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                    14 بهمن ماه سالگرد شهادت دکتر تقی ارانی و روز شهدای حزب توده ایران

”سالیان دراز از شهادت ارانی می گذرد ولی زمانه کمکاکان بر آن محور می چرخد که جان بی تاب و جوینده اش می چرخید... 
نبرد طبقاتی، رشد نیرومند نیروهای مولده، در این عصر انقالب علمی و فنی، و تحول شگرف فکری انسان بیش از پیش تحقق 
آرمان های ارانی را به دستور روز بدل می کند. ارانی سوار بر سمند اندیشه انقالبی و علمی کمکاکان به سوی پیروزی می تازد 

و پرچم سرخش در بادهای توفنده عصر ما در اهتزاز است....“ از زنده یاد رفیق احسان طبری. 

14 بهمن ماه سال 1318، گزمگان حکومت دیکتاتوری 
رضا شاه، اندیشمند فرزانه، کمونیست مبارز و معلم 
انقالبی میهن ما را در سیاه چال های استبداد به قتل 
رساندند تا صدای رسا و اوج گیرنده جنبش کارگری 
مبارزه  ولی  سازند.  خاموش  را  ایران  کمونیستی  و 
ارانی با قتل او خاتمه نیافت و اندیشه های دوران ساز 
او برای بنا کردن ایرانی آباد، آزاد و رها از بندهای 
استعمار، استثمار و استبداد، آنچنان نیروی عظیمی را 
تا  که  درآورد  به حرکت  و  کرد  بسیج  ما  جامعه  در 
به امروز همچنان به راه پر فراز و نشیب خود ادامه 
می دهد. پرچم رزم ارانی، نو آوری های او در بردن 
آگاهی به درون جامعه عقب مانده ایران آن دوران و 
انتشار آثار علمی، از جمله بنیاد گذاری مجله ”دنیا“ 
آموزش دهنده نسل های پی در پی ای از انقالبیون 
ها،  مبشری  ها،  سیامک  ها،  روزبه  همچون  برجسته 

وارطان ها، کیوان ها، حکمت جوها، تیزابی ها، افضلی ها، هاتفی ها و کی منش ها بود که تاریخ واقعی مبارزات مردم، کارگران و 
زحمتکشان میهن ما را با فداکاری های خود نگاشتند. 

14 بهمن ما همچنین روز شهدای حزب توده ایران و روز تجدید عهد با آرمان های واالی جنبش کارگری و کمونیستی میهن 
ما و تجدید عهد با خاطره کاروان عظیم ده ها هزار شهید توده ای است که جان خود را برای بهروزی توده های ستم دیده کار و 
زحمت فدا کردند. به قول بالزاک: ”از تمام بذرهایی که بر زمین افشانده می شود خون قربانیان ستم است که غنی ترین محصول 

را به بار می آورد.“ 
”با ارانی بوده ایم، با ارانی هستیم و خواهیم بود“ نزدیک به هفت دهه پس از شهادت دکتر تقی ارانی فرزاندن و ادامه دهندگان 
راه او، اعضاء و هواداران حزب توده ایران، به رغم همه پیگردها و سرکوب های خونین و پی در پی رژیم های استبدادی حاکم بر 
میهن ما همچنان به مبارزه خود ادامه می دهند و تا تحقق آرمان ها واالی انسانی که ارانی به خاطر پایبندی به آنها جان باخت، 

از پای نخواهند نشست.

درود آتشین به خاطره تابناک همه شهدای توده ای و همه رزمندگان راه آزادی و عدالت اجتماعی!
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             تشدید اختناق و سرکوب بازداشت خانگی میر حسین موسوی و زهرا رهنورد

و  جنبش  رهبری  از  قاطع  پشتیبانی  ضمن  ایران  توده  حزب 
کردن  محکوم  با  و  مردمی  های  خواست  بر  آنها  ایستادگی 
خانگی  بازداشت  جمله  از  امنیتی  های  محدودیت  اعمال 
کروبی،  خانه  به  حمله  و  رهنورد  زهرا  و  موسوی  میرحسین 
یگانه راه موثر برای خنثی سازی توطئه های مزدوران تاریک 
اندیشی را تشدید مبارزه، تکیه به نیروی فنا ناپذیر توده ها 
و هوشیاری و دقت در اتخاذ تاکتیک های مناسب و کارآ در 

اوضاع بسیار حساس کنونی قلمداد می کند. 

کودتاچیان در ادامه توطئه برنامه ریزی شده خود علیه جنبش 
مردمی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را پس از قطع کامل 

ارتباطات آنها در بازداشت خانگی قرار دادند. 
در همین حال حمالت اوباش به خانه مهدی کروبی و تجمع 
در برابر خانه های محمد خاتمی و رفسنجانی با برنامه از پیش 

تعیین شده انجام شد. 
امروز کودتاچیان با راه اندازی یک نمایش حکومتی در جریان 
مراسم نماز جمعه به تشدید فضای ارعاب پرداخته وکوشیدند 
منتقد  جریانات  و  مقاوم  رهبران  مردمی،  جنبش  جوسازی  با 
و سیاست  داده  قرار  تدافعی  در موضع  را  انتخاباتی  کودتای 

سرکوب خود را ادامه دهند. 
بخش  رهنورد  زهرا  و  موسوی  حسین  میر  خانگی  بازداشت 
با  اینک  ناپذیر سیاست سرکوب کودتاچیان است که  جدایی 
تشدید  ماه  اسفند  اول  روز  در  های سراسری  تجمع  فراخوان 

شده است. 
از سر می گذراند.  را  العاده حساسی  ما روزهای فوق  میهن 
در  مردمی  جنبش  توان  و  قدرت  نمایش  از  پس  کودتاچیان 
خود،  نیروهای  به  بخشیدن  روحیه  درصدد  اکنون  بهمن   25
بازسازی امکانات و ضد حمله به منظور درهم شکستن جنبش 
برآمده اند. مانورهای فریبکارانه برای ایجاد شکاف در جنبش 
و تفرقه در میان مخالفان و منتقدان اوضاع موجود و کودتای 

انتخاباتی مانند صدور قطعنامه راه پیمایی امروز )بعد از نماز 
جمعه( و سخنرانی ذوالنور نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران 
و  رهنورد  زهرا  موسوی،  میرحسین  بر  فشار  اعمال  تشدید 
مهدی کروبی و سازماندهی اوباش برای ایجاد فضای ارعاب 
و جز اینها مجموعه برنامه های واپس گرایان در لحظه کنونی 
به شمار می آیند. در اوضاع کنونی نیز با فراخوان اعتراض در 

روز اول اسفند شاهد تحرک بیشتر کودتاچیان هستیم.
و  جنبش  رهبری  از  قاطع  پشتیبانی  ضمن  ایران  توده  حزب 
کردن  محکوم  با  و  مردمی  های  خواست  بر  آنها  ایستادگی 
خانگی  بازداشت  جمله  از  امنیتی  های  محدودیت  اعمال 
کروبی،  خانه  به  حمله  و  رهنورد  زهرا  و  موسوی  میرحسین 
یگانه راه موثر برای خنثی سازی توطئه های مزدوران تاریک 
اندیشی را تشدید مبارزه، تکیه به نیروی فنا ناپذیر توده ها 
و هوشیاری و دقت در اتخاذ تاکتیک های مناسب و کارآ در 
مردمی  جنبش  کند.  می  قلمداد  کنونی  بسیار حساس  اوضاع 

فقط با وحدت و اتحاد عمل به کامیابی خواهد رسید. 

سایت حزب توده ایران
2۹ بهمن 138۹ - 18 فوریه 2۰11
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                    با جو سازی و ارعاب نمی توان در اراده توده ها خللی وارد آورد

از تداوم مبارزه توطئه های گوناگونی  کودتاچیان در هراس 
در یک صف  و  هوشیاری  حفظ  با  باید  اند،  دیده  تدارک  را 
می  بویژه  نمود.  افشا  و  خنثی  را  های شوم  توطئه  این  واحد 
رهنورد  زهرا  موسوی،  میرحسین  علیه  پرونده سازی  به  باید 
برخورد کرده، واپس  قاطعیت و صراحت  با  و مهدی کروبی 
و ضد  شوم  مقاصد  به  رسیدن  در  را  اندیش  تاریک  گرایان 

مردمی خود ناکام ساخت. 

پس از حضور پرشور توده ها در تظاهرات 25 بهمن ماه و به 
انتخاباتی علی خامنه  چالش کشیدن استبداد و رهبر کودتای 
ارعاب  ایجاد فضای  با جو سازی،  فقیه( کودتاچیان  ای )ولی 
و  ها  سیاست  شکست  کوشند،  می  گسترده  های  بازداشت  و 
همچنین موقعیت متزلزل خود را پنهان سازند. تظاهرات ده ها 
مزدوران  برای  عیار  تمام  بهمن یک شکست  نفری 25  هزار 
تاریک اندیشی و مدافعان استبداد والیی بود و به همین علت 
توطئه های چند و  تبلیغاتی و  هیاهوی  نیز شاهد جوسازی و 
پرنیرنگ  های  برنامه  همین  راستای  در  هستیم.  آنان  جمعی 
لباس  و  بسیج  نیروهای  ماه،  بهمن   27 امروز  صبح  فریب  و 
و  ضرب  از  پس  و  برده  یورش  هنر  دانشکده  به  ها  شخصی 
اطالع  پایگاه  کردند.  بازداشت  را  نفر  ها  ده  دانشجویان  شتم 
رسانی کلمه در این زمینه گزارش داد: »از اولین ساعات صبح 
با  اتوبوس  از 5۰۰  بیش   – ماه  بهمن  امروز- چهارشنبه 27 
آرم های سپاه، وزارت دفاع، نیروی انتظامی و دانشگاه امام 
حسین، نظامیان لباس شخصی و نیروهای بسیجی را در اطراف 
طور  به  افراد  این  و  کردند  پیاده  تهران  عصر  ولی  راه  چهار 
منظم و سازمان یافته در محوطه های دانشگاه هنر و اطراف آن 
مستقر شدند . . . سردار علی فضلی و سردار همدانی، بی هیچ 
پرده پوشی و البته با اضطراب و نگرانی از واکنش احتمالی 
دانشجویان، در محوطه دانشگاه حضور یافته و درحال هدایت 

نیروهای خود هستند. . . ».
و  انجامید  یورش وحشیانه  به یک  سرانجام  سازماندهی  این 
نیروهای بسیج و لباس شخصی دانشجویان را در تاالر دانشگاه 
محاصره کرده و با چوب، چماق، قمه و زنجیر به دانشجویان 
محبوس در تاالر حمله ور شدند. حمله امروز اوباش به دانشگاه 
باخته صانع ژاله و  هنر تهران که برای تشیع دانشجوی جان 
مبارز جنبش مردمی  این  پردازی درباره هویت واقعی  دروغ 
بود، بخشی از برنامه های کودتاچیان علیه جنبش و رهبری آن 

قلمداد می شود.
او  فرزند  و  کروبی  مهدی  خانه  به  ها  شخصی  لباس  حمله 
در  عنوان طالب  تحت  گروهی  تحصن  امروز،  و  دیشب  طی 

و  موسوی  اعدام  و  دستگیری  خواست  با  تهران،  ارک  میدان 
در  جنبش  مقاوم  رهبر  دو  این  علیه  شعار  سردادن  کروبی، 
و  عادل  حداد  آمیز  تحریک  سخنان  اسالمی،  شورای  مجلس 
کیهان  روزنامه  دروغین  تبلیغات  مجلس،  در  الریجانی  علی 

و خبرگزاری های فارس و رجا نیوز و پرونده سازی بر ضد 
میرحسین موسوی و مهدی کروبی، تشکیل جلسه کمیته ویژه 
دستور  به  نظامی  و  امنیتی  مقامات  با حضور  »فتنه«  بررسی 
رییس مجلس، صدور بیانیه های تهدید آمیز از سوی بسیج و 
امروز  فراکسیون هوادار دولت کودتا در مجلس و شعارهای 
اوباش در دانشگاه تهران، اقدام ها و برنامه هایی هستند که 
پس از نمایش قدرت و توان جنبش مردمی در 25 بهمن ماه از 
سوی مزدوران تاریک اندیش انجام پذیرفته و بی شک طی 

روزهای آینده دامنه گسترده تری خواهد یافت.
از تداوم مبارزه توطئه های گوناگونی  کودتاچیان در هراس 
در یک صف  و  هوشیاری  حفظ  با  باید  اند،  دیده  تدارک  را 
می  بویژه  نمود.  افشا  و  خنثی  را  های شوم  توطئه  این  واحد 
رهنورد  زهرا  موسوی،  میرحسین  علیه  پرونده سازی  به  باید 
برخورد کرده، واپس  قاطعیت و صراحت  با  و مهدی کروبی 
و ضد  شوم  مقاصد  به  رسیدن  در  را  اندیش  تاریک  گرایان 

مردمی خود ناکام ساخت.

