
لەمەڕئەگەریتیرۆریوتەبێژیرێکخراوەکە،

ئاغایئیجاللقەوامیلەالیەنهێندێکسایتی
هەڕەشە گەڵ لە هاوکاتە کە هەواڵنێری
زەبروزەنگخوازی رەوتی تۆمەتەکانی و
دەرەوەیواڵت)پژاک(نیشانەیسیناریۆیەکی
دژەمرۆڤانەیەبەئامانجیلێدانیرەخنەگرانی
ناوخۆوخوازیاریخەباتیمەدەنیوهێمانە.
لە پژاک کە وەبیرهێنانەوەیە شیاوی
ئۆرگانی ئالترناتیو، تایبەتیی ژمارەیەکی
ناوەندیچاپەمەنییپارتەکەداوێڕایهێرش
تر ژمارەیەکی و قەوامی ئیجالل سەر بۆ
»گەل کە رایگەیاندبوو ناوخۆ، چاالکانی لە
هەڵوێستی کەسانەدا ئەو بەرامبەر لە
الیەن لە وتانە ئەو دەگرێ.« شۆرشگێڕانە
باڵوکراوەکەی لە ناویان کە چاالکانەوە ئەو
پژاکداهاتبوو،بەهەڕەشەیکوشتنتەعبیر
پژاک بەرپرسانی هەرچەند کراوەتەوە.
ئەگەریئەنجامدانیکردەوەیەکیوەهادژ

بەوچاالکانەرەددەکەنەوە.

***********
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كازیوهبهدۆستانوهاوڕێكانتانبناسێنن!



         
          لە ماوەی سێ مانگی رابردوودا ٨3 کەس لە خەڵکی مەدەنیی رۆژهەاڵتی کوردستان دەستبەسەر کراون


نیوز: کورد و کوردستان - مێدیاکانەوە لە
پێشێلکارییمافیمرۆڤلهکوردستانبههۆی
سێ ماوهی له ئیسالمی کۆماری دهسهاڵتی
مانگیبههاریساڵینوێدارهوتیبهردهوامیو
ههمیشهییخۆیپێواوهولهووهرزهیساڵیشدا
کۆمهلێککهسیدیکهبوونهقوربانییسیاسهتی
کوشتوبڕودوژمنکارانهیکۆماریئیسالمی

لهکوردستان.
لهماوهیسێمانگیبههاریئهوساڵداالنیکهم
هێزه دهستی به کوردستان له کهس 20
ئیسالمی کۆماری ئینتیزامییهکانی و ئهمنیهتی
کوژراونکه18کهسیانکۆڵبهرانوکاسبکارانی
له ههر بوون. کوردستان سنوورییهکانی ناوچه
ئاکامیکهمیننانهوهوتهقهکردنلهکاسبکاران
که ناوچهسنورییهکانیکوردستان کۆڵبهرانی و
بههۆبێکاریوبێدهرهتانیبهکاریکۆلکێشی
نانوبژیویرۆژانهیخۆیانپهیدادهکهن،24
به ماوهیهشدا لهو ههر بوون. بریندار کهس
هۆیتهقینهوهیمین5کهسبرینداربوونکه
خهڵکی مێردمنداڵێکی ئهمجهدی، ساسان تێیاندا
القی هۆیهوه بهو که دهبینرێ جوانڕۆ ناوچهی

پهڕیوه.
له ئیسالمی کۆماری ئهمنیهتییهکانی ناوهنده
کوردستانلهماوهیئهوسێمانگهیسهرهتای
و مهدهنی خهڵكی له کهس 83 النیکهم ساڵدا
چاالکانوالوانیههڵسووڕیکوردیانبهتۆمهتی
کۆماری دژی ئهمنیهتی و سیاسی چاالکیی
ئیسالمیقۆڵبهستکردوه.بهشێکلهوکهسانه
بهشێوهی کرانیان دادگایی و لێپیچینهوه دوای
کاتیوبهبارمتهئازادکراونوالنیکهم31کهس
لهگیراوانیکوردیلهماوهیئهوسێمانگهدا
دادگاییوسزایله5مانگویهکساڵودوو
دا سهر به زیندانیان ساڵ 25 تا بگره را ساڵ

سهپاوه.
مافی پێشێلکاریی دیکهی نموونهیهکی چهند

مرۆڤلهکوردستانلهوماوهیهدابریتینله:

کرێکارانی له کهس 60 بێکاررکرانی کار له •
شارهداریبۆکانلهمانگیخاکهلێوهدا

•راگوێزرانی35زیندانییسیاسییکوردله25ی
خاکهلێوهبۆگرتووخانهیگهوههردهشتیکهرهج

کهبهقهتڵگایزیندانهسیاسییهکانناسراوه.

