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سرمقاله:   
                  

شتاب گرفتن حزب سازي در كردستان!

انكار نمي توان كرد كه كردها نيز همچون همه ي مليت هاي 
ايران مي توانند و حق دارند احزاب و سازمانهاي  ساكن 
از  دفاع  و  تامين  براي  را  گوناگوني  تشكيالت  و  سياسي 

حقوق سياسي – اجتماعي و ملي خود پديد آورند. 

اين نيز روشن است كه يكي از اصول و زيربناهاي استقرار 
دمكراسي در هر جامعه اي، از جمله كشور ما وجود احزاب 
و سازمانهاي سياسي گوناگون، با خواسته ها و برنامه هاي 

متفاوت است.

 آشكار است كه مردم كردستان نيز از اين حق دمكراتيك 
برخوردار هستند و بايد بتوانند با توجه به منافع گوناگون 
و  ها  و گروه  احزاب سياسي  تشكيل  به  مبادرت  خويش 

تشكالت اجتماعي )نهادهاي اجتماعي( مختلف بنمايند. 

تا اينجاي مسئله نه تنها ايرادي ندارد و هيچ جنبه ي منفي 
براي آن متصور نيست، بلكه تعدد احزاب، در يك فضاي 
سالم سياسي، فرهنگي و اجتماعي خود مي تواند نشانه يي 

از پيشرفت و توسعه يك جامعه باشد. 

نهاد  در چنين فضايي هر حزب و سازمان سياسي و هر 
اجتماعي و صنفي مي تواند و بايد در راه تامين و دفاع از 
منافع كوتاه مدت و دراز مدت طبقه يا اقشاري از جامعه 
فعاليت نمايد و با اتكا به خواستگاه اجتماعي خود در يك 
در جهت  و  داده  ادامه  خود  حيات  به  دمكراتيك،  فرايند 

گسترش پايگاه مردمي خود بكوشد. 

اما متاسفانه، حكايت فعاليت سياسي و مدني در كردستان 
سالهاست كه از مسير طبيعي خود، يعني مسيري كه  پيشتر 
به آن اشاره كرديم، خارج شده و )حزب سازي( و فعاليت 

ناسالم سياسي و رسانه يي جاي آن را گرفته است. 

از 10 حزب  بيش  اخير  تنها طي 10 سال  كه  يي  بگونه 
با  اغلب  و  كرده  اعالم موجوديت  كرد  و سازمان سياسي 
سردادن شعارهاي افراطي شوينيستي ، خود را مدافع منافع 

كردها و جنبش ملي كردستان معرفي كرده اند. 

تقريبا همه اين احزاب و سازمانهاي جديد الوالده كه اغلب 
تعداد كادرها و اعضايشان از چند نفر يا حداكثر چند ده 
نفر تجاوز نمي كند، عمدتا از طرف كادرها و اعضاي بريده 
مي  بندي”  “سرهم  كردستان  دمكرات  حزب  و  له  كومه 
شوند و در واقع هيچ پيوندي با توده هاي مردم كردستان 

ندارند. 

با اين وصف به سرعت مورد حمايت و پشتيباني يكي از 
و حزب  ميهني  )اتحاديه  عراق  كردستان  حاكم  دو حزب 
دمكرات بارزاني( قرار ميگيرند و اردوگاه، امكانات مالي 
و رسانه يي در اختيار آنها قرار مي گيرد كه اين مسئله را 

نبايد كم اهميت به شمار آورد. 

اخير حداقل سه چهار حزب  همچنين طي يكي دو سال 
)نورسيده( به همان سياق ، شكل گرفته و اعالم موجوديت 
كرده اند كه بي پروا از رابطه خود با دولت هاي كشورهاي 
مرتجع منطقه، دول اروپايي و حداقل در 2مورد از رابطه 
خود با )اسرائيل( و دريافت كمك مالي از دولت آن كشور 

صحبت به ميان مي آورند! 

به باور ما نبايد اين مسئله را، كه متاسفانه مداركي دال بر 
صحبت آن در دست است، دستكم گرفت و به سادگي از 
كنار آن گذشت، بويژه در اين شرايط حساس و در زماني 
كشورهاي  جاسوسي  سازمانهاي  و  نظامي  نيروهاي  كه 
امپرياليستي، خصوصا آمريكا،  هم در افغانستان و هم عراق 

حضور جدي دارند. 

عراق، به  كردستان  اقليم  كه  كرد  فراموش  نبايد  همچنين 
داليل گوناگون طي سالهاي اخير عمال تبديل به »حيات 
امپرياليستي،  هاي  دولت  جاسوسي  سازمانهاي  خلوت« 
اسرائيل و كشورهاي مرتجع منطقه از جمله ايران و تركيه 

گرديده است. 

نبايستي كم اهميت  اين  »حزب سازي« ها را  اين،  بنابر 
قلمداد كرد و در درجه اول بر سازمانها و احزاب اصيل و 
مترقي كردستان است كه به افشاي آنها بپردازند و اجازه 
ندهند كه اين »قارچ هاي مسموم« با عوام فريبي و سردادن 
شعارهاي افراطي و شوينيستي عرصه سياسي كردستان را 
بيااليند و سيماي تابناك و مترقي جنبش ملي كردستان را 

لكه دار نمايند. 

                                     تحريريه كازيوه

                                     دي ماه 1389
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                   ادامه تنش ها و برنامه های کودتاچیان برای حتکیم پایه های قدرت خویش

دولت  و  فقیه  والی��ت  رژی��م  تبلیغاتی  دستگاه  ک��ارزار 
کودتا، بر ضد جنبش مردمی و نیروهای دگراندیش و 
کم سابقه  گستردگی  و  ابعاد  استبداد  ادامه  مخالف 
اس���������������ت.  ی����������اف����������ت����������ه   ای 
هدف از این کارزار تبلیغاتی همچنان که ما در مقاالت 
جمله  از  کردیم،  اش��اره  آن  به  م��ردم“  ”نامه  گذشته 
آماده کردن زمینه برای یورش های سرکوبگرانه بعدی 
راه هرگونه  بستن  و همچنین  مردمی  بر ضد جنبش 
جنبش  رهبران  ب��رای  اجتماعی  سیاسی-  فعالیت 
اصالح طلبی، یعنی کسانی همچون موسوی، کروبی 
اس����������������ت.  خ�����������ات�����������م�����������ی   و 
این  به حیات سیاسی  دادن  پایان  رژیم  دید سران  از 
های  پایه  تحکیم  ضروریات  جمله  از  نیروها،  و  افراد 
قدرت سیاسی یی است که با وجود همه سیاست 
های سرکوبگرانه ماه های اخیر همچنان با دشواری 
روس������ت.  ب�����ه  رو  ی�����ی  ف����زای����ن����ده   ه������ای 
دو  بازی  ”پایان  عنوان  با  مطلبی  در  کیهان  روزنامه 
جانبه“ درباره چگونگی برخورد با اصالح طلبان از جمله 
می نویسد: ”در باره اصالح طلبان چگونه باید قضاوت 
آیا  است؟  کدام  آنها  با  مواجهه  قاعده  و  فرمول  کرد؟ 
آنها می توانند به عرصه سیاست و حاکمیت برگردند؟ 
توان به طیف اصلی صحنه گردان در  بار می  ... چند 
شبیخون  و  عبور  برای  که  داد  فرصت  مجموعه  این 
ایران  ملت  ناپذیر  آشتی  و  خ��ورده  قسم  دشمنان 
]بخوان نظام[ معبر باز کنند ... جبهه اصالحات مطلقا 
سال  فتنه  ان��درک��اران  دست   ... است  ناپذیر  اص��الح 
در  مجازاتند  و  مالمت  و  مؤاخذه  س��زاوار  که  گذشته 
انتخابات آینده و در حاکمیت جایی نمی توانند داشته 
 ب������������������������اش������������������������ن������������������������د.“
کسانی  ”اگر  افزاید:  می  سپس  فقیه  ولی  روزنامه 
می خواهند ذیل این نام ]اصالح طلبان[ فعالیت کنند 
جبهه  گذشته  سال   ۱۳ های  خیانت  در  باید  که  اوال 
اصالحات هیچ نقشی ایفا نکرده باشند ... ثالثا هیچ 
نسبت و ارتباطی میان آنها با صحنه گردانان ... فتنه 
از  قبل  مناسبات  به  کشور  سیاست  نباشد.  برقرار 
گ����ش����ت.“  ن�����خ�����واه�����د  ب��������از   ۸۸  س��������ال 
همین موضع گیری را علی خامنه ای، ولی فقیه رژیم، 
با زبان دیگری، اما با محتوایی یکسان، طی دیداری با 
گروهی از اهالی قم، ۱۹ دی ماه، بیان داشت. خامنه 
ای با اشاره به رویدادهای سال ۸۸ و مقاومت مردمی 
در برابر کودتای انتخاباتی، هرگونه بازگشت به روابط و 
را  دهم  جمهوری  ریاست  انتخابات  از  پیش  مناسبات 
ناممکن خوانده، و یادآوری کرد: ”کسانی را که مردم 
به آنها سران فتنه می گویند، در واقع بازیچه طراحان 
اصلی بودند و دشمن آنها را به صحنه هل داده بود که 
البته آنها نیز باید راه خود را از دشمن جدا می کردند 
که این کار را انجام ندادند و مرتکب گناه شدند ... به 
بودند.“ نظام  تغییر  و  اسالمی  جمهوری  حذف   دنبال 
دامنه حمالت گسترده تبلیغاتی دولت کودتا، افزون بر 

خاتمی، موسوی و کروبی، در روزها اخیر رفسنجانی 
رئیسه  هیئت  جلسه  برگزاری  داد.  ق��رار  هدف  نیز 
مجلس خبرگان، و انتشار نامه 19 دی ماه رفسنجانی 
ضد  بر  دولت  تبلیغاتی  دستگاه  برای حمالت  فرصتی 
 رف����������س����������ن����������ج����������ان����������ی ش�����������د. 
ارگان  از  یکی  و  فقیه  ولی  روزنامه  عنوان  به  کیهان 
 ۲۱ روز  یادداشت  در  کودتاچیان،  فعال  و  اصلی  های 
دی ماه خود با نام: ”یک حرف از آن هزاران!“ خطاب به 
رفسنجانی   ... ”پیام  نوشت:  خبرگان،  مجلس  رییس 
به مناسبت سالگرد قیام خونین ۱۹ دی ماه اگر چه در 
داشت  گرامی  ض��رورت  به  ایشان  توجه  از  اول  نگاه 
خاطره آن قیام خونین حکایت می کند ... ولی برخی 
آن  بودن  نیز، بی سابقه  و  آمده  پیام  در متن  آنچه  از 
طی ۳۳ سال - یا دست کم ۳۱ سال گذشته، پرسش 
این  انتشار  و  تهیه  چرایی  پیرامون  را  ابهاماتی  و  ها 
پیام پیش می کشد ... کسانی که در جریان فتنه ۸۸ 
سنگر  رفسنجانی  آق��ای  جایگاه  و  شخصیت  پشت 
“... ان��د.  نکرده  ره��ا  را  ایشان  هنوز  بودند،   گرفته 
حمالت  این  اهداف  ”جرس“  خبری  پایگاه  نوشته  به 
کیهان روشن است: ”حمله شریعتمداری به هاشمی 
رفسنجانی را بدون پرده پوشی می توان موضع صریح 
این  دانست.  خبرگان  مجلس  رئیس  علیه  رهبری 
افزایش  ماه  اسفند  اواخر  تا  آینده  روزهای  در  حمالت 
آخرین  تسخیر  به  رهبری  اراده  که  چرا  یافت،  خواهد 
وی  اس���ت.  گرفته  تعلق  ن��ظ��ام  مستقل  ک��رس��ی 
برای  تا  کرد  تمدید  دیگر  روز  را یک  قم  سفرش به 
اصلیش  دغدغه  درباره  مدرسین  جامعه  با  بار  دومین 
سخن بگوید... در اجالسیه 24 اسفند امسال انتخابات 
و  ش��ود  می  برگزار  خبرگان  مجلس  رئیسه  هیأت 
برخالف همه دوره ها که هیأت رئیسه برای دو سال 
ماه  نه  و  سال  سه  برای  بار  این  شد،  می  انتخاب 
انتخابات  زمان  دوره در  این  رئیس  یعنی  بود،  خواهد 
خواهد  رئیس  ها  شورا  و  جمهوری  ریاست  مجلس، 
و  رهبری  بیماری  به  توجه  با  مهمتر  همه  از  و  بود 
مجلس  رئیس  آینده،  جانشین  ب��رای  اش  دغدغه 
عدم  دلیل  به  است... هاشمی  مهم  خیلی  خبرگان 
دلیل  به  سکوتش،  و  سرکوب  سیاست  از  حمایت 
همین پیام 19 دی اش از خواص بی بصیرت است و 
اظهر من الشمس است که صالحیت حضور در نظام 
نمایندگان  تک  تک  روی  در  است.  داده  دست  از  را 
خبرگان به دقت کار شده است، بویژه آن پنجاه و پنج 
بودند،  داده  رأی  او  ریاست  قبل به  دور  به  که  نفری 
برده  هم  فراوانی  هزینه  که  متراکم  کار  این  نتیجه 
ش��د...“ خ��واه��د  مشخص  اسفند  اواخ���ر  در   اس��ت 
که  گوناگون  های  جناح  میان  در  کنونی  های  تنش 
دامنه آن به صفوف ”اصول گرایان“ نیز بسط پیدا کرده 
گوناگون  های  جناح  های  درگیری  از  بخشی  است 
های  پایه  تحکیم  برای  کشور،  داری  سرمایه  کالن 
اقتصادی  کلیدی  های  اهرم  کنترل  و  قدرت سیاسی 
 ک���ش���ور ب������رای ده�����ه ه�����ای ای����ن����ده اس����ت.

كازيوه/شماره 4/ دي ماه 1389              صفحه   4             



سخنان غالمحسین الهام، عضو سابق شورای نگهبان 
مشاور  عنوان  به  اینک  که  جنتی،  احمد  کارگزار  و 
حقوقی رییس جمهوری انجام وظیفه می کند، نیات، 
مقاصد و آماج های واپس مانده ترین، قشری ترین و 
سازد.  می  آشکار  را  حاکمیت  جناح  گراترین  راست 
بصیرت“،  ”دهه  به  موسوم  همایش  جریان  در  الهام، 
فتنه  کوبیدن  برای  که  ظرفیتی  ”نباید  کرد:  ی��ادآوری 
و  بایگانی  با  که  چرا  شود،  جمع  است  شده  ایجاد 
فراموش کردن آن ها، تجربه ها فراموش شده و فتنه 
 ج������دی������د ش�����ک�����ل خ�������واه�������د گ������رف������ت.“
فراهم  همان  الهام  نظر  اظهار  این  در  اساسی  نکته 
”فتنه  آنها  قول  به  که  است  شرایطی  آنچنان  آوردن 
گیری  موضع  منظر  این  از  بگیرد.  شکل  نتواند  جدید“ 
آمیز ولی فقیه، جنتی و کلیه عنصرهای  تهدید  های 
تاریک اندیش و کودتاچی، در نماز جمعه ها و تربیون 
های دیگر در واقع ضمن هشدار دادن به مخالفان برای 
کنار رفتن بی سر و صدا از میدان مبارزه سیاسی در 
بعدی  مرحله  که  کنند  می  تهدید  آگاهانه  حال  عین 
از  گری،  خلیفه  حکومت  تثبیت  ارتجاع  های  برنامه 
افغانستان  در  آن  استقرار  خواهان  طالبان  که  نوعی 
این  تحقق  برای  است  آماده  ارتجاع  و  هست،  بودند 
برنامه خود میدان سرکوب و حذف فیزیکی و سیاسی 
”نظام“  دیروزین  ه��ای“  ”خیمه  تا  را  خود  مخالفان 
 گ��������������س��������������ت��������������رش ده���������������������د.
در  که  سخنانی  در  برنامه،  همین  تأیید  در  کروبی 
”سحام نیوز“ انتشار یافت، در پاسخ به پرسش ”نوع 
تغییر و تحوالت مدیریتی بعد از مرگ خمینی از جمله 
گفت: ”یک هفته به حرمت فوت امام بازنگری تعطیل 
شد و بعد که مجددًا شروع کردیم متوجه شدیم که 
یک مرتبه همه چیز عوض شده. بیكباره ظرف یكهفته 
برخی افراد والیتشان قوی شد و اصرار داشتند که بر 
 اختیارات والیت فقیه در قانون اساسی اضافه شود...“
مهدی كروبی همچنین در خصوص صحبت های اخیر 
حرف  من  ”وقتی  گفت:  نمازجمعه  تریبون  از  جنتی 
های ایشان را می شنوم یاد حرفهای شاه می افتم. 
جنتی با بیان این صحبت ها ادعای اعلیحضرتی شاه 
دارد. عملکرد  بر سر  تاج، عمامه  به جای  که  دارد  را 
انسانها مهم است و االاّ عمامه با تاج، کت و شلوار با 
قبا و لباّاده که مالک نیست! حداقل شاه دین مردم را 
ابزار صحبت های خود نمی کرد ولی متاسفانه ایشان 
نماز جمعه دستور می  از جایگاه  و  لباس روحانیت  با 
 ده�������������������������������������ن�������������������������������������د!“

برنامه  ایم که  بارها اشاره کرده  اخیر  ما در ماه های 
تنها  نه  مردمی  جنبش  کامل  سرکوب  برای  ارتجاع 
پایان نیافته است بلکه باید منتظر تالش ها و حمالت 
زوایای  از  کشور  وضعیت  ب��ود.  حاکم  ارتجاع  بعدی 
سو  یک  از  است.  کننده  نگران  و  بحرانی  گوناگونی 
نولیبرالی  های  سیاست  و  اقتصادی،  های  تحریم 
حاد  های  بحران  کام  به  را  کشور  نژاد  احمدی  دولت 
اقتصادی -اجتماعی کشانده است و از طرف دیگر با 
رژیمی سرکوب گر رو در روییم که کوچک ترین گام در 
راه دستیابی به ابتدایی ترین حقوق مردم میهن را با 
زندان و شکنجه و تبعید و کشتار و اعدام جواب می 

قدرت  اریکه  بر  هاست  دهه  که  فاسدی  نظام  دهد. 
سوار بوده است، از نظر سیاسی در داخل مورد تنفر 
اقتصادی  نظر  از  و  م��ن��زوی،  خ��ارج  در   ، ه��ا  ت��وده 
ورشکسته است. رشد بیکاری و تعطیلی کارخانه ها، 
بی  تولید  لحاظ  به  شان  فعالیت  هنگام  به  حتی  که 
رمق بودند، وضعیت بسیار اسفباری را به وجود آورده 
است که انفجار اجتماعی می تواند یکی از پیامدهای 
آن باشد. در طول سال های گذشته و اخیر  محتمل 
دانشجویی  دلیرانه  جنبش  و  زن��ان  نیرومند  جنبش 
مقاومت های تحسین برانگیزی را در صحنه سیاسی 
حال  در  نیز  اکنون  هم  که  اند  رسانده  ثبت  به  ایران 
سازمان  سطح  بردن  باال  راه  در  تالش  است.  جریان 
ها  دش��واری  همه  وجود  با  کارگری،  جنبش  یافتگی 
پیش رو و حساسیت و فشارهای نیروهای امنیتی و 
مبارزات  میان  نیرومندی  پیوند  برقراری  برای  تالش 
وظایف  مهمترین  جمله  از  اجتماعی،  های  گ��ردان 
اس��ت.  ک��ش��ور  خ���واه  آزادی  و  مترقی   ن��ی��روه��ای 
از جمله اقداماتی که می تواند به تحقق چنین امری 
یاری رساند همکاری نزدیک همه نیروهای باورمند به 
تحوالت ملی – دموکراتیک در یک صف واحد با برنامه 
این است  آنچه مسلم است  روشن مبارزاتی است. 
اعتراضی  جنبش  که  دانند  می  خوب  رژیم  که سران 
توده ها که در فردای کودتای انتخاباتی 22 خرداد ماه 
1388، به میدان آمد، با وجود سرکوب خشن و خونین 
همچنان به حیات نیرومند خود ادامه می دهد و منتظر 
را  بر میهن ما  تا دوباره استبداد حاکم  فرصتی است 
به شکلی مستقیم به چالش کشد. از این روست که 
خامنه ای و سران رژیم مصمم اند که اجازه ندهند که 
جنبش اعتراضی و آزادی خواهانه مردم ما در اعتراض 
به کودتای نظامیان دوباره سر بلند نماید و ادامه حیات 
رژیم را با دشواری رو به رو کند. مبارزات میلیونی توده 
تجربیات  ح��اوی  گذشته،  نیم  و  س��ال  ی��ک  در  ه��ا 
گرانبهایی در زمینه یافتن راه کارهای کوتاه مدت و دراز 
بود.  فقیه  والیت  رژیم  ضد  بر  مبارزاتی  مناسب  مدت 
همه  از  استفاده  و  تجربیات  این  گیری  کار  به  با  باید 
همه  عمل  اتحاد  و  انسجام  با  ها،  روزن��ه  و  امکانات 
مبارزان راه آزادی میهن به مقابله با توطئه های رژیم 

برخاست
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             حذف یارانه ها، و مبارزه برای احيای حقوق سندیکایی زحمتکشان

برنامه آزاد سازی اقتصادی و پیامدهای آن بیش 
از هر زمان دیگری زندگی و امنیت شغلی طبقه 

کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما را با چالش های 
نگران کننده روبه رو کرده است. هنوز از جراحی 
بزرگ اقتصادی دولت ضد ملی احمدی نژاد مدت 
زمانی طوالنی سپری نشده است که آثار قانون 
هدفمند سازی یارانه ها موجب واکنش هایی از 

سوی زحمتکشان گردیده است. ایلنا، ۹ دی ماه، در 
گزارشی با اشاره به سیاست دولت احمدی نژاد در 
قبال حقوق و منافع کارگران یاد آوری کرد: ” تاکنون 
این قدر تشکل های کارگری ]تشکل های موجود 

در چارچوب حاکمیت[ ضعیف نبوده اند ... بعد از این 
باید منتظر تصویب علنی قوانین ضد کارگری باشیم. 

تصویب هر مصوبه ای از سوی شورای عالی کار بدون 
حضور نمایندگان کارگران هم مخالف اصل سه جانبه 
گرایی در کار ... است و هم سازمان بین المللی کار 

با آن مخالف است. این کار مقدمه ای است برای 
افزایش ناعادالنه حقوق سال آینده کارگران. ...“ از 

سوی دیگر همزمان با تبلیغات پر سر و صدای وزارت 
کار و امور اجتماعی پیرامون کاهش میزان اخراج ها، 

ایجاد اشتغال پایدار و جز این ها، یکی از اعضای 
پیشین شواری عالی تامین اجتماعی و دبیر اجرایی 

خانه کارگر جمهوری اسالمی با صراحت انگشت 
اتهام را به سوی وزیر کار نشانه رفته و اعالم داشت 

که، مصوبه کار گروه بازنگری قانون کار غیر قانونی 
بوده، و به طور جدی منافع کارگران را تهدید می کند. 
ایلنا، ۱۳ دی ماه، در این زمینه گزارش داد: ”... هیچ 

مقام مسئولی حق ندارد در جهت تضعیف گفتگوهای 
اجتماعی در مصوبات شورای عالی کار دخل و تصرف 

ایجاد کند. براین اساس مصوبه اخیر کار گروه اصالح 
و بازنگری قانون کار غیر قانونی است و نمی توان 

جلسات شورای عالی کار را بر مبنای حضور اکثریتی 
اعضا تشکیل داد.“ همچنین نماینده کارگران کارخانه 
های استان خراسان رضوی، در مصاحبه یی با ایلنا، 

۱۴ دی ماه، متذکر شد که، کارگران از به نتیجه 
رسیدن شکایات خود به ادارات کار ناامید هستند و 

این واقعیت را مسئوالن وزارت کار پنهان می سازند. 
به این مسایل باید ورشکستگی کارخانه ها و 

واحدهای تولیدی را افزود که براثر حذف یارانه ها با 
 موقعیت وخیم و شکننده ای روبه رویند. 

بر پایه آمارهای رسمی، طی چند ماه اخیر فقط ۳۰۰ 
واحد کوچک و متوسط تولیدی ورشکسته و تعطیل 
شده اند. همچنین انتشار گزارش هایی مبنی بر 
اخراج نزدیک به ۱۲ هزار کارگر در شهرک صنعتی 
عباس آباد، که ایلنا، ۱۵ دی ماه، خبر آن را بازتاب 
داده است، و طلب ۶ هزار میلیارد تومانی شرکت 
های فعال در صنعت برق از وزارت نیرو که منجر به 

اخراج بسیاری از کارکنان این شرکت ها گردیده، 

تائیدی براین واقعیت است که با حذف یارانه سوخت 
روند ورشکستگی و همزمان با آن اخراج کارگران 

سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت، یعنی امری 
که سپس شامل حال واحد های بزرگ صنعتی نیز 

 می گردد. 
آزادسازی اقتصادی و حذف یارانه ها، که اصالح 

قانون کار در چارچوب آن صورت می گیرد، مهم ترین، 
عمده ترین و اصلی ترین عامل نابودی امنیت شغلی 
کارگران و زحمتکشان در مرحله کنونی است. مصوبه 

های کار گروه بازنگری قانون کار که باعث واکنش 
اعتراضی زحمتکشان گردیده، دقیقا ادامه برنامه 

جراحی بزرگ اقتصادی و جزِء جدایی ناپذیر آن است. 
تالش تب آلود دولت کودتا برای اصالح قانون کار 

جنبه مشخص دیگری نیز دارد که در پیوند تنگاتنگ با 
حذف یارانه ها ست، و آن عبارتست از: ممانعت از 
شکل گیری، تقویت و تحکیم سازمان های صنفی 
کارگری! ارتجاع می کوشد برای اجرای ”راحت“ و 
”بی دردسر“ آزاد سازی اقتصادی، مانع از تشکل 

یابی زحمتکشان شود. تغییر ترکیب شورای عالی 
کار حتی بدون اطالع اعضا بر پایه جلسه کار گروه 
بازنگری و اصالح قانون کار در آستانه تعیین حداقل 

دستمزدها برای سال آینده خورشیدی، یکی از نمونه 
های قابل توجه در این زمینه است. محروم بودن 

طبقه کارگر از حقوق سندیکایی خود به معنای ادامه 
وضعیت موجود و پیاده سازی برنامه های اقتصادی 
- اجتماعی نسخه برداری شده از فرامین صندوق 

بین المللی پول و بانک جهانی بدون برخورد با 
اعتراض های سازمان یافته در مراکز صنعتی، تولیدی 

 وخدماتی است. 
دولت کودتا با مشت آهنین در پی تحمیل برنامه 
های خود به جامعه است. بازنگری در قانون کار، 

حذف مواد حمایتی آن، احیای ماده ۳۳ قانون کار رژیم 
سرنگون شده سلطنتی، و تثبیت قرار دادهای سپید 

امضا و موقت، همگی به اصطالح پوشش ”قانونی“ 
این مشت آهنین به شمار می آیند. دولت ضد ملی 
احمدی نژاد به خوبی آگاه است که در صورت وجود 

سندیکاهای مستقل کارگری، نمی تواند و نمی 
توانست برنامه های ضد مردمی اقتصادی- اجتماعی 
نظیر حذف یارانه ها را به یکباره، گستاخانه و با چنین 

بی شرمی به مرحله اجرا در آورد. هر گونه تشکل 
یابی و سازمان یافتگی زحمتکشان به هر شکل 

ممکن برای این دولت نامشروع و ضد ملی غیر قابل 
 تحمل بوده و هست. 