سایت حزب توده ایران
27 بهمن 138۹ - 1۶ فوریه 2۰11
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                                   درس نیاموختن دیکتاتورها از تاریخ
 ”مرگ بر دیکتاتور“ 

”خامنه ای حیا کن- مبارک نگاه کن“ 
”پلیس جدا از دولت- بیا کنار ملت“ 

”مبارک، بن علی نوبت سید علی“

باالخره پس از 18 روز مبارزه بی امان و ماه ها و سال ها تالش 
مبارک  حسنی  وابسته  و  مردمی  ضد  رژیم  خواه  آزادی  نیروهای 
سرنگون و به سرنوشت حکومت بن علی در تونس و ده ها دیکتاتور 
دیگر در منطقه دچار شد. فرار حسنی مبارک همچون فرار بن علی 
و پیش از این فرار شاه از ایران در 22 بهمن ماه سال 1357، موید 
این حقیقت تاریخی و غیر قابل اجتناب است که سرانجام حکومت 
های دیکتاتوری و ضد مردمی این چنین بوده و در آینده نیز چنین 

خواهد بود. 
ما  میهن  مردم  که  داد  رخ  حالی  در  مبارک  حکومت  سرنگونی 
بهمن و سرنگونی حکومت  انقالب  پیروزی  سی و دومین سالگرد 
ایران  انقالب  گرفتند.  را جشن می  پهلوی  محمد رضا  دیکتاتوری 
در سال های پایانی دهه هفتاد میالدی تأثیرات شگرفی را بر منطقه 
برجای گذاشت و منافع کوتاه و دراز مدت امپریالیسم و ارتجاع را 

با مخاطرات جدی رو به رو کرد. 
سرنگونی  با  خود  سیاسی  مرحله  در  توانست  اگرچه  ایران  انقالب 
رژیم ستم شاهی به پیروزی برسد ولی به دلیل خیانت آشکار سران 
به  را  سیاسی  قدرت  های  اهرم  زود  خیلی  که  اسالمی  جمهوری 
والیت  ارتجاعی  و  مردمی  ضد  اصل  و  آوردند  در  خود  انحصار 
فقیه را به جنبش مردمی و آزادی خواهی میهن ما تحمیل کردند در 
این مرحله متوقف ماند و نتوانست تغییرات ضرور را برای تحقق 
زیربنای  در  بنیادی  دگرگونی  راه  از  اجتماعی-اقتصادی،  تحول 
اقتصادی کشور، به منظور تأمین عدالت اقتصادی و اجتماعی، پدید 
آورد. استقرار یک حاکمیت عمیقًا ارتجاعی و ضد مردمی در کنار 
حاکمیت سرمایه بزرگ تجاری و سرمایه داری بوروکراتیک نوین 
و  شعارها  زود  خیلی  یافت  می  رشد  دولتی  دستگاه  درون  در  که 
آرمان های انقالب در راه تحقق عدالت اجتماعی و استقرار حقوق و 
آزادی ها را قربانی منافع و خواست های کالن سرمایه داری کرد و 
رژیم دیکتاتوری این بار با روبنایی متفاوت از رژیم ستم شاهی در 

میهن ما باز تولید شد.
ایران سی و دوسال پس از پیروزی یکی از بزرگ ترین جنبش های 
مردمی و آزادی خواهانه منطقه، کشوری است که در چنگال رژیمی 
استبدادی و عمیقًا ضد مردمی دست و پا می زند و به جای تحقق 
عدالت اجتماعی دره عمیق فقر و ثروت و محرومیت و بیکاری ده ها 

میلیون ایرانی در تاریخ معاصر کشور ما کم سابقه است. 
اسف بار بودن شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور آنچنان 
است که حتی شماری از رهبران پیشین حکومت جمهوری اسالمی 
و کسانی که در زمان خمینی اهرم های حکومتی را به دست داشتند، 
دانند.  تاریخ جمهوری اسالمی بی سابقه می  اوضاع کنونی را در 
آیت اهلل یوسف صانعی، از مراجع تقلید در قم، و از نزدیکان خمینی 
که در زمان او دادستان کل کشور بود، در دیداری با خانواده های 
که  ”استبدادی  گفت:  جمله  از  اخیر،  روزهای  در  سیاسی  زندانیان 

امروز شاهد آن هستیم در تاریخ بی سابقه است. این استبداد نه خدا 
می شناسد، نه پیغمبر، نه سیاست نه دانشجو، این استبداد هیچ چیز 

نمی شناسد.“
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور تقلبی و برگمارده رژیم والیت 
فقیه در سخنانی که به مناسبت 22 یهمن ایراد کرد، ضمن تبریک و 
دفاع از مبارزات مردم مصر و حمایت از حاکم شدن مردم این کشور 
بر سرنوشت شان، ایران را دوست جنبش مردم مصر دانست و این 
در حالی است که چماق داران مسلح و موتور سواران بسیج امروز 
به طرز وحشیانه ای به هزاران تن از مردم میهن ما که در شهرهای 
به  منطقه  مبارزات مردم مصر و دیگر  از  به حمایت  ایران  مختلف 

خیابان ها آمده بودند به وحشیانه ترین شکلی حمله کردند.
بر اساس آخرین گزارش ها، با وجود جو پلیسی و مخالفت کودتاچیان 
توده  مبارزات  از  در حمایت  مردمی  و  تظاهرات مستقل  برپایی  با 
دیگر  و  تهران  در  مردم  از  تن  هزار  ها  ده  تونس،  و  درمصر  ای 
شهرهای کشور به خیابان ها آمده و باردیگر سرزندگی، پویایی و 
توان جنبش مردمی را به نمایش گذاردند. همچنانکه پیش بینی می 
شد، کودتاچیان با وحشیگری و خشونت کامل با توده های جان به 
لب رسیده برخورد کردند. حمله به دانشگاه امیر کبیر و ضرب و شتم 
و بازداشت دانشجویان، شلیک گلوله به سمت مردم در خیابان های 
رودکی، توحید و آذربایجان، قطع عمدی برق در خیابان انقالب و 
سپس حمله به مردم در تاریکی نمونه هایی از وحشی گری محسوب 

می شود که به صورت برنامه ریزی شده امروز به اجرا در آمد. 
در حمالت وحشیانه نیروهای لباس شخصی و یگان ویژه به مردم، 
منتشره  گزارشات  شدند.  مجروح  ای  عده  و  بازداشت  تن  ها  صد 

حاکی از کشته شدن چند تن در تهران است.
بکارگیری  و   88 سال  حوادث  تجربه  به  توجه  با  امنیتی  نیروهای 
ترفندهای گوناگون تمام توان خود را برای جلوگیری از پیوند میان 
تجمعات پراکنده تهران متمرکز کرده بودند. به رغم همه این تمهیدات 
از یک  با حضور خود در صحنه  ها  توده  امنیتی،  و فضای سنگین 
بیرون آمده و قدرت و ریشه ژرف جنبش  آزمون دشوار، سربلند 
را آشکارتر ساختند. در تظاهرات امروز شعارهایی چون ”مرگ بر 
دیکتاتور“، ”خامنه ای حیا کن- مبارک نگاه کن“، ”پلیس جدا از 
دولت- بیا کنار ملت“، ”مبارک، بن علی نوبت سید علی“ سر داده 

شد. 
منابع خبری همچنین گزارش داده اند که عالوه بر تهران، در اصفهان 
انقالب آن شهر حمله کرده  میدان  در  تجمع کنندگان  به  پلیس  نیز، 
از  یگان ویژه و گروهی  ماموران  و شاهدان خاطرنشان کردند که 
نیروهای امنیتی، به صورت آماده باش از ساعت ها قبل در پارکینگ 
انقالب، جنب سینما ساحل، حضور داشتند. در شهرهای دیگر نظیر 
رشت، مشهد، کرمانشاه و شیراز نیز روز دوشنبه صحنه تجمعات و 

تظاهرات بر ضد رژیم استبدادی بود.
تظاهرات امروز هزاران تن از مردم جان به لب رسیده ما در تهران و 
شهرهای گوناگون کشور با وجود اقدامات امنیتی شدید سران رژیم، 
دستگیری های گسترده و حصر موسوی و کروبی در خانه نشان داد 
که جنبش اعتراضی مردم ما بر خالف مدعیات رژیم نه تنها نمرده 
است بلکه با کوچکترین جرقه و امکانی به صحنه مبارزه می آید. 
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مبارزه مردم ما بر ضد رژیم استبدادی حاکم هنوز نیازمند سازمان 
یافتگی، جا افتادگی سازمانی و بیش از پیش شرکت فعال و گسترده 
مبارزات گسترده  است.  آن  طبقه کارگر و زحمتکشان در صفوف 
جوانان و دانشجویان، در کنار پیکار دلیرانه زنان میهن ما در سال 
های اخیر نقش برجسته ای در پیشبرد مبارزات مردم میهن ما داشته 
نیروهای  و  نیست  کافی  خود  خودی  به  مبارزات  این  ولی  است 
مترقی، آزادی خواه و پشیرو جامعه باید بتوانند با بسیج و به میدان 
کشاندن طبقه کارگر، و زحمتکشان شهرها و روستاها توازن مبارزه 

کنونی را به نفع جنبش مردمی تغییر دهند.
حزب ما همان طور که در هفته های اخیر اشاره کرده است باید و 
می توان از حوادث کشورهای منطقه درس آموخت و آن را به نفع 
پیشبرد مبارزات مردم ایران به کار گرفت. بدیهی است که شرایط 
کشور ما هم از نظر بافت طبقاتی و هم از نظر ماهیت طبقاتی نیروهای 
حاکم دارای تفاوت های مهمی با شرایط کشور مصر است و از این 
ولی حوادث  است  نادرست  این حوادث  از  خام  برداری  نسخه  رو 
تونس و مصر می آموزد که شرکت موثر و  از  منطقه  کشورهای 
هماهنگ قشرهای مختلف اجتماعی، همبستگی نیروهای آزادی خواه 
و شرکت موثر و فعال طبقه کارگر می تواند بر نیروهای نظامی و 
سرکوبگر رژیم های دیکتاتوری غلبه کند و راه را برای پیروزی 

جنبش مردمی باز نماید. 
باید با صبر و حوصله این کار مهم را سازمان دهی کرد و به پیش 
دیر  ما  میهن  در  و  منطقه  در  دیکتاتوری  های  حکومت  عمر  برد. 
امر  این  دهنده  بشارت  منطقه  حوادث  آمد.  خواهد  سر  به  زود  یا 
و  نژاد  احمدی  ای،  نیست آن روزی که علی خامنه  دیر  است که 
سایر سران رژیم دست اندرکار تدارک فرار خود از کشور باشند 
یابند. شکاف  به حقوق سرکوب شده خود دست  بتواند  و مردم ما 
طبقاتی  پایگاه  پیش  از  بیش  شدن  محدود  حاکمیت،  نیروهای  در 
به  با توجه  اقتصادی-اجتماعی که  فقیه، بحران عمیق  رژیم والیت 
مجموعه سیاست های اتخاذ شده ماه های اخیر، از جمله شتاب روند 
کردن  ”هدفمند  و  انسانی“  کار  نیروی  ”تعدیل  سازی،  خصوصی 
یارانه ها“ روز به روز تعمیق بیشتری پیدا خواهد کرد و جدا شدن 
بیش از پیش شماری از نیروهایی که در گدشته یی نه چندان دور 

در رهبری حکومت جمهوری اسالمی قرار داشتند، در کنار از بین 
رفتن مشروعیت حتی ”اسالمی“ گروه حاکم به رهبری خامنه ای، 
در مجموع نشانگر بحران تعمیق یابنده رژیم و بی آیندگی حاکمیت 

استبداد کنونی بر ایران است.
است  تاملی  قابل  پدیده  مردمی  های ضد  رژیم  تاریخی  سرنوشت 
را  آن  دقت  به  باید  حاکمیت  نیروهای  از  شماری  حتی  امروز  که 
بررسی کنند و از آن بیاموزند. رژیم ستم شاهی محمد رضا زمانی 
حسنی  دولت  شد.  می  شناخته  منطقه  در  آمریکا  ثبات“  ”جزیره 
به مدت  بود و  نیرومند آمریکا و اسرائیل در منطقه  مبارک متحد 
را  مصر  مردم  حقوق  استبدادی  حکومت  یک  استقرار  با  سال  سی 
پایمال کرده بود ولی امروز از آن جزیره ثبات، این متحد نیرومند و 
آنهمه نیروی نظامی و انتظامی که این حکومت ها را شکست ناپذیر 
معرفی می کردند نشانی باقی نمانده است و این دیکتاتورها هستند 
پنهان  برای  امنی“  دنبال ”محل  به  ها  توده  از خشم  هراسناک  که 

شدن خود هستند. 
با پایبندی به خواسته های روشن  باید  جنبش مردمی می تواند و 
بینانه ضمن  واقع  برنامه  ارایه یک  و  اتحاد عمل  و  مردم، وحدت 
ایجاد زمینه های مناسب برای تعامل میان همه حزب ها و سازمان 
های ضد استبدادی به وظایف تاریخی خود در مقابله و مبارزه با 
استبداد والیی عمل نماید. تجربه 25 بهمن موید این واقعیت است.
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تالش به منظور عملی کردن خواسته های کارگران، و
                         ضرورت در پیش گرفتن شیوه های مبارزاتی واقعیت گرا 

باید همصدا و منسجم، با حمایت از جنبش کارگری و خواسته 
نیرومند  حضور  های  زمینه  کارگران،  سیاسی  و  صنفی  های 
اکثریت  نفع  به  بنیادی  تغییرات  ایجاد  برای  را  مردمی  جنبش 
بحق  های  خواسته  کردن  عملی  نباید  آورد.  فراهم  جامعه 
کارگران و زحمتکشان را به فرداِی نامعلوِم فرود رژیم والیت 

فقیه واگذاشت.