•داخرانیگۆڤاریخوێندکارییرۆژهڤلهتاران
بهبڕیاریناوهندهئهمنیهتییهکان

پێکدادانهکهی له کهس 6 النیکهم کوژرانی •
رۆژی1یبانهمهڕیحهسهناوایسنهبهدهستی

هێزهکانیکۆماریئیسالمی

له کوردستان زۆری خهڵکانێکی بێبهشبوونی •
پڕنهکردنهوهی هۆی به یارانهکان وهرگرتنی

فۆرمهکانلهکاتیخۆیاندا

کوردی كرێكاری 550 بێكارکرانی کار له •
دهره«ی »ئاق زێڕی كارخانهی و مهعدهن

تێكاب

•لهکاربێکارکرانی12کرێکاریکارخانهئاردی
شاریسهقز

زیندانی له کهس 25 له زیاتر ئێعدامکرانی •
ورمێلهماوهیسێمانگیبههاردالهژێرناوی

قاجاغیمادههۆشبهرهکان

دوو »بوژان« و ههرهوهز« داخرانی« •
باڵوکراوهیکوردیزانکۆیورمێ

*************
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             با مصطفی هجری له ئاڵوگۆره کانی رضا پهلوی ئاگادارمان کاته وه!

هێمنسەیدی
ئێمهیکورددهگهلئهوکابرایهودهگهلبابو
باپیریشیکێشهمانبووه،جیالهوهیکه57سال
دهسهالتیپهلویتهنیاسهرکوتوتواندنهوهی
بووه تێدا شۆرشهکهی بۆ پیالنی و کورد بۆ
ئێرانیش(، سنووری دهرهوهی له )تهنانهت
بهلکولهسهردهمیباوکیدا،باوکینهتهوهی
کوردلهسێدارهدراوه.واتهبهقهولیخۆیان
سیاسهتدا له راسته ههیه. »پدرکشتگی«مان
دۆستایهتیودۆژمنایهتێکان،ههتاههتایینین
بهالمداخواچئالوگۆرێکلهبیروکرداریرضا
پهلویدادراوهوئێمهئاگادارنین؟جەنابیان
له33سالیرابردۆوهتاکوئێستاکهپێیوایه
ئهرکی و دایه دهماری له پاشایهتی خوێنی
دیفاعی تهواوی به ئهسپێردراوه، پێ پیرۆزی
کردووه. خۆی باپیری و باب کارنامهی له
پارازیت بهرنامهی له وتووێژی ئاخرین له
به بابی جنایهتهکانی و دیکتاتۆری ههموو دا،
بهراستی کرد. پێناسه زیادی« »دلسوزیهای
داخواکاکمصطفیلهچئالوگۆریکئاگاداره
کهئاوابهخشکهلهرضاپهلوینیزیکبۆتهوه
وههمووکێشهکانیرابردووی»زیرسبیلی«
گرتووه؟خوابکادیسانخراپحالینهبوبێو
لێکدانهوهیههڵهیلهسهر:فیدرالیزم،هێرشی
نیزامی،تریبۆنی»صدایآمریکا«،گهرانهوهی
ناوخۆ سیاسی چاالکانی مهرگی یا و پاشایهتی
کورتی به زۆر کامیان ههر با نهکردبێ.

لێکدهینهوه:

فیدرالیزم؟
رهنگهئهوهیکهجارێکرضاپهلویلهکۆرێکی
بچوکداگوتبێیفیدرالیزمدهکرێوهکوو»یکی
ئێران داهاتووی بۆ احتمالی« گزینههای از
دلخۆشی ههوێنی بوبێته بگیرێ، چاو لهبهر
کاکمصطفی.بهالمئهگهرپێوانهئهوهبێ،خۆ
فیدرالیزم باسی زیاتری زۆر رضایی محسن
کردووهوتهنانهتلهبهرنامهیسیاسیخۆیله

کاتیپێشبرکێیسهرۆککۆماریلهتلهویزیۆنی
ئهگهر کردووه. باسی ئێرانیشدا حکومهتیی
دهسهالتی خۆ بێ، دهسهالت و هێز پێوانهش
ئێستایمحسنرضاییوئهگهریدهسهالتداریی
لەداهاتوودا،زۆرلهرضاپهلویزیاتره.ئێستا
ئێمهدهبێچبکهین؟مهجبورینههڵبژێرین؟!

هێرشینیزامی؟
رهنگهههستکردنبهنیزیکبونیهێرشێکی
نیزامی،دیسانکاکمصطفییههلخهلهتاندبێ.
پێلێنۆمیحدکادا)30 6سالپێشئێستاله
ئهگهره ئهو ئهوکات که )1384 جۆزهردانی
زۆربههێزتریشبوو،پێیگوترابووکهحیساب
ههم و خهونه ههم ئامریکا، هێرشی لهسهر
نایه، وهدی هیچکات چون خهونه شهرمه!
شهرمهچونپێلهجێپێیمارینزیئامریکایی
که لهوهی زیاتر والتهکهت، بچێوه و بنێی
بهکرێگیراوی بی، نهتهوهکهت شۆرشگێری
داگیرکهرێکیدیکهی.رهنگههێرشینیزامیبۆ
رضاپهلویکهحازرهبهههرقیمهتێکدیسانبه
دهسهالتبگا،خهونێکیزۆرخۆشبێ،بهاڵمله
ههلومهرجیئێستادا،بۆکوردوبزوتنهوهکهی،

مالوێرانکهرێکیدیکهدهبێ.

تریبۆنی»صدایآمریکا«؟
بۆچیتهکاکمصطفی؟دهتههوێلهصدایآمریکا
ئهوجارقسهیزۆر ئهگهردایبنێین بلێیچی؟
جوانیشبکهی،باندیرضاپهلویزۆرئیعتباری
لهوتریبۆنهنهماوه.چهندساڵهبهشێکیزۆری
بهرنامهیهکیحهوتوانه،بۆتهوجیهیجینایهتهکانی
رێگای )له کراوه تهرخان پهلوی سهردهمی
جنایهتهکانی که رابردوو و ئێستا مقایسهی
کۆماریئیسالمیزیاترهلهپهلویوگۆیاخهلک
دهبێیهکیانههلبژێرن!(بهالمئهوبهرنامهیه
هیچکهسینهکردهشاپهرهست،بهلکوزیانێکی
زۆریبهصدایآمریکاگهیاندووه.سهبارهت
کێشهیکوردیش،رۆژنامهوانه له داکۆکی به
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لهو رهسمهن مصطفیش، کاک سهربهخۆکهی!
تریبۆنهرایگهیاند»کردستانجزءتفکیکناپذیر
ایراناست«تابهشکمدیساندهعوهتیکهنهوه.
دهیان کورد نیگبهتی و مهینهتی ئهگهر یانی
ئهوهندهشبێههرئهوهیهکهههیه،شۆونیسته
زیاتر؟ لهوه گوتوه دیکهیان چی فهقیرانه کان،
نیزیکبونهوهلهرضاپهلویئهگهرتهنانهتجیا
لهتریبونیدهنگیئامریکا،یارمهتیمالیشیبهدوا
دابێ،نرخێکییهکجارزۆرهکهتهنیاحدکانایدا
بهلکولهدهرهوهیکوردستانبهحیسابیخهڵکی

کوردیشدهنوسرێ.

گهرانهوهیسیستمیپاشایهتی؟
له ئێران خهلکی که نابیندرێ نیشانهیهک هیچ
داهاتوداحکومهتێکیپاشایهتی)تهنانهتئهگهر
سیمبولیکیشبێ(ههلبژێرنبهالمئهگهروهکوو
، بکهین بۆ حیسابی الوازیش زۆر گریمانێکی
پاشایهتیپهلوی پرسیارئهوهیهبۆرضاپهلوی؟
ئهگهر بوو. تهواو و رویشت زورنا و بوق به
قهراربێله»مجلسموسسان»ێکدا،پاشایهک
بۆئێرانههلبژێردرێ،ههرئێرانیهکدهتوانێ
کاندیدبێوبۆوێنهشانسیکهسێکیهاوفکری
یافروهرزۆرزیاترهلهشانسیکوری مصدق

جنایهتکارێکیوهکوومحمدرضاپهلوی.

مهرگوفهوتانیچاالکانیسیاسیناوخۆ؟
دووسالپێشئێستاکاکمصطفیوحیزبهکهی
حهیایههرکهسێکیاندهبردکهناویموسوی
وکروبیبهزاریداهاتبا،رابردویسیاسیئهو
و روون بهالم نیه دیفاع جێی کهسایهتیه دو
و بیر به گۆر ئالو دوکیان، ههر که ئاشکرایه

گیانی نرخی به ئامادهشن ، داهاتوه کرداریان
خۆیانوبنهمالهودۆستانیشیانبێ،نرخیئهو
گۆرانهبدهن،بهالمرضاپهلویچئالوگۆرێکی
ههیه بهلگهیهکی چ مصطفی کاک ؟ کردووه
کهئهوکاکرهزایه،رضاپهلویجاراننهماوه؟
کروبیوموسویکهلهناوخۆیوالتداخهریکن
نرخیگۆرانهسیاسیهکانیخۆیاندهدهن،ههزار
که ههیه دا پهلوی رضا بهسهر شهرهفیان
تهنانهتلهخۆکوشتنیبراکهشیوهکدوکانێک
بۆبازارگهرمیئیستفادهدهکا،ئێستاچبوهکه
پێیانوایهکروبیدهبێدادگاییبکرێوموسوی
دهبێئیعدامبکرێبهالمرضاپهلویدهبێخهالت
بکرێولهسهرشانیکوردان،بگهرێتهوهسهر

تاجوتهختهکهی؟

هێمنسهیدی،پوشپهری1390ههتاوی

*لەالپەڕەیفەیسبووکینووسەرهەڵگیراوە

*************

كازیوهبهدۆستانوهاوڕێكانتانبناسێنن!
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له م رۆژانه دا وه زیری كاروكاروباری كۆمه اڵیه تی حكومه تی  ناوه ند 
داوایكرد كه وا چیتر كار به بڕیاره  شومه كه ی رژێمی پێشووی عێراق 
نه كرێت, له به رئه وه ی بۆته  مایه ی نیگه رانی كرێكارانی عێراق و 
له وه دانییه   گومان  پێگه یوه ,  زۆریان  زه ره رێكی  سه ندیكاكانیان 
كرێكارانی  جه رگبربووه ,  كارێكی  خۆی  له كاتی  بڕیاره   ئه م 
كردووه  به دووله ت واته  كرێكاری كه رتی فه رمانگه كانی حكومی 
به ناو كراون به فه رمانبه ر, ئه م كاره ش كاردانه وه یه كی خرااپی 
هه بوو له ناو بزووتنه وه ی سه ندیكایی جیهان و هه روا رێكخراوی 
رازی  بڕیاره   به م  عه ره بی  كاری  رێكخراوی  نێوده وڵه تی و  كاری 
له بزووتنه وه   دابڕان  عێراق  كرێكارانی  زۆربه ی  بۆیه   نه بوون, 
كرێكارانی جیهان, كرێكارانی كه رته كانی تایبه ت و تێكه اڵویش 
به سترانه وه  به یاسایه كی الواز به ژماره       )71(ی ساڵی 19٨7 
هه یانبوو,  پێشوتر  كه له یاسای  لێسه ندرایه وه   مافیان  چه ندین 
ده ستی  ئه وسا  رژێمی  له كارخرا و,   1970 ساڵی  به یاسای)151(ی 
به سه ر موڵك و پاره و مافی كرێكاران داگرت و له سیسته می به ره و 
فرۆشته   كرێكارانی  ماڵی  موڵك و  پاشگه زبۆوه  و  سۆسیالیزمی 

سه رمایه داران و له شه ڕه  دۆراوه كه ی عێراق-ئێران به فیڕۆیدا.
لێره دا ماویه تی بڵێین به یه كگرتنه وه ی ئه م دووباله ی كرێكاران 
خواست و  ئامانجه كانی  كه هه موو  سه ندیكایه ك  چه تری  له ژێر 
ویستی داكۆكی كردن بێت له ماف و به رژه وه ندییه كانی كرێكاران و 
یاسایه كی كاری هاوچه رخ بێت و به رژه وه ندییه كانی كرێكارانی تیا 
پارێزراو بێت, له وانه  كرێكارانی بیناسازی و سه رشه قامه كان ئه م 
مافانه ی به پێی یاسای ژماره  )151(ی ساڵی 1970ی له كارخستوی 
هێزێكی  ئه بنه   ئه وكات  هاتوون  كه له خواره وه   بدرێته وه .  پێ 
به هه رێمی  عێراق  بازووی  فكر و  كرێكارانی  نه هاتووی  له بن 

كوردستانیشه وه ..
شوێنانه   له م  كرێكاران  1970سه ندیكای   )151( ژماره   له یاسای 

نوێنه ریان هه بوو
1-به پێی یاسای ژماره  )151(ی سه رجه م كرێكارانی كه رته كانی 
گشتی و تێكه اڵ و تایبه تی به شێوه یه كی )اجباری( بوون به ئه ندام 
چه تری  له ژێر  به گشتی  عێراق  كرێكارانی  له سه ندیكای 

سه ندیكاكانیان كۆببوونه وه 
ته واوبوونی  كرێكار و  به كاربوونی  ده ست  كاتی  2-دیاریكردنی 

كاره كه ی )انها الخدمه (
3-دیاریكردنی رۆژانه ی كرێكاران )تحدید االجور(.

 + كارگه   دادوه ر+به ڕێوه به ری  العمل(  )محكمه   كار  4-دادگای 
نوێنه ری كرێكاران له به غدا هه بوو به پله ی به ڕێوه به ری گشتی.

5-له هه ر ناوه ندێكی كاركردنی كارگه كاندا ژماره ی كرێكاران له  
)30(كرێكار زیاتر بوایه  لیژنه ی هاوبه شی هه بوو )الجنه  العمل 

ساڵی  )151(ی  ژماره   له یاسای   )34( ماده ی  به پێی  المشترك( 
.1970

)موسسه   كۆمه اڵیه تی  ده سته به ری  خانه نشین و  6-دامه زراوه ی 
التقاعد وچمان االجتماعی( لیژنه یه كی هاوبه شی هه بوو له  )6(
ئه ندام پێكهاتبوون نوێنه ری كرێكاری تیابوو به پله ی به ڕێوه به ری 

گشتی.
7-به ڕێوه به رایه تی به كارخستن و راهێنان و ئاماده كردنی پیشه یی 

نوێنه ری كرێكاری تیابوو.
بۆ  كۆمه اڵیه تی  بیمه ی  خانه نشین و  ٨-له به ڕێوه به رایه تییه كانی 
ئافره تانی كرێكار داینگه  +مۆڵه تی ته ندروستی و شوێنی كاری 

گونجاو هه بوو.
9-به پێی بریاری ژماره  )150( رژێم ده ستی به سه رپاره ی كرێكارانی 
دابین كراو داگرت كه بڕی )٨50(ملیۆن دیناری عێراقی ئه وكات 

بوو.
تاكو   1970 )151(ساڵی  ژماره   یاسای  ته مه نی  10-به درێژایی 
ساڵی 19٨7   )14(جار هه موار كراوه  هه مووشی له به رژه وه ندی 

خاوه نكار بووه .
11-به پێی بڕیاری )150(ی ساڵی 19٨7 كرێكاران بوونه  دوله ت: 
یه كه م كه رتی گشتی به ناو بوونه  فه رمانبه ر و مافی رێكخستنی 

سه ندیكاییان لێ قه ده غه كرا.
چه تری  له ژێر  تایبه ت  كه رتی  واته   دووه م  12-كه رتی 
هاتوون  له سه ره وه   مافانه ی  له م  به شكران  بێ  سه ندیكامانه وه  و 
ده ست به سه ر موڵك و ماڵی سه رجه م كرێكارانی داگیراو یاسایه كی 
الوازیان بۆ داناو تاكو ئێستا كرێكاران به ده ستییه وه  ده ناڵێنن.

به ئه ندام  بوون   19٨7 )71(ی  ژماره   یاسای  13-به پێی 
له سه ندیكاكانی كركاران ئاره زوومه ندانه یه   واته  )اختیاری(یه  , 
پێچه وانه ی سه ندیكاكانی تری وه ك رۆژنامه نووسان و مامۆستایان و 

پارێزه ران و ئه ندازیاران و كارمه ندانی ته ندروستی و هیتر..!

                       سه ندیكاكانی كرێكارانی لقی هه ولێر
 

****************                  
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              سۆنیا سدیق : ئافره تان هیچ رۆڵێكی راسته وخۆیان له سیاسه تدا نه بووه 

لهدوایگۆڕانكارییهگهورهكانلهساڵی2003لهعێراق
عهرهبی لهواڵتانی لهژمارهیهك ش 2011 له و
رۆژههاڵتیناوهڕاستوبهرهوپێشچوونیجیهانگری
ئافرهتان رهوشی دواین دواجار تهكنیك، دنیای و
سیاسیدایه؟ قۆناغێكی چ له كوردستان لهههرێمی
خۆیان ئازادییهكانیان بۆ ههمیشه بۆچی ئافرهتان
بۆخۆیان پیاوان ئایا دهكهن، پیاو بهئازادی بهراورد
هێندهئازادان،دواجارباوكساالریشبووتهمۆتهكهو
لهئافرهتاننابێتهوه،كهیوچۆندهكرێتئافرهتانیش
بهمافهسیاسییهكانیخۆیانبگهن،رێگایكوردستانبۆ
قسهكردنلهسهرئهمتهوهرهلهگهڵرۆژنامهنوسو
چاالكوانیبواریئافرهتان)سۆنیاسدیق(گفتوگۆیهكی

ئهنجامداوه.
كوردستان ئافرهتانی كاریگهرییهكانی و رۆڵ
سیاسهتدا لهبورای بهتایبهت كوردستاندا لهههرێمی

چۆنههڵدهسهنگێنێ؟

-وهكئاشكرایهرۆڵیئافرهتبریتییهلهرهنگدانهوهی
واقیعیكۆمهاڵیهتی،نهكتهنهارۆڵیئافرهت،بهڵكو
لهرهنگدانهوهیئهو بریتییه تاكهكانی رۆڵیههموو
هیچ ئافرهتان دههژین، تیایدا كۆمهاڵیهتییهی واقیعه
، سیاسهتتدا لهبواری نهبووه راستهوخۆیان رۆڵێكی
لهپشتهوهی بهردهوام ههبووبێت رۆڵیكیشی ئهگهر
رۆڵیپیاونواندوێتی،بهردهوامپیاوئهوبوارهیبۆ
رهخساندووهكهئهوهندهخۆیرۆڵیپێبدات،واته
پیاوبهپێیپێوهرهكانیعهقڵییهتیپیاوساالریبواریبۆ
ئافرهترهخساندووه،نهكبهپێیبهرژهوهندییهكانی

واقیعێكه ئهمه ئافرهت، عهقڵیهتی پێی به و ئافرهت
تهقلیدی كۆمهڵگایاكی وهك دهژین تیایدا ئێمه
پیاو رۆڵی ههمیشه ساالریی، باوك كۆمهڵگای واته
ئهم دهسته، به دهسهاڵتی پیاو چونكه پێشهوهیه، له
بواریگرنگهوه لهسێ ئافرهت پێماندهڵێت واقیعه
كۆمهاڵیهتی سستمی یهكهمیان زیانیپێدهگهینرێت؛
فهرمی دهسهاڵتهكانی ههموو واته ساالرییه باوك
بیروباوهڕی دووهمیان پیاوانه، موڵكی نافهرمی و
هیچی دهكرێت پهیڕهو خهڵكییهوه الیهن له كه باو
لهبهرژهوهندیئافرهتدانییه،بهڵكوههموویدژبه
ئهو ئایین، سێیهمیان دهڕوانێت، ئافرهت تواناكانی
ئافرهتان نادات رێگه ههیه پێی باوهڕمان ئایینهی
ئهم لهناو ئیتر ههبێت. رۆڵیان بوارهكان ههموو له
ژینگهیهیباسمانكرد،ئافرهتچۆندهتوانێرۆڵی
حزبهكاندا لهناو بتوانێت چۆن لهسیاسهتدا؟ ههبێت
رۆڵیههبێت؟لهناوژینگهیهكیكۆمهاڵیهتیبشێواودا
بنوێنن، سیاسییان رۆڵی پۆزهتیڤانه ناتوانن ئافرهتان
بهردهوامئافرهتیئێمهوهكوتاكێكینێگهتیڤسهیری
قۆناغی له بگره ئافرهت مێژوو بهدرێژایی كراوه،
منداڵییهوهكههێشتاسهروسیمایمێینهونێرینهیی
مرۆڤكامڵنهبووهبهشێوهیهكیجیاوازوبهچاوێكی
كهمترمامهڵهیلهگهڵدادهكرێتبهبهراوردكردن
لهگهڵشێوهیمامهڵهكردنیكوڕاندا،ئهمجیاوازكارییه
ئافرهت لهسهر نێگهتیڤ كاریگهری منداڵیدا لهكاتی
دروستدهكات،دواجارئهوئافرهتباوهڕهیبهخۆی
نابێت،لهبهرامبهرئهمهداپیاوباوهڕیبهخۆیزیاترو
پتهوتردهبێت،چونكهزهمینهیهكههبووهلهپهروهرده
ئهمانه  پهروهردهیی، دهزگاكانی له چ لهماڵهوه چ
لهناوحزبهكانداو نهبێت ئافرهترۆڵێیان وادهكهن

لهناودهسهاڵتیسیاسیشدا.
ئایاسیاسهتبۆخۆیوهكوچهمكهكهرێگرهلهبهردهم
توانای بۆخۆی ئافرهت بهپێچهوانهوه یان ئافرهتاندا،

ئهوهونهرهینییهكهسیاسهتمومارهسهبكات؟
هی هونهر ئهوا بزانین، بههونهر سیاسهت ئهگهر
شێوازی سیاسهت ئهگهریش مرۆڤایهتییه، ههموو
لهبهرئهوهی ئافرهت ئهوا بێت، ژیان رێكخستنی
نابێت( كۆمهڵگاش بێت نه )ئافرهت بۆیه دایكه،
ئهوهی لهبهر ههروهها راسته، ههر پێچهوانهكهشی
كامڵ پێكهوه مرۆڤبوونیان مانای پیاو و ئافرهت
لهئافرهتتدایه، كێشهكه بڵێین ئێمه ناكرێ دهبێت،
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ئهگهرئهوهۆكارانهیكهكاریگهرییانههبووهلهسهر
بگۆڕدرێ،ئهوائهوبڕوابونهیكهههیبووه ئافرهت
كه ههیه ئافرهتانێكمان نمونهی دهبێتهوه، دروست
تهنانهت و ههبووه رۆڵیان بااڵدا سیاسهتی لهئاستی
پۆستیسیاسیزۆرههستیاروكاریگهریشیانههبووه
ئهوهش دهبێ رۆژههاڵتییهكانیشدا، لهواڵته تهنانهت
ئهوروپیو ئێمهشوكۆمهڵگای بڵێمكهكۆمهڵگای
خۆرئاوایشبهنیسبهتئافرهتهوهیهكرژێمنئهویش
جیاكراوهتهوه ئایین لهخۆرئاوا بهاڵم ساالرییه، پیاو
زیاتر ئافرهت بۆ ئازادی پانتایی بۆیه لهدهسهاڵت،
فهراههمبووه،ههروههالهرووییاسایشهوهكاركراوه
بۆفهراههمكردنیمافهكانیئافرهت,ئهوهئهوهمان
ئاستی رۆژئاوا كۆمهڵگاكانی له كه دهردهخات بۆ

وشیارییاساییلهپلهیهكیبهرزدایه.
باوك رۆژههاڵتییهكان كۆمهڵگا ئهتهوێ لێرهوه
پیاو رۆژئاوا لهواڵتانی بهاڵم خراپه، ساالرییهكی

ساالرییهكیباشه؟
چاكهوخراپهلێرهداقسهیهكیلهسهرناكرێ،لهوێ
مافی تاڕادهیهك توانراوه لهوێ كراوه، چاكسازی
ئافرهتانبپارێزرێ،نهكتهنهاهیئافرهت،بهڵكوهی

ههموومرۆڤهكان،بهاڵملێرههیچیبۆناكرێ....
مهبهستتئهوهیهكهبهردهوامچاوهڕێیهپیاوشتێكی

بۆبكات؟
رونكردنهوهی بۆ بهێنمهوه بانمونهیهك نهخێر،
قسهكانیپێشوم،كاتێكرهشپێستهكانلهسهرئاستی
مرۆڤهیچحسابێكیانبۆنهدهكراههموومافهكانیان
وهكمرۆڤلێسهندرابۆوه،ئهمهرهوابوو؟!باشهكاتێك
مافهكانیانبهدهستهێناپێیاندرایهوه؟یانمافێكی
ناحهقییهك بدرایهتهوه! پێیان زهوتكراوبوودهبووایه
كراوهبهرامبهرئافرهتئهوناحهقییهنابێبهردهوامبێ،
مافیمنبهدهستیپیاونییه،خوێندنهوهمانبۆواقیعی
لهدۆخی تێبگهین ئهوهی بۆ زۆرگرنگه كۆمهاڵیهتی
ئافرهت،منگهربهشهقامێكداتێپهڕمههمووپیاوێك
به بووه ئیتر ئهمه ئهزانێ من بهخاوهنی خۆی
پیاو پهیرهودهكرێت، باو بیرێكی دیاردهیهكوهك
ئهگهرچهندرۆشنبیربێتوزانابێتئهگهرپێیبڵێن
بهالی نههیڵێت ههر بهرامبهرهكهی رهنگه ژنی تۆ

كهمهوهدووسێبۆكسیشدههاوێت.
پێتوانییهئافرهتخۆشیههوڵێكیئهوتۆناداتبۆ
بهدهستهێنانیمافیخۆی،بۆنمونهئافرهتێكئامادهیه
سیاسی مهكتهبی ئهندامی ببێته پیاوێكدا لهبهرگی
یان پیاوانهیه؟ بوونێكی بوونهكهی بهاڵم حزبێك،
لهالیهن جددی ههوڵێكی كه وایه پێتان ئێوه نهخێر
جددیان ڕۆڵێكی كه بۆئهوهی ههیه ئافرهتانهوه

ههبێتلهسیاسهتتدا؟
مێشكی تهنها كرد، ساالریمان پیاو باسی كه
ئافرهتانیشی مێشكی بێگومان ناگرێتهوه، پیاوان
كه ههیه ئافرهتمان ههربۆیهش داگیركردووه،
ههرچهنده حیزابهكاندا ناو له ههیه بهرزی پۆستی
نابن،بهاڵمبهعهقڵییهتی تێپهڕ لهپهنجهكانیدهست
یهك لهناو ئێمه كاردهكهن، و بیردهكهنهوه پیاو
و ئافرهت بۆیه بهكۆمهاڵیهتیبونداین، پڕۆسهیهكی
پیاویشههریهكهوهكتاكێكلهناوئهمپرۆسهیهدا،
واتا ههبێت، جیاوازیان )بایهلۆجیوه( لهرووی ئهگهر
ئهوه ئافرهتان و پیاوان لهنێوان جهستهیی جیاوازی
بێیت ناتوانیت ژیان، بهردهوامی بۆ پێویستییهكه
ژیان نهبێت جیاوازییه ئهو ئهگهر بههۆكار، بیكهیت
بهردهوامنابێت،ئهوئافرهتانهشیكهلهدهسهاڵتتدان
ئهو ژێركاریگهری له بیردهكهنهوه پیاو وهكو و
ئاماژهمان پێشتر كه كۆمهاڵیهتییهدان پهروهرده
پێكردوهوئهووشیارییهجێندهرییهیاننییهتاههست
ئهگهریش بێت، بهخۆیان باوهڕیان و بكهن بهخۆیان
بگهنه بهدهگمهنه بیرنهكهنهوه پیاو بهعهقڵییهتی
كاربكهیت پیاودا لهپهراوێزی ئهبێت بهرز، پۆستێكی
ئهگهرئافرهتبیتبۆئهوهیپۆستتپێبدرێ.ئهم
پیاودان، زیهنییهتی لهژێر ئهوهنده ئافرهتانه جۆره
بهرژهوهندییهكانیخۆشییان له زیان واههیه جاری
بههۆی بێت، لهخۆیان ئاگایان ئهوهی بهبێ ئهدهن
ناوشیاریجیندهرییهوهمهبهستلهوهیهكهئافرهت
وپیاوكاتێكلهدایكدههبنجیاوازییاننییه،باكهمێك
ئهمهشیبكهمهوه؛ئافرهتێكوهكوپیاوێكپهروهرده
بكهههمووئاكاروكهسایهتیبهرهوپیاوهتیدهچێت،
كۆمهڵگا تاكی گرفتی راسته، پێچهوانهكهیشی ئهمه
تهنها بهرههمناهێنین هزر ئهوهیه تهقلیدییهكان
وهریدهگرینهوهوهكخۆیبهئامادهكراویواتههیچ
شیكردنهوهیهكیزانستیولۆژیكیماننییهبۆكێشهو
پرسهكانمانبۆیهداهێنانناكهینلهبیركردنهوهداههر

ئهمهشهجیاماندهكاتهوهلهكۆمهڵگامۆدێرنهكان.
ژمارهیهك كه سااڵنێكه كوردستاندا لهههرێمی
لهئافرهتورێكخراوتهنانهتههندێلهكهسایهتییه
پیاوهكانیشكهداوایمافهكانیئافرهتئهكهنبهم
شێوهیهدهریئهبڕن،ئافرهتیشوهكوپیاودهبێمافی
پیاوان لێرهدایه؛ پرسیارهكه ههبێت، ئازادی ههبێت
تاچهندلهمههرێمهداولهمكۆمهڵگاتهقلیدییهداكه
تۆناوتناخاوهنمافوئازادینتائاقرهتانخۆیانیان

پێبهراوردبكهن؟
یهكجار پیاوان ئهگهر ئێمهدا كۆمهڵگای له
پیاو دهچهوسێنهوه، دووجار ئافرهتان بچهوسێنهوه
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كازیوهبهدۆستانوهاوڕێكانتانبناسێنن!

بهدهستی)ههرشتێك(بچهوسێتوه،ئافرهتبهدهستی
ئافرهت دهچهوسێتهوه، پیاوهكهش و شته( )ئهو
كه ههیه! ئازادی سونبولێكی چ كۆمهڵگایهدا لهم
بۆیه دهبات، بهڕێوهی باوهكان بیره شتێك ههموو
پیاوی تهسكهی ئازادییه لهو ئازادی نموونهی ئهو
كۆمهڵگایئێمهداههیهتیدهبینێتوبهغیلیپێدێت،
بزانێت كه نییه جێندهرییهی وشیارییه ئهو چونكه
ئازادی فراوانتره، لهوهش زۆر ئهو ئازادییهكهی
پیاوهكهشزۆرلهوهفراوانترهكهدهبواههیبێتله
ناوكۆمهڵگادا،پیاوانیشداهێنانیسیاسییاننهكردووه،
پێشكهوتن و داهێنان بۆ كهرهسته باشترین پێوهری
و منااڵن )ئافرهتان، لهكۆمهڵگادا توێژه 3 دۆخی
كار تهسكدا لهپانتایێكی بهگشتی ئافرهتان پیرهكان(،
بۆ بههێز بزوتنهوهیهكی نهبونهته ئێستا تا دهكهن،
پیاوانیش بهێنن، دهست به خۆیان مافهكانی ئهوهی
ههمیشهبهگوێرهیبهرنامهیهكیداڕێژراوكاردهكهن
وهك دهسهاڵت نهگهنه بهتوانا ئافرهتی ئهوهی بۆ
چۆنلهبهرامبهرپیاویتواناداریشداههمانسیاسهت
دهگوزهرێبهاڵمبهشێوهیهكیكهمتر،داواكارییهكانی
لهرێكخراوهكاندا ئهوانهی بهتایبهتی ئافرهتیش

كاردهكهنجهوههرینین.
دێت تا كوردستاندا ههرێمی لهكۆمهڵگای
روو ژمارهیان ئافرهتان بواری رێكخراوهكانی
دژ توندوتیژییهكانی لهبهرامبهریشدا لهزیادبوونه،

بهئافرهتانزیاترئهبێت،رایتۆلهمڕووهوه؟
و حزبی لهرهنگی نهبووه رزگارییان رێكخراوهكان
دروست كه رێكخراوێك ههر تایبهت، بهرژهوهندی
شێوهیهكی به بهرپرسیارییهتی به ههست دهبێت
ئۆتۆناكهنلهبهرامبهركێشهكانیكۆمهڵگاكهیان،ههر
كاتێكیشرێكخراوهكهدهستبهكاردهبێتزهمینهكه
ههموویبۆئهوهخۆشدهكاتچۆنسوودوهربگریت
خۆیدایه، تایبهتی بهرژهوهندی له چهندیش تا
بهجوانی رێكخراوهكان ئهوهی هۆی ئهمهشدهبێته
كاریخۆیاننهكهن،ههركاتێكئهمرێكخراوانهبوون
بههۆكاریپاڵهپهستۆلهبهرامبهرههڵهكانیدهسهاڵت
یاسا زهروره پێی به وتوانیان بوارهكان ههموو له
ئهوكات مهدهنییهوه لهڕێگهیهكی ههڵبهت بگۆڕن
ئێمهدهبینهكۆمهڵگایهكیمهدهنی،هێشتاماومانهبۆ
بهاڵم زیاددهبن، رێكخراوهكان تادێت قۆناغه، ئهو
هیچبهرههمێكیاننهبووه،كاریگهرییاننهبووهبهسهر

نهبوونیان و بهبوون لهكۆمهڵگادا، گۆڕان پرۆسهی
ههستبهشتێكیئهوتۆناكهیت،چونكهكاریگهرییهكی
بهاڵمسهقفی ئهكتیڤن، نهبووه،ههندێكیان ئهوتۆیان
داواكارییانزۆرنزمه،چونكههێشتائایدیایئێمهبۆ

كاریرێكخراوهییلهئاستێكینزمدایه.
رابردوودا مانگی لهچهندین كه ئهوخۆپیشاندانانهی
نیشتیمانی و بهردهوامن ئێستاش تا و روودهدهن
خستووهته ناوهڕاستیان رۆژههاڵتی و عهرهبی
مهزنیشیان گۆڕانكاری و گهورهوه پرسیاری ژێر
لهژمارهیهكلهواڵتانیعهرهبیدادروستكرد،پێتوایه
لێكرا خۆپیشاندانیان كه واڵتانهی ئهو ئافرهتانی كه
توانیانبهژدارییهكیكاریگهربكهن،قسهیهكهتههیه

لهمروهوه؟
ههمووئهوشۆڕشانهیكهلهرۆژههاڵتیناوهراستتدا
روودهدهن،باوكساالریحوكمدهكاتلهمواڵتانهدا،
بهاڵم بوبن، دیموكراتیش واڵت ههندێ لهوانهیه
لهدوایئهمشۆڕشانهئاراستهیواڵتهكهیانبهرهوكوێ
ئاینی واڵتانێكی بهرهو ئاراستهكان ههموو دهڕوات!
ئیسالمیدهڕوات،داواكارییهكانبهوئاراستهیهیه،ههر
ئێستاش و دروستكردبوو دهسهاڵتهی ئهو پیاوبوو
دهیگۆڕێت، نییهو قبوڵ دهسهاڵتهی ئهو پیاوه ههر
ئافرهتههمیشهولهههمووجێیهكدارۆڵیههبووه،
و وسهرقاڵیشۆرش دهرهوه بڕۆنه پیاوان ئهگهر
رێپێوانبن،ئهیكێپهروهردهیمندااڵنبكاتئاگای
لهماڵبێت؟بێگومانئافرهت.ههروههالهواڵتێكهوهبۆ
واڵتێكیترجیاوازیههیه،لهتونسبهرچاودهكهوتن
نییه، رۆڵیان تر واڵتی لهههندێ و كهمتر لهمیسر
بهشێوهیهكیگشتیرۆڵیكیراستهوخۆیاننهبووهلهم
شۆڕشورێپێوانانهیئهمدواییهیواڵتانیرۆژههاڵتی
بڕوای پهراوێزخراوه،دواجاریش ناوهڕاست،چونكه
بهخۆینییهكهبێتهسهرشهقاموداوایگۆڕانبكات،
چونكهلهبهرامبهرخۆشیدابهردهوامكهسایهتییهكی
رهنگه نێگهتیڤه، رۆڵهكانیشی بۆیه ههر نێگهتیڤه

بارودۆخیانبهرهوخراپتریشبڕوات.


ئامادهكردن:عفــانئــهحـمهد
سهرچاوه:رێگایكوردستان
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