افزایش فشار به مبارزان جنبش کارگری، نظیر انتقال 
موقت منصور اسانلو به سلول انفرادی گوهر دشت 

با حکم زندان بهنام ابراهیم زاده و محاکمه مجدد رضا 
شهابی در زندان، اجرای حکم رییس هیئت مدیره 
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و انتقال او به 
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زندان قجرشهرستان دزفول، دستگیری یکی از فعاالن 
کارگری در شهر سنندج در ۱۷ دی ماه، و پیگرد 

دائمی اعضا و فعاالن سندیکای شرکت واحد و فلزکار 
مکانیک، و مواردی از این قبیل، نشانگر این واقعیت 

 است. 
اقدام های وزارت کار و مانورهای عوام فریبانه احمدی 

نژاد در قبال خواست های کارگران و زحمتکشان بر 
پایه این حقیقت، یعنی مخالفت و مقابله با تشکیالت 

 کارگری، استوار است. 
اکنون با اجرای آزاد سازی اقتصادی وحذف یارانه ها 

مطابق دستورات صندوق بین المللی پول و بانک 
جهانی، با تهاجمی وسیع و همه جانبه به حقوق 

و دستاوردهای تاریخی طبقه کارگر مواجه ایم. بنابر 
این، ضروری است که جنبش کارگری-سندیکایی 

ایران به هر شکل ممکن به تقویت صفوف خود 
پرداخته و با تلفیق مبارزه صنفی وسیاسی در راه 

پیوند مستحکم با جنبش سراسری ضد استبدادی 
حرکت کند. همچنین نباید فراموش کرد که، اجرای 

آزاد سازی اقتصادی صرفا منافع صنفی- رفاهی 
کارگران و زحمتکشان را تهدید نمی کند، بلکه این 

برنامه موقعیت و جایگاه سیاسی طبقه کارگر ایران 
را نیز مورد هدف و دستبرد راهزانه قرار می دهد. 

نقش، تاثیر و جایگاه طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان 
در تحوالت حال و آینده صحنه سیاسی کشور به 
میزان بسیار باالیی به چگونگی واکنش و مبارزه 

امروز زحمتکشان با برنامه های اقتصادی-اجتماعی 
ضد مردمی دولت کودتا و تقویت هر چه بیشتر 

رابطه آن با جنبش همگانی ضد استبدادی داشته و 
دارد. بنابر این، ضروری است که با استفاده از همه 

گونه امکانات، از سویی مبارزه برای احیای حقوق 
سندیکایی زحمتکشان را تشدید کرده و لزوم تامین 

امنیت شغلی کارگران را با توجه به آزاد سازی 
اقتصادی برجسته ساخت، و از دیگر سو، اعتراض 
های پراکنده و به طور عمده تدافعی کنونی را، که 

به دالیل عینی و ذهنی استعداد و ظرفیت تحول به 
اعتراض های غیر تدافعی را دارا هستند، سازمان 

 داده و جنبش ضد استبدادی را تقویت و تحکیم کرد.
در هفته های اخیر اعتراض کارگران صنعتی البرز، 
اعتصاب ۳۵۰۰ نفری شرکت الستیک سازی بارز 
کرمان و ده ها نمونه دیگر مانند حرکت اعتراضی 

کارگران فرش پارس، کارگران شرکت کنف کار 
رشت، اعتصاب های کارگری در سیمان تهران، فوالد 

خراسان، نورد اهواز، نساجی کردستان و پتروشیمی 
تهران حاکی از نارضایتی ژرف در مراکز کارگری و 

وجود زمینه عینی و توان بالقوه برای سازمان دهی 
این اعتراض های پراکنده و تدافعی است. در هفته 

های آینده با جدی تر شدن بحث های مربوط به 
چگونگی تعیین دستمزدها، و نیز آشکارتر شدن 

اثرهای ناگوار آزاد سازی اقتصادی بر زندگی اکثریت 
مردم کشور، کارگران و زحمتکشان بر اساس قاعده 

در موقعیت حساس تری از رویارویی و اعتراض با 
 دولت کودتا قرار می گیرند. 

تامین منافع زحمتکشان و ارتقاِء سطح پیکار جویی 
جنبش سراسری بر ضد کودتای انتخاباتی، به میزان 
زیادی به نوع اعتراض های جنبش کارگری و مقابله 
آن بستگی دارد. باید با دقت، ظرافت و هوشیاری 

منطبق با توان و ظرفیت کنونی جنبش کارگری 
مبارزات را از شکل پراکنده خارج و با ارتقاِء سطح 
همبستگی میان زحمتکشان در برابر هجوم رژیم 
والیت فقیه به دستاوردهای تاریخی طبقه کارگر، 

ایستادگی کرد. نباید گذاشت سرمایه داری غیر مولد 
وانگلی و دولت سرکوبگر حامی آن با اجرای ضد 

مردمی ترین برنامه ها آینده کشور و منافع کارگران و 
زحمتکشان را پایمال و با خطر جدی روبه رو سازد!
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                 زحمتکشان و مبارزه برای دستمزد عادالنه

حذف يارانه ها و افزايش قيمت كاالها و ديگر هزينه های زندگی زمينه 
های عينی و ذهنی مناسبی برای تحكيم و تقويت جنبش كارگری فراهم می 
آورد و از اين رو اقدام شش سنديكای كارگری در انتشار بيانيه ای مشترك، 
ايران-حزب طبقه  ارزيابی می گردد. حزب توده  گامی اصولی و آگاهانه 
كارگر ايران با همه امكانات و توان خود در اين مبارزه دشوار و حساس 

مانند هميشه همراه طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان قرار داشته و دارد. 
افزايش  بسود  و  اقتصادی  آزادسازی  عليه  كارگری  سنديكاهای  مبارزه 

عادالنه دستمزدها

در سال جاری تقارن تعيين حداقل دستمزدها با اجرای 
برای  چالشی جدی  اقتصادی  آزادسازی  و  ها  يارانه  هدفمندسازی  قانون 

طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان ميهن ما پديد آورده است. 
در آستانه پايان سال و نزديك شدن زمان برگزاری جلسات شورای عالی 
كارگری  تشكل صنفی  آينده، شش  مزد سال  تعيين حداقل  منظور  به  كار 
ناگوار حذف  اثرات  پيرامون  ای  فشرده  توضيح  ای ضمن  بيانيه  انتشار  با 
يارانه ها بر زندگی زحمتكشان خواستار افزايش دستمزدها متناسب با نرخ 
آنجا كه دولت ضد ملی احمدی  از  بيانيه مشترك  اين  تورم شدند.  واقعی 
نژاد می كوشد با بهره گيری از امكانات متعدد خود مانع از تامين و تضمين 
حقوق و امنيت شغلی كارگران و زحمتكشان شده و برنامه های ضد مردمی 
محروم  طبقات  و  جامعه  به  را  ها  يارانه  حذف  نظير  اقتصادی-اجتماعی 
تحميل نمايد، از اهميت اساسی برخوردار بوده و نمايانگر هوشياری جنبش 

كارگری كشور است. 
بيانيه مشترك سنديكای كارگران شركت واحد، سنديكای كارگران نيشكر 
انجمن  مكانيك،  و  فلزكار  سنديكای  بازگشايی  موسس  هيات  تپه،  هفت 
صنفی كارگران برق و فلز كار كرمانشاه و نيز اتحاديه آزاد كارگران ايران و 
كانون مدافعان حقوق كارگر خاطر نشان می كنند: "... حداقل دستمزدی كه 
در طول سال های گذشته و بدون حضور نماينده واقعی ما در شورای عالی 
كار تعيين شده است به هيچ وجه در طول اين سال ها كفاف هزينه های 
زندگی ما را نكرده است و با سير صعودی هر ساله تورم، سال به سال ما 
كارگران و خانواده هايمان در فقر و فالكت بيشتری فرو رفته ايم ... حداقل 
... آيا  دستمزد كارگران در سال گذشته را 303 هزار تومان تعيين كردند 
تعيين چنين دستمزدی با اذعان به خط فقر 1 ميليون تومانی جز اين است 
كه صراحتا ما كارگران را محكوم به زندگی در زير خط فقر كرده اند؟ ... 
آيا واقعا حتی دو ميليون تومان دستمزد هم در شرايط اقتصادی كنونی و با 
آزاد سازی قيمت ها كفاف تامين شرافتمندانه هزينه يك خانوار چهار نفره 

را می دهد."
سنديكاهای كارگری سپس با اشاره به مداخله دولت كودتا و ناديده گرفته 
شدن حقوق بديهی كارگران از جمله حقوق سنديكايی می افزايند: "ما امضا 
كنندگان اين بيانيه اعالم می داريم حداقل دستمزد ما كارگران بايد متناسب 
با تورم موجود و احتساب تامين شرافتمندانه هزينه يك خانوار چهار نفره 
در شرايط اقتصادی كنونی و با حضور و نظر نماينده های منتخب و واقعی 
كارگران تعيين بشود. زندگی در زير خط فقر برای ما و خانواده هايمان غير 
قابل تحمل است. ما كارگران با تالش و اتحاد و پيگيری مطالبات خود از 
طريق ايجاد تشكل های مستقل به هر طريق ممكن به اين وضعيت خاتمه 

خواهيم داد."
در لحظه حاضر مبارزه برای افزايش حداقل دستمزدها مطابق با نرخ واقعی 
اجرا  به  اقتصادی  تحول  طرح  مردمی  ضد  برنامه  اينكه  به  توجه  با  تورم 

گذاشته شده، از اولويت های جنبش كارگری در مصاف با استبداد و ارتجاع 
حاكم است. در چارچوب طرح حذف يارانه ها و آزاد سازی اقتصادی به 
تصريح همه طيف های موجود جنبش سنديكايی زحمتكشان، قدرت مانور 
جنبش كارگری برای تامين منافع صنفی و سياسی با برنامه ريزی و محاسبه 
لذا سازماندهی اعتراضات  معين دولت كودتا هر چه محدود تر می شود. 
حول شعار افزايش دستمزدها مطابق با نرخ واقعی تورم از آنجا كه از سوی 
توده های كارگر در كارگاه ها و كارخانه ها مورد حمايت و پشتيبانی است، 
می تواند در ارتقاء سطح رزمندگی و پيكار جويی جنبش كارگری ميهن ما 

و تقويت صفوف آن بسيار موثر باشد. 
حذف يارانه ها و افزايش قيمت كاالها و ديگر هزينه های زندگی زمينه 
های عينی و ذهنی مناسبی برای تحكيم و تقويت جنبش كارگری فراهم می 
آورد و از اين رو اقدام شش سنديكای كارگری در انتشار بيانيه ای مشترك، 
ايران-حزب طبقه  ارزيابی می گردد. حزب توده  گامی اصولی و آگاهانه 
كارگر ايران با همه امكانات و توان خود در اين مبارزه دشوار و حساس 

مانند هميشه همراه طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان قرار داشته و دارد.

سايت حزب توده ايران
1 بهمن 1389 - 21 ژانويه 2011
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                         این وضعيت برای كارگران غيرقابل تحمل است!

اين وضعيت برای كارگران غيرقابل تحمل است! 
• شش سنديكا و تشكل صنفی كارگری تاكيد كرده اند، افزايش 

دستمزدها بايد متناسب با افزايش تورم و گرانی ها باشد ...
انتشار  با  مستقل،  كارگری  تشكل  و  سنديكا  روز: شش  اخبار 
بيانيه ی مشتركی در مورد وضعيت دستمزد كارگران نوشته اند: ما 
امضا كنندگان اين بيانيه اعالم ميداريم حداقل دستمزد ما كارگران 
بايد متناسب با تورم موجود و احتساب تامين شرافتمندانه هزينه 
يك خانوار چهار نفره در شرايط اقتصادی كنونی و با حضور و 
نظر نماينده های منتخب و واقعی كارگران تعيين بشود. زندگی 
در زير خط فقر برای ما و خانواده هايمان غير قابل تحمل است. 
ما كارگران با تالش و اتحاد و پيگيری مطالبات خود از طريق 
وضعيت  اين  به  ممكن  طريق  هر  به  مستقل  های  تشكل  ايجاد 

خاتمه خواهيم داد.
به گزارش سايت سنديكای كارگران شركت واحد تهران و حومه، 
متن اين اطالعيه كه به امضای سنديكای كارگران شركت واحد 
اتوبوسرانی تهران و حومه، سنديكای كارگران نيشكر هفت تپه، 
اتحاديه آزاد كارگران ايران؛ هيئت موسس بازگشايی سنديكای 
فلزكار و مكانيك، كانون مدافعان حقوق كارگر و انجمن صنفی 

كارگران برق و فلز كار كرمانشاه رسيده، به شرح زير است:
افزايش حداقل دستمزدها بايد متناسب با تورم و تامين شرافتمندانه 

هزينه يك خانوار چهار نفره در شرايط اقتصادی كنونی باشد.
حضور  بدون  و  گذشته  سالهای  طول  در  كه  دستمزدی  حداقل 
است  شده  تعيين  كار  عالی  شورای  در  ما  واقعی  های  نماينده 
بهيچوجه در طول اين سالها كفاف هزينه های زندگی ما را نكرده 
است و با سير صعودی هر ساله تورم، سال به سال ما كارگران و 

خانواده هايمان در فقر و فالكت بيشتری فرو رفته ايم.
قرار بوده است افزايش هر ساله حداقل دستمزد كارگران متناسب 
با تورم و سبد هزينه يك خانوار چهار نفره باشد. اما آيا در طول 
سالهای گذشته چنين چيزی در تعيين حداقل دستمزدها رعايت 
شده است؟ طبق اظهار نظر كارشناسان اقتصادی در سال گذشته 
حداقل  اما  است  بوده  تومان  ميليون  يك  به  نزديك  فقر  خط 
تعيين  تومان  هزار   303 را  گذشته  سال  در  كارگران  دستمزد 
كردند كه با احتساب ساير موارد قانونی مربوط به دستمزدهای 
كارگران حداكثر دريافتی اكثريت عظيم آنان به 500 هزار تومان 
نيز نميرسد. آيا تعيين چنين دستمزدی با اذعان به خط فقر يك 
ميليون تومانی جز اين است كه صراحتا ما كارگران را محكوم به 
زندگی در زير خط فقر كرده اند؟ آيا چنين وضعيتی برای تعيين 
كنندگان حداقل دستمزد و خانواده های آنان قابل تحمل است كه 
برای ما كارگران نيز قابل تحمل باشد. آيا واقعا حتی دو ميليون 
آزاد سازی  با  و  كنونی  اقتصادی  تومان دستمزد هم در شرايط 
قيمتها كفاف تامين شرافتمندانه هزينه يك خانوار چهار نفره را 

ميدهد؟

از نظر ما اگر قرار شده است قيمت اكثر كاالهای اساسی زندگی 
چندين برابر بشود ما كارگران نيز حق داريم دستمزدهای خود 
را به چندين برابر افزايش دهيم. آيا به جز اين است كه نيروی 
كار ما كارگران تنها كااليی است كه ما از طريق فروش آن به 
صاحبان سرمايه امرار معاش ميكنيم؟ آنوقت چرا بايد وقتی نوبت 
تعيين قيمت نيروی كار ما كارگران فرا ميرسد ما بايد نظاره گر 
باشيم و عده ای در شورای عالی كار بدون حضور نمايندهای 
واقعی ما، قيمت نيروی كار ما را تعيين بكنند و يك زندگی زير 

خط فقر را بر ما و خانواده هايمان تحميل نمايند.
دستمزد  حداقل  ميداريم  اعالم  بيانيه  اين  كنندگان  امضا  ما 
تامين  احتساب  و  موجود  تورم  با  متناسب  بايد  كارگران  ما 
اقتصادی  شرايط  در  نفره  چهار  خانوار  يك  هزينه  شرافتمندانه 
كنونی و با حضور و نظر و با حضور و نظر نماينده های منتخب 
و واقعی كارگران تعيين بشود. زندگی در زير خط فقر برای ما 
و خانواده هايمان غير قابل تحمل است. ما كارگران با تالش و 
اتحاد و پيگيری مطالبات خود از طريق ايجاد تشكل های مستقل 

به هر طريق ممكن به اين وضعيت خاتمه خواهيم داد.

سنديكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
سنديكای كارگران نيشكر هفت تپه

اتحاديه آزاد كارگران ايران
هيئت موسس بازگشايی سنديكای فلزكار و مكانيك

كانون مدافعان حقوق كارگر
انجمن صنفی كارگران برق و فلز كار كرمانشاه

بهمن 1389
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      جايگاه تاريخی جنبش دوم بهمن، در پيكار برای الغای ستم ملی

جنبش دوم بهمن نقطه يك تحول بنيادين در تاريخ مبارزات خلق كرد 
به شمار می آيد، كه يكی از مهم ترين ويژگی های آن تشخيص درست 
دوستان و دشمنان خلق كرد بود. اين جنبش خلقی مساله ملی، خواسته 

ها، و آرمان های مردم كرد را همچون جزيی از نهضت ترقی خواهانه 
سرتاسر ايران و تابعی از اين مبارزه همگانی، و در چارچوب منافع عمده 

 آن طرح و معرفی می كرد. 

از هنگامی كه در روز دوم بهمن ماه 1324 در شهر مهاباد و در يك 
گردهمايی 20 هزار نفری، حكومت خود مختار كردستان در چارچوب 

ايران اعالم گرديد، و زنده ياد قاضی محمد به رياست اين حكومت 
برگزيده شد تا به امروز خلق كرد تاريخ پرفراز و نشيبی از مبارزه برای 

 رفع ستم ملی و تحقق آرمان های خود پيموده است. 
برای كسانی كه با تاريخ و گذشته مردم كرد آشنايی دارند، اين حقيقت 

پوشيده نيست كه جنبش دوم بهمن با ايجاد يك تحول و چرخش 
كيفی، و با پی ريزی اصول عمده مبارزات خلق كرد در دوران معاصر، 

منشأ خدمات انكار ناپذير گرديد. جنبش دوم بهمن، برخالف نهضت 
های پيشين كردستان، با رهبری و سازمان دهی يك حزب انقالبی و 

دمكراتيك، يعنی حزب دمكرات كردستان پديد آمد و پيروز گرديد. به 
عالوه، حكومت خود مختار كردستان در داخل كشور بر حزب توده ايران، 

نهضت 21 آذر آذربايجان، و ديگر نيروهای ترقی خواه و ميهن دوست 
تكيه داشت. برنامه اصالحات دمكراتيك كه توسط حكومت خود مختار 

در مدت كمتر از يك سال به مرحله اجرا درآمد، يكی از ويژگی های 
پراهميت جنبش دوم بهمن محسوب می گردد. مطابق با اين برنامه مترقی، 

نقشه نخستين موسسه های صنعتی تدوين گرديد، سازمان زنان، انجمن 
نويسندگان و سازمان های اجتماعی متعددی به وجود آمدند. برای زنان 

درجامعه و خانواده حقوق مساوی با مردان تعيين و تامين شد. كانون های 
آموزش و بهداشت رايگان و همگانی پايه گذاری و در خدمت توده های 
محروم قرار گرفت. اولين ايستگاه راديويی كردستان به كار انداخته شد، و 

به منظور رهايی دهقانان از قيد و بند مناسبات پوسيده ارباب – رعيتی، 
نخستين گام در افزايش نسبت تقسيم محصول به سود دهقانان به پيش 

برداشته شد، و اراضی برخی فئودال ها به سود دهقانان بی زمين مصادره 
گرديد. ايجاد چاپخانه و انتشار مطبوعات گوناگون از ديگر دستاوردهای 

اجرای برنامه اصالحات دمكراتيك بود. نكته پراهميتی كه جنبش دوم 
بهمن در مرتبه يك نقطه عطف تاريخی بر آن تاكيد اصولی داشت، ارايه 
تعريفی علمی از مساله الغای ستم ملی، و طرح و حل آن در چارچوب 

منافع و مصالح عمومی و عمده جنبش سراسری ضد امپرياليستی و ترقی 
خواهانه ايران است. بدون پيوند استوار و تنگاتنگ حكومت ملی وخود 

مختار كردستان با نهضت آزادی خواهانه سراسری آن روز ايران، اين 
جنبش نمی توانست به يك مرحله كيفی و تعيين كننده درتاريخ خلق كرد 

 فرا رويد و اصول عام و عمده جنبش معاصر كرد را تعيين كند. 
زنده ياد علی گالويژ كه پژوهش های علمی او در مسايل ملی از دقت 

ويژه ای برخوردارند، در توضيح ماهيت و نقش تاريخی جنبش دوم 
بهمن، از جمله نوشته است: ”حكومت ملی كردستان تحت رهبری 

حزب دمكرات كردستان ... طبق شرايط زمان و اوضاع ويژه كردستان به 
اصالحات مادی و معنوی به سود خلق كرد دست زد. جنبش كرد را از 

حالت انزوا و از دسترس نفوذ ارتجاع و امپريالسم به در آورد و آن را بر 
مبنای انترناسيوناليسم رشد يابنده با جنبش آذربايجان و انقالب سرتاسری 
ايران كه طبقه كارگر و حزب توده ايران در مركز آن قرار داشت پيوند داد 
... و آن گاه به مقتضای سرشت خود و طبق اراده و نيازمندی های حياتی 
خلق كرد همه اين محتوی دمكراتيك و انقالبی را در قالب خود مختاری 

خلق كرد در داخل ايران ريخت و بدين وسيله ستم ملی را برانداخت ... 
بدون بيم و مبالغه بايد اين واقعيت را تكرار كنيم كه اين دوران كوتاه با 

روح دمكراتيك، محتوی انقالبی و سمت گيری درست خود .... به نسل 
های امروز و آينده خلق كرد يگانه راه آزادی را نشان داد“ ) اسناد و 

 ديدگاه ها، صفحه 95(.
زنده ياد قاسملو در كتاب خود با عنوان“ كردستان و كرد“، با اشاره به 
مساله كرد و ويژگی های آن در دوران معاصر، به لزوم تشخيص صحيح 
دوستان ودشمنان خلق كرد و نقش مخرب امپرياليسم تاكيد كرده و می 
نويسد: ”بعد از جنگ اول تا به امروز دولت های امپرياليستی سعی در 
پراكندن تخم نفاق و اختالف ملی نموده وخود را دلسوز و وكيل مدافع 

خلق كرد نشان داده اند، تا از اين طريق جنبش آزاديخواهی ملی را دچار 
تشتت نمايند ... الزم به يادآوری است كه سياست موذيانه امپرياليست ها 
در بسياری موارد موجب عدم پيروزی مبارزه آزاديبخش خلق كرد شده 

است. تجربيات چندين سال مبارزه خلق كرد و تجارب مبارزه خلق های 
ديگر در عصر حاضر درس های مهمی در اين باره به ملت كرد آموخته 
است. شايد كمتر ملتی را بتوان يافت كه به اندازه خلق كرد خون داده و 

رنج و محنت كشيده باشد تا بتواند دشمن اصلی خود يعنی امپرياليسم را 
 بشناسد“ ) كردستان و كرد، صفحه 290 ، چاپ اول، 1996(.

اهميت توجه و به كار گيری تجربيات جنبش دوم بهمن در اوضاع حساس 
كنونی بر كسی پوشيده نيست.اعمال ستم ملی كه با تبعيض وحشتناك 

مذهبی همراه است، ضرورت توجه به مطالبات خلق های ايران در مبارزه 
سراسری ضد استبدادی را برجسته می سازد. همچنين اين مهم وظيفه 

 حساسی را بردوش حزب های ملی و ترقی خواه خلق كرد قرار می دهد. 
پيوند ارگانيك و مستحكم ميان جنبش های ملی - كه در راه الغای ستم 

ملی پيكار می كنند - با جنبش سراسری، از يك سو به ارتقاِء سطح 
همبستگی جنبش مردمی و تقويت و استحكام آن می انجامد، و از ديگر 
سو، زمينه و امكانات عينی و ذهنی حل مساله ملی و الغای ستم ملی در 

مجرای اصولی در جهت منافع خلق های ايران را فراهم می آورد. به ويژه 
آنكه، در اثر سياست های مخرب و فاجعه بار رژيم واليت فقيه، امروزه 

اوضاع مناطق كردنشين كشور بسيار متشنج بوده و فعاليت جريانات 
مذهبی ارتجاعی نگرانی های جدی را در كردستان و سراسر ايران 

برانگيخته است. دولت ضد ملی كودتا از ايجاد تنش در مناطق قومی از 
جمله در كردستان سود می برد، و همواره در طول يك سال اخير كوشيده 

است با ايجاد فضای رعب و وحشت مانع از پيوند مبارزه ملی با جنبش 
سراسری شود. مانور نيروهای سركوبگر سپاه و بسيج در آستانه اجرای 
برنامه ضد مردمی حذف يارانه ها در استان های غربی كشور، ترور و 
خشونت های اخير در برخی شهرهای كردنشين مانند انفجار بمب در 

مهاباد، تشديد فشار بر اصالح طلبان كرد، دانشجويان كرد، نهادها و انجمن 
های مردمی فعال در استان كردستان، و صدور حكم های ضد انسانی 
اعدام برای مبارزان كرد، و درگيری مسلحانه روز چهارشنبه 15 دی 

ماه در ميدان گاز شهر سنندج، همگی در راستای برقراری فضای امنيتی 
وايجاد تشنج و درگيری در مناطق قومی خصوصا كردستان است، كه بايد 

 با هوشياری اين سياست را افشا و خنثی ساخت. 
 كوتاه سخن: 

جنبش دوم بهمن سرآغاز حيات نوين خلق كرد و چراغ راهنمای مبارزات 
ملی برای الغای ستم ملی در ايران است. وفاداری به سنن و آرمان های 

جنبش دوم بهمن - كه بخش جدايی ناپذير تاريخ مبارزاتی مردم ايران نيز 
هست - يگانه مسير دست يابی به خواسته های خلق كرد و الغای ستم 

ملی و تامين حقوق برابر برای همه ساكنان ايران است.
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يك سند تاريخي مهم
         مربوط به رابطه حكومت ملي آذربايجان و جمهوري كردستان در سال 1325 شمسي. 