روزنامه دنیای اقتصاد، 23 بهمن ماه، در گزارشی از قول وزیر 
کارگران  افزایش حقوق  که،  داد  خبر  نژاد  احمدی  دولت  کار 
بودن  ”بعید  از  اجتماعی  امور  و  کار  وزیر  است.  منتفی 
افزایش حقوق کارگران در سال آینده“ سخن گفته است. شیخ 
از  ”جلوگیری  را  احتمالی  افزایش  عدم  این  دلیل  االسالمی، 
افزایش تورم و قیمت ها“ دانسته، و آن را با ایجاد زمینه برای 
یارانه  قانون  اجرای  مزایای  از  کارگران  بیشتر  مندی  ”بهره 
ها“ توجیه کرده است. وزیر کار دولت احمدی نژاد در ادامه 
افاضاتش، با بیان اینکه ”با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 
قشر کارگری کشور دارای منفعت های بیشتر نسبت به سایر 
اقشار جامعه شده اند“، گفت:“ تورم در کشور مهار شده و 
افزایش قیمت نداشته ایم. در صورت افزایش حقوق کارگران 
احتمال نفوذ تورمی کاال در بازار دور از انتظار نیست و سبب 

ایجاد مشکالتی برای جامعه کارگری می شود.“ 
دستمزد  با  رابطه  در  نژاد  احمدی  دولت  کار  وزیر  اظهارات 
کارگران به هیچ وجه غیر مترقبه و خارج از انتظار نبوده است، 
و این ترفند از مدت ها پیش قابل پیش بینی بود. دولت احمدی 
نژاد برای انجام برنامه های ضد مردمی اش بار دیگر کارگران 
و زحمتکشان میهن را در صف اول قربانیان خویش قرار داده 

است. 
بر طبق همین گزارش، دولت در الیحه یی که با عنوان ”الیحه 
هدفمند کردن یارانه ها“ به مجلس تقدیم کرده بود، پیشنهاد 
کرده بود: در سال هایی که این قانون در حال اجراست، افزایش 
حقوق کارگران و کارمندان متوقف شود. ماده 13 الیحه دولت 
- که البته در مجلس حذف شد و در قانون نیامد - می گفت:“ 
الزام افزایش حقوق کارکنان دولت موضوع ماده 15۰ قانون 
برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 
قانون   125 ماده  و  آن  تبصره  و   ۶4 مواد  و  ایران  اسالمی 
مدیریت خدمات کشوری و ماده 41 قانون کار از زمان اجرای 
این قانون موقوف االجراء خواهد شد و تمامی قوانین مغایر با 

این قانون از زمان ابالغ، لغو می شود.“
با استفاده از الیحه  دولت احمدی نژاد سعی فراوان داشت تا 
های ”قانونی“ ]![ یورش به سفره خالی زحمتکشان را کامل 

کند؛ البته در این راه به آن موفقیتی که مد نظرش بود نرسیده 
است، اما در حال حاضر با ترفندها یی شناخته شده مترصد است 
تا فقر و شوربختی بیشتری را در زندگی میلیون ها زحمتکش 
هایش  بارها در سخنرانی  نژاد  احمدی  نهادینه کند.  میهن مان 
هیچ  اش  اقتصادی  های  برنامه  اجرای  با  که،  بود  کرده  اعالم 
مسلم  البته  داشت.  نخواهد  جامعه وجود  در  دیگر  یی  گرسنه 
به دستاوردهای  است در صورتی که وی موفق شود یورش 
ها  گرسنه  جمعیت  نابودی  رساند،  سرانجام  به  را  زحمتکشان 
در پی خواهد بود، و این همان هدفی است که احمدی نژاد و 
همفکرانش آن را تعقیب می کنند. احمدی نژاد مصمم است با 
نابودی زحمتکشان معضل فقر و گرسنگی را نیز در جامعه حل 

کند. 
اظهارات اخیر وزیر کار در رابطه با دستمزدها واکنش هایی را 
بین فعاالن کارگری وابسته به رژیم نیز در پی داشته است، که 
در حکم نگرانی آنان نسبت به ناآرامی های احتمالی کارگری 
باید تلقی شود. به گزارش ایلنا، 23 بهمن ماه، حسن صادقی - 
که هم اکنون عنوان رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری 
را دارد - می گوید:“ وزیر کار در حالی موضوع عدم افزایش 
گفته  به  که  کند  می  مطرح  را   ]13۹۰[۹۰ سال  دستمزدهای 
قانون  اجرای  تبعات  اقتصادی  نظران  صاحب  و  کارشناسان 
اقتصادی  وضعیت  شدن  بدتر  باعث  ها  یارانه  سازی  هدفمند 
کارگران خواهد شد.“ صادقی اظهارات وزیر کار را یادآور 
طرح شکست خورده تثبیت قیمت ها در مجلس هفتم دانست، 
که باعث شد دستمزد کارگران در سال 84 به نام حفظ قیمت ها 
افزایش نیافته و در عمل قدرت خرید آنان به طور چشمگیری 

کاهش یابد.
داشت  انتظار  نباید  اینکه،  است  مشخص  که  چیزی  آن 
دولت  طرف  از  کارگران  دستمزد  با  رابطه  در  مثبت  تحولی 
که،  آید  پیش می  این سوال  اما  بگیرد،  نژاد صورت  احمدی 
باید از تالش  آیا فعاالن کارگری و نیروهای حامی آنان هم 
برای عملی کردن این خواسته ها اجتناب ورزیده و آن را به 
فردای سرنگونی این رژیم واگذارند؟ متاسفانه هم اکنون بین 
کسانی که با دیدگاه های ”چپ“ در این باره به اظهار نظر می 
پردازند چنین تفکری وجود دارد. خوشبختانه این تفکر انحرافی 
که همان خاک پاشیدن به چشم کارگران و زحمتکشان است، 
تفکری نیست که دست باال را بین کارگران داشته باشد؛ اکثر 
نیروهای کارگری و حامیان آن ها با درک ضرورت ها، و با 
به چالش  این زمینه  را در  موضع گیری های آگاهانه، رژیم 
گرفته اند. اطالعیه اخیر شش سندیکای کارگری در ایران در 
رابطه با تعیین حداقل دستمزدها، رشد آگاهی جنبش کارگری 
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را در مقایسه با ذهنی گرایی و تفکر انحرافی به خوبی نشان 
انحرافی ”تعیین حداقل دستمزد  این تفکر  بر اساس  می دهد. 
در جمهوری اسالمی بی معناست“، و دلیل آن هم این است 
بنابراین  ندارند  که، چون تشکل های مستقل کارگری وجود 
به  چیز  همه  و  ندارد  وجود  دستمزد  حداقل  برای  ”ضمانتی 
لطف و کرم دولت و سرمایه داران بستگی دارد“ . این تفکر 
به دیگر دالیل و زمینه ها، از جمله به عدم وجود ”بازرسی 
مستقل کارگری“ و“آزادی اطالعات“، و وجود ”بازار سیاه 
وسیع نیروی کار“، اشاره می کند و معتقد است که، به جای 
مبارزه برای خواسته ها ی کارگری یی همچون تعیین حداقل 
باید بر ایجاد تشکل های کارگری  دستمزدها، تالش همگانی 

متمرکز گردد. اگر به چنین تفکری باور داشته باشیم ، به این 
نتیجه باید برسیم که، مبارزه کارگران برای دستمزدهای معوقه، 
اخراج های بی رویه، ایمنی کار، قراردادهای موقت و جز این 
ها، همه و همه غلط و بیهوده است و کارگران قبل از همه این 
ها باید تشکل مستقل کارگری ایجاد کنند و از طریق آن به 
طرح خواسته های خویش اقدام کنند. این تفکر غلط در اساس 
با مبارزه کارگری بیگانه است؛ کارگران و زحمتکشان از راِه 
به  خود  های  خواسته  به  دستیابی  برای  مبارزه  جریاِن  در  و 

ضرورت عملی تشکل و سازماندهی پی می برند.
سخنان وزیر کار در رابطه با دستمزدها از آن رو بااهمیت است 
که، محفل های دست اندرکار این ترفند در درون حکومت به 
کردن  اجرایی  اما  اند،  داشته  اطالع  دولت  خیز  این  از  خوبی 
تمامی این برنامه ها بر این اساس بنا شده که چون رویارویی 
و مقاومت از سوی کارگران ضعیف است پس به راحتی می 
توان سیاست های ضد کارگری را به پیش تازاند. خبرگزاری 
ایلنا، 2۶ دی ماه، یعنی مدت زمانی کمتر از یک ماه پیش از 
سخنان اخیر وزیر کار، از قول محجوب - که در مجلس در 
با  فعالیت می کند -  فراکسیون کارگری مجلس  مقام رئیس 
هشداری در این رابطه، نوشت:“ بحث افزایش دستمزد سنواتی 
که  چرا  ندارد،  ها  یارانه  نقدی  پرداخت  با  ارتباطی  کارگران 
در جایی  هم مجزاست.“ وی  از  کامال  پدیده  دو  این  ماهیت 

دیگر در ادامه این مطلب گفت: “یارانه های پرداختی اساسا 
برای جبران افزایش قیمت کاالهایی همچون سوخت است که 
پیش از این از یارانه ها بودند، اما افزایش دستمزد کارگران 
برای جبران تورم سالیانه ای است که به تبع آن قدرت خرید 
کارگران کاهش می یابد.“ اظهار همین سخنان به خوبی نشان 
می دهد که اجرای چنین سیاست ضد کارگری یی امری چندان 
پنهانی نبوده و دولت هم اکنون مصمم است این ترفند را به نفع 
جناح های انگلی حاکمیت و به قیمت فقر و بدبختی زحمتکشان 

به سرانجام رساند.
پیامدهای  به  نسبت  دیگر ضمن هشدار  بار  ما  دلیل  همین  به 
زیان بار چنین سیاست های کارگرستیزانه دولت کودتایی، که 
به زندگی روزانه میلیون ها تن از زحمتکشان میهن مان آسیب 
می رساند، همه نیروهای مترقی و مدافع حقوق کارگران را فرا 
می خوانیم تا با در پیش گرفتن شیوه های مبارزاتی واقعیت 
از عملی شدن چنین  به کارزار زحمتکشان  گرایانه و کمک 
تصمیم ضد کارگری یی مانع شوند. حرکت ها و تشکل های 
کارگری از درون همین مبارزات است که کم کم شکل می 
به  گیرند و منافع طبقه کارگر را محافظت می کنند. نگاهی 
همچون  مستقلی  کارگری  های  تشکل  فعالیت  و  گیری  شکل 
تشکل ”کارکنان شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه“ 
دهد.  نشان می  را  آن  های روشن  نمونه  تپه،  هفت  نیشکر  و 
فعالیت این تشکل ها در دوره هایی نضج گرفت که کارگران 
فعال در این واحدها با مشکالت صنفی پرشماری مواجه بودند 
با  اتفاقا رژیم در هراس از همین گونه فعالیت ها بوده که  و 
مستقل  های  تشکل  این  فعاالن  سرکوب  به  دوچندان  فشاری 
چون  افرادی  انداختن  زندان  به  و  دستگیری  است.  پرداخته 
با  رابطه  در  رژیم  نقطه ضعف  شهابی،  و رضا  اسالو  منصور 
جنبش کارگری را بخوبی نشان می دهد. جنبش های کنونی 
در مصر و تونس بار دیگر نقش مبارزات جنبش کارگری را 
در پایین کشاندن این دو رژیم فاسد به روشنی نزد عموم مردم 
از جنبش  با حمایت  منسجم،  و  باید همصدا  اثبات رساند.  به 
کارگری و خواسته های صنفی و سیاسی کارگران، زمینه های 
حضور نیرومند جنبش مردمی را برای ایجاد تغییرات بنیادی به 
نفع اکثریت جامعه فراهم آورد. نباید عملی کردن خواسته های 
بحق کارگران و زحمتکشان را به فرداِی نامعلوِم فرود رژیم 

والیت فقیه واگذاشت.
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بررسی مجدد الیحه ضد خانواده در کمیسیون قضایی مجلس: 

                     رژیم والیت فقیه در تقابل با حقوق و منافع زنان

بررسی مجدد الیحه ضد خانواده در کمیسیون قضایی مجلس تالش 
دیگری از سوی تاریک اندیشان برای تصویب نهایی این الیحه 

ضد ملی است. 

