
                 
ماهنامه                      

 کازیوه
)سپيده دم(  

 
        ١٣٨٩ه              آبان ما                                                             شماره: دوم           

جمعی از هواداران حزب توده ايران در کردستان نشريه  
 
  

 
 

  
 آزادی ، دموکراسی و عدالت اجتماعی



1389کازيوه / شماره دوم / آبان ماه   2 

 مطالب اين شماره :                                                                    صفحه
 
 

٣......................................................................................  سرمقاله           •  
٤  چشم انداز تحوالت کشور و مبارزه برای طرد رژيم واليت فقيه ...........................................  • 
٦  به قتل و غارت مرزنشينان خاتمه دهيد !......................................................................    • 
٧  ناآرامی در غرب کشور خطری که بايد آن را جدی گرفت....................................................  • 

 •    ٨ .................................................................( نامه ای از فرزاد کمانگر )   قوی باش رفيق !
 •  ٩  ديدگاه حزب توده ايران در باره فدراليسم   .....................................................................

١٠  رفيق شهيد علی شناسايی    .....................................................................................  • 
١١  سخنرانی نماينده حزب توده ايران در نشست گروه چپ پارلمان اروپا  ................................  • 
١٣  شرکت هيئت نمايندگی حزب توده ايران در کنگره حزب کمونيست بريتانيا   ..........................  • 

١٥.....................................................................................  )(کريس دی برگ حقيقت ساده   • 
 

================================= 
 

                                                          الپه ڕه به شی كوردی :
١٦...........................................................................................................  سه روتار • 

١٨.....................................................  كشه ی په نابه رانی مه ده نی له  كوردستانی ئراق  • 
١٩.......................................  یان شمشری "دمۆكلس"ردراوێپه سڵ ھه یحوكم  • 
 ٢١................ ............................ جیاوازی نوان یه كسانی و ره وابینی ............•
 ٢٤.......... .......................... كاری توندوتیژی شۆڕش په راوز ده خات ................•

 •    ٢٨معرفی کتاب:      .................................................................................................. 
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Uhttp://www.tudehpartyiran.org/ U 
انتشار می يابد.  

 
همچنين مسئوليت مطالبی که به نام اشخاص در کازيوه منتشر می شود برعهده ی نويسنده آن 

   .  است
 
  تماس با كازيوه:    Utudeh_kurdistan@yahoo.co.uk U  

 
  : پايگاه اينرتنيت كازيوه 

http://a1320.wordpress.com/ 

http://www.tudehpartyiran.org/�
mailto:tudeh_kurdistan@yahoo.co.uk�


1389کازيوه / شماره دوم / آبان ماه   3 

 سرمقاله
 

بدون شک در دنيای امروز تهيه و انتشار نشريه 
ای با حجم و کيفيت کازيوه، با توجه به امکانات 
وسيعی که نشر کامپيوتری و شبکه اينترنت در 

اختيار همگان قرار داده است، کار چندان دشوار و 
پر زحمتی به نظر نمی رسد.  

با اين حال مسئله توضيع نشريه و رساندن آن به 
دست مخاطبين، همچنان و چه بسا بيش از گذشته 

سخت و دشوار است.  
اين دشواری بويژه برای جمع ما، آن هم در شرايط 
کار مخفی که توام با مشکالت و خطرهايی است که 

کمترين بی توجهی به آنها دستکم می تواند ادامه 
حيات "کازيوه" را به خطر بيندازد و ناشگفته پرپر 

کند، کامال ملموس و محدود کننده است.  
از اين گذشته کازيوه در حال حاضر حتی از داشتن 

يک پايگاه اينترنتی (سايت) نيز محروم است و هيچ 
امکانی هم برای راه اندازی آن ندارد. که اين مسئله 
نيز به نوبه خود بر دشواری توضيع نشريه افزوده 

است.  
همه ی اينها در حالی است که متاسفانه تا اين لحظه 
راه يا راه های کم خطر، سريع و کم هزينه ای برای 

رساندن نشريه به دست مخاطبين آن نيافته ايم و 
همچنان در اين خصوص مشغول مطالعه و بررسی 

هستيم.  
واقعيت اين است که حل اين معضل برای جمع ما 

بسيار مهم و تعيين کننده است و ادامه انتشار 
کازيوه در گروه يافتن چنين راه هايی است.   

ما در ابتدای شروع به کار نشريه، از جمله راه 
هايی که برای شناساندن و توضيع نشريه در نظر 

گرفته بوديم و با خوشبينی روی آن حساب می 
کرديم، همکاری  برخی سايت ها و پايگاه های 

اينترنتی سازمانها و احزاب مترقی کشورمان و چند 
سايت کردی ظاهرا مستقل ترقی خواه بود، به همين 

خاطر همراه با شماره اول کازيوه، طی نامه ی 
محترمانه ای از مديران اينگونه سايت ها خواهش 
کرديم گوشه ی کوچکی از سايت خود را به معرفی 

کازيوه يا دستکم درج خبر انتشار آن اختصاص 
دهند.  

اما متاسفانه و در کمال ناباوری انتظار ما برآورده 
نشد و مديران اين سايت ها، به هر علت حاضر 

نشدند در حد يک خبر ساده نيز صحبتی از انتشار و 
دريافت کازيوه به ميان آورند! 

اين نامهربانی غيردوستانه در حالی بود که همه 
دست اندرکاران اين سايت ها مدام از پرنسيپ های 

روزنامه نگاری و اطالع رسانی بی طرفانه سخن 
گفته و می گويند.  

درست در چنين جو مايوس کننده و تاسف باری بود 
که مديريت سايت وزين "نويد نو" با آغوش باز 
پذيرای کازيوه شد و ضمن آرزوی موفقيت برای 

 شماره اول نشريه  PDFتحريريه کازيوه، نسخه 
امان را جهت مطالعه بر روی سايت قرار داد.  

ما صميمانه سپاسگذار اين رفقا هستيم.  
بدون شک هم ما و هم همه ی هواداران و دوستان 

حزب توده ايران در کردستان اقدام دوستانه و حرفه 
ای "نويد نو" را فراموش نخواهيم کرد و همواره 

با احترام از آنان ياد خواهيم کرد.  
اما نامهربانی ديگران را به هر علت که بود باشد، 

به فراموشی خواهيم سپرد و همچنان از همه ی 
ترقی خواهان کشورمان انتظار داريم ما را در تهيه، 
انتشار و رساندن کازيوه به دست مخاطبين آن ياری 

کنند.  
 
 
 
 
 
 

تحريريه کازيوه  
  1389آبان ماه 

 
 پوزش خواهی !

 
 متاسفانه به دليل پاره ای مشکالت ، اين شماره از 
  کازيوه با تاخير و همراه با مشکل فنی (در نسخه 

 PDF) آن انتشار يافت . 
  از اين بابت صميمانه پوزش ميخواهيم .
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 چشم انداز تحوالت کشور و مبارزه برای
 

”ت فقيهطرد رژيم “والی   
 
 
همان طور که تاریخ مبارزات ميهن ما نشان داده 
است حرف آخر را در این مبارزه توده ها خواهند 
زد و نه مرتجعان حاکم. چشم انداز تحوالت آینده 
 کشور نشانگر ادامه و تشدید بحران رژیم است 

 
تأمل بر سر روند سياسی، اجتماعی و اقتصادی 
کشور و چشم انداز تحوالت آتی در شرایط ادامه 

حاکميت استبدادی ولی فقيه و نظامی -
انتظامی شدن بيش از پيش ماهيت حاکميت 

کنونی به یکی از موضوعات اساسی مورد توجه 
نيروهای سياسی-اجتماعی کشور بدل شده 

 است. 
، و در پی آن کودتای 1388 خرداد 22انتخابات 

نظامی ولی فقيه و پایمال شدن آرای ميليون ها 
ایرانی، ماهيت بسيار ارتجاعی و محدود 

ساختارهای کنونی را در سامان دهی تحوالت 
اساسی به نفع منافع و خواست های اکثریت 

 مردم ميهن ما به نمایش گذاشت. 
ساختار رژیم والیت فقيه، همان طوری که حزب 

ما سالهاست بر آن اشاره دارد، ساختاری عميقًا 
استبدادی، ضد مردمی و سد اساسی یی است 

در راه تحقق حاکميت مردم بر سرنوشت شان. 
کودتای انتخاباتی خرداد نشان داد که رژیم با 

اتکاء به “نهادهای قانونی” زیر نظر و کنترل ولی 
فقيه، از جمله شورای ارتجاعی نگهبان، و 

نيروهای نظامی و انتظامی می تواند به راحتی 
حق طبيعی مردم در انتخاب نمایندگان، و ریاست 

جمهوری را به محاق تعطيل کشانده و مزدوران 
خود را بر کرسی اداره قوه مجریه و مقننه 

 بنشاند. 
این عملکرد که ما اعمال آن را در جریان دو 

 و 1384انتخابات ریاست جمهوری سال های 
 1386 و همچنين انتخابات مجلس در سال 1388

مشاهده کرده ایم سئوال اساسی یی را در 
مقابل جنبش اصالحات قرار می دهد. رفراندوم 

، و در پی آن انتخاب 1376تاریخی دوم خرداد 
سيد محمد خاتمی، به عنوان ریاست جمهوری و 

در پی آن حاکم شدن اصالح طلبان بر مجلس 
ششم تجربه یگانه ای در تاریخ ميهن ما پس از 

 بود که امکانات ویژه ای را 1357انقالب بهمن 
برای ایجاد تغييرات مهم در روند اداره ميهن 

فراهم آورد. این امکان تاریخی به دالیل گوناگون، 
از جمله محدویت های نظری-طبقاتی اصالح 

طلبانی که اراده امور قوه مقننه و مجریه را در 
دست گرفتند، نتوانست آن تغييرات اساسی 

الزم از جمله محدود کردن اختيارات ولی فقيه و 
نيروهای نظامی-انتظامی در تصميم گيری های 

سياسی-اقتصادی کشور را، به عنوان گام 
نخست در راه تحقق حاکميت مردم بر سرنوشت 

 شان سازمان دهی کند. 
مرتجعان حاکم با درس گيری از شکست دوم 

، 1380 و در پی آن شکست خرداد 1376خرداد 

مصمم شدند که شرایطی را پدید آورند که چنين 
تحوالتی که حامل خطرات مهلکی برای ادامه 

 رژیم والیت فقيه بود دیگر امکان تکرار نيابد. 
تجربه سه انتخابات بعدی نشانگر برخورد نوین 

رژیم با امر مراجعه به آرای مردم بود. حاکم 
کردن نظاميان و نيروهای انتظامی بر اداره 

انتخابات و تقلبات بی سابقه، مسئله حد و حدود 
موثر بودن شرکت در چنين شکلی از “انتخابات” 

را در مقابل جنبش اصالح طلب و رهبران 
 سياسی-اجتماعی جنبش قرار داده است. 

محدود کردن هرگونه امکانات تبليغاتی، 
دستگيری، شکنجه و سازمان دهی شوهای 

تلویزیونی، انحالل احزاب و سازمان های طرفدار 
اصالحات، و تبعيد خانگی مراجع تقليد و رهبران 

درجه اول مذهبی که حاضر به همکاری با برنامه 
های خامنه ای و نظاميان حامی او نيستند، و 

مهم تر از آن سرکوب خشن جنبش های 
اجتماعی، از جمله تهاجم به جنبش سندیکایی، 

مبارزات زنان، و جنبش دانشجویی در مجموع 
شرایط جدیدی را در حيات سياسی-اجتماعی 

کشور پدید آورده است که نيازمند بررسی عينی 
و هوشمندانه برای یافتن راهکارهای مناسب در 
راه پيشبرد امر جنبش مردمی است. نکته جالب 

در اخبار هفته های اخير و سفر خامنه ای به قم، 
که از جمله برای تحکيم پایه های متزلزل ولی 

فقيه در ميان مراجع تقليد صورت گرفته بود، در 
عين حال فرصتی بود برای خامنه ای و طرفداران 

او که سياست های کنونی و برنامه هایشان را 
برای آینده، از جمله نظامی-انتظامی شدن بيش 

از پيش حاکميت کشور را برای موافقان و 
 مخالفان ترسيم کنند 

سخنرانی خامنه ای در جمع بسيجيان، در سفر 
به قم، و تاکيد او بر لزوم تقویت نقش بسيج و 
سپاه در صحنه سياسی کشور، به روشنی و 

فارغ از هر گونه ابهام تکيه گاه اصلی ولی فقيه 
و دولت ضد ملی احمدی نژاد را در معادالت 
سياسی نشان می دهد. خامنه ای در این 

سخنرانی ضمن تعریف و تمحيد فراوان از سپاه و 
بسيج از جمله تاکيد کرد: “یکی از موفقيت های 
بسيج، افزایش توانایی و بصيرت خود در مقابل 

پيچيده شدن توطئه های دشمنان است که 
 موید این موضوع است ... ٨٨قضایای فتنه سال 

 خيلی ها اشتباه کردند و از این ٨٨در فتنه سال 
جمع، بسياری هم بعد از مدتی اشتباه خود را 
تصحيح کردند اما حرکت عظيم بسيج با حفظ 

پرچم بصيرت، مسير را اشتباه نکرد و توانست در 
 صراط حق بماند. ...”

پس از ایراد این سخنرانی، وزیر اطالعات دولت 
کودتا در گردهمایی مسئوالن سياسی نيروهای 
مسلح، با صراحت تمام اعالم کرد، دولت احمدی 

نژاد طبق برنامه ریزی و زیر هدایت ولی فقيه 
تشکيل شده است. وی روز چهارم آبان ماه در 
این زمينه خاطر نشان ساخت: “امروز مسيری 

که مقام معظم رهبری طراحی کرده اند وضعيت 
را به گونه ای شکل داده که دولت نهم و دهم بر 
سر کار آید و نظام در مسير درست قرار بگيرد و 
به این ترتيب مقابله هایی که با آن صورت می 

گيرد یک مقوله کامال جدی است. ...” (تأکيدات از 
  ماست)
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سئوال اساسی یی که با توجه به ارزیابی های 
باال باید به آن پاسخ روشنی داد این است در 

وضعيت کنونی چگونه سياست های عملی و 
واقع گرایانه یی را باید برای پيشبرد امر مبارزه 

 اتخاذ کرد؟  
تجربيات یک سال و نيم گذشته که با تظاهرات 

ميليونی و با شکوه مردم بر ضد کودتای 
انتخاباتی ولی فقيه آغاز شد حاوی درس های 

مهم و نکات جالبی است که باید به آنها توجه 
  کرد.

مسئله اول محدوده بسيار تنگ شعارهای مطرح 
شده از سوی جنبش اصالحات و تمرکز اساسی 

آن بر شعار “رأی من کجاست” در پی کودتای 
انتخاباتی ولی فقيه رژیم بود. این محدود بودن 

شعار ها و نپرداختن به مسایلی همچون بی 
عدالتی لجام گسيخته، فقر و محروميت، 

نتوانست آن طور که باید و شایسته است بخش 
های گسترده توده های کار و زحمت را به 

صفوف مبارزه جلب کند. کم سو بودن نقش 
طبقه کارگر و زحمتکشان در جنبشی که پس از 

 شروع شد با 1388 خرداد 22کودتای انتخاباتی 
تشدید فشار و سرکوب خشن و خونين تظاهرات 

خيابانی، پاشنه آشيل جنبش شد، که رژیم 
توانست با استفاده از آن و بستن امکانات 

ارتباطی و حاکم کردن نظاميان بر شهرهای 
عمده کشور، به تدریج جلوی حرکت های 

اعتراضی را سد کرده و این شکل مبارزه توده ها 
 را با مشکالت جدی رو به رو کند. 

نکته قابل توجه دیگر در تحوالت یک سال و نيم 
گذشته این است که با وجود همه حرکت های 
ولی فقيه و نظاميان حاکم برای خاتمه دادن به 

” جنبش مردمی نه تنها متوقف نشده 88“فتنه 
است بلکه همچنان نيرومند به حيات خود ادامه 

می دهد. تنفر و انزجار توده ها از عملکرد و 
شيوه حکومتی دولت احمدی نژاد و حاکميت 

ولی فقيه و نظاميان حامی او بر حيات سياسی-
اقتصادی کشور آنچنان است که با پيدایش 
کوچکترین امکان بروزی دوباره در شکل یک 

انفجار بزرگ اجتماعی خود را نشان خواهد داد. 
تحوالت یک سال و نيم گذشته همچنين شکاف 

های جدیدی را در صفوف حاکميت و حتی 
نيروهای به اصطالح “اصولگرا” پدید آورده است 
که معنایش محدود تر شدن بيش از پيش پایگاه 

 اجتماعی خامنه ای و حاميان اوست. 
بحران رژیم نه تنها فروکش نکرده است، بلکه با 

ادامه و تعميق ورشکستگی اقتصادی -
اجتماعی سياست های رژیم و مجموع سياست 
های مخربی همچون یورش به حقوق اجتماعی 

مردم، تشدید روند خصوصی سازی، تشدید 
بيکاری و تعرض به یارانه ها، هر روز ابعاد 

گسترده تری به خود خواهد گرفت و بعضًا زمينه 
ساز مبارزات جدیدی در ميهن ما خواهد بود. 

آمادگی برای مصاف های آتی جنبش مردمی با 
رژیم والیت فقيه منوط به جسارت نيروهای 

طرفدار اصالحات در درک ضروریات لحظه کنونی 
و تشخيص ضرورت توجه مبارزه برای طرد شيوه 
حکومت مداری والیت مطلقه فقيه، ارائه برنامه 
جایگزین برای شکل آینده حکومت مردم و تأمين 

عدالت اجتماعی و غلبه بر فقر و محروميت و 

همچنين بسيج و سازمان دهی و پيوند منسجم 
وسيع ترین نيروهای اجتماعی خصوصًا طبقه 

 کارگر و زحمتکشان در صفوف این مبارزه است. 
سفر ناموفق خامنه ای به قم نشان داد که 

“کفگير” ولی فقيه و رژیمش “به ته دیگ خورده 
است” و بحران مشروعيتی که حاکميت کنونی 

را در خود فرو کشيده است همچنان ادامه یافته 
و هر روز ابعاد گسترده تری به خود خواهد 

گرفت. فراز و نشيب ها در امر مبارزه توده ها 
برای حصول آزادی و عدالت اجتماعی امری 

طبيعی است ولی همان طور که تاریخ مبارزات 
ميهن ما نشان داده است حرف آخر را در این 

مبارزه توده ها خواهند زد و نه مرتجعان حاکم. 
چشم انداز تحوالت آینده کشور نشانگر ادامه و 
تشدید بحران رژیم و ضرورت آماده کردن جنبش 

مردمی برای نبرد های تعيين کننده با استبداد 
                                                        حاکم است.
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  به قتل و غارت مرزنشينان خاتمه دهيد
 
 
 

 
روزی نيست که خبر مصادره اموال، يا به گلوله 

بستن عده ای از کولبرها و کاسبکاران خرده پای 
مناطق مرزی کردستان از طرف خبرگزاری های 

دولتی و غيردولتی ايران انعکاس نيابد. 
 به طوری که اين مسئله تبديل به يک امر تکراری 
شده و با همه دردناکی اش، ديگر حتی توجه کسی 
را نيز برنمی انگيزد و همچون امری عادی با آن 

برخورد می شود.  
کار به جايی رسيده است که کشته شدن، ناقص 

العضو شدن و به زندان رفتن و از دست دادن همه 
دار و ندار اندک اين کولبرها و کاسبکاران خرده پا، 
ديگر برای خود آنها هم تبديل به بخشی از واقعيات 

زندگی فاجعه بار روزانه اشان شده است و به 
ناگذير به آن تن داده اند.  

ديگر گشتن، غارت و به گلوله بستن کولبرها برای 
افراد نيروی انتظامی و سپاهی مستقر در مرزها نيز 

تبديل به "پيشه" شده است و با عدم پيگيری 
دستگاه قضايی در خصوص اين قتل و غارت ها، 

آنان نيز گستاخ تر از پيش به يکه تازی در مرزها 
مشغولند و هر کسی را که بخواهند، غارت، دستگير 

يا به گلوله می بندند و به کسی نيز جواب پس نمی 
دهند.  

همه اينها در حالی است که کالن قاچاقچيان بومی و 
غير بومی، که اغلب اين کولبرها در ازای دريافت 

دستمزدی اندک برای آنها کار ميکنند، در خانه های 
مجلل خود نشسته اند وبا رشوه دهی يا شراکت با 

مقامات اداری و انتظامی به قول خودشان" از مزر 
تا تهران جاده ها را ميخرند " و محموله های 

قاچاق خود را در برابر چشم صدها مامور انتظامی 
 وسپاهی " رشوه گزفته" به بازارهای ايران می 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

رسانند و بدون اينکه کمترين زحمتی کشيده باشند، 
 ی به  جيب می زنند.سودهای صدها ميليون تومان

از اين سوی مرز نيز، با همکاری همان ماموران و 
مقامات "رشوه بگير"، مواد مخدر، مواد خوراکی 
نيمه فاسد و هرچه را که بتوانند در بازار خارج از 

کنترل عراق " آب کنند"  ارسال می کنند و بر سود 
و ثروت خويش می افزايند.  

نيروی انتظامی و يگانهای سپاه  پاسداران مستقر 
در مرزها در حالی که به خوبی کالن قاچاخچيان 
فعال در منطقه را می شناسند و نشانی انبارهای 

کاالی آنان را در دست دارند، هرازگاهی، کولبرها و 
کاسبکاران (خرده قاچاخچيان) مرزنشين را مورد 

هجوم قرار ميدهند و اينگونه اقدامات شنيع خود را 
تحت عنوان "مبارزه با قاچاق کاال" به مقامات 

مافوق خود گزارش می دهند.  
با اينکه از گشايش بازارچه های مرزی و مبادله 

کاال به عراق زمان زيادی سپری نمی شود، تاکنون 
صدها و بلکه هزاران نفر از افراد مرزنشين که بر 

اساس قانون بازارچه های مرزی حق دارند به 
عنوان "پيله ور" به شيوه قانونی به تبادل کاال با 

آنسوی مرز بپردازند، به واسطه "قرق شدن" 
بازارچه ها از جانب چند بزرگ تاجر شناخته شده، 

به ناچار به قاچاق کاال روی نموده اند. 
 اين عده حتی بيشتر از کولبرها مورد دستبرد، 

هجوم و غارت ماموران نيروی انتظامی قرار می 
گيرند و اغلب قربانی اينگونه اقدامات و يورش ها 

می شوند و جان و مال و هستی خود را از دست 
ميدهند . 
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 تنش و ناآرامی در غرب کشور،
 

   خطری که بايد آن را جدی گرفت!
         
 
سلسله حوادث خونين در مناطق غربی کشور به 
ویژه مناطق کردنشين، نگرانی ژرف همه نيروها و 

شخصيت های ملی و ميهن دوست را برانگيخته 
 است. 

 
درگيری مسلحانه ميان افراد “ناشناس” با 

واحدهای امنيتی- نظامی درشهر سقز، دراواخر 
شهریور ماه، انفجار یک بمب قوی در مراسم رژه 

نيروهای نظامی به مناسبت سالگرد جنگ ایران و 
عراق در شهر مهاباد، درگيری مسلحانه خونين در 

اواسط مهر ماه در سطح شهر سنندج، مرکز 
استان کردستان، ناآرامی درشهرهای کامياران و 
مریوان، و نزاع و برخوردهای فيزیکی در دانشگاه 

اروميه، به بهانه توهين به اقوام و اقليت های 
ملی و مذهبی، به خوبی نمایانگر فضای سنگين 

و متشنج حاکم بر استان های غربی کشور است. 
این رویدادها که بدون شک اتفاقی و از مسير 

حوادث جاری ميهن ما جدا نيست، تاکنون با 
قاطعيت از سوی احزاب و سازمان های ملی و 

منطقه ای محکوم و مردود شناخته شده است. 
به عنوان نمونه، پس از انفجار مرگبار در شهر 
مهاباد، احزاب ملی کردستان ایران با انتشار 

بيانيه هایی این اقدام تروریستی را محکوم و 
استفاده از چنين روش هایی را مغایر با سياست 

و مواضع خود اعالم داشتند. در بيانيه مشترک 
احزاب کردستان ایران، با صراحت تاکيد می شود: 

“جنبش رهایی بخش کردستان و نيروهای 
سياسی آن، هرگز در مبارزه عادالنه خود به بمب 

گذاری در اماکن عمومی متوسل نشده و 
جمهوری اسالمی خود با اغراض مشخصی در 

طراحی و اجرای چنين اقداماتی سابقه دار است. 
 ”... 

در ميان فعاالن کرد و مبارزان جنبش ضد 
استبدادی کنونی، که در کردستان و دیگر استان 

های غربی زندگی می کنند، این اتفاق نظر وجود 
دارد که تروریسم کور و حوادث اخير نشانه هایی 

از تمایل کودتاچيان به تشدید فضای امنيتی در 
غرب کشور و تسری آن به سراسر ایران است. 

چندی پيش سخنگوی سازمان دفاع از حقوق 
بشر کردستان پيرامون رخدادهای خونين، از 

جمله درگيری مسلحانه در شهر سنندج، خاطر 
نشان ساخت: “این حرکت در جهت تحقق 

خواسته ها، منافع و مطالبات کردها نبوده و 
نيست و صرفا درجهت ميليتاریزه کردن کردستان 

است ... این حرکت نيز در راستای حوادث اخير 
 مهاباد است.”

گسترش خشونت در غرب کشور، به ویژه مناطق 
کردنشين، ارتباط مستقيم با سياست های 

تبعيض آميز و اعمال ستم ملی دارد. حضور سپاه 
پاسداران و فضای امنيتی حاکم در منطقه، 

زندگی هم ميهنان کرد ما را تحت تاثير مخرب خود 
قرار داده است، و این امر در پيوند با فقر 

اقتصادی و عدم دسترسی مردم به امکانات 
آموزشی، بهداشتی و فرهنگی و نظایر آن، 

کردستان را به منطقه ای متشنج و بستر 
مناسبی برای فعاليت های تروریستی کور و 
تنش آفرین بدل ساخته است. این را هم باید 

افزود که، درسایه فضای امنيتی و سرکوب احزاب 
ترقی خواه، زمينه مناسبی برای رشد جریانات 
ارتجاعی مذهبی فراهم آمده است، و تبليغات 

مذهبی رژیم در این مناطق و اعمال فشار بر اهل 
سنت و نادیده گرفتن حقوق آنان، پيدایش 

جریانات مذهبی واپس گرا و جنایتکار را سبب 
شده است. در طول ساليان اخير، سپاه پاسداران 

و وزارت اطالعات همواره دارای روابط معينی با 
این جریانات بوده اند و کوشيده اند تا از آنان به 
ضد نيروهای ملی، ميهن دوست و ترقی خواه 
استفاده کنند. سياست احزاب ملی کردستان 

دریک سال گذشته و همراهی مسئوالنه آن ها با 
جنبش مردمی بر ضد کودتای انتخاباتی، به هيچ 

وجه خوشایند کودتاچيان، خصوصا سپاه 
پاسداران، نيست، و از این رو یکی از اصلی ترین 
ترفندهای ارتجاع ایجاد تنش درمناطق کردنشين 

است (مشابه آنچه که در ابتدای انقالب اتفاق 
 افتاد، و منجر به جنگ برادر کشی گردید). 
بی گمان حوادث خونين اخير و اقدام های 

تروریستی در شهرهای مهاباد و سنندج را از این 
 چارچوب جدا و مستثنی نباید ارزیابی کرد. 

تحکيم رابطه و پيوند ميان جنبش های ملی با 
جنبش سراسری ضد استبدادی می تواند 

سياست تنش آفرینی کودتاچيان و نيروهای 
 مرتجع و ضد ملی را خنثی کرده و ناکام سازد!
 
 
 
 
 

  854به نقل از نامه مردم 
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!قوی باش رفيق  
 

 نامه فرزاد کمانگر به معلمان دربند

 
يکی بود يکی نبود ماهی سياه کوچولويی بود که 

با مادرش در جويبار زندگی می کرد ، ماهی از 
 تخمی که گذاشته بود تنها اين بچه برايش ١٠٠٠٠

مانده بود بنابراين ماهی سياه يکی يک دانه ی 
مادرش بود، يک روز ماهی کوچولو گفت: مادر 

من می خواهم از اينجا بروم. مادرش گفت کجا؟ می 
خواهم بروم ببينم جويبار آخرش کجاست. 

هم بندی، هم درد سالم 
شما را به خوبی می شناسم. معلم، آموزگار، 

همسايه ی ستاره های خاوران، همکالسی ده ها 
يار دبستانی که دفتر انشايشان پيوست پرونده 

هايشان شد و معلم دانش آموزانی که مدرک 
جرمشان انديشه های انسانيشان بود. شما را به 

خوبی می شناسم، همکاران صمد و خان علی 
هستيد. 

مرا هم که به ياد داريد 
منم، بندی بند اوين 

منم دانش آموز آراِم پشت ميز و نيمکت های 
شکسته ی روستاهای دورافتاده ی کردستان که 

عاشق ديدن درياست، 
منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در 

دل کوه شاهو، 
منم عاشق نقش ماهی سياه کوچولو شدن، 

منم، همان رفيق اعداميتان، 
حاال ديگر کوه و دره تمام شده بود و رودخانه از 

دشت همواری می گذشت. از راست به چپ 
رودخانه های کوچک ديگری هم به آن پيوسته 
بودند و آبش را چند برابر کرده بودند... ماهی 

کوچولو از فراوانی آب لذت می برد... ماهی 
کوچولو خواست ته آب برود. می توانست هرقدر 
دلش خواست شنا کند و کله اش به جايی نخورد 

 تايی ١٠٠٠٠ناگهان يک دسته ماهی را ديد، 
ميشدند، که يکی از آنها به ماهی سياه گفت: به 

دريا خوش آمدی رفيق. 
 

همکار دربند، مگر می توان پشت ميز صمد شدن 
 نشست و به چشمهای فرزندان اين آب و

خاک خيره شد و خاموش ماند؟ 
مگر می توان معلم بود و راه دريا را به ماهيان 

کوچولوی اين سرزمين نشان نداد؟ حاال چه فرقی 
می کند از ارس باشد يا کارون، سيروان باشد يا 

رود سرباز، چه فرقی می کند وقتی مقصد درياست 
و يکی شدن، وقتی راهنما آفتاب است. بگذار 

هم زندان باشد.  پاداشمان
 

مگر می توان بار سنگين مسئوليت معلم بودن و 
بذر آگاهی پاشيدن را بر دوش داشت و دم 

برنياورد؟ مگر می توان بغض فروخورده دانش 
آموزان و چهره ی نحيف آنان را ديد و دم نزد؟ 

 
مگر می توان در قحط سال عدل و داد معلم بود، 
اما "الف" و "بای" اميد و برابری را تدريس 
نکرد، حتی اگر راه ختم به اوين و مرگ شود؟ 

 
نمی توانم تصور کنم در سرزمين "صمد"، 

"خانعلی" و "عزتی" معلم باشيم و همراه ارس 
جاودانه نگرديم. نمی توانم تجسم کنم که نظاره گر 

رنج و فقر مردمان اين سرزمين باشيم و دل به 
رود و دريا نسپاريم و طغيان نکنيم؟ 

 
می دانم روزی اين راه سخت و پر فراز و نشيب، 
هموار گشته و سختی ها و مرارت های آن نشان 

افتخاری خواهد شد "برای تو معلم آزاده"، تا همه 
بدانند که معلم، معلم است حتی اگر سّد راهش فيلتر 

گزينش باشد و زندان و اعدام، که آموزگار نامش 
را، و افتخارش را ماهيان کوچولويش به او 

بخشيده اند، نه مرغان ماهيخوار. 
ماهی کوچولو آرام و شيرين در سطح دريا شنا 

ميکرد و با خود می گفت: حاال ديگر مردن برای 
من سخت نيست، تأسف آور هم نيست، حاال ديگر 
مردن هم برای من... که ناگهان مرغ ماهی خوار 

فرود آمد و او را برداشت و برد. ماهی بزرگ قصه 
 بچه و نوه اش گفت ١٢٠٠٠اش را تمام کرد و به 

 ماهی ١١٩٩٩حاال ديگر وقت خواب است. 
کوچولو شب بخير گفتند و مادر بزرگ هم خوابيد 
اما اين بار ماهی کوچولوی سرخ رنگی هرکاری 

کرد خوابش نبرد. فکر برش داشته بود... 
 
 

معلم اعدامی زندان اوين 
 ١٣٨٩فرزاد کمانگر - ارديبهشت ماه 
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 حزب توده ايران و فدراليسم
 
 

مسئله شكل نظام سياسي آينده ايران، علي 
الخصوص طي دو دهه اخير مورد بحث و بررسي 

جدي و همه جانبه احزاب و سازمان هاي سياسي و 
كارشناسان مسايل ايران قرار گرفته و آرا و نظريات 

گوناگوني در اين باره ابراز شده است. اين مسئله 
بويژه از طرف احزاب، گروه ها و شخصيت هاي 
برخواسته از ميان آن دسته از هم ميهناني كه به 

داليل ملي و مذهبي مورد ستم واقع شده و مي شوند، 
با جديت بيشتري مورد بحث و كنكاش قرار گرفته و 
همچنان مركز توجه آنان است.                            
           
حزب توده ايران نيز، عليرغم آنكه در كنگره چهارم 

 برگزار گرديد، جامع ترين و 1376خود كه در سال 
مترقي ترين برنامه سياسي، اقتصادي، اجتماعي و 

فرهنگي براي ايران پس از سرنگوني جمهوري 
اسالمي را تدوين و ارائه نموده بود ، به دور از هر 

گونه دگماتيسم و خودپسندي در كنگره پنجم حزب در 
 به بازنگري در آن بخش از برنامه حزب 1382سال 

كه به "حل مسئله ملي" مربوط بود، مبادرت ورزيد 
كه در نتيجه آن سند مهمي را به تصويب رساند كه 
طي آن جانب داري حزب توده ايران از استقرار يك 

 نظام "فدرال" در ايران مورد تاكيد قرار گرفته است. 
 
 
 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سند مصوب كنگره پنجم حزب توده ايران در سال 
  براي حل مسئله ملي:1382

 
 

 
 مساله ملی
----------- 

 
ايران کشوری است کثيرالمله که در آن خلق های 

گوناگون (فارس ها، آذربايجانی ها، کوردها، بلوچ ها، 
عرب ها و ترکمن ها) زندگی می کنند، و دارای سرزمين، 

زبان، آداب و آئين و رسوم ويژه خود هستند. افزون بر 
اين، اقليت های مذهبی در سراسر کشور، به صورت 

                                           پراکنده، زندگی می کنند.
رشته های گوناگونی خلق های گوناگون کشور ما را به 

هم پيوند می زند. آنها طی سده های متمادی تاريخ، 
سرنوشت مشترکی داشته اند و دست در دست هم، در 

ابداع و ايجاد فرهنگ غنی کشور ما با هم همکاری کرده 
اند، و در راه استقالل و آزادی ميهن مشترک خويش، 

                               دوشادوش هم، فداکاری کرده اند.
ی کامل حقوق کليه خلق برحزب توده ايران طرفدار برا *

ليت ها و خواهان اتحاد داوطلبانه آنها در قهای ايران و ا
چارچوب ميهن واحد، و بر پايه حفظ تماميت ارضی 

، ايران، ماست. براين اساس، حزب توده ايران
 و طرفدارسرسخت استقراريک حکومت فدرال در ايران
تامين حق کامل خلق های ايران در تعيين سرنوشت 

خويش، و شناسايی حق اقليت های مذهبی ساکن ايران 
(مسيحی، زرتشتی، کليمی، بهايی و جز آن) در برخوردار 

        شدن از کليه حقوق ملی، اجتماعی و فرهنگی است.
          

 
 (نقل از برنامه حزب توده ايران مصوب کنگره پنجم) 

 
 

حزب توده ايران در اين سند بسيار مهم و تاريخي 
قويا از استقرار "فدراليسم" در ايران حمايت و 

 جانبداري نموده است.
 ما در شماره هاي بعدي "كازيوه" اشكال مختلف 

"فدراليسم" را مورد بحث و بررسي جدي قرار 
خواهيم داد و مباني فدراليسمي را كه كنگره پنجم 

حزب توده ايران به پذيرش آن مبادرت نموده، تبين 
 خواهيم كرد. 
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رفيق شهيد علی شناسايی 
 
از پيش کسوتان جنبش کارگری ايران  
 

 1363شهادت در زير شکنجه آبان ماه 
 

رفيق شهيد علی شناسايی از پيش کسوتان جنبش 
 سال 43کارگری و توده ای کشور بوکه که پس از 

پيکار خستگی ناپذير زير شکنجه جان سپرد. 
 در باکو (مرکز آذربايجان 1292وی در سال 

شوروی) در يک خانواده مهاجر ايرانی چشم به 
زندگی گشود. پس از دوره آموزش مقدماتی در سال 

 به ايران بازگشت. به سربازی برده شد و 1310
سپس در کارخانه دخانيات به کارگری پرداخت. در 

 هم زمان با تاسيس حزب توده ايران به 1320سال 
آن پيوست و همراه او دهها تن از فعالين سنديکايی 

که هر کدام نماينده صدها کارگر بودند به حزب 
پيوستند. وی که در مقاطع گوناگون نقش مهمی در 
سازمان دهی مبارزه کارگری و اعتصابات به عهده 
داشت همواره تحت تعقيب رژيم ستم شاهی بود. در 

 به اتهام شرکت در "توطئه ترور شاه" 1327بهمن 
دستگير و به يک سال زندان محکوم شد. 

 مرداد، به دستور حزب به 28پس از کودتای ننگين 
تبريز رفت و در شرايط سخت زندگی مخفی توانست 

به تشکيالت کارگری و سنديکايی در آذربايجان 
سروسامانی بدهد. 

 به نمايندگی از سوی سنديکاهای 1333در اسفند
کارگری ايران به منظور شرکت در سنديکای جهانی 
کارگران مخفيانه به خارج از کشور رفت. اما هنگام 
بازگشت با تنی چند از يارانش از جمله رفيق شهيد 

 در بيروت دستگير و به –حسن حسين پور تبريزی 
ايران تحويل داده شد. رژيم رفيق شهيد شناسايی را 

 سال از 2 سال زندان محکوم کرد. وی 5ديگر بار به 
دوران زندان را در تبريز و سه سال را در تهران 

گذراند، سپس به دليل روحيه مقاوم و سرسختی که 
داشت يک سال بر سال های محکوميت وی افزوده 
شد و اين يک سال را در زندان برازجان (تبعيد گاه 
زندانيان سياسی) در شرايط بسيار دشواری سپری 

کرد. 
پس از رهايی از زندان، با حزب تماس گرفت و 

همچنان به ويژه در زمينه کارگری و سنديکايی به 
کار انقالبی خود ادامه داد. در اين سال ها خانه او 

پناهگاه چهره های درخشان مبارزان توده ای و 
کارگری از جمله رفيق علی اميد بود. با پيروزی 

 مبازه علنی خود را از سر گرفت و 57انقالب بهمن 
تمام توان و وقت خود را در اختيار حزب گذاشت. اين 

رفيق کهنسال برای خدمت به کارگران و حزب 
پرافتخارشان هميشه آماده بود. در کنار کارهای 

حزبی و سنديکايی، او کودکان رنجديده ميهن مان را 
نيز فراموش نمی کرد. او ساعات کوتاه استراحت 

خود را صرف ترجمه کتاب برای کودکان و نوجوانان 
می کرد. او بارها به خاطر احساس مسئوليت و تالش 

و از خودگذشتگی در راه انجام وظايف مورد تقدير 
قرار گرفت. 

 بهمن 17رفيق شناسايی در اولين يورش به حزب (
 ماه شکنجه و 18) دستگير شد و پس از 1361

 به شهادت رسيد. به هنگام مرگ 63تعزير در آبان 
 سال از مبارزه سازمان يافته او به عنوان 43درست 

عضو وفادار حزب توده ايران سپری شده بود. به 
دستور حاکمان "شرع" رفيق شناسايی در گورستان 

دورافتاده ای به خاک سپرده شد. اما دوستداران 
جنبش انقالبی و کارگری کشور آرامگاهش را غرق 

در گل کردند و در مراسم يادبود و سالگردش به 
سوگ نشستند. 

پيش از شهادت، هنگامی که دژخيمان رژيم به بهانه 
های گوناگون، داروهای او را قطع کردند و گردن و 
پاهايش ورم کرده بود و تاب ايستادن نداشت، گفت: 
آنها چيزی را از من می خواهند که اگر کشته شوم 

هم زير بار نمی روم. فشار زياد روی من آوردند که 
توبه کنم، تعهد بسپارم و انزجارنامه بنويسم. يعنی به 
اصطالح به "اتاق آزادی" بروم. اما اين محال است. 

من هيچ گناهی جز دفاع از انقالب ندارم. 
 

 ***
 هم راه با 1320رفيق علی شناسايی در دهم آبان ماه 

گروهی از کارگران دخانيات با امضا آنکت حزب، به 
صفوف حزب توده ايران پيوست. در مراسمی که در 

 به مناسبت چهلمين سال 1360دهم آبان ماه 
عضويت او در حزب و به منظور تجليل از مبارزات 

خستگی ناپذيرش در دفاع از منافع کارگران برپا شده 
بود. رفيقی پرسيد: "چرا يک ماه پس از بنيان 

گذاری حزب به آن پيوستنيد؟" رفيق شناسايی با 
حالتی برافروخته و جدی پاسخ داد: 

 عضور حزب 1320"نه، من از همان دهم مهر 
بودم، يک ماه تاخير در پر کردن آنکت حزبی به 

خاطر فعاليت شبانه روزی در سازمان دهی کارگران 
بود. وقتی به حزب آمدم تا آنکت پرکنم ده ها تن از 
فعالين سنديکايی را نيز با خود همراه داشتم که هر 

يک نماينده صدها کارگر بودند. من دير به حزب 
نيامدم. من حزب را به ميان کارگران بردم و با 

کارگران به حزب آمدم."  
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سخنرانی نماينده کميته مرکزی حزب 
توده ايران در نشست مهم گروه چپ 

پارلمان اروپا  
 

به دعوت گروه “اتحاد چپ اروپا و گروه سبز و 
، نماینده کميته GUE/NGLچپ شمال اروپا” 

مرکزی حزب ما در اجالس این گروه مهم 
پارلمانی اروپا، در قبرس حضور یافته و در 
جلسه ویژه ای که به بررسی وضع ایران 

اختصاص یافته بود، سخنرانی کرد.  
دیگر سخنران این نشست مهم خانم کورنيال 

ارنست، عضو حزب چپ اروپا، از آلمان و از 
مسئوالن “هيئت ایران” در پارلمان اروپا بود. 

در این جلسه که به ریاست آقای نيکوس 
چيونتس، عضو پارلمان اروپا، از یونان برگزار 
می شد، شماری از نمایندگان پارلمان اروپا، 

از جمله از قبرس، پرتغال، اسپانيا، یونان، 
جمهوری چک، آلمان، هلند، دانمارک، و 

فرانسه حضور داشتند. 
نماینده کميته مرکزی حزب مان در سخنرانی 

خود ضمن اشاره به شرایط دشوار زندگی 
زحمتکشان در زیر خط فقر و با اشاره به نرخ 

 ميليون نفر را 3/5% بيکاری که بيش از 17
به صف بيکاران رانده است و همچنين 

سياست های مخرب، ضد ملی و نوليبرالی 
دولت احمدی نژاد در خصوصی سازی لجام 

گسيخته و حمله به حقوق کارگران و 
زحمتکشان ميهن مان، به تشریح حوادث 

ایران، کودتای انتخاباتی رژیم والیت فقيه، به 
رهبری علی خامنه ای و نقش روز افزون 

نظاميان و نيروهای انتظامی در اداره امور 
کشور پرداخت. نماینده حزب ضمن اشاره به 

مبارزه حماسی ميليون ها ایرانی بر ضد 
کودتای انتخاباتی رژیم، جنبش اعتراضی را 

جنبشی مردمی و ضد استبدای ارزیابی کرد. 
نماینده حزبمان ضمن ارائه تحليل طبقاتی از 

حاکميت به قشرهای اجتماعی مختلف 
شرکت کننده در جنبش اعتراضی اشاره کرد 
و اضافه کرد که یکی از تالش های نيروهای 
مترقی و پيشرو ارتقای نقش طبقه کارگر در 
این جنبش بوده و هست. نماینده حزب ما در 

ادامه همين سخنان به جنبش قهرمانانه 
زنان ميهن ما که به رغم دشواری ها و 

فشارهای شدید و سرکوبگرانه رژیم به 
مبارزه خود ادامه می دهد و همچنين جنبش 

 دانشجویی کشور پرداخت و 

 
 

نمایندگان پارلمان اروپا را در جریان خواست 
های مبارزاتی آنها قرار داد.  

نماینده حزب سپس ضمن اشاره به دخالت 
های امپریاليستی در ميهن ما مخالفت شدید 
حزب توده ایران را با هرگونه دخالت خارجی 

اعالم کرد و با انتقاد از برخی نيروهای 
سياسی که خواهان اعمال و تشدید تحریم 
های اقتصادی بر ضد ایران هستند، اعمال 

تحریم اقتصادی را به ضرر منافع مردم ایران 
اعالم کرد و گفت همان طور که تجربه عراق 
نشان داد این تنها جکومت دیکتاتوری است 

که از اعمال این تحریم ها برای تشدید 
سرکوب و ارعاب مخالفان بهره برداری 

خواهد کرد.  
نماینده حزب ما در بخش مفصلی که به 

پرسش و پاسخ با نمایندگان پارلمان اروپا 
اختصاص داشت به سئواالت گوناگونی، از 

جمله پيرامون ادامه تنش ها و تشنج در 
زمينه سياست های هسته ای ایران پاسخ 

داد و از جمله گفت که حزب توده ایران 
مدافع حق ایران در بهره وری صلح آميز از 

انرژی هسته ای است و هيچ کشور و یا 
نيروی خارجی اجازه نفی این حق طبيعی 

ایران را ندارد. نماینده حزب ما سپس با 
اشاره به انباشت سالح های هسته ای در 

منطقه، از جمله در اسرائيل و پاکستان، 
گفت که نيروهای مترقی و آزادی خواه 
خواهان منطقه ای عاری از سالح های 

هسته ای هستند.  
نماینده حزب ما در بخش دیگری از پاسخ 
های خود ضمن اشاره به وضعيت دشوار 

زندانيان سياسی و فشارهای شکنجه گران 
برای درهم شکستن مخالفان از نمایندگان 

پارلمان اروپا خواست که تالش های خود را 
برای فشار بر دولت ایران در زمينه آزادی 

بدون قيد و شرط زندانيان سياسی تشدید 
کنند.  

سخنران بعدی این نشست خانم کورنيال 
ارنست، عضو حزب چپ اروپا، از آلمان و از 

مسئوالن “هيئت ایران” در پارلمان اروپا بود 
که در سخنان خود ضمن اشاره به وضعيت 

متشنج منطقه گفت که گروه چپ در پارلمان 
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اروپا مخالف هرگونه مداخله نظامی در ایران 
است. خانم ارنست با اشاره به سخنان 

نماینده حزب گفت ما هم با تشدید و اعمال 
تحریم بر ضد ایران مخالفيم و موافقيم که 

این چنين تحریم هایی نتيجه مشابهی 
همچون تحریم ها بر ضد دولت صدام را 

خواهد داشت. خانم ارنست همچنين تأکيد 
کرد آنها از جنبش دموکراتيک مردم ایران 

حمایت می کنند و در زمينه سرکوب حقوق 
بشر نگرانی ها و مخالفت های خود را به 

دولت ایران اعالم کرده اند. 
بخش انتهایی نشست به اظهار نظر 

نمایندگان پارلمان اروپا اختصاص داشت که 
در آن همه شرکت کنندگان ضمن تشکر از 

حضور نماینده کميته مرکزی حزبمان در این 
نشست مواضع اعالم شده حزب را روشنگر 

و برای درک دقيق تر حوادث ایران مفيد 
دانستند. 

شرکت کنندگان در این نشست، از جمله 
نماینده کميته مرکزی حزبمان، همچنين به 

دیدار آقای نيکوليس سيليکياتس، عضو 
کميته مرکزی حزب کمونيست قبرس-آکل و 

وزیر امور داخله قبرس رفتند و درباره 
مشکالت مهاجران سياسی به اروپا و 

سياست های پارلمان اروپا در این زمينه به 
تبادل نظر پرداختند.  

 
  854به نقل از نامه مردم 
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 کازيوه را به دوستان و رفقای خود
بشناسانيد و از اين طريق در توضيع 

 نشريه به ما  کمک کنيد! 
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شرکت هيئت نمايندگی حزب توده ايران در 
پنجاه و يکمين کنگره حزب کمونيست 

 بريتانيا 
 
 

بخشی از سخنان نماینده حزبمان به توضيح 
ماهيت روابط دیپلماتيک و تجاری دولت احمدی 

نژاد با برخی کشورهای ترقی خواه در آمریکای 
التين و کوشش های پرهزینه نمایندگان 

دیپلماتيک و ارگان های مطبوعاتی رژیم در خارج 
 از کشور اختصاص داشت. 

 
پنجاه و یکمين کنگره حزب کمونيست بریتانيا در 

 اکتبر) در ٣١ تا ٣٠روزهای هشتم و نهم آبان ماه (
منطقه کرویدون، در جنوب لندن، با موفقيت برگزار 

شد.این کنگره با توجه به بحران همه جانبه 
اقتصادی در کشورهای سرمایه داری و به ویژه 

انگلستان، که اقتصاد آن در دهه های اخير عمدتٌا 
و تقریبا دربست در خدمت سرمایه مالی بوده 

است، و نيز با توجه به قدرت رسيدن حزب 
 سال، اهميت بسزائی ١٣محافظه کار پس از 

داشت. کنگره همچنين با انتشار طرح جدید 
“مسير بریتانيا برای رسيدن به سوسياليسم”، 

برنامه استراتژیک حزب کمونيست بریتانيا، بحث 
در رابطه با آن را آغاز کرد. هيئت نمایندگی کميته 

مرکزی حزب توده ایران در کنار هيئت های 
نمایندگی احزاب کمونيست کوبا، فلسطين (حزب 
مردم فلسطين)، ایرلند، پرتغال، سودان و شيلی، 
به دعوت رسمی رهبری حزب برادر، در آن شرکت 
کردند. کمونيست های بریتانيا در بحث های کنگره 

پر اهميت خود که در نودمين سالگرد بنيانگذاری 
حزب برگزار می شد تعهد کردند که حزب را به 

نيروئی برای “مبارزه گری، صراحت و روشنگری، 
و وحدت” در مبارزه با سياست های ضدکارگری 

دولت نوليبرال ائتالف احزاب “محافظه کار” و 
“ليبرال – دموکرات” تبدیل کنند. هيئت های 

نمایندگی واحد های حزبی از سراسر کشور در 
رابطه با وظایف عاجل پيش روی طبقه کارگر در 

مقابله با سياست دولت راستگرای حاکم که 
تهاجمی همه جانبه به اشتغال و سيستم تامين 

اجتماعی را آغاز کرده است، بحث های دقيقی را 
مطرح کردند. محور عمده این بحث ها تاکيد بر نياز 

به ایجاد وسيع ترین اتحاد ها با سندیکاهای 
کارگری و عموم مردم در کارزار مخالفت با 

سياست کاهش بودجه های عمومی و حمله به 
دستاورد های زحمتکشان و به تحليل بردن بيشتر 

 بخش دولتی بود.
دبير کل حزب کمونيست بریتانيا، رفيق رابرت 

گریفيث، در سخنرانی افتتاحيه کنگره، خطاب به 
نمایندگان گفت که، حزب “برای مقابله با معضل 
بيکاری توده ای و دفاع از ویژگی های اساسی 

یک جامعه متمدن که در حال حاضر با تهاجم 
سبعانه سرمایه داری انحصار سودجو روبه رو 

ست” به دنبال “وسيع ترین ائتالف ممکن” است. 
او خواستار تشکيل یک “اتحاد ضد انحصارات” به 

منظور مخالفت با کاهش بودجه های رفاهی و 
اجتماعی شد و “جنگ طبقاتی” را که بر ضد 

کارگران و بيکاران به راه انداخته شده، مورد توجه 
قرار داد. رهبر حزب کمونيست بریتانيا در ادامه 

اظهار داشت که، طبقه حاکم در بریتانيا در مسير 
جنگ حرکت می کند و از هر امکان و راهی که در 

دسترس باشد برای تحميل برنامه خود برای 
اجرای سياست های ریاضت کشانه، پائين بردن 

ميزان ماليات های مستقيم، خصوصی سازی، از 
بين بردن مقررات کاری، و استثمار تشدید یابنده 
استفاده خواهد کرد. کنگره در کنار رسيدگی به 

امور تشکيالتی و مالی حزب، بحث های مهمی را 
بر محور دو قطعنامه در مورد شرایط اقتصادی، 

اجتماعی و سياسی انگلستان، و همچنين 
تحوالت بين المللی و موضع گيری های حزب 

کمونيست در رابطه با آن ها، در دستور کار 
داشت. در بحث های مربوط به تحوالت سياسی 

در انگلستان، نمایندگان کنگره در ضرورت سازمان 
دهی یک جنبش قدرتمند زحمتکشان کشور به 

محوریت اتحادیه های کارگری به منظور رویارویی 
با سياست های نوليبرالی و شدیدٌا ارتجاعی 

دولت دیوید کامرون، نخست وزیر انگلستان، هم 
عقيده بودند. دولت راستگرا با اعالم برنامه یی 

 ٧۵مبنی بر کاهش بی سابقه بودجه به ميزان 
ميليارد پوند استرلينگ، عمٌال ادامه حيات 

ساختارهای جامعه مدرن انگلستان و از جمله 
ارگان های منتخب شهری و استانی را زیر عالمت 

سئوال برده است. پيش بينی می شود که 
 کارمند و کارگر بخش عمومی بيکار ۵٠٠/٠٠٠

شوند. با کاهش بودجه آموزش عالی، بسياری از 
مراکز دانشگاهی و علمی با دشواری روبه رو 

خواهند شد. بسياری از دانشگاه های انگلستان 
اعالم کرده اند که برای جبران کسری بودجه، از 
باال بردن شهریه دانشگاه ها و در نتيجه دشوار 

کردن تحصيالت عاليه برای فرزندان زحمتکشان، 
 گریزی ندارند. 

 
 همبستگی بين المللی

به ابتکار رهبری حزب کمونيست بریتانيا، در 
برنامه روز اول کنگره و قبل از شروع بحث در باره 

مسائل بين المللی، جلسه یی در مورد عرصه 
های محوری همبستگی بين المللی حزب تدارک 

شده بود. در این جلسه که با مسئوليت دبير 
بخش روابط بين المللی حزب کمونيست بریتانيا 

برگزار شد، همه نمایندگان کنگره شرکت داشتند 
و در آن نماینده کميته مرکزی حزب توده ایران، 
دبير کل حزب کمونيست ایرلند، و عضو کميته 

مرکزی حزب کمونيست پرتغال در رابطه با شرایط 
مبارزه در کشورهای خود و عرصه های ضرور 

 برای تجلی همبستگی بين المللی سخن گفتند. 
نماینده حزب توده ایران در سخنان خود پس از 

تبریک به رهبری حزب برادر به مناسبت برگزاری 
کنگره و همچنين نودمين سالگرد بنيانگذاری حزب 

کمونيست بریتانيا، در رابطه با شرایط حاکم بر 
 ٢٢ميهن و در باره جنبش اعتراضی مردم از مقطع 

 مفصل توضيح داد. او با افشای ١٣٨٨خرداد 
سياست های اقتصادی، اجتماعی رژیم 

سرکوبگر، و ترسيم ابعاد بحران سياسی رژیم و 
چگونگی حاکم شدن سران سپاه پاسداران بر 

ارگان های تعيين کننده دولتی و اقتصادی، رژیم 
را فاقد هرگونه مشروعيتی از منظر منافع عالی 
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مردم ميهن معرفی کرد و خواستار وسيع ترین 
جنبش همبستگی با مبارزه مردم ایران شد. 
بخشی از سخنان نماینده حزبمان به توضيح 

ماهيت روابط دیپلماتيک و تجاری دولت احمدی 
نژاد با برخی کشورهای ترقی خواه در آمریکای 

التين و کوشش های پرهزینه نمایندگان 
دیپلماتيک و ارگان های مطبوعاتی رژیم در خارج 

از کشور اختصاص داشت. او بر پایه تحليل برنامه 
اقتصادی، اجتماعی، و تشریح باورها و عملکرد 

ارتجاعی رژیم و توضيح چگونگی بهره گيری 
امپریاليسم از عملکرد رژیم برای پيشبرد سياست 

های خود در منطقه، رژیم حاکم و دولت احمدی 
نژاد را فاقد هرگونه پتانسيلی در ایفای نقشی 

مثبت به نفع جنبش ضدامپریاليستی منطقه 
دانست. این سخنرانی پس از پاسخ به سئوال 

های نمایندگان کنگره در ميان تشویق همه جانبه 
 حاضران پایان یافت. 

در روز دوم برگزاری کنگره، سفير جدید کوبا در 
انگلستان، “استر آرمنتروس کاردناس”، در راس 

هيئت نمایندگی حزب کمونيست کوبا در محل 
کنگره حضور پيدا کرد و در طی سخنرانی خود 

پيام رسمی کميته مرکزی حزب کمونيست کوبا 
خطاب به پنجاه و یکمين کنگره کمونيست های 

بریتانيا را ارائه داد. او در سخنان خود اظهار 
داشت: “من بسيار احساس افتخار می کنم که 
به این اجالس دعوت شده ام. ما از همبستگی 
حزب شما با کوبا بسيار قدردانی می کنيم و از 

بابت آن از شما سپاسگزاریم.” سفير کوبا که 
کارنامه درخشانی در مسئوليت های دیپلماتيک 
خود داشته است و فقط از هفته آخر مهرماه در 
مقام سفير کوبای سوسياليستی در انگلستان 

شروع به کار کرده است، در مورد حمایت کوبا از 
مبارزه کشورهای امریکای التين و کارائيب که 

دیدگاه های سوسياليستی اتخاذ کرده اند، اظهار 
داشت: “ما به پشتيبانی خود از مبارزه آنانی که 
به سوسياليسم به عنوان عادالنه ترین جایگزین 

پایدار برای وحشيگری یی که سرمایه داری 
معرف آن است باور دارند، ادامه خواهيم داد. . . 

ما بر این باوریم که راه درست به سوی جهان 
برابری و حق حاکميت خلق ها در رویارویی با 

 نظم کنونی جهان، همين راه است.” 
در طول زمان برگزاری کنگره، هيئت نمایندگی 

حزب توده ایران با رفيق رابرت گریفيث، دبير کل 
حزب کمونيست بریتانيا ، رفيق جان فاستر، دبير 

بخش روابط بين المللی آن، و دیگر رفقای رهبری 
حزب برادر و همچنين هيئت های نمایندگی دیگر 
احزاب برادر حاضر در کنگره و از جمله رفيق “حنا 

عميره”، عضو هيئت سياسی حزب مردم 
فلسطين، گفتگوهای مفيد و همه جانبه ای 

داشت. در شروع بحث های بخش بين المللی 
کنگره، آخرین شماره “ توده نيوز” و همچنين 

نشریه “ کميته دفاع از حقوق مردم ایران” 
(کودیر) در اختيار همه نمایندگان کنگره قرار 

 گرفت. 
قطعنامه مربوط به تحوالت بين المللی در فصل 

مربوط به تحوالت خاورميانه، به اوضاع ایران و 
حمایت حزب کمونيست انگلستان از مبارزه مردم 
ميهن مان و مخالفت با تهدید های امپریاليسم در 

رابطه با پرونده هسته ای پرداخته است. سند 

کنگره حزب کمونيست بریتانيا، حق طبيعی ایران 
به توسعه تکنولوژی هسته ای غيرنظامی در 
چارچوب موافقتنامه منع گسترش سالح های 
هسته ای را مورد تائيد قرار داد. سند مصوب 

کنگره حزب کمونيست انگلستان مشخصٌا رهبری 
حزب را فرا می خواند که “در همکاری با حزب 
توده ایران در رابطه با توسعه موثر کارزار های 
همبستگی با مردم ایران و مبارزات آنان” اقدام 

کند. قطعنامه مصوب کنگره همچنين رهبری حزب 
را فرا می خواند که از فعاليت های “کودیر” 

حمایت کرده و با جنبش های مترقی کشورمان 
 همبستگی فعال داشته باشد. 

پنجاه و یکمين کنگره حزب کمونيست انگلستان، 
با انتخاب هيئت اجرائيه جدید حزب، و با خواندن 

سرود انترناسيونال، که با همسرایی همه 
نمایندگان حاضر در کنگره اجرا شد، با موفقيت به 

 کار خود پایان داد. 
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حقيقت ساده 
 

از کريس دی برگ 
 آهنگساز و خواننده ايرلندی 

مترجم: پيمان معظمی 
 

کودی در ميدان جنگ متولد می شود،  
سرباز جوانی کشته می شود،  

و زنی در غم و شادی می گريد. 
"چه موقع دوباره در صلح و آرامش زندگی 

خواهيم کرد؟" 
 

کودکی در سرزمينی که بادهای وحشی می 
وزند،  

متولد می شود،  
در کشوری که از جنوب تا شمال ويران شده 

است،  
و خانواده هايی که هر روز در حال گريزند،  

چه موقع دوباره وطنمان را خواهيم ديد؟ 
چه موقع اين حقيقت ساده را درمی يابيم 

که تنها چيز ارزشمند اين است که: 
"زندگی يک کودک از جنگ مهم تراست، 

زندگی يک کودک از مرز مهمتر است،  
 

کودکی در آفتاب سوزان صحرا متولد می 
شود،  

زندگی کوچک او تازه آغاز شده است 
و مادری که برای فرزند گرسنه اش می گريد  

"چه موقع می توانم دوباره فرزندم را سير 
کنم؟ 

 
کودکی در يک خانه معمولی متولد می شود 

شرق يا غرب، می تواند هر کسی باشد 
اما همه می خواهيم بدانيم که:  

"آيا فرزند من تا رسيدن روز زنده می ماند؟ 
چه موقع می توانيم اين حقيقت ساده را در 

يابيم که 
تنها چيز ارزشمند اين است که: 

"زندگی يک کودک از جنگ مهم تراست، 
زندگی يک کودک از مرز مهمتر است،  

زندگی يک کودک تنها يک طپش از ابديت 
است" 

بايد ايمان بياوريم، 
به خاطر انسانيت  

بايد ايمان بياوريم.... 
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 كازیوه ی كوردی
 
 

سه روتار 
 

ئه مه  راسته  كه  له  سه رده می ئستادا ئاماده  
 دا به  كازیوهكردنی مانگنامه یه ك له  قه واره ی 

ره چاو گرتنی ئه و ھه موو ئیمكاناته ی كه  
كامپیوتر و تۆڕی ئینترنت به خشیویه تی به  

 ھه مووان، كاركی پزه حمه ت و دژوار نییه.
 به م بۆ ئمه ی ده سته ی نووسه رانی كازیوه ، به  

تایبه ت به  ره چاو گرتنی ئه وه ی كه  به  شوه ی 
نھنی كاره كانمان ده كه ین و كه مترین ھه ه  

ده توانت النیكه م كۆتایی به  ژیانی 
مانگنامه كه مان بھنت، ئه م ئه ركه  ساده  و 

ھاسانه ، قورسایی تایبه تی به خۆی ھه یه . و 
ئمه ش شانمان داوه ته  ژر ئه م قورساییه  و به و 
په ڕی شانازییه وه  ئه م ئه ركه  پیرۆزه مان وه ئه ستۆ 

گرتووه . 
 به م له  ئوه ی خونه ر نایشارینه وه  كه  له  
بواری بو كردنه وه  و گه یاندنی كازیوه  به  
خونه رانی خۆیدا، كه م و كۆڕیه كی یه كجار 
زۆرمان ھه یه  و له م بواره دا پویستمان به  

یارمه تی ھه موو دۆستان و الیه نگرانی حیزبی 
توده ی ئران و سه رجه م ئه و كه سانه  ھه یه  كه  

خوازیاری بیستنی ده نگی جیاوازن.  
ئوه ی به ڕز ده توانن به  ناساندن و ناردنی 

كازیوه  بۆ دۆستانی دوور و نزیكی خۆتان له م 
بواره دا ھاوكاریمان بكه ن.  

 

 
 
 
 
 
 

ھه روه ھا ئه گه ر خاوه ن سایت یان وبالگی تایبه ت 
به  خۆتانن له  رگه ی ئه و پگه  ئینترنتیانه وه  
كازیوه  به  خونه رانی ماپه ره كانتان بناسنن.  

ئه مه  له  ئستادا گه وره ترین و به نرخ ترین 
ھاوكارییه  بۆ ئمه . 

 ھه ر لره دا پویسته  گله یه كی دۆستانه  ئاراسته ی 
ئه و ماپه ر و سایته  كوردییانه ، به  تایبه ت 
ئه وانه ی كه  ئیدیعای "چه پ و سه ربه خۆ"ییان 

ھه یه  بكه ین. له  م ئه و بده نگییه ی سه باره ت به  
ده رچوونی ژماره ی یه كه می كازیوه  نواندیان.  
ئمه  قه ت چاوه ڕوانی ئه وه مان نه ده كرد كه  

ته نانه ت ماپه ڕكی به  ئه زموون و ناسراوی وه ك 
(......) كه  دروشمی "چه پی سه ربه خۆی" به ز 

كردووه ته وه  به  سه ر ئه وه شدا كه  ژماره ی یه كه می 
كازیوه مان بۆ نارد، ته نانه ت حازر نه بت له  

ھه واكی ساده شدا باسی ده رچوونی كازیوه  بكات! 
 ئه مه  له  حاكدایه  كه  ھه مان سایت حازره  
راگه یه ندراوه كانی تاقمكی دواكه وتووی وه ك 

"سپای رزگاری" بو بكاته وه ! 
 ھه روه ھا ماپه ڕكی دیكه ی كوردی كه  دروشمی 

بو كردنه وه ی ده نگه  جیاوازه كانی به رز 
كردووه ته وه ، ئاماده  نه بوو گوێ له  ده نگی كازیوه  

بگرت یان ھه وای ده رچوونی رابگه یه نت.  
ئمه  وه ك ھه میشه  ئه م نادۆستایه تیانه  له  

به رچاو ناگرین و ئۆمدمان ھه یه  ھه ه یه ك رووی 
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دابت و كاری له م جۆره  له  كه سانی پشكه وتن 
خواز و الیه نگری دیموكراسی نه وه شته وه . ھه ر 

بۆیه  به  دنیاییه وه  ژماره ی دووھه م و ژماره كانی 
دواتری كازیوه یان بۆ ده نرین". 

 ئه مه ش ھه وكه  بۆ سه لماندنی بوونی "كازیوه " 
كه  ئه گه ر نه شیان خونده وه  النیكه م بكه وته  

به رچاویان تا به كوو رۆژك له  رۆژان بزانن كه  
یه كك له  ھماكانی زیندوو بوونی ھه ر 

كۆمه گایه ك بوونی ده نگی جیاواز  له و كۆمه گا 
دایه  و سه ره كی ترین نیشانه ی باوه ڕ به  

دیمۆكراسی الی ھه ر كه سك قه بووڵ كردنی بوونی 
بیری جیاوازه و فره  چه شنییه .  

به  ھه رحاڵ ھه ر كه س و الیه نك، پی خۆش 
بت یا نه ، له  ئستادا "كازیوه " بوونی ھه یه  و 

ده منته وه  و به رده وام ده بت.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كازیوه  به  دۆستان و ھاوڕكانتان
! بناسنن  
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کشه ی په نابه رانی مه ده نی ڕۆژھه تی 
 کوردستان له  باشور به رده وامه 

 
دوابه دوای بو بوونه وه ی چه ندین ڕاپۆڕت له  سه ر 

ڕه وشی په نابه رانی ڕۆژھه تی کوردستان له  
باشوور، ئه و کشه یه  ھشتا به رده وامه  و چاره سه ر 

 .نه کراوه 
وه ک ده زاندرت که  ژماره یه ک له چاالکانی سیاسی 

و مه ده نی و تکۆشه رانی مافی و مرۆڤ و 
ڕۆژنامه وانانی ڕۆژھه تی کوردستان که  خۆیان وه ک 
که سایه تی سه ربه خۆ و ناحیزبی پناسه  ده که ن، به  

ھۆی زوم و فشاره کانی ڕژیمی ئران و بۆ 
پاراستنی خۆیان له  زیندان و شکه نجه  و له  ناو 

چوون به  ده ستی ئه و ڕژیمه ، په نایان بۆ باشووری 
کوردستان ھناوه  و وه ک به شک له  نیشتیمانی 

خۆیان واتا کوردستان به  وتی خۆیان زانیوه  و 
چاوه ڕوانی ئه وه شیان کردووه  که  به  باشی 

  .پشوازیان لی بکرت
به م مه خابن به رپرسیارانی باشووری کوردستان به  
پی یاسایه کی نه نووسراو و به  گوره ی سیاسه تک 
که  بناغه که ی نادیاره ، داوا له و په نابه رانه  ده که ن 
که  ببنه  ئه ندامی یه کک له  حیزبه کانی ڕۆژھه تی 

کوردستان که  له  ئۆردوگاکانی کۆیه ، ده وروبه ری 
ھه ولر یان سلمانی و زڕگوز نیشته جن و 

کاغه زی ئه ندامه تی ئه وانیان ته حویل بده ن تا 
مافی ئیقامه ت و مانه وه یان له  باشوور ھه بت، 
 !!!ئه گینا به  ھیچ جۆرک ئه و مافه یان پ نادرت

له  ڕاپۆڕته کانی پشوو دا ھه ر له و بواره  ئاماژه  به  
ڕۆژنامه وان، چاالکی مافی مرۆڤ و مامۆستای 
قووتابخانه  " ئه میر بابه کری" کرا و چه ندین 

چاالکی دیکه  کرابوو. ھه مان کشه  ھه مستاکه  بۆ 
چه ند چاالکی دیکه ش ساز بووه  که  له  ناویان دا 

ده کرێ ئاماژه  به  خوندکاری بواری ماف و 
تکۆشه ری مه ده نی " فایق ڕووڕاست" بکه ین ناسراو 

 ."به  " ئازاد

فایق ڕووڕاست خه کی شاری مه ھاباد و 
تکۆشه رکی مافی مرۆڤه  که  دوای تپه ڕ کردنی 

یه کساڵ ئه شکه نجه  له  ژووره کانی تاکه که سی 
ئیداره ی ئیتالعاتی مه ھاباد و ئورمیه  و زیندانی 

گشتی شاری مه ھاباد، ئستا له  باشوری کوردستان 
نیشته جیه . ناوبراو یه کک بووه  له و که سانه ی که  
ڕپوانی ناڕه زایی له  دژی ئعدامی مامۆستا فه رزاد 

 له  شاری مه ھاباد 2008که مانگه ری له  سای 
وه ڕێ خستبوو. ھه روه ھا به  ھۆی چاالکیه کانی 
مه ده نی له  مافی درژه دان به  خوندنی بواری 

 ."ماف" له  زانکۆی ئورمیه  ب به ش کرا
فایق ڕووڕاست ھه مستاکه  ڕووبه ڕوی فشاری 

به رپرسانی ئاسایشی باشوور ھاتووه  به  مه به ستی 
ئه وه ی که  کارت یان کاغه زی ئه ندامه تی یه کک له  

حیزبه کانی ڕۆژھه ت بۆ ئیقامه تی کاتی له  
باشوور وه ربگرت، به م ناوبراو ئاماده  نییه  که  

ئه و کاره ی بکات و ڕایگه یاندووه  که  وای ڕزی بۆ 
تکۆشانی ھه موو پارت و ڕکخستنک، ناوبراو 

ئاماده  نییه  بچته  ناو بازنه ی ئه و حیزبانه  و وه ک 
تکۆشه رکی مه ده نی و خه باتکارکی مافی مرۆڤ، 
سه ربه خۆیی که سایه تی خۆی ده پارزت و نابته  
به شک له  ھیچ ده سته  و حیزبکی ئیدیۆلۆژیک و 
سیاسی ته نانه ت ئه گه ر ھه روا به  ب ئیقامه تیش 

 .بمنته وه 
فایق ڕووڕاست داوای له  کۆمه ه ی مافی مرۆڤی کورد 

 له  ئوروپا و ڕکخراوه کانی 
مه ده نی و مافی مرۆڤی دیکه  ده کات که  له  دژی ئه و 
ھه وست و سیاسه ته  ناڕه وایه ی ئاسایشی باشووری 

 کوردستان ناڕه زایه تی 
ده رببن و داوایان لی بکه ن که  

پداچوونه وه یه کیان ھه بت به  سه ر ئه و سیسته مه ی 
 .خۆیان دا

 
 

سه رچاوه : ماڵ په ڕی ھه وست                      
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  یانردراوێپه سڵ ھه یحوكم
 شمشری " دمۆكلس"                

 
ھه ر چه ند گرتن و زیندانی كردن و له سداره  دان و له مجۆره  

كرده وه  دژه  مرۆڤیانه  له  الیه ن كۆماری ئیسالمی ئرانه وه  
دیارده یه كی تازه  نییه  و ئه م رژیمه  ھه ر له  یه كه م ساه كانی 

ھاتنه  سه ر كارییه وه  به  پشت به ستن به م كرده وانه  درژه ی به  
ده سه ته  دواكه وتووانه كه ی خۆی داوه ، به م دوابه دوای 

سه رھه دانی ئه و بزووتنه وه  ناڕه زایه تییه  جه ماوه رییه ی سای 
رابردوو، كه  له  دژی "دزینی رای خه ك" و ھنانه  سه ر كاری 

ئه حمه دی نژاد له  الیه ن ویالیه تی فه قیه  و سپای 
پاسدارانه وه ، سه ری ھه دا رژیم له  ئاستی سه راسه ری ئراندا 
ده ستی داوه ته  به ڕوه بردنی پیالنكی قیزه ونی كه م ونه  كه  
ئامانجی سه ره كی له  به ڕوه بردنی كپ كردن و له  ناوبردنی 

ھه ر چه شنه  بزووتنه وه یه ك ی كۆمه یه تی و مه ده نییه .  
ئه م پیالنه  كه  به  تایبه ت له  "گه مه ی گرتن و به ردانی" 

چاالكانی مه ده نی و رۆژنامه نووسانی سه ربه خۆدا ده رده كه وت، 
به  باشی به رنامه ی بۆ داڕژراوه  و به  وردی له  الیه ن ده زگا 

ئه منیه تییه انه وه  به ڕوه ده برت.  
كوردستانیش وه ك به شك له ئران له م پیالنه  ببه ش و به ری 

نه كراوه  و به  تایبه ت له  چه ند مانگی رابردوودا 
ھه سووڕاوانی مه ده نی و رۆژنامه نووسانی سه ربه خۆی كوردیش 

كه وتوونه ته  به ر شاوی گوشار و زه بری ده زگا 
ئه منیه تییه كانی رژیم، به  جۆرك كه  ته نھا له  چه ند مانگی 

ئه خیردا به  ده یان چاالكی مه ده نی و رۆژنامه نووسی سه ربه خۆی 
كورد قۆبه ست و زیندانی كراون.  

یه كك له  تایبه تمه ندییه كانی ئه م جۆره  گرتنانه  ئه وه یه  كه  
زۆربه ی ھه ره  زۆری گیراوه كان له  سه رھتا دا تۆمه ت و تاوانی 
قورس و ترسناكیان ده خرته  پاڵ و بۆ ماوه ی چه ند مانگك 

ئه شكه نجه  ده درن، ده خرنه  ژووری تاكه كه سییه وه  و ھه ر 
چه شنه  پوه ندییه كیان له گه ڵ دنیای ده ره وه دا ل قه ده غه  

ده كرت.  
به م به  سه ر ئه وه شدا، دوابه دوای ماوه یه ك، زۆریه ك له م 

گیراوانه  له  الیه ن دادگاكانی رژیمه وه  به  قه راری 
وه سیقه (وثیقه) یان به  وه رگرتنی حوكمی ھه په سردراو 

(حوكمی تعلیقی) ئازاد ده كرن. 

 ئه مه  له  حاكدایه  كه  ئه گه ر ته نھا یه كك له و تۆمه تانه ی 
كه  له  كاتی ده ستگیر كردنی ئه م چاالكانه دا خراوه ته  پایان 
راست بت، ئه وه  به  پی یاساكانی كۆماری ئیسالمی ده بوا به  

ده یان ساڵ زیندانی بكرن.  
كه واته  ئه م پرسیاره  دته  ئاراوه  كه  ئه گه ر تۆمه ته كان درۆن 
و ھه به ستراوی ده زگا ئه منیه تییه كانن، مه به ستی رژیم له م 

جۆره  مامه ه  كردنه  له گه ڵ ھه سووڕاوانی مه ده نی و 
رۆژنامه نووسانی سه ربه خۆ ده ب چ بت؟  

بۆ ومدانه وه  به م پرسیاره  پویسته ، ته نانه ت ئه گه ر زۆر به  
خراییش بت، سه رنجی چۆنیه تی سه رھه دانی ئه و 

بزووتنه وه  جه ماوه رییه ی سای رابردووی گه النی ئران له  
دژی ساخته  كاری له  ئه نجامه كانی ده ھه مین ده وری 
ھه بژاردنی سه رۆك كۆماری ئران بده ین و رۆی 
ھه سووڕاوان و ركخراوه  مه ده نییه كان و ھه روه ھا 

رۆژنامه نووسانی سه ربه خۆ له و رووداوه دا ره چاو بگرین. 
 تا بۆمان ده ركه وت كه  رژیمی كۆماری ئیسالمی له  ئستادا تا 

چ راده یه ك ھه سووڕاوانی مه ده نی و ركخراوه  
كۆمه یه تییه كان  به  مه ترسی بۆ سه ر درژه دان به  ده سه تی 

نگریسی خۆی ده زانت.  
واقعیه ت ئه وه یه  كه  له  ئرانی ئه مۆدا، له  نه بوونی 

ئۆپۆزیسیۆنكی سیاسی به ھزدا كه  بتوانت بزووتنه وه یه كی 
جه ماوه ری سه راسه ری دژ به  رژیمی ویالیه تی فه قیه  وه ڕێ 

بخات، ئه م ئه ركه  كه وتووه ته  ئه ستۆی ركخراوه  مه ده نییه كان 
و چاالكانی كۆمه یه تی و رۆژنامه نووسانی سه ربه خۆی 

ناوه وه ی وت و ئه وانیش توانایی و لھاتوویی خۆیان بۆ 
به ڕوه بردنی وه ھا ئه ركك، له  جه ریانی بزووتنه وه  

به ربوه كه ی سای رابردوودا، سه لماند.  
ئه مه ش شتك نییه  كه  رژیم لی ب ئاگا بت.  

كه واته  زه بر و گوشاری خۆی به  ته واوه تی خستووه ته  سه ر ئه و 
ركخراو و ھه سووڕاوانه  و ده ستی داوه ته  گرتن و زیندانی 

كردنی به لشاوی ئه وان و ھه وه شاندنه وه ی ركخراوه كانیان.  
ئه مه ش ئاشكرایه  كه  ئه م پیالنه  له  ھه ر ناوچه  و شونك به  

پی رابردووی سیاسی ناوچه كه  به ڕوه ده برت.  
به م به  گشتی و له  ئاستی سه راسه ری دا  به  كوردستانیشه وه  
بگره ، ده ركردنی "قه راری وه سیقه " و "حوكمی ھه په سردراو" 
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وه ك ئامرازكی كاریگه ر له  الیه ن دادگاكانی رژیمه وه  كه كی 
لوه ر ده گیردرت. 

 ھه روه ھا بۆ خوندكارانی به ندكراوی زانكۆكان جیا له مانه  
له  ئامرازی "ھه په ساردن" له  خوندیش كه ك وه رده گیردرت.  
له م ناوه دا "حوكمی ھه په سردراو" ھه ر چه ند له  سه ره تادا به  

حوكمكی سووك ئه ژمار ده كرت، به م له  واقعیدا قورس 
ترین حوكمه  بۆ چاالكانی مه ده نی ھه سووڕاوانی كۆمه یه تی. 
چونكه  ئه م حوكمه  وه ك "شمشری دمۆكلس" به رده وام له  سه ر 
سه ری ئه و چاالكانه  راده گیرت و له  ھه ر چه شنه  چاالكییه كی 

مه دنی و كۆمه یه تی دووریان ده خاته وه .  
ئه مه ش گوشاركی مه ده نی و ده روونی له  تاقه ت به ده ر 
ده خاته  سه ریان و كه سایه تی ئه مجۆره  كه سانه ، كه  به  

شوه یه كی سروشتی، چاالك و نه گه تیڤه  تووشی دووقاتی 
ده كات و له  ناخه وه  به ره و داڕمانی ده بات.  

ھه ر به م بۆنه وه  زۆریه ك له و ھه سوڕاوانه  به  ناچار رگای 
ھه نده ران ده گرنه  به ر و رو له  وتانی تر ده كه ن.  

ئه م "ھه ھاتنه" ش دوای ماوه یه ك به  ته واوه تی ده بته  ھۆی 
دابانیان له  چاالكی كۆمه یه تی و به ره و بكه ك بوونیان 

ده بات.  
له  واقیعدا ئامانجی سه ره كی داڕژه ران و به ڕوه به رانی ئه و 

پیالنه ی كه  له  سه ره تادا ئاماژه یان پكرد برتییه  له  ده مكوت 
كردن، په راوز خستن و دوورخسته وه ی چاالكانی مه ده نی و 

پیشه یی له  فه عالیه ته  كۆمه یه تییه كانیان و دروست كردنی 
گۆڕستانك له  "بده نگی".  

بگومان به ڕوه چوونی ئه م پیالنه  به  تایبه ت له  كوردستاندا 
كه  ھه م ركخراوه  مه ده نییه كانی ئه زموونكی وه ھایان نییه  و 
ھه م ژماره ی چاالكانی بواره   جیاجیاكان به  نیسبه ت رژه ی 

دانیشتووانه كه  زۆر كه من، ده توانت به  شوه یه كی به رچاو به ر 
به  پشكه وتنی كۆمه یه تی گه له كه مان بگرت. 

 كه واته  ئه ركی ھه موومانه  كه  به  ھه ر شوه یه ك كه  بۆمان 
ده كرت پشتگیری ئه و چاالكانه  بكه ین و ھانیان بده ین بۆ 
ئه وه ی وت به  ج نه ھن و روو له  ھه نده ران نه كه ن.  
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 جیاوازی نوان یه كسانی و ره وابینی
 

د.ھادی مه حموود 
 

له  سیاسه تی جه نده ریدا جگه  له وه ی پویسته  جیاوازی 
نوان چه مكی یه كسانی به رامبه ر یاسا له گه ڵ چه مكی 

یه كسانی له  نو یاسادا بكه ین و ته نیا یه كه میان به س 
نییه  و دووھه میان گرنگه . 

 پویسته  به رچاوڕونیمان ھه ب له  مامه ه كردن له گه ڵ 
 و Gender Equalityچه مكی یه كسانی جه نده ری 
.  Gender Equalityچه مكی ره وابینی جه نده ری 

یه كسانی جه نده ری بریتییه  له  حاه تكی ئیفترازی دوای 
بیاردانی یاسا و تشریعات كه  جیاكاری دژ به  ژنان 

قه ده غه  ده كات و ئاماژه  بۆ یه كسانی له  مامه ه  كردن 
ده كات، به م مه رج نییه  ئه و یاسایه  به  شوه یه كی 

ئیلقایی راسته وخۆ ژنان سوودی لوه رگرن، به كوو زۆر 
جار كۆمه ك به ربه ستی دامه زراو و عورفی كۆمه یه تی 

ھه یه  كه  رگری له  جبه ج كردنی ئه و حاه ته  
ئیفترازییه  ده كه ن .  

 چه مككه  په یوه ندی به  Equalityبه م ره وابینی 
دابه شكردنی عه داه ته وه  ھه یه . سیاسه تی جه نده ری 

ته نھا به  یه كسانی جه نده ری تایه ته دی، به كوو ھاوكات 
له گه ڵ ئه وه دا ده ب ھه موار كردن له  بارودۆخ و 

ھه لومه رجی كۆمه یه تی ئه نجام بدرێ، به  جۆرك 
داھات و چانسی ره وا بۆ الیه نی مافخوراو له  

ھاوسه نگییه وه  دابین بكرێ بۆ كونتۆڵ كردنی ئه و 
به ربه ستانه ی رگا له  یه كسانی جه نده ری ده گرن. 

 ھه ندێ جار له  یاسادا جیاكاری نامن، به م له  
ته رزی ژیانی كۆمه یه تیدا ئه و جیاكارییه  ده بت. 

ره وابینی جه نده ری زه مینه ی دابینی یه كسانی جه نده رییه . 
 -----------

تواناسازی له  روانگه یه كی جه نده رییه وه  له  بورای 
قه واره ی ژنان له  كاری سیاسی و ناوه نده كانی بیاردا 

 
: پناسه  ١

به شداریكردن له  سیاسه تدا یه ككه  له  شوازه  گرنگه كانی 
ده ربین له  دیمۆكراسی و به رجه سته  بوونی به شداری 

ھاوتییه  له  تكرای ئه و مه سه النه ی كه  مۆركی گشتیان 
ھه یه ، ته نانه ت له و مه سه له  گشتیانه ش كه  تاك له  

شاره كه ی یان گه ڕه كه كه ی یان له  دامه زراوك كاری تدا 
ده كات رووبه ڕووی ده بته وه .  

ئه و چه مكه  بۆ ماوه یه كی دوور و درژ له  فه رھه نگی 
سیاسه تدا له  بازنه ی به شداریكردن له  ده نگداندا بوو، 
ته نھا ئه م مافه ش بۆ پیاو بوو، به م له گه ڵ ژیانی 

سیاسی ھاوچه رخ و پۆسه ی مۆدرنیزم و سه رھه دانی 
چه مكی حزبی سیاسی و زیاد بوونی رۆی ركخراوه  و 

بزووتنه وه  كۆمه یه تییه كان، پداچوونه وه یه ك له  
چه مكی به شداری كردن له  سیاسه تدا ده ربینی ئه و 

ھه ستكردنه یه  كه  الی تاكك یان كۆمه ه  ھاوتییه كه وه  
(ژن و پیاو) دروست ده بت، بۆ ده ربینی ئیراده  و 

خواست و ویست و به رژوه ندییه كانی كۆمه گا.  
: قۆناغه كانی به شداریكردن ٢

- به شداری له و مه سه النه ی كه  مۆركی گشتیان ھه یه . 
- چوونه  نو سیاسه ت. 

- ھۆشمه ندی بۆ وه رگرتنی به رپرسی سیاسی و 
ئه نجامدانی شوازه  جۆراوجۆره كانی - تكۆشانی مه ده نی 

دیمۆكراتیانه . 
: شوازی به شداریكردن ٣

- چانسی به شداریكردنی یه كسان له  به ڕوه بردنی 
ده سه تی یاسادانان و كاری حكومیدا. ھه روه ھا له  بواری 

ده سه تی دادوه ریدا. 
- كاركردن له  سه ندیكا و جمعیات و حزبی سیاسی. 
- ناڕه زایه تی ده ربین و ره خنه  گرتن له  سیاسه تی 

مه حه لی و ئیقلیمی و نوده وه تی. 
- خۆپیشاندان له  شونه  گشتییه كاندا. 

- مانگرتن و كار كردن بۆ چاككردنی باری بژوی. 
- راده ربین له  ده زگاكانی راگه یاندن. 

 
: ھۆكاری به شداری نه كردن له  سیاسه ت و نه بوون له  ٤

 ناوه ندی بیاردا
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ھۆكاری پاشماوه ی كولتوری 
 

سیستمی باوكساالری و قۆرخكردنی بواری  •
گشتی و ناوه ندی به رپرسیاری له  الیه ن 

پیاوه وه .  
باوه ڕ نه بوون به وه ی كه  ژن توانای  •

ده ستپشخه ری و وه رگرتنی پۆستی سیاسی 
ھه یه .  

دابه شكردنی كۆمه یه تییانه ی كار كه  ژن وه ك  •
كاروباری نو ماڵ و ئه ركی ته قلیدی 

پده سپردرێ و ئه ركه  مه زنه كانی نو 
كۆمه گاش بۆ پیاو ته رخان ده كرت.  

به خشینی ونه یه كی ته قلیدی به  ژنان له   •
پۆگرامه كانی خوندندا.  

به كارھنانی خوندنه وه ی كۆن و  •
موحافیزه كارانه  بۆ ئایین كه  به  ئه ركه  

ته قلیدییه كانی ژن ده به خشت. له  مژووی 
كۆمه گا ئیسالمییه كانیشدا ھه رده م ناوه ندی 
خیالفه ت و ئیمامه  بۆ پیاو بووه . (لن یفلح 

ولوا امرھم امراه). 
دامه زراندنی په یوه نده ی ھه ره می له  سه ر  •

بنه مای جیاوازی ره گه ز.  
 

ھۆكاری سیاسی 
 

نه بوونی نه ریت و په یوه ندی دیمۆكراسی له   •
ژیانی سیاسی به  گشتی. 

بوونی كۆسپ له  به رده م په یه وكردنی  •
مافه ڕكان ته نانه ت ئه گه ر دانی پیبنرت، له و 

كۆسپانه ش: سیستمی ژیانی سیاسی له  سه ر 
بنه مای عه شیره تگه ری، تایفه گه ری. 

•  كه می یایه خدان به  سیاسه ت به  ھۆی ب
ھوده یی و باوه ڕنه بوون به  سوودی به شداری له  
سیاسه ت وه ك رگایه ك بۆ گۆڕانكاری. ئه مه ش 
له  كه می به شداری له  ھه بژاردنه كاندا ره نگ 

ده داته وه . (بوونی بۆشایی به رفراوان له  نو 
ناوه ندی ده سه تدار و ھاوتیان). 

نه بوونی نه ریتی دیمۆكراسی له  نو خودی  •
حزبه  سیاسییه كان. 

 
ھۆكاری تایبه ت به  ھه لومه رجی ژنانه وه  

 
دابه شكردنی كۆمه یه تیانه ی كه  به رپرسی له   •

بایه خدان به  خزان ده كه وته  ئه ستۆی ژنه وه . 
منداڵ به  خوكردن، چشتلنان، جل و به رگ 

شوستن) كار ده كاته  سه ر كاته كه ی و 
یایه خدان بۆ مه سه له  گشتییه كانی ده ره وه ی 

خزانی خۆی كه متر ده كاته وه .  
توانینی نه گه تیفانه ی كۆمه گا سه باره ت  •

به و ژنانه ی له  سیاسه ت كار ده كه ن، به  
جۆرك كه  له  حاه تی به شدار بوونی به  
ئه ركی نوماڵ ھه ناست و به م جۆره ش 

قه یرانه كانی خزان ده خرته  ئه ستۆی ژنانه وه. 
له  ئاكامی ئه م ره وشه ی ژنان، یه كه م ته ماشای  •

تواناكانی ده كرت و ته نانه ت ئه گه ر له  
سیاسه تدا به شدار بت ئه وا ئه ركی الوه كی 

پده سپدرێ. 
ئه م ره وشه ی ژنان واده كات كه  خودی ژنان به   •

ترسه وه  مامه ه  له گه ڵ بواری سیاسه ت بكه ن و 
دوو دڵ بن له  وه رگرتنی پۆستی سیاسی كه  

ده خوازێ ماوه یه كی زۆر له  ده ره وه ی ماڵ بن، 
نه وه ك به  ئه ركی خزانیان ھه نه ستن. له  

ئاكامی ئه مه شدا به شداریكردن له  حزبه  
سیاسییه كاندا كاركی بزونه ر نییه  به  

نیسبه ت ژنانه وه . 
به رزبوونه وه ی ئاستی نه خونده واری له  ریزی  •

ژناندا. 
كه می ھۆشمه ندی ژنان به  گرنگی مافه كانیان و  •

چه مكی یه كسانی.  
 
: پداویستییه كانی تواناسازی له  باری یاساییه وه  ٥
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جبه ج كردنی ركه وتننامه ی نه ھشتنی  •

جیاكاری دژ به  ژنان.  
دابین كردنی پره نسیپی یه كسانی له  نوان ژن  •

و پیاو له  ده ستوردا 
نه ك ته نھا یه كسانی به رامبه ر یاسا، به كوو  •

یه كسانی له  نو یاسادا. 
به یاخدان به  ئاماده كردن و په ره پدانی  •

توانستی ژنان بۆ پیاده  كردنی ئه و مافانه . 
پاراستنی ئه و یاسایانه  و دۆزینه وه ی  •

میكانیزمی تایبه ت بۆ جبه ج كردنی كه  له  
ركه وتننامه ی له  ناو بردنی ھه موو چه شنه  

ھه واردنك دژ به  ژنان ئاماژه ی بۆ كراوه  له  
رگای: 

په نسیپی یه كسانی ژن و پیاو له  ده ستور و  •
یاساكاندا تۆمار بكرێ.  

قه ده غه  كردنی جیاكاری و سزادانی ئه وانه ی  •
ئه نجامی ده ده ن. 

پاراستنی مافه كانی ژن به  پی یاسا و دانی  •
تۆڕكی پاراستنی یاسایی له  رگای دادگای 

ناوخۆه وه ، دامه زراوه ی تایبه تمه نده وه .  
ئیلتیزام كردنی دامه زراوه كانی ده وه ت به  ماوه   •

نه دان به  ھه ر شوازكی ھه واردن.  
ھه وست وه رگرتن و سزادانی ئه و  •

دامه زراوانه ی جیاكاری ئه نجام ده ده ن.  
ھه موار كردنی ئه و به ندانه ی له  یاسای  •

سزاداندا جیاكاری تدایه . 
به كارھنانی تشریع (یاسا) بۆ نه ھشتنی  •

جیاكاری. 
له  باری سیاسی و كۆمه یه تیه وه   •

 
بو كردنه وه ی ھۆشمه ندی ھاوبه شی به شداربوونی ژن و 

پیاو له  سیاسه تدا وه ك رگایه ك بۆ بنیاتنانی 
دیمۆكراسی. 

سه ربه خۆیی بیاردانی ژنان و ملكه چ نه بوونی بۆ ھیچ 
ده سه تكی گشتی و تایبه تمه ند له  كاتی ھه بژاردنی 

ئاراسته ی سیاسی و چاالكی نواندن، به  جۆرك بوار 
نه درت سه ربه خۆییان له  ژر ھیچ بیانوویه كه وه  پشل 

بكرت. نمونه  (له  كاتی ده نگدان). 
ھۆشمه ند كردنی ژنان به  مافی ھاوتی بوون و 

پشتگیری چاالكی بایه خدانیان به  سیاسه ت و كاری 
گشتی و ھاندانیان بۆ به شداری به  بواره  گشتییه كاندا 
راگه یاندن.. چاالكی ھۆنه ری، چاالكی ده ره وه ی ماڵ). 

 
: چۆنیه تی كارا كردنی تواناسازی ژنان له  سیاسه ت و ٦

ناوه ندی بیار 
 

بوونی كۆتا نه ك ته نھا له  ده سه تی یاسادان  •
به كوو له  بواری ده سه تی ته نفیزی و 

 دادوه ری.
بوونی به رنامه یه كی نیشتمانی له  چوارچوه ی  •

پرسه یه ك بۆ گه شه پدانی ژنان له  ھه موو 
بواره كاندا. 

ده سپشخه ری حزبه  سیاسییه كان كه  به   •
سیستمی كۆتا له  ھه بژاردنی ژنان له  پله  

جۆراوجۆره كانی ناوه ندی بیاردا، كار بكات.  
یارمه تیدانی حكومه ت بۆ ئه و حزب و الیه نه   •

سیاسییانه  و ركخراوه كانی كۆمه گای مه ده نی 
كه  چه مكی یه كسانی جه نده ری و سیستمی كۆتا 

په یه و ده كه ن.  
رۆی ده زگاكانی راگه یاندن، سیستم و  •

به رنامه ی خوندن ... ھتد. 
مامه ه  كردن له  گه ڵ ئه م پۆسه یه  له   •

چوارچوه ی بنیاتنانی دیمۆكراسی و یایه خدان 
به  باری ژیانی ژنان و په ره پدانی گه شه  
سه ندن له  بواری ئابووری و كۆمه یه تی.  

ئاماده  بوون بۆ سازدانی تكۆشانی جه ماوه ری  •
مه ده نی بۆ جبه ج كردنی ئه م ئه ركانه  و 
ھه ماھه نگی نوان ئه و الیه نانه ی كه  ئه م 

 . مه سه له یه  له  به رنامه یاندایه 
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                   كاری توندوتیژی
         

  شۆڕش په راوز ده خات
 

 و: له  عه ره بییه وه  : عه بدو خالید
 
 

(توندوتیژی سه رنج بۆ خودی توندوتیژی راده كشت). 
رای گشتی ده كه وته  ژر كاریگه ریی ئه و گروپه ی كه  

توندوتیژی ئه نجامده دات زیاتر له و سته مه ی كه  ئه وانه  
ده یانویست ریسوای بكه ن، به  تایبه ت كاتك كه  الیه ن ی 

ده سه ت ئه و به ره نگاركارانه  به  ھانده ری الیه نی 
توندوتیژی و تیرۆریست بخانه  روو.  

بزووتنه وه ی به ره نگاریی به  په نا بردنه  به ر توندوتیژی 
ملمالنكه  ده خاته  ئاستك كه  نه یار باشتر ئاماده یه  و 
توانایی ئه وه ی ھه یه  په المار بدات به  پاساوی (كاری 
تاوانباریی ئه وانه ی كه  تاكه  ئامانجیان په الماردانی 

سیستمی گتشییه ). 
به م ریگه یه  ملمالنی راسته قینه  كۆتایی پده ھنرت و 

په راوز ده خرت، چونكه  ئه گه ر ده وه مه ند و به ھزه كان 
كه ره سته كانی توندوتیژی به  باشی ئاماده  بت له  الیان، 

ده ب ئه وه شمان بیر نه چت كه  ھه روه ھا باشترین 
ئامرازه كانی راگه یاندن و په یوه ندی كۆمه یه تی 

پشكه وتوویش ھه ر له  الی ئه وانه . 
 ئه وه ش واده كات كه  ھه موو پوپاگه نده یه ك به كار 

بھنن و وه ك چۆن خۆیان ده یانه وت بۆ ره تكردنه وه ی 
كاری توندوتیژی كه  ئۆپۆزیسیۆن ده یكات به  ئامانجی 
كه مكردنه وه ی كاریگه رییه كان له  دیدی رای گشتیدا.  

ئه وانه ی كه  په نا ده به نه  به ر توندوتیژی بانگه شه  بۆ 
ئه وه  ده كه ن كه  كه لنكیان كردووه ته وه  له  رگه یه وه  
پاساوه كانیان ده خه نه  روو، به م وه ك "تۆدۆر ئیبر" 
ده ت: (گه ل ته نھا باسی ئامرازه كان ده كات، به م 

خۆپیشانده ران ھه وده ده ن جه خت له سه ر ناوه ڕۆكی كاره  
سیاسییه كان بكه نه وه ). ھه ر كاتك بۆ ئه وه ی كه  

كاریگه ری كۆمه یه تی به رچاوی ھه بت، پویسته  
تگه یشتن و سۆزی جه ماوه ر وه ده ستبھنت و ره گ له  

نوان (زۆرینه ی بده نگ) و (كه مینه ی كارا) داكوتت به  
شوه یه ك كه  به رگریكار له  نو جه ماوه ردا وه كوو (ماسی 

نو ئاو) بت؟  
گه نجه  یاخییه كان كه  (گۆدار) كردوویانتییه  پاه وانی 

ھه وڵ ده ده ن خۆیان رازی  (La chinoise)فیلمی 
بكه ن به  دابانه  خۆشه كه یان به وه ی (كه مینه یه ك كه  
چاوی بییه  ئامانجی شۆڕشگانه ی ره وا به  كه مینه  

نامنته وه ). 
 ده سته واژه یه كی جوان و سه رنجاكشه ، به م به  داخه وه  

راست نییه . بگومان ره وایه تی پرسك به  ژماره ی ئه و 
كه سانه  نییه  كه  بانگه شه ی بۆ ده كه ن، به م سه ركه وتنی 

ئه م پرسه  كاركی جیاوازه . 
 (به یار) ھه میشه  ده یگوت كه سی تكۆشه ر نابت ته نھا 

به  باوه ڕی رازی بت، به كوو ده بت تبكۆشت بۆ ئه وه ی 
باوه ڕه كه ی بواو دانی پدابنرت. 

 ئه مه ش پویسته  بۆ ھه ر ھه وك به  ئاراسته ی 
راستیدا. به م له  بواری فه لسه فی و ئایینیدا، كاركی 

یه كالكه ره وه ییه  كه  مرۆڤ بوا بكات یان نا، به  
پچه وانه وه  له  گۆڕه پانی سیاسییدا ته نھا باوه ڕھنان به  
دروستی پرسك به س نییه ، به كوو توانای باوه ڕپھنان 

توخمكی یه كالكه ره وه  و پویستییه كی ستراتیژییه . 
 كه مینه  باوه ڕھاتووه كان مژوو دروست ناكه ن، به م ئه و 
كه مینه یه ی كه  ده زانت چۆن به رامبه ر رازی ده كات كۆمه ڵ 

به ره و پش ده بات ، بۆیه  پویست وایه  ستراتیژی ئه و 
كارانه ی كه  خواستیان گۆڕانی ئابووری و سیاسی چینه  
به رفراوانه كانی جه ماوه ره  كه  ھه وبدات جه ماوه ر به  

راستگۆیی ئامانجی دیاریكراو و كاركردن له  پناو 
وه دیھنانی رازی بكات.  

لره وه  گرنگی (په یوه ندی گشتی) سه رھه ده دات كه  
بزووتنه وه كان له گه ڵ چینه  میلیه كاندا دروستی ده كه ن، 

به  ئامانجی پته و كردن و سه رخستنی ئه و بزووتنه وه یه ، 
به م ئه گه ر ئه رك بوو له  بواری په یوه ندی گشتیدا كه  

پویسته  ئاكارییه كان تر بكات، ئه وه  ئه ركیشه  كه  
پویسته  ده رونییه كانیش تر بكات. بۆیه  پویسته  
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دیراسه ی په رچه كداری چینه  جیاجیاكانی گه ل بكرت له  
ھه مبه ر بزووتنه وه كه  و ھه ودان بۆ نه ھشتنی ناكۆكی 
له  نوانیان بۆ وه دیھنانی به شداریی ئیجابی خه ك له  

بزووتنه وه كه  یان راكشانی سۆزی خه ك بۆی یان 
دژایه تی نه كردنی. 

 زه رووره تی ستراتیژی ده خوازت كه  (تواناكان به  
شوه یه ك بو بكرته وه ، له  ھه ر شونكدا ھزكی نوێ 

دروست بكات).  
ئامانجی سه ره كی خۆپیشاندان ده ربینی بوا 

تایبه تییه كانمان نییه ، به كوو بۆ ئه وه یه  كه  خه كی 
دیكه  به شدار و پشتگیر بت له گه ڵ بواكانمان.  

 ھه روه ھا پویسته  خۆپیشاندان نه بته  ئامرازك بۆ 
خۆپیشانده ر بۆ ده ربینی رك و توڕه یی، به كوو بكرته  

ئامرازك بۆ پگه یشتن و دیدار له گه ڵ گه ل و 
یه كترناسین، پویستیشه  خۆپیشانده ران له  رگه ی 

ره فتاری جه سته یی و گوتاریا نه وه  بچنه  په یوه ندییه كی 
راسته وخۆ و كه ستی له گه ڵ بینه ر و ئاماده بووان بۆ 

ئه وه ی ئه و بینه ر و ئاماده بووانه  ھه ست به وه  بكه ن كه  
ئه وانیش خاوه ن ئه وپرسه ن .  

 "خۆپیشاندانی میللی مه رج نییه  ته نھا ئاراسته ی "ئه ق
بكرت، به كوو ده بت له  سروشتی خۆیدا و دوور له  ھه ر 

كاركی قه ب، ئاراسته ی ھه ست و سۆزیش بكرت.  
پویسته  ھه ویش بده ین ئه وانه ی كه  بانگه شه ی ده كه ین 

له  رووی سۆز و ھه سته وه  ئاماده یان بكه ین و ئه وه ش 
ببته  رگه یه ك بۆ گه یشتن به  عه قنیه ت.  

له م بواره دا ناتوندوتیژی توانای زیاتره  له  توانای 
توندوتیژی (تیۆدۆرئیبرت) ئاماژه  بۆ ئه وه  ده كات له  
كاتی كاری توندوتیژی به رچه كداری توند به  ئاسانی 

دروست ده بت و رگه  له  رگاچاره ی عه قنی بۆ 
ملمانیه كه  ده گرت، به م له  كاره  ناتوندوتیژه كاندا 

تۆخمی ھه چوون یارمه تیده ر ده بت بۆ به گه  و چاره ی 
عه قنی.  

به م شوه یه  ئامرازه  ناتوندوتیژییه كان له  الی رای گشتی 
توانای زۆر بۆ پاپشتكردنی بزووتنه وه كه  دروست 

ده كات. 

 ھزی ئه م ئامرازه  په روه رده ییانه  بۆ گه ل كه  ده یبینت 
و ده یبیستت زۆر له  ھزی ئامرازه  توندوتیژه كان 

زیاتره . 
 بۆیه  له  كاتكدا خۆپیشاندانی توندوتیژی له  تاكه  

ده نگی (مه نو لۆگ)كی قه ره باغی شواو ده چت له  
 به رده م گه لدا و به  نامۆییش له  به رده م گه ل و ب

به شداری گه ل نمایش ده كرت. 
 به م خۆپیشاندانی ناتوندوتیژ ده بته  دیالۆگكی 

راسته قینه  له گه ڵ گه لدا و گه لیش له  كاره كانیدا 
به شداره .  

به گه  و سه لماندنكی دیكه ش ھه یه  گه واھی بۆ 
به رژه وه ندی ئامرازه  ناتوندییژه كان ده دات كه  ئه ویش 

كاته ، چونكه  خۆپیشاندانكی ناتوندوتیژ له  توانایدایه  
كاتكی درژتر له  خۆپیشاندانكی توندوتیژ به رده وام 

بت. 
 لره وه  وا ده رده كه وت كاریگه ریی زیاتریشی ده بت. بۆ 
نموونه  بایكوتكردنی كۆگایه ك زیاتر به رده وام ده بت و 

كاریگه ریی زیاتر ده بت له  تكدان و سوتانی ئه و 
كۆگایه . 

 ھه مه تی تكۆشانی مه ده نی ده توانت بۆ ماوه یه كی 
زیاتر به ره نگاری ده سه تی ھه بوو بكات، له  ئاژاوه  

گی.  
له  الیه كی دیكه وه  په نابردنه  به ر توندوتیژی، غه ریزه ی 
ھاوكاری جۆری له  نوان تاكه كانی سه ر به  تیمی نه یار، 

ده جونت و پایان پوه  ده نت بۆ توانه وه  له  یه ك 
به ره ی یه كگرتوودا . 

ته نانه ت ئه وانه ی له ریزی نه یاراندان و ئاماده ی ئه وه یان 
تدایه  كه  دان به  دروستی داواكانی بزووتنه وه ی 

به ره نگاری ناتوندوتیژی دا بنن (با ناویان بنین 
میانه و یان لیباه كان) كه  ده توانن كار بكه نه  سه ر 

گروپه كه یان به  ئاراسته ی كرانه وه و تگه یشتن، ناتوانن 
به  ئاشكرایی داكۆكی له وانه  بكه ن كه  په نا ده به نه  به ر 

توندوتیژی. 
 توندوتیژی خۆی له  خۆیدا وا ده كات رك و كینه  

بوروژنت له  الی تیمی نه یار، توندوتیژی ھه وده دات 
ھه موو ئه وانه  ره تبكاته وه  كه  سه ر به  تیمی به رامبه رن 
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به  ب جیاوازیكردن. نه فره تیان لده كات ته نھا له  به ر 
ئه وه ی سه ر به و تیمه ن، ئه وه ش له  ده رئه نجامدا پاڵ به  

میانه وه كانی سه ر به  تیمی به رامبه ره وه  ده نت بچنه   
ریزی توندڕه وه كان و ھه مان ھه وستیان ھه بت.  

به م ئه و رۆه ی كه  میانه وان ده یگن له  گه شه  كردنی 
ملمالندا ده كرت  یه كالكه ره وه  بت، چونكه  ئه گه ر بوونه  
پارزه ری به ره نگار بوونه وه ، ئه وان باشترین كه سن بۆ 

چاندنی تۆوی گومان له  باوه ڕی تیمی نه یارھدا . 
 كی نانوتیژی له و  كاته ی ملمالنستو وه یه  ھهبه م ش 
و ناكۆكی ده گوازته وه  بۆ گۆڕه پانی دادوه ری ،له  رگه ی 
قه ده غه  كردنی ھه موو سیاسه تك كه  رك و كینه ی تدا 
بت بۆ تیمی به رامبه ر، ئه مه ش بوار ده دات به  میانوان 

 كۆشه رانی ناتوندوتیژ بخه نه  روو بوانینی تكه  ت
ئه وه ی ناپاكی له گه ڵ خودی تیمه كه ی خۆیاندا بكه ن.  
له  الیه كی دیكه شه وه  به كارھنانی توندوتیژی كه شك 

له  ترس دروست ده كات وا ده كات كه  ناكۆكی نوان 
الیه نه  ناكۆكه كان نه توانرت ببه زندرت. 

 ترس له  بنچینه دا په یوه ندی نوان چه وسنه ر و 
چه وساوه كان جیا ده كاته وه ، ته نانه ت پش ئه وه ی 

ملمالنیه كه  ئاشكرا بت، به كارھنانی توندوتیژیش ئه و 
ترسه  زیاتر ده كات. 

 ھه ر تیمك گره و له  سه ر ترسی تیمه كه ی دیكه  ده كات 
بۆ ملكه چكردنی، به م ئه و ترسه  ته نھا لكره وانه وه  و 

تنه گه یشتن به رھه م ده ھنت كه  ھه ر دوو تیمه كه  زیاتر 
له  یه ك دوور ده خاته وه ، له  كاتكدا پویست وایه  كه  

ئه ركه  سه ره كییه كانی ملمالن بریتی بت له  ناچار 
كردنی ھه ر دوو نه یاره كه  كه  یه كتر بناسن و لك 

تبگه ن. 
 ھه روه ھا لره دا ترس راوژكاركی خراپ ده بت، چونكه  

پاڵ به  ھه ر دوو تیمه كه وه  ده نت كه  كاری توندوتیژی 
ئه نجام بده ن.  

به  پچه وانه وه  كاری ناتوندوتیژی ھه وده دات ترس 
بونته وه  له  په یوه ندی نوان ھه ر دوو الیه نه  

نه یاره كه ، چونكه  پویسته  كاری ناتوندوتیژی له  
قۆناغه  سه ره تاییه كانیدا ده رفه ت به  چه وساوه كان بدات 

له و ترسه  ئازاد بن كه  وایان لده كات له  ھه وستی 

چۆكداداندا بن و دووریان ده خاته وه  له  رووبه ڕوو 
بوونه وه ی چه وسنه ره كان. 

 "چافز" ده ت، (ده بت ملمالن له گه ڵ ترسدا بكه ین، 
چونكه  ئه گه ر توانیمان له  ترس رزگار بین، ئه وه  

كاره كانمان ئاسان ده بت، ئه و پیاوه ی چووه ته  ریزی 
خۆپیشانده ران به ر له و بیاره ی زۆر بیری كردوه ته وه .  

رز و ستایشی به رخودانكاران له  كاتی تكۆشانیاندا 
زه مانه تی ئه وه  ده كه ن بۆ نه یارانیان كه  به رخودانكاران 
ئه و مافانه  پشل ناكه ن كه  دانی پدانراه ، ھه روه ھا 

ئه و ده سه ته ی كه  پی ده گه ن به  كاری ناھنن بۆ تۆه  
كردنه وه  "مارتن لۆته ر كینگ" ده ت، (تاكه  ئامراز بۆ 

ره وانه وه ی ئه و ترسه  ب پاساوه ی سپی پسته كان، 
ده ركه وتنمانه  وه كوو كه سایه تی ناتدوتیژ. به شكی 

دیاریكراوی سپی پست ھه یه  له  ھه ستكردن به  گوناه  
پی وایه  ئه گه ر رۆژك له  رۆژان ره شپسته كان گه یشتنه  

ده سه ت ب به زه ییانه  تۆه ی ئه و چه وساندنه وه  و 
سوكایه تیكردنه  ده كه نه وه  كه  له  الیه ن سپی پسته كانه وه  
دژیان به كار ھاتووه . وه ك چۆن خزان به  خراپی مامه ه  
له گه ڵ منداه كانی ده كات و رۆژك له  رۆژان ھه ست به وه  

ده كه ن كاتك ده یانه وت لییده ن ئه ویش ھزی وه كوو 
ئه وانه  و له  پكدا ده كه ونه  مه ترسیه وه  كه  ئه و 

ده سه ته  نویه ی به كار بھنت بۆ تۆه ی ھه موو ئه و 
لدانه ی كه  له  رابردوودا به ری كه وتووه ).  

به م شوه یه  ئه وانه ی كه  ده یانھه وت گۆڕانكاری له  
كۆمه گادا بكه ن و په نا ده به نه  به ر توندوتیژی، ده بنه  
په رازخراو له  توانینی زۆرینه ی دانیشتووان و بگره  

ره تده كرنه وه ، ئه مه ش زیان به  ئامانجه كان ده گه یه نت.  
كاتك له  "برنادت دڤین" كچه  گه نجی به رخودانكاری 
ئیرله ندییان پرسی : بۆ ده ته وت واز له  توندوتیژی 

بھنیت؟) 
 ناوه  تا وازی لگوتی: من توندوتیژیم به كار نه ھ 

بھنم. ته ئكیدم له وه  كردووه ته وه  كه  ئاژاوه  ناكاریگه ره ، 
چونكه  رژیمی ئستا زیاتر به ھز ده كات له وه ی الوازی 
بكات، ئاژاوه گی، خه ك له  قۆناغی نه بوونی فیكری 

سیاسیه وه  به ره و سیاسه تی په رچه كدار ده بات، 
زیانه كه ش به  ته واوی لره دایه .) 
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له  الیه كی دیكه وه  ھه ر چه ندك داخوازییه كانی (به ره ی 
رزگاری كیبك) بزووتنه وه ی سه ربه خۆیی كه نادا ره وا 

بت، به م رفاندنی (بیار البۆرت) و كوشتنی له  سای 
 زیانكی گه وره ی گه یانده  بزووتنه وه كه  و الوازیكرد ١٩٧٠

له  دیدی رای گشتی. 
 یه كك له  رفنه رانی ئه و كه سایه تییه  پی وابو ئه و له  

سه ر ھه قه  كاتك كه  حوكمی زیندانی تا ھه تایی بۆ 
ده رچوو، له  به رده م دادوه ردا گوتی (من ده زانم ئمه  
سه رده كه وین چونكه  ئمه  ئاماده ین ھه زار لدانمان 

به ربكه وت بۆ ئه وه ی بتوانین یه ك لدان بوه شنین، 
به م ئه وان ئاماده  نیین یه ك لدانیان به ركه وت). 

ھه زار لدا به رامبه ر یه ك لدان، له وانه یه  له  واقیعدا 
ئه وه  ته رازووی ھزی نوان ھه ر دووال بت، به م چۆن 

پوپاگه نده ی ئه وه  ده كات كه  سه رده كه وت؟ (بیار 
ڤالیر)ی دانه ری كتبی (قووله  سپی پسته كانی 

ئامریكا) یه كك بوو له  تئۆریست و پراكتیزه  كاره  
 له و به ره یه  ١٩٧١گه وره كانی ئه و به ره یه  كه  له  سای 

جیا بووه وه . له  نووسینكی ره خنه  ئامزی دوور و درژدا 
پاپشتی ھه ر كاركی چه كداری ره تده كاته وه  (ھه ر 
ئاژاوه گرییه كی چه كداری ته نھا خزمه تی گه مه كانی 

ده سه تی ھه بوو ده كات، ئاژاوه گی چه كداری... له  
ئه مرۆدا له  سایه ی ته رازووی ھزه كانی ئستادا ئه نتی – 

شۆڕگرییه ، بۆیه  ملمالنی چه كداری نه ك ھه ر ھه ه  و 
كه م و كوڕییه ، به كوو باشترین رگه یه  بۆ 

بۆمبژكردنی پشكه وتنی ملمالنكه  و له ناو بردن و 
 ته قاندنه وه ی). 
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