آذربايجان ملي  حكومت  و  كردستان  جمهوري  حكمراني  مدت   هرچند 
– ملي  حكومت  دو  اين  كه  نبود  طوالني  آنقدر   1324  -25 سالهاي   در 
 دمكراتيك بتوانند ارتباطات خود را در سطح وسيعي گسترش دهند. اما در
 همين مدت كوتاه نيز اين دو حكومت رابطه بسيار صميمانه و محكمي با هم
 برقرار نمودند كه اساس آن بر حسن همجواري و احترام متقابل و همكاري

 .برادرانه خلق هاي آذري و كرد قرار داشت
 اين حكومت ها به منظور حل دمكراتيك مسائل مرتبط با مناطق كردنشين
ادعاهاي به طرح  اقدام  نشين كردستان، بجاي  نواحي آذري   آذربايجان و 
امضاي به  مبادرت  گردد،  نزاع  و  مناقشه  موجب  توانست  مي  كه   ارضي 
 قراردادي نمودند كه هنوز هم مي تواند به عنوان يك سند پايه دمكراتيك
 و عادالنه مورد توجه احزاب و فعالين موثر در جنبش ملي اين دو خلق

 .برادر قرار گيرد
 در ادامه متن اين قرارداد را كه به امضا هر دو رهبر حكومت ملي آذربايجان
 و جمهوري كردستان، زنده يادان جعفر پيشه وه ري و قاضي محمد رسيده

 :است، مشاهده مي كنيد

 متن قرارداد دوستي و همکاري صميمانه ميان حکومت ملي آذربایجان و
 حکومت ملي كردستان

مبادله مي نماینده   ماده 1- در محلهاي الزم، ميان هر دو حکومت ملي 
 گردد٠

را آن  اهالي  از  معيني  تعداد  كه  جاهایي  در  آذربایجان،  در   -2  ماده 
نيز مشغول ادارات دولتي آذربایجان كردها   كردها تشکيل مي دهند، در 
 بکار شوند. در كردستان نيز در جاهایي كه تعداد معيني از اهالي آن را
آذربایجانيها كردستان  دولتي  ادارات  در  دهند،  مي  تشکيل   آذربایجانيها 

 مشغول بکار شوند٠

كميسيون ملت،  دو  هر  اقتصادي  مشترک  مشکالت  حل  براي   -3  ماده 
 اقتصادي تشکيل گردد و تصميمات این كميسيون با تالش رهبران هر دو

 حکومت ملي اجرا شود٠

و آذربایجان  ملي  حکومت  دو  هر  ميان  نظامي  همکاریهاي   -4  ماده 
 كردستان ایجاد مي گردد و نيروهاي نظامي هر دو حکومت در مواقع لزوم

 به یکدیگر كمکهاي الزمه را انجام خواهند داد٠

دو هر  ميان  باید  تهران،  حکومت  با  مذاكره  لزوم  صورت  در   -۵  ماده 
 حکومت ملي آذربایجان و كردستان توافق حاصل شود٠

 ماده ۶- حکومت ملي آذربایجان تا حد امکان شرایط رشد و شکوفایي
 زبان و فرهنگ ملي كردهایي كه در آذربایجان زندگي مي كنند را فراهم
 مي سازد. حکومت ملي كردستان نيز تا حد امکان شرایط رشد و شکوفایي
 زبان و فرهنگ ملي آذربایجانيهایي كه در كردستان زندگي مي كنند را

 فراهم خواهد سازد٠

برادرانه و  تاریخي  دوستي  روابط  نمایند  تالش  كه  اشخاصي   -٧  ماده 
 دموكراتيک ملي هر دو ملت آذربایجان و كرد را بهم زنند و یا خللي بر

 آن وارد آورند، با اقدام مشترک هر دو حکومت مجازات خواهند شد٠

 این قرارداد در سوم اردیبهشت ماه سال 132۵ در ساختمان مجلس ملي
 آذربایجان در شهر تبریز از سوي سيد جعفر پيشه وري، رهبر حکومت ملي
 آذربایجان و قاضي محمد، رهبر حکومت ملي كردستان به امضاء رسيد٠

 در مراحل مذاكره و امضاء قرارداد مذكور، عالوه بر نمایندگان مجلس ملي
 آذربایجان، اعضاي كميته مركزي فرقه دموكرات كردستان و آذربایجان،

نمایندگان دولت و عده اي از سران طوایف كرد حضور داشتند٠
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         لزوم حمایت از حقوق اقليت های مذهبی كشور

به دنبال تهديد و توهين مكرر به هم ميهنان زرتشتی طی ماه های اخير، 
و پس از دستگيری و بازداشت عده ای از هم ميهنان اهل حق و بهايی به 
ترتيب در استان های كرمانشاه، آذربايجان شرقی و فارس، اينك نوبت به 

پيگرد و بازداشت وسيع مسيحيان كشور رسيده است!
پايگاه اطالع رسانی جرس، 15 دی ماه، گزارش داد: ”لئونارد كشيشيان 
اداره  به  ماه  دی  روز جمعه 10  را  اصفهان  ربانی  كليسای جماعت  شبان 
اطالعات آن شهر احضار و بازداشت كردند ... اين كشيش در حالی بازداشت 
می شود كه در كليسای محل خدمت وی به جز سرويس های عادی هفتگی 
است  گفتنی   ... شد  نمی  انجام  ديگری  فعاليت  هيچ  پرستش  و  نيايش  و 
بازداشت بيش  تاكنون  بنابه گزارش منابع خبری متعدد از شب كريسمس 
از شصت تن از شهروندان مسيحی در تهران و ساير نقاط ايران ثبت شده 
است. در سال گذشته نيز كليساهای جماعيت ربانی شاهين شهر و اروميه 
تقريبا به تعطيلی كشانده شدند. ...“ در همين حال استاندار تهران روز سه 
شنبه، 14 دی ماه، طی سخنانی، مسيحيان تبشيری را كه در ايران فعاليت 
می كنند، جريانی ”فاسد و منحرف“ ناميد و آن را مصداق برنامه تهاجم 

فرهنگی نام نهاد. 
عالوه بر اين ها، مدت هاست هم ميهنان اهل تسن در مناطقی چون سيستان 
و بلوچستان به شدت مورد پيگرد قرار دارند و نمايندگی های ولی فقيه در 
شهرهای اين استان برنامه ای برای مداخله علنی در اداره مدارس و مساجد 
اهل تسنن تدوين و آماده اجرا ساخته اند كه با اعتراض های گسترده روبه 

رو شده است. 
در استان كردستان نيز مشابه همين سياست به ضد پيروان اهل تسنن جريان 

دارد وسبب تنش و بروز نارضايتی عميق اجتماعی در ميان مردم گرديده 
است. تعيين نماينده جديد ولی فقيه در استان كردستان در راستای همين 

نوع فشارها صورت گرفته است.
در تنگنا قرار دادن حقوق اقليت های مذهبی و رواج همراه با زور و سركوب 
به  بسياری  ناگوار  پيامدهای  درجامعه،  آن  واليی  نوع  از  مذهبی  قشريت 
بار آورده است. تأمين حقوق و تضمين امنيت اقليت های مذهبی كشور، 
يعنی هم ميهنان زرتشتی، آشوری، ارمنی، كليمی، بهايی، پيروان اهل حق، 
دراويش و اهل تسنن، ارتباط تنگاتنگی با مبارزه برای آزادی عقيده و بر 
ضد اختناق و ديكتاتوری دارد. حمايت از حقوق اقليت های مذهبی، افشا 
و محكوم كردن سياست سركوبگرانه دولت ضد ملی احمدی نژاد در قبال 
اين هم ميهنان مان، از زمره وظايف تاخير ناپذير همه حزب ها و نيروهای 

ترقی خواه و انقالبی كشور است.

                   ایران در مقام نخست مهاجرت نيروي نخبه

اينكه  بيان  با  ميگفت،   يزد سخن  استان  نخبگان  جمع  در  كه  توكل  محمد 
افزود: »براساس  اند«،  نموده  به كشور آمريكا مراجعه  »اكثريت مهاجرين 
آمار صندوق بين المللي پول تا سال 2009 آمار مهاجرت نخبگان از ايران 

ساالنه بيش از 100 هزار نفر بوده است«. 
المپيادها  در  كه  نفري   5 از  نفر   4 »ساالنه  اينكه  تصريح  با  ادامه  در  وي 
كرده  مهاجرت  كشور  از  اند  شده  برتر  رتبه  حائز  المللي  بين  مسابقات  و 
قبيل  از  توجيهاتي  نيازمند  بازگشت  براي  »نخبگان  كرد:  تصريح  اند«، 
فرهنگي، علمي و اقتصادي هستند، از اين رو حرمت قائل شدن براي علم و 

انديشمندان نبايد تنها در تعريف و تمجيدهاي زباني محدود بماند«. 
كشورهاي  به  پيرامون  كشورهاي  از  نخبه  نيروي  مهاجرت  پديده  هرچند 
از  يكي  همواره  بليه  اين  و  نيست  اي  تازه  امر  پيشرفته(  )صنعتي  متروپل 
اقتصادي  انساني،   توسعه  زمينه  در   ، توسعه  در حال  كشورهاي  مشكالت 
علمي و فرهنگي به شمار رفته است،  اما در واقع اين هم يكي از برنامه 
هاي غيرانساني و ظالمانه كشورهاي سرمايه داري پيشرفته است كه به جاي 
صدور علم و تكتولوژي و كمك به رشد كشورهاي توسعه نيافته، به انحاي 
مختلف از جمله حمايت همه جانبه از استقرار رژيم هاي ديكتاتوري در 
اين كشورها، عمال زمينه هاي فرار نخبه ها و كارشناسان زبده اين كشورها 
را فراهم مي نمايند و سپس خود به جذب آنها مي پردازند تا از سويي در 
مسير رشد و توسعه اين كشورها خلل ايجاد كرده و آنها را از لحاظ نيروي 
انساني زبده و كارآمد در تنگنا قرار دهند و از سويي ديگر با جذب و به 
كارگيري اين نيروي انساني ماهر بر رشد اقتصادي – علمي خود بيفزايند 

بازار مصرف  نخبه ها را همچنان در حد يك  اين  و كشورهاي خاستگاه 
كاالهاي توليدي و فرآورده هاي صنعتي خود نگه دارند. 

اكنون روند مهاجرت نيروي نخبه كه به درستي از آن با عنوان »فرار مغزها« 
نيز نامبرده مي شود، در ايران زير سلطه رژيم واليت فقيه بويژه با قدرت 
گيري باند كودتاچيان ابعاد بسيار وسيع و خطرناكي يافته است كه اين مسئله 

مي تواند عوارض جبران ناپذيري بر توسعه كشورمان برجاي بگذارد. 
با اجراي سياست ضد ملي  باند كودتاچي حاكم، همانطور كه  بدون شك 
»حذف يارانه ها« عليرغم همه ي شعارهاي ضد غربي اش ،عمال تبديل 
به مجري سياست هاي نهاد هايي چون بانك جهاني و صندوق بين المللي  
از  آنها مبني بر حذف »سوبسيد«  به خواست ديرينه  ايران شد و  پول در 
توهين و  اعمال  انوع فشار و  با  پوشيد،  مايحتاج روزانه مردم، جامه عمل 
ايجاد سرخوردگي در قشر تحصيل كرده و ماهر كشور،  به طور روزافزوني 

زمينه فرار و مهاجرت آنها را به غرب فراهم نموده است. 
بدون شك اين مسئله را نيز بايستي به عنوان يكي ديگر از سياست هاي 
ضد ملي  باند كودتاچيان وابسته به ولي فقيه به شمار آورد و با آن به مقابله 

برخواست. 
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    بدرود رفيق جواد ارتشيار

رفيق جواد ارتشيار كه عمری در خدمت به آرمان های واالی زحمتكشان 
در صفوف حزب توده ايران با اراده ای آهنين و كم نظير رزميد، هفته پيش 

در تهران چشم بر جهان ما بست. 

به باورهای حزبی خود وفادار  رفيق جواد تا آخرين دم حيات پر بارش 
ماند، و با ايمانی راسخ به حقانيت مشی حزب توده های كار و زحمت چشم 
افتخاری كميته مركزی  انقالب به عضويت  از  از جهان فرو بست. او پس 
حزب توده ايران در آمد. زنده ياد رفيق جواد ارتشيار در سال 1301 در 
ابتدايی  تحصيالت  از  پس  شد،  متولد  كرمانشاه  استان  خان  داراب  منطقه 
و متوسطه در سال 1320 وارد دانشكده افسری گرديد و در پايان همين 
دوران بود كه به عضويت حزب توده ايران در آمد. با آغاز جنبش خلقی و 
دمكراتيك آذربايجان، از سوی حزب در مقام افسر به اين جنبش و صفوف 
حزب دمكرات آذربايجان پيوست. پس از سركوب جنبش 21 آذر، همراه 
به  و...  تيوای  احسانی،  تفرشيان،  رفقا:  ای،  توده  افسران  از  ديگری  گروه 
صفوف مال مصطفی بارزانی پيوست، و پس از چندی در عراق دستگير و 
زندانی شد. در 1329 از سوی دولت عراق تحويل دولت ايران گرديد. رفيق 
ارتشيار همراه با ديگر افسران مبارز و ميهن پرست توده ای در سال 1333 
از زندان های تهران به جزيره خارك تبعيد شد. او كه پس از تحمل چندين 
سال زندان به خارك تبعيد شده بود، همه عمال رژيم شاه را از مقاومت و 
پايداری دالورانه خود به ستوه آورده بود. مشقات و سختی های زندان و 
تبعيد در عزم وی در سپردن راه توده ها و باور او به آرمان هايش كوچك 

ترين خللی نتوانست وارد آورد. 
رفيق در سال 1362 نيز، در يورش دوم به حزب توده ايران، دستگير و چند 

سال در كميته مشترك و اوين زندان بود.
اسارت  او در  استوار  وقار، شكيبايی، و شخصيت  زندان،  از  اين دوره  در 
رژيم تاريك انديشی، الهام بخش جوانان نوخاسته توده ای در زندان بود. 
يادش  گوييم.  می  تسليت  رفقا  و  خانواده،  به  را  ارتشيار  رفيق  درگذشت 

گرامی و راهش پر رهرو باد.

رفيق رهبر از ميان ما رفت 

يلدای امسال رفيقی ديگر از كالبد حزب ما ربود! قلب نازنين رفيق زنده ياد 
دكتر علی اصغر رهبر، پس از عمری تكاپو و تالش در راه بهروزی خلق از 
حركت باز ايستاد. رفيق رهبر از دوران جوانی به جمع هواداران حزب توده 
ايران پيوست و تا پايان حيات پر بار خود به آرمان های حزب توده ها 
وفادار ماند. رفيق رهبر بعد از يورش گزمگان جمهوری اسالمی به حزب 
توده  هواداران حزب  و  كادرها  و  رهبران  از  بسياری  ايران، همچون  توده 
ايران روانه زندان شد و چند سالی در زندان تاريك انديشان به اسارت سر 
برد. اينك دستان شفا بخش اين پزشك محرومان ديگر بر دردهای مردم 
محروم كرج مرهمی نخواهند نهاد، و نگاه پرسشگر او ديگر دردها و آالم 
انسان ها را نخواهد كاويد. در گذشت آزاده ای اسارت كشيده و رفيقی پر 

صالبت را به خانواده اش و همه رفقا و دوستان حزب تسليت می گوييم.

        گرامي باد ياد و خاطره همه ي شهيدان و مبارزين راه
              آزادي ،  دموكراسي و عدالت اجتماعي
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حسين خضری،زنداني سياسي كرد
 روزشنبه 2۵ دي ماه  اعدام شد.

   حسين خضری متولد 1361 به اتهام اقدام عليه امنيت ملی از سوی شعبه 
اول دادگاه انقالب اسالمی اروميه و همچنين تاييد شعبه 10 دادگاه تجديد 
نظر استان اذرباييجان غربی و تاييد اين حكم از سوی شعبه 31 ديوان عالی 

كشور به اعدام محكوم شده است. 

حسين خضری در حالی بامداد روزشنبه 25 دي در زندان اروميه اعدام شد 
كه وكيل و خانواده ی اين زندانی سياسی از اجرای حكم اعدام وی اطالع 
نداشتند و اين حكم به صورت مخفيانه در زندان اروميه به اجرا در آمده 

است. 
گفتني است كه صدا و سيمای رژيم در خبری اتهامات حسين خضری را 
»شركت در عمليات مسلحانه و كشتن يكی از ماموران نيروی انتظامی در 
كرده  عنوان  اروميه در سال 1383«  مرزی گل شيخان شهرستان  پاسگاه 

است. 
حسين خضری پيش تر تمامی اين اتهامات را رد كرده بود و در مالقات 
اعترافات  اخذ  برای  اطالعات  وزارت  ماموران  تالش  از  اش  خانواده  با 

تلوزيونی دروغين از وی خبر داده بود. 
وی در تاريخ 87/5/10 در شهرستان كرمانشاه توسط نيروهای سپاه نبی 
اكرم آن شهرستان دستگيرشد و مدت 49 روز را در اختيار نيروهای سپاه 
اين زمان متحمل شكنجه  بود. حسين خضری در طی  اكرم كرمانشاه  نبی 

های روحی و جسمی متعددی در زمان بازجويی ها شده بود. 

اين زنداني سياسي در رنجنامه ای كه قبل از اعدام در اختيار خبرگزاری 
اعالم كرده  قرار زير  به  را  بود شكنجه های جسمی خود  داده  قرار  هرانا 

بود: 

1-    كتک زدن به مدت چندین ساعت در هر روز 

2-    ایجاد فشار روحی و روانی در حين بازجویی 

3-    تهدید بازجویی هایم مبنی بر آنکه اگر آن مواردی كه ما ميگویيم 
های  فعاليت  برچسب  ميتوانيم  شما  خانواده  داماد  و  برادر  به  نکنی  قبول 

غيرقانونی عليه نظام بزنيم 

4-    ضربه زدن با لگد به اندام های تناسلی من و خونریزی و تورم آن 
نواحی از بدنم به مدت چهارده روز 

۵-    پارگی پای راستم تقریبا به اندازه 8 سانتيمتر به علت ضربه محکم 
پای بازجو كه هنوز قابل مشاهده است 

۶-    وارد كردن ضربات متعدد به تمامی بدنم با باتوم

                 آزادی فوری و بدون قيد و شرط برای
                  تمامی زندانيان سياسی و عقيدتی 

بدنبال تداوم اعمال خشونت آميز، احضار و دستگيريهای خودسرانه، محاكمه 
، زندان، كشتار و اعدام های علنی و غيرعلنی دولتی كه در مناطق مختلف 

ايران توسط رژيم ددمنش واليت فقيه  اجرا می شود . 
فتاحيان، فصيح  اسامی احسان  به  فعال سياسی كرد  طی  سال جاری  7 
ياسمنی، فرزاد كمانگر، شيرين علم هولی،علی حيدريان، حسين خضری و 
فرهاد وكيلی در زندانهای جمهوری اسالمی اعدام گرديده و هم اينك 15 
زندانی سياسی ديگر كه با احكام اعدام روبهرو شده اند در انتظار اجرای 

احكامشان به سر می برند. 
اسامی زندانيان سياسی كرد محكومش به اعدام به شرح زير است: 

1-مصطفی سليمی فرزند عبداهلل، اهل روستای ئيلوو منطقه تيلكو از توابع 
شهرستان سقز 

2-حبيب اله لطيفی دانشجوی رشته مهندسی صنايع در يكی از دانشگاههای 
ايالم 

3-زينب جالليان متولد سال 1361 در ماكو 
4-شيركوه معارفی 30 ساله، اهل بانه 

5-رشيد آخكندی
6-انور رستمی فعال سياسی ساكن شهرستان جوانرود در استان كرمانشاه

7-رستم اركيا زندانی سياسی اهل ماكو 
8-سيد جمال محمدی اهل شهرستان سلماس 
9-سيد سامی حسينی اهل شهرستان سلماس 

10-ايرج محمدی سی ساله اهل شهر ميانداوب 
11-محمد امين آگوشی 50 ساله، معلم باز نشسته، اهل شهر پيرانشار 12- 

احمد پوالدخانی 40 ساله اهل شهرستان پيرانشهر و كشاورز 
12-حسن طالعی اهل شهر ماكو

13-عزيز محمد زاده فرزند علی و 26 ساله اهل بانه
14-حبيب ا... گلپری پور اهل سنندج 

طريق  از  اعدام  به  پوالدخانی  احمد  و  آگوشی  امين  محمد  ميان  اين  در   
كشور  عالی  ديوان  تائيد  به  نيز  آنان  احكام  كه  شدهاند  محكوم  تيرباران 

رسيده است.
اين از سرنوشت »عزيز محمد زاده« ديگر زندانی سياسی كرد  بر   عالوه 
محكوم به اعدام پس از گذشت حدود 11ماه همچنان هيچ اطالعی در دست 
نيست. اين در حالی است كه خانواده اين فعال كرد محكوم به اعدام هيچ 
اطالعی از وضعيت نامبرده ندارند و اين رويه نگران كننده را مشكوك می 
دانند، تا جايی كه پنهان كاری مسئوالن مربوطه باعث تقويت احتمال كشته 

شدن اين زندانی سياسی را به دنبال داشته است . 
از آنجا كه اين سركوب و خفقان از بدو استقرار جمهوری اسالمی تاكنون 
پرشتاب  آهنگ  نژاد  احمدی  كودتا  دولت  دوران  در  بويژه  و  داشته  ادامه 
دفاع  كانون  و  اقوام  حقوق  از  دفاع  كميته  لذا  است،  گرفته  خود  به  تری 
از حقوق بشر در ايران نسبت به تداوم رفتارهای غير قانونی، دستگيری، 
و  قيد  بدون  آزادی  و خواهان  نموده  اعتراض  ها  اعدام  و  زندان، شكنجه 

شرط زندانيان سياسی می باشد 
را  عقيدتی  و  سياسی  زندانيان  تمامی  شرط  و  قيد  بدون  و  فوری  آزادی 

خواهانيم. 

كميته دفاع از حقوق اقوام 
كانون دفاع از حقوق بشر در ایران
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                   بيانيه شورای هماهنگی اصالح طلبان كرد در خصوص وقایع اخير كشور و كردستان 

بحرانی تر كردن فضای سياسی كشور به سود هيچ كس نيست 
در سالگرد حوادث دردناك عاشورای 88 كه خشن ترين روش سركوب 
جوانان معترض به نتايج انتخابات دهم رياست جمهوری در ايران را 
به نمايش گذاشت، متاسفانه همچنان شاهد رفتارهای خشن، تحريك 
آميز و بحران آفرين از سوی گروه تندرو حاكم بر كشور هستيم. تشديد 
حمالت رسانه ای عليه رهبران جنبش سبز، گسترش موج دستگيری 
فعاالن سياسی، فرهنگی و جوانان - و به ويژه فعاالن دانشجويی - و 
نيز تداوم اعدام های سياسی ، نشانگر وجود اراده ی جدی برای تشديد 
فرهنگی كشور  و  اجتماعی  كردن فضای سياسی،  تر  امنيتی  و  بحران 
است. مشخص نيست در حالی كه اجرای قانون هدفمند كردن يارانه 
با تبعات سنگينی كه در حال و آينده برای كشور خواهد داشت،  ها 
چرا همچنان بر امنيتی تر شدن فضای كشور اصرار می شود . اطالعات 
اندكی كه از منابع موثق حكومتی و منابع بين المللی بدست آمده است 
اقتصادی كشور و شاخص های  واقعيت است كه شرايط  اين  گويای 
سرمايه  ريسك  و  حجم  اشتغال،  ميزان  اقتصادی،  رشد  جمله  از  آن 
گذاری ، به هيچ وجه در وضعيت مطلوبی قرار ندارد. در عرصه فرهنگ 
وهنر نيزبرخوردهای های امنيتی در قبال هنرمندان متعهدی نظير جعفر 
پناهی و محدويت های بی شمار عليه اهالی فرهنگ ، چهره نا مطلوبی 
از عملكرد حاكمان به نمايش گذاشته است. اين در حالی است كه در 
سياست خارجی نيز، ژست های توخالی در نشست های بين المللی و 
رفتار های توهين آميز كه آخرين نمونه آن را در مورد وزير خارجه 
سابق شاهد بوديم نتيجه ای جز هتك حرمت ايرانيان نداشته است و در 
كنار فضای بسته و خوفناكی كه در داخل كشور حاكم كرده اند، نشان 

از ناكارآمدی شديد حكومت درابعاد مختلف دارد. 
مرگ  از  بارها  كه  اقتدارگرا  دولتمردان  ادعاهای  خالف  بر  اينك 
جنبش سبز گفته اند، هر روز به بهانه ای گروهی از فعاالن سياسی و 
اجتماعی را مورد اذيت و آزار و تهديد قرار داده و با حركات ناپسند 
های  خانواده  و  سربلند  زندانيان  در  نگرانی  ايجاد  ، ضمن  ارعاب  و 
آنان، همچنان بر طبل جنگ و خشونت می كوبند . اعالم اعدام قريب 
الوقوع يك جوان كرد بنام حبيب اهلل لطيفی و متعاقبا دستگيری تعدادی 
سنندج،  در  كرد  اجتماعی  و  سياسی  فعاالن  و  نويسندگان  شعرا،  از 
اقدامات تحريك آميز ديگری است كه جز ايجاد فاصله بيشتر بين ملت 

وحاكمان نتيجه ديگری نخواهد داشت.
اصالح  رويكرد  چارچوب  در  كرد  طلبان  اصالح  هماهنگی  شورای 
طلبانه خود همانگونه كه در بيانيه های قبلی تاكيد كرده است ، ضمن 
بر  حاكم  ی  اقتدارگرا  باند  آميز  خشونت  های  روش  نمودن  محكوم 
كشور، اعدام جوانان بی گناه و بی دفاع و دستگيری شعرا، نويسندگان، 
فعاالن سياسی و مدنی كرد را محكوم و به صراحت اعالم می دارد: 
سوق دادن فضای سياسی كشور به سمت خشونت بيشتر و رفتارهای 
ناعادالنه حاكمان عليه فعاالن سياسی – اجتماعی كرد را چيزی جز 
مجازات مضاعف كردها به خاطر همراهی با جنبش سبز ارزيابی نمی 
كند. ما بر اين باوريم كه اين فشارها به منظور منصرف نمودن فعاالن 
از  پس  كه  ايران  ملت  اعتراضی  جنبش  با  همراهی  از  كرد  سياسی 
انتخابات رسوای اخير از شتاب بيشتری برخوردار شده است،صورت 
می گيرد. ترديدی نداريم كه اينگونه ترفندها به راسخ تر شدن اراده 
جوانان كرد در ادامه رويكرد مدنی و مسالمت آميز شان خواهد انجاميد 

چرا كه تجربه ده ها سال مبارزه به ويژه تجارب بدست آمده از سه دهه 
اخير به خوبی نشان داده است كه جز همبستگی آحاد ملت و همگرايی 
همه اقوام وجريان های سياسی كشور راهی برای تحقق دمكراسی و 

استيفای حقوق ايرانيان وجود ندارد .
به همه گروهای های سياسی اعالم  بعنوان يك جريان اصالح طلب 
می كنيم همانگونه كه رهبران جنبش سبز بارها تكرار كرده اند واخيرا 
و  آرامش  و  ثبات  بازگشت  نمود،  تاكيد  برآن  نيز سيد محمد خاتمی 
عادی سازی وضعيت كشور، جز در سايه برگزاری انتخابات آزاد غير 
استصوابی ، آزادی همه زندانيان سياسی ، حذف فضای امنيتی حاكم 
انتخابات  از  بر كشور و اعاده حيثيت از صدمه ديدگان حوادث پس 
ميسر نخواهد شد. از سوی ديگر به حاكمان كشور توصيه می كنيم به 
جای اعدام وزندان و نشان دادن داغ و درفش به مبارزان راه آزادی 
، طريق صواب پيش گرفته و اجازه دهند ملت خود سرنوشت اش را 

رقم زند.

شورای هماهنگی اصالح طلبان كرد
دوازدهم ديماه 1389 

    ماهنامه كازیوه را به دوستان و
       آشنایان خود معرفي كنيد!

كازيوه/شماره 4/ دي ماه 1389              صفحه   15             



                        سقوط ديكتاتوری در تونس!

انتظار می رود جنبش اعتراضی مردم تونس، كه و اكنشی به نبود دموكراسی 
و عدالت اجتماعی در اين كشور است، در راستای دموكراتيك شدن حيات 
فقرزدايی  و  اشتغال،  ايجاد  مردم،  نفع  به  اجرای اصالحات  سياسی كشور، 

ادامه پيدا كند.

پس از قريب يك ماه ناآرامی های وقفه مردمی ، با رسيدن موج تظاهرات 
به  گويی  پاسخ  از  دولت  ماه، عجز  روز 22 دی  در  پايتخت  به  اعتراضی 
امنيتی و  نيروهای  پليس و  ادامه شدت عمل  خواسته های زحمتكشان و 
نظامی كه روی تظاهركنندگان آتش گشودند، در طول پنج روز تاريخی 20 
تا 24 دی ماه، پرونده ننگين رئيس جمهوری فاسد و ديكتاتور اين كشور 
نفر كشته و  به صد  نزديك  اين تظاهرات ها، كه در جريان آن  بسته شد. 
بسياری زخمی شده اند، جدی ترين چالش زين العابدين بن علی، رئيس 
جمهوری ساقط شده كشور در طول 23 سال قدرت مداری او بود. تظاهرات 
بی سابقه در تونس، پايتخت كشور، در روز 24 دی ماه، و اعتصاب عمومی 
كارگران در اين روز، دولت زين العابدين بن علی، ديكتاتور تونس را مجبور 
به كناره گيری از قدرت و فرار او و خانواده اش از كشور و پناه بردن به 
عربستان سعودی كرد. به دنبال فرار ديكتاتور، در كشور شرايط اضطراری 
دولت  يك  تشكيل  برای  كه  كرد  اعالم  تونس  وزير  نخست  و  شد  اعالم 

جانشين اقدام خواهد كرد. 
راه پيمايی روز جمعه 24 دی ماه از سوی اتحاديه عمومی كارگران تونس 
”يو.جی.جی.تی“، كه بيش از 000/300 نفر عضو دارد، سازمان دهی شده 
بود. اين اتحاديه همچنين در اين روز يك اعتصاب نمادين دوساعته را در 
پايتخت سازمان داد. ”يو.جی.جی.تی“ از آغاز تظاهرات اعتراضی مردم 
در آذر ماه، از خواسته های جنبش حمايت كرده و اتحاديه های كارگری 
تونس را به شركت وسيع در آن تشويق كرد. “يو.جی.جی.تی” ضمن ابراز 
همبستگی با مردم تونس، حمايت خود را از خواسته های تظاهركنندگان 
، حق  برابر  از توسعه كه ” فرصت های  مبنای تدوين و اجرای مدلی  بر 
كار و فرصت های شغلی مناسب و معقول، و در آمدهای پايداری كه كفاف 
كرده  اعالم  كند“  تضمين  را  آن  و  بدهد  را  نيازهای ضروری زحمتكشان 
بود. قبل از آخرين پرده رويارويی مردم با رژيم، عزل وزير كشور از طرف 
رئيس جمهوری در روز چهارشنبه 22 دی ماه در پاسخ به خواست جنبش 
اعتراضی، عدم اطمينان و احساس ناتوانی رئيس جمهوری در تصميم گيری 
برای اقدام به حركت های بعدی را به نمايش گذاشته بود، يعنی امری كه در 
طول 23 سال گذشته بی سابقه بوده است. روز دوشنبه 20 دی ماه، رئيس 
جمهوری ساقط شده در حالی كه قول ايجاد 000/300 شغل در سال 2011 
تظاهركنندگان  كه  مدعی شد  داد،  می  را  بيكاری  با  مقابله  برای  و 2012 
اقدامات  به  اند، و  نيروهای اسالمی تحريك شده  از سوی چپ گرايان و 
تروريستی متهم شان كرد. زين العابدين بن علی در سخنرانی خود در روز 
كانديدای رياست جمهوری  بعدی  اينكه در دور  قبول  ماه، ضمن  23 دی 
نخواهد شد و به تضمين آزادی های سياسی و آزادی رسانه ها ابراز تعهد 
كرد، خواستار ”آتش بس“ شد و گفت:” من خواسته های مردم در مورد 
بيكاری، در مورد خواسته های ضروری و خواسته های سياسی برای آزادی 
به  كه  تظاهركنندگان  كه  بود  ولی مشخص  كنم.“  را درك می  بيشتر  های 
عملكرد رژيم وكوشش های مذبوحانه اش برای خاموش كردن شعله های 
خشم مردم و ادامه حاكميت ديكتاتوری فاسد و نوليبرال آگاه اند، هيچ گونه 
تمايلی به مصالحه با سركوبگران از خود نشان ندادند. تظاهر كنندگان شعار 

رئيس  خانواده  برای  عمومی  برود!“، ”محاكمه  بايد  علی  ”بن  دادند:  می 
و  است!“  علی  بن  به  نه  اما   ، است  نان  و  آب  به  ما  ”آرِی  و  جمهور!“ 
پالكاردهائی را بر می افراشتند كه در آن ها آمده بود: ”ما فراموش نخواهيم 
كرد !“ كه به كشته شدن 50 تن از آغاز تظاهرات در ماه دسامبر از سوی 

نيروهای دولتی اشاره داشت. 
همبستگی بين المللی 

حزب كمونيست لبنان با اعالم همبستگی خود با تظاهركنندگان، در بيانيه 
اورا  انصار  و  اعوان  و  شده  ساقط  جمهوری  رئيس  گذشته،  هفته  در  يی، 
بيكاری لجام گسيخته و  به اعمال ”نوليبراليسم خشن“ در كشور كه ”به 
لبريز است،  از پول  فقرزدگی بی سابقه در حالی كه جيب های خودشان 
انجاميده ” متهم كرد. حزب كمونيست لبنان قيام مردم تونس بر ضد دولت 
فاسد و تبار ُگمار )نپوتيستيك( ” را برحق دانست. كنفدراسيون بين المللی 
اتحاديه های كارگری،” آی تی يو سی“ در بيانيه يی به تاريخ 22 دی ماه، 
از سازمان ها و اتحاديه های كارگری عضو اين “كنفدراسيون” در سراسر 
جهان خواست تا با برپايی كارزارهای همبستگی، اعضای خود را بر ضد 
سركوب خونين تظاهر كنندگان از سوی دولت تونس در جريان تظاهرات 

اخير بسيج كنند. 
در ادامه اين بيانيه، شارون بارو، دبير كل “آی تی يو سی“، ضمن حمايت 
از خواسته های تظاهر كنندگان برای ارائه يك برنامه توسعه عادالنه، گفت 
: ”تظاهركنندگان جوانان از جان گذشته ای هستند كه خواستار درآمدی 
كافی برای يك زندگی ساده اند. وظيفه مقامات رسمی انجام همه گونه اقدام 

ضروری به منظور رسيدن به اين هدف است.“
”آی تی يو سی“ از تعهد دولت به ايجاد اشتغال استقبال كرد، ولی گفت كه، 
به مرحله عمل بگدارد. خانم شارون  بايد ”اقدامات مشخصی“ را  دولت 
آزادی های  و  كارگران  به حقوق سنديكائی  دولت  كه،  داشت  اظهار  بارو 

اساسی از قبيل آزادی بيان بايد احترام بگذارد.
”آی تی يو سی“ در بيانيه منتشر شده در شب چهارشنبه خود، گفت كه 
تصور می شود بيش از 50 تن از مردم در سركوب ها كشته و بسياری ديگر 

مجروح شده اند.
قيام چگونه آغاز شد؟

طبق گزارش رسانه ها، شماری از شهرهای كشور آفريقايی تونس، از آغاز 
آذر ماه شاهد ناآرامی ها و تظاهرات مردم، و به ويژه جوانان و دانشجويان و 
وكال، در اعتراض به بيكاری گسترده و وخامت وضعيت اقتصادی و گذران 
زندگی بوده است كه بزرگ ترين جنبش اعتراضی در دهه اخير محسوب 
می شود. خشم از ابعاد بيكاری ، هزينه های زندگی، و نيز از كارنامه دولتی 
كه سركوبگر و فاسد است، زمينه آغاز و وسعت گيری تظاهرات اعتراضی 

مردم تونس بوده است. 
اين جنبش اعتراضی با تظاهرات روز چهارشنبه 8 دی ماه )29 دسامبر2010(، 
كه مورد حمله نيروهای امنيتی قرار گرفت به مرحله جديدی وارد شد. حزب 
كمونيست مصر، در بيانيه 8 دی ماه خود از قيام زحمتكشان تونس برای 
منابع  از  گيری  بهره  تضمين  اشتغال،  زمينه  در  عادالنه خود  خواسته های 
كشور برای يك زندگی مناسب، حق آموزش و پرورش ، و مراقبت های 
بهداشتی، حمايت كرد. در بيانيه كمونيست های مصر، كه در ارتباط نزديكی 
با نيروهای چپ و جنبش كارگری تونس عمل می كند، آمده است: ”آنچه 
امروز در تونس در حال وقوع است نمايشگر مبارزه و قيام فقرزدگان در 
دفاع از خود و حقوق عادالنه شان است ... اين پاسخ طبيعی به خونتای 
نظامی وابسته به نيروهای سوِء استفاده گر و غارت نظام مند منابع و دارائی 
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های متعلق به مردم، به نمايندگی پرزيدنت بن علی و حكومت استبدادی او، 
است، كه فقرزدگان را از ساده ترين حقوق خود محروم كرده اند.“ 

اين قاره  نقطه  ُآفريقايی در شمالی ترين  تونس يكی از كشورهای كوچك 
سرمايه گذاری های  و  گردشگری  كه  است  مديترانه  دريای  جنوب  در  و 
منابع  عمده ترين  از  توليد صنعتی،  و  نساجی  بخش  در  جمله  از  خارجی، 
درآمد آن است. بزرگ ترين شريك تجاری اين كشور، اتحاديه اروپاست 
كه سهم آن در صادرات و واردات تونس بيش از 70 درصد است. رئيس 
دموكراتيك  از حزب ”مجمع  علی،  بن  زين العابدين  كشور،  اين  جمهوری 
قانون اساسی“)“التجمع  الدستوری الديموقراطی”( است كه پس از حبيب 
بورقيبه، نخستين رئيس جمهوری اين كشور، از سال 1987 تا كنون سمت 

رياست جمهوری تونس را به عهده داشته است.
دانشگاه و ديگر مؤسسات آموزش عالی در  تعداد زيادی  ايجاد  دنبال  به 
سال های اخير ، شمار دانشجويان كشور افزايش بی سابقه ای داشته است، به 
طوری كه امروزه از هر سه جوان، يكی دانشجو است. اما اقتصاد كشور و 
شمار فرصت های شغلی تازه، همپای اين افزايش نيروی تحصيل كرده رشد 
نكرده اند. در نتيجه، امروزه نرخ بيكاری در بين جوانان دارای تحصيالت 
رده  در  تازه،  و  موجود  مشاغل  بيشتر  و  است،  درصد   30 دست كم  عالی 
كارهای ساده ای اند كه نياز به تخصص بااليی ندارند. نرخ عمومی بيكاری 
اقتصادی  ركود  ديگر،  سوی  از  است.  درصد   14 حدود  اكنون  كشور،  در 
نيز، كه شريك تجاری عمده تونس است، تأثيری منفی  در اتحاديه اروپا 
كشور  اين  صادرات  و  كار  بازار  تورم،  نرخ  تونس،  اقتصادی  وضعيت  بر 
داشته است. از عوامل ديگری كه موجب نارضايتی رو به افزايش در بين 
بخشی از جمعيت 5/10 ميليون نفری تونس شده است، نبوِد آزادی بيان 
و محدوديت مشاركت آزادانه مردم در حيات سياسی كشور، فساد فزاينده 
در رده های دولتی و حكومتی، و افزايش فاصله ميان ثروتمندان )به طور 
)به طور عمده  تهی دستان  مناطق شمالی و ساحلی كشور( و  عمده ساكن 
ساكن مركز و جنوب كشور( است. قابل توجه است كه، حدود 90 درصد 
سرمايه گذاری های خارجی در مناطق ساحلی شمال كشور صورت می گيرد 
كه از رونق اقتصادی برتری نسبت به بقيه كشور برخوردار است. همين امر، 
موج مهاجرت ”جنوبی“ها به ”شمال“ را در جستجوی كار در پی داشته 
است. واقعيت ديگر اين است كه، بخش بزرگی از كسب و كارهای عمده 
در تونس به نوعی با خانواده بن علی مربوط می شوند، و از اين پيوندهای 

تباری و خويشاوندی در تأمين و پيش بُرد منافع سود برده می شود.
تظاهرات و ناآرامی های اخير در پی خودسوزی يك فارغ اتحصيل دانشگاهی 
تأمين معاش بساط فروش  برای  نام محمد بوعزيزی رخ داد كه  به  بيكار 
ميوه و سبزی به پا كرده بود، اما مأموران انتظامی شهر ”سيدی بوزيد“ به 
بهانه نداشتن پروانه دست فروشی بساط او را به هم ريخته بودند. اگرچه به 
علت مهار امنيتی شديد، تظاهراتی از اين دست در تونس در دهه های اخير 
كم سابقه بوده است، اما همين خودسوزی در اعتراض به بيكاری و خشونت 
نيروهای انتظامی، بهانه يی شد كه جوانان بيكار به خيابان ها بريزند. تا اين 
تاريخ حدود چهار هفته بود كه تظاهرات در شهرهای مختلف، و از جمله 
در پايتخت، تونس، كه بزرگ ترين شهر كشور نيز است، ادامه داشت. در 

از  كه  مردم  از  ديگری  قشرهای  و  و وكال  دانشجويان  و  پايتخت، جوانان 
طريق شبكه های اجتماعی و پيامك يكديگر را خبر كرده بودند، در يكی 
از منطقه های مركزی شهر گرد هم می آمدند كه با حمله نيروهای انتظامی 
روبه رو می شدند. در خالل اين روزها، نيروهای امنيتی به تناوب با قطع 
موقتی شبكه های اينترنت و تلفن های موبايل سعی كردند در ارتباط گيری 
مردم اخالل ايجاد كنند. در تجمع ديگری در پايتخت، حدود هزار نفر در 
آنان  به  پليس  كه  آمدند  گرد  تونس  دولت  كاركنان  عمومی  اتحاديه  برابر 
هجوم برده و متفرق شان كرد. گفته می شود كه در يكی از اين تظاهرات، 
دو تن از تظاهركنندگان جوان كشته شدند. در پی اين ناآرامی های مردمی، 
رئيس جمهوری، بن علی، در يك نطق تلويزيونی ،8 دی ماه، ضمن اينكه 
قول داد دولت برای جوانان ايجاد شغل خواهد كرد، اعالم كرد كه، آشوبگران 
به شدت مجازات خواهند شد. او افزود: ”قانون بی كم و كاست اجرا خواهد 
شد“ و هشدار داد كه، هدف قانون، مجازات ”اقليتی از افراطی ها و مزدوران 
خواهد بود كه متوسل به خشونت و اغتشاش می شوند.“ بن علی با بيان 
صورت  خارجی  رسانه های  هدايت  و  نفوذ  زير  اخير  خشونت های  اينكه 
گرفته است و چهره كشور را لكه دار كرده است، وزير ارتباطات دولت را 

از كار بركنار كرد.
مخالف  عمده  حزب های  از  كه  تونس،  ترقی خواه“  ”دموكراتيك  حزب 
اخير  تظاهرات  در  كه،  كرد  اعالم  ماه  دی   8 چهارشنبه  روز  است،  دولت 
شماری از شخصيت های اپوزيسيون ، از جمله يك روزنامه نگار، يكی از 
اعضای حزب ممنوع شده ”كمونيست كارگران“ تونس كه از سخنگويان 
تظاهركنندگان در شهر سيدی بوزيد بود، و نيز شماری از هواداران حزب 
در  ريشه  تونس  مردم  امروز  پيكار  شده اند.  دستگير  احيای سوسياليستی، 
نابرابری های اجتماعی در اين كشور دارد و واكنشی بوده است به محروم 
بودن زحمتكشان از پايه ای ترين حقوق اجتماعی، و سركوب آنان از سوی 
نيروهای حاكم به نمايندگی بن علی و رژيم خودكامه تونس. اتحاد نيروهای 
با  صنفی و اجتماعی، و همگامی و همكاری نيروهای هوادار سوسياليسم 
اين جنبش  اجتماعی، ضامن عملی شدن خواست های پايه ای مردم و تأمين 
دموكراسی و آزادی های همگانی، و كسب مزايای اجتماعی برای توده مردم، 
به  می تواند  خود  نوبه  به  كه  بود  خواهد  كارگر  طبقه  و  بيكاران  جمله  از 
ايران،  توده  حزب  فرارويد.  مردم  سود  به  گسترده تر  دموكراتيك  تغييرات 
پيگيرانه مخالف سياست های سركوبگرانه دولت و رژيم حاكم در تونس 
بوده و در فرصت های مقتضی همبستگی خود با زحمتكشان و نيروهای 
ترقی خواه و دموكراتيك اين كشور را اعالم كرده است. در مالقات هيئت 
نمايندگی كميته مركزی حزب توده ايران با رفيق ”عبدالعزيز مساعود“ ، 
عضو هيئت سياسی جنبش التجديد )حزب كمونيست سابق تونس( و سردبير 
نشريه ارگان مركزی آن، در شهريورماه ، در جريان جشنواره ”اومانيته“ 
در پاريس، تبادل نظر همه جانبه ای در رابطه با تحوالت دو كشور انجام 
گرفت. اين تبادل نظر در جريان ديداری در حاشيه بيست و يكمين كنگره 
آكل قبرس در نيكوزيا، در هفته اول آذر ماه ، نيز تكرار شد. حزب توده 
ايران در اين ديدار ها حمايت خود از جنبش مردم و نيروهای مردمی و 
ترقی خواه تونس با خواست: زندگی بهتر، دموكراسی، و عدالت اجتماعی، را 
اعالم كرد. ما ضمن اعالم خشنودی زحمتكشان و نيروهای مردمی ايران از 
سقوط ديكتاتوری در تونس، اميدهای خود را به پيروزی هر چه افزون تر 
مردم و زحمتكشان تونس در جايگزين كردن رژيمی دموكراتيك، مردمی و 
مترقی در اين كشور، ابراز می داريم. حزب توده ايران همبستگی بين المللی 
خود را با مبارزه بحق زحمتكشان، كمونيست ها و نيروهای مترقی تونس 

اعالم می دارد.
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                            تجزیه سودان، بهای ادامه رژیم دیکتاتوری!

رفيق فتحی فضل، مسئول شعبه بين المللی حزب كمونيست سودان، در یک مصاحبه اختصاصی در خارطوم، 22 دی ماه )12 
ژانویه(، در رابطه با همه پرسی در جنوب سودان، و تحليل حزب برادر در باره جدایی این منطقه از كشور، و همچنين زمينه های 

سياسی آن، به سئوال های “نامه مردم“ پاسخ داد. متن این مصاحبه برای اطالع خوانندگان نامه مردم در زیر می آید.

* حزب كمونيست سودان: حزب كنگره ملی ]حزب حاكم[، كه می خواهد 
برود،  طفره  تحميلی  ِی  همه جانبه“  صلح  ”موافقتنامه  هزینه  پرداخت  از 

مسئول اصلی نتيجه همه پرسی است.
* پيش بينی می شود كه، در نتيجه سياست های تماميت گرایانه، ضدمردمی 
وتبهکارانه رژیم اسالمی عمر البشير، رفراندوم روزهای 1۹- 2۶ دی ماه 
برای تعيين سرنوشت جنوب سودان، به جدائی این منطقه و تشکيل یک 

كشور جدید بيانجامد. 

این  جاری  تحوالت  روند  با  رابطه  در  اخير،  های  ماه  در  مردم“،  ”نامه 
عدالت  و  پيشرفت،  دموكراسی،  راه  در  سودان  مردم  مبارزات  و  كشور، 
اجتماعی، و همچنين عملکرد ارتجاعی دولت عمر البشير، دیکتاتور اسالم 
های  مقطع  در  را  های حزب كمونيست سودان  تحليل  این كشور،  گرای 
روز  پرسی  همه  پيامدهای  اهميت  با  توجه  با  است.  كرده  منتشر  مختلف 
های 1۹ تا 2۶ دی ماه در روند مبارزه مردم با رژیم دیکتاتوری اسالمی 
های  نماینده  ميان  اخيراٌ  این كشور،  آینده  و  البشير،  دولت عمر  و  حاكم 
كميته مركزی حزب توده ایران و مسئوالن شعبه روابط بين المللی حزب 
كمونيست سودان، به منظور تبادل نظر در باره تحوالت سودان، دیداری 
صورت گرفت. رفيق فتحی فضل، مسئول شعبه بين المللی حزب كمونيست 
سودان، در یک مصاحبه اختصاصی در خارطوم، 22 دی ماه )12 ژانویه(، 
باره  برادر در  تحليل حزب  با همه پرسی در جنوب سودان، و  رابطه  در 
جدایی این منطقه از كشور، و همچنين زمينه های سياسی آن، به سئوال 
های “نامه مردم“ پاسخ داد. متن این مصاحبه برای اطالع خوانندگان نامه 

مردم در زیر می آید. 

س - همه پرسی جاری در جنوب سودان بی تردید و ناگزیر آینده تحوالت 
سياسی را در سودان تغيير خواهد داد. در بيانيه یی كه حزب كمونيست 
 2۹  ( ماه  آبان   ٧ تاریخ  در  حزب  مركزی  كميته  جلسه  از  َپََس  سودان 
احتمالی  پيامدهای  مختلف  جنبه های  باره  در  كرد،  صادر   ) اكتبر2٠1٠ 
از  كه  یی  عمده  مسئله  های  مورد  در  لطفًا  است.  شده  بحث  همه پرسی 

وضعيت كنونی و همه پرسی ناشی می شود، توضيح دهيد.
جریان  سودان  در  حاضر  حال  در  كه  روندی  بگویم  باید  ابتدا  در   - ج 
در  كه  است  همه جانبه“  یی  صلح  ”موافقتنامه  نتيجه،  و  بر،  مبتنی  دارد 
سال 2٠٠4 بين دولت حزب كنگره ملی، یعنی دولت اسالمی سودان، و 
به امضا  جنبش آزادی بخش مردم سودان، كه یک جنبش سکوالر است، 
رسيد. اساس این موافقتنامه، كه از سوی كارشناسان خارجی، و به طور 
عمده دیپلومات های آمریکایی و انگليسی و هلندی تهيه و تنظيم شده بود 
و امپریاليسم آمریکا تصویب آن را به حکومت تحميل كرد، تشکيل دو 

حکومت جداگانه است: یک حکومت اسالمی در شمال و یک حکومت 
”عرفی“ یا سکوالر در جنوب. البته در همان زمان هم صحبت از این بود 
همه پرسی(  آغاز  روز  ژانویه 2٠11،   ۹  ( ماه  دی  فرا رسيدن 1۹  با  كه 
به وحدت  راه رسيدن  اپوزیسيون، در  نيروهای  هر دو طرف، و همچنين 
ُپرجاذبه است، تالش خواهند كرد. متأسفانه  كه گزینه  یی مورد توجه و 
واقعيت امر كاماًل چيز دیگری بود. از سال 2٠٠۵ به بعد، همه طرف های 
موضوع، برنامه كار جداگانه خودشان را پيش برده اند. اما پس از سوِء 
قصد به جان دكتر جان گارانگ و مرگ او بود كه سه طرف اصلی به این 
باید  هدف هایشان  به  رسيدن  برای  كه  كردند  درک  نيز  و  رسيدند  نتيجه 
مردم  آزادی بخش  جنبش  رهبر  گارانگ  ]جان  كنند  همکاری  یکدیگر  با 
سودان بود كه در سقوط هلی كوپتر در تابستان 2٠٠۵ كشته شد .- نامه 
از منابع نفت و  اتحادیه اروپا سهم خود را  امپریاليسم آمریکا و  مردم[. 
معادن سودان می خواهند؛ دولت اسالمی خواهان آن است كه دیگر آن را به 
عنوان یک دولت تروریست نشناسند تا بتواند با اجرای نسخه های صندوق 
بين المللی پول، به همکاری اقتصادی و مبادله و معامله با بازارهای جهانی 
بپردازد؛ و جنبش آزادی بخش نوین هم به قصد دست یافتن به سهم بزرگی 
از منابع جنوب، شاخه شمالی خودش را قربانی می كند و پيوندهایی را كه 
با حزب های مخالف دارد می گسلد، و هدف سياسی اصلی مورد ادعایش 
پی ریزی  مسير  در  دموكراتيک سکوالر  ایجاد یک سودان  همانا  كه  را، 
یک دولت سوسياليستی بود، زیر پا می گذارد. این است آنچه اكنون در 
سودان می گذرد. با توجه به این زمينه  یی كه توضيح دادم، كوشش می كنم 
به پرسش های شما پاسخ دهم. رفقای دیگر من هم در پاسخ دادن به این 
پرسش ها مرا یاری خواهند كرد.روشن است كه همه پرسی جاری منجر به 
تقسيم كشور خواهد شد. این خواست و انتخاِب اكثریت بزرگی از مردم 
جنوب سودان است. این جدایی شمال و جنوب، مسائل متعددی را پيش 
كادرهای  با  كارآ  دولت  یک  استقرار  مسائل،  آن  از  یکی  آورد.  خواهد 
تواناست كه در دراز مدت بتواند رفاه مردم، از جمله خدمات پایه ای مثل 
آموزش، مواد خوراكی، آب آشاميدنی تميز و بهداشتی، خدمات بهداشتی 
و درمانی، و از همه مهم تر، صلح و امنيت را تأمين كند. اتحادیه اروپا و 
دولت آمریکا قول داده اند كه به دولت جدید كمک كنند، اما تجربه های 
گذشته در عراق و هائيتی و جاهای دیگر دنيا بيانگر تفاوتی كالن است 

ميان آنچه در حرف قول داده می شود با آنچه در عمل اجرا می شود.

س - در زمينه رخدادهای جاری، كارپایه سياسی حزب كمونيست سودان 
در ارتباط با این همه پرسی چيست؟

خوانده  فرا  را  خود  هواداران  و  اعضا  همه  ما،  مركزی حزب  كميته   - ج 
است تا – نتيجه همه پرسی هر چه كه باشد - به تالش و پيکار در راه 
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وحدت كشور ادامه دهند. خواست فوری ما در این مقطع این است كه، 
هر دو دولت فضایی آرام، باثبات و شفاف فراهم كنند تا امنيت آنانی كه 
در همه پرسی شركت می كنند تأمين شود. حزب ما تنها حزبی است كه در 
فعاليت كرده است و می كند. چند روز پيش  جنوب برای وحدت كشور 
دبيركل حزب ما از یک سفر طوالنی به جنوب، كه طی آن به همه شهرهای 
این  بازگشت.  بود،  از مردم صحبت كرده  برای هزاران تن  عمده رفته و 
سفر با هماهنگی مسئوالن حزبی در جنوب تدارک و برنامه ریزی شده بود. 
حزب ما به خواست مردم جنوب احترام می گذارد و آن را می پذیرد، اما از 

تالش برای وحدت دست بر نخواهد داشت.

س - گزارش جلسه كميته مركزی حزب شما به تصميم حزب برای همکاری 
با همه نيروهای سياسی در پيکار برای حفظ وحدت سودان اشاره دارد. چه 
نيروهای سياسی دیگری برای حفظ وحدت سودان بر پایه برقراری یک 

دولت مستقل، دموكراتيک، غيرمتعهد و سکوالر تالش می كنند؟
ج - شاید تا حدود همين یک ماه پيش، همه حزب های كشور می گفتند 
كه خواهان وحدت كشور هستند. اما حمایت از وحدت در حرف یک چيز 
است، و عمل كردن به غير از آن، امری دیگر. دو حزب شریک در حکومت 
]كنگره ملی و جنبش آزادی بخش مردم سودان[ از همان آغاز برنامه كار 
و اهداف خاص خود را داشتند و همان ها را هم دنبال كردند. در همه مقطع 
های زمانی، هر دو حزب در راه تالش های ملی برای حفظ كشور در برابر 

خطرهایی كه آن را محاصره كرده بود، كارشکنی كردند.

س - روشن است كه حزب كمونيست سودان به طور جدی نگران تقسيم 
كشور است. به نظر شما رأی مثبت به جدایی كامل جنوب، و تشکيل یک 

دولت جداگانه چه پيامدهایی خواهد داشت؟
ج - این طور كه به نظر می رسد، اكثر مردم جنوب به استقالل رأی خواهند 
و  عادی  مردم  مدعا صحبت های  این  نيست؛ شاهد  گمانه زنی  این  و  داد، 
بازیگران بانفوذ و مؤثر در صحنه است، از جمله شخصيت های رهبری جنبش 
همه پرسی موجب  قریب الوقوع  نتيجه  مردم سودان.  آزادی بخش  ارتش  و 
پيدایش بسياری كانون های تنش و درگيری در امتداد مرزهای جدید ميان 
شمال و جنوب خواهد شد، به ویژه در منطقه اَبی یای كه برخوردها و تنش ها 
از پيش در آن شکل گرفته و رو به افزایش است. مسائلی از قبيل ملّيت 
دوگانه، بدهی ملی، چراگاه های عشایر و زمين های قبایل، مالکيت زمين و 
مستغالت، استفاده مشترک از زیرساختارها و پاالیشگاه ها و خطوط لوله 
نفت، همه زمينه بالقوه بروز اختالف، و خطر برای همزیستی مسالمت آميز 
نشوند،  فصل  و  حل  خرد  و  تدبير  با  اگر  كه  می آیند،  به شمار  دولت  دو 

می توانند منجر به برخوردهایی خشونت آميز بشوند.

احترام  همه پرسی  نتيجه  به  كه  شد  متعهد  عمرالبشير  گذشته  هفته   - س 
بگذارد. آیا او واقعًا راست می گوید؟ چطور شده است كه او یکباره به 
عملگرایی تبدیل شده كه حاضر است حتی نتيجه  یی مثل تقسيم كشور را 
بپذیرد؟ آیا او در بيان این موضع صداقت دارد؟ یا اینکه به او اطمينان و 
تضمين داده اند كه نتيجه همه  پرسی به سود رژیم دیکتاتوری او خواهد 

بود؟
وقف  را  سياسی اش  زندگی  تمام  همدستانش  همه  مثل  هم  البشير   - ج 
سركوب حقوق و آرمان های مردم در جنوب كرده است. اینان در چندین 
سال از مدت زمان طوالنی حکومت شان، یعنی از سال 1۹8۹ تا 2٠٠4 
]سال امضای موافقتنامه صلح[ جنگ مذهبی یی به نام اسالم راه انداختند 
از  ناشی  فشارهای  زیر  كنند.  خفه  و  منکوب  جنوب  در  را  ما  مردم  تا 
شکست شان در جنگی كه خود به راه انداخته بودند، و نيز زیر فشارهایی 
تا  كردند  موافقت  سرانجام  می شد،  وارد  آمریکا  امپریاليسم  از سوی  كه 
بنشينند و با كافران و بی  دینان درباره صلح مذاكره كنند! آنان چاره  یی 

نداشتند جز پذیرش طرح امپریاليسم آمریکا برای استقرار دو حکومت در 
یک كشور. پس از آن، همه چيز طبق همان طرح پيش رفته است. آمریکا 
تبليغات منفی اش را كاهش داده و امر حقوق بشر و دموكراسی را فراموش 
دموكراتيک  ”اتحاد  از  سودان”  مردم  آزادی بخش  “جنبش  است؛  كرده 
ملی“ بيرون رفته، و برنامه ادعایی اش برای یک سودان واحد را هم كنار 
گذاشته است؛ و البشير هم یک سوم كشور را فروخته است تا در قدرت 
بماند. البشير و راستی و صداقت؟ تنها چيزی كه البشير به آن فکر می كند، 

ماندن در قدرت است.
س - آیا گردن گذاشتن به همه  پرسی هزینه  یی است كه نيروهای اسالمی 
حاكم در سودان حاضر به پرداخت آن شده اند تا بتوانند در بقيه كشور ] 
درشمال[ در قدرت بمانند و با اتحادیه اروپا و آمریکا كنار بيایند؟ برای 
آیا موافقتی صورت  نفتی چه فکری شده و  مالکيت و كنترل ميدان های 

گرفته است؟
ج - پذیرش جدایی جنوب از سوی “حزب كنگره ملی“ نه فقط پرداخت 
هزینه برای باقی ماندن در قدرت و مصالحه و سازش با اتحادیه اروپا و 
آمریکاست، بلکه تنها راهی است كه آن ها برای تأمين و تضمين تسلط 
یک  جانبه و مطلق خودشان در شمال دارند - كه در قالب یک حکومت 
اسالمی و عربی است. از این طریق آن ها از زیر خواست تنظيم و تصویب 
یک قانون اساسی سکوالر در سودان شانه خالی می كنند كه بر مبنای آن 
و حقوق شان  به رسميت شناخته شده  تركيب جمعيت سودان  گوناگونی 
تضمين می شود. در پی جدا شدن جنوب، رژیم اسالمِی حاكم ادعا خواهد 
كرد كه سرانجام شمال به طور كامل عربی و اسالمی شده است. با توجه 
به كشمکش های جاری در “دارفور“ و بُمب ساعتی  یی كه هر آن ممکن 
است در مناطق رود نيل جنوبی و كوه های نوبا منفجر شود، می بينيم كه 
این ادعای فریبکارانه ای بيش نيست. در مورد مالکيت نفت باید بگویم كه 
بجز ميدان نفتی هيگليه در خط مرزی آبی یای كه مورد اختالف و مشاجره 
است، تمام ميدان های نفتی مورد بهره  برداری، در جنوب قرار دارند. اما 
پاالیشگاه ها و خطوط لوله صدور نفت و بندر صادرات )بندر سودان( در 

شمال واقع اند.

س - به نظر شما مسئول اصلی وضعيتی كه اكنون ایجاد شده است چه 
وحدت  می توانست  سياست هایی  یا  اقدام  چه  است؟  نيرویی  یا  شخص 

سودان را تضمين كند و از تقسيم كشور جلوگيری كند؟
ج - همان طور كه پيش تر اشاره كردم، حزب كنگره ملی، كه می خواهد از 
پرداخت هزینه ”موافقتنامه صلح همه جانبه“ِی تحميلی طفره برود، مسئول 
اصلی نتيجه همه  پرسی است. ناكارآمدی جنبش و ارتش آزادی بخش مردم 
امضای  از  ]پس  گذار  دوره  در  سودان  سياسی  نيروهای  دیگر  و  سودان 
”موافقتنامه صلح...“ در سال 2٠٠4[ نيز در پيدایش این وضع بی تأثير 
دموكراتيک  سودان  یک  به  كه  سياسی  نيروهای  همه  اگر  است.  نبوده 
سکوالر اعتقاد دارند، از جمله جنبش و ارتش آزادی بخش مردم سودان، 
نيرو و انرژی شان را صرف این می كردند تا امر وحدت كشور را به عنوان 
انتخابی باارزش و ُپرجاذبه و امکان پذیر برای مردم جنوب ترسيم كنند، 
آنگاه می شد از تقسيم كشور جلوگيری كرد. البته باید گفت كه از زمان 
امضای ”موافقتنامه صلح...“ و پيش از آن در مراحل مختلف مذاكرات، 
نفوذ اتحادیه اروپا و ایاالت متحد آمریکا نيز در فاصله گرفتن این نيروها 

از شکل دادن به آینده سودان نقش داشته است.

كنفرانس  یک  برگزاری  خواستار  شما  حزب  مركزی  كميته  جلسه   - س 
سراسری ملی با شركت همه نيروهای سياسی بر پایه حقوق مساوی شده 
است تا در آن در مورد راه حل های ممکن برای این بحران بحث و تبادل 
امر  این  پيگير  هنوز  آیا  نه،  اگر  كار شدید؟  این  به  موفق  آیا  نظر شود. 

هستيد؟ عملی شدن چنين پيشنهادهایی با چه مانع هایی روبه روست؟
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ج - همه نيروهای اپوزیسيون همچنان پيگير تشکيل چنين كنفرانسی اند. 
به  برگزار شود كه  ) ۵ ژانویه(  این كنفرانس روز 1۵ دی ماه  بود  قرار 
درخواست تعدادی از حزب ها به تعویق افتاد. منظور از این كنفرانس ملی، 
كه تنها همایشی خواهد بود كه می تواند یک وفاق ملی به وجود آورد، 
بحث درباره تمام موضوع های مربوط به آینده كشور است. قانون اساسی 
اعتبار   )  2٠11 ژوئن   ۹  (  13۹٠ ماه  خرداد   1۹ تا  فقط  كنونی  موقت 
كنفرانس  این  در  بنابراین،  است.  گذار  دوره  پایان  تاریخ  همان  كه  دارد 
قرار است كه درباره همه چيز بحث شود، از قانون اساسی و دولت جدید 
كشور،  سياسی  امور  ملی،  اقليت های  به  مربوط  مسائل  تا  گرفته  كشور 
دیگر  و  جنوب  با  رابطه  و  كشور،  دیگر  نقاط  و  دارفور  كشمکش های 
كشورهای دنيا. كميته تدارک این كنفرانس مطالب و گزارش هایی درباره 
لحظه  اما در  توافق كلی حاصل شد.  تهيه كرد. یک  این موضوع ها  همه 
آخر، البشير پيشنهاد یک دولت مركب از گروه های مخلتف را داد. ما با 
آن پيشنهاد مخالفت كردیم، چرا كه در اساس، تکرار همان فرمول قرارداد 
مورد  در  سودان  مردم  آزادی بخش  جنبش  و  دولت  ]ميان  نيفاشا  صلح 
درگيری های جنوب[ خواهد بود. دولتی تشکيل خواهد شد با ۵2 درصد 
نمایندگی از سوی كنگره ملی البشير، و 48 درصد بقيه از ميان تعدادی 
حزب های ساختگی خواهد بود. آنچه به آن نياز داریم یک دولت ملی است 
كه در آن نيروهای سياسی واقعی سهم عادالنه ای داشته باشند. هم اكنون 
حزب های دیگر منتظر روشن تر شدن پيشنهاد البشير هستند، و بيشتر این 
ها، حزب هایی هستند كه مصر و عربستان سعودی روی آنها نفوذ دارند. 
نظر و هدف ما، یافتن گسترده  ترین توافق ممکن بين همه گروه های درگير 

و حركت به سوی فعاليت های توده ای است.

برگزاری  از  س - چشم انداز رخدادهای مسالمت آميز در سودان را پس 
كشوری  سودان  می بينيد؟  چطور  جنوبی  سودان  شدن  جدا  و  همه پرسی 
وسيع و فقير است كه كشمکش های گروهی در آن سابقه ای طوالنی دارد. 
شورشيان در همه جا هستند: در غرب در دارفور، در شرق در كوه های نوبا، 
و در اطراف رود نيل . این خطر وجود دارد كه اگر جنگی صورت بگيرد، 
به سرعت به مناطق دیگر سرایت كند. هنوز بحران در دارفور و در شرق 
رفع نشده است. آیا امکان دارد كه پس از همه پرسی در جنوب، این مناطق 

كشور هم خواهان جدایی از شمال شوند؟ 
ج - نخست باید تأكيد كرد كه به رغم وجود ”موافقتنامه صلح...“، در هيچ 
نقطه  یی از كشور صلح و آرامش برقرار نيست، از جمله در جنوب. دارفور 
شاهد باال گرفتن برخوردهای نظامی است. همچنين، اگر به  زودی بر سر 
یک راه حل مسالمت آميز و رضایت  بخش به منظور عملی كردن خواست 
های عادالنه مردم در منطقه ابی ایا توافقی صورت نگيرد، این منطقه هر آن 

ممکن است منفجر شود. برقراری صلح در سودان هنوز خيلی كار دارد.

چه  كمونيست  حزب های  به  ویژه  و  جهان  ترقی خواه  نيروهای  از   - س 
توقعی دارید؟

ج - همان طور كه هم در بيانيه مطبوعاتی كميته مركزی و هم در بيانيه 
هيأت سياسی آمده است، همبستگی با مبارزه مردم و حمایت از آن می تواند 

به شکل های گوناگون صورت گيرد، از جمله:
انتشار محتوای دو بيانيه یی كه به آن اشاره شد؛

خواستن از دولت خارطوم كه به حقوق و آزادی های دموكراتيک احترام 
بگذارد؛

اشاره كردم،  به آن  بدهد كنفرانس ملی، كه  اجازه  از دولت كه  خواستن 
آن  در  بتوانند  هم  دارفور  در  مسلح  گروه های  جمله،  از  و  شود،  برگزار 

شركت كنند؛
فشار آوردن به نيروهای امپریاليستی، و به طور عمده به اتحادیه اروپا و 
ایاالت متحد آمریکا، برای پایان دادن فوری به مداخله در امور داخلی ما، 

به  ویژه پایان دادن به پشتيبانی از دولت خارطوم؛
در صورت امکان، فرستادن هيأت ها و نمایندگانی برای بازدید از سودان 
و آشنا شدن با وضعيت موجود در این كشور. خوب است روزنامه نگاران 
نيز در ميان این هيأت ها باشند. این بازدیدها را می توان با هماهنگی حزب 

ما ترتيب داد.

نامه مردم: رفيق فتحی، از وقتی كه در این شرایط بسيار دشوار و حساس 
برای این مصاحبه در اختيار ما گذاشتيد، متشکریم. موفقيت مبارزه هدفمند 
حزب كمونيست سودان، نيرو های مردمی و جنبش كارگری سودان در راه 

صلح، دموكراسی و پيشرفت را آرزو داریم
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كازيوه/شماره 4/ دي ماه 1389              صفحه  21            



  كازیوه ی كوردی

سه روتار 
حزبی چه پی كوردی!

)پێشتر  سیاسی  كه سایه تی  هه ندێك  ساڵێكه   چه ند  ماوه ی 
و  كۆمه ڵه   دابڕاوانی  زۆربه یان  كه   زان(،  كۆمۆنیست  خۆبه  
حزبی كۆمۆنیستی كرێكارین به  رواڵه ت له  رووی خێرخوازی و 
باوڕیان به  »كۆمۆنیسم«، له م الو له و ال باسێكیان هێناوه ته  
ئاراوه  كه  بریتییه  له  »پێویستی دروست كردنی حزبێكی چه پی 
كوردستانی«! ئه م باسه  كه  له  ئه ساسدا هیچ بنه مایه كی فیكری 
و تئۆری ماركسیستی له  پشته وه  نییه  و دووره  له  بنه ماكانی 
تێكۆشانی هاوبه شی كۆمۆنیسته كان، ته نانه ت ئه گه ر به  راستی 
له  رووی خێرخوازی و نییه ت پاكی ئه م كه سانه شه وه  بێت، له  
بنه ڕه تدا هیچ مانایه كی نییه ، جگه  له  دروست كردنی ئینشقاق 
و چه ند به ره كی له  ناو بزووتنه وه ی كۆمۆنیستی ئێراندا و نه  
ته نها ناتوانێت له  خزمه تی ئه م بزووتنه وه یه دا بێت، به ڵكوو 
ته فره قه   و  ده دات  بزووتنه وه یه   له م  زه ربه   خۆی  نۆبه ی  به  
ده خاته  ناو به ره ی كۆمۆنیسته  كورده كان و باقی كۆمۆنیسته كانی 

ئێران. 

جیاله مانه ، پێویسته  له م به رێزانه  بپرسین له  كه یوه  و له سه ر 
كام بنه مای ماركسیستی كۆمۆنیسته كان به  پێوه ری »نه ته وه یی« 
لنین  و  ئێنگلس  ماركس،  له   یه ك  كام  و  ده كرێن  دابه ش 
»نه ته وه »  ئه ساسی  له سه ر  خۆیان  واڵتانی  كۆمۆنیسته كانی 
دابه ش و پچڕپچڕ كردووه  تا كۆمۆنیستێكی كورد له  كوردستانه دا 

ده ست بداته  وه ها كره وه یه ك؟ 

ماركس  به نرخه ی  هه ره   دروشمه   ئه و  قه ت  دۆستانه   ئه م  ئایا 
كۆمۆنیست  حزبی  مانیفستی  به رگی  له سه ر  كه   ئێنگلسیان،  و 
جیهان  كرێكارانی  به كرگتنی  بانگه شه ی  كه   نه دیوه   نووسراوه  

ده كات؟ 

به  باوه ڕی ماركس كرێكارانی جیهان پێویسته  یه ك بگرن به اڵم 
به  باوه ڕی ئه م به ناو كۆمۆنیستانه  كرێكاران و كۆمۆنیسته كانی 
ئێران ده بێ به  پاساوی ته عه لوقیان به  ئه م یان ئه و  نه ته وه ی 

ئێران لێك جودا ببنه وه . 

خزمه ت  له   ده توانێت  ته فره قه یه   و  دابه شكردنه   ئه م  ئایا 
بزووتنه وه ی كرێكاران و كۆمۆنیستی ئێران یان كوردستان، كه  

ئه ویش له  حاڵی حازردا به شێكه  له  »ئێران« دابێت.

بێگومان ئه گه ر به  قسه ی ئه م دۆستانه  بێت به  زووترین كات 
پێویسته  كۆمۆنیسته كانی به لوچستان و ئازه ربایجان و خوزستان 
و هتد به  پاساوی »نه ته وه یی« ریزی كۆمۆنیسته كانی ئێران 
به جێبهێڵن و حزب و رێكخراوی تایبه ت به  خۆیان پێك بهێنن! 

ئایا ئه مه  جگه  له  پچڕپچڕ كردن و ناتوان كردنی بزووتنه وه ی 
كۆمۆنیستی و كرێكاری ئێران ناوه رۆكێكی تری هه یه ؟

ئایا ئه مه  شێوه یه ك له  شێوه كانی فیكری نه ته وه په ره ستی نییه  
كه  له  جلی ماركسیزم دا خۆی ده نوێنێت؟ 

بێگومان هه ر كه سێك كه  ئه لف و بێی ماركسیزمی خوێندبێت، 
باش ده زانێت كه  له  ماركسیزم دا نه ته وه په ره ستی و پێناسه كردنی 
و   نییه   بنه مایه كی  هیچ  نه ته وه یی  پێوه ری  به   كۆمۆنیسته كان 
هه ر كه س و الیه نێك به  هه ر پاساوێك بۆ ئه م مه به سته  هه وڵ 
بدات نه  ته نها كۆمۆنیست به  ئه ژمار نایه ت، به ڵكوو به كرده وه 

له   ریزی دوژمنانی كۆمۆنیزمدا خۆی ده بینێته وه . 

»كۆمۆنیسم« كورد و فارس و عه ره ب و عه جه می نییه  و به م 
پێوه ره  پێناسه  ناكرێت. 

هه ڵبه ت ئه مه  به م مانایه  نییه  كه  كۆمۆنیسم و كۆمۆنیسته كان 
و  دانانێن  نه ته وه ییه كان  تایبه تمه ندییه   بۆ  به هایه ك  هیچ 
ئینكاری ئه م تایبه تمه ندییانه  ده كه ن. به ڵكوو به م مانایه  كه  
جیاوازی ره گه زی و زمانی و نه ته وه یی، كۆمۆنیسته كان لێك جودا 
ناكاته وه  و پێویسته  وێڕای سه رنجدان به م تایبه تمه ندییانه ، 
شێوه یكی  به   سه رمایه داری،  سیستمی  به   دژ  خۆیان  خه باتی 

هاوبه ش و یه كگرتوانه  به ره وپێش ببه ن. 

راسته ئێمه ی كۆمۆنیست دژی هه ر چه شنه  هه اڵواردنێك، له وانه  
هه اڵواردن و ئینكاری نه ته وه كان خه بات ده كه ین،  به  شایه تی 
مێژووی یه كسه د ساڵی ئه خیر، هه میشه  و له  هه موو حاڵێكدا 
گه النی  پێشكه وتنخوازه كانی  نه ته وه ییه   بزووتنه وه   پشتیوانی 
جیهان بووین و له م پێناوه دا به  هه زاران قوربانیمان داوه ، به اڵم 
چه شنه   هه ر  ئاسه واره كانی  سه رجه م  سڕینه وه ی  ئێمه   ئامانجی 
نابه رابه ری و هه اڵواردنێك و دامه زراندنی وه ها كۆمه ڵگایه كه  
كه  هیچ كه س و نه ته وه یه ك، به هیچ پاساو و بیانوێك تێیدا 

نه چه وسێته وه  و بنده ست نه بێت. 

نابه ین  رێگه یه ك شك  هیچ  ئامانجانه ،  به م  گه یشتن  بۆ  ئێمه  
و  زمان  جیاوازی  بێ  به   خۆمان،  هاوبه شی  خه باتی  له   جگه  

نه ته وه  و ره گه ز و واڵت. 

به اڵم ئامانجی نه ته وه په ره ست یان ناسیونالیستێك، له  باشترین 
حاڵدا ته نها و ته نها وه رگرتنی سه ربه خۆیی نه ته وه یی و رزگار 

كردنی نه ته وه یه تی له  هه اڵواردنی نه ته وه یی. 

زانه   خۆبه كۆمۆنیست  دۆسته   ئه م  ئه وه ی  بڵێین  كه   نییه   سه یر 
كوردانه  بانگه شه ی بۆ ده كه ن سه رله  نوێ هێنانه كایه ی هه مان 
به   ساڵ  سی  له   پتر  دوای  كه   رابردوه   »كۆمه ڵه «ی  دروشمی 

كرده وه  شكه ستی هێناوه . 
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»كۆمه ڵه «ش له  سه ره تای دروست بوونی خۆیه وه  به  جێاكردنه وه ی 
ریزی خۆی و ته نانه ت به  دژمنایه تی كردنی حزب و رێكخراوه  
كوردستانی  و  كوردی  كۆمۆنیستی  ئااڵی  ئێران،  كۆمۆنیسته كانی 
به رز كرده وه  كه  ئێستا ئاكامه كه ی و رێژه ی سه ركه وتنه كه ی له م 

بواره دا له  به رچاوماندایه . 

و  ئه ندام  و  بناخه دانه ران  زۆری  زۆربه ی هه ره   و  سكرتێره كه ی 
كادره كانی سه ریان له  »ناسیونالیسم« ده رهێنا و ئێستا بانگه شه ی 

ئه وه  ده كه ن كه  »كۆمۆنیسم« باوی نه ماوه  و ...هتد. 

غه ڵه تی  بنه مای  هه مان  سه ر  له   ئێستاش  تا  كه   ئه وانه ی 
كۆمه ڵه ی  سه نگه ری  »له   خۆیان  وته ی  به   و  ده ڕۆن  پێشوویان 
له   زه ربه یان  تر  له وانی  كه متر  به كرده وه   ماونه ته وه ،  كۆندا« 

بزووتنه وه ی كۆمۆنیستی و كرێكاری ئێران نه داوه . 

به وپه ڕی  دامه زراندنییه وه ،  رۆژی  یه كه م  له   هه ر  كه   ره وتێك 
كۆمۆنیستی  رێكخراوه   و  ئه حزاب  سه رجه م  دژایه تی  گڕوتینه وه  
و كرێكارییه كانی جیهان ده كات و جگه  له  خۆی هه موویان به 
» الده ر« ده زانێ، ناتوانێ و نه یتوانیوه  له  ریزی كۆمۆنیسته كاندا 

جێی ببێته وه . 

به   كه   كۆنانه «،  »كۆمه ڵه ییه   ئه م  كۆششی  و  هه وڵ  بێگومان 
هه مان ته ر بییه ت و بنه مای ئه خالقی و فیكری به اڵم به  ناوی 
هیچ  ناتوانێت  هه ڵداوه   سه ریان  كوردی«یه وه   »كۆمۆنیستی 

داهاتوویه كی هه بێت و پێشاپێش مه حكوم به  شكه سته . 

ساڵه ی  چه ند  و  سی  ئه زموونی  و  ته جروبه   كه   دۆستانه   ئه م 
كۆمه ڵه یان له  به رچاو دایه  و خۆیان به شێك بوون له و »ره وته  
هه ڵه یه « پێویسته  به وپه ڕی هوشیارییه وه  هۆكاره كانی شكه ست 
هێنانی ئه م »رێكخراوه  كۆمۆنیستیه  كوردستانییه « لێك بده نه وه  
و جارێكی تر هه مان رێوشوێنی چه وت و هه ڵه  نه گرنه  به ر و 
چیتر پێوه ری نه ته وه یی، ئه ویش له  واڵتێكی فره نه ته وه ی وه ك 
ئێراندا نه كه نه  بیانوێك بۆ جوداسه ری ئه م رێچكه  پڕهه ڵه یه  
نه گرنه  به ر و جلی ناسیونالیزم نه كه نه  به ر كۆمۆنیسم و له وه  
زیاتر زه ربه  له  بزووتنه وه ی چه پ و كۆمۆنیستی ئێران نه ده ن و 

ریزه كانی خه باتی هاوبه شی كۆمۆنیسته كان پچڕپچڕ نه كه ن. 

تایبه ت  هه ندێك  ئه مه ش  و  كوردین  ئه وانیش  و  ئێمه   راسته  
مه ندی زمانی و فه رهه نگی مان پێده به خشێت، به اڵم ئه مه  ته نها 
دنیا  كۆمۆنیسته كانی  نییه  و سه رجه م  كورد  ئێمه ی  به   تایبه ت 
لنین«یش ده گرێته وه  و  ئێنگلس و  ته نانه ت خودی »ماركس و 
ئوانیش لێی بێ ئاگا نه بوون و ئینكاری پێناسه ی نه ته وه ی خۆیان 
نه كردووه ، به اڵم ماركس له  عه ینی ئاڵمانی بوونیدا بانگه شه ی 
هاوپشتی و یه كیه تی جیهانی كۆمۆنیسته كان و كرێكارانی ده كرد. 
لنین له  هه مان كاتدا كه  به  زمانی رووسی ده نووسێت و فه رهه نگ 
بۆ  و  ناگرێت  كه م  به   خۆی  نه ته وه كه ی  زمانی  و  ئه ده بیات  و 
گه شه  كردنی جۆره ها پێشنیار و به رنامه  ده خاته  روو، له  هه مان 
كاتدا ریزی كۆمۆنیسته كانی ئیمپراتۆریه تی فره نه ته وه ی روسیه ی 
غه یری  كۆمۆنیسته    كادره   و  ناكات  پچڕپچڕ  لێك  قه یسه ری 

رووسه كان، هان نادات كه  ریزی خۆیان له  كۆمۆنیسته  رووسه كان 
له   ته ئكید  به رده وام  پێچه وانه وه   به   به ڵكوو  بكه نه وه   جودا 

پێویستی پاراستنی یه ك ریزی كۆمۆنیسته كان ده كات. 

هه روه ها له  حاڵێكدا كه  عه لی خامنه یی »تورك« و ئه حمه دی 
بیژه ن  و  »به ختیاری«  ره زایی  موحسێن  و  »فارس«  نژادی 
زه نگه نه ی »كورد« به  بێ ره چاو گرتنی جیاوازی نه ته وه ییان 
خزمه ت  له   سیاسه ته كانی  و  ئامانج  كه   رژیمێكن  كاربه ده ستی 
سه رجه م سه رمایه دارانی ئێران به  بێ جیاوازی نه ته وه یی دایه ، 
باتی هه ستانمان به  خه باتێكی  له   ئێمه ی كۆمۆنیست  بۆ ده بێ 
یه كگرتووانه ی هاوبه ش، به  پێوه ر یان به  پاساوی نه ته وه یی 

ریزه كانی خۆمان پچڕپچڕ كه ین؟

ئایا ئه م كاره  له  خزمه ت سیستم و رژیمی كۆنه په ره ستی حاكمدا 
نییه ؟ 

له  روانگه ی ئێمه وه  هه ر چه شنه  بانگه شه یه ك بۆ جودا كردنه وه ی 
و  ئێران  كۆمۆنیسته كانی  له   كوردستان  كۆمۆنیسته كانی  ریزی 
له   ته واوه تی  به   بێت،  پاساوێك  و  بیانوو  هه ر  به   جیهان، 
خزمه ت سیستمی سه رمایه داری ناوخۆیی و ئمپریالیزمی جیهانی، 

یه عنی سیستمی سه رمایه داری جیهانی دایه . 

ئه مه ش هیچ پێوه ندییه كی به  ئه م یان ئه و قۆناغی مێژوویی یان 
ئاستی پێشكه وتوویی نه ته وه  و كۆمه ڵگاكانه وه  نییه  و له  هه ر 

دۆخ و قۆناغێكدا ده بێ له  به ر چاو بگیردرێت. 

به اڵم پێویسته  كۆمۆنیسته كان، له وانه  كۆمۆنیسته  كورده كان به  
و  كوردستان  تایبه تی  دۆخی  ئاگاداری  دڵپاكیه وه   و  هوشیاری 
پێناو  له   و  بن  ئێراندا  له   نه ته وه یی  هه اڵواردنی  سیاسه تی 

سڕینه وه یدا خه بات بكه ن. 

كۆمۆنیسته كانی  خه باتی  گۆڕه پانی  له   به شێكه   ئه مه ش  چونكه  
كورد و غه یری كورد كه  بۆ سڕینه وه  و له  ناوبردنی هه ر چه شنه  
بواره كانی  له  سه رجه م  نایه كسانی،  و  دیكتاتۆرییه ت  و  ستمه م 
كۆمه ڵگایه كی  دامه زراندنی  ئامانجیان  و  ده كه ن  خه بات  ژیاندا 

به خته وه ر و لێواولێو له  دیمۆكراسی و دادپه روه رییه .

و  ناوچه   هه ر  مه ندییه كانی  تایبه ت  ئینكاری  بێ  به   كه واته    
هه رێمێك له  ئێران، چ له  رووی زمانی، فه رهه نگی و نه ته وه ییه وه  
و چ له  رووی ئابووری، كۆمه اڵیه تی و جوغرافیاییه وه ، پێویسته  
به م پێوه رانه  كۆمۆنیسته كان دابه ش نه كه ین و پێویستی خه باتی 

هاوبه ش و یه كگرتووانه  یان نه خه ینه  ژێر پرسیاره وه . 

با نه ته وه په ره ست و ره گه زپه ره سته كان، به  هه ر پاساوێك درز 
ژه هری  و  دنیاوه ،  گه النی  هاوبه شی  ریزی خه باتی  ناو  بخه نه  
»پیاڵه «ی  ناو  بكه نه   ره گه زپه ره ستی  و  نه ته وه یی  كینه ی 
چه وساوه كانی دنیاوه ، ئه مه  ئیش و ئامانجی ئێمه ی كۆمۆنیست 

نییه .

جیهان  گه النی  یه كگرتوویی  و  یه كسانی  و  برایه تی  بۆ  ئێمه  
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پێویسته   الیه نێك  و  كه س  هه موو  له   پێش  كه واته   تێده كۆشین، 
و  بپارێزین  خۆمان  یه كگرتووانه ی  و  هاوبه ش  خه باتی  ریزه كانی 
ترسمان له  هات و هاواری پڕ له  رق و نه فه ره تی نه ته وه په ره سته كان 
و ره گه زپه ره سته كان نه بێت و بۆ رازی كردنیان، ده ست نه ده ینه  پچڕپچڕ 

كردنی ریزی خه باتی هاوبه ش و یه كگرتووانه مان. 

ره مزی  جیهان  كۆمۆنیسته كانی  و  كرێكاران  یه كیه تی  و  یه كگرتوویی 
سه ركه وتنیانه . كۆنه په ره سته كان و پارێزه رانی نیزامی سه رمایه داری، 
له م یه كگرتن و یه ك ریزییه  ده ترسن، پێویسته  به وپه ڕی هوشیاریه وه  

ئاگامان له  خواست و پیالنه كانیان بێت و نه كه وینه  داویانه وه . 

ده سته ی نووسه رانی كازیوه         
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               كازیوه  
 به  دۆستان و هاورێكانتان بناسێنن !



بهرزوبهڕێزبێتیادی٢یرێبهندان
65مینساڵرۆژیدامهزرانیكۆماریكوردستان

2ی رێبه ندانی ئه مساڵ )2ی به همه ن( ٦5مین ساڵڕۆژی دامه زرانی 
كۆماری كوردستان  به  رێبه رایه تی پێشوا قازی محه ممه ده .

هه تاویدا  ١32٤ی  رێبه ندانی  2ی  له   واته   پێش  ساڵ   ٦5  
دوای ساڵها خه بات و تێكۆشانی گه له كه مان دژ به  هه اڵاردنی 
نه ته وه یی و سته مكارییه كانی سیستمی پاشایه تی )په هله وی( له  
جیهانیدا  و  ناوخۆیی  گونجاوی  هه لێكی  له    ئێران،  كوردستانی 

دامه زرادنی كۆماری كوردستان له  شاری مهاباد راگه یه ندرا. 
حزبێكی  وه ك  ئێران  توده ی  حزبی  مێژووییه دا  قۆناغه   له و 
ناسراو و خاوه ن ئێعتباری سه راسه ری، به  پێی بنه ماكانی فیكری  
سیاسی خۆی كه  دژ به  هه ر چه شنه  سته مكاری و هه اڵواردنێك، 
له وانه  هه اڵواردنی  نه ته وه یی بوو، به  بێ دوو دڵی یان هه ر 
چه شنه  ئه ما و ئه گه رێك پشتیوانی هه مه الیه نه ی خۆی بۆ كۆماری 
كوردستان راگه یاندن و به كرده وه  و له  عه مه لدا بۆ سه قامگیر 

بوون و گه شه  كردنی كۆماری كوردستان هه وڵی دا. 
هه روه ها سه رجه م ئه ندامان و الیه نگرانی حزب له  كوردستان، 
كه  له و سه رده مه دا زۆربه یان كه سانی خوێنده وار و لێهاتوو له  
بواره  جیاجیاكانی ئابووری، سیاسی و ئیداره ی بون، خۆبه خشانه  
به  وه زاره ت و داموده زگاكانی كۆماری كوردستان پێوه ست بوون و 
به وپه ڕی له خۆبردووییه وه  زانست و تواناكانی خۆیان بۆ گه شه  

كردنی كۆماری كوردستان خسته  گه ڕ. 
خوراسانه وه   له   توده یی  لێهاتووی  ئه فسه ری  چه ندین  هه روه ها 
ته جروبه ی  و  ئه زموون  و  مهاباد  و  ئازه ربایجان  رویانكرده  
خۆیان بۆ دامه زراندنی ئه رته شێكی سه رده میانه  بۆ هه ر یه ك له  
حكومه تی میللی ئازه ربایجان و كۆماری كوردستان خسته گڕ. )پتر 

له  20 ئه فسه ری لێهاتوو.(
كۆماری  بۆ  ئێران  توده ی  و حیمایتی حزبی  هه ڵبه ت پشتگیری 
كوردستان و هه روه ها حكومه تی میللی ئازه ربایجان كه  پێش له  
كۆماری كوردستان دامه زاربوو، له  راستیدا پێوه ندی به  ئه و بنه ما 
و ئامانجانه وه  بوو كه  هه م حكومه تی میللی ئازربایجان و هه م 
كۆماری كوردستان له  سه ری دامه زرا بوون و هه وڵیان بۆ ده دا. 

كۆماری كوردستان حكومه تێكی نه ته وه یی و ناوچه یی بوو كه  به  
ئامانج و مه به ستی دژایه تی كردنی هه ر چه شنه  هه اڵواردنێك،به  
تایبه ت هه اڵواردنی نه ته وه یی له  سه ر ئه ساسی باوه ڕ به  دیمۆكراسی 
راسته قینه  و دژایه تی كردنی ئیمپریالیزم و نه هێشتنی ئاسه واری 
كوردستاندا  له   فه رهه نگی  و  سیاسی  ئابووری،  دواكه وتوویی 
حزبی  ئامانجه كانی  و  خواست  هه مان  ئه مانه ش  پێكهاتبوو، 
توده ی ئێران بوون و هه مان بنه ماڵگه لێك بوون كه  حزبه كه مان 

له  پێناویدا خه بات و تێكۆشانی ده كرد. 
»بێ  الیه نی  و  كه س  هه ندێك  نووسینه كانی  وته و  واته   كه  

نوێ  ناوی »خوێندنه وه ی  ژێر  له   سااڵنه دا  له م  كه   ناسنامه » 
ئیدیعای  كوردستان«  كۆماری  بۆ  سه رده میانه   لێكۆڵینه وه ی  و 
ئه وه  ده كه ن كه  گوایه  حزبی توده ی ئێران له  رووی هه لپه ره ستی 
كۆماری  له   )شۆره وی(پشتیتوانی  سۆڤیه ت«  »فه رمانی  به   یان 
كه سانه   ئه م  و  نییه   بنه مایه كی  هیچ  كردووه ،  كوردستان 
مێژویی  شێواندنی  به مه به ستی  یان  ناشاره زایی  له رووی  یان 
راسته قینه ی كۆماری كوردستان و خه شدار كردنی سیمای حزبمان 

هه وڵده ده ن. 
ئه وه ی كه  تا ئێستا له  الیه ن ئه م كه س و الیه نانه وه  له  ژێر 
ناوی »خوێندنه وه ی نوێ بۆ كۆماری كوردستان« ئه نجام دراوه ، 
له  راستیدا هیچ نییه  جگه  له  دووپات كردنه وه ی تۆمه ته كان و 
پروپاگه نده كانی ده زگای »ساواك« له  دژی حزبی توده ی ئێران 
قه ڵه مێكی  به   و  تر  زمانێكی  به   به اڵم  كوردستان.  كۆماری  و 

تر. 
به   به ستن  پشت  به   كه س  هه ندێك  سااڵنه دا  له م  نموونه   بۆ 
ئامریكا،  و  بریتانیا  ده ره وه ی  وه زاره تی  نهێنییه كانی  »به ڵگه  
كۆماری  گوایه   كه   ئاراوه   هێناوه ته   پرسه یان  ئه و  نوێ  سه رله  
كوردستان له  الیه ن »سۆڤیه ت«ی جارانه وه  به  مه به ستی گوشار 
خستنه  سه ر حكومه تی مه ركه زی ئێران، بۆ وه رگرتنی ئیمتیازی 
»قه وام  كه   ده واتر  و  هێنرابوو  پێك  ئێران  باكووری  نه وتی 
به   به ڵێنی  ئێران(  كاتی  ئه و  وه زیرانی  )سه رۆك  سه ڵته نه » 
رووسه كاندا كه  ئیمتیازی نه وتی ئه و ناوچه یان پێده به خشێت، 
ئیتر ئه رته شی سوور له  كوردستان و ئازه ربایجان پاشه كشێی كرد 

و پشتی كۆماری كوردستانی چۆڵ كرد!
ئه مه  هه مان تۆمه ت و ته بلیغاته كانی ساواكی شایه  كه  هه زاران 
جار له  ده زگا و راگه یاندنه  ره سمییه كانی سه رده می پاشایه تیدا 
وتراوه  و راگه یه ندراوه . كه واته  نه  ته نها »خوێندنه وه ی نوێ 
بۆ كۆماری كوردستان و رۆڵی سۆڤیه ت و حزبی توده ی ئێران له  
پێكهاتن و سه ركوتكردنی ئه و كۆماره » نییه ، به ڵكوو ته بلیغاتێكی 
دێرینی دوژمنانی كۆماری كوردستانه  كه  له  ئێستادا له  زمانی 

كه سانی »بێ ناسنامه » و ناشاره زاوه  دووپات ده كرێته وه . 
هه ڵبه ت گومان له وه دا نییه  كه  ئێمه  قه ت ناشارازه كان، كه  هیچ 
نییه ت خراپییه كیان نییه ، ناخه یه نه  پاڵ ئه و كه س و الیه ن و 
ده زگایانه وه  كه  بۆ مه به ست گه لێكی تایبه ت، ده ستیان داوه ته  
چه واشه  كردن و شێواندنی مێژووی كۆماری كوردستان. به اڵم له  

كرده وه دا هه ر دوو ال له  خزمه ت یه ك ئامانجدان. 
پشت به ستنی ئه م كه س و الیه نانه  به  »به ڵگه  نه هێنییه كانی 
سه رده مه دا.  له و  ئه مریكا«  و  بریتانیا  ده ره وه ی  وه زاره تی 
الیه نانه   و  كه س  ئه م  چونكه   روونده كاته وه ،  بۆ  شتمان  زۆر 
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پشتی  و  ناهێنن  كار  به   به ڵگانه   ناو  به   ئه م  هه ڵكه وت  به  
پێنابه ستن به ڵكوو به  عه مد ئه م كاره  ده كه ن. ئه گه ر نا، ئه مانه  
ئه گه ر به راستی لێكۆڵه ر و مێژووناسن، ده بێ باش بزانن كه  بۆ 
ناسین و لێكۆڵینه وه ی هه ر چه مكێك و مێژووی هه ر دیارده یه ك 
له  ده ره جه ی یه كه مدا ده بێ روو بكه ینه  ئه و به ڵگه  و هێما و 
ئاسه وارانه ی كه  راسته وخۆ له و دیارده  یان قۆناغه  مێژووییه  به  

جێماون. 
له   مێژوو  خوێندنه وه ی  و  لێكۆڵینه وه   بنه مای  و  ئه ساس  ئه مه  
رووی زانستییه وه ن. به اڵم ئه م كه س و الیه نه  به ناو »لێكۆڵه ر 

و مێژووناس«ه  به  عه مد ئه مه  له  بیر ده كه ن .

ده ره وه ی  وه زاره تی  له  الیه ن  كه   به ڵگه نامانه   ئه و  راستیدا  له  
خراوه ته   كوردستان  كۆماری  به   سه باره ت  بریتانیا  و  ئامریكا 
كه   دكات  بیانوانه   و  تۆمه ت  له و  گوازارشت  ته نها  به رده ست، 
پشت  به   ئامریكا  و  بریتانیا  حكومه ته كانی  قۆناغه دا  له و 
ده كرد  كوردستانیان  كۆماری  دامه زرانی  دژایه تی  پێیان  به ستن 
و پاساوێك بوون بۆ پاڵپشتی و پشتیوانی هه مه  جۆره یان له  
حكومه تی مورته جیعی قه وام سه ڵته نه  بۆ هێرش كردنه  سه ر و 

سه ركوت كردنی كۆماری كوردستان. 
تا  كوردستان  كۆماری  دامه زرانی  داخی  كه   ئه وه یه   واقعیه ت 
 ٦5 دوای  و  دایه   ئامریكا  و  بریتانیا  دڵی  له   هه ر  ئێستاش 
ساڵ هێشتا له  دووپات بوونه وه ی ئه زموونی كۆماری كوردستان 
ده ترسن. هه ر ئه مه ش بۆته  هۆی هه وڵدان بۆ چه واشه  كردن و 

شێواندنی مێژووی ئه و كۆماره  له  الیه ن ئه م حكوماتانه وه . 
كۆماری كوردستان، به  پێی سه رجه م ئه و سه نه د و به ڵگه نامه حاشا 
هه ڵنه گرانه ی كه  له  به رده ستدان، له وانه  »رۆژنامه ی كوردستان« 

زمان حاڵی كۆماری كوردستان و وته  و لێدوانه كانی سه ركرده كانی 
ئه و كۆماره ، به  تایبه ت پێشوا قازی محه مه د به  باشی ئه وه مان 
بۆ ده سه لمێنن كه  كۆماری كوردستان حكومه تێكی پێشكه وتنخواز 
سیاسه ته   دژایه تی  تایبه ت  به   كه   بوو  ئه مپریالیستی  دژه   و 

ئیمپریالیستییه كانی ئه مریكا و بریتانیای ده كرد. 
هه ڵبه ت ئه مه ش ئاكامی حیمایه ت و پشتگیری هه مه الیه نه ی ئه و 
دوو ده وڵه ته  له  حكومه تی مورته جیع و سه ركوتگه ری تاران )به  

سه رۆكایه تی قه وام سه ڵته نه ( بوو. 
له  واقیعدا كۆماری كوردستان به  هۆی ماهییه تی پێشكه وتخوازانه ی 
كۆنه په ره ستانی  هه مه الیه نه ی  گوشاری  ژێر  كه وتبووه   خۆی 

ناوخۆی ئێران و پشتیوانه كانیان كه  بریتی بوون له  ده وڵه تانی 
ئیمپریالیستی، به  تایبه ت ئامریكا و بریتانیا و سه رئه نجام هه ر 

به  پیالن و كوششی ئه و الیه نانه سه ركوت كرا. 
كۆماری كوردستان هه رگیز ده ستكرد و دامه زروه یه كی بێ بنه مای 
داسه پێنراو له  الیه ن ئه رته شی سووری سۆڤیه ت )شۆره وی( نه بوو 
هه ره سی  ئێران  له   ئه رته شه   ئه و  ده ره وه ی  چوونه   هۆی  به   تا 

هێنابێت. 
پیالنی  هۆی  به   به ڵكوو  نه هێنا،  هه ره سی  كوردستان  كۆماری 
چه كداری  هێزی  هێرشی  و  بریتانیا  و  ئامریكا  ده وڵه تانی 

ده وڵه تی مه ركه زی ئێرانه وه  سه ركوت كرا. 
ئه و كۆماره  هه ڵقواڵوی ناخی كۆمه ڵگای كوردی بوو بۆ واڵمدانه وه ی 
20 ساڵ سته می نه ته وایه تی و دیكتاتۆریه تی ره زا شای په هله وی، 
پاشایه ك كه  به  پێی هزاران به ڵگه ی مێژوویی خۆی  به  كودتا 
و پیالنی ده ره كی هاته  سه ر حوكم . كه  له  مێژووی ئێراندا به  

كودتای ئینگلیسی »سه ید زیا – ره زا شا« به ناوبانگه . 
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ئینقالبی  ده سكه وته كانی  سه رجه م  سڕینه وه ی  كه   كودتایه ك 
حكومه تی  به رهه مه كه ی  و  ئامانج  كردبووه   ئێرانی  مه شروته ی 
دیكتاتۆری ره زا شای په هله وی بوو كه  بۆ یه كه مجار به  دروشمی« 
چه مكی  شا«  یه ك  واڵت،  یه ك  حكومه ت،  یه ك  میلیه ت،  یه ك 
هه اڵواردنی نه ته وه یی هێنایه  ناو فه رهه نگی سیاسی ئێرانه وه  و 

به  دڕندانه ترین شێوه كان ئه م سیاسه ته ی به ڕێوه  ده برد. 
ئازه ربایجان  میللی  و حكومه تی  كوردستان  كۆماری  دامه زراندنی 
له  ئاكامی ئه م سیاسه ته  زاڵمانه دا و بۆ دژایه تی كردنی ئه و 
حكومه ته  كه  ده ستكردی راسته وخۆی ئیمپریالیزمی بریتانیا بوو، 
سه ریان هه ڵدا و هه ر ئه مه ش بووه  هۆی دژایه تی هه مه الیه نه ی 
ئیمرپالیزمی بریتانیا و ئه مریكا له  گه ڵیاندا و پیالن داڕشتن و 

هه وڵدانیان بۆ سه ركوتكردنی ئه م دوو كۆماره  سه ر به رزه . 
هه ر چه ند ته مه نی كۆماری كوردستان له  ١١ مانگ تێپه ڕ نه بوو، 
به رنامه ی  و  پڕۆژه   ده یان   به   كه مه دا  ماوه   له و  هه ر  به اڵم 
پێشكه وتنخوازانه ی به ڕێوه برد كه  تا ئێستاش هه ر ئاسه واره كانی 
كورد  رۆڵه كانی  بۆ  كردنی  گه شه   و  پێشكه تن  درگای  و  ماون 

ئاواڵه  كرد. 
دا،  كوردی  زمانی  به   خوێندن  به   ره سمیه تی  كه مه دا  ماوه   له و 
ده یان قۆتابخانه ی بونیا نا، چه ندین گۆڤار و رۆژنامه ی كوردی 
په یدا  چاپیان  ئیمكانی  كۆمار  هه مه الیه نه ی  پشتیوانی  به  
كرد، هه وڵی به رچاوی دا بۆ گه شه  پێكردنی ژێرخانی ئابووری 

كوردستان و له م پێناوه دا چه ندین پرۆژه ی خسته  به ر ده ست.
بااڵ  خوێندنی  بۆ  كوردی  به توانای  الوی  چه ندین  هه روه ها   

ره وانه ی سۆڤیه ت و كۆماری ئازه ربایجان كرد.
 مافی ده نگدان و به شداری ژنان له  بواره  جۆربه جۆره كانی ژیانی 
سیاسی و كۆمه اڵیه تی دا به  ره سمیه ت ناسی و ده رگای ئه كتیڤ 

بوونی بۆ ژنان كرده وه . 
ئه مانه  ته نها به شێك له  به رناماكان و ده سكه وته كانی كۆماری 
كوردستان بوون كه  بێگومان دوای سه ركوتكردنی ئه و كۆماره ش، 
ئاسه واره كانیان له  ناو كۆمه ڵگای كوردیدا هه ر مانه وه  و رژیمی 

شا نه یتوانی به  ته واوه تی بیان سڕێته وه . 
به  باوه ڕی ئێمه  كۆماری كوردستان الپه ڕه یه كی زێڕینی مێژووی 
دیكتاتۆریه ت  به   دژ  ئێران  گه النی  حه قخوازانه ی  بزووتنه وه ی 
و هه اڵواردنی نه ته وه یی و سته مكاری له  ئێراندایه  و بێگومان 
خه باتی  درێژه ی  له سه ر  هه بوو  به رچاوی  كاریگه ری  و  تائسیر 
گه النی ئێران له  دژی رژیمی دیكتاتۆری شا و رژیمی كۆنه په ره ستی 
كۆماری ئیسالمی. ئه وه یكه  به  تایبه ت بۆ نه وه ی نوێی شۆڕشگێڕان 
 « نه كه ن  بیری  له   پێویسته  گرینگه و  كورد  كارانی  خه بات  و 
بۆ  ده بێ  كه   كوردستانه »   كۆماری  دیمۆكراتییه كانی  نه ریته  
گه شه  كردن و به ره وپێش چوون و به  ئه نجام گه یاندنی خواست 

و ئاره زوه كانیان پشتی پێبه ستن.
 كۆماری كوردستان سه ركوتكرا و له  ناوچوو، به اڵم ئه زموون و 
نه ریته  دیمۆكراتیكه كانی له  به ر ده ستی ئێمه دایه  و پێویسته  به  

هوشیاریه وه  كه ڵكیان لێوه ر بگرین. 

هه روه ها پێویسته  دۆستان و دوژمنانی ئه و كۆماره  له  بیر نه كه ین 
و وانه زانین دوژمنانی كۆماری كوردستان، به  تایبه ت بریتانیا 
و ئامریكا، دۆستی ئه مڕۆی گه له كه مانن. راسته  كه  ده وڵه تانی 
ئامریكا و بریتانیا گۆڕاون، به اڵم سیستم هه مان سیستمه  و له  
هیچ كات و ساتێكدا واڵتێكی ئه مپریالیستی ناتوانێت پشتگیری و 
حیمایه ت له  بزوتنه وه یه كی رزگاری خوازی دیمۆكراتیك بكات. 

بۆ نموونه  هه ر ئه وه نده  به سه  كه  چاوێك به  مێژووی یه كسه د 
كه   ده ركه وێت  بۆمان  تا  بخشێنین  جیهاندا  ئه خیری  ساڵی 
ئامریكا و بریتانیا و واڵته  ئه مپریالیسته كانی تر، هه میشه  و 
له  هه ر دۆخێكدا دامه زرێنه ر و پشتیوانی ده وڵه ته  سه ركوتگه ر 
یه كجاریش  بۆ  ته نانه ت  و  بوون  جیهان  كۆنه په ره سته كانی  و 
ده وڵه تێكی  یان  رزگاریخواز  دیمۆاكراتیكی  بزووتنه وه یه كی  له  
پێشكه وتنخواز حیمایه تیان نه كردووه  و به  هه ر شێوه یه ك بۆیان 
ده وڵه تانه   و  بزووتنه وه   جۆره   ئه م  دژایه تی  بكرێ  و  كرابێت 

ده كه ن و كردویانه . 
ئامریكا و بریتانیا دۆستی نه ته وه ی كورد نین  و هه رگز نه بووه ن، 
به ڵكوو دۆستی شای ئێران و دیكتاتۆرگه لێك له  چه شنی سه دام 
حسێن و حاكمانی ره گه زپه ره ستی توركیان، فه رامۆش نه كه ین كه  
توركیای دیكتاتۆر، له  هه مانكاتدا كه  كورده كانی به  توركی كێوی 
ناولێده برد و هه ر چه شنه  مافێكی ئینسانی لێ زه وت كردبوون، 
و  ئامریكایی  چه كی  به   و  بوو  »ناتۆ«  ئه ندامی  گه وره ترین 
ئوروپایی كورده كان و سه رجه م بزووتنه وه  پێشكه وتنخوازه كانی 
ئه و واڵته ی سه ركوت ده كرد و ئێستاش، وێڕای ئه وه یكه  حێزبێكی 
شێوه  ئیسالمی له و واڵته دا سوكانی حكومه تی به ده سته وه یه  هه ر 
له  الیه ن ئامریكا و ئوروپاوه  حیمایه ت و پشتیوانی هه مه الیه نه ی 
لێده كرێت و درێژه  به  سه ركوتكردنی كورده كانی ئه و واڵته  ده دات 

و سیاسه تی ئینكار و سڕینه وه یان هه ر به رده امه .  
كه واته  بزووتنه وه ی رزگاریخوازی گه له كه مان ته نها زه مانێك له  
الیه ن ئامریكا و ئوروپاوه  حیمایه تی لێده كرێت كه  ده سبه رداری 
سه رجه م نه ریته  دیمۆكراتیه كانی خۆی بێت و ببێت به  به شێك 

له  ئیرتجاع و ره وتی كۆنه په ره ستی ناوچه كه . 
ئه و  و  خواست  و  نه ریت  پێچه وانه ی  به   بناخه دا  له   ئه مه ش 
ئامانجانه ن كه  كۆماری كوردستان له  سه ریان دامه زرا و پێشه وا 
قازی محه ممه د و هاوڕێیانی له م پێناوه دا گیانیان به خت كرد. 

               كازیوه  
 به  دۆستان و هاورێكانتان بناسێنن !
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            كلتوری هاوسه رگیری ده سه اڵت و سامان و خزمایه تی
                    )له  هه رێمی كوردستانی عێراق(

                                      نوسینی: د.موحه ممه د ئه مین عه لی عومه ر
بۆ  سۆزه   مرۆڤ،  سۆزی  به هێزترین  گوتراوه   زمانه وه   له دێر 
و  یه ك  پله   خزمایه تی  وه ك  خزمایه تی(  و  پاره   و  )ده سه اڵت 
دوو  و كه سه  نزیكه كان. مه به ست و ئامانج لێی خۆشه ویستیی 
خودی تاكه كه سه  بۆ گه یشتن به  خۆشی و تێركردنی ئاروه زووكان 
و گه یشتن به  ئامانجی دیكتاتۆره كان، چ دیكتاتۆری بچووك یان 
گه وره ، جا ئاره زووه  مرۆڤایه تی یان ئاژه ڵییه كه ی بێت، ئه مه ش 
به  پێی تێگه شتن و هزر و فیكری ئه و كۆمه ڵگایه  ده گۆڕێت كه   
دروستبوونی  به   خراپه كه   باره   به   ده رچووه  كه ی  كۆتاییدا  له  
یاخود  كۆمه اڵیه تی.  و  سیاسی  فه وزای  یان  دیكتاتۆرتییه ت، 
ته ندورستی  كۆمه ڵگایه كی  بوونی  دروست  به   باشه ه ی  باره   به 

دیمۆكراسی ده كه وێته وه . 

خۆشده كات  زه مینه   تێگه یشتوو  و  هوشیار  زیندوو،  كۆمه ڵگای 
بنه مای  سه ر  له   دادپه روه ر  كۆمه اڵیه تی  سیاسی  سیستمێكی  بۆ 
یه كسانی، به  هاواڵتیبوونی هاواڵتیان به  بێ جیاوازی نه ته وه  و 
ره گه ز و دین و بۆچوون، نه ك خزمایه تی و ناسیاوی و كه سایه تی، 
كۆمه ڵگای دواكه وتووش به  پێچه وانه وه ، دیكتاتۆرییه ت وه به رهه م 

دێنێت و كۆمه ڵگا به ره و هه لدێر و دواوه  ده گه ڕنێته وه . 

و  پاره   بۆ  و  ده سه اڵت  بۆ  سۆزه   ئه م  ده كرێت،  به دی  ئه وه ی 
راده كێشێت،  به  الی خۆیدا  مرۆڤ  ئاره زووه كانی  كه   خزمایه تی 
بووه  به  دیارده ، به اڵم له  گه ڵ ئه وه شدا زۆربه ی واڵتانی جیهان 
هۆی  گه وره ترین  به   و  دیارده یه   له م  گرتووه   دوور  به   خۆیان 
باڵو بونه وه ی دیارده ی گه نده ڵی و تێكدانی بنه ما دیمۆكراسی و 
سیاسی و یاساییه كانی ده وڵه ت و نه هێشتنی دادوه ریی كۆمه اڵیه تی 
داده نێن سه ره ڕای ئه م راستییه  زه قه ، له  كۆمه ڵگای رۆژهه اڵتی 
ناوه ڕاست و واڵته  دواكه تووه كان به  گشتی و به  تایبه تیش له  
و  سامان  و  ده سه اڵت  هاوسه رگیری  بۆ  سۆز  كوردی،  كۆمه ڵگای 

خزمایه تی له  دیارده  ده رچووه  و بووه  به  نه ریت و كولتور. 

سۆزی خزمایه تی و خۆشه ویستی كه سه  نزیكه كان، سۆزی ده سه اڵت 
و پاره  له  كۆمه ڵگای )كوردی باشوور(ی ئێمه  له  دیارده  ده رچووه  
بازنه   كراوه ته وه ،  ورد  ئه وه نده   و  كلتور  و  نه ریت  به   بووه   و 
له  دوای بازنه  كه  هیچكام له م سۆزانه  بۆ هاواڵتیانی ئاسایی 
نه ماونه ته وه ، دوور و نزیكی له  بازنه كان و ئینتما بۆ سه رۆكه كان 
پێوه ری دلسۆزین، نه ك ئینتما بۆ خودی مرۆڤ و نیشتمان و كار 
ره وتی  تیۆری  ئاسته ی  ئه و  تا  گشتی،  به رژوه ندیی  بۆ  كردن 
پێشكه وتنی كۆمه ڵگا به  درۆخراوه ته وه  و رایه له ی كۆمه ڵگاكه كان 
ره هایی  به   ناتوانێت  مرۆڤ  ئه وه   له گه ڵ  ده رچووه ،  كنتڕۆڵ  له  
ئینتمیای بۆ شتێكی دیاریكراو هه بێت، به اڵم ده بێت له م واڵته ی 

ئێمه  ئینتمای  بۆ سه رۆكه كان و خزمه كانیشیان هه بێت. 

 بۆچوونه  فیكری و ئایدۆلۆژی و كۆمه اڵیه تییه كان بوونیان نه ماوه ،
 مینتالتی پارته  سیاسییه كان له  به ها ئایدۆلۆژی و فیكرییه كان
 شۆراونه ته وه  و باشترین به ڵگه ش چه پڵه رێزانی كۆنه گره كانن،
 سۆزه كه  بووه  به  سۆزی ده سه اڵت و پاره  و خزمایه تی و پارته 
سه رۆكه كانیانن، و  حیزب  به رژوه ندی  هه وڵی  له    سیاسییه كان 
كۆمپانیا، به   بووه   و  ده رچووه   باوه كه ی  چه مكه   له    حیزب 
نییه ، تێدا  جیهانیه كانی  پێوه ره   هیچ  كۆمپانیایه ك!  چ   به اڵم 
 خاوه نه كانیان پرۆفیشناڵ نین له  بواری كار كردنیاندا، پابه ند
 نین به  ره وشتی پیشه یی كاره كانیان و به  مانایه كی تر ئاگایان
 له  ره وشتی پیشه یی كاره كانیان نییه ، هه ر بۆیه  ئاماده ن ره ش
 بكه ن به  سپی و سپیش بكه ن به  ره ش له  پێنا به  تااڵنبردنی
 سامانه  سروشتییه كانی واڵت، سامانه  مرۆڤییه كه ش )هاواڵتی(،
بۆ سه نگێكیشی  هیچ  به ڵكوو  پێنه دراوه ،  بایه خێكی  هیچ   نه ك 
 دانه كراوه  و له م گێژاوه دا تووشی نه خۆشی دووفاقی كراوه  و بووه 

 به  روبوت و كۆیله ی حیزبه  ده سه اڵتداره كان.

بێگومان له  ئه نجامی نه مانی بۆچوون و ئایدولۆژی فیكری و سیاسی 
و كۆمه اڵیه تی له  ناو كۆمه ڵگا به  گشتی و پارته  سیاسییه كان 
به  تایبه تی، سامان و پاره  بوونه  ئامرازی ده ستبه سه ردا گرتنی 
ده سه اڵت، به  واتایه كی تر بوونه  ئامرازێك بۆ كرینی ویژدانی 
و  رێگای سامان  له   ئه مه ش  ده سه اڵت،  به   گه یشتن  و  هاواڵتی 

پاره ی میلله ت!. 

سیاسی  و  فیكری  ئایدۆلۆژی  و  بۆچوون  نه مانی  به ر  له   هه ر 
تایبه تی پارته   به   ناو پارته  سیاسییه كان  له   كۆمه اڵیه تی  و 
نه ماوه .  الیه نگران  و  ئه ندام  نێو  متمانه ی  ده سه اڵتداره كان، 
په یوه ندییه كان بوونه  په یوه ندی به رژوه ندیی تایبه ت، زۆربه ی 
و  لێپرسراو  و  خۆیان  په رژوه ندیی  له   ئه ندامان  زۆری  هه ره  

سه رۆكه كانیان ده ڕوانن، نه ك میلله ت و هاواڵتی. 

له  سه رووی ئه مانه شه وه ، بازنه ی خزمایه تییه كه  وردتر كراوه ته وه  
خاوه نی  كه   بنه ماڵه   ئاستی  تا  عه شیره ت  خێڵ،  ناوچه ،  بۆ 
راسته قینه ی پاره  و ده سه اڵتی ره هان له  ناو حكومه ت و حزبدا 
تا ئه و ئاسته ی بوونی حكومه ت و خیزبیش به  مانا گشتییه كه ی، 

یان باوه كه ی نه ماوه .

 بۆ له  ده ست نه دانی ده سه اڵت له  الیه ن بنه ماڵه كانه وه ، پاره  
ئه م  بۆ  به ڵگه ش  باشترین  كاریگه ر،  چه ك  باشترین  كراوه ته  
راستییه  نان بڕینی هاواڵتییه  له  سه ر بۆچوون و ئایدۆڵۆژیای 
به عسیش  وه كوو  دیكتاتۆری  رژیمێكی  سه رده می  له   ،كه   جیاواز 
نه كرابوو، له  رێگه ی ئه م بازنه  داخراوه وه  )رێگه ی خزمایه تی و 
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كه سه  نزیكه كان( په ره  به  سامان و پاره  ده درێت بۆ زامن كردنی 
گرتنه وه ی ده سه اڵت له  ده ره وه  و ناوه وه ی حیزب و حكومه تیش، 
و  ده بێت  زیاتر  ده سه اڵتیان  بێت،  زیاتر  سامانیان  و  پاره   تا 
تا ده سه اڵتیان زیادتر بێت، نه ك پاره  و سامانه كانیان زیاتر 

ده بێت، به ڵكوو ده ست به  سه ر هه موو سامانی واڵتدا ده گرن.

هه زاره ها  خاوه نی  كوردستان  لێكدانه وه یه ك  چ  به   ئه گینا   
گه شت  و  كشتوكاڵ  و  كارگه   خاوه نی  راستیدا  له   كه   ملیاردێره  
پرۆفیشناڵ  مرۆیی  سامانی  و  سه ده م  ته كنۆلۆژیای  و  گوزار  و 
و  سامان  و  ده سه اڵت  هاوسه رگیری  شێوه یه   به م  به اڵم  نییه . 
خزمایه تی ره گ و ریشه  داده كوتێ و كۆمه ڵگا به ره و جاهیلیه ت 
و هه ڵدێر ده بات، سه ره ڕای ئه وه ی سامانه  سروشتییه كانی واڵت 
ئه خاته  خزمه ت ده سه اڵتداران و خزم و ناسیاوه كانیان، سامانه  

مرۆڤییه كه ش كۆیله  ده كات و به ره و جاهیلیه تی ده بات. 

ئه م هاوسه رگیری ده سه اڵت و سامان و خزمایه تییه ، هه موو جومگه  
بنه ڕه تییه كانی ژیانی گرتووه ته وه  له  نا حیزب و حكومه ت، بووه  
به  ترسناكترین هۆی دیارده ی گه نده ڵی له  هه ر دوو كه رتی گشتی 
و تایبه ت، بووه ته  دیارده یه كی زه ق و شۆڕ بوه ته وه  بۆ خواره وه ، 
بێ ئه وه ی ده سه اڵتی سیاسی به ر به ستێك دابنێت بۆ كه م كردنه وه  
یان نه هێشتنی ئه م دیارده یه . كه  ئه مه  خۆی له  خۆیدا كاره ساته  
له سه ر  ئاشكران  و  روون  ماكه كانی  هه رچه نده   و  گه وره كه یه  
ئه سایشی نه ته وه ییمان، سه ره ڕای په یمانی ستراتیژیی هه ر دوو 
حیزبی ده سه اڵتدار ئه م دیارده یه  ل گه شه  كردن دایه  و بووه  به  
سنووری  له   یه كه   هه ر  په یمانه كه،  سه ره كیی  خاڵی  و  كولتوڕ 

ده سه اڵتی خۆی. 

و  سامان  و  ده سه اڵت  هاوسه رگیریی  كلتوری  له   دووركه وتنه وه  
و  سیاسی  تێگه یشتنی  به   به ستراوه ته وه   خزمایه تی  و  ئاره زوو 
رۆشنبیری و زانستی هه ر هاواڵتیێك به  پله ی یه كه م و ئینجا 
ده سه اڵتی سیاسی به  پله ی دووهه م له  روانگه ی پابه ند بوون و 
پراكتیزه  كردنی مافه كانی مرۆڤ له  هاواڵتی بوونی هاواڵتییه وه  
تا پرسه  سیاسی و ئابووری و كۆمه اڵیه تی و زانستییه كان به  بێ 

جیاوازی نه ته ویی ئایینی مه زهه بی پیشه یی و خزمایه تی. 

جه ماوه ر  فشاری  بێ  به   سیاسی،  ده سه اڵتێكی  هیچ  بڕواناكه م 
دادوه ری  و  مرۆڤ  مافه كانی  خۆیه وه   خودی  له   رۆشنبیران  و 
و  ئابووری  و  سیاسی  پرسه   له   كردبێت،  ره چاو  كۆمه اڵیه تی 

كۆمه اڵیه تی و زانستییه كان و... هتد.

بوونه وه ی گه نده ڵی  له  باڵو  بۆیه  هاواڵتی به رپرسی یه كه مه    
و نادادپه روه ری كۆمه اڵیه تی، بۆ نوونه : ئه گه ر دوور نه ڕۆین و 
باسی سیكته ری تایبه تیش نه كه ین، كه  بێگومان بنه ماڵه كان به  
بچووك و گه وره وه  خاوه نین، بڕۆینه  ده زگایه كی )گشتی( حكومی 
بكه ین،  لێكۆڵینه وه یه ك  و  خانه نشینی  به ڕێوه به رایه تی  وه ك 
بۆمان ده رده كه وێت له  رێگای هاوسه رگیری ده سه اڵت و سامان و 
خزكایه تی ژماره یه كی زۆر خه یاڵی به  پله ی وه زیر و بریكاری 
وه زیر و به ڕێوه به ری گشتی خانه نشین كراون و له وانه شه  زۆربه یان 

گونجاوبێت.  پۆسته   ئه و  بۆ  نه بێت  ئه وتۆیان  بڕوانامه یه كی 
نه بوون،  حكومه ت  كارمه ندی  هه ر  له مانه   زۆريه كیش  به ڵكوو 
مه كره مه كانی  وه ك  ده سه اڵتداره كانه وه   حیزبه   رێگای  له   به اڵم 

سه ید ئه لره ئیس )سه دام حسێن( بۆیان كراوه .

چه ند  بكه ن  هه رێم  حكومه تی  جوانه ی  ئه زموونه   ئه م  سه یری   
ناسیاویی  و  خزمایه تی  خاتری  به ر  له   هه ر  دادپه روه رانه یه ، 
گشتی  سامانی  و  پووڵ  و  پاره   ده سه اڵت،  نه دانی  ده ست  له   و 
به  هه ده ر ده درێت و ده به خشرێته وه ، له  به ر ئه وه ی خۆیان به  
خاوه نی خاك و ئاو و هه وا و سامانه  سروشتییه كانی كوردستان 
ده زانن. ئه گه ر وابڕوات له  داهاتوودا بودجه ی كوردستان ته نها 
به شی ئه م پۆسته  به رزانه  دكات، به  بڕوای من ئه گه ر حكومه تی 
دادپه روه ر و دیمۆكرات بێته  كایه وه ، ده بێت پێش هه موو شتێك 

ئه مجۆره  گرفتانه  چاره سه ر بكات. 

له  كۆمه ڵگای به  رواڵه ت دیمۆكراتی وه ك كۆمه ڵگای رۆژهه اڵتی 
تایبه تیش  به   و  گشتی  به   دواكه وتووه كان  واڵته   و  ناوه ڕاست 
سامان  و  ده سه اڵت  هاوسه رگیری  رێگای  له   كوردی،  كۆمه ڵگای 
ئه و  دیمۆكراتی  به ناو  شێوه یه كی  به   ده سه اڵت  خزمایه تی،  و 
یاسا و رێنمای و پرۆژانه  په سه ند ده كات كه  له  خزمه ت كه سه  
موقده س و پارته  سیاسی و گه وره  لێپرسراو و ده وڵه مه ده كانن، 
به  یاسا به رژوه ندیی كه مینه یه كی ده سه اڵتدار و ده وڵه مه ند پێش 
به رژوه ندیی گشتی ده خه ن، به م رێگایه ش هه وڵه كانی ئۆپۆزسیۆن 

پۆچه ڵده كه نه وه . 

وه ك ئاشكرایه  كه  هه ر له  ئێستاوه  كاریگه ری كلتوری هاوسه رگیری 
ده سه اڵت و سامان و خزمایه تی له  سه ر ئاسایشی نه ته وه یی كورد 
و كۆمه لگا ده ركه وتووه ، كاریگه ریه كی زۆر ترسناكی ده بێت له  
سه ر فه زای سیاسی كوردستان و پرسه  نه ته وایه تییه كان و باڵو 
بوونه وه ی دیارده ی گه نده ڵی و تێكدانی بنه ما دیمۆكراسی و سیاسی 

و یاساییه كانی ده وڵه ت و نه هێشتنی دادوه ری كۆمه اڵیه تی. 

ساده ترین دوادیمه نی كلتوری هاوسه رگیری ده سه اڵت و سامان و 
خزمایه تی له  ده ڤه ری سه وز )سلێمانی(، شانۆگه رییه كی دڵته زێن 
و پر شه رمه زاری و تراژیدیای پێشكه ش كردین، كه  شاری سلێمانی 
گه وره كانی  كاربه ده سته   هه ره   له   دوو  ملمالنێی  قوربانیی  كرده  
ده سه اڵت، تا ئه و ئاسته ی دامه زراوه  حكومه تییه كتانیشیان كرد 
و  شاره كه   خودی  یه كه م  زه ره رمه ندی  و  كه رتێكه وه   چه ند  به  
هاواڵتیی ساده  و بێده سه اڵته كانی بوو و براوه ش پیاوه  چاوچنۆك 
و هه لپه ره سته كانی هه ر دووال بوون. له  كۆتاییدا هه ر ئه وه  ماوه  
بڵێم، له  سایه ی ئه م ده سه اڵته وه  له بری به رهه مهێنانی عه قڵێكی 
نوێ و داهێنانێكی نوێ په ره  به  كلتوری هاوسه رگیریی ده سه اڵت 

و سامان و خزمایه تی ده درێت! 
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     ئایا ئه م داڕمانه  داراییه ی ئێستا كۆتایی سه رمایه دارییه ؟                 

ن:هـ . فوجمان    
و: مریوان شوانی   

ئایا ئه م داڕمانه  داراییه ی ئێستا كۆتایی سه رمایه دارییه ؟

ئه م داڕمانه  داراییه  گه وره ی واڵته  یه كگرتووه كان و كاریگه رییه كه ی 
و  ساته وه خت  گفتۆگۆی  بووه ته   جیهان  دارایی  سیستمی  له سه ر 
بابه تێكی ترسناك له سه ر میله تانی جیهان به  گشتی و ترس و 
دڵه ڕاوكێ له و ده رئه نجامه  مه ترسیداره ی كه  ده كه وێته  ئه ستۆی 
ترسناكه   تاقیكردنه وه   ئه و  تایبه تی پاش  به   میلله تانه ،  ئه و 

داڕووخانه ، كه  له  سیه كانی سه ده ی رابردوودا روویدا. 

نامه وێ هیچ زانیارییه ك بخه نه  سه ر بواری داڕوخان و چۆنیه تی 
دزینی سه روه ت و سامانی میلله تانی خۆیان و واڵته  ژێرده سته كانیان 
له  پێناو رزگار كردنی سه رمایه دارییدا به  گشتی، له م داڕووخاندا 
ئابووریناسه   ته نانه ت  سه رمایه داریه كانه وه   واڵته   الیه ن  له  
كارل  كه   نوسینانه ی  له و  وه رگرت  ئاماده ییان  سه رمایه داره كان 
ماركس و لنین نووسیویانه  له باره ی حه تیمه تی گیروگرفته كان و 
داڕمانه  داراییه كانی سیستمی سه رمایه داری، ئه وه ی ده مه وێ له م 
راپۆرته مه دا گفت و گۆی له سه ر كه م بابه تی پاشه ڕۆژی سیستمی 
سه رمایه دارییه  كه  به  هه زاران راپۆرتی له باره وه  نووسراوه  كه  
ئه م داڕمانه ، واتای كۆتایی سه رمایه دارییه ، یان نزیك بوونه وه یه  

له  كۆتایی یاخود ده ركه وتنی نیشانه ی مه رگیه تی. 

یان  سه رمایه دارییه   كۆتایی  داڕوخانه   ئه م  راستی  به   ئایا 
نزیكبوونه وه یه تی له  كۆتایی؟ 

گۆڕان  به ره و  سه رمایه داریی  رژیمی  داڕوخانه   ئه م  له وانه یه  
له   یان  زلێهز  تك  ده وڵه تێكی  نه مانی  هه روه كوو  ببات، 
تر  سه رمایه داریی  جه مسه ری  ده ركه وتنی  و  ساته وه ختدا 
له جیهانی سه رمایه دارییدا. له وانه یه  كرداری عه وله مه  كۆتایی 
پێبێت به وه ی كه  ئاره زوویه كی واڵته  یه كگرتووه كانه  بۆ ده ست 
به سه راگرتنی جیهان و سه رنه كه وتنیان له هێنانه  دی ئه وه ی كه  
واڵته  یه كگرتووه كان له  پاش هێرشكردنه  سه ر هه ر دوو تاوه ری 
به ناوی  ئه مڕۆش  به رپایان كرد، كه  تاوه كوو  بازرگانی  بنكه ی 
شه ڕی دژه  تیرۆره وه  له  نێوان واڵته  سه رمایه داره كاندا له  پێناو 
و  سه روه ت  و  داگیركراوه كان  واڵته   كردنه وه ی  دابه ش  دووباره  
سامانیان به  شێوه یه كی تر، ئه گه ر هاتووه  دووباره  به  شێوه یه كی 

ئاسان دابه ش نه بوونه وه .

ئێمه  ده بینین كه  واڵته  سه رمایه داره كان كه وتوونه ته    ئه وه تا 
گه ڕان به دوای رێگه چاره یه كدا كه  قه یراه كانیان تێیدا كه مبێته وه  
یان كۆتایی پێ بێت تا وه كوو ئه و راده یه ی دووركه وتوونه ته وه  

و دابڕاویشن له  واڵته  یه كگرتووه كان، به اڵم ئه وه یكه  زۆرێك له  
نووسه ران قسه ی له سه ر ده كه ن كه  ئه م داڕوخانه  موژده به خشی 
كۆتایی سه رماییه  ته نها قسه یه  و هیچ بنه مایه كی راستی تێدا 

نییه .

 ئه وه یكه  ده مه وێت له م وتاره دا قسه ی له سه ر بكه م باسكردنی 
یاسایه كه  له  یاساكانی دیاله كتیك كه  هه ر كاتێ ناو ده هێنرێت 
یاخود باسی ده كرێت ل لێكۆڵینه وه ی دیاله كتیكی رێڕه وی رژیمی 
تیۆری  له   ره خنه   كه   نووسه ران  له   زۆرێك  سه رمایه داریدا. 
ماركسیه تی ماركسیه كان ده گرن و به وه  تاوانباریان ده كه ن كه  
ئه وان )چارنووس سازن( نكۆڵی له  چاره نووس و قه ده ر ده كه ن و 
ده ڵێن كه  پێشكه وتن حه تمیه  و لێ ده رچوونی مه حاڵه ، ماركسیزم 

دوورتر له وه ی ببێته  چاره نوساز.

 یاسا سروشتی و خۆڕسكه كان كه  رێڕه وی رژیمێكی كۆمه اڵیه تی 
ئه و  ده گرن،  سه ردا  به   ده ستی  و  هه ڵده سووڕێنن  دیاریكراو 
یاسایانه ن كه  له  سروشتی به ڕێوه چوونی ئه و رژیمه ا گه شه  ده كه ن 
ئینجا مرۆڤ ده ركی پێ كردبێت یاخود ده ركی  و په یدا ئه بن، 
پێ نه كردبێت. خه وشی ماركسیسته كان یاخود چاكه  و باشییان 
ئه وه یه  كه  ئه و یاسا سروشتیانه یان ئاشكرا كرد كه  گشت رژیمه  
رژیمی  ئه وانه شدا  له گه ڵ  هه ڵده سووڕێنن،  كۆمه اڵیه تییه كان 

سه رمایه داری و رژیمی كۆمۆنیستیش.

 له  به ر ئه وه ی ئه م یاسایانه  یاسای سروشتی و خۆڕسكن و به 
هه وڵه كانی  هه موو  ده كه ن،  مرۆڤ  توانای  له   كار   سه ربه خۆیی 
راگرتن و چاره سه ر كردنی  بۆ  ئابووریناسان و سیاسه تمه داران 

یان گۆڕینی ئه و یاسایانه  شكستیان هێنا. 

یاسا دیاله كتیكییه كان كه  زۆرێك قسه  و باسیان لێوه ر ئه گرێت 
له باره ی ئه وه ی كه  پێوه ندیان به  گرفته كانی رژیمی سه رمایه داری 
و به  چاره نووسی رژیمی سه رمایه داریه وه  هه یه ، قسه  له باره ی 
له م  كه ی  ده كات،  سیاسییه   و  ئابوری  ئه ندازه   ئه و  گۆڕانكاری 
روكه شدا  له   ئه وه ی  بێ  به   كۆئه بێته وه   و  رووده دات  رژیمه دا 
ده ركه وێت، كاتێك كه  ده گاته  قۆناغێكی دیاریكراوی پێشكه وتن، 

بازدانێك رووده دات و ده بێته  هۆی گۆڕانێكی چۆنیه تی؟ 

قه یرانه  ئابوورییه كانی رژیمی سه رمایه داریی به  شێوه ی سه ربه خۆ 
ده گاته   كه   كاتێ  ناگرێت.  دوور ه كه ی  ماوه   به   هه ست  و  دێن 
داڕمانی  یاخود  دره ئه كه ون  گرفته كان  بابه تی  گۆڕانی  قۆناغی 

دارایی به  ده رده كه وێت.

سیاسی سیستمی سه رمایه داریی  گۆڕانكاری چه ندێتی   هه روه ها   
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ده گاته   كه   كاتێ  ده رده كه وێت،  پێنه كراو  شێوه یه كی هه ست  به  
پله یه ك له  پێشكه وتن، رێگه  به  وه رچه رخانی بابه تی ده دات بۆ 
گۆڕانی رژیمی سیاسی له  خۆیدا. له سه ر ئه م بنه مایه  ماركسیه كان 
بۆ  چه ندێتیه وه   گۆڕانكاری  له   بازدان  كه   ئه وه ی  گه یشتونه ته  
و  شۆڕشه   سه رمایه داریدا  سیاسی  رژیمی  له   بابه تی،  گۆڕانی 
كه   ئاراوه   دێنێته   نوێ  رژیمێكی  و  بردنی  له ناو  هۆی  ده بێته  
و  سوسیالیستی  قۆناغی  دوو  هه ر  به   كۆمۆنیستییه ،  رژیمێكی 

كۆمۆنیستییه وه . 

تایبه ت  دیاله كتیكی  یاساكانی  پوخته ی  و  كورته   وه سفه دا  له  
ب رژیمی سه رمایه داری و گشتگیر بۆ گشت رژیمێكی كۆمه اڵیه تی 
نوێتر نییه ، ئه مه  ئه وه یه  كه  ماركسیسته كان هه ر له  كاتی كارل 
ماركسه وه  به دوایدا ده گه ڕێن، كه  ده ركه وت رژیمی سه رمایه داری له  
راستیدا گه یشتووه ته  قۆناغی وه رچه رخان بۆ گۆڕانی دیاریكراو، 
پێویستییه ك  بووه ته   شۆڕش  كه   هێنا  به رهه م  ئه وه ی  بابه تی 
یاساكانی  له   یاسایه ك  به اڵم  وه رچه رخانه ،  ئه و  هێنانه دی  بۆ 
ده هێنرێت  ناوی  كه م  باره یه وه   له م  كه   ده مێنێته وه   دیاله كتیك 
و باس ده كرێت. یاسایه ك كه  ناو ده برێت به  »فناءالضدین« 

)له ناوچوونی دوو دژه  یه ك(،

بۆ  چییه ؟  دژیه ك  دوو  له ناوچوونی  یاسایی  واتای  واته   كه    
شیكردنه وه ی ئه م یاسایه  نموونه یه  كه  بێ گومان هه موو رۆژێك 
له  ژیاندا ئه یبینین ده خه مه  روو. كاتێك كۆرپه له  له  مندڵدانی 
و  خوێن  حیسابی  له سه ر  ئه مه   كه   ده كات  نما  و  نه ش  دایكدا 
ته واو  كۆرپه له یه كی  ده بێته   تاوه كو  دایكایه تییه ،  هه ناسه ی 
گه شه كردوو. به  پێشكه وتنی كۆرپه له كه  به  درێژایی ئه و ماوه یه  
كه  به رده وام تا ده گاته  نۆ مانگ ئه وه  ماوه ی گۆرانكاری چه ندێتییه  
به اڵم  ده مێنێته وه ،  كۆرپه له یی  به   ئه گات،  پێ  كۆرپه له كه   كه  
بازدانێكی چۆنیه تی  پێگه یشتن  به  قۆناغی  كۆرپه له   گه یشتنی 
و بابه تی ده سه پێنێت، واته  ده رچوونی كۆرپه له  له  منداڵدانی 
منداڵدانی  به سه ر  كۆرپه له یه   شۆڕشی  ده رچوونه   ئه م  دایكیدا، 
دایكیدا، ئه و بازدانه  چۆنێتیه  نایه ته دی ته نها له و بازدانه دا 
نه بێت كه  كۆرپه له  سه ركه وتن له  شۆڕشه كه یدا به ده ست بێنێت 
و له  منداڵدان سه رده كه وێت و ده چێته  ده رێ و رزگاری بێت له و 
كۆت و به نده ی له  منداڵداندا به سه ریدا سه پێنرابوو، له سه ر ئه م 

پێشكه وتنه ی خوارێ.

 ئه گه ر كۆرپه له كه  نه یتوانی به سه ر منداڵداندا سه ركه وێت له و 
شۆڕش و بازدانه دا ئه وا كۆرپه له كه  و دایكی به ره و مردن ده ڕۆن. 
رووداوی مردن له  ئه نجامی ئه م كاره دا ناسراوه  و بووه ته  هۆی 
له ناوچوونی زۆرێك له  منداڵ و دایك، له  ئه نجامی سه رنه كه وتنی 

كۆرپه له  له  رزگاربوون له  منداڵدانی دایكیدا.

 به اڵم زانستی پزیشكی توانیویه تی رێگاچاره یه ك بدۆزێته وه  بۆ 
رزگار بوونی هه ر دووكیان، واته  منداڵ و دایكه كه ، به  رێگه ی 
نه شته رگه ریی كه  ئه ویش زگ هه ڵدڕێنه ، توانای رزگار نه بوونی 
كۆرپه له  له  منداڵدانی دایكی و له ناوچوونی خۆی و دایكی، له  
یاساكانی دیاله كتیكدا به  له  ناوچونی دوو دژه یه ك ناو ده برێت 

)فناءالضدین(. 

به اڵم ئه وه  روونه  كه  له ناوچوونی دوو دژویه ك )فناءالضدین( له  
باری له دایك بووندا له ناوچوونی هه موو ره گه زی ژن نا گه یه نێت، 
به ڵكو له ناوچوونی به شێك له  ره گه زی ژن ده گه یه نێت كه  ئه ویش 
دایكه ، ئه مه ش له  ئه نجامی نه بوونی توانای كۆرپه له كه یه  بۆ 

ئه وه ی له  منداڵدان رزگاری بێت. 

ماركس  دێینه  سه ر پێشكه وتنی سیستمی سه رمایه داریی.  ئێستا 
یاسای كێشه  ئابورییه كان یان » گرفتی زیاده ی به رهه مهێنان«ی 
ئاشكرا كرد. كه  وه ده ركه وت ئه م یاسایه ، یاسایه كی سروشتیه  و 
ئابووریناسه   سه رمایه داریی،  سیستمی  پێشكه وتنی  بۆ  پێویسته  
سه رمایه داره كان له  پاش گشت گرفتێك، وای باڵو ده كه نه وه  كه  
پاشه رۆژدا،  له   دۆزیوه ته وه   گرفته كانیان  بۆ  چاره یه كیان  رێگا 
تا وه كوو له  كۆتاییدا بێزار ده بن و ده ست ده كه ن به  بانگه شه ی 

ئه وه ی كه  گرفته كان یاوه ر و هاوڕێی سیستمی سه رمایه دارین.

دژه یه ك  دوو  له ناوچوونی  به ره و  به رهه م  زێده ی  گرفته كانی   
و  كۆمپانیاكان  له   زۆرێك  كه   كاتێك  ده ڕوات  )فناءالضدین( 
ده توێنه وه   یان  ده چن  له ناو  سه رمایه داره كان  ئابووریه   ده زگا 
ئیفالس ده كه ن )وه رشكه ست ده بن( و كۆمپانیا گه وره كان كۆمپانیا 
بچووكه كان قوت ده ده ن و شتومه كه  كه ڵه كه بووه كان له  كۆگاكانی 

سه رمایه داراندا ده سوتێنرێن، یان فڕێ ده درێنه  ده ریاوه .

 له  الیه كی تره وه  خه ڵكانێك له  ئه نجامی نه بوونی دارایی و پاره  
بۆ كڕینی خۆراكی پێویست له  برسا ئه مرن، ته نانه ت كرێكاری 
بێكار كه ده سكه وتی رۆژانه ی له سه ر هێزوبازویه تی،ئه گه ر  له  

توانایدا  نه بێت به كاری بێنێت، ده مرێت.

به   گه یشتن  بۆ  نه دۆزیه وه   رێگه یه كی  ئه گه ر  سه رمایه داریش 
ئامرازه كانی به رهه مهێنان و هێزی كار، ئه ویش ده مرێت به اڵم 
ئه م )فناءالضدین( له ناوچوونی دوودژیه ك، له ناوچوونی سیستمی 
سیستمی  له   به شێك  له ناوچوونی  ناگه یه نێت،  سه رمایه داریی 

سه رمایه داریی ئه گه یه نێت. 

ئه م داڕمانه  داراییه ی كه  ئێستا له  ئارادایه  یه كه م داڕمانی دارایی 
به ره وپێشچوونی  مێژووی  له   قه یرانه كان  زۆرجار  به ڵكو  نییه ، 
له   وه كوو  هه ر  بوونه ته وه ،  دووباره   سه رمایه دارییدا  سیستمی 
حاڵه تی قه یرانه كاندا داڕمانی دارایی بووه ته  هۆی له ناوچوونی 
دوو دژه یه كی به شێك له  جیهانی سه رمایه داریی. ئیفالس بوونی 
بانكێكی دیاریكراو داڕمانی سیستمی بانك ناگه یه نێت، به ڵكوو 

له ناوچوونی به شێك له و سیستمه  ده گه یه نێت.

 ئه مڕۆ ئێمه  تێبینی ئه وه  ئه كه ین كه  هه ندێك له و بانكانه ی 
تووشی داڕمان بوونه ته وه  به نرخێكی هه رزان به  بانكه  گه وره كانی 
كه   ده بینین  سه رمایه داره كانیش  ده وڵه ته   ده فرۆشرێنه وه ،  تر 
بڕێك له و باجانه ی)ماڵیاتانه ی( كه  له  میلله ته   كانیانی ئه ستێنن 
له سه ر  كه   كۆلۆنیالیزمه كانی   له واڵته   كه   قازانجانه ی  ئه و  و 
حیسابی نه وه كانی داهاتوی میله ته كه یان وه ریان ئه گه رێ، ئه و 
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پارانه ی كه  به  بێ سنوور چاپی ئه كه ن وه ك هه وڵێك بۆ رزگار 
كردنی هه ندێك له و بانكه  گه ورانه ، یاخود رزگار كردنی ته واوی 

سیستمی دارایی له  داڕمانی ته واوه تی دارایی. 

له   زۆرێك  سه رده مه دا  ئه م  داراییه ی  داڕمانه   ئه م  ئه نجامی  له  
گه النی جیهان تووشی

 نه هامه تی ئه بن، له  ئامریكا به  ملیۆنان خێزانی تر خانووه كانیان 
له  ده ست ده ده ن له  به ر ئه وه ی ناتوانن ئه و پاره یه ی  كه  بۆ 

كڕینی قه رزیانكردووه  بیده نه وه .

ملیۆنان خه ڵك سامانه كانیان   بێكاری به رباڵو ئه بێته وه  و به  
له  ده ست ئه ده ن به  هۆی داڕمان و ئیفالسكردنی بانكه كان، به  
ملیۆنان خه ڵكی تر، ئه وانه ی كه  له  چینه  ناوه نده كانن و پاره 
ك انیان خستووه  ته  كاره وه ، به  كڕینی پشك )سهام(، یاخود له  
جۆرێكیانه وه ،  به گشت  خستووه ،  به كاریان  بۆرسه كاندا  قوماری 
له  به ر ئه وی ئه و بۆرسانه  ئه و دامه زراوانه ن كه  گورگه كانیان 
مه ڕه كانیان قووت ئه ده ن، له  ئاستی جیهاندا به  ملیۆنان كه سی 
تر له  برسیه تی و تونیه تی و هه ژاری و زۆر نه هامه تی تردا 

ئه مرن، كه  له  ئه ژمار كردن نایه ن.

ده سپێكی  خود  یا  كۆتایی  داڕمانه   ئه م  ئایا  ئه وه یه   پرسیار   
كۆتایی سیستمی سه رمایه داییه ؟ 

والمی ئه م پرسیاره  به  بڕوای من نه خێره . ئه م داڕمانه  كۆتایی 
یاخود نزیكبوونه وه ی كۆتایی سیستمی سه رمایه داری ناگه یه نێت، 
له وانه یه  ماوه ی داڕمانه كه  درێژ ببێته وه  یاخود كورت بێته وه ، 
داڕمانه كانی  له   بێت  تیژتر  و  توندتر  داڕمانه   ئه م  له وانه شه  
پێشتر یاخود قه یرانه كانی پێشتر. به اڵم سه رمایه داریی پاش 
ماوه یه ك ده توانێت هێز و تاوانایی خۆی بگه ڕێنێته وه  و جارێكی 
و  پێشكه وتن  و  ژیانه وه   به   ده ست  سه رمایه داریی  سیستمی  تر 
فراوان بوونه وه  بكتاته وه  و سیستمی ئه مپریالیزم زیاتر میلله ته ی 
جیهان  هه موو  خراپی  و  بچه وسێنێته وه   كۆلۆنیایزم  گه النی  و 

بگرێته وه . 

به ڵگه ن  سه رمایه داریی  سیستمی  قه یرانه كانی  گرفتێكی  هه موو 
حه تمی  ناوبردنی  له   به   پێویستی  قۆناغێك  گه یشتووه ته   كه  
سیستمی  كه   به ڵگه یه   ئه ویش  ئێستا  قه یرانه ی  ئه م  هه یه ، 
سه رمایه داری مه شرروعیه تی خۆی له  ده ست داوه  و كاتی كۆتایی 
هاتنی هاتووه ، له گه ڵ ئه وه شدا كۆتایی هاتنی نایه ته دی، ئایا 

هۆی ئه مه  چییه ؟ 

هه روه ك پێگه یشتن و گه شه كردنی كۆرپه له  له  منداڵدانی دایكیدا 
كه   منداڵدانه ی  ئه و  به سه ر  راپه ڕینه   و  شۆڕش  به   پێویستی 
تێیدا گه شه ی كردوه  حه تییه ، ئه گه ر نا ئه بێته  هۆی له ناچووونی 

هه ردوودژیه ك.

شۆڕشی  شته ،كاتی  هه مان  سه رمایه داریدا  سیستمی  له   هه روا   
پێگه یشتووه ،  زه حمه تكێشان(  گشت  و  كرێكار  چینی  كۆرپه له ) 

له و مندااڵنه ی كه  گه شه ی كردوه  و گه وره  بووه  تێیدا.

 هه روه ها ناتوانایی كۆرپه له  به  شۆڕشكردن به سه ر منداڵدانی 
ده بێته   دژیه ك،  هه ردوو  له ناوچوونی  هۆی  ده بێته   دایكیدا 
هۆی ناتوانای كۆرپه له ی پرۆلتاریا به  شۆڕشكردن به سه ر ئه و 

منداڵدانه ی كه  تێیدا گه وه ره  بووه .

 ناوچوونی سیستمی سه رمایه داریی ئه بێ به  هۆی له  ناوچوونی 
داڕمانه   ئه م  به اڵم  قه یران.  و  داڕمان  واته   دژیه ك،  هه ردوو 
كۆمه ڵگای  هه موو  له ناوچوونی  كه   وانییه   مانای  قه یرانه   یان 
كۆمه ڵگا  له   به شێك  له ناوچوونی  به ڵكوو  بێت،  مرۆڤایه تی 
سه رمایه داریدا  قه یرانه كانی  گشت  له   وه ك  هه ر  ده گه یه نێت، 

رووده دات. 

ده رچوونی كۆرپه له ی پرۆلتاریا له  منداڵدانی دایكیدا )سیستمی 
سه رمایه داریی(.

به سه ر  بكات  شۆڕش  توانایی   به   پێویستی  كۆرپه له یه   ئه و   
ئه و منداڵدانه ی كه  تێیدا گه شه ی كرووه  و گه وه ره  بووه . به اڵم 
توانای  ئێستا  تاوه كوو  جیهان،  كرێكارانی  چینی  كۆرپه له ی 
شۆڕشكردنیان نییه  به سه ر ئه و منداڵدانه  به هێز و گه وره یه دا، 
له  به ر ئه وه  له  ناوچوونی به شێك له  هه ر دوو دژیه كه كه  روو 

ئه دات.

 هه ر وه كوو له  جیهانی ئه مڕۆدا ده بینین، هیچ زانستێك نییه  كه  
هه ر دوو دژ یه كه كه  له  له ناوچوون رزگار بكات، هه ر وه كوو له  

كۆرپه له  و دایكیدا روویدا.

سه ركه وتنیان  ئۆكتۆبردا  شۆڕشی  له   جیهان  كرێكارانی  چینی   
كۆرپه له ی  له   به شێك  كردنی  رزگار  ئه وه یش  هێنا،  به ده ست 
پڕۆلتاری له  سیستمی سه رمایه داریدا بوو، به اڵم ئه م سه ركه وتنه  
به ڵكوو  نه هاتوه ته دی،  ئێستا  تاكوو  جیهاندا  ئاستی  له  
سه رمایه داریی سه ركه وتنێكی به ده ست هێنا له  یه كه م ئه زموونی 

سوسیالیزمدا)هه ره سی یه كیه تی سۆڤیه تی (. 

مه رجی سه ركی و حه تمی بۆ به ده ستهاتنی رزگار بوونی كۆرپه له ی 
پرۆلتاری جیهان له  منداڵدانی دایكیدا )سیستمی سه رمایه داریی( 
یه كگرتنی چینی كرێكارانی جیهانه  له سایه ی سه ركردایه  تیێكی 
هۆشمه ند كه  تیۆریكی شۆڕشگێڕی سه ركردایه تی بكات و به ره و 

شۆڕشكردن بیبات تا كۆتایی. 

رووبدات،  جیهاندا  به شێكی  له   پرۆلتاریا  شۆڕشی  له وانه یه  
هه ر وه كوو پێشتر له  روسیه دا رویدا. به اڵم سه ركه وتنی چینی 
چینه ،پشتگیری  ئه و  یه كیه تی  به   پێویستی  جیهان  كرێكارانی 
پشتگیری  و  بوه كه ی  رزگار  به شه   بۆ  به شێكی  گشت  كرنی 
كردنی به شی ئازادكراو  بۆ به شه  تێكۆشه ره كانی تر له  رێگای 

ئازادكردنیه وه . 

راسته  یاساكانی سروشتی سیستمی سه رمایه داریی وائه كات هه ره س 
و كۆتایی حه تمی بێت، به اڵم ئه م هه ره سه  یان ئه م كۆتاییه  له  
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خۆیه وه  نایاته  دی به  بێ شۆڕشكردنی چینی كرێكارانی جیهانی 
به سه ر سیستمی سه رمایه دارییدا و كۆتایهاتنی پێویستی به  گشت 

هێز و توانای ئه م چینه  هه یه . 

بۆ  حه تمییه   مه رجی  سه رمایه داریدا  به سه ر  پرۆلتاری  شۆڕشی 
هه ره سێك  هیچ  ئه وه   له به ر  سه رمایه داری،  سیستمی  نه هێشتنی 
به  ئه م هه ره سه ی ئێستاشه وه ، هه روا هیچ قه یرانێك به س نییه  
سیستمێكی  وه ك  سه رمایه داریی  سیستمی  به   هێنان  كۆتایی  بۆ 

جیهانی.  ئ
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               كازیوه  
 به  دۆستان و هاورێكانتان بناسێنن !