از  ”حمایت  به  موسوم  الیحه  همگانی  های  رسانه  گزارش  به 
مورد  مجلس  قضایی  و  حقوقی  کمیسیون  در  مجددا  خانواده“ 
بررسی قرار گرفته و در خصوص برخی مواد آن مانند ماده 23 
بر لزوم برخی تغییرات توافقاتی درمیان اعضای کمیسیون صورت 

پذیرفته است. 
خبرگزاری ایلنا ۹ بهمن ماه با درج خبر بررسی دوباره الیحه ضد 
خانواده طی مصاحبه ای با یکی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس 
گزارش داد: ”الیحه حمایت از خانواده در حال حاضر در کمیسیون 
هفته  جلسه  در  و  است  بررسی  حال  در  مجددا  قضایی  و  حقوقی 
گذشته این کمیسیون قرار شد موادی به این الیحه اضافه شود ... 
قرار است به الیحه حمایت از خانواده مواردی که زنان باید حق 
طالق داشته باشند اضافه و مشخص شود و در یک بخش هم به 
بود  قرار  حقوق خصوصی  کمیته   ... شود  پرداخته  کودکان  حقوق 
زنان  نظر  جامعه،  عمومی  افکار  تا  کند  ایجاد  تغییراتی  الیحه  در 
معترض، نمایندگان مجلس و علما نسبت به این الیحه مثبت باشد 
اما کمیته حقوق خصوصی نتوانست تغییرات الزم را اعمال کند به 
همین جهت الیحه حمایت از خانواده مجددا به کمیسیون حقوقی و 
قضایی ارجاع داده شد تا این کمیسیون تغییراتی ... را دراین الیحه 

اعمال کند.“
نامیده  ملی  ضد  و  ستیز  زن  الیحه  دراین  تغییرات  آنچه  محتوی 
می شود، تاکنون اعالم نگردیده و معلوم نیست کمیسیون قضایی 
مجلس کدام نکات را قرار است به موادی نظیر ماده 23 بیفزاید 
که به زعم اعضای این کمیسیون حقوق زنان وکودکان را تضمین 
نماید. الیحه ضد خانواده زمانی مورد بررسی مجدد قرار می گیرد 
که برخالف تبلیغاتی چون ”حرکت برای تضمین حقوق زنان“ با 
عالی  دیوان  معنا  پر  دراقدامی  مذکور،  الیحه  به  موادی  افزودن 
کشور با صدور حکمی شروط ضمن عقد را برای زنان منتفی و 

مردود اعالم کرد. 
برابری 8 بهمن ماه گزارش داد:  پایگاه اطالع رسانی تغییر برای 
”دیوان عالی کشور با صدور یک رای وحدت رویه، اعالم کرده 
است که اگر زنی حق طالق را ضمن عقد دریافت کرده باشد و 
همسر او بتواند عدم تمکینش را در دادگاه به اثبات برساند، این 
حق قابل اعمال نخواهد بود.“ یکی از فعاالن جنبش زنان به درستی 
با محکوم ساختن این اقدام دیوان عالی کشور که رای صادره آن 
برای همه دادگاه های کشور الزم االتباع است، می گوید: ”قدمی 
که از سوی دیوان عالی کشور برداشته شد، شاید یک ضد حمله 
به حمله ای بود که زنان برای کسب حقوق خود زده بودند. شروط 

ضمن عقد، می توانست به زنان کمک کند برای حقوق ناداشته ی 
خود اقدام کنند. یک چنین قانونی در واقع در تالش برای این است 

که این حق را از آنها سلب کند.“
این رای  دان درخصوص  به عنوان یک حقوق  نیز  شیرین عبادی 
”این  نمود:  یادآوری  صراحت  با  اسالمی  جمهوری  عالی  دیوان 
رای از جهت حقوقی کامال اشتباه است و بسیار باعث تاسف است 
که وضعیت دیوان عالی کشور به جایی رسیده .... و تابع شرایط 
سیاسی روز هستند و می دانیم که شرایط سیاسی روز در جهت 
ضد زن حرکت می کند و به همین دلیل هم سیاست وارد این حکم 
شده و حکمی را که هم با شرع اسالم و هم با منطق حقوقی مغایرت 

دارد صادر کرده اند.“
صدور این حکم حرکتی حساب شده از سوی ارتجاع برای مقابله 
با جنبش زنان و سیاست مدبرانه این جنبش در قبال افشای الیحه 

ضد خانواده است. حال با توجه به این واقعیت چگونه می توان به 
وعده اعمال تغییرات کمیسیون قضایی مجلس در الیحه ”حمایت 

از خانواده“ امید داشت؟
پایمال ساختن حقوق  و  نابرابری جنسیتی-طبقاتی  اینها  بر  عالوه 
زنان کشور را می توان درعرصه اقتصادی و اجتماعی نیز مشاهده 
میزان  نابرای  و  جنسیتی  تبعیض  وجود  نمودارهای  از  یکی  کرد. 
سهم زنان از اشتغال است. چندی پیش خبرگزاری مهر برآوردی 
براورد  این  اشتغال زنان کشور منتشر ساخت. مطابق  از وضعیت 
رسمی زنان فقط 13 درصد فرصت های شغلی را در اختیار داشته 
زنان  اشتغال  وضعیت  ”بررسی  داد:  گزارش  مهر  خبرگزاری  اند. 
نفر  میلیون  پایان سال گذشته 8/ 3  تا  که  دهد  نشان می  کشور 
زن در بخش های مختلف اشتغال داشته اند که بیشترین تعداد آنها 
در تهران و کمترین نیز در کهکیلویه و بویراحمد بوده است ... در 
حالی که مردان در سال گذشته 87 درصد کل اشتغال کشور را 
در اختیار داشته اند، زنان توانسته اند 13 درصد کل فرصت های 
این موضوع  اختصاص دهند که خود  به خود  شغلی را در کشور 
نشان دهنده توزیع نامتوازن فرصت های اشتغالی بین مردان و زنان 
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است.“
زنان  اشتغال  گذشته  سال  ”در  است:  آمده  گزارش  این  ادامه  در 
در هیچ یک از استان های کشور به باالی 5۰۰ هزار نفر نرسید و 
بیشترین حضور زنان در استان هایی مانند آذربایجان شرقی، تهران، 
خراسان رضوی، آذربایجان غربی، اصفهان، خوزستان و فارس بوده 

است.“
تبعیض و نابرابری و وجود قوانین زن ستیز و واپس گرایانه نیروی 
فعال و خالق نیمی از جمعیت کشور یعنی زنان را به انفعال کشانده 
و این امر عالوه بر زیان های اقتصادی کالن و دراز مدت، رشد 
دور  نظر  از  نباید  است.  ساخته  همراه  دشواری  با  را  جامعه  سالم 
به کار و درآمد مناسب،  بر عدم دسترسی زنان  داشت که عالوه 
اعمال سیاست جدا سازی جنسیتی در مراکز آموزش عالی، دانشگاه 
ها و فشار فزاینده به زنان مانع های جدی در راه مشارکت فعال 
و موثر آنها در تمام عرصه های زندگی پدید آورده است. در این 
را  زنان طبقات محروم  نابرابری جنسیتی، زندگی  و  تبعیض  میان 
 3۰ ایلنا  دهد.  می  و  داده  قرار  خود  مخرب  تاثیر  تحت  شدت  به 
اجتماعی  از آسیب های  پیشگیری  دفتر  از قول مدیر کل  ماه  دی 
بهزیستی کل کشور اعالم داشت: ”25 هزار زن سرپرست خانوار 
فاقد هرگونه پوشش حمایتی بوده و به تنهایی بار زندگی خود را 

به دوش می کشند ... زنان سرپرست خانوار در روابط اجتماعی و 
حضور در اجتماع با مشکالت عدیده ای روبرو می شوند. نابرابری 
در دسترسی به آموزش، عدم امکان کسب مهارت، نابرابری در پیدا 
کردن شغل مناسب، زنان )سرپرست خانوار( را از قابلیت های الزم 

برای کاهش فقر محروم کرده است ...“
برنامه  تاکنون  اسالمی  چرا جمهوری  که  است  این  مطرح  پرسش 
ای برای رفع معضالت و مشکالت زنان سرپرست خانوار تدوین و 
اجرا نکرده است؟ اما با تمام توان و امکانات خود برای تحمیل عقاید 
قرون وسطایی در قالب لوایحی مانند الیحه ضد خانواده فعالیت می 
کند؟ پاسخ به این پرسش البته دشوار نیست. ماهیت ارتجاعی رژیم 
والیت فقیه خصوصا دیدگاه های قشری دولت ضد ملی کودتا با 
تقویت نقش و جایگاه زنان در جامعه بدون استثناء در مغایرت قرار 
دارد. بررسی مجدد الیحه ضد خانواده در کمیسیون قضایی مجلس 
این  نهایی  برای تصویب  اندیشان  تاریک  از سوی  تالش دیگری 
الیحه ضد ملی است. بی شک جنبش زنان به عنوان یکی از گردان 
های پیکار جوی جنبش ضد استبدادی همدوش با سایر حزب ها و 
عزمی  و  هوشیاری  تدبیر،  با  گذشته  همچون  خواه  ترقی  نیروهای 
راسخ مانع از پیشبرد مقاصد واپس گرایان تاریک اندیش شده و 

خواهد شد.
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زنان  دمکراتیک  تشکیالت  تاسیس  سالروز  بهمن   18 مناسب  به 
ایران

و  شخصیت ها  نام  با  ما  کشور  زنان  مبارزات  پرافتخار  تاریخ 
برای  امروز  به  تا  از سده پیش  پیوند خورده است که  تشکل هایی 
احقاق حقوق زنان و افشاندن بذر آگاهی در جامعه ی مردساالر ایران 
مبارزه کرده اند و یکی از این نام های پرافتخارکه از ۶8 سال پیش 
دمکراتیک  تشکیالت  می درخشد،  زنان  مبارزاتی  تاریخ  تارک  بر 

زنان ایران است.
با نام تشکیالت زنان ایران  ابتدا  تشکیالت دمکراتیک زنان ایران 
در 18 بهمن 1322 توسط برخی از زنان مترقی و چپ که فشار 
و خفقان دوران دیکتاتوری رضاخانی را تجربه کرده بودند تاسیس 
بیداری  نهضت  از  دهه  سه  تقریبا  که  بود  شرایطی  در  این  و  شد 
بود می گذشت. پیشگامان  از زمان مشروطیت آغاز شده  زنان که 
با  را  دختران  سوادآموزی  کسب  برای  مبارزه  زنان،  نهضت  اولیه 
اما  بودند.  نهادینه کرده  تا حدی  ارتجاع  وجود همه ی مخالفت های 
بیداد می کرد  در جامعه ی سنتی و مردساالر آن روز که بیسوادی 
)73 درصد بیسوادی فقط در مقطع انقالب( و زنان در بی حقی کامل 
به سر می بردند و فاشیسم نیز در جهان بر طبل جنگ می کوبید و 
با وجود رژیمی ارتجاعی وضد زن، کار در میان زنان چندان آسان 
مریم  مسئولیت  تحت  زنان«  »تشکیالت  شرایطی  چنین  در  نبود. 
فیروز و با تالش زنان مبارز و مترقی آن زمان، زنانی مثل بدری 
و نجمی علوی، زهرا و مهرانگیز اسکندری، جمیله صدیقی، خدیجه 
کشاورز، اخترکامبخش، ایران اِرانی، فروهید کباری وعالیه شرمینی 
و… شروع به کار در میان زنان کرد. این تشکیالت با جذب زنان 
پیشرو به صفوف خود مبارزه برای خواست های برحق زنان را در 
اولیه  حقوق  برای  مبارزه  آن  سرلوحه  که  داد  قرار  خود  برنامه ی 
زنان مانند داشتن حق رای، برابری حقوقی زن و مرد و لغو قوانین 
ارتجاعی، مبارزه برای صلح، مبارزه برای دستمزد برابر درمقابل کار 
آگاهی جنسیتی  ارتقای سطح  و  آموزی  برای سواد  و تالش  برابر 

زنان در جامعه بود.
»بیداری ما« اولین ارگان تشکیالت با شعار »ماهم در این خانه حقی 
داریم!« بود که در سال 1323 انتشار یافت که بعد از توقیف آن در 
سال 132۶ نشریات دیگری مانند »جهان تابان« و در سال 133۰ 
ایران برای به دست آوردن حقوق  با شعار»زنان  »جهان زنان«)1( 
خواسته ها  زنان  دموکراتیک  تشکیالت  ارگان  شوید«  متحد  خود 
جمله  از  می دادند.  گسترش  وسیع  سطحی  در  را  زنان  مطالبات  و 
در سال 1331، زمان مبارزه برای تجدید نظر در قانون انتخابات، 

»جهان زنان« روزانه در یک ورق منتشر می شد.
»فدراسیون  در  عضویت  با   132۶ سال  در  ایران  زنان  تشکیالت 

زنان  دمکراتیک  »تشکیالت  نام  با  زنان«  بین المللی  دمکراتیک 
ایران« و بعد از غیرقانونی شدن درسال 1328 با نام »سازمان زنان 
ایران« بزرگ ترین سازمان علنی و منسجم زنان بود که مبارزه ی 
برد.  پیش  به  گوناگون  شیوه های  از  استفاده  با  را  خود  پیگیرانه ی 
کودتای  تا  نیمه علنی  و  علنی  فعالیت  سال   1۰ حدود  مجموع  در 
آمریکائی سال 1332، تشکیالت توانست با کار وسیع توده ای در 
در  نظر  تجدید  جریان  )در  محلی  میتینگ های  برگزاری  زنان،  بین 
قانون انتخابات(، برگزاری کنفرانس های هفتگی و ایجاد کالس های 
سوادآموزی، خیاطی، بهداشت و کمک رسانی به مناطق محروم و 
با ایجاد و فعالیت در تشکل هایی مانند اتحادیه ی زنان زحمتکش، 
شورای مادران، جمعیت هواداران صلح، جمعیت حمایت کودک و… 
بذر آگاهی را در جامعه پراکنده و زنان را حول تشکل های صنفی 
و سیاسی خود فراخواند. در این سال ها صدها زن درسراسر ایران به 
دمکراتیک  تشکیالت  ازگسترش  رژیم  هراس  پیوستند  آن  صفوف 

زنان، سرکوب آن را چون سایر نیروهای مترقی در پی داشت.
به همین دلیل در جریان کودتای سال 1332 تشکیالت همراه با دیگر 
سازمان های مترقی مورد یورش قرار گرفت و بسیاری از اعضای 
سال ها  درنتیجه ی  شدند.اما  مهاجرت  راهی  یا  زندان ها  روانه  آن 
تشکیالت  آنها  راس  در  و  مترقی  و  پیشرو  زنان  پیگیر  مبارزه ی 
دمکراتیک زنان ایران، رژیم شاه ناچار شد در دهه 4۰ رفرم هایی را 
در قانون اساسی و قوانین مدنی ایران- از جمله حق انتخاب کردن و 

انتخاب شدن و یا تغییر برخی از مواد قانون حمایت خانواده - به نفع 
زنان انجام دهد. حتی سازمان های خودساخته مانند سازمان زنان به 
ریاست اشرف پهلوی نتوانست چهره ی زن ستیز رژیم شاه را بپوشاند 
و مثل همه دیکتاتورها سرکوب و اختناق را پیشه کرد. اما سرکوب 
با  و  دهد  نجات  را  ارتجاعی شاه  و  نتوانست رژیم ضدمردمی  هم 
تاریخ سپرده  زباله دان  به  انقالب شکوهمند مردم رژیم شاهنشاهی 

شد.
با پیروزی انقالب بهمن 1357 مرحله دیگری در مبارزات پیگیرانه 
بر  آغازی  که  شد  آغاز  ایران  زنان  دمکراتیک  تشکیالت  و  زنان 
فعالیت علنی تشکیالت و فعالیت برای بازسازی سازمان های آن و 
ادامه مبارزه بود. در اولین برنامه تشکیالت بعد از انقالب از جمله 

آمده است:
انقالب«  شکوهمند  »سال  را  آن  می توان  حق  به  که  »سال 1357 

                            تشکیالت دمکراتیک زنان ایران ۶8 ساله شد
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نامید میلیون ها زن شهری و 
ضد  تظاهرات  در  روستایی 
این  کردند،  شرکت  رژیم 
بی محابا  گمنام  قهرمانان 
گلوله  آتش  دربرابر 
گرفتند،  قرار  دژخیمان 
شدند  کشته  و  دادند  کشته 
و نه تنها کم ترین تزلزلی در 
پدیدار  استوارشان  اراده ی 
پیش  از  بلکه مصمم تر  نشد 
مقابله  به  دست  به  اسلحه 
دشمن شتافتند، با دست هایی 

خالی و برهنه باریکاد ساختند، زخمی ها را از عرصه ی پیکار به در 
بردند، بر زخم ها مرهم نهادند.

موجب  و  دیگران  مشوق  وجودش  داشت.  حضور  جا  همه  در  زن 
شگفتی همگان بود.او با شرکت آگاهانه خود در این انقالب پرشکوه 

در حقیقت اراده ی تزلزل ناپذیر خود را چنین اعالم داشت که:
»زنان نیز در تعیین سرنوشت کشور خویش سهیم هستند و باید در 
سیاست، سیاستی که آینده خود و خانواده شان را رقم می زند، فعاالنه 

شرکت نمایند.«
زن ایرانی اکنون حق دارد در انتخاب راهی که کشورش در پیش 

می گیرد صاحب رای باشد.
زن ایرانی در نبردی بی امان و با فداکاری های قهرمانانه این حق را 
به دست آورده است تا در انتخاب دولتی که مجری خواست های او 

باشد شرکت کند.
و  او  مدافع  باید  که  نو  قوانین  تدوین  در  دارد  حق  ایرانی  زن 

خانواده اش باشد شرکت کند.«
)از برنامه تشکیالت دمکراتیک زنان ایران مصوب بعد از انقالب(

و در این رابطه خواسته های زنان را در بخش های مختلف از جمله 
زنان  تولید،  در  زن  خانواده،  در  زن  حقوق  اجتماع،  در  زن  حقوق 
و  آموزش  قالی بافان،  درباره ی  خاص  قوانین  کشاورز،  و  کارگر 
پرورش، بهداشت، مبارزه با فساد، مبارزه با مواد مخدر را برجسته 

کرده وضمن ارائه ی راه حل های پیشنهادی آمده است:
خود  وظایف  دیگر  با  هم زمان  باید  کار  آغاز  از  انقالبی  »دولت 
کند  آغاز  را  برنامه هایی  چنین  پایه ریزی  جهت  در  قاطع  اقدامات 
این  به  کافی  توجه  کشور  آینده ی  اساسی  قانون  در  بخصوص  و 
مسئله مبذول دارد و بر امر اجرای قوانین نظارِت دقیق اعمال کند.« 
)خواسته هایی که با شدت و حدت بیشتری هم چنان در دستور کار 

فعاالن زن قرار دارد.(
اما خوشه چینان انقالب از همان فردای انقالب راه دیگری را در پیش 
مبارزه  قانون مدنی که حاصل سال ها  مواد  از  برخی  ابتدا  گرفتند، 
زنان بود را ملغی و اولین سرکوب زنان را با شعار »یا روسری یا 
توسری« آغاز کردند. تشکیالت دمکراتیک زنان در شرایط خاص 
آن روزها و به خاطر تثبیت انقالب و سپس جنگ تحمیلی نتوانست 
عکس العمل مناسب در این زمینه اعمال کند و آن را به تثبیت انقالب 
و تدارک آینده ای روشن تر موکول کرد. جنگ امپریالیسم خواسته 
نیز به کمک ارتجاع آمده و شرایط برای طرح خواسته های به حق 
تشکیالت  هواداران  و  اعضا  از  شد.بسیاری  محدودتر  عمال  زنان 
دمکراتیک زنان برای کمک به جبهه ها شتافتند و در این راه از جان 

با کار شبانه روزِی  )گیتا علیشاهی(. تشکیالت  مایه گذاشتند  خود 
بازسازِی سازمان های خود دربرخی از شهرهای بزرگ و با تجربه ای 
که پشت سر داشت توانست در مدتی کوتاه )کمتر از 4 سال( به 

یکی از بزرگ ترین و فعال ترین تشکل های زنان تبدیل شود.
تشکیالت با ایجاد کالس های مختلف آموزشی و کار در انجمن های 
مختلف توده ای به ویژه در مناطق محروم در جهت تشکل یابی وپیوند 
با توده های زنان تالش می کرد. رهبری تشکیالت عمیقا اعتقاد داشت 
که بردن آگاهی به میان توده های زنان و توجه دادن آنان به حقوق 
اجتماعی خود، راهی است که مبارزه ی دشوار پیش رو  انسانی و 
و  برگزاری سمینارها  با  رابطه  این  در  می کند.  ممکن  و  هموار  را 
کنفرانس سراسری به تربیت کادرها توجه ی ویژه ای نشان می داد. به 
عالوه نشریه »جهان زنان« نیز دوباره پس از انقالب با تیراژ باالیی 
منتشر شد. به این ترتیب تشکیالت توانست پس از انقالب هزاران 
زن را در صفوف خود متشکل کند که این خود هراس ارتجاع را 
به  را  بتواند تشکیالت  تا  داد  او  به دست   برانگیخته و مستمسکی 
شدت سرکوب کند. در سال 13۶1 دفتر تشکیالت در تهران مهر 
و موم و نشریه آن توقیف گردید. صدها نفر از اعضای تشکیالت 
در سراسر ایران از جمله مریم فیروز مسئول تشکیالت زنان راهی 

شکنجه گاه ها شدند و مورد وحشیانه ترین شکنجه ها قرار گرفتند.
تشکیالت زنان سرکوب شد اما نابود نشد و سنت مبارزاتی آن- 
در  آگاهی  بذر  پراکندن  و  مختلف  اشکال  به  توده ها  میان  در  کار 
جامعه - به نسل های بعدی انتقال یافت و جنبش زنان در ایران با این 
پشتوانه ی غنی مبارزاتی است که امروزه به یکی از نیروهای مهم 
امر خواب  این  ایران تبدیل شده است.  تاثیرگذار جنبش مردمی  و 
ارتجاع را آشفته ساخته و با سرکوب و زندان و شکنجه فعاالن زن 
) مثل دیگر نیروهای مترقی( و یا راندن آنان به مهاجرت اجباری، 
می خواهد چند صباحی بیشتربه عمر ننگین خود ادامه دهد. اما اگر 
سرکوب و خفقان توانست از سرنگونی شاه یا رژیم های دیکتاتوری 
ارتجاعی  شدت  به  رژیم  در  کند  جلوگیری  مصر.و…  تونس،  در 

والیت فقیه هم خواهد توانست! 
)1(جهان زنان اولین بار در سال 12۹۹ در مشهد با صاحب امتیازی 
درباره  سرمقاله ای  انتشار  از  پس  اما  شد  منتشر  پارسا  فخرآفاق 
تساوی حقوق زنان و مردان، نشریه مورد حمله قرار گرفت و لغو 

امتیاز شد. 
.

                                                    متبع : سایت ما زنان 

                 رفیق مریم فیروز 
نخستین دبیر تشکیالت دمکراتیک زنان ایران
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                      پیروزی واپسین با ارانی است

دکتر تقی ارانی در 1282 در تبریز دیده به جهان گشود. و در سال 12۹۹ 
جوانی  های  سال  رسانید.  اتمام  به  دارالفنون  در  را  متوسطه  تحصیالت 
انقالب کبیر  بود.  ایران و جهان  برای  نیز سال هایی طوفانی  ارانی  تقی 
سوسیالیستی اکتبر در همسایگی ایران به پیروزی رسیدو تاثیر مثبت و 
آگاهی بخش آن بر بخش هایی از مردم ایران خصوصْا بر روشنفکران و 
جوانان زیاد بود. کشور توسط نیروهای نظامی انگلیس در سال 12۹7 
سال  ننگین  قرارداد  تحمیل  به  منجر  نهایت  در  دخالت  واین  شد  اشغال 
مبدل  انگلستان  به مستعمره  را  ایران  قراردادی که  12۹8 )1۹1۹( شد. 
ساخت. یک سال بعد کودتای سید ضیاءالدین رضاخان )12۹۹( بوقوع 
تشدید  کشور  در  را  انگلیس  امپریالیسم  پیش  از  بیش  نفوذ  و  پیوست 
نموده و از پیدایش استبداد جدیدی خبر می داد. عالوه بر این موارد سال 
های جوانی تقی اراني، مصادف بود با شکل گیری قیام ها و جنبش های 
رهایی بخش و دموکراتیک در گوشه و کنار ایران. از آن میان می توان 
به سال 12۹۹، جنبش گیالن  قیام شیخ محمد خیابانی در آذربایجان  به 
و تشکیل دولت انقالبی به ریاست میرزا کوچک خان جنگلي، قیام کلنل 
محمد تقی خان پسیان در خراسان در سال 13۰1 و باالخره قیام الهوتی 
در آذربایجان اشاره کرد. این جنبش ها از یک سو نتیجه افزایش تضادهای 
داخلی و دخالت امپریالیست انگلیس در امور ایران بود و از سوی دیگر 
زیر تاثیر غیرقابل انکار انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر در کنار مرزهای 
کشور به عنوان الگویی برای رهایی قرار داشت. تقی ارانی پرورش یافته 
در این طوفان بود و بدون تردید این گونه حوادث در تکوین شخصیت 
وی و گرایش او به مبارزه سیاسی در مسیر آتی زندگی نقش مهمی بازی 
مناسبت  به  همراه سایر جوانان  به  ها  همان سال  در  او  زیرا  است.  کرده 
های گوناگون در تظاهرات ضد استبدادی و بر ضد قرارداد ننگین 1۹1۹ 
قعاالنه شرکت می کرد. برای نمونه می توان گفت که تقی ارانی برای 
دانش  طرف  از  که  سیاسی  تظاهرات  در  سالگی   17 سن  در  بار  اولین 
آموزان مدارس تهران برگزار شده بود، شرکت جست. بعد از گرفتن دیپلم 
متوسطه، تقی ارانی با این امید که در رشته پزشکی درس خوانده و بتواند 
از راه طبابت به مردم کمک کند، وارد مدرسه طب تهران شد، این مدرسه 
در واقع تنها مدرسه عالی در آن زمان محسوب می شد. تقی ارانی تنها 
یک سال در مدرسه طب درس خواند و عواملی چند باعث شد که مسیر 
اروپا بشود.  ادامه تحصیالت عالی راهی  برای  تغییر کرده و  او  زندگی 
تقی ارانی برای انجام تحصیالت دانشگاهی در سال 13۰1 )1۹22( به 
آلمان رفت و در دانشگاه شهر برلن به مدت شش سال به تحصیل پرداخت. 
رشته اصلی تحصیلی او شیمی بود که آن را با ارایه تزی با عنوان خواص 
احیاء کننده اسید هیپوفسفریک بر روی مواد آلی در اواخر سال 1۹28 با 
درجه دکترا به پایان رساند. رشته های دیگر تحصیلی تقی ارانی عبارت 
بودند از فیزیک، تکنولوژی و شیمی صنعتی که امتحانات این رشته ها 
را نیز با موفقیت به پایان برد. سالهای اقامت تقی ارانی در آلمان، سال 
انقالبی واقعی است.  های رشد، شکوفایی و آبدیدگی یک اندیشمند و 
تقی ارانی در این زمان طی دوره اقامت هفت ساله خود در برلن پایتخت 

جمهوری وایمار، و زیر تاثیر جنبش کارگری آلمان که در آن سال ها رو 
به رشد بود قرار  گرفت و به جهان بینی مارکسیسم گرایش پیدا کرد. 
جنبش کمونیستی در آلمان طی سال های دهه بیست یکی از قدرتمندترین 
هایی چون  به شمار می رفت. شخصیت  در جهان  کارگری  های  جنبش 

کارل لیبکنشت و روزا لوگزامبورگ در بوجود آمدن 

این جنبش نقش بسزایی بازی کرده و در این راه جان باخته بودند. هیچ 
عرصه ای از شعر و ادبیات گرفته تا موسیقی ، نقاشي، نمایشنامه نویسی و 
تئاتر و حتی ورزش و غیره در جامعه آلمان وجود نداشت که اثر انگشت 
کمونیست ها را برخود نداشته باشد. طبیعتْا این جنبش بزرگ که سرود 
برابری و برادری ملت ها را می خواند، برای جوانی که از جامعه ای نیمه 
فئودالی و نیمه مستعمره چون ایران برخاسته و شاهد پیکارهایی خونین و 
نافرجام مردم کشورش بود، جذابیت و کشش فوق العاده ای داشت و راه 
های نوینی را در مسیر پیکار و عمل انقالبی به روی او می گشود. تقی 
ارانی از همان ابتدای ورود به برلن به مطالعات علمي، سیاسی و اجتماعی 
وسیعی دست زد. او به فراگیری آثار کالسیک های مارکسیسم پرداخت 
و با بنیان های نظری فلسفه علمی آشنایی یافت. در نتیجه این مطالعات و 
درک ضرورت مبارزه انقالبی برای غلبه بر عقب ماندگی جامعه نه تنها به 
فعالیت سیاسی و انقالبی روی آورد، بلکه خود دست به قلم برد و به عنوان 
یک مارکسیست ژرف اندیش آثار گوناگونی در زمینه های روانشناسي، 
درآورد.  تحریر  رشته  به  تجربی  و  تربیتی  علوم  دیالکتیک،  ماتریالیسم 
دکتر تقی ارانی در عرصه ترویج فلسفه مارکسیستی استعداد شگرفی از 
خود نشان داد. و آثاری که منتشر کرد سهم معینی در پرورش کادرهای 
جنبش کمونیستی میهن ما دارد. تنها کافی است که به کتاب هایی مانند 
شود.  اشاره  دیالکتیک  ماتریالیسم  مادي،  اصول  و  عرفان  پسیکولوژي، 
)ماتریالیسم  مارکسیستی  فلسفه علمی  اشاعه  در زمینه  ارانی  تقی  دکتر 
دیالکتیک( نه تنها از پیشگامان آن در ایران بلکه در خاور میانه به شمار 
نشان  است،  نوشته  های مختلف  زمینه  در  او  که  مطالبی  آید. حجم  می 
های  کالسیک  آثار  مطالعات  عرصه  در  چقدر  ارانی  دکتر  که  دهد  می 
استعدا  با  و  پر خوانده  زمان خود  اجتماعی  علوم  همچنین  و  مارکسیسم 
برلن  در  ارانی  تقی  زندگی  به  مربوط  موضوعات  دیگر  از  است.  بوده 
مبارزه و فعالیت انقالبی او در میان مهاجرین و دانشجویان ایرانی مقیم 
این شهر است. او عالوه بر ارتباط و همکاری با محفل کمونیست های 
ایرانی در برلن، در سازمان دهی مبارزه با استبداد رضاخان پیش از آن که 

به سلطنت برسد، در میان مهاجرین و آزادی خواهان فعال بود
نوشتن  از  و  بود  گسترده  نیز  ارانی  تقی  نویسندگی  کار  حیطه  و  دامنه 
مقاالت علمی )به ویژه شیمي( تا مباحث ادبی و زبانشناسی را در بر می 
گرفت. وی فعالیت مطبوعاتی خود را با مجله آزادی شرق در برلن آغاز 
بلندی را که سروده بود در همان ماههای  اولین مقاله و قصیده  کرد. و 
اول ورود به این شهر، در آن مجله به چاپ رساند. عالوه بر زبان های 
ترکی و فارسی به زبان های عربي، فرانسه، آلمانی و انگلیسی نیز آشنایی 
بود  از عواملی  یکی  ها  زبان  این  با  او  آشنایی  و  داشت. شناخت  کامل 
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 Eugen( میتوخ  اویگن  مانند  آلمانی  شناسان  شرق  از  برخی  با  او  که 
Mittwoch( که برای دوره ای استاد کرسی شرق شناسی دانشگاه برلن 
بود و هم چنین فریدریش روزن )Fridrich Rosen( دیپلمات و شرق 
مدتی  برای  وایمار  جمهوری  اول  سالهای  در  که  آلمان  معروف  شناس 
وزیر امور خارجه آلمان بود، آشنا شده و با آن ها در عرصه های مختلف 
در  برلن  دانشگاه  شناسان  این شرق  توصیه  به  بنا  پرداخت.  همکاری  به 
سال 1۹25 از تقی ارانی برای استادی دانشگاه دعوت به عمل آورد. تقی 
ارانی از این تاریخ به بعد به تدریس رشته های زبان های شرقي، علم 
منطق و سبک شناسی در این دانشگاه مشغول شد. وی تا زمان مراجعت 
پرونده  در  بود.  برلن مشغول  دانشگاه  در  تدریس  کار  به  ایران  به  خود 
دانشجویی دکتر تقی ارانی در این باره اشاره هایی در این ارتباط وجود 
دارد. بنابر این می بینیم که تقی ارانی موازی با تحصیالت دانشگاهی خود 
در رشته شیمی به عنوان استاد در همان دانشگاه به تدریس اشتغال داشت. 
درباره موضوع آشنایی دکتر تقی ارانی با زبان های خارجی باید عنوان 
کرد که او در زمینه ترجمه برخی از آثار به زبان فارسی نیز تالش هایی 
نوشته  کمونیست  حزب  مانیفست  ترجمه  اولین  نمونه  برای  است.  کرده 
کارل مارکس و فریدریش انگلس را دکتر ارانی به فارسی ترجمه کرده 
است. این امر یکی از موارد اتهام و جرم او در دادگاه جنائی تهران مبنی 
به  دستگیری  زمان  تا  ارانی  دکتر  بود.  اشتراکي)کمونیستي(  فعالیت  بر 
اتهام فعالیت اشتراکی و متعاقب آن شهادتش، به مدت 15 سال)از 13۰1 
تا 131۶( سابقه فعالیت مطبوعاتی و نویسندگی داشت. او در این مدت 
داد که در زمان خود مورد توجه  انتشار  فراوانی  آثار برجسته و  کوتاه 
قرار گرفت. نوشته های دکتر ارانی از قابل توجه ترین آثار دوره استبداد 
بیست ساله است. او همچنین از پرکارترین نویسندگان عصر خود به شمار 
توان چنین  نگاه کلی می  در یک  را  ارانی  دکتر  های  نوشته  می رفت. 

تقسیم بندی کرد
       نگارش های فلسفی و اجتماعي

       نگارش های علمی و فنی )در رشته های مختلف علوم(
       نگارش های سیاسی و اجتماعي

       نگارش های اقتصادي
       نگارش های ترجمه اي

هایی         نوشته  همچنین  و 
زبان  های  زمینه  در 
و  شعر  حقوق،  شناسي، 

ادبیات و هنر و ...
برجسته  و  ترین  مهم 
دکتر  فعالیت  ترین 
و  نهادن  بنیاد  ارانی 
انتشار مجله دنیا است. 
برای  مجله  این  در  او 
نخستین بار به گونه ای 
علمي، منظم و گسترده 
فلسفی  به طرح مسایل 
پرداخت  اجتماعی  و 
ترویج  و  تبلیغ  به  و 
ایران  در  مارکسیسم 
دنیا  مجله  زد.  دست 
منحصر  خود  زمان  در 
طی  در  و  بود  فرد  یه 
دو سالی که منتشر می 
شد، تاثیر به سزایی در 
تاثیرگذاری  دایره  البته  گذاشت.  برجای  دانشجویان  و  روشنفکران  میان 
این مجله تنها به زمان انتشار آن محدود نمی شود، چرا که مطالب منتشر 

شده در دنیا پس از فرار رضاشاه و پدید آمدن دوره کوتاهی از آزادی 
از  نسلی  ایدئولوژیک  پرورش  در  انقالبي،  جنبش  رشد  و  نسبی  های 
انقالبیون و جوانان میهن نقش بارزی ایفاء کرد. محتویات مجله دنیا در 
کنار سایر آثار و کتبی که دکتر ارانی جداگانه انتشار داده بود، دست کم 
با  ایرانی در زمینه آشنایی  آثار مرجع کمونیست های  از  برای دو دهه 
مارکسیسم و فلسفه ماتریالیسم دیالکتیک به شمار می رفت. دکتر ارانی 
هم زمان با کار بزرگ انتشار مجله دنیا به سازمان دهی و کار انقالبی 
در  ها  تالش  این  پرداخت.  دانشجویان  و  جوانان  روشنفکران،  میان  در 
واقع برای احیاء حزب کمونیست ایران بود که مدتی پیش از این تاریخ 
بر اثر پیگردهای شدید پلیس و ضرباتی که رژیم استبدادی رضاخان به 
سازمان های آن وارد آورده بود، برای مدتی فعالیت آن متوقف شده بود. 
دکتر ارانی با فعالیت خود در بین جوانان و دانشجویان درصدد برآمد که 
مبارزه  برای  دانشجویان  با جذب مستعدترین  و  یاری همفکران خود،  با 
از  آورد.  به وجود  متشکلی  آزموده سازمان  کادرهای  تربیت  و  سیاسی 
اولین ثمره های این نوع فعالیت ها، می توان به سازمان دهی چند اعتصاب 
در محیط های آموزشی و دانشگاه تهران نام برد، که برخی از این ها با 

کامیابی نیز همراه بود
متاسفانه دوره فعالیت انقالبی دکتر ارانی در ایران بسیار کوتاه بود. اداره 
ماه131۶  اردیبهشت  دوم  نیمه  در  دیکتاتوری  رژیم  شهربانی  آگاهی 
های  فعالیت  از  مانع  وی  شاگرد  و  یاران  و  ارانی  دکتر  دستگیری  با 
او  یاران  و  ارانی  دکتر  محاکمه  و  دستگیری  شدجریان  او  روشنفکرانه 
که در تاریخ میهن ما تحت عنوان گروه پنجاه و سه نفر معروف گشته 
است، خود نشان دهنده عجز و ناتوانی رژیم مستبد رضاخان در مقابله با 
اندیشه های مترقی و انسان دوستانه کمونیست های ایرانی است. دستگاه 
پلیس رژیم هر چند توانست با ضربه زدن به پیکر جنبش انقالبی ایران و 
دستگیری اعضاء 53 نفر و رهبر آن دکتر تقی ارانی و محکوم نمودن آن 
ها در بی دادگاه های خود، برای مدتی سکوت گورستانی به جامعه تحمیل 
کند، ولی با وجود این دکتر ارانی و یاران و شاگردان او درون سیاهچال 
ها نیز دست از مبارزه نکشیدند و خود را برای نبردهای آتی و سرنوشت 
ساز آماده می کردند. بدون شک در این میان نقش شخصیت برجسته دکتر 
ارانی و مقاومت قهرمانانه او در زندان نیز در تربیت و آموزش زندانیان 
سیاسی سهم مهمی داشته است. بدین شکل تعدادی از مبارزین انقالبی در 
درون زندان های رژیم دیکتاتوری آبدیده شده و بعدها نقش بارزی در 
جنبش آزادی خواهانه میهن و همچنین در بنیادگذاری حزب توده ایران 
ایفاء کردند. مبارزه ایثارگرانه دکتر ارانی در زندان و نقش ویژه او در 
جانانه  دفاع  همچنین  نماند.  پنهان  دشمن  چشم  از  ساسی  زندانیان  میان 
او در جریان محاکمه و دادرسی گروه پنجاه و سه نفر که در واقع سند 
محکومیت رژیم استبدادی و قوه قضائیه آن محسوب می شد، رضاشاه 
و مسئولین زندان را در تصمیم خود مبنی بر گرفتن انتقام از دکتر ارانی 
مصرتر کرد. رژیم استبدادی در شخصیت دکتر ارانی یک رهبر برجسته 
و یک آموزگار بزرگ و شجاع را می دید که می توانست به موقع خود 
بیرون از زندان و در میان مردم دشواری های زیادی برای ادامه حیات 
استبداد سیاه ایجاد کند. به همین خاطر به جنایت هولناکی دست زد و با به 
قتل رساندن دکتر اراني، جنبش انقالبی میهن ما را از یک  مروج بزرگ 
محروم کرد. به دستور رضاشاه و رییس شهربانی وقت سرپاس مختاري، 
زندان  بیمارستان  در   1318 ماه  بهمن   14 روز  در  را  ارانی  تقی  دکتر 
مرکزی شهربانی تهران به شهادت رساندند. ولی راه ارانی و افکار او را 
نتوانستند خاموش کنند. اکنون بیش از هفتاد سال از شهادت او می گذرد، 
اما چهره محبوب دکتر ارانی در قلب های مردم ایران همچنان زنده است 
و افکار و اندیشه های علمی و انقالبی او راهگشای نسل های نوینی از 

جوانان و انقالبیون میهن ما شد
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روز 2 بهمن سال 1324 در شهر مهاباد در یک میتینگ 2۰ هزار نفري 
ابتکار و تحت رهبري حزب دمکرات کردستان برگزار شد و در  به  که 
تشکیل  اي  قطعنامه  کرد، طي  مي  بازي  را  موسسان  مجلس  نقش  واقع 
حکومت خودمختار کردستان در چهارچوب ایران اعالم گردید و »قاضي 
محمد« صدر حزب دمکرات کردستان به ریاست این حکومت برگزیده 
بود،  کرد  خلق  تاریخ  در  بنیادي  تحول  یک  نقطه  بهمن   2 نهضت  شد. 

زیراکه تحوالت کیفي ذیل را در تاریخ کردستان بوجود آورد:
برخالف کلیه نهضت هاي سابق کردستان ایران نهضت 2 بهمن   .1
حزب  یعني  دمکراتیک،  انقالب  حزب  یک  سازماندهي  و  رهبري  تحت 

دمکرات کردستان بوجود آمد و پیروز شد. 
بر  عشایر   – فئودال  طبقه  سنتي  انحصاري  سلطه  نهضت  این   .2
جنبش آزادي ملي خلق کرد را در هم شکست و نمایندگان خلق را در 

صف مقدم مبارزه وارد کرد.
این نهضت دستگاه حکوت ارتجاعي ایران و سلطه امپریالیسم   .3
را از بخش مهمي از کردستان ایران برچید و به جاي آن دستگاه حکومت 

ملي و دمکراتیک متکي برخلق بوجود آورد. 
حکومت خودمختار کردستان در داخل ایران بر حزب توده ایران،   .4
نهضت آذربایجان و دیگر نیروهاي ملي و دمکراتیک ایران تکیه داشت و 
در خارج از ایران جهان سوسیالیسم و در راس آن اتحاد شوروي، نهضت 
کمونیستي و کارگري جهاني و جنبش ضدامپریالیستي خلق ها را به مثابه 

متحد تا یید مي کردند. 
ایران را مانند جزئي از  نهضت 2 بهمن مسئله ملي خلق کرد   .5
نهضت انقالبي و دموکراسي سرتاسر ایران و تابعي از این نهضت مطرح 

و در چهارچوب منافع عمده این نهضت حل مي کرد. 
یکي از جهات ارزنده نهضت 2 بهمن سلطه عنصر رشدیابنده   .۶

ناسیونالیسم بود. 
یکي دیگر از جهات بسیار مهم و ویژه نهضت 2 بهمن که در   .7
تاریخ کردستان تا آن روز بي سابقه بود عبارت از این بود که این نهضت 
و حکومت ملي کردستان با برنامه اصالحات دمکراتیک مجهز و با اجراي 
این برنامه در حدود امکاناتي که شرایط مشخص آن روز به دست مي 
داد نتایج مادي و معنوي نهضت را به توده هاي خلق کرد رساندند. بدین 
ترتیب نهضت 2 بهمن اصول بنیادي و عام  رشد انقالبي و شاهراه اصلي 

جنبش خلق کرد را معین نمود. 
بنیادي را  بلکه یک چنین تحول  این راه نرسید،  به  به آساني  خلق کرد 
ناپذیر در تاریخ خود پدید آورد.  طي مبارزه آگاهانه، اصولي و آشتي 
نیازي به یادآوري گذشته دور نیست. توده هاي زحمتکش کرد طي قرن 
ها اسیر دست پادشاهان  خونخوار و نیمه پادشاهان محلي بودند. سرداران 
فئودال – عشیرتي طي قرون متمادي به طور انحصاري بر زندگي سیاسي 
کردستان تسلط داشته اند، به علت منافع محدود طبقاتي هرگز تا آخر به 

منافع توده هاي کرد صادق نبودند. 

با پیدایش امپریالیسم در جهان و رشد مناسبات سرمایه داري در ایران، 
ایران  کردستان  گردید.  تبدالتي  دستخوش  نیز  کردستان  تاریخي  روند 
 – فئودال  دولت  اقتصادي  و  نظامي   – سیاسي  تمرکز  جاذبه  معرض  در 

بورژوایي ایران قرار گرفت. 
به موازات الغاي حکومت هاي محلي کرد تسلط »ده فئودالي« بر»شهر 
بورژوایي« تا حد زیادي ضعیف شد و بورژوایي کرد امکان رشد معیني 
یافت. در حالیکه اندیشه جدایي گرایي فئودالي هنوز بر زندگي سیاسي 
نضج  تدریج  به  نیز  کرد  بورژوازي  گرایي  ملت  بود،  مستولي  کردستان 
مي یافت. ولي همان طور که طرح فئودالي مسئله کرد با خود فئودالیسم 
راه افول مي پیمود، ملت گرایي بورژوایي کرد نیز به علت عقب ماندگي 
شدید رشد سرمایه داري در کردستان هرگز به ایدولوژي حاکم در نهضت 

کرد مبدل نگردید.
در این دوران گذار ما شاهد تضاد شدید میان فئودالیسم عشیره اي کرد و 
سرمایه داري تازه به دوران رسیده کردستان هستیم، که یکي از برجسته 

ترین نمونه هاي آن تصادم جریان سمیتکو با بورژوازي محلي است.
پیمود.  مي  را  خود  تاریخ  رشد  نیز  ایران  کشور  مجموع  مرحله  این  در 
دوران پس از انقالب کبیر سوسیالیستي اکتبر، آغاز گذار جهان از سرمایه 
داري به سوي سوسیالیسم بود. علي رغم فشار دیکتاتوري رضاشاهي در 
متن رشد سرمایه داري در ایران طبقه کارگر جبرا قد مي افراشت و حزب 
کمونیست ایران تئوري و عمل انقالبي را در جامعه کشور رسوخ مي داد. 
این نسیم حیاتبخش گاهي در کردستان نیز در گشت و گذار بود ولو به 

تعداد انگشت شمار افراد پیشرو را مجذوب خود مي ساخت. 
دیکتاتوري رضاشاهي که پس از سرکوب نهضت انقالبي ایران با قیافه 
»ملي« و به دستیاري امپریالیسم انگلیس بر سر کار آمده بود با تشدید 
به  ایران  تاریخ  در  اول  بار  براي  )که  ملي  ستم  اجراي  و  اجتماعي  ستم 
جزئي از سیاست دولتي مبدل شد( در کردستان نیز کوهي از تضادها انبار 
کرد که پس از شکسته شدن سد دیکتاتوري در شهریور 132۰ در جامعه 

کردستان سیل مهیبي به راه انداخت. 
ایران  کردستان  اعظم  قسمت  در  شهریور  از  پس  روزهاي  نخستین  در 
هزارها نفر با سالح هایي که فراریان ارتش به جا گذاشته بودند مسلح 
شده، با قلبي آکنده از کین به حرکت درآمده،  پادگان ها، ادرات و دیگر 
فئودال  کوتاهي  مدت  براي  دیگر  بار  کردند.  اشغال  را  حکومتي  مراکز 
هاي عشیره اي باز بر راس حرکت خلق کرد قرار گرفتند. برجسته ترین 
)حمه  خان  رشید  محمد  رهبري  تحت  که  بود  جریاني  دوره  این  حوادث 
بانه رخ داد. در این جریان  رشید( از آبان ماه 132۰ در مناطق سقز و 
نیروهاي سرهنگ ابراهیم ارفع، سرتیب محمود امین و دیگران یکي پس 
از دیگري منهدم گردیدند. از طرفین هزارها سرباز و کرد به قتل رسیدند، 
بانه  و شهر  بارها غارت گردید  ماه  قریب شش  بانه طي  و  مناطق سقز 
آتش زده شد. تازه پس از این همه فجایع محمد رشید خان با پذیرفتن 
مقام بخشداري بانه و گرفتن حقوق و غیره با حکومت مرکزي کنار آمد. 

                 
                                 جنبش 2 بهمن کردستان  

                           بخشي از مقاله »یک نقطه تحول بزرگ در تاریخ خلق کرد«                                   
                                    نوشته: رفیق شهید دکتر  علي گالویژ
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ولي در زندگي مردم زحمتکش این مناطق که کلیه صدمات حوادث فوق 
را متحمل شده بودند، نه از لحاظ اجتماعي و نه از جهت ملي کم ترین 

تسهیلي پدیدار نگردید. 
این جریان و تصادمات مسلحانه دیگري که پس از شهریور در مناطق 
مختلف کردستان رخ داد،  گرچه بازتاب یک واقعیت – وجود ستم اجتماعي 
و ملي بود،  ولي به مثابه آخرین آزمایش به طور قطع ثابت کرد که قشر 
آزادیبخش  جنبش  رهبر  تواند  نمي  دیگر  کردستان  اي  عشیره   – فئودال 
خلق کرد باشد. گروها و افراد پیشرو کردستان بي تردید مي دانستند که 
باید از راه دیگري رفت و آن راه را نیز به درستي تشخیص دادند. آنها 
خلق را از حرکات کورکورانه و ماجراجوئي بي سرانجام به سوي تشکل 

و آگاهي دعوت کردند.
 در بهار 1322 در آغوش کوهستان ها در منطقه اي به نام »قالي صارم« 
از  تشکیل گردید. پس  نخستین حزب سیاسي کردستان  جلسه موسسان 
مدتي مجله »نیشتمان« )میهن( به عنوان ارگان این حزب انتشار یافت. 
این حزب تحت شعار ضد فاشیستي، ضد فئودالي و مبارزه علیه خرافات 
انقالبي  و  مترقي  و  پرست  میهن  هاي  توده  میان  در  کوتاهي  طي مدت 

کردستان نفوذ و اعتبار بي سابقه اي کسب کرد. 
هنگامي که ضرورت ایجاد سازمان وسیع تر و توده اي تر به میان آمد 
و 72 تن از افراد انقالبي و میهن پرست کردستان در 25 مرداد 1324 
اعضاي  از  نفر  کردند، صدها  اعالم  را  کردستان  دمکرات  تاسیس حزب 
نخستین حزب که در صفوف آن دانش و تجربه سیاسي و حزبي اندوخته 
بودند به حزب دمکرات کردستان پیوستند. همین حزب بود که با حرکت 
در مسیر درست انقالبي بزرگترین پیروزي را در تاریخ خلق کرد به دست 
آورد و براي اولین بار حکومت ملي و دمکراتیک خودمختار کردستان را 

در داخل ایران تاسیس کرد. 
اراضي  خود  ماهه   11 موجودیت  طي  کردستان  خودمختار  حکومت 
برخي از فئودال هاي خائن و فراري را مصادره نمود، به منظور رهایي 
دهقانان از بوغ مناسبات ارباب – رعیتي، به مثابه نخستین قدم در نسبت 
تقسیم محصول به سود دهقانان تجدید نظر به عمل آورد، نقشه نخستین 
موسسات صنعتي را در کردستان تدوین و مقدمات اجراي آن را فراهم 
مردم  توده  براي  مجاني  بهداشت  و  آموزش  هاي  کانون  نخستین  نمود، 
نمود،  اعالم  کردستان  منطقه  رسمي  زبان  را  کردي  زبان  آورد،  بوجود 
مطبوعات و نشریات کردي و مطبعه ایجاد نمود،  براي بار اول سنگ بناي 
تاتر ملي را گذاشت، اولین ایستگاه رادیویي کردستان را به کار انداخت، 
سازمان جوانان، سازمان زنان، انجمن نویسندگان و سازمان هاي اجتماعي 
دیگر بوجود آورده به خدمت خلق گماشت،  براي زنان در جامعه و خانواده 

حقوق مساوي با مردان تامین کرد. 
در سرتاسر  دمکراسي  تعمیم  براي  را  راه  آذربایجان  و  نهضت کردستان 
ایران باز مي کرد. لیکن امپریالیسم که چنین واقعه اي را مساوي با از 
اندر کار شد.  دیگر دست  بار  دادن سرتاسر خاورمیانه مي شمرد  دست 
در  حرکت  به  هند  اقیانوس  و  خلیج  منطقه  عراق،  در  انگلیس  نیروهاي 

آمدند. 
گروه  نخستین  و  پرداخت  شاه  ارتش  تسلیح  به  آمریکا   امپریالیسم 
مستشاران خود را بر آن گماشته اولین دسته »دژهاي پرنده« را با خلبانان 

خود به ایران اعزام نمود. 
دست  و  نمایندگان  غدارترین  و  گرترین  حیله  امپریالیسم  و  ارتجاع 

نشاندگانشان را در صحنه سیاست دولت ایران وارد کردند.
 به عنوان »نظارت بر انتخابات دوره 15« لشکرکشي به سوي کردستان و 

آذربایجان آغاز شد. ارتجاع خونین دوباره برگرده مردم نشست. 

متبع : مجله دنیا. شماره ۹ – آذرماه 1354 

 رفیق علي گالویژ، از فرزندان صدیق خلق کرد و عضو کمیته مرکزي 
حزب توده ایران در سال 13۶3 در زیر شکنجه دژخیمان جمهوري اسالمي 

به شهادت رسید. 

    ماهنامه کازیوه را به دوستان و
       آشنایان خود معرفي کنید!
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                                    مساله  ای به نام زبان مادری

                                به مناسبت 21 فوریه )دوم اسفند( روز جهاني زبان مادري
نیمی از حدود ۶7۰۰ زبانی که توسط مردم ساکن قاره های مختلف 
 21 روز  نامگذاری  است.  نابودی  حال  در  شود  می  استفاده  جهان 
سوی  از  مادری  زبان  جهانی  روز  عنوان  به  اسفند(  )دوم  فوریه 
کنفرانس عمومی یونسکو در سال 1۹۹۹ از جمله واکنش به خطری 
است که گنجینه غنی و متنوع زبانی بشریت و یا بخشی از میراث 
نرم می کند. کشور ما  پنجه  با آن دست و  انسانی  فرهنگی تمدن 
در  بومی  های  زبان و گویش  فراوانی  به خاطر وجود شمار  ایران 
بخش های جغرافیایی مختلف آن از جمله مناطق بسیار آسیب پذیر 

جهان از نظر زبانی به شمار می رود.

زبان مادری 

اولین زبانی گفته می  به  انسانی  واژه زبان مادری در حوزه علوم 
شود که کودک پس از تولد و در رابطه با محیط پیرامون خود می 
آموزد. کسانی هم که در خانواده های دوزبانه به دنیا می آیند و با هر 

دو زبان همزمان آشنا می شوند دارای دو زبان مادری هستند.

اهمیت این تعریف در جایگاهی است که فرد و هویت و وابستگی 
بخشی  ها  زبان  همزمان  دارند.  مادری  زبان  بحث  در  او  فرهنگی 
آن  با  روند.  می  شمار  به  جامعه  هر  هویتی  و  فرهنگی  سرمایه  از 
که زبان شناسان بر سر تفکیک زبان ها و آنچه که لهجه و گویش 
بومی نامیده می شود همداستان نیستند، ولی واژه زبان مادری بیشتر 

مفهوم وسیع کلمه زبان را در بر می گیرد.

زبان ها و گویش هایی که امروز می شناسیم در طول قرن ها همراه 
تمدن ها و همبودهای انسانی زندگی و سفر کرده اند، تحوالت ژرفی 
را از سر گذرانده اند و تا حدودی آئینه انسانشناسانه پیچیدگی های 

تاریخ بشریت هستند.

از قرن نوزدهم به این سو روند صنعتی شدن و توسعه جامعه با بی 
توجهی به زبان های بومی همراه بوده است. در آن زمان تصور غالب 
این بود که تنوع زبانی مانع پیشرفت جامعه و به ویژه اقلیت ها می 
زبان رسمی  تحمیل یک  »آسان« تر  راه  از کشورها  بسیاری  شود. 
)بیشتر زبانی که اکثریت و یا نخبگان استفاده می کردند( به همگان 
حتا  و  برگزیدند  را  ها  اقلیت  و  بومی  های  زبان  به  اعتنایی  بی  و 
برخی با کنار گذاشتن زبانهای بومی، زبانی خارجی را برای شتاب 

بخشیدن به روند توسعه اقتصادی برگزیدند.

به وجود آمدن زبان رسمی، زبان اصلی ارتباطات و زبان آموزشی 
همزمان به معنای منزوی شدن سایر زبان ها و گویش های محلی هم 
بود. جایگاه جدید زبان نوشتاری و پیشرفت علوم و آموزش هم به 
تنوع زبانی جامعه انسانی لطمات فراوانی زد، چرا که بخش بزرگی 
از زبانهای رایج دنیا فقط شفاهی بودند و یا سنت نوشتاری کمی 

داشتند.

به  امروز همچنین  نام زبان مادری در دنیای  به  بغرنجی پدیده ای 
شکاف ها و گسست هایی باز می گردد که میان مرزهای جغرافیایی 
دیگر  از سوی  زبانی  فرهنگی و  از یک سو و مرزهای  و سیاسی 
وجود دارد. هیج کشوری در دنیا نیست که در آن فقط به یک زبان 
صحبت شود و کمتر زبانی هم وجود دارد که در چهارجوب مرزهای 

جغرافیایی یک کشور محدود بماند.

پیچیده می کند  را  زبانی یک کشور  مهم سیاست های  واقعیت  این 
سطح  در  گسترده  مهاجرت  می دهد.  هم  سیاسی  بعد  آن  به  گاه  و 
بین المللی و شکل گیری اقلیت های نوظهور در بسیاری از کشورهای 
دنیا هم بر پیچیدگی پدیده زبان مادری افزوده است، به ویژه آن که 
اقلیت های جدید مهاجر دارای سرزمین مشخص نیستند و پراکندگی 
هم  را  زبانشان  تدریجی  فراموشی  و  انزوا  خطر  آنها  جغرافیایی 

افزایش داده است.

بی توجهی به بعد فردی و جمعی و اجتماعی زبان ها به ویژه زبان های 
سبب  جهان  سراسر  در  شفاهی  گویش های  و  ها  زبان  و  ها  اقلیت 
نابودی بخش مهمی از این سرمایه عظیم فرهنگی شده است. با به 
حاشیه رانده شدن این زبان ها و گویش ها بخشی از تاریخ، هستی 
معنوی و نمادین، ادبیات، موسیقی، سنت ها و فرهنگ مردم هم به 

فراموشی سپرده می شود.

زبان های  روزافزون  تسلط  و  شدن  جهانی  روند  اخیر  قرن  نیم  در 
با  را  کوچکتر  های  زبان  دنیا  قدرتمند  بسیار  و  المللی  بین  اصلی 
مشکالت باز هم بیشتری روبرو کرده است. جایگاه زبان در جامعه 

را نمی توان از رابطه قدرت جدا کرد.

برای پاسخ گفتن به نیازهای زمانه و زنده مانده در فضای فرهنگی 
و علمی زبان ها به روز شدن، مراقبت، نوسازی و خالقیت منظم نیاز 
دارند و باید به گونه ای مستمر خود را با واقعیت های دنیای پرتحول 

کنونی همراه سازند.

امروز بیش از 7۰ درصد مطالب علمی دنیا به زبان انگلیسی منتشر 
مطالب  تولید  درصد  از ۹۰  بیش  دنیا  اصلی  زبان  پنج  و  می شود 
علمی را در انحصار خود دارند. زبان های اصلی بین المللی مانند 
انگلیسی، فرانسه، اسپانیولی به خاطر موقعیت جهانی خود از غنا و 
ساختار پیچیده ای برخوردار شده اند و زبان های کوچکتر توانایی 

رقابت با آنها در دنیای علمی، ارتباطات و فرهنگی را ندارند. 

آموزش به زبان مادری

یکی از مهم ترین بحث های پیرامون زبان مادری رابطه آن با زبانی 
است که در نظام آموزشی هر کشور مورد استفاده قرار می گیرد. 
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نظام آموزشی به خاطر گسترگی پوشش آن و نقشی که در روند 
به مهم ترین وسیله حفظ و  یادگیری زبان دارد  فرهنگ پذیری و 
دو  این سو  به  نوزدهم  قرن  از  است.  تبدیل شده  ها  زبان  نوسازی 
گرایش مهم در رابطه با زبان رسمی تحصیلی در نظام های آموزشی 

دنیا شکل گرفته است.

گرایش اول انتخاب و تحمیل یک زبان )زبان اکثریت در کشورهای 
همه  به  مستعمره(  کشورهای  در  استعماری  زبان  یا  و  زبانه  چند 
ساکنان کشور است. یکی از دالیل مهم این انتخاب نقشی است که 
سیاست های آموزشی برای زبان واحد آموزشی در شکل دادن به 
هویت جمعی و ملی یگانه و جلوگیری از چندپارگی و پراکندگی 

احتمالی در نظر می گیرند.

تنوع  به ویژه در کشورهایی که دارای  نظریه  این  برای طرفداران 
زبانی و فرهنگی هستند چند زبانه شدن آموزش می تواند به تضعیف 
های  گرایش  ویا  ملی  و  قومی  های  جنبش  تقویت  و  ملی  وحدت 
طرفداران  یکی  فرانسه  تاریخی  نظر  از  شود.  منجر  طلبانه  جدایی 

جدی این گزینه بوده است.

در اوایل قرن بیستم حدود شش میلیون نفر در فرانسه زبان مادری 
متفاوت از زبان اکثریت داشتند و اعمال این سیاست مبتنی بر آموزش 
یگانه زبان رسمی سبب تضعیف  به عنوان  فرانسه  به زبان  یکسان 
زبان های محلی و همگانی شