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سرمقاله

ميهن استبداد زده ما دوران بسيار حساس و بغرنجي را از سر 
مي گذراند و در آستانه چنان تحوالت سرنوشت سازي قرار 
گرفته است كه هر گونه كم توجهي و يا ناديده انگاشتن 
ابعاد مختلف و گاه متضاد آن مي تواند موجب آسيب هاي 

جبران ناپذيري گردد. 
در اين خصوص بويژه مي توان به تحوالت و رويدادهاي 
چند ساله اخير مناطق ملي - مذهبي و حاشيه اي كشور، از 
جمله بلوچستان و كردستان اشاره نمود كه متاسفانه به هر 
علت مورد كم توجهي احزاب و سازمان هاي ترقي خواه و 

موثر كشورمان قرار گرفته اند. 
گوناگون  داليل  به  مناطق،  اين  كه  است  حالي  در  اين 
جغرافيايي، سياسي، اجتماعي و مذهبي خود ويژه اشان و 
هرچه  خشونت  با  كه  اي  چندگانه  ستم  بواسطه  همچنين 
مناطق  اين  ساكنان  بر  فقيه  واليت  رژيم  طرف  از  بيشتر 
اند  اعمال مي گردد، از هر لحاظ در وضعيتي قرار گرفته 

كه با بقيه مناطق ايران تقاوت هاي آشكاري دارد.
 به همين علت در مقابله با رژيم و سياست هاي سركوبگرانه 
و غيرانساني آن، كنش ها و واكنش هاي خودويژه اي از 
خود نشان داده و مي دهند كه عدم درك جوهره و ريشه 
هاي آن مي تواند موجب گمراهي و اغفال گردد و تحليل 

هاي نادرستي درپي داشته باشد.   
سال  ده  طي  خصوص  به  گفته،  پيش  داليل  به  همچنين 
اخير اين مناطق تبديل به بستر و زمينه ي مناسبي براي رشد 
خارهاي زهرآگين و بسيار خطرناكي از نوع باندهاي مرتجع 
و تروريستي چون »جنداهلل« در بلوچستان و »انصاراالسالم« 

در كردستان گرديده است. 
البته با اتكا به محكوميت اعمال و اقدامات جنايتكارانه اين 
موثر  مترقي و  احزاب و سازمان هاي  از سوي همه  باندها 
و  مترقي كرد  هاي  سازمان  و  احزاب  از جمله  كشورمان، 
ماهيت  در درك  آنها  از  هيچكدام  توان گفت  مي  بلوچ،  
مسئله  اين  آيا  اما  ندارند.  ترديدي  جريانات  اين  ارتجاعي 
براي مردم عادي و اكثريت ساكنان اين مناطق نيز به همين 

اندازه واضح و روشن است؟ 
بدون شك رشد روزافزون و گسترش اقدامات اين جريانات 
بنابراين  است.  داده  منفي  جواب  پرسش  اين  به  پيشاپيش 
به وي ژه  ترقيخواه كشور ،  بر  همه ي احزاب و سازمانهاي 
احزاب، سازمان ها و شخصيت هاي ترقيخواه بلوچ و كرد 
الزم است كه با شفافيت هرچه بيشتر و بدور از مالحظات 
نابجاي فرقه گرايانه، ضمن تقبيح و محكوم كردن اعمال و 
اقدامات جنايتكارانه اين جريانات همه  توان خود را براي 
افشاي نيات پليد و خطرناك آنها در ميان تود ه هاي مردم 

بلوچ و كرد به كار گيرند. 

ستم  هاي  توده  آگاهگرانه  ناپذير  خستگي  فعاليت  با  بايد 
اعمال  كه  نمود  آگاه  حقيقت  اين  از  را  مناطق  اين  ديده 
كردن  دار  لكه  جز  به  انصاراالسالم  و  جنداهلل  غيرانساني 
و  ملي  ستم  رقع  راه  در  آنها  طلبانه  حق  مبارزات  سيماي 

مذهبي ثمر ديگري به بار نخواهد آورد. 

اين  جانب  از  كه  خطرناكي  توطئه  درباره  ما  همچنين 
جريانات و تسليح كنندگان و حاميان مرتجع آنها در جريان 
كشورمان  ترقيخواه  هاي  سازمان  و  احزاب  همه  به  است 
و  با دقت  ميخواهيم كه  آنها  از  و  دهيم  باش مي  هوشدار 
با مسائل و مشكالت اين مناطق  بيشتري  احساس مسوليت 

برخورد نمايند. 
بويژه كه از هم اكنون نشانه هاي غير قابل انكاري از اجراي 
يك توطئه خطرناك امپرياليستي - ارتجاعي در اين مناطق 
مشاهده مي شود كه هدف از آن دامن زدن به كينه و نفرت 
مذهبي در ميان ساكنين شيعه و سني اين مناطق و در نهايت 
هدايت آن به سمت ايجاد يك درگيري تمام عيار مذهبي 

است. 
غيرانساني  توطئه  اين  براي خنثي سازي  اكنون  از هم  بايد 
و بسيار خطرناك چاره انديشي كرد و مانع از اجراي آن 

گرديد! 
 

                                                              تحريريه كازيوه

كازيوه/شماره 3/آذرماه 1389              صفحه   3             



گسترش ناامنی خطری جدی برای کشور 

در  انتحاری  انفجارهای  وحشیانه  جنایت  ایران  توده  حزب 
چابهار را که منجر به مرگ و مجروح شدن تعداد زیادی از 
هم میهنان گردید به شدت محکوم کرده و بار دیگر نسبت 
تداوم و  ایران در سایه  ثبات سازی  بی  ناامنی و  به گسترش 
بقای دولت احمدی نژاد هشدار می دهد. تروریسم و ناامنی 
فقط و فقط به سود اهداف و منافع استبداد حاکم برمیهن ما، 
ارتجاع منطقه و امپریالیسم و نیروهای مداخله گر خارجی 

است. 

و  ارتجاع  استبداد،  منافع  جهت  در  سیاستی  ناامنی  و  ترور 
امپریالیسم 

بندر  در  تروریستی  اقدام  در یک  بی گناه  افراد  از  تن  ها  ده 
چابهار واقع در استان سیستان و بلوچستان به 

خاک و خون کشیده شدند. 
برنامه ریزی شده که در پس  قبل  از  و  تروریستی  اقدام  این 
تشخیص  به خوبی  را  سیاسی  معین  های  توان هدف  می  آن 
داد توسط گروهی به نام جنداهلل که از سوی ارتجاع منطقه 
این  پذیرفت.  انجام  گردد  می  حمایت  و  شده  سازماندهی 
جریان واپس گرا مدت هاست از سوی همه حزب ها، نیروها 
و سازمان های ملی، میهن دوست و انقالبی میهن ما از جمله 
نیروهای مدافع حقوق ملی خلق های ایران محکوم و افشاء 
تردیدی  هیچگونه  جای  آن  واقعی  ماهیت  در  و  است  شده 

نیست. 
نکته پراهمیت در این اقدام ضد انسانی و وحشیانه که مستقیما 
حقوق و منافع مردم و امنیت ملی ایران را نشانه گرفته است. 
سیاست های ضد ملی ومردم ستیز رژیم والیت فقیه و خصوصا 
دولت نامشروع کودتاست. از سویی سیاست اعمال ستم ملی 
و تبعیض مذهبی به خشن ترین شکل ممکن در مناطقی چون 
سیستان و بلوچستان موجب تنش و نارضایتی ژرف اجتماعی 
شده که نتیجه آن با توجه به سرکوب سیستماتیک حزب ها 
واپس  جریانات  رشد  خواه،  ترقی  و  مردمی  های  سازمان  و 
گرای مذهبی است که در ماهیت خود مشابه باندهای قشری 
و تاریک اندیش حاکمیت نظیر دولت کنونی )احمدی نژاد( 
مقاصد  پیشبرد  در  سعی  تروریستی  های  روش  به  و  هستند 

خود دارند. 
و از دیگر سو ماجراجویی های نابخردانه و سیاست توهم آمیز 
دولت احمدی نژاد در عرصه سیاست خارجی بویژه معادالت 
منطقه ای، امپریالیسم و ارتجاع منطقه را درانجام اقدام های 

مداخله جویانه نسبت به میهن ما تحریک و تهییج می سازد. 
تروریسم و جنایت در بلوچستان ریشه در این عوامل دارد.

دولت ضدملی کودتا به رهبری ولی فقیه از آنجا که تمام توان 
چارچوب  در  باید  که  را  کشور  امنیتی  نهادهای  ظرفیت  و 
قانون و تحت کنترل قوای قانونی، مدافع و سپر امنیت کشور 
باشند، در خدمت سرکوب و تجاوز به حقوق مردم قرارداده 
است، این نهادها انگیزه و توان ضرور را برای حفظ امنیت 
ملی و جلوگیری از پیدایش و گسترش ناامنی و تروریسم در 

کشور ندارند. 
یا  و  تروریستی  کور  حرکت  یک  فقط  چابهار  بندر  حادثه 
اخیر  های  ناامنی  باشد.  تواند  نمی  و  نیست  جویانه  انتقام 
نتیجه  و  نژاد  احمدی  ملی  دولت ضد  ناکارآمدی  از  حاکی 
اعمال سیاست های مردم ستیز، ضد ملی و سرکوبگرانه ولی 

فقیه است. 
در  انتحاری  انفجارهای  وحشیانه  جنایت  ایران  توده  حزب 
چابهار را که منجر به مرگ و مجروح شدن تعداد زیادی از 
هم میهنان گردید به شدت محکوم کرده و بار دیگر نسبت 
تداوم و  ایران در سایه  ثبات سازی  بی  ناامنی و  به گسترش 
بقای دولت احمدی نژاد هشدار می دهد. تروریسم و ناامنی 
فقط و فقط به سود اهداف و منافع استبداد حاکم برمیهن ما، 
ارتجاع منطقه و امپریالیسم و نیروهای مداخله گر خارجی 

است.

                                                 سایت حزب توده ایران

۲۶ آذر ۱٣٨۹ - ۱۷ دسامبر ۲۰۱۰
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 آزاد سازی اقتصادی با موج نوین سرکوب و ارعاب
 با آغاز اجرای طرح تحول اقتصادی و حذف یارانه ها شاهد موج جدیدی از دستگیری

ها، اعدام و ایجاد فضای وحشت در
.جامعه هستیم

 حزب ما موج نوین بازداشت ها، محاکمات ناعادالنه و نیز اعدام کنیه توزانه و وحشیانه در
 زندان زاهدان را قاطعانه محکوم کرده و خواستار آزادی فوری همه زندانیان سیاسی از جمله

 .بازداشت شدگان اخیر و لغو احکام ضد انسانی اعدام است

 با آغاز اجرای طرح تحول اقتصادی و حذف یارانه ها شاهد موج جدیدی از دستگیری ها،
.اعدام و ایجاد فضای وحشت در جامعه هستیم

 پس از آنکه محمود احمدی نژاد اجرای جراحی بزرگ اقتصادی را اعالم داشت، ارگان های
 امنیتی گروهی از فعاالن سیاسی و اجتماعی و روزنامه نگاران را در تهران و دیگر شهر ها

.بازداشت و روانه زندان ساختند
 بامداد 28 آذر ماه یازده تن از ماموران امنیتی با یورش به منزل مسکونی فریبرز رییس دانا،
 این عضو کانون نویسندگان ایران را بازداشت کردند. علت این بازداشت از سوی مقامات

 .امنیتی و قضایی تاکنون اعالم نشده است
 همزمان به گزارش پایگاه اطالع رسانی کلمه 28 آذر ماه چهار تن از روزنامه نگاران و
 فعاالن فرهنگی-اجتماعی ضمن احضار توسط وزارت اطالعات دستگیر شدند. در همین
 حال قوه قضاییه در هماهنگی و همدستی کامل با نهادهای امنیتی-نظامی و به منظور ایجاد
 ترس در جامعه هنگام شروع برنامه حذف یارانه ها و افزایش قیمت ها تعدادی از روزنامه
 نگاران و مبارزان جنبش سندیکایی را محاکمه و برای آنها احکامی نظیر حبس و اخراج از
 کار صادر نمود. لطف اهلل میثمی مدیر مسئول نشریه چشم انداز ایران و محمد صادق جوادی
 حصار سردبیر روزنامه توقیف شده قدس، به ترتیب در تهران و مشهد محاکمه و »مجرم«
 شناخته شدند. همچنین به حکم دیوان عدالت اداری علی نجاتی رییس پیشین هیات مدیره
سندیکای عضو  شهابی  رضا  گردید.  اخراج  کار  از  تپه  هفت  نیشکر  کارگران   سندیکای 
 کارگران شرکت واحد نیز در درون زندان باردیگر محاکمه شد و در همان حال جعفر پناهی
از محرومیت  سال   20 تعزیری،  سال حبس   6 به  دادگاه  حکم  براساس  مردمی   سینماگر 
 ساختن و کارگردانی هر نوع فیلم، نوشتن فیلم نامه و هر نوع مصاحبه و نیز خروج از کشور

 .محکوم گردید
انتقام جویانه و ضد اقدام  بازداشت های جدید، در یک  ادامه رعب آفرینی، تهدید و   در 

 .انسانی 11 تن در زندان زاهدان به حکم دادگاه انقالب اسالمی اعدام شدند
بزرگ آغاز رسمی جراحی  با  اعدام همزمان  احکام  اجرای  و  محاکمه، صدور   بازداشت، 
 اقتصادی که فقط و فقط اجرای نسخه های ضد مردمی دیکته شده از سوی صندوق بین
 المللی پول و بانک جهانی است و به شدت قدرت خرید مردم بویژه زحمتکشان را کاهش
 خواهد داد، حاکی از هراس کودتاچیان از مردم و ناتوانی رژیم والیت فقیه در پاسخگویی

 .به نیازهای مبرم جامعه است
 حزب ما موج نوین بازداشت ها، محاکمات ناعادالنه و نیز اعدام کنیه توزانه و وحشیانه در
 زندان زاهدان را قاطعانه محکوم کرده و خواستار آزادی فوری همه زندانیان سیاسی از جمله

.بازداشت شدگان اخیر و لغو احکام ضد انسانی اعدام است

                 سایت حزب توده ایران
٣0 آذر 1٣8۹ - 21 دسامبر 2010
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جنبش دانشجویی در مصاف با استبداد:
 ایستادگی کرده ایم، از این پس نیز خواهیم 

ایستاد 

مبارزه امسال در شانزده آذر توجه دقیق به همه ظرفیت 
ها و بهره گیری از شیوه های متنوع مخالفت و اعتراض 
را برجسته و آگاهی ژرف جنبش دانشجویی و تشخیص 
نشان  را  کنونی  دشوار  مرحله  و  سیاسی  حلظه  درست 

داد. 

امسال بزرگداشت شانزده آذر برای مبارزان و فعاالن جنبش 
ارزشی  با  های  درس  و  جتربیات  حاوی  کشور  دانشجویی 
بود، بویژه آنکه دانشجویان به رغم فضای شدید امنیتی 
حاکم بر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی با طنین شعار 
جنبش  وخالقیت  تداوم  سرزندگی،  پیروزی  مبارزه،  احتاد، 

دانشجویی را به اثبات رساندند. 
دانشجویی  فعاالن  فراخوان  دنبال  به  آذر  شانزدهم  روز 
دانشگاه امیر کبیر )پلی تکنیک( تهران، صدها دانشجو 
در حمایت از زندانیان سیاسی خصوصا دانشجویان در بند 
دست به جتمع اعتراضی زدند. این گردهمایی با یورش یگان 
های نیروی انتظامی و بسیج به خشونت گرایید و حداقل 
آذر ماه  نیوز 16  دانشجو  بازداشت شدند.  چهار دانشجو 
گزارش داد: ”دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به پاسداشت 
16 آذر و درحمایت از دانشجویان در بند دست به جتمع زدند 
... از ساعات ابتدای صبح امروز شانزدهم آذر 89، حدود 50 
دانشجوی پلی تکنیک به این دانشگاه ممنوع الورود شده 
اند ... در داخل دانشگاه نیز نیروی های انتظامات با حضور 
از  امروز(  برای حتصن  اعالم شده  دانشگاه )محل  پارک  در 
نشسنت و ایستادن دانشجویان در آن جلوگیری می کنند 

“...
دانشجو نیوز در تکمیل این خبر ساعاتی بعد اعالم داشت: 
فشار  نیروهای  و  دانشجویان  بین  درگیری  ایجاد  از  ”پس 
نقش  و  است  دانشگاه  حراست  اعضای  از  که  باقری   ...
از  تن   4 داشته،  اخیر  های چندین سال  در سرکوب  زیادی 

دانشجویان را بازداشت و به حراست منتقل کرد ...“
گردهمایی  شاهد  قزوین  آزاد  دانشگاه  دانشجو،  روز  در 
بیش از هزار نفر بود که شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. 
شانزدهم  اعتراضی  ”جتمع  نیوز:  دانشجو  گزارش  مطابق 
آذر در دانشگاه قزوین با حضور بیش از 1 هزار نفر از ساعت 
ده )صبح( از میدان قلم این دانشگاه آغاز شد. این حضور 
اعتراضی با شعار یا حسین میر حسین آغاز و درحالی بود 
که حضور نیروهای امنیتی و بسیج هر حلظه گسترده تر 
می شد و آن ها اقدام به تهدید و فیلم برداری از دانشجویان 

منودند ... در ادامه دانشجویان با شعار مرگ بر دیکتاتور و 
دانشجوی زندانی آزاد باید گردد، خواستار آزادی دانشجویان 
بین  دانشگاه  در   “... خود شدند  دربند  های  و همکالسی 
املللی قزوین نیز گردهمایی اعتراضی برپا شد که طی آن 
حداقل 6 دانشجو به ستاد خبری وزارت اطالعات احضار 
گردیدند. در دانشگاه بوعلی سینای همدان، رشت، سهند 
تبریز، علم و صنعت تهران و برخی دیگر از مراکز آموزشی 
عالی نیز جتمع ها و اعتراضاتی صورت گرفت. روز شانزده 
آذر با حضور گسترده نیروهای انتظامی در اطراف خیابان 
های دانشگاه تهران همراه بود. یک روز پیش از این )15 آذر 
ماه( دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران گردهمایی 
را سازمان داده و با شعارهایی چو مرگ بر دیکتاتور، مرگ 
بر این دولت مردم فریب با گرامیداشت شانزده آذر یاد سه 

آذر اهورایی را گرامی داشتند. 
همچنین فعاالن دانشجویی با درایت و هوشیاری حتسین 
برانگیزی چند روز مانده به روز دانشجو، با انتشار بیانیه 
هایی عزم راسخ جنبش دانشجویی را در مبارزه با استبداد 

و ارجتاع اعالم داشتند. 
به عنوان منونه جمعی از فعالین دانشجویی فراخوانی را 
به منظور برگزاری مراسم روز دانشجو صادر کردند که در 
آن تاکید شده بود: ”تاکنون ایستادگی کرده ایم، از این پس 
نیز خواهیم ایستاد ... انقالب 57، 2 خرداد 1376، اعتراضات 
انتخابات سال گذشته بی  در نهایت  و  تیر ماه 1378   18
شک هر یک نقاط عطفی در تاریخ این مرز و بوم پرگهر 
ایجاد کرده اند اما افسوس که این مبارزات مستمر تاکنون 
هدف غایی خود ... را به دست نیاورده .... بر ما دانشجویان 
آزادی خواه است که در روز 16 آذر سکوت نکنیم و به انحا 

مختلف اعتراض خود را به استبداد نشان دهیم ...“
بیانیه دانشجویان دانشگاه آزاد نیز مورد قابل تامل دیگری 
است که درایت و شجاعت مبارزان جوان و دانشجویان را 
به اثبات می رساند. دراین بیانیه که به امضاء دانشجویان 
دانشگاه آزاد واحدهای، تهران جنوب، تهران مرکز ، تهران 
شمال، تبریز، کرج، مشهد، شهرری و قزوین رسیده است، 
یادآوری می گردد: ”مدهوشان سرمست از باده قدرت، تیغ 
در دست عرصه کشور را جوالنگاه تاخت و تاز خود ساخته 
اند و پایداری و مقاومت دانشجویان را در راه دستیابی به 
آرمان ها یشان تاب منی آورند و از آن می هراسند. آن کس که 
در آرای ملت و اعتماد ایشان جنایت ورزد باید هم از فرزندان 
این ملت بهراسند ... با ریخته شدن خون سه آذر اهورایی 
در اعتراض به ظلم و استبداد، شانزدهم آذر ماه به منادی 
جهت استبداد ستیزی واعالم حضور جنبش دانشجویی 
از کودتای صورت گرفته اخیر دولت  ... پس  تبدیل گشت 
نامشروع برآمده از آن در طی هفده ماه گذشته و نیز پیش 
اصول  عملی  گرفنت  استهزاء  به  و  کردن  پایمال  با  آن  از 
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پیوسته  صورت  به  ملت  حقوق  از  عبور  و  اساسی  قانون 
سعی درغبار آلود کردن فضای کشور داشته است و در این 
آلود  این فضای غبار  در  به چپاول سرمایه های ملت  حین 
دست زده است و منابع و منافع این ملت را به دست عده 
ای چکمه پوش و چماق به دست سپرده است ... با تاکید 
اعتراضی  برگزاری جتمعات  و  در خیابان ها  براینکه حضور 
در دانشگاه ها را از راهکارهای موثر مبارزه می دانیم ولی 

اعالم می کنیم که راه های بی شمار دیگری نیز وجود 
دارند که باید مترین شوند ... ثابت خواهیم کرد که دانشگاه، 

این ... سنگر آزادی هنوز زنده است.“
عالوه بر این بیانیه ها که حاکی از تدبیر و آگاهی و احساس 
مسئولیت ملی است، باید به حرکت درخشان دانشجویان 
دانشگاه رازی کرمانشاه اشاره کرد که در روز 15 آذر ماه با 
شعار ”مرگ بر دیکتاتور“، صفار هرندی، از چهره های تاریک 
دانشجو  راندند.  بیرون  دانشگاه  از  را  ارجتاع حاکم  اندیش 
هرندی  ”صفار  داد:  گزارش  کرمانشاه  از  ماه  آذر   15 نیوز 
وهیات همراهش با شعارهایی همچون مرگ بردیکتاتوری 
گیر  غافل  کرمانشاه  رازی  دانشگاه  دانشجویان  توسط 
شدند ... الزم به ذکر است بسیج دانشگاه رازی، طی چند 
روز اخیر با ثبت نام از دانشجویان و صدور دعوت نامه برای 
آنچه که آنرا مراسم جشن 16 آذر می نامیدند، متام تالش 
خود را کرده بودند تا صندلی ها اکثرا در اختیار افراد بسیج 
قرار بگیرد ... پس از شعار مرگ بر دیکتاتور جمع کثیری از 
از  درحمایت  زدن های متمادی  به دست  دانشجویان شروع 
شعار دهندگان منودند که تا مدت طوالنی ادامه داشت ... 
در ادامه و به هنگامی که نوبت به سخنرانی صفار هرندی 
رسید، جمعی از دانشجویان با سردادن شعار از سالن خارج 

شدند ...“
این مجموعه اقدام ها از صدور بیانیه ها تا جتمع و گردهمایی 
در روز دانشجو و نظایر آن با توجه به جو امنیتی و سرکوب 
پراهمیت  و  ارزنده  دستاوردی  دانشجویی،  فعاالن  شدید 
قلمداد می گردد. چند هفته مانده به 16 آذر کودتاچیان با 
تشدید اعمال فشارها کوشیده بودند که ترس بر فضای 
های  محدودیت  اعمال  شود.  مسلط  عالی  آموزش  مراکز 
جنسیتی دردانشگاه شهرکرد، اصفهان و سنندج، صدور 
مانند  انضباطی  های  کمیته  به  احضار  و  اخراج  احکام 
جنبش  چپ  طیف  مبارزان  از  یکی  صدای  سرو  پر  اخراج 
بازداشت دو عضو سابق  و  ارومیه  از دانشگاه  دانشجویی 
اجنمن اسالمی دانشگاه امیر کبیر تهران و تهدید خانواده 
با  مقابله  و  مبارزه  جریان  در  شهید  دانشجویان  از  برخی 
کودتای انتخاباتی در سال گذشته، متاما با هدف در موضع 
و  رعب  جو  ایجاد  و  دانشجویی  جنبش  قراردادن  تدافعی 
در  وحشت درمیان توده دانشجویان در سراسر کشور بود. 

از مشاهده اینکه  آذر ماه و پس  این اقدام ها روز 15  کنار 
جنبش دانشجویی حاضر به عقب نشینی نیست، ناگهان 
کیفر خواست بسیج دانشجویی دانشگاه تهران علیه به 
اصطالح ”سران فتنه“ در سطحی وسیع بوسیله خبرگزاری 
ها و پایگاه های اطالع رسانی مدافع دولت کودتا منتشر 
شد. خبرگزاری فارس 15 آذر ماه منت این کیفرخواست یا 
درحقیقت جو سازی آگاهانه و هدفمند را چنین ارائه داد: 
”بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران 
قوه  از   ... کروبی  موسوی،  علیه  خواستی  کیفر  ارایه  با 
قضاییه خواسته اند تا بیش از این زمینه بی اعتمادی توده 
های مردم نسبت به این قوه را فراهم نکند ... قوه قضاییه 

حداقل اقدام ممکن را اجنام دهد ...“
در روز شانزده آذر نیز خبرگزاری فارس با جو سازی که هدف 
آن ایجاد جو رعب بود گزارش داد: ”در پی اعترافات بنیامین 
سر پل اصلی ستاد موسوی با گروهک نفاق دستگیر شد 
... این فرد نقش موثری در شناسایی و اغفال فریب خوردگان 

حوادث پس از انتخابات داشته است ...“
دانشگاه،  بر  حاکم  پلیسی  جو  بر  عالوه  ترتیب  این  به 
کودتاچیان با جنگ روانی-تبلیغاتی حساب شده به مقابله 
با جنبش دانشجویی و جلوگیری از بزرگداشت آن پرداختند 
در  دانشجویی  فعاالن  خالقیت  و  هوشیاری  پرتو  در  که 

رسیدن به این هدف ها ناکام ماندند. 
به همه ظرفیت  دقیق  توجه  آذر  در شانزده  امسال  مبارزه 
و اعتراض  از شیوه های متنوع مخالفت  و بهره گیری  ها 
و تشخیص  دانشجویی  ژرف جنبش  آگاهی  و  برجسته  را 
نشان  را  کنونی  دشوار  مرحله  و  سیاسی  حلظه  درست 
جنبش  برای  تنها  نه  پرارزش  دستاوردهای  جتربیات  این  داد. 
علیه  ها  توده  سراسری  پیکار  برای  بلکه  دانشجویی، 
در رشد و گسترش  تردید  بی  و  آید  به شمار می  استبداد 
صفوف  تقویت  شد.  خواهد  واقع  موثر  مردمی  جنبش 
فکری- های  طیف  تعامل  و  نزدیکی  دانشجویی،  جنبش 

سطح  ارتقاء  به  نهایی  حتلیل  در  یکدیگر  با  آن  سیاسی 
و  استبداد  سراجنام  و  شده  منجر  استبدادی  ضد  جنبش 
ارجتاع را به عقب نشینی وادار و دولت ضد ملی کودتا را در 

هم خواهد شکست.
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مستقل  مدني  و  سیاسي  فعالین  بر  فشار  ادامه 
ایراني در کردستان عراق 

بنابر اطالعات و اخبار موثقي که به دست ما رسیده است، طي 
ماه هاي اخیر اداره آسایش )امنیت( کردستان عراق، بویژه در 
استان سلیمانیه که تحت کنتدل اتحادیه میهني است، به طور 
بي سابقه اي پناهجویان و فعالین سیاسي و مدني مستقل ایراني 
ساکن این منطقه را تحت فشار قرار داده و هر روز به بهانه اي 

بر شدت فشارها مي افزاید.
حقوق  هرگونه  از  پناهجویان  این  که  است  حالي  در  این 
پناهندگي و حمایت هاي معمول بین المللي بي بهره هستند و 

از هر لحاظ در شرایط بسیار سختي به سر مي برند. 
در تازه ترین اقدام اداره آسایش سلیمانیه صدور اجازه اقامت 
ایراني ساکن  اقامت فعالین سیاسي و مدني مستقل  یا تمدید 
این منطقه را منوط به داشتن کارت عضویت یا هواداري )الیه 
کردستان  در  مستقر  ایراني  کرد  احزاب  از  یکي  از  نگري( 

عراق نموده است. 
در غیر این صورت نه تنها براي آنها اجازه اقامت صادر نمي 
ایران مي  به  به اخراج و بازگرداندن  آنها را تهدید  شود بلکه 

کنند. 
آشکار است که این اقدام آسایش منطقه کردستان عراق عالوه 
بر اینکه در تضاد کامل با همه ي قوانین و پیمان نامه هاي بین 
المللي مرتبط با حقوق پناهندگي قرار دارد، نقض ابتدایي ترین 

اصول حقوق بشر نیز به شمار میرود. 
زیرا اجبار افراد به عضویت یا طرفداري از هر حزب یا گروه 
جیهاني  اعالمیه  اساسي  اصول  طبق  غیره  و  دیني  و  سیاسي 
حقوق بشر ، با هر بهانه و دستاویزي که صورت بگیرد ممنوع 

و اقدامي مجرمانه تلقي مي گردد. 
اقلیم  ساکن  ایراني  کرد  احزاب  که  است  حالي  در  این 
کردستان عراق تاکنون در مقابل این اقدام آسایش هیچگونه 
مهر  عماله  خود  با سکوت  و  نکرده  مشخصي  موضعگیري 

تایید بر آن نهاده اند. 
فعالین  سرکوب خشن  یافتن  شدت  علت  به  دیگر  طرفي  از 
جمهوري  رژیم  امنیتي  نیروهاي  طرف  از  مدني  و  سیاسي 
این  از  بیشتري  تعداد  روز  هر  ایران،  کردستان  در  اسالمي 

فعالین به کردستان عراق مي گریزند. 
نیروهاي اطالعاتي جمهوري اسالمي نیز با استفاده از ارتباطاتي 
که با احزاب حاکم بر کردستان عراق دارند، بر شدت فعالیت 
هاي خود در آن منطقه افزوده و به اشکال مختلف به تعقیب و 

تهدید فعالین کرد مستقل ایراني ادامه مي دهند. 

را  عراق  کردستان  منطقه  آسایش  اخیر  فشارهاي  ما  باور  به 
نیز بایستي بخشي از برنامه سرکوب و ارعاب فعالین سیاسي 
و مدني مستقل کردستان ایران از جانب دستگاه هاي امنیتي 
جمهوري اسالمي به شمار آورد و با همه ي توان با آن به مقابله 

برخواست. 
بنابراین از احزاب و سازمان هاي سیاسي کرد ایراني مستقر در 
کردستان عراق انتظار میرود که با استفاده از اهرم هایي که در 
اختیار دارند مانع از ادامه روند سرکوب و فشار بر این فعالین 
سلیمانیه  آسایش  بویژه  کردستان،  منطقه  آسایش  از  و  شوند 

بخواهند به این رویه خود خاتمه دهد. 
بدون شک برد و تاثیر این اقدام، بسیار بیشتر از دلخوش کردن 
احزاب  این  به  اجبار"  سر"  از  فعالین،  این  که  است  این  به 
مراجعه کنند، و کارت هواداري )الیه نگري( از آنها دریافت 

نمایند.
سراسري  احزاب  و  ها  سازمان  از  زمینه  همین  در  همچنین 
کشورمان مي خواهیم که به دفاع از این فعالین برخیزند و با 
طرح این اقدام ناپسند آسایش منطقه کردستان عراق در مجامع 
حقوق بشر بین المللي و واداشتن آنها به اقدامات الزم، مانع از 
ادامه فشار بر فعالین سیاسي و مدني کرد ایراني در کردستاني 

عراق شوند. 
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زندانیان  آزادی  برای  ناپذیر  خستگی  مبارزه 
سیاسی! 

زندانیان سیاسی یی که در چنگال ارتجاع حاکم و کودتاچیان 
گرفتار شده اند، وضعیت نگران کننده ای دارند. آزادی بدون 
و قید شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی بدون استثناء، از 
آماج های فوری جنبش ضد استبدادی میهن ماست. باید 
مبارزه برای آزادی آنان را درعرصه های ملی و بین المللی 

تشدید کنیم! 

تشدید فشار برزندانیان سیاسی طی هفته های گذشته نگرانی 
است.  برانگیخته  کشور  و خارج  داخل  در  را  های جدی 
روزهای  در  سیاسی  زندانیان  از  تعدادی  آزادی  وجود  با 
گذشته، این نگرانی ها همچنان باقی بوده، از میزان فشار به 
زندانیان سیاسی نیز کاسته نشده است. عباس جعفری دولت 
آبادی، دادستان تهران، مدتی قبل و در راستای اعمال فشار 
ارتجاع بر مبارزان دربند، اعالم کرد که، در موضوع اعطای 
مرخصی به زندانیان سیاسی تجدید نظر صورت گرفته و از 
این پس برای دادن مرخصی به زندانیان سیاسی رفتار آنان 
مورد بررسی قرار گرفته و اگر اصالحی درعملکردشان دیده 
شد، به آن ها مرخصی می دهیم. دادستان انقالب اسالمی 
تهران زمانی مساله جلوگیری از مرخصی زندانیان را مطرح 
کرد که احمدجنتی و برخی دیگر از کودتاچیان از ”اعطای 
انتقاد گشودند. ماجرای  به  مرخصی های بی مورد“ زبان 
برزندانیان  فشار  اعمال  از  کوچکی  بخش  تنها  مرخصی 
زندانیان  از  گروهی  به  که  هاست  مدت  است.  سیاسی 
سیاسی نه تنها هرگز مرخصی داده نشده، بلکه از مداوای 
آنان در بیرون زندان نیز جلوگیری شده است. نمونه هایی 
نظیر منصور اسالو، محمد اولیایی فرد، عالیه اقدام دوست 
و احمدزید آبادی کم نیستند. عالوه بر شکنجه و بازجویی 
نیز  تمام دوران زندان  فیزیکی، در  با فشار روحی و  توام 
حقوق زندانیان سیاسی رعایت نمی گردد. به دنبال مراجعه 
و  مسئوالن  به  سیاسی  زندانیان  های  خانواده  مکرر  های 
 2۵ کلمه،  رسانی  اطالع  پایگاه  حکومتی،  های  شخصیت 
آبان ماه، در گزارشی به نقل از سخنگوی فراکسیون اقلیت 
بسیاری  به   ...” نوشت:  جمله  از  طلبان[  ]اصالح  مجلس 
داده  مداوا  اجازه  دارند،  جسمی  مشکالت  که  زندانیان  از 
نمی شود ... یکی از ابتدایی ترین حقوق متهم، آگاه بودن 
از جرمش است که متاسفانه درایران رعایت نمی شود. با 
می  انتخابات خرداد سال 88  از  از یک سال  بیش  اینکه 
گذرد، اما هنوز حکمی برای بسیاری از بازداشت شدگان 

صادر نشده است ....“ 
این مسایل البته در سیستم قضایی و چگونگی اداره زندان 

ها در جمهوری اسالمی به هیچ رو تازگی ندارد. در دهه 
خونین شصت کوچک ترین حق و حقوقی برای زندانیان 
سیاسی قایل نبودند، شکنجه های وحشیانه روحی و جسمی 
به جوانان، زنان باردار، افراد بیمار و کهنسال رواج داشت و 
هیچ کدام از زندانیان آن دوره هم حق برخورداری از وکیل 

را نداشتند. 
فجایع امروز ادامه همان سیاست های گذشته است که منجر 
به یکی از کم سابقه ترین جنایات تاریخ معاصر میهن ما 

گردید. 
و  قضایی  دستگاه  ماهیت  از  که  شناختی  با  و  رو  این  از 
به طور  باید  دارد،  فقیه وجود  دادرسی های رژیم والیت 
خستگی ناپذیر در عرصه های ملی و بین المللی برای حقوق 
و نجات جان زندانیان سیاسی، فارغ از هر عقیده و گرایش 
سیاسی و تعلق سازمانی، مبارزه کرد. دراین خصوص اخبار 
زندانیان سیاسی  از وضعیت  ای  کننده  نگران  گزارشات  و 
شامل مبارزان جنبش کارگری، دانشجویی، زنان، روزنامه 
نگاران و صدها معترض بازداشت شده حوادث سال گذشته 
و  مومنی  نامه های عبداهلل  است.  کرده  پیدا  درز  بیرون  به 
این خبرها  از جمله  ها  باره شکنجه  در  زاد  نوری  محمد 
تلقی می شوند. ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران، 
که به صورت غیر قانونی و با اتهامات واهی دستگیر شده 
است، تحت فشار قرار گرفته تا از مخالفت با سیاست های 

سرکوبگرانه دولت دست بردارد. 
خانواده وی با انتشار نامه یی، خواستار آزادی یزدی شده 
اند. در بخشی از این نامه یادآوری می شود: ”دکتر ابراهیم 
یزدی ۷۹ ساله، مسن ترین زندانی زندان بد نام اوین است 
و بار سومی است که دریک سال اخیر زندانی می شود ... 
او را تحت فشار مضاعف قرار داده اند تا دست از مخالفت 
در برابر سیاست های سرکوبگر حاکم بردارد. وی با کردار 
وضعیت   “... است.  نداده  تن  سکوت  به  خویش  گفتار  و 
جسمانی دبیر کل نهضت آزادی وخیم گزارش می شود و 
از این رو آزادی فوری وی در این نامه خواسته شده است. 
به عالوه، مبارزان جنبش کارگری کماکان در شرایط سخت 
و نامطلوبی در زندان بسر می برند. حکم دادگاه تجدید نظر 
تپه  هفت  نیشکر  کارگران  سندیکای  فعال  سه  برای  اهواز 
به اتهام توهین به رهبری، یکی از نمونه های گویا در این 

زمینه قلمداد می گردد. 
منصور اسالو و ابراهیم مددی از مدت ها پیش به شیوه های 
گوناگون در درون زندان نیز مورد تعرض و زیر فشار شدید 
اند. منصور اسالو، به گواهی پزشکان زندان، احتیاج  بوده 
مبرم به مداوای بیرون از زندان دارد، ولی تاکنون مقامات 
قضایی به وی وخانواده او اجازه برخورداری از این حق 
وضعیت  نیز  بند  در  نگاران  روزنامه  اند.  نداده  را  طبیعی 
ماه،  آبان   2٣ هرانا،  خبرگزاری  دارند.  ای  کننده  نگران 
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گزارش داد: ”کیوان مهرگان دبیر سیاسی ضمیمه روزنامه 
اعتماد ملی که پس از حوادث عاشورا بازداشت و در زندان 
انقالب اسالمی به سه سال حبس  محبوس بود در دادگاه 
تعلیقی محکوم شد. هنگامه شهیدی دیگر روزنامه نگاری 
است که در روزهای گذشته به سلول انفرادی انتقال یافته 
و تحت فشارهای روحی قرار دارد.” پایگاه اطالع رسانی 
کلمه، 2۵ آبان ماه، در خصوص روزنامه نگار بازداشت شده 
نازنین خسروانی نوشت: ”نازنین خسروانی، روزنامه نگار 
صبح روز 12 آبان ماه در منزل پدری خود بازداشت شد 
و پس از یک هفته در تماس کوتاه تلفنی با خانواده، سلول 
های انفرادی زندان اوین را محل نگهداری اش عنوان کرد، 
او درهمان تماس کوتاه از سرمای سلول های زندان ابراز 
ناراحتی و در خواست لباس گرم کرده بود ... مسئوالن زندان 
اوین پس از اعالم اینکه این روزنامه نگار ممنوع المالقات 
کیوان  کردند.  خودداری  هم  گرم  لباس  پذیرش  از  است، 
صمیمی، عیسی سحر خیز و احمد زید آبادی نیز از زمره 
فعاالن سیاسی و روزنامه نگارانی هستند که مدام زیر فشار 
روزنامه  درکنار  دارند.”  قرار  زندان  ومسئولین  بازجویان 
نگاران، فعاالن جنبش دانشجویی در زندان متحمل بیشترین 
فشارها هستند. کمیته گزارشگران حقوق بشر، 2٣آبان ماه، 
مشروط  آزادی  با  احکام  اجرای  قاضی  که،  داشت  اعالم 
محمد پور عبداهلل دانشجوی طیف چپ مخالفت کرده است. 
پور عبداهلل دانشجوی دانشگاه تهران در سال 8۷ دستگیر و 
سپس در دادگاه انقالب اسالمی به ٣ سال حبس تعزیری 
نتوانست  هرگز  قاضی  مخالفت  دلیل  به  وی  شد.  محکوم 
همچون دیگر زندانیان سیاسی از حق مرخصی استفاده کند. 
وضعیت  در  اصفهان  دانشگاه  دانشجوی  سرشومی  حسین 
سختی در بند الف- ط حفاظت اطالعات در زندان مرکزی 
اصفهان )دستگرد( محبوس می باشد. این فعال شناخته شده 
کودتای  از  پس  بالفاصله  دانشجویی  جنبش  چپ  طیف 
دانشگاه  به  مسلح  گزمگان  یورش  در جریان  و  انتخاباتی 
اصفهان بازداشت گردیده بود. گزارشگران حقوق بشر متذکر 
می شوند که زندان مرکزی اصفهان )دستگرد( به کهریزک 
اصفهان شهرت یافته و زندانیان سیاسی در این بازداشتگاه 
با شدیدترین شکنجه های روحی و جسمی مواجه هستند. 
تایید احکام اعضای سازمان دانش آموختگان ایران اسالمی 
)ادوار تحکیم وحدت( نمونه دیگری از بی عدالتی و اعمال 
فشار برزندانیان سیاسی خصوصا فعاالن جنبش دانشجویی 
است. دراین زمینه سازمان دانش آموختگان با انتشار بیانیه 
ای، 2٣ آبان ماه، خواستار آزادی فوری علی جمالی، حسن 
زیدآبادی و سایر زندانیان سیاسی، به ویژه اعضای در بند 
وضعیت  همچنین  شد.  دانشجویی،  سیاسی-  سازمان  این 
شمار دیگری از مبارزان در بند جنبش دانشجویی افرادی 
نظیر شبنم مددزاده دانشجوی تربیت معلم کرج، علی قلی 

فریمانی  فواد  و  مشهد  فردوسی  دانشگاه  دانشجوی  زاده 
دانشجوی دانشگاه امیر کبیر تهران نا مناسب و نگران کننده 
گزارش گردیده است. حتی خانواده های این زندانیان نیز 
آبان  نیوز، 2٣  ادوار  تهدید و توهین قرارمی گیرند.  مورد 
خانواده  قضا  ”دستگاه  کرد:  تصریح  دراین خصوص  ماه، 

زندانیان را نیز تنبیه می کند.“
با  رابطه  در  مهم  موارد  دیگر  از  زنان  سیاسی  بند  تشکیل 
آبان   26 هرانا،  خبرگزاری  است.  کشور  سیاسی  زندانیان 
ماه ،گزارش داد: ”اقدام مقامات زندان در جداسازی زنان 
یک  در  آنان  کردن  محبوس  و  زندانیان  سایر  از  سیاسی 
سالن در بسته، نشان از این دارد که مقامات امنیتی در صدد 
رسانی  اطالع  پایگاه  هستند.”  زنان  سیاسی  بند  ساختن 
کلمه، 26 آبان ماه، نیز نوشت: ”... فقط در سال های دهه 
شصت و همچنین سال های پیش از انقالب به دلیل کثرت 
تعداد زندانیان سیاسی زن، مقامات زندان ناچار شدند، بند 
اکنون و پس  آنان اختصاص دهند. هم  به  جداگانه ای را 
از گذشت نزدیک به 20 سال، باردیگر در نظام جمهوری 
اسالمی، تعداد زندانیان سیاسی زن آنقدر زیاد شده که نیاز 
به ایجاد یک بند با عنوان ”بند سیاسی“ به ضرورتی برای 
مقامات زندان تبدیل شده است. .. هم اکنون حدود 18 زن 
برند که در  بند عمومی زندان اوین به سر می  سیاسی در 
مجموع بیش از ۷0 سال حکم زندان دریافت کرده اند ... 
عنوان  به  خود  حقوق  تمامی  از  گذشته  هفته  دو  در  زنان 
یک زندانی محروم شده اند ... هم چنین از وضعیت عالیه 
اقدام دوست، فعال حقوق زنان، که پس از اعتراض به این 
شرایط، به سلول انفرادی منتقل شده بود، اطالعی در دست 

نیست. ...“
ماه،  آبان   1۹ برابری،  برای  تغییر  رسانی  اطالع  پایگاه 
ساعت  حوالی  ماه  آبان   16 یکشنبه  ”روز  داد:  گزارش 
٣0 :۹ زندانی سیاسی عالیه اقدام دوست به سلول انفرادی 
زندان اوین منتقل شد. خانم اقدام دوست به دلیل اعتراض 
نسبت به انتقال زنان زندانی سیاسی به بند متادون، او را به 

سلول های انفرادی منتقل نمودند.“
عالیه اقدام دوست اولین زن مبارزی است که صرفا به دلیل 
فعالیت برای رفع تبعیض جنسیتی به بند کشیده شد و مورد 

آزار و اذیت قرار می گیرد. 
کارزار بین المللی حقوق بشر در ایران، 26 آبان ماه، گزارش 
اعدام  قنبری زندانی سیاسی زیر حکم  ، عبدالرضا  داد که 
قرار دارد، وی دی ماه سال گذشته و در جریان مقابله با 
کودتای انتخاباتی بازداشت گردید و توسط شعبه 1۵ دادگاه 
انقالب اسالمی محاکمه و به اعدام محکوم شده است. وی 
معلم بوده و دارای سابقه زندان در دهه خونین شصت است. 
از سوی دیگر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، 2۷ 
آبان ماه، از بازداشت و شکنجه خانم مهری جوان محجوب 
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دوست خبر دادند. وی نیز از زندانیان سیاسی دهه شصت 
است که همسرش در جریان حوادث سال قبل دستگیر و 
زندانی گردید. هنگام دفاع از حقوق زندانیان سیاسی نباید 
زندانیان گمنام را که در جریان مقابله با کودتای انتخاباتی 
دستگیر شده اند، فراموش کرد. اغلب این افراد بدون روشن 
اتهام وارده در وضعیت سختی در  بودن علت بازداشت و 
آبان  کلمه، 2۵  اطالع رسانی  پایگاه  برند.  می  بسر  زندان 
ماه، در مورد یکی از این زندانیان سیاسی نوشت: ”ایوب 
انتخابات،  از  پس  حوادث  زندانیان  از  یکی  قنبرپوریان 
وضعیت جسمانی و روحی بسیار نامناسبی دارد، اما با این 
حال دادستان تهران و مسئوالن زندان با مرخصی او مخالفت 
کوه  روستاهای  از  یکی  اهل  و  ساله   20 ایوب  کنند.  می 
دشت لرستان است که در تهران به عنوان کارگر ساختمانی 
مشغول بکار بوده است. او در تظاهرات مسالمت امیز مردم 
در اعتراض به نتیجه انتخابات 22 خرداد شرکت داشته و 
به همین دلیل بازداشت و روانه زندان شده است. خانواده 
قنبرپوریان و هم بندی های او نسبت به وضعیت جسمی و 

روحی او به شدت اظهار نگرانی می کنند. ...“

زندانیان سیاسی یی که در چنگال ارتجاع حاکم و 
کودتاچیان گرفتار شده اند، وضعیت نگران کننده ای 
دارند. آزادی بدون و قید شرط همه زندانیان سیاسی و 
عقیدتی بدون استثناء، از آماج های فوری جنبش ضد 
استبدادی میهن ماست. باید مبارزه برای آزادی آنان را 
درعرصه های ملی و بین المللی تشدید کنیم!

به نقل از نامه مردم شماره 8۵۷
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 21 جنبش  تجربیات  و  ها  درس 
آذر 

جنبش خلقی و دمکراتیک 21 آذر در آذربایجان، همواره 
بر دفاع از استقالل، آزادی، حاکمیت ملی وتمامیت ارضی 
ایران درچارچوب منافع مردم، با تشکیل انجمن های ایالتی 
ملی  حقوق  تامین  جنبش  این  کرد.  می  تاکید  والیتی  و 
خلق های ایران را در پیوند با مبارزات سراسری دانسته و 
پیگیری می کرد، و براحزاب و نیروهای ترقی خواه و میهن 
دوست کشور تکیه داشت. این ویژگی ها پی ستوِن مبارزه 
برای لغو ستم ملی و تضمین برابری همه خلق های ایران 

بوده و هست!

جنبش 21 آذر 1٣2۴ آذربایجان، یک رخداد بی ارتباط با 
تاریخ مبارزات مردم ایران بر ضد استعمار و استبداد نبود. 
ریشه ها و شرایط تاریخی معینی این جنبش را پدید آورد 

و شکل داد!
پیدایش  و  تاریخی ظهور  زمینه های  تر،  دقیق  عبارت  به 
آن به نقش برجسته آذربایجان در افشا و مبارزه با استعمار 
می  رابطه  دراین  که  گردد  می  باز  ما  کشور  در  ارتجاع  و 
توان به انقالب بزرگ مشروطیت و جنبش دمکراتیک شیخ 
محمد خیابانی اشاره کرد. با سرنگونی استبداد رضا خانی، 
امکانات عینی و ذهنی برای رشد نیروهای انقالبی و میهن 
اثر تحوالت  دوست جامعه فراهم آمد و فضای کشور در 
جهانی و تغییر تناسب قوا به زیان امپریالیسم جهانی دچار 
دگرگونی گردید که این دگرگونی به مبارزه برای جلوگیری 
از احیا دیکتاتوری در راه تامین حاکمیت مردم استحکام 
تاریخی  مجموعه شرایط  دراین  بخشید.  ای  قابل مالحظه 
است که می باید نهضت 21 آذر و نیز جنبش 2 بهمن را باز 

شناخت و به داوری درباره آن ها نشست.
برخالف تبلیغات امپریالیسم و وابستگان داخلی آن، جنبش 
21 آذر به هیچ وجه ساخته وپرداخته ”دست بیگانگان“ 
نبود. چنین اتهام بی پایه و در واقع دروغ پردازی وقیحانه، 
سیاست رسمی دو رژیم استبدادی بوده و هست. به طور 
ملی  جنبش  سالگرد  فرارسیدن  آستانه  در  و  اخیرا  مثال، 
آذربایجان )21 آذر(، پایگاه اطالع رسانی تابناک، 2 آذر 
 ، خاطرات  کتاب  یک  معرفی  با  مقاالتی  سلسله  در  ماه، 
باردیگر به تحریف تاریخ و دروغ پردازی متوسل شده، به 
ضد مبارزات قهرمانانه مردم ایران در دهه بیست خورشیدی 
که شامل جنبش 21 آذر و 2 بهمن نیز می شود، از جمله 
نوشته است: ”... شاه جوان ایران، پس از شهریور 1٣20 

                             رفیق پیشه وري

چندان تسلطی برهمه مناطق ایران نداشت، شوروی ها در 
ایران  در  و  کردند  حمایت  را  هیوا  حزب  عراق  کردستان 
از شمال  را  ایران  برهه، جای جای  را. درآن  توده  حزب 
 ... بودند  درنوردیده  ها  انگلیس  جنوب  از  و  ها  روس 
کردستان جنوبی و سنندج و کرمانشاه در اختیار انگلیسی 
ها بود، ولی کردستان شمالی- مهاباد و بانه و سردشت و ... 
سرزمین بی صاحب مانده بود و مسکو به خاطر به دست 
آوردن امتیاز نفت شمال از خود مختاری کردها و آذری ها 

دفاع ... کرد. ...“
با چنین دروغ هایی نمی توان سیما و ماهیت جنبش آزادی 
در  خلقی  های  نهضت  خصوصا  ایران،  ملی  و  خواهانه 
آذربایجان و کردستان را مکدر و خدشه دار ساخت. همچنان 
که رژیم وابسته و ضد ملی شاه نتوانست! جنبش دمکراتیک 
21 آذر ماه، ابتدا خواستی جز تشکیل انجمن های ایالتی و 
والیتی نداشت. این دولت مرکزی بود که برخواست به حق 
مردم چشم فرو بست وبا دستور امپریالیسم به مقابله با آن 
برخاست. با تشکیل حکومت ملی و خود مختار بر پایه اراده 
توده ها، اقدام ها و اصالحات دمکراتیک به سود زحمتکشان 
امالک  اراضی خالصه، همچنین  نخست  درگام  عملی شد. 
بزرگ زمین داران و فئودال ها بین روستاییان بی بضاعت 
دهقانان زحمتکش  به  برای کمک  و  تقسیم گردید  فقیر  و 
بانک فالحت تاسیس شد. سپس حقوق بازنشستگی، حق 
قانون کار مترقی  تنظیم  با  برای کارگران و کارمندان  بیمه 
تضمین گردید و با تعیین مزد عادالنه و ساعات کار معین، 
با  ماهه  پرداخت حقوق، مرخصی سه  با  سالیانه  مرخصی 
از  زنان  یافت.  رسمیت  باردار  زنان  برای  پرداخت حقوق 
انتخاب  و  کردن  انتخاب  حق  رای،  حق  و  انسانی  حقوق 
شدن برخوردار گردیدند و برای اولین بار در تاریخ ایران 
کوتاه  عمر  طول  در  جستند.  شرکت  آزادانه  انتخابات  در 
اساسی  های  گام  آذربایجان،  خودمختار  و  ملی  حکومت 
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برای تعالی وترقی فرهنگ برداشته شد. بیش از ۵0 روزنامه 
و نشریه اجازه انتشار یافتند، شبکه مدارس بسط یافت و 
کتابخانه ها و قرائت خانه های متعددی گشایش پیدا کرد. 
تاسیس تئاتر دولتی وارکستر فیالرمونیک از دیگر اقدامات 
فرهنگی حکومت خودمختار بود. تمام این اقدام ها خشم 
امپریالیسم و ارتجاع داخلی را برانگیخت و به همان میزان 

حمایت نیروهای ملی و میهن دوست را به همراه داشت.
عالوه برحزب توده ایران، که پشتیبان قاطع مبارزات ملی 
بود، حزب “ایران”، از احزاب ترقی خواه و ملی کشور، 
در شهریور ماه 1٣2۵ در روزنامه “جبهه آزادی“ پیرامون 
نهضت  بود: ”ما  نهضت 21 آذر چنین موضع گیری کرده 
دیدیم  الزم  ایران  سعادت  برای  را  آذربایجان  دمکراتیک 
... و نهضت دمکراتیک آذربایجان را اسلحه آزادیخواهان 

ایران شناختیم. ...“
زنده یاد دکتر محمد مصدق نیز در جلسه 1۹ دی ماه 1٣2۴ 
مجلس شورای ملی، خطاب به حکیمی، نخست وزیر وقت، 
گفته بود: ”نظریات من این بود که بین دولت راجع به طرز 
اختالف  جا  آن  اهالی  با  مملکت  از  قسمتی  نمودن  اداره 
شد.  مذاکره  داخل  محل  اهالی  با  باید  است.  شده  حاصل 

“...
اینهاست حقایق تاریخی یی که دشمنان استقالل و آزادی 
و پیشرفت ایران می کوشند با دروغ پردازی، وارونه جلوه 

اش دهند.
از  دفاع  بر  همواره  آذر   21 دمکراتیک  و  خلقی  جنبش 
ایران  ارضی  تمامیت  و  ملی  حاکمیت  آزادی،  استقالل، 
ایالتی  های  انجمن  تشکیل  با  مردم،  منافع  چارچوب  در 
ملی  حقوق  تامین  جنبش  این  کرد.  می  تاکید  والیتی،  و 
با مبارزات سراسری دانسته  پیوند  ایران را در  خلق های 
و پیگیری می کرد، و بر احزاب و نیروهای ترقی خواه و 
میهن دوست کشور تکیه داشت. این ویژگی ها پی ستوِن 
مبارزه برای لغو ستم ملی و تضمین برابری همه خلق های 
گرانبهای  تجربیات  این  بوده و هست. درعین حال،  ایران 
تاریخی ضرورت توجه به حقوق خلق ها و رابطه گسست 
امروز کشور  مبارزات همگانی را در شرایط  با  ناپذیر آن 
برجسته ساخته و در برابر ما قرار می دهد. تجربیاتی که 
باید، تاکید می کنیم، باید در وضعیت حساس کنونی به کار 

گرفته شوند.
زنده یاد میرجعفر پیشه وری، صدر حکومت ملی و خود 
و  کارگری  جنبش  کسوتان  پیش  از  و  آذربایجان  مختار 
کمونیستی میهن ما، طی سخنرانی یی که به مناسبت نخستین 
سال تشکیل حکومت خود مختار در 12 شهریور ماه 1٣2۵ 
در بنای تئاتر دولتی تبریز ایراد کرد، ماهیت جنبش 21 آذر 
را این گونه ترسیم کرد: ”سال گذشته درهمین صحنه، نقشه 
ایران را با انگشتان خود در هوا ترسیم کرده، متذکر شدم که 

خواست ها و گفته های ما در درون این نقشه است، هرچه 
می خواهیم درداخل ایران می خواهیم ... خواست های ما 
تنها برای آذربایجان نیست، بلکه برای سعادت ایران و همه 

خلق های ایران است. ...“
)سخنرانی زنده یاد پیشه وری، به نقل از: مجله دنیا، شماره 

8، آبان 1٣۵۹،دوره چهارم، صفحه ۴6( . 

به نقل از نامه مردم شماره ٨5۷
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تبعیض، نابرابری و اعمال خشونت 
بر ضد زنان 

به مناسبت روز جهانی منع خشونت بر ضد زنان، فعاالن 
و مبارزان جنبش زنان میهن ما دراقدام هایی ضمن گرامی 
زن  های  سیاست  افشای  به  المللی  بین  روز  این  داشت 

ستیزانه رژیم والیت فقیه پرداختند.
دراین افشاگری ها نکته مرکزی ومحوری، مخالفت با الیحه 

ضد ملی به اصطالح حمایت از خانواده بود.
ایلنا در اوایل آذر ماه درمطلبی درخصوص گسترش نگران 
کننده خشونت های خانگی به ضد زنان از جمله نوشت: 
”... در برخی کشورها قوانین خاص مقابله با خشونت علیه 
زنان و خشونت های خانگی به تصویب رسیده و درحال 
اجراست، اما متاسفانه قوانین ایران در این خصوص سکوت 
اختیار کرده و تاکنون نص صریحی که حاکی از توجه به 

این مهم باشد مالحظه نشده است.“
و  نگهبان  شورای  مخرب  نقش  به  مطلب  این  ادامه  در 
دولت کودتا در زمینه رواج خشونت نسبت به زنان اشاره 
از  نظر  غیر مستقیم شده وخاطر نشان می گردد: ”صرف 
استعمال واژه های ”جرایم جنحه ای و خالفی“ که بعد از 
مجازات  قانون  تصویب  و  عمومی  مجازات  لغو  با  انقالب 
اسالمی دیگر کاربردی ندارد و به جای تقسیم بندی جرایم 
به جنایت، جنحه وخالف با تقسیم بندی مجازات ها )حدود، 
قصاص و دیات و تعزیرات( در قانون مواجه هستیم که با 
تغییری که دولت )دولت احمدی نژاد( در الیحه مربوط به 
خانواده ایجاد کرده، یک فرصت تاریخی برای جلوگیری از 

اعمال خشونت علیه زنان از دست رفت.“
عالوه بر این، یکی از کارشناسان حقوقی در مصاحبه ای با 
ایلنا، ۵ آذر ماه، با تاکید یادآوری کرد: ”ازدواج موقت و 
ازدواج مجدد مردان، خشونت علیه زنان محسوب می شود. 
خشونت خانگی به جامعه سرایت می کند و باعث گردش 
خشونت در جامعه می شود. اکنون خشونت ساختاری علیه 
زنان روزبه روز افزایش می یابد. چند همسری و ازدواج 
نمی  اقدام  بردن خشونت  بین  از  فقط در جهت  نه  موقت، 

کنند، بلکه فرد عامل خشونت را تشویق هم می کنند.“
برماهیت  پافشاری  با  زنان  جنبش  فعاالن  حال  همین  در 
و   2۴،  2٣،  22 مواد  خانواده  ضد  الیحه  وسطایی  قرون 
۵1 آن را اعمال خشونت آشکار نسبت به زنان، خصوصا 
زنان طبقات محروم جامعه، می دانند. ماده ۵1 الیحه ضد 
معنی  به  این  و  هاست  دختربچه  ازدواج  مروج  خانواده 

خشونت عریان است. 
یکی از علل گسترش خشونت در ابعاد مختلف بر ضد زنان 

میهن ما، عالوه بر تبعیض وحشتناک جنسیتی و قوانین قرون 
وسطایی، ژرفش شکاف طبقاتی و رشد پدیده فقر در جامعه 
است. در کنار مسایل مهمی چون ازدواج موقت، کاهش سن 
ازدواج دختران و مواد ارتجاعی الیحه ضد خانواده، طرح 
عفاف و حجاب، نابرابری در محیط کار، دستمزد کمتر زنان 
در مقابل کار مساوی با مردان، اخراج زنان کارگر به ویژه 
زنانی که باردار می شوند، فشار اقتصادی بر زنان سرپرست 
خانوار و نابرابری در یافتن شغل و جز این ها، از نماد های 

روشن اعمال خشونت بر ضد زنان است. 
رژیم  سیستماتیک  و  ساختاری  خشونت  اعمال  با  مبارزه 
والیت فقیه نسبت به زنان می باید در همه عرصه ها و با 
جنبش  های  خواست  از  سراسری  جنبش  فعال  پشتیبانی 

زنان همراه باشد!

به نقل از نامه مردم شماره 8۵۷
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از مبارزه سندیکاهای کارگری حمایت کنیم
 »مقابله با اصالح قانون کار برای تامین حقوق سندیکایی« 

شده  ریزی  برنامه  و  جانبه  همه  های  یورش  از  یکی  با  اکنون  ما 
ارتجاع به دستاوردهای تاریخی طبقه کارگر ایران روبرو هستیم، 
عمل  وحدت  و  اتحاد  حفظ  با  هوشیاری  و  توان  تمام  با  باید  لذا 
جنبش  با  پیوند  تقویت  و  کارگری-سندیکایی  جنبش  صنوف  در 
سراسری ضد استبدادی برای مقابله با این یورش و دستبرد وحشیانه 
مبارزه ای وسیع را سازماندهی کنیم. حزب توده ایران-حزب طبقه 
کارگر ایران- در کنار و همدوش سندیکاها و تشکل های مستقل 

کارگری دراین مبارزه با اهمیت قرارداشته و خواهد داشت. 

دولت ضد ملی احمدی نژاد در چارچوب طرح تحول اقتصادی و 
حذف یارانه ها، برنامه اصالح قانون کار به سود الیه های انگلی 
سرمایه داری ایران را آماده ساخته است. این اصالحات که در پشت 
و  زحمتکشان  و  کارگران  نظر  و  مشارکت  بدون  و  بسته  درهای 
نمایندگان واقعی آنان صورت می گیرد، یورش همه جانبه به حقوق، 
تاریخی طبقه کارگر میهن ما محسوب می  منافع و دستاوردهای 
و  سندیکاها  زحمتکشان،  مخالفت  و  مبارزه  رو  این  از  و  گردد 

تشکل های مستقل صنفی آنها را به دنبال داشته است. 
در این زمینه در روزهای اخیر بیانیه مشترک دو سندیکای کارگری، 
و  حومه  و  تهران  رانی  اتوبوس  واحد  شرکت  کارگران  سندیکای 
هیات بازگشایی سندیکای کارگران فلز کار مکانیک انتشار یافته 
و مشروع کلیه  قانونی  به حق،  و خواسته های  نظرات  بیانگر  که 
مشترک  بیانیه  این  در  باشد.  می  کشور  زحمتکشان  و  کارگران 
برانداز  خانمان  های  نسخه  به  کارگران  ما   ...« می گردد:  اشاره 
صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی که نابودی اقتصاد 
انگلی  داری  با هم دستی سرمایه  را  مان  ملی  ثروت  ملی و غارت 
تجاری داخلی نشانه رفته است، مخالف هستیم. آنچه ما را بر آن 
بیانیه را به اطالع دیگر زحمتکشان برسانیم، بررسی  تا این  داشته 

مخفیانه اصالح قانون کار در کمیسیون مجلس است...«
هیات  و  واحد  شرکت  کارگران  سندیکای  مشترک  بیانیه  سپس 
برحق  تاکید  با  مکانیک  کار  فلز  کارگران  سندیکای  بازگشایی 
برخورداری کارگران از سندیکا، لغو قراردادهای موقت و مخالفت 
با خصوصی سازی و خارج ساختن کارگران از شمول قانون کار در 
اصالحیه مذکور یادآور می شوند: »در اصالحیه قانون کار، فصل 
ششم هیچ اسمی از سندیکاهای کارگری به بیان نیامده است، در 
صورتی که در ماده ۱۰۱ برنامه توسعه چهارم و در رابطه با مقاوله 
نامه های ٨۷ و ۹٨ و آزادی تشکیل سازمان های مستقل کارگری 
به سازمان بین المللی کار قول اجرایی شدن این ماده داده شده بود... 
طراحان این اصالحیه، ماده ٣٣ قانون کار ضد کارگری محمد رضا 
زمان  از  بیشتر  کارفرمایان حقوقی  به  و  زنده کرده  دوباره  را  شاه 
ستم شاهی برای اخراج بی قید و شرط داده است... طبقه کارگر 
بدون امکانات و حتی سندیکاها چگونه می تواند در یک شرایط 
مساوی با )کارفرمایان( توافق بکنند آن هم در مورد دستمزد، بیمه 

حداقل  و  دست جمعی  های  پیمان  رفاهی؟ حذف  مسایل  سایر  و 
قانون  اصالحیه  در  است...  کار  قانون  اصالحات  دیگر  از  حقوق 
از کاهش  تمام شده کاالها و خدمات  قیمت  کار، جهت کاهش 
مدت بیمه بیکاری به ۲ سال و کاهش مبلغ بیمه بیکاری به نصف و 
حتی حذف بیمه اجباری کارگران سخن به میان آمده است... طبقه 
کارگر می گوید که قراردادهای موقت باید لغو شود نه بهسازی، 
در اصالحیه پا را از این هم فراتر گذاشته از روزمزدی و حتی کار 
ساعتی و کنترات هم نام برده شده است که این به معنای بردگی 
کامل و برگشت به قرن ۱٨ میالدی است... در اصالحیه برای آسان 
شدن سرمایه گذاری، کارگاه های تا ۲۰۰ نفر از مشمولیت قانون 
خارج خواهند گردید... آنچه اعتراض زحمتکشان را در سراسر دنیا 
برانگیخته است، توصیه سازمان تجارت جهانی و صندوق بین المللی 
پول به دولت هاست که از هر قانونی که به نفع طبقه کارگر باشد 
و  کارفرمایان  خیال  آنکه  برای  نیز  ما  در کشور  شود.  جلوگیری 
سرمایه داری انگلی تجاری راحت شود زمزمه انحالل سازمان تامین 

اجتماعی، تعاونی های مصرف و مسکن به گوش می رسد...«
و  »برادران  شود:  می  اعالم  مشترک  بیانیه  این  پایانی  بخش  در 
خواهران زحمتکش! ما نخواهیم گذاشت دستاوردهای یکصدساله 
و  جهانی  داری  سرمایه  های  توصیه  با  پدرانمان  خونین  مبارزات 
سال  برود. سی  بین  از  داخلی  تجاری  انگلی  داری  سرمایه  تهاجم 
نادیده انگاشتن حقوق زحمتکشان و قانون اساسی کافی است... 
جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور )اصول قانون 
اساسی(، از حقوق مسلم و قانونی ماست و خواستار اجرایی شدنش 

هستیم.
پیش  کارگری  پیشکسوتان  درخشان  تجربه  و  ما  وعزم  اتحاد   ...
روی ماست. تصمیم و اراده ما آینده ای روشن برای فرزندانمان را 

به ارمغان خواهد آورد. تصمیم ما راهگشاست.«
واقعیت  شده،  قید  مشترک  بیانیه  در  صراحت  و  درستی  به  آنچه 
سیاست های دولت ضد ملی و کارگر ستیز احمدی نژاد و اصول 
و مبانی سمت گیری ضد مردمی اقتصادی-اجتماعی رژیم والیت 

فقیه است. 
شده  ریزی  برنامه  و  جانبه  همه  های  یورش  از  یکی  با  اکنون  ما 
ارتجاع به دستاوردهای تاریخی طبقه کارگر ایران روبرو هستیم، 
عمل  وحدت  و  اتحاد  حفظ  با  هوشیاری  و  توان  تمام  با  باید  لذا 
جنبش  با  پیوند  تقویت  و  کارگری-سندیکایی  جنبش  صنوف  در 
سراسری ضد استبدادی برای مقابله با این یورش و دستبرد وحشیانه 
مبارزه ای وسیع را سازماندهی کنیم. حزب توده ایران-حزب طبقه 
کارگر ایران- در کنار و همدوش سندیکاها و تشکل های مستقل 
کارگری دراین مبارزه با اهمیت قرارداشته و خواهد داشت. حزب 
ما در عین حال حمایت همه احزاب و نیروهای مترقی و آزادیخواه 
اتحاد عمل  و  نزدیکی  راستای  در  اقدامی  را  به حق  مبارزه  این  از 
برضد استبداد و ارتجاع ارزیابی نموده و بر اهمیت چنین حمایتی 

تاکید می کند.

سایت حزب توده ایران
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به  حرکت  مسیر  در  دموکراسی،  پایه گذاری 
سوی سوسیالیسم 

به نقل از نشریه انگلیسی زبان ”مورنینگ استار“ 

بحران جاری سرمایه داری ضربه شدیدی به آفریقای جنوبی زده 
است، به طوری که در دو سال گذشته یک میلیون فرصت شغلی از 
آفریقای  کمونیست  حزب  دبیرکل  نزیمانده،  بلید  است.  رفته  دست 
جنوبی، معتقد است : ”اگر دولت حزب ”کنگره ملی آفریقا“ بر تعهد 
برگزاری جام جهانی  از جمله  خود در اجرای طرح های زیربنایی، 
بدتر  هم  این  از  بود وضع  ممکن  بود،  نمانده  پابرجا  امسال،  فوتبال 

شود.“
است،  ملی  کنگره  دولت  در  عالی  آموزش  وزیر  که  نزیمانده  رفیق 
چندی پیش برای تقویت پیوندهای بین المللی میان نهادهای آموزشی 
دو کشور، سفری به بریتانیا کرد. او در گفت و گویی با رفیق ”رابرت 
حال  در  ”ما  می گوید:  بریتانیا،  کمونیست  حزب  دبیرکل  گریفتز“، 
خروج از بحران هستیم، و انتظار داریم که رشد اقتصادی مان در سال 
آینده به 2 تا ٣ درصد برسد.“ اگرچه این رقم نصف رقم مشابه در 
دوره پیش از رکود اقتصادی است، اما او معتقد است که به رغم یک 
تهدید عمده که کشور با آن روبه روست، این میزان رشد قابل دستیابی 
خواهد بود. رفیق نزیمانده با شور و شوق می گوید: ”از طریق طرح 
میلیارد  آینده در حدود 11۵  نوین“ در سه سال  دولتی ”راه رشد 
برنامه های  و  عمومی  خدمات  ساختمان سازی،  بخش های  در  دالر 
ایجاد کار سرمایه گذاری خواهد شد.“ او اضافه می کند : ”پنج اولویت 
اصلی این استراتژی جدید عبارتند از: کار مناسب، آموزش، دسترسی 
به مراقبت های بهداشتی و درمانی، توسعه روستایی، و مبارزه با فساد 

و جرایم.“
و اما بزرگ ترین خطر و تهدید برای رشد اقتصاد آفریقای جنوبی 
که  است  اسکناس  دالر  میلیارد   6۵0 چاپ  به  آمریکا  اقدام  همانا 
”جنگ ارزها“ را دامن می زند و نرخ بهره ها را باال می برد، و این 
در حالی است که دولت ها تالش دارند ارز کشورهای خود را حفظ 
در  بهره  نرخ  کنند.  فراهم  هزینه ها  برای  را  بودجه ضروری  و  کنند 
موجب جذب  که  است  رسیده  درصد   ۵/۷ به  اکنون  ژوهانسبورگ 
پول هایی می شود که به دنبال سودهای سریع و کوتاه مدت هستند، 
اما خود مانعی است در راه وام گرفتن برای سرمایه گذاری های دراز 

مدت.
نزیمانده می گوید: ”در حال حاضر بحثی در درون کنگره ملی آفریقا 
در جریان است برای مالیات بستن بر معامالت قماری و استفاده از 
به اصطالح ”سرعت گیر“ها برای تنظیم جابه جایی سریع سرمایه ها، 
مشابه همان کاری که در برزیل می کنند.“ اگرچه نرخ بهره را اخیراً 
درصدی  یک  کاهش  یک  او  نظر  به  اما  داده اند،  کاهش  درصد  نیم 
جمعیت  از  باالیی  درصد  همچنین  او  نگرانی  است.  الزم  نیز  دیگر 
”طبقه  مصرف  میزان  به  متکی  و  ”بیکار“  کشور،  به  شده  اضافه 
بیشتر  صادرات  اگرچه  است،  معادن  گسترده  استخراج  و  متوسط“ 
این  بر  نزیمانده  برای کشور دارد.  به چین مزایای مالی چشمگیری 
باور است که فعالیت های ”بانک های دولتی توسعه و مسکن“، و نیز 
”شرکت توسعه صنعتی“، باید بیشتر به سمت وام دهی با بهره کمتر 
سوق داده شود تا به این ترتیب سرمایه گذاری در بخش ساختمان 

این  به  نزیمانده در پاسخ  بازار داخلی تقویت شود.“  برای  و تولید 
سئوال که آیا اکنون کشورش گرفتار طرح های مالی بخش خصوصی 
شده است که بازپرداخت های درازمدتی را بر امور مالی دولت تحمیل 
”ما  داد:  پاسخ  است؟  داده  رخ  بریتانیا  در  که  طور  همان  می کنند، 
گرفتار  بخش خصوصی  مالی  طرح های  در  آن چنان  را  خود  هنوز 
خصوصی  دولتی-  شراکت های  از  مورد  چند  وارث  اما  نکرده ایم، 
هستیم. وزارت خانه های دولتی نسبتًا با احتیاط با این شرکت ها کار 

می کنند.“
است  نبوده  چیزی  بریتانیا  در  آن  پیامد  که  خصوصی سازی  درباره 
به فلک کشیدن  برای صاحبان شرکت ها، سر  جز سودهای سرشار 
برای مصرف کنندگان، و کمبود سرمایه گذاری در زیربنای  قیمت ها 
و  جنوبی  آفریقای  کمونیست  ”حزب  می گوید:  او  کشور،  حیاتی 
سندیکاها در یک مبارزه 1۵ ساله تالش کردند تا سیستم حمل و نقل 
شهری و بین شهری، شرکت هواپیمایی آفریقای جنوبی، اداره پست، 
و مؤسسات مالی و توسعه را در بخش دولتی حفظ کنند، اما متأسفانه 
مالکیت شرکت های مخابراتی را از دست دادیم.“ نزیمانده از اینکه 
به  دولتی  بانک های  کردن  وادار  برای  پیشین  دولت های  مشی  خط 
گرفته  قرار  نظر  تجدید  مورد  اکنون  انتفاعی  کاماًل  خط  در  فعالیت 
است، خشنود است. رویکرد دولت پرزیدنت جیکوب زوما مبتنی بر 
تقویت نهادهای دولتی است تا خصوصی سازی یا ”انتفاعی“ کردن 
آن ها. تلفن زنگ می زند و در گفتگوی ما وقفه می افتد. ابراهیم پاتل، 
نساجی  کارگران  پیشین سندیکای  دبیرکل  و  اقتصادی  توسعه  وزیر 
است که تماس گرفته است. وزارت خانه تحت نظر او را دولت جدید 
کند.  کنترل  تمرکز زدایی و  را  فعالیت های خزانه داری  تا  ایجاد کرد 
به  را  دیگری  چالش های  معمول،  حد  از  فراتر  اقتصادی  رشد  اما 
همراه دارد. نزیمانده ادامه می دهد: ”ما به نیروی کار ماهر و آموزش 
که وزارت خانه  است  و در همین بخش  داریم.“  نیاز  بیشتری  دیده 
تحت نظارت او باید فعالیت کند. می گوید: ”در 1۹ ماه گذشته یک 
برنامه سراسری برای آموزش پس از مدرسه تدوین کرده ایم. هدف 
تربیت  و  آموزش  متوجه  مهارت ها،  توسعه  مسیر  در  ما  درازمدت 
راه  که  نزیمانده می داند  است.“  تکنیسین  و  افزارمند  بیشتری  شمار 
طوالنی و دشوار است. تازه ترین طرح او مشتمل بر کمک مالی به 
دانش آموزانی است که از خانواده های کم درآمد در جامعه ای هستند 
که در آن فقط ۵ درصد از جوانان 18 تا 2۴ ساله سیاه پوست در کالج 
درس می خوانند، در حالی که رقم مشابه در میان سفیدپوستان ۵۹ 
درصد است. او می گوید: ”مرده ریگ استعمار را می توان در ساختار 
اقتصادی ما و تقریبًا در هر گوشه ای از جامعه ما دید.“ وزارت زنان، 
کودکان و امور معلوالن نیز به تازگی تأسیس شده است تا در میان 
وظایف دیگر، به مشکالت جّدی خشونت های خانگی و تبعیض های 
اجتماعی رسیدگی کند. نزیمانده با شور و احساس می گوید: ”این اول 
کار است، اما ما باید این مسائل را در وزارت خانه های دیگر نیز مطرح 
و  اقتصادی  دولتی،  زندگی  عرصه های  همه  به  را  زنان  کنیم،  دنبال  و 
اجتماعی بکشانیم، و روابط جنسیتی را در کشورمان دگرگون کنیم.“ 
خانوادگی  و  برنامه های خانگی  به  غربی  رسانه های  مفرط  توجه  از  او 
برای  را  دیدگاه های خود  اما مطرح کردن  است،  آگاه  پرزیدنت زوما 
انتشار در اینجا بی مورد می داند. می گوید: ”رئیس جمهور سخت کار 
کرده است تا اختالف های محتمل و موجود میان سیاست های دولت، 
مشورت های  دهد...  کاهش  را  آفریقا  کمونیست  حزب  و  سندیکاها 
زیادی میان سه ستون اصلی ائتالف انقالبی صورت می گیرد، از جمله 
در مورد انتخاب و انتصاب وزیران )امری که در بریتانیا فکرش را هم 
نمی شود کرد!( و حزب ما این رویکرد سازنده و جمع گرایانه را ارزش 
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می نهد.“
خواست  برابر  در  همیشه  کنون  تا  جنوبی  آفریقای  کمونیست  حزب 
چپ های افراطی و نیروهای ضد کنگره ملی برای بیرون آمدن از ائتالف 
سه گانه مقاومت کرده است. امروزه تعداد اعضای حزب کمونیست در 
مجلس و هیأت دولت از همیشه بیشتر است. گویید مانتاشه، دبیرکل 
کنگره ملی آفریقا، صدر حزب کمونیست آفریقای جنوبی هم هست. 
نزیمانده با بر شمردن نمونه هایی از اختالف میان برخی از سازمان های 
این  که  کارزارهایی  و  آفریقا  ملی  کنگره  رسمی  مشی  با  کارگری 
سازمان ها به راه انداخته اند، می گوید: ”با همه این احوال، نقش مستقل 
و  آفریقای جنوبی  مثل کنگره سندیکاهای  سازمان های طبقه کارگر، 
حزب کمونیست آفریقای جنوبی، در روند انقالبی کشور، نقشی حیاتی 
است.“ حزب کمونیست خط مشی درازمدت ”راه آفریقای جنوبی به 
سوی سوسیالیسم“ را دنبال می کند که در برنامه این حزب آمده است. 
این است که رهبری طبقه کارگر را در  نزیمانده می گوید: ”تالش ما 
برخورد  در  اقتصاد،  در  محیط های کار، در جوامع گوناگون کشور، 
آرا و اندیشه ها، در دولت، و در سطح بین المللی برقرار کنیم و گسترش 
آفریقای  و  آفریقا  ملی  کنگره  به  که  امیدی  از چشم  نزیمانده  دهیم.“ 
آفریقا  قاره  در  ترقی خواه  و  چپ  نیروهای  پیشگام  عنوان  به  جنوبی 
از پیکاری که  دوخته شده است، آگاه است. او می گوید: ”ما فعاالنه 
در سوآزیلند برای دموکراسی در جریان است حمایت می کنیم؛“ و در 
عین حال بر اهمیت تداوم پیشرفت های اخیر در زیمبابوه نیز تأکید ویژه 

دارد.
میلیون ها کارگر مهاجر در جستجوی کار از زیمبابوه به آفریقای جنوبی 
کوچ کرده اند، چرا که کارفرماهای بی وجدان زیمبابوه موجب تنش و 
تفرقه در میان نیروی کار شده اند. ”ما همراه با سندیکاها برای وحدت 
شرایط  بر  دولت  نظارت  داریم  تالش  و  می کنیم  پیکار  کارگر  طبقه 
استخدام و کار را بهبود بخشیم. اما در نهایت، راه حل مسئله در حراره 
کردن  دموکراتیزه  به  باید  ائتالفی  دولت  که  است  زیمبابوه(  )پایتخت 

کشور و بهبود اقتصادی ادامه دهد.“
توسعه  و  تحول  کنونی  مرحله  جنوبی  آفریقای  کمونیست  حزب  رهبر 
می بیند.  جامعه  سمتگیری  سر  بر  حاّد  طبقاتی  مبارزه  یک  را  کشور 
اصطالح  به  از سوی  حال حاضر  در  تهدید  ترین  ”بزرگ  می گوید:  او 
و  آفریقا کرده اند  ملی  متوجه کنگره  را  تیز حمله  لبه  لیبرال هاست که 
هستند...  کشور  امور  در  دولت  دخالت  و  دولتی  مالکیت  مخالف 
سوی  به  راه  سرراست ترین  ملی  و  بنیادی  دموکراسی  یک  برقراری 

سوسیالیسم در کشور ماست.“

به نقل از نامه مردم شماره ٨5۷
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اجالس جهانی حزب های کمونیست: آینده 

به سوسیالیسم تعلق دارد 
دوازدهمین اجالس حزب های برادر در آغاز دوره ای برگزار 
پنجمین  و  بیست  کشور  سندیکائی  مبارزان  که  شود  می 
کارگری-  های  اتحادیه  کنفدراسیون  گذاری  پایه  سالگرد 
میزبان  جنوبی  آفریقای  و  گیرند  می  جشن  را   - ”کوساتو“ 
هفدهمین فستیوال جهانی جوانان و دانشجویان است که ده ها 
هزار جوان مترقی از هر پنج قاره جهان در آن شرکت دارند. 

قاره  پنج  از  نماینده های حزب های کمونیستی و کارگری 
جهان، به منظور بحث و بررسی در باره بحران جهانی سرمایه 
داری و یورش دولت های سرمایه داری به زحمتکشان، در 
آفریقای  در  دسامبر(،   5 تا   ٣  ( آذرماه  تا ۱۴   ۱۲ روزهای 
المللی  بین  اجالس  دوازدهمین  و  آمدند،  گردهم  جنوبی، 
ساالنه خود را برگزار کردند. اجالس کمونیست های جهان 
کنگره  همبستگی  های  پیام  با  ماه  آذر   ۱۲ جمعه  روز  در 
جهانی  فدراسیون  جنوبی،  آفریقای  کارگری  های  اتحادیه 
دبیرکل  نزیمنده،  بلید  رفیق  سخنرانی  و  دموکرات،  جوانان 

حزب برادر، آغاز شد. 
دوازدهمین اجالس حزب های برادر در آغاز دوره ای برگزار 
پنجمین  و  بیست  کشور  سندیکائی  مبارزان  که  شود  می 
کارگری-  های  اتحادیه  کنفدراسیون  گذاری  پایه  سالگرد 
میزبان  جنوبی  آفریقای  و  گیرند  می  جشن  را   - ”کوساتو“ 
که  است  دانشجویان  و  جوانان  جهانی  فستیوال  هفدهمین 
ده ها هزار جوان مترقی از هر پنج قاره جهان در آن شرکت 
دوازدهمین  در  کننده  شرکت  نمایندگی  های  هیئت  دارند. 
کارگری  و  کمونیستی  های  حزب  المللی  بین  گردهمایی 
از  یی  نمایندگی  هیئت  دربردارنده  )IMCWP(، همچنین 
بود،   )WFTU( کارگری  های  اتحادیه  جهانی  فدراسیون 
جریان  در  و  حمایت  بر  مبنی  پیامی  افتتاحیه  مراسم  در  که 

اجالس یک سخنرانی یی تحلیلی ایراد کرد.
جنوبی،  آفریقای  جمهوری  رئیس  زوما،  ژاکوب  پرزیدنت 
یکی از اولین سخنرانانی بود که به نماینده های دوازدهمین 
کارگری  و  کمونیستی  های  حزب  المللی  بین  گردهمایی 
شد،  برگزار  آفریقا  در  که  کنفرانسی  اولین   ،)IMCWP(
ظهر  بعداز  در  آن  های  بحث  جریان  در  و  آمد گفت  خوش 
این گردهمایی  در  آن سخنرانی کرد.  در  اجالس  روز  اولین 
سه روزه در کشوری که حزب کمونیست بخشی کلیدی از 
دولت در ائتالف سه جانبه با کنگرُه ملی افریقا و کنفدراسیون 
دهد،  می  تشکیل  را   - ”کوساتو“  کارگری-  های  اتحادیه 
اتحاد را خواستار شد. رئیس جمهوری  ادامه  پرزیدنت زوما 

”اتحاد  در سخنرانی خود گفت:  آفریقا  قدرتمندترین کشور 
ائتالف و نیروهای مترقی در نقاط مختلف جهان را در  باید 

اجراء موفق یک دستور کار مترقی بهم بپیوندد.“ 
او در سخنرانی مهم خود اظهار داشت: ”من حامل درودهای 

انقالبی کنگره ملی آفریقا برای نشست شما هستم.
این افتخارعظیمی برای من است که به شما به مناسبت این 
دیدار مهم بین المللی حزب های کمونیست - کارگری که 
برای اولین بار در آفریقای جنوبی برگزار می شود، خوش آمد 
بگویم. این اجالس و نشست ارثیه با اهمیت برای مبارزات 
انترناسیونالیستی مردم و زحمتکشان در سراسر جهان است. 
این امر را در گذشته کمونیست های برجسته اذعان کرده اند. 
موسی کوتانه، که در مقام دبیر کل و رهبر هیئت نمایندگی 
آفریقای جنوبی در نشست بین المللی حزب های کمونیست 
و کارگری ، در مسکو، سخن می گفت، به عنوان بخشی از 
سخنان پایانی خود، در میان چیزهای دیگر، گفت : ”ماهیت 
به  کمونیست،  غیر  و  کمونیست  ما،  انقالبیون  به  ما  مبارزه 
آموخته  را  انترناسیونالیسم  اساسی  های  درس  یکسان  طور 
است. ما بر پایه تجربه عملی به خوبی می دانیم که مبارزه ما 
ضد امپریالیسم با مبارزه یی که برادران ما با همان دشمن در 

هرکشور دیگر جهان درگیرند ، یکی است.“
این تز، همبستگی بین المللی را با مبارزه برای الغای آپارتاید و 
نژادپرستی در کشور ما پیوند و ارتباط می دهد. به همین دلیل 
است که به مهمانان بین المللی مان خوش آمد می گوئیم، چرا 
ضد  و  انترناسیونالیستی  ماهیت  کننده  تایید  شما  حضور  که 

امپریالیستی جنبش ما است.
این اجالس بار دیگر پیوند های رفیقانه و همبستگی را بین 
های  و حزب  و جنبش های کارگری  آفریقا”  ملی  “کنگره 
دهد.  می  قرار  تاکید  مورد  المللی  بین  سطح  در  کمونیست 
”کنگره ملی آفریقا“ با اینکه یک سازمان مرکب از طبقات 
گوناگون است، همواره اساس و بنیاد آن در طبقه کارگر بوده 
آمده  کارگر  طبقه  از  ما  رهبران  و  اعضاء  از  بسیاری  است. 
اند، و این در حالی است که بسیاری از افراد متعلق به طبقه 
کارگر، ”کنگره ملی آفریقا“ را به عنوان حزب خود و خانه 

سیاسی خود انتخاب می کنند.“
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نزدیکی  روابط  که  جنوبی  آفریقای  رادیکال  جمهور  رئیس 
در  ادامه  در  دارد،  کشور  این  پرقدرت  کمونیست  حزب  با 
“آفریقای  داشت:  اظهار  کشورش  خارجی  سیاست  توضیح 
چند  های  سازمان  از  بسیاری  در  قدرتمند  حضوری  جنوبی 
جانبه و تصمیم گیرنده بین المللی دارد. این حضور، فروتنانه 
سیاست  درستی  بر  است  تائیدی  ما،  نظر  به  که،  باید گفت 
خارجی مترقی مستقل، صلح جویانه و مبتنی برهمبستگی یی 
که از سوی ائتالف به رهبری “کنگره ملی آفریقای جنوبی” 
به تصویب رسید، و در تمامی زندگی تقریبٌا ۹۰ ساله “کنگره 
ملی آفریقا” دنبال شد. اجرای این سیاست خارجی پس از آن 
ما را در مقابله مان با چالش بی عدالتی ها، نابرابری و فقر در 
جهان یاری داده است. من مطمئنم که در هنگام برخورد با 
مسائل اقتصاد سیاسی بین المللی، شما در مورد نیاز مبرم به 
اصالح سیستم مالی و اقتصادی بین المللی موشکافانه بحث 
خواهید کرد. بسیاری از موسسه هایی که اقتصاد جهانی را 
در کنترل دارند در طول دوره های زمانی ای توسعه و تکامل 
یافتند که بسیاری از کشورها هنوز در اسارت بودند و نمی 
توانستند در تصمیم گیری در باره ساختار های جهان شرکت 

کنند.”
قبل از سخنان رئیس جمهوری، رفیق بلید نزیمانده، دبیر کل 
جانبه  همه  افتتاحیه  نطق  جنوبی،  افریقای  کمونیست  حزب 
ای ایراد کرد و اجالس را به عنوان یک ”گردهمایی نیروهای 
و  صلح  هوادار  داری،  سرمایه  ضد  امپریالیست،  ضد  چپ 
دمکراسی“ و ”برای همبستگی با خلق های زحمتکش جهان“ 
مورد بررسی قرار داد. او در رابطه با خیز جدید کشورهای 
سرمایه داری و قدرتمند برای دستیابی به منابع آفریقا هشدار 
داد و گفت این: ” تقریبٌا یاد آور رشد استعمار اروپائی قارُه 
استثمارهرچه  برای  تقالئی  این  است.  نوزدهم  قرن  در  آفریقا 
بیشتر منابع طبیعی آفریقا، بدون ارائه هیچ گونه ابتکاری برای 
با  این روند،  آفریقا است. طبق معمول، اکنون  توسعُه محلی 
ایجاد  امریکا همراه است، که در حال  اعمال قدرت نظامی 
که  نزیمانده  رفیق  است.“  آفریقا  در  جدیدی  نظامی  نیروی 
وزیر آموزش عالی در دولت آفریقای جنوبی است، با تصدیق 
چالش های زیادی که آفریقای جنوبی بعد از دهه ها حکومت 
اقلیت استعمارگر، هنوز با آن ها درگیر است، گفت:“ بحران 
جهانی سرمایه داری در زندگی کارگران و بینوایان در تمام 
دنیا، که شامل اینجا، افریقای جنوبی، نیز می شود، نابسامانی 

و ویرانی به وجود می آورد.“ 
با  رابطه  در  آفریقای جنوبی  برجسته حزب کمونیست  رهبر 
شرایط  در  جنوبی  آفریقای  های  کمونیست  ویژه  مسئولیت 
دفاعی  تدابیر  اجرای  و  اتخاذ  حین  داشت:“در  اظهار  کنونی 
برای تخفیف اثرات این بحران تا آنجائی که مقدور است، ما 
همچنین از بحران برای پیاده کردن جسورانه تدابیر دگرگون 
ساز که اقتصاد و کشور ما را در یک مسیر کارگری و مولد 

رشد قرار می دهد، باید استفاده بکنیم.“ او سخنرانی افتتاحیه 
اجالس حزب های کمونیست - کارگری جهان را با شعار 
سوسیالیسم،   ” جنوبی:  آفریقای  کمونیست  حزب  محوری 
به  کن!“  آغاز  حاال  همین  از  را  آن  ساختمان   – است  آینده 
پایان رساند. در طول اجالس، نماینده های حزب های برادر 
، با ایراد سخنرانی های جامع، تحلیل ها و نقطه نظرهای خود 
در چارچوب مضمون محوری  و  بحران کنونی  با  رابطه  در 
اجالس: ”بحران نظام مند تعمیق یابنده سرمایه داری. وظیفه 
کمونیست ها در دفاع از حق حاکمیت، ژرفش اتحاد های 
اجتماعی، تقویت جبهه ضدامپریالیستی در مبارزه برای صلح، 
پیشرفت و سوسیالیسم“، جنبه های متنوع مبارزه کمونیست 
ها در جهان را تصویر کردند. به ابتکار حزب میزبان، هیئت 
های نمایندگی در طول جریان اجالس در فعالیت های ابتکاری 
مناسبت  به  در جشن های  از جمله شرکت  شرکت کردند. 
اتحادیه  “کوساتو”-  گذاری  پایه  سالگرد  پنجمین  و  بیست 
و  کمونیست  حزب  متحد  جنوبی-  آفریقای  کارگری  های 
این  در  پیشرفت  برای  مبارزه  استراتژیک  رکن  سه  از  یکی 
با  همراه  که  کوساتو،  سالگرد  پنجمین  و  بیست   . کشور 
جشنی یک روزه برگزار شد، رویداد مٌهمی در تقویم مبارزاتی 
مفاهیم  آن  جریان  در  که  است  جنوبی  کارگرافریقای  طبقه 
سیاسی رابطه اتحادیه های کارگری با ائتالف مداوم با کنگرُه 
تاکید  مورد  جنوبی  آفریقای  کمونیست  حزب  و  آفریقا  مٌلی 
قرار گرفت. هیئت نمایندگان حاضر در دوازدهمین نشست 
حزب های کمونیست جهان در این جشن شرکت کرد. در 
المللی  بین  گردهمایی  دوازدهمین  روزه  سه  اجالس  جریان 
حزب های کمونیست و کارگری، همچنین جلسه همبستگی 
زندانی  کوبائی  پنج  فوری  آزادی  از  حمایت  در  شکوهی  با 
در آمریکا برگزار شد. این پویش )کمپین( برای نشان دادن 
حمایت تمام شرکت کنندگان در دوازدهمین گردهمایی، که 
بیانیه ویژه یی در حمایت از آزادی فوری پنج زندانی انقالبی و 
میهن پرست کوبائی، حمایت از انقالب کوبا و مردم کوبا را 

امضاء کرده بودند، برگزار شد.
همه  بیانیه  آذرماه،   ۱۴ روز  در  اجالس  نشست  آخرین  در 
جانبه و مفصل حزب های کمونیست جهان، با عنوان: ”بیانیه 
تشوان“ در رابطه با ضرورت مبارزه برای دموکراسی، اهمیت 
تعمیق  مردمی،  نیروهای  و  کارگر  طبقه  مقاومت  و  مبارزه 
اتحاد های اجتماعی، و نقش کمونیست ها در تقویت جبهه 
ضدامپریالیستی برای صلح، حفظ و پایداری محیط زیست، 
پیشرفت و سوسیالیسم، پس از بحث و موشکافی به تصویب 
رسید. متن کامل این بیانیه مهم و گزیده سخنرانی های ایراد 
شده در اجالس به تدریج در شماره های آینده ” نامه مردم ” 

منتشر خواهد شد.

به نقل از نامه مردم شماره ٨5٨، ۲۹ آذرماه ۱٣٨۹
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سومین کنگره حزب چپ اروپا، و
تصمیمات مهم آن 

نماینده کمیته مرکزی حزب ما نیزبه دعوت لوتار بیسکی، 
رهبر حزب چپ اروپا، دراین کنگره شرکت کرد.

نماینده و  با شرکت 2۵0  سومین کنگره حزب چپ اروپا 
ناظر از بیست و چهارکشورو سی وهشت حزب )کمونیست 
،سوسیالیست واکولوژیست ( از 12 تا 1۴ آذر ماه ) ٣ تا ۵ 
دسامبر( در پاریس بر گزار شد .نماینده کمیته مرکزی حزب 
ما نیزبه دعوت لوتار بیسکی، رهبر حزب چپ اروپا، دراین 

کنگره شرکت کرد.
”برنامه  یک  وبررسی،  ازبحث  پس  بایست  می  کنگره 
عمل جهت یک اروپای اجتماعی“برای سال های 2011 
ازتشکیل  قبل  پیشنهادی  برنامه  کند.  تا 201٣ را تصویب 
کنگره در اختیارشرکت کنندگان قرار گرفته بود که پس از 
بحث و بررسی مفصل از سوی نمایندگان کنگره به تصویب 
”سومین  شود:  می  شروع  عبارت  این  با  برنامه   . رسید 
ملت  که  شود  برگزارمی  زمانی  اروپا  چپ  حزب  کنگره 
های  فداکاری  و  محرومیت  قبول   ، فشارها  به  اروپا  های 
باید تمکین کنند. درواقع در  افزونی  غیر قابل تحمل روز 
کاهش  های  برنامه  اروپائی  ازکشورهای  عظیمی  اکثریت 
مخارج عمومی ، برنامه های ما فوق ریاضت کشی ، لیبرالی 
اجرا  با قدرت در حال  بازارکار  و  کردن خدمات عمومی 
کشورها  هائی،  سیاست  چنین  کردن  عمومی  برای  است. 
زیر  به  هایشان،  دولت  کامل  همراهی  و  مشارکت  با  را، 
سایرنهاد  و  اروپا  مرکزی  بانک  اروپا،  کمیسیون  قیمومیت 
هایی مانند صندوق بین المللی پول، درمی آورند، و آن ها 
این سیاست هارا به در شکل یک پاسخ الزم و قطعی به 
بحران اقتصادی ومالی و یک راه چاره، عرضه می دارند. 
ولی در واقع چنین سیاستی چیزی نیست جزسیاست کامأل 
داری  واین سرمایه  بزرگ.  های  و سرمایه  بازار  قدرتمند 
درهمه  و  جا  همه  در  که  است  کنونی  شده  وجهانی  مالی 
قلمرو ها از جمله محیط زیست، انرژی، تغذیه، فرهنگ و 
ارزش های اخالقی، گسترش می یابد. ...“برنامه در ادامه 
می افزاید:“ بحران کنونی مالی بدهی و وام، نمایانگرمرحله 
جدیدی ازاین بحران است و ریشه درتحوالت اقتصادی و 
اجتماعی سی سال گذشته دارد. متبلور شدن کلیه عوامل 
به  هارا  خلق  روزانه  زندگی  پیش  از  بیش  اکنون  بحران، 
تباهی می کشاند.“و در جای دیگر این برنامه می آید: ”ما، 
احزاب چپ اروپائی، همراه با سایر احزاب و سازمان های 
سوسیالیست، کمونیست و“ سرخ - سبز“که در کلیت خود 

چپ اروپائی را تشکیل می دهند، با چنین سیاست ها وبا 
چنین ساختارهای نولیبرا لی که از سوی اتحادیه اروپا و 
از خالل قرارداد هایی پیاپی تا قرار داد لیسبون اجرا می 
ائتالف  برعهده  سیاستی  چنین  مسئولیت   . مخالفیم  گردد، 
بزرگی متشکل از احزاب محافظه کار، لیبرال و سوسیال- 
دموکرات است که سال ها، اروپا و کشور های اروپائی را 
رهبری می کنند. ما می خواهیم یک جایگزین سیاسی برای 
این مد ل نو لیبرالی ایجاد کنیم. دربرابراین دور تازه ریاضت 
کشی، مقاومت تازه ای در سراسر اروپا گسترش می یابد. 
تشویق وپشتیبانی از این مقاومت ونشان دادن امکان یک 
جایگزین و ایجاد جنبشی در جهت قبول چنین جانشینی، 

برای حزب چپ اروپا صحنه وسیع یک مبارزه است .“
برنامه همچنین سایر مسائل روز را مورد بررسی و تجزیه 
و تحلیل قرارداد ودرباره مسائل اقتصادی و مالی پیشنهاد 

های مشخصی را ارائه کرد:
* دگرگون کردن دستور کار و وظیفه بانک مرکزی اروپا. 
این دگرگونی باید از طریق ایجاد یک سیاست پولی مبتنی 
با بهره  براساس یک شیوه اجتماعی موثر، دادن اعتبارات 
ها ی بسیارپائین به دولت های عضو جهت هزینه کردن در 

قلمرو توسعه های اجتماعی؛ 
* اخذ مالیات از کلیه معامالت سفته بازانه. تمام موسسات 
اتحادیه اروپا و کشورهای عضو باید در جهت تغییرساختار 

بازار مالی در مقیاس جهانی اقدام کنند؛
* درآمد های عمومی تازه می تواند با اخذ مالیات های 
رفرم  یک  طریق  از  و  بزرگ  مالی  های  درآمد  از  جدید 
گردد  حاصل  اجتماعی  عدالت  به  توجه  با  جدید  مالیاتی 
بازار  کرد.  خواهد  کمک  واقعی  اقتصاد  یک  امربه  این  و 
های داخلی باید از طریق سیاست های سازنده بنیادین و 

افزایش در آمد های همگانی از نو جان بگیرند؛ 
برای صندوق های سفته  الغای ”بهشت های مالیاتی“   *

بازی درداخل و خارج سرزمین های اروپائی.
 ” موضوع  پرداخت  آن  به  ”برنامه“  که  مسائلی  ازجمله 
فقر در اروپا“ بود. در این بخش گفته می شود که در اروپا 
هشتاد میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می کنند و اینکه رشد 
وسیع بیکاری، عامل اساسی این فقر است. همچنین تعداد 
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روزافزون کسانی که دارای شغل های موقت و دستمزدهای 
در  اینکه  دانستن  فقیرند.  کنند،  می  کار  آنکه  با  اند،  پائین 
کشورعضو  هفت  و  بیست  در  دنیا،  منطقه  حاصلخیزترین 
است  فقرزده  کودک  یک  کودک  هرپنج  از  اروپا،  اتحادیه 
نشان ورشکستگی کامل سیستم سیاسی حاکم کنونی است 
و  سیاسی  معضل  یک  همچون  فقر  با  اروپا  . حزب چپ 

اجتماعی برخورد می کند.
نمایندگان کنگره حزب چپ اروپا قعطنامه سیاسی مهمی را 
به تصویب رساندند و آن ابتکاری است برای رویاروئی و 
مبارزه با نقشه ” ما فوق ریاضت ”و گسترش آن از سوی 
دولت های اروپایی، به صورت یک تعرض گسترده دراین 
یک  آوری  “جمع  که  شهروندان“  ”ابتکار  نام  با  زمینه، 
دستور  در  اروپائی”را  کمیسیون  به  خطاب  امضا،  میلیون 
کارخود قرارداده است. این جمع آوری امضا در اروپا، که 
عملی  باید  اروپا  سوی حزب چپ  از  آینده  های  ماه  در 
شود، سبب پیدایش و راه اندازی یک بحث وسییع توده ای 
به  و  اروپائی“  توسعه  اجتماعی  ایجاد“ صندوق  هدف  با 
منظور تامین مالی مخارج عمومی اجتماعی و ایجاد زیربنا 
های سودمند خواهد بود. چنین صندوقی از راه اخذ مالیات 
بانک  عملکرد  جهت  تغییر  نیز  و  سرمایه  جائی  به  جا  بر 

مرکزی اروپا اثر خواهد گذاشت. 
حضور نمایندگان احزاب چپ ازآفریقا و آمریکای التین 
درکنگره جنبه ای مثبت و چشمگیر در بر داشت. طی سه 
نمایندگان در بحث ها شرکت کردند و  ازاین  روزبسیاری 
به ویژه در باره اوضاع کشورهای خود و مبارزات مردم در 
رابطه با پالتفرم های مبارزاتی چپ، صلح طلب و مترقی 
مطالب جالبی بیان داشتند. کنگره در روز سوم به جمع بندی 
مباحث و مصوبات و نیز انتخاب رهبری آینده پرداخت . 
کنون  تا  که  آلمان،  چپ“  رهبر“حزب  بیسکی“،  ”لوتار 
رهبری حزب چپ اروپا را به عهده داشت، با تمام شدن 
دوره مسئولیتش، قبل از تشکیل کنگره کناره گیری خود را 
اعالم کرده بود. در انتخابات جدید که با ورقه انجام گرفت، 
” پیر لوران“، رهبر و دبیر ملی حزب کمونیست فرانسه، با 
اکثریت آرا برای مدت سه سال آینده به سمت رهبر حزب 
چپ اروپا انتخاب شد. کنگره همچنین چهار معاون رهبر و 
یک خزانه دار را انتخاب کرد. در دوره قبل تنها یک معاون 
وجود داشت . پیام کمیته مرکزی حزب توده ایران خطاب 
به کنگره حزب چپ اروپا از سوی نماینده حزب به هیات 
رئیسه کنگره تسلیم شد. در این پیام که در بر دارنده تبریک 
به مناسبت تشکیل کنگره چپ اروپا و همچنین تحلیلی در 
با تحوالت دو سال اخیر میهن مان، و مبارزه توده  رابطه 
ها بر ضد رِژیم سرکوبگر حاکم است ، از جمله گفته می 

شود:
توسعه  برای  اقدام  برنامه  تبیین  در  شما  کنگره  برای  ”ما 

نولیبرالی  های  سیاست  ضد  بر  اروپا  زحمتکشان  مبارزه 
حاکم بر حیات سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا، و برای 
صلح، رفاه و پیشرفت آرزوی موفقیت داریم ... حزب توده 
ایران به نقش مهمی که ”حزب چپ اروپا“در مخالفت با 
گرایش های نظامی گرایانه و طرفدارنو لیبرالیسم در درون 
به  مند  عالقه  و  نهد  می  ارج  کند،  می  ایفا  اروپا  اتحادیه 
توسعه روابط دو جانبه خود با حزب چپ اروپا است... ما 
برای ابراز قدردانی خود از نقشی که بسیاری از حزب های 
المللی  بین  کارزار  اروپا“در  چپ  ”حزب  دهنده  تشکیل 
همبستگی با مردم ایران که در جریان مبارزه قهرمانانه اما 
پیچیده شان در راه صلح ، دموکراسی و عدالت اجتماعی در 
ایران ایفا کرده اند، می خواهیم از این فرصت استفاده کنیم. 
ما به مبارزه همه نیروهائی که در اروپا و در سطح جهان در 
مقابل دشواری ها و شوربختی هائی که سرمایه داری ایجاد 
کرده است، استدالل می کنند که ”جهانی دیگر“ امکان پذیر 
است، درود می فرستیم. ما به مبارزه مردم و زحمتکشان 
اروپا برای آینده ای ترقی خواهانه، صلح آمیز و عادالنه که 
با موفقیت های بیشتری همراه خواهد بود اطمینان داریم ... 
ما اعتقاد داریم که با وجود شرایط دشوار کنونی، نیروهای 
تا  موفق خواهند شد  اروپا  و  المللی  بین  مترقی در سطح 
را شکست  بهره کشی  و  استثمار  نیروهای طرفدار جنگ، 
دهند و پرچم مبارزه برای صلح جهانی و پیشرفت اجتماعی 
را به پیش رانند. ما به آوای میلیون ها نفر در سراسر جهان 
اعتقاد  است“  ممکن  دیگری  ”دنیای  زنند:  می  فریاد  که 
سوسیالیسم  و  صلح  جهان  همان  ما،  باور  به  این،  داریم. 

است.“
نماینده کمیته مرکزی حزب توده ایران، همچنین در فواصل 
بین جلسه ها با رهبران بر جسته حزب چپ اروپا و نیز 
نمایندگی  های  هیات  با  جمله  از  نمایندگان  از  بسیاری 
به  ترکیه، مولداوی، بالروس، مجارستان،  آمریکای التین، 
تبادل نظر پرداخت و ضمن توضیح اوضاع ایران، در جواب 
باره جنبه  آنان، تحلیل های حزب را در  به پرسش های 
های مختلف تحوالت سال های اخیر کشورمان بیان داشت 
مبارزات  چگونگی  باره  در  آنان  نظریات  از  مقابل  در  و 

نیروهای مردمی در این کشورها مطلع شد.

به نقل از نامه مردم شماره 8۵8، 2۹ آذرماه 1٣8۹
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بدرود رفیق علی 

رفیق علی ابوذر دانشیان، عضو کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ 
آذرماه   20 روز  در   ،1٣٣1 اردیبهشت   11 متولد  ایران، 
بزرگداشت  سالگرد  6۵مین  گردهمائی  اواسط  در   ،1٣8۹
جنبش 21 آذر در باکو، دچار حمله قلبی شده و در میانۀ 
علیرغم  و  اندازد  می  پای  از  را  او  قلبی  شدید  سکتۀ  راه 

تالش پزشکان، زندگی طوفانی او به پایان می رسد. 

خبر برای همه غیرمنتظره بود. رفیق علی درگذشت. رفیق 
علی ابوذر دانشیان، عضو کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران، 
 ،1٣8۹ آذرماه   20 روز  در   ،1٣٣1 اردیبهشت   11 متولد 
جنبش  بزرگداشت  سالگرد  6۵مین  گردهمائی  اواسط  در 
راه  میانۀ  در  و  شده  قلبی  حمله  دچار  باکو،  در  آذر   21
سکتۀ شدید قلبی او را از پای می اندازد و علیرغم تالش 
پزشکان، زندگی طوفانی او به پایان می رسد. رفیق علی 
در یک خانوادۀ مبارز توده ای زاده شد. او از دوران کودکی 
و نوجوانی به یاد می آورد که منزل پدری او محل مالقات 
ایران  تودۀ  حزب  مخفی  تشکیالت  عضو  ای  توده  رفقای 
بود. پدربزرگش از شرکت کنندگان جنبشهای خلقی ایران 
دهۀ 1٣۴0،  در  بود.  برجستۀ حزب  اعضای  از  پدرش  و 
پدرش، سلیمان دانشیان، متهم ردیف سوم بیدادگاهی بود که 
متهمان اول و دوم آن رفیق شهید حکمت جو و رفیق علی 
خاوری بودند. همراه مادر و خانواده سال های سال نظاره 
گر پدر در میان میله های زندان بود. سرانجام راه پدر را 
برگزید و به عضویت حزب توده ها درآمد، و بدین ترتیب 
ادامه دهندۀ راه طوفانی پدر و پدر بزرگ خود شد. رفیق 
علی بعد از یورش گزمگان جمهوری اسالمی به حزب توده 
ایران، ناچار به ترک وطن شد، و تا آخرین لحظات زندگی 
محل  در  وی  داشت.  شرکت  فعاالنه  سیاسی  مبارزه  در 
باکو، همچنین همکاری موثر و تنگا تنگی  سکونت خود، 
با فرقه دموکرات آذربایجان داشت. رفیق علی در کنفرانس 
10 فرقه دموکرات آذربایجان به عضویت کمیته مرکزی و 

هیئت اجرایی فرقه انتخاب شد.
رفیق علی همواره با اعتقادات راسخ خود زندگی می کرد. 
دوستان و مخالفان رفیق علی در یک نکته هم عقیده هستند: 
رفیق علی در راه آن چیزی که به آن اعتقاد داشت، بدون 
هیچ تزلزلی و تا به آخر و حتی یک تنه تالش و مبارزه 

می کرد.
... و سرانجام نیز همانطور که آرزو می کرد ، نه در بستر، 

که ایستاده به استقبال مرگ رفت. 

حزب تودۀ ایران درگذشت ناگهانی رفیق علی را به خانوادۀ 
رفقا و  نیز همۀ  و  فرزندش  و سه  فداکار  و همسر  گرامی 

دوستانش تسلیت می گوید. یادش گرامی باد.

دبیرخانه حزب توده ایران
2۵ آذر 1٣8۹

به نقل از نامه مردم شماره 8۵8، 2۹ آذرماه 1٣8۹
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بيانيه  کانون نويسندگان ايران
 به مناسبت دوازدهمين سالگرد قتل 

       محمد مختاری و محمدجعفر پوينده
آن شب که شهر را از تابوت بيرون کشيدند
گودال دسته جمعی ما را ستاره ها نشان کردند

مردم آزاده!
عرصه ی  زنده یاداِن  تبهکارانه ی  قتل  سالگرد  دوازدهمین 
فرا  پوینده،  محمدجعفر  و  مختاری  محمد  بیان،  و  اندیشه 
می رسد اما نه تنها هنوز آمران و عامالن واقعی این جنایات 
هولناک را معرفی نکرده اند بلکه کماکان سکوت تنها پاسخ 

به خانواده های قربانیان و مردم ایران است.
اکنون همگان می دانند که قتل های سیاسی سال ۷۷ موسوم به 
قتل های زنجیره ئی جریانی برای حذف فیزیکی دگراندیشان 
و آزادی خواهان بود. این جنایت با قتل ددمنشانه ی فعاالن 
سیاسی داریوش فروهر و پروانه  اسکندری آغاز شد و با 
ربودن و خفه کردن دو یار سربلنِد کانون نویسندگان ایران، 
محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، به اوج رسید و برای 
و  ایران  مردم  خشم  و  نفرت  جز  چیزی  آدمکش  جانیان 

جهانیان در پی نداشت. 

ایران  سراسر  قتل ها  این  می رفت  انتظار  آغاز  از  چنان که 
را به لرزه درآورد، پرده از بسیاری از مرگ های مشکوک 
مورخان  و  نویسندگان  و  روزنامه نگاران  برگرفت،  دیگر 
تاریخ  در  بازنگری  به  را  سیاسی  و  اجتماعی  فعاالن  و 
و  واداشت،  آن  از  پیش  دهه ی  دو  سرکوب های  و  قتل ها 
دانش جویان و فرهیختگان را به داد خواهی طلبید. هنگامی 
که پرده اندکی کنار رفت آشکار شد که عامالن خون آشام 
در گذشته ی نه چندان دور از ریختن خون ده ها آزادی خواه 
حسینی،  غفار  میرعالیی،  احمد  زنده یادان  هم چون  دیگر 
حمید حاجی زاده، پیروز دوانی، مجید شریف و . . . هراسی 

به دل راه نداده بودند. 

اما طی سال هایی که از این جنایت می گذرد نه تنها ابتدایی ترین 
سرکوب  با  بلکه  شد،  گرفته  نادیده  انسانی  خواسته های 
جامعه  بر  سربی  فضایی  سانسور  و  و حبس  دستگیری  و 
حاکم کردند و گوی سبقت را از خودکامگان قرون وسطایی 
در  رایج  شیوه ی  سرکوب  و  زور  اعمال  اکنون  ربودند. 
چهارگوشه ی کشور است. یورش به خانه ها،  دستگیری های 
گسترده،  دادگاه های عدالت ستیز و محکومیت های طوالنی 
بدون  اجتماعی  منتقدان  از  بسیاری  می یابد.  وسیع  ابعادی 
و  می برند  به سر  زندان ها  در  مدرکی  ارایه ی کوچک ترین 
کار به جایی رسیده است که وکالی مدافع حقوق زندانیان 

سیاسی نیز دستگیر و زندانی می شوند.

زنجیره ئی  قتل های  پدیده ی  گذشت،  آن چه  بر  افزون  ولی 
حدیث دیگری نیز دارد که از لزوم عزم و اراده ی نیرومندتِر 
آزادی خواهان برای ریشه کنی آن حکایت می کند. در آغاز 
گردن  به  آدمکش  سرکوب گران  که  طنابی  می شد  تصور 
مختاری و پوینده انداختند به دست و پای خودشان پیچیده 
است و چندی نمی گذرد که آمران و عامالن این قتل ها به 

سزای عمل ننگین خود می رسند. چنین نشد. 

از یک سو، سعید امامی را از میان بردند، و با صدور قرار 
موقوفِی تعقیب و بدین سان حذف همه ی اقاریر او از پرونده، 
رابطه ی باال و پایین در آمریت و اجرای این قتل ها یک سره 
ارتفاع  و  و عرض  طول  از  را  پرونده  شد. سپس  گسسته 
مثله کردند و سرانجام مشتی عوامل اجرایِی خرده پا را به 
محاکمه ای کشیدند که جریان دادرسی آن ماهرانه از پیش 
تعیین شده بود. و سرانجام ناصر زرافشان، یکی از وکالی 
خانواده های قربانیان، محاکمه و به »جرم« دفاع از موکالن 

خود به پنج سال زندان محکوم شد. 

اما، از سوی دیگر- و این همان حدیثی است که باید بازگفته 
فروکِش سریع  فضای  در  گیرد-  قرار  تأکید  مورد  و  شود 
اعتراض و التهاب مردم و بر بستر جبن و ناتوانِی به اصطالح 
»غده ی  این  جراحی  برای  نخست  که  اصالح طلبانی 
سرطانی« عزم جزم کرده بودند اما در نهایت عقب نشستند، 
به  قتل های زنجیره ئی طنابی را که موقتًا  آمران و عامالن 
دست و پایشان پیچیده بود باز کردند و دست به کار تدارک 
توطئه های تازه بر ضد آزادی خواهان شدند، که کشتار سال 

گذشته ی جوانان در کهریزک از آن جمله است. 

تکرار  و  زنجیره ئی  قتل های  ماشین  چندباره ی  افتادن  راه 
یادآوری  را  حقیقت  این  آزادی خواهان  کشتار  چرخه ی 
سنگین  هم چنان  سرزمین  این  در  آزادی  بهای  که  می کند 
و  عزم  ما  جامعه ی  از  آزادی ُکشی  ننگ  زدودن  و  است 

اراده ی به مراتب نیرومندتِر مردم آزادی خواه را می طلبد.
محمد  یاد  گرامی داشت  ضمن  ایران،  نویسندگان  کانون 
مختاری و محمدجعفر پوینده و اعتراض به محرومیت خود 
از برگزاری مراسم بزرگ داشت برای این دو عزیز، هم چون 
گذشته خواهان معرفی و محاکمه ی آمران و عامالن قتل های 
زنجیره ئی،  آزادی همه ی زندانیان سیاسی، و حذف سانسور 
آزادی  تأمین  و  فرهنگی  و  اجتماعی  زمینه های  تمامی  از 

اندیشه و بیان برای همگان است
                                  کانون نویسندگان ایران 
11آذر 1٣8۹  
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اطالعیه  کانون نویسندگان ایران
 درباره بازداشت رییس دانا 

مردم آزاده! 

دکتر فریبرز رییس دانا، اقتصاددان، نویسنده، مترجم و عضو 
آذر   2۷ نیمه شب  ایران  نویسندگان  کانون  دبیران  هیئت 
شده  دستگیر  منزلش  به  لباس شخصی  مأموران  یورش  با 

است. 

در کشوری که به تازگی »نماینده »اش در کمیسیون حقوق 
کشور  آزادترین  ایران  است  کرده   اعالم  ملل  سازمان  بشر 
اظهارنظر  اتهام  به  ظاهراً  را  اقتصاددانی  است،  جهان 
درباره ی »طرح تعدیل اقتصادی و حذف یارانه ها« کمتر از 
دو ساعت پس از مصاحبه بازداشت می کنند، تنی چند از 
روزنامه نگاران را از محل کار خود می ربایند، وکیلی را به 
اتهام دفاع از متهمان سیاسی به بند می کشند و مرگ تدریجی 
او از گرسنگی را با بی اعتنایی نظاره می کنند، کارگری را که 
جرمی جز دفاع از حقوق صنفی و سندیکایی ندارد ماه ها 

در زندان نگاه می دارند و . . . 

کانون نویسندگان ایران، که به حکم منشور خود آزادی بیان 
هیچ حصر  بی  ایرانی،  هر شهروند  بی چون وچرای  را حق 
فریبرز  شرط  و  قید  بی   آزادی  خواهان  می داند  استثنا،  و 
رییس دانا و همه ی زندانیان سیاسی و عقیدتی دیگر است. 

کانون نویسندگان ایران 
٣0 آذر 1٣8۹ 
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كازیوه ی كوردی

سه روتار

ماوه ی چه ند ساڵێكه  له  كوردستان، له  ژێر چه تری نگریسی 
كۆنه په ره ست  تاقمێكی  رژیمدا  ئه منیه تییه كانی  هێزه  
خه ریكی  ئیسالم«  »ئه نسار  ناوی  به   مه ترسیدار  و 
رۆژ  دوای  له   رۆژ  و  مه زهه بییه   و  سیاسی  فه عالیه تی 

په ره ی  به  چاالكییه كانی خۆی داوه . 
دایه ،  به رده ست  له   كه   زانیارییانه ی  ئه و  گوێره ی  به  
هاوشێوه ی  روه وه   هه ر  له   كه   تێرۆریستیه   تاقمه   ئه م 
به   به لوچستانه ،  جوندۆڵاڵی  و  ئه فغانستان  تالیبانی 
رژیم  ئه منییه تییه كانی  هێزه   یارمه تی  به   به ستن  پشت 
كۆنه په ره سته كانی  رژیمه   له   هه ندێك  حیمایه تی  و  
شار  مزگه وتی  ده یان  كونتڕۆڵی  توانیویه تی  ناوچه كه ، 
به   بیانكات  و  ده ست  بگرێته  كوردستان  گونده كانی  و 

بڵه ندگۆی ته بلیغاتی خۆی. 
چه كداری  )هه سته (ی  شانه   ده یان  ئێستا  تا  هه روه ها 
نهێنی له  شوێنه  جیاجیاكانی كوردستان پێكهێناوه  و بۆ 
ئه نجامدانی هه ر چه شنه  كرده وه یه كی تیرۆریستی ئاماده ی 

كردوون. 
پێڕه و  به   ئیسالمی  كۆماری  كه   راسته   ئه مه   هه ڵبه ت 
به   دژ  مه زهه بی  هه اڵواردانی  به ڕێوه بردنی  و  كردن 
ئه هه لی سوننه تی ئێران و باقی كه مایه تییه  ئایینی و 
ئه نسار  تاقمی  كردنی  گه شه   زه مینه ی   مه زهه بییه كان 
ئیسالمی خۆش كردووه  و به  ئاشكرا و   به  نهێنی یارمه تی 
ده دات. به اڵم بێگومان بێده نگی و بێخه به ری حزب و الیه نه  
سیاسییه  پێشكه وتنخوازه كانی ئێران به  گشتی و كوردستان 
به  تایبه تی له  چاالكییه كانی ئه م تاقمه  ئه وه نده ی تر 

بۆته  هۆی ته شه نه  كردنی فیكریه تی »سه له فی گه ری« 
له  كوردستان و په ره سه ندنی چاالكییه كانی ئه نسار 

ئیسالم، 
وه ك هه ڵگر و باڵو كه ره وه ی ئه م فیكره  ئیرتیجاعییه . 

ئه نسار  چاالكییه كانی  ئێستادا  له   كه   ئه وه یه   واقعیه ت 
پێویسته   و  مه ترسیدار  قۆناغێكی  چووه ته   ئیسالم 
سه رجه م حزب و الیه نه  پێشكه وتنخوازه كان، واز له  بێ 
ده نگی و خۆگێل كردن بهێنن و سه رجه م هێز و توانایی 
خۆیان بۆ ئاگا كردنه وه ی خه ڵك له  ئامانجه  مه ترسیدار 
به   به ر  و  بخه نه گه ڕ  ئیسالم  ئه نسار  نامرۆڤانه كانی  و 

پێشڕه وی و گه شه  كردنی ئه م تاقمه  بگرن.
هه روه ها ، به  تایبه ت حزب و الیه نه  كوردستانییه كان 
پێویسته  ئه زمونه كه ی كوردستانی عێراق له  به رچاو بگرن 
و ئیجازه  نه ده ن شتێكی له  چه شنی »ئیماره تی ئیسالمی 
دووپات  ئێران  كوردستانی  له   )ته وێڵه (،  كوردستان« 
كردنی  نائه من  و  تۆقاندن  و  تیرۆر  ره وتی  و  ببێته وه  
كه ش و هه وای سیاسی، كۆمه اڵیه تی و مه زهه بی به  سه ر 

كوردستاندا داسه پێنرێت. 
ئیجازه   و  گه ڕ  بخه ینه   با هه موومان گشت هه وڵه كانمان 
قۆناغی  بنێته   ئه ندیشه  پێ  تاریك  تاقمه   ئه م  نه ده ین 
»عه مه لیاتی«یه وه  و چه ك هه ڵگرێت و هاوشێوه ی تاقمی 
بداته   ده ست  به لوچستان،  له   »جوندوڵاڵ«  تیرۆریستی 

تیرۆر و كوشتن و عه مه لیاتی خۆكوژی. 
بێگومان درێژه دان به  سیاسه تی بێ ده نگی و خۆگێل كردن، 
به  هه ر بیانوو و پاساوێك بێت، له  داهاتوودا كاره ساتی 

گه وره  و فاجیعه باری لێده كه وێته وه . 

ده سته ی نووسه رانی كازیوه  

كازیوه  به  دۆستان و هاوڕێكانتان بناسێنن!
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سمینارێك و چه ند تێبینی!

به  گوێره ی راپۆرتی ماڵپه ڕی »رۆژهه اڵت نیوز«،
به شداری  به   ئه مساڵدا  )سه رماوه ز(ی  ئازه ر  مانگی  له    
كردنی ژماره یه ك له  حزب و رێكخراوه  كوردییه كانی توركیه ، 
نوێنه رانی  له   كه سێك  چه ند  و  ئێران  و  عێراق  سوریه ، 
له ندی  له   بریتانیا  حكومه تی  كاربه ده ستانی  و  پارلمان 

پێته ختی ئه و واڵته  به ڕێوه چووه . 
راكێشانی  و  نێونه ته وه یی  پێوه ندی  دروستكردنی  بێگومان 
سه رجه م  پێشكه وتنخوازه كانی  له یه نه   و  حزب  سه رنجی 
هه روه ها  و  كورد  گه لی  كێشه ی  سه ر  بۆ  دنیا  واڵتانی 
بزووتنه وه ی  له   ئه وان  حیمایه تی  و  پشتیوانی  وه رگرتنی 
ناپه سه ند  كارێكی  ته نها  نه   گه له كه مان  خوازی  رزگاری 
و  پێویست  زۆر  كرده وه یه كی  به ڵكوو  نییه ،  نابه جێ  و 

پیرۆزه . 
یه كجار  جیاوازییه كی  كه   ده زانێت  كه س  هه موو  به اڵم 
زۆر هه یه   له  نێوان راكێشانی سه رنجی حزب و رێكخراوه  
له   گرتن  پێوندی  و  تر  واڵتانی  پێشكه وتنخوازه كانی 
واڵتانی  حكومه تی  كردنی  »بانگهێشت«  و  گه ڵیاندا 
ناوخۆی  كاروباری  له   د یخاله ت  و  ده ستێوه ردان  بۆ  دیكه  

واڵته كه مان!
حاڵه تی  روویدا،  له نده ن  له   كه   ئه وه ی  داخه وه   به    
دووهه م بوو و ئه مه ش ناتوانێت له  به رژه وه ندی گه له كه مان 
كه   تایبه ت  به   بێت.  خوازه كه یه دا  رزگاری  بزووتنه وه   و 
ده وڵه ته  بانگهێشت كراوه كه  حكومه تی دژه  كورد و به دناوی 

بریتانیا بێت. 
كردنی  پارچه پارچه   له   النیكه م  كه   واڵته ی  ئه و  یه عنی 
ده سه اڵتی  ژێر  كوردستانی  كردنی  دابه ش  و  كوردستان 
ئیمپراتۆریه تی عوسمانی بۆ سه ر 3 واڵتی توركیا، سوریا 

و عێراق رۆڵی سه ره كی بووبێت. 
هه روه ها بریتانیا هه مان واڵته  كه  رۆڵی سه ره كی و یه كالیی 
كه ره وه ی بووه  له  هێنانه  سه ركاری دیكتاتۆرێكی وه ك »ره زا 
شا«دا كه  بۆ یه كه مجار له  ئێراندا دروشمی »یه ك واڵت، 
كرده وه   به رز  پادشا«ی  یه ك  زمان،  یه ك  نه ته وه ،  یه ك 
هێنایه   مه زهه بی  و  نه ته وه یی  هه اڵواردنی  دروشمه   بم  و 
ناو فه رهه نگی سیاسی ئێران و به  دڕندانه ترین شێوه  به  

كرده وه ی ده رهێنا. 
ئه وه ش الی هه ر كه سێك كه  كه مترین زانیاری له  سه ر مێژووی 
دیكتاتۆری  رژیمی  كه  ئاشكرایه  هه بێت  ئێران  سه رده می 
ره زا شا ئه و سیاسه تانه ی به  رێنمایی و پشتیوانی هه مه  

الیه نه ی حكومه تی بریتانیا به ڕێوه  ده برد. 
بێجگه  له مانه  ئایا به رپرسانی ئه و حزب و الیه نه  به ڕێز 
و به ئه زمونانه  ئاگایان له  بارودۆخی سیاسی و كۆمه اڵیه تی 
و  هێز  زۆربه ی  كه   تێناگه ن  راستییه   له م  و  نییه   ئێران 

الیه نه  سیاسیه كانی ئێران و جه ماوه ری خه ڵكی ئه و واڵته ش 
به  هیچ شێوه یه ك رازی به  ده ستێوه ردانی واڵتانی ترـ به  
ئێران  ناوخۆی  كاروباری  له   بریتانیا  و  ئامریكا  تایبه ت 
نین و هه ر كه س و الیه نێكی ئێرانیش كه خواستێكی له م 
جۆره ی هه بێت و هه ڵه یه كی وا بكات، له  فه رهه نگی سیاسی 

ئێراندا به  خائین و وه ته ن فرۆش ناوی لێده برێت؟
میللتی  بۆ  له مجۆره ، هیچ سوودێكی  بێگومان هه ڵه گه لێكی 
كردنی  ناشیرین  و  كردن  خه شدار  له   جگه   نابێت  كورد 
خه ڵكی  ناو  له   گه له كه مان  نه ته وه ی  بزوزتنه وه ی  سیمای 
ئێران و حزب و الیه نه  سیاسییه  ره سه نه كانی واڵته كه ماندا 

و هه روه ها له  ئاستی جیهانیشدا. 
ئه وانه ی  به تایبه ت  كوردییه كان،  حزبه   هیوادارین  ئێمه  
كوردستانی ئێران به م هه ڵسووكه وته ی خۆیاندا بچنه وه  و 
واز له  خه ونی ئاڵۆزی »باڵكانیزه » كردن و »ئێراقیزه » 
بێگومان  نه كه ون.  شته   ئه م  دوای  و  بهێنن  ئێران  كردنی 
نه ته وه ی  بزووتنه وه ی  ده داته   توانایی  و  هێز  ئه وه ی 
له گه ڵ هێز و الیه نه   گه له كه مان پته وتركردنی پێوه ندی 
سیاسییه  پێشكه وتووخوازه كانی ئێران و بزووتنه وه ی گه النی 
ئێران دژ به  رژیمی كۆنه په ره ستی كۆماری ئیسالمی ئێرانه  

و به س.
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درێژه ی گوشار خستنه سه ر چاالكانی سیاسی و 
مه ده نی ئێرانی

له  هه رێمی كوردستانی عێراق 

كورد  مه ده نی  و  سیاسی  چاالكانی  به ندكردنی  و  گرتن 
درێژه ی هه یه 

له  دوایین رۆژه كانی كۆتایی مانگی سه رماوه ز، )ئازه ر(دا 
ناوه ندی هه واڵنێری سه قز ناوی كۆمه ڵێك له  به ندكراوان 
رابردوودا، به   ماوه ی  له   زیندانیانی سیاسی سه قز كه   و 
الیه نگری  تاوانی  به   ئه خیردا  مانگی  چه ند  له   تایبه ت 
له  حیزبه  ئۆپۆزیسیۆنه كان ده ستبه سه ر كراون و له  حاڵی 
حازردا له  به ندیخانه ی ناوه ندی سه قزدان یان به  دانانی 
بارمته  )وه سیقه ( به  شێوه ی كاتی ئازاد كراون و چاوه ڕوانی 

بڕیاری دادگا ده كه ن باڵو كردووه ته وه . 
تاوانی  به   كه س   37 هه نووكه   راپۆرته   ئه م  گوێره ی  به  
الیه نگری له  حزب و سازمانه  نه یاره كانی كۆماری ئیسالمی 
ئه م  كه   ئاماژه یه   جێگای  كراون.  ده ستبه سه ر  سه قزدا  له  
راپۆرته  ئه و چاالكه  سیاسی و مه ده نیانه  كه  به  تایبه ت له  
یه كساڵی ئه خیردا به  شێوه ی راسته وخۆ یان ناراسته وخۆ به  
هه ڕه شه  »ده مكپ« كراون ناگرێته وه  خۆ كه  ئه گه ر ئه وانه ش 
له  به رچاو بگرین سه ركوت و به ند كردن و بێده نگ كردنی 
چاالكانی سیاسی و مه ده نی ئه م شاره  یه كجار به رباڵوتر و 

به رین تره . 
هه روه ها به  پێی ئه و راپۆرت و هه وااڵنه ی كه  له  الیه ن 
هه واڵه وه   سه رچاوه كانی  و  مرۆڤ  مافی  رێكخراوه كانی 
راگه یه ندراون، ته نها له  سێ مانگی ئه خیردا زۆرتر له  30 
كه س له  چاالكانی سیاسی و مه ده نی مه ریوان به  تۆمه تی 

جۆربه جۆر ده ستبه سه ر و ره وانه ی به ندیخانه  كراون. 
بانه ،  شاره كانی  له   تریش  كه سی  چه ندین  له مانه   جیا 
هاوشێوه ی  تۆمه تگه لێكی  به   سنه   و  بۆكان  مه هاباد، 
ئه وانی تر ده ستبه سه ر و ره وانه ی زیندانه كانی ئه و شارانه  

كراون. 
هه روه ها به  ده یان چاالكی مه ده نی و سیاسی، به  تایبه ت 
جێ  به   واڵتیان  ناچار  به   سه ربه خۆ،  مه ده نی  چاالكانی 

هێشتووه  و رویان له  كوردستانی عێراق كردووه . 
مه ده نییه   و  سیاسی  چاالكه   ئه و  داخه وه   به   به اڵم 
سه ربه خۆیانه  له و هه رێمه شدا هه ر له  ژێر گوشاری هێزه  
ئه منیه تییه كانی كۆماری ئیسالمیدان و به  شێوه ی جۆربه جۆر 
هێزه كانی  پیالنی  به ره وڕوی  و  لێده كرێت  هه ڕه شه یان 

ئیتالعات ده بنه وه . 
سه رجه م  پێچه وانه ی  به   كوردستانیش  هه رێمی  حكومه تی 
به   تایبه ت  نێونه ته وه ییه كانی  رێكه وتننامه  و  یاساكان 

سیاسی،  په نابه رانی  له   به رگری  و  په نابه ریه تی  مافی 
چاالكانه   به م  په نابه ریه تی  مافی  دانی  له   ته نها  نه  
خۆده بوێرێ، به ڵكو هه ر ده م به  بیانوویه كی تازه   كۆسپ 
ده خاته  سه ر پێدانی مۆڵه تی نیشته جێ بوون )ئیقامه ت( 

به م په نابه رانه .
هه رێمی  ئاسایشی  ئه خیردا  مانگی  چه ند  له   نموونه   بۆ   
كوردستان، به  تایبه ت له  پارێزگای سلێمانی كه  له  ژێر 
تازه   یان  پێدان  دایه ،  نیشتمانی  یه كیه تی  كونتڕۆڵی 
كردنه وه ی مۆڵه تی نیشته جێ بوونی به  چاالكانی سیاسی و 
مه ده نی سه ربه خۆی ئێرانی راگرتووه  و پێی راگه یاندوون كه  
یان ده بێت پشتگیری له  یه كێك له  حزبه كانی كوردستانی 
ئێران وه رگرن یان ئیقامه تیان پێنادرێت و ره وانه ی ئێران 

ده كرێنه وه . 
ئه مه ش هیچ مانایه كی نییه  جگه  له  به  »زۆره ملێ حزبی 
خستنه   گوشار  و  سه ربه خۆیانه   چاالكه   ئه و  »ی  كردن 

سه ریان بۆ وازهێنان له  بیروباوه ڕ و چاالكییه كانیان. 
كوردستان،  هه رێمی  ئاسایشی  سیاسه ته ی  ئه م  كه   دیاره  
به  هه ر پاساوێك ئه نجام بدرێت پێشێل كردنی سه ره تایی 
ترین بڕگه كانی جاڕنامه ی مافی مرۆڤه  كه  تێیدا جه خت 
له  سه ر ئه وه  كراوه ته وه  كه » هیچ ده وڵه ت و الیه نێك له  
هیچ حاڵه تێكدا بۆی نییه  به  زۆر كه سێك ناچار به  ئه ندام 
بوون له  حزبێكی سیاسی، یان گروپێكی ئایینی و هیتردا 

بكات«. 
ئه ركی  الیه نێك  و  كه س  هه ر  له   پێش  ئێمه   باوه ڕی  به  
بڕیاره   ئه م  كه   ئێرانه   كوردستانییه كانی  حزبه   سه رشانی 
ره ت  عێراق  كوردستانی  هه رێمی  ئاسایشی  ناپه سه نده ی 
خۆیان  پێوه ندییه كانی  له   وه رگرتن  به كه ڵك  و  بكه نه وه  
لێبكه ن  داوایان  ئه و هه رێمه ،  بااڵی  به رپرسانی  له  گه ڵ 
مه ده نی سه ربه خۆ  و  سیاسی  له گه ڵ، چاالكانی  شێوه   به م 
هه ڵسووكه وت نه كه ن. بێگومان ئه مه  زۆر به سودتره  له وه ی 
له   كه سێك  كه   بكه ن  خۆش  به وه   دڵ  حزبانه    ئه م  كه 
رووی ناچارییه وه  په نایان بۆ ببات و كارتی الیه نگرییان 
لێوه ربگرێت كه  ئه مه  ئابڕۆچوونێكی ته واوه  بۆ ئه وان و له  
چۆنیه تی  له سه ر  ده بێت  نگه تیڤی  كاریگه ری  درێژخایه ندا 
هه ڵسه نگاندنی ئه م حزبانه  له  الیه ن ئه و كه سانه وه  كه  به  
زۆره ملێ و له  رووی ناچارییه وه  كارتی الیه نگری ئه وانیان 

وه رگرتووه . 

     
      ئازادی بۆ سه رجه م زیندانیانی سیاسی ئێران !
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هه رێمی  نه وتی  هه نارده كردنی  قازانجی 
كوردستانی عێراق بۆ كێیه ؟

ئێستادا،  بارودۆخه ی  له م  بابه تێك  هیچ  ره نگبێت 
هینده ی كێشه ی هه نارده كردنی نه وت له  هه رێمی 
كوردستانه وه  بۆ كۆماری ئیسالمی ئێران، شه قامی 
حوكومه تی  دواجار  و  ئازاد  رۆژنامه ی  و  كوردی 
كاردانه وه ی  و  نه كردبێت  مه شغوڵ  هه رێمیشی 
كێشه كه   دیاره   هه ڵنه بژاندبێت،  پێك  ركاره كانیشی 
هه روا به  ئاسانی تێناپه ڕێ و ده بێته  سه ردێڕی گه لێ 
زۆریش  تا  كه م  و  جیهانی  و  عه ره بی  رۆژنامه ی 
زیانی بۆ دۆزی كرد گه یاندووه ، به وه ی كه  جارێك 
گه مارۆی  تریش  جارێكی  و  الیداوه   ده ستوور  له  
سه ر ئێران كه م ده كاته وه  و جارێكی تریش ناچێته  

سه ر بودجه ی هه رێم. 
»میللی«  خۆماڵی  په نجاكاندا  له   عێراق  نه وتی 
و  به رژوه ندی  بۆ  داهاته كه ی  وابوو  بڕیار  كراو 
به خته وه ری گه ل و نیشتمان سه رف بكرێت، به اڵم 
سه ركوت  بۆ  كرد  وااڵ  حسێنی  سه دام  ده ستی 
كردنی گه النی عێراق و گه وره ترین ماشینی جه نگی 

و داپلۆسینی بۆ به رهه م هێنا. 
نه وت هه میشه  چه كێكی دوده می نه گریسه ، ده شێت 
ئامێر  بكرێته  سه رسه خترین  الیه ن ده سه اڵته وه   له  
بۆ زینده  به  چاڵكردنی گیانی نیشتمانی و رۆژنامه ی 
جوانییه كانی  هه موو  و  ئۆپۆزیسیۆن  و  ئازاد 
ده نگه   نه وت  چه كی  ده شێت  دیمۆكراسی  دنیای 
ئه م  ده شێت  بینوسێنێ،  یان  بكات،  كپ  ئازاده كان 
و  تۆقاندن  ده زگای  تفاقترین  به   نه گریسه   نه وته  
تیرۆر و ویژدان مراندن و سه ركوت كردنی چێ 
بكات، قه ڵه مه  جوامێره كان له  كوێبخات... ده شێ ... 

ده شێ.
بكاته   بۆ  واڵتت  ده شێت  تریشدا  باره كه ی  به   خۆ 
و  هه ژاری  دره وی  و  سه رزه مین  هه شتی  به  
نه خوێنده واری و مه ینه تباریت بۆ بكات و دڵۆڤانترین 
ژیان بۆ میلله ت فه راهه م بهێنێت، ئێمه ی كورد ئاوات 
به  مه یان ده خوازین و خه ون به  باره  پۆزه تیڤه كه وه  
ده بینین، به اڵم ئێستادا و له م هه لومه رجه دا، ئه وه ی 
هێنانی  به كار  ترساندووه ،  كوردستانی  خه ڵكی  كه  
ده مه  خراپه كه ی ته وته ، به  تایبه تی ئه و كاته ی كه  
دارایی  وه زیری  وه ك  و  ده فرۆشرێت  ناشه ففانه  
به ڕێز، بایز تاڵه بانی ده ڵێت تا ئێستا، دینارێكی پاره ی 
ده وڵه ت،  خه زێنه ی  سه ر  نه هاتووه ته   نه وته   ئه و 
دیارنه مانی  خه ڵك  دڵه ڕاوكێی  سه رچاوه ی  دیاره  
له   تایبه تی  به   نه وته ،  زله ی  و  قه به   بودجه   ئه م 

هه لومه رجێكی ئه وتۆدا، كه  هه ژاری و بێ ده رامه تی 
خه ڵكێكی زۆری كوردستانی گرتووه ته وه  و خاڵێكی 
زه قوو ناهه مواره  به  نێو چاوانی ده سه اڵته وه ، نه ك 
ئابوورییه ی  ژێرخانه   ئه و  به ڵكوو  ئه مه ش،  هه ر 
هێشتا  كرد،  كاڵولی  دیكاتۆر  رژیمی سه ردامی  كه  
هه ر ته پیوه ، برینه انیشی به  ته واوی گۆشته  و زون 
باشتره ، ئه مه   نه بوون و میله تیش چاوه ڕێی ژیانی 
ناڕه زایه تی و هه ڵچوون  له   له  شه قامیش كه   جگه  
حه كیمانه ی  چاره سه ری  ده شێت  و  داچووندایه   و 
بۆ بدۆزرێته وه  و هه رێم له م قه یرانه  رزگار كات 
و به ختیاری و ئاوه دانی و دڵنیایی بگه ڕێنێته وه  ناو 

خه ڵك. 
له  دنیای ئابووریدا چه مكێك یان زاراوه یه كی گرنگ 
هه یه، واته  سامانی درێژخایه ن، ئه م تیۆریه  ئابوورییه  
سامانی  كه   داده گرێت  ئه وه   له سه ر  پێ  گرنگه ، 
واڵت هی نه وه یه ك نییه  به  ته نیا به ڵكوو نه وه كانی 
ئه و  پاراستنی  و  داهاتووش خاوه نداریه تی ده كه ن 
سامانه  ئه ركێكی نیشتمانی و نه ته وه ییه  و له  ئه ستۆی 
ده سه اڵتی ئێستای كوردایه  و نابێت هه روا ته خشان 
و په خشان بكرێت، چونكه  خاوه نی یاسایی و شه رعی 
ئه و نه وت و غازه  به  ته نیا و ته نیا میلله تی دورجه  

نه ك چه ند تاكێك، هه ر بۆ نموونه : 
ئه گه ر سه رۆكی خێزانێك خاوه نی سه د هه زار دۆالر 
كه  ده سه اڵتی سه رفكردنی  ئه وه ی  به ر   ...... بێت، 
هه یه ، ئیتر به  ئاره زووی خۆی ته خشان و په خشان 
ئه و  تاكه كانی  گونجاو  رێژه یه كی  به   چونكه   بكات، 
خێزانه ، كه  ده كاته  كوڕ و كچ و ژن و ته نانه ت كوڕه زا 
و كچه زاش خاوه نی ئه و سامانه ن، كه  واته  ته خشان 
و به خشانی ئه و سامانه  بۆ په رژه وه ندییه  كه سی و 
بنه ماڵییه كان به  پێی چه مكی »ئه لپروه  المستدامه » 
ده ستدرێژی كردنه  بۆ سه ر تاكه كانی ئه و خێزانه  
بنه ماڵه كانی  سوتاندنی  و  كۆمه ڵگایه »  »ئه و  واته  
ئابووری داهاتوویان و خلۆر كردنه وه یان بۆ چاڵی 

نابووتی. 
ده رهێنان و ناردنه  ده ره وه ی نه وتی كوردستان به و 
قه باره  به رچاوه  و دیاره  نه مانی پاره كه ی، زوڵمێكی 
له   به ڵكوو  ده كرێت  ئێستا  نه وه ی  له   نه   گه وره یه  
كه   كاتێكدا  له   تایبه تی  به   داهاتووش،  نه وه كانی 
بودجه ی  نێو  تاچێته   فرۆشراوه   نه وته   ئه و  پاره ی 
چه نده   هه ر  كوردستانه وه ،  هه رێمی  حوكمومه تی 
پاره ی  وتی  هه ورامی  ئاشتی  به ڕێز  ماوه یه دا  له م 
نه وته كه  خراوه ته  سه ر بودجه  و نه فه وتاوه ، به اڵم به  
پێی رێوشوێنی یاسایی ده بێت بچێته  سه ر وه زاره تی 
نكۆڵی  ئێستا  تا  دارایش  وه زیری  به ڕێز  و  دارایی 
دژیه كه ی  بۆچوونه   دوو  ئه م  دیاره   ده كات،  لێ 
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تر خه ڵكه كه ی  به ڕێزه ، هێنده ی  ئه م دوو وه زیره  
تووشی نائۆمیدی و دڵه ڕاوكێ كردووه . 

فره ی  یه ده كی  نه وتێكی  ئێستادا  له   ئامریكا  واڵتی 
كه متر  ئه گینا  بێت،  ته نگه تاو  زۆر  مه گه ر  و  هه یه  
ده ستی بۆ ده با و به  به شی نه وه كانی داهاتووی له  
قه ڵه م ده دات و هه میشه  كۆمپانیا فره و قه به كانی 
ونێزوئێال  له   له وال،  الو  له م  كڕینن  نه وت  خه ریكی 
واڵته كه یدا  له   زۆر  نه وتێكی  ئه وه ی  دوای  شافیز 
دۆزرایه وه ، وتی نابێت ده ست بۆ هه مووی ببرێت 
نه وه كانی  بۆ  بهێنین  به شێكی  له   واز  گه ڕه كه   و 
نه وته ی  ئه و  تیاڕامانه ،  جێگای  كه   ئه وه ی  داهاتوو! 
جیهانی  بۆری  نێو  ده چێته   ره سمی  به   گوایه   كه  
توركیاوه  له  ١٧٪ بۆ كوردستانه  و ئه وه ی دیكه له  
٨٣٪ ه  به شی نه وه انی داهاتووی كورده ، به  حوسن 
به غداوه ،  گیرفانی  ده یخه نه   خۆمان  ره زای  و 
گه وره ترین  دوچاری  كوردستان  هه رێمی  واته  
هه موو  به   ئێمه ش  و  ده بێته وه   ئابووری  نه زیفی 
به له   قوربانی  بۆ ده ست كه وتنی ١٧٪  قه ناعه تێك 

٨٣٪ ده ده ین!!
ئالێره دا ئه منی قه ومی كورد دووچاری گه وره ترین 
مه ترسی ده بێت و هه رێمیش به ر پرسیاره . حارێك 
له  گه ڵ ئه ندامێكی لێژنه ی نه وت و گاز له  په رلمانی 
كوردستانه ،  هاوپه یمانی  په رلمانتارێكی  كه   عێراق 
ئه من بابه ته م ورژاند، ئه و به ڕێزه  رای واربوو كه  
بڕێكی  ده رهێنانی  و  نه وت  كۆمپانیای  كردنه وه ی 
له   یارمه تی هه رێمی كوردستان  له و ماده یه ،  زۆر 
الیه ن ده وڵه ته  رۆژئاواییه كانه وه  مسۆگه ر ده كات، 
ده كه وێته   كوردستان  كه   كاتانه ی  ئه و  تایبه تی  به  

به ر مه ترسی هێرشی به غداوه ! 
واته  ئه و كۆمپانیایانه  له  پێناوی به رژوه ندی خۆیاندا، 
بكرێته وه !  كۆلۆن  كوردستان  تر  جارێكی  ناهێڵن 
تاس  حه ده دا  له و  ساده   شیكردنه وه   له م  به نده  
بردمیه وه ! من هه ر ئه وه نده م وت باشه  په یوه ندی 

ئه مه  چییه  به  ناشه فافی گرێبه سته كانه وه ؟ 
له   خواسته   خوانه   عێراق  ده وڵه تی  ناكرێت  بۆ 
هه مان  كوردستاندا،  ورگی  سه ر  هاتنه وه   كاتی 
»ئیمتیازات« و زیاتریشی بداته وه  به و كۆمپانیانه  و 
ده مكوتیان كات و ئاشه كه شیان هه ر له  گه ڕاندابێت؟! 
سه دامی  كه   بیرچووبێته وه   ئه وه كان  بڵێی  تۆ 
دیكاتۆر، جیهان ده م وت كرد بوو به  پاره ی نه وت 
و مافی سه ركوت كردنی كوردیشی به  ریفۆرم و 

به خته وه ری عێراقییه كان ده ناساند؟! 
هه رێمی  نه وتی  كردنی  هه نارده   هه نووكه ش  تا 
جێگای مشت و مڕی حوكومه تی به غدا و هه رێمه  
و به غدا ده ڵێت نایاساییه  و هه رێمیش پێچه وانه كه ی 

هه نارده   نه وت  هه ر  لێشاو  به   نێونده شدا  له و  و 
و  خاو  نه وتی  كه   له وه ی  جگه   ئه مه   ده كرێت، 
له   به شێكی تری كێشه كه یه ، نه ك  نه وتی ره شیش 
نێوان به غدا و هه رێمدا به  ته نیا، به ڵكوو له  نێوان 
ده سه اڵت و ئۆپۆزسیۆندا، ئه م تۆمه ت گۆڕینه وه یه  
و  نییه   كوردا  دۆزی  به رژوه ندی  له   هه رگیز 
بمانه وێت و نه مانه وێ قوربانی دانێكی هه رزان به  
دۆالردا!!  و  پاره   پێناو  له   گه لێك  دۆزی  به   هایه  
بۆ  شه فاییه ت  نه بوونی  شت،  هه ر  له   به ر  جارێ 
ئاراسته  كردنی بودجه  و داهاتی هه رێم بیانوویه ك 
یان هۆكارێكی یاسایی و ده ستووری ده داته  به غدا 
بۆ لێپێچینه وه  و به دواداچوون و دواجار سه ركوت 
له كه دار كردنی  فیدراڵی و  تاقیكردنه وه ی  كردنی 
به وه ی كه  حكومه تی هه رێمی كوردستان ناعه داڵه تی 
پێی  به   و  ده كات  كوردستان  خه ڵكی  به   به رامبه ر 
ده ڵێت:  كه   عێراق،  ده ستووری  له    ١٠٦ ماده ی 
یه كێكیان  الدانی  و  ده گرێته وه   الیه نه كه   دوو  هه ر 
سه رپێچییه  له  ده ستووری عێراق، ئێمه  نامانه وێت 
به ڵگه ی شه فافی و گزی و گه نده ڵی بده ینه  ده ست 
نه یارانمان و ئه وانیش له  ژێر ئه و په رده یه دا ورده  
له  به رچاو دۆسته كانمانی بخه ن و به الماندا  ورده  
بهێنن، چونتكه  ئه م حكومه ته ی هه رێمه  قارچك نییه  
له  خۆیه وه  هه ڵتۆقیبێ، ئه م حكومه ته  به ری ره نج و 
ته قه ال و رووبارێ خوێنی پاك و بێگه ردی میلله ته ، 
بۆیه  نامانه وێت بۆ پڕ كردنی چه ند گیرفانێك دۆزه  
نه ته وه ییه كه مان بكه وێته  غه رغه ره ، خۆ ئه گه ر به و 
هه موو  هه ر  عێراقه ،  كوردستانی  نه وتی  بودجه ی 
به ختیار  واڵتێكی  بكرێته   پایته خته كه ی!  ته نیا  نه ك 
و ئاوه دان و پڕته قاڵی وه  دوبه ی، ئه وه  نه وه كانی 
ئه مكاره  ده نرخێنن و  به رێزه وه   ئێستا و داهاتوو 
ئاماده شن قوربانی بۆ ده ن و به ره وڕووی هه موو 
پێچه وانه وه   به   به اڵم  ببنه وه ،  نێگه تیڤ  ئه گه رێكی 
هیچ كه سێكی هوشیار ئاماده  نییه  چی تر قوربانی 
ئه م  شێواندنی  و  بدات  گه نده ڵ  و  مشه خۆر  بۆ 
هاوكیشه  نه ته وه ییه ش نه كه وێته  ئه ستۆی ده سه اڵتی 

هه رێمه وه . 

نووسه ری ئه م بابه ته  چاودێرێكی سیاسی هه رێمی كوردستان و 
عێراقه ،
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سیستمی سه رمایه داری و  به زاندنی 
سنووره  نه ته وه ییه كان

گه شه ی  سه ره كی  كۆڵه كه ی  ده زانرێت  وه ك 
ده گه ڕێته وه   سه رمایه دارییه كان  واڵته   ئابووریی 
بواری  كه   گه وره یه ی  گه شه سه ندنه   ئه و  بۆ 
هه ر  ده بێت  به اڵم  بینی،  به خۆیه وه   پیشه سازی 
راسته   كه   نه كه ین  یاد  له   راستیه   ئه و  ده م 
په یوه ندییه   توانی  پیشه سازی  شۆڕشی  خۆدی 
ره خساندنی  به   بشكێنێ  تێك  ده ره به گییه كان 
له   بوارره خساندن  و  شاره كاندا  له   كار  هه لی 
به رده م كۆچی به  كۆمه ڵی جوتیاران بۆ نێو شاره  
كارخانه   و  كارگا  له   كردن  كار  و  گه وه ره كان 
ئه وه یه   دیكه   راستیه كه ی  به اڵم  پیشه سازییه كان، 
ده توانرا  نه   پیشه سازییه   شۆڕشی  ئه و  خودی 
جێگر بێت و نه  ده توانرا بره و به  ره وتی گه شه  
سه ندنه كه ی بدرێت، ئه گه ر داهێنانی ته كنۆلۆژی 

به رده وام پاڵپشت نه كرایه . 
بوونی  دروست  مێژووی  بۆ  گه ڕانه وه   به  
سیستمی سه رمایه داری و ره وتی گه شه  سه ندنی 
ده بێت  كۆمه اڵیه تییه   ئابوورییه   سیستمه   ئه م 
نه كه ین،  یاد  له   ته كنۆلۆژییه كان  پراكتیزه   رۆڵی 
بوونی  كه ڵه كه   له گه ڵ  هه ماهه نگ  به   چونكه  
له م  پێكردنی  ده ستاوده ست  و  سه رمایه كان 
نه وه  بۆ ئه و نه وه ، له  گه ڵ ئه مه یشدا زانست و 
ته رخكردنی  به   پێكراوه ،  كه ڵه كه یان  زانیارییه كان 
واڵته   نه وتییه كانی  ده رامه ته   له   به شێك 
سه رمایه دارییه ك ان بۆ به رنامه كانی گه شه پێدانی 
توێژینه وه كانی  ئه نجامدانی  بۆ  و  زانست 
ئه و گه شه  سه ندنانه   به  شێوه یه ك  گه شه پێدان، 
ته كنه لوژیا  بواره   ئه و  گۆڕدراه ته  سه ر  هه رده م 
سه ر  بۆ  هه بووه   ره نگدانه وه ی  كه   پراكتیكانه ی 
پێشخستنی ئامرازه كانی به رهه مهێنان و بۆ به ره و 
پێش بردنی كارامه یی شێوازه كانی به رهه مهێنان 
كه  سه رئه نجام له گه ڵ خۆیدا فره یی به رهه مهێنان 

و دابه زینی تێچوونه كانی له  ته ك خۆیدا هێنا. 
له  واڵته  سه رمایه دارییه  پیشه ییه  پێشكه وتووه كاندا 
زێده  به رهه می و گه شه ی ده رامه ت و ئه نجامدانی 
پراكتیزه  كردنه وه ی  سه رمایه گوزاری مرۆیی و 
له  بواری كار و به رهه مهێناندا بۆنه  زنجیره یه ك 
هه رده م  كه   گرێدراوه كان  پێكه وه   ئه لقه   له  
به ر سیستمی سه رمایه داریدا  به   نوێتریان  گیانی 
ده كرد و به  خۆێنی نوێتر جه سته ی سه رمایداری 

ده هاویشت و ئه و زنجیره ، ته واو كارییه ی نێوان 
ئه و ئه ڵقه  پێكه وه  گرێدراوه  بۆ په ره پێدانی ره وتی 
و  دامه زراوه   به رده وام  ده بوو  چاالكییه كانیان 
ده سته ی نوێتر له  خۆ بگرن، نه ك په ره ی ته نها ئه و 
ده زگا دامه زراوه  خۆیان له  چوارچێوه ی كۆمه ڵی 
دامووده زگای فه رمی كه  ئه ركێكی به رهه مهێنان 
بگرنه   تایبه ت  و  گشتی  خزمه تگوزاری  كااڵی 

ئه ستۆی خۆیان. 
و  كۆمه ڵگا  ئامانجه كانی  و  خواست  دی  هێنانه  
دابین كردنی پێداویستییه  تاكه كه سی و گشتییه كان 
كه  هه رده م له  گه ڵ تێپه ڕ بوونی كاتدا به  هۆی 
و  ئابوری  گه شه ی  و  دانیشتووان  بوونی  زیاد 
كۆمه اڵیه تی له  زیاد بوون دایه ، بگره  ئه و ده زگا 
بۆ  كێشا  په لیان  زوو  به   زۆر  دامه زراوانه یش  و 
پڕۆسه  تایبه ته كان به  كۆمه ڵی مه ده نی كه  فشاری 
ئاستی  پێناو چاكتر كردنی  له   خۆیان دروستكرد 
شێوازه كانی  گه شه پێدانی  و  خزمه تگوزارییه كان 
به رهه مهێنان و رێكخستنی په یوه ندییه كانی نێوان 
چه نده ها  ده ركردنی  و  خاوه نكاران  و  كرێكاران 
پاراستنی مافه  گشتی و  پێناو  له   یاسا و رێنمایی 
و  به رهه مهێنه ران  مافه كانی  له وانه   تایبه تییه كان، 

به  كار خراوان. 
هه رچه نده  هه لومه رج و بارودۆخه  ناوه كییه كانی 
پته ویان  بناغه یه كی  واڵته  سه رمایه دارییه كان  نێو 
به اڵم  خولقاند،  واڵتانه   ئه و  سه ندنی  گه شه   بۆ 
باشتر  خود  یا  ده ستان،  به   بڕیار  زوو  به   زوو 
نوێنه رایه تی  كه   واڵته   ئه و  حكومه ته كانی  بڵێین 
گه وره كانیان  سه رمایه داره   به رژوه ندییه كانی 
كاریگه ری  به ر  كه وتبوونه   هه رده م  و  ده كرد 
بۆ  حكومه تانه   ئه م  بۆیه   هه ر  فشاره كانیان، 
مه به ستی كه ڵه كه  پێكردنی قازانجی سه رمایه داران 
و بۆ ساغكردنه وه ی زێده  به رهه مه كان و له  پێناو 
كه وتنه   تێچوونه كانیان  زیاتری  كردنه وه ی  كه م 
به   خۆیان  نه ته وه ییه كانی  سنووره   به زاندنی 
و  ناوچه   سه ربازیانه ی  كردنی  داگیر  ئاراسته ی 
به   ناسرا  له و پڕۆسه یه ی كه   واڵتانی دواكه وتوو 
چه رخی كۆلونیالیستی ده یان ساڵ زۆربه ی هه ره  
زۆری توانا و وزه  و ئابوورییه كانی ئه و ناوچانه  
واڵته   ئابووری  به   خزمه تگه یاندن  بۆ  خرانه گه ڕ 

سه رمایه دارییه كان. 
له  راستیدا به دوای وه رگرتنی سه ربه خۆیی سیاسی 
واڵتانی جێهانی سێهه م به  رواڵه ت رزگاریان بووه  
له   به اڵم  سه رمایه داری،  واڵتانی  هه ژموونی  له  
راستیدا دوای ئه و چه رخه  و به  ئێستایشه وه ، واڵتانی 
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سیستمی  چڵێسی  و  زه مانه   جه وری  دواكه وتوو، 
سه رمایه داری دوای خستوون، هێشتاكه  گێرۆده ی 
كۆت و به نده كانی پڕۆسه ی دابه ش بوونی كاری 
نێوده وڵه تین و هه ر ئه و كۆت و به ندانه یه  زیاتر 
و  هه ژاری  بازنه ی  له   واڵتانه   ئه م  كردووه   وای 
نه بێت  زۆر  كه مێكی  و  بمێننه وه   دواكه وتوویدا 
له و  واڵتانه  نه یانتوانیوه  هه نگاوی راسته قینه  بنێن 

به ره و گه شه  سه ندنی ئابووری و كۆمه اڵیه تی. 
به   دواكه توو  واڵتانی  هێشتنه وه ی  مه به ستی  به  
سه رمایه دارییه   واڵته   مانه وه ی  و  دواكه وتوویی 
واڵتانی  سیاسه تی  پێشكه وتوویی،  به   گه روه كانی 
هێنده   كه   بینیوه ته وه   خۆی  له وه دا  سه رمایه دار 
پێگه یشتووه كان  تازه   واڵته   بۆ  نه ره خسێ  بوار 
بخولقێنن  هاوسه نگ  جۆراوجۆری  ئابوورییه كی 
بۆ ئه وه  هه رده م له  نێو بازنه ی سه رمایه داریدا 
پاشكۆ  به   ئابوورییه وه   رووی  له   و  بخولێنه وه  
گه شه سه ندێكی  هه ر  ئه وه ی  مه گه ر  بمێننه وه . 
ئه لقه یه كی  بدات  روو  واڵتانه دا  له م  ئابووری 
واڵته   ئابورییه كانی  چاالكییه   ته واوكه ری 
سه رمایه دارییه كان بێت له  رێگای كۆمپانیا زه به الح 
و سنوور به زێنه كانی واڵته  سه رمایه دارییه كان بێت، 
یا خود به شێك بێت له  بازنه ی چاالكییه كانی كۆمپانیا 

فره  نه ته وه ییه كان بێت كه  سه رئه نجام چاالكییه  
كۆتاییه كان ده ڕژێنه  نێو كاسه ی ماڵی سه رمایه داره  
واته   كه   سه رمایه دارییه كان،  واڵتانی  گه وره كانی 
كه   سیستمه یه   ئه و  سه رمایه داری  سیستمی 
گه شه یه كی ئابووری و كۆمه اڵیه تی گه وره ی بۆ 
واڵتانی سه رمایه داری و سه رده ست خولقاندووه  
و به  سامان و ئاره قه ی گه النی ژێر ده ست بره و 
سامانه   ئه و  خاوه ندارانی  و  دراوه   گه شه یه   به و 
ده ست  به   هێشتا  واڵته   ئه و  رێژانی  ئاره ق  و 

دواكه وتوویی و هه ژارییه وه  ده ناڵێنن.  

كازیوه  به  دۆستان و هاوڕێكانتان بناسێنن!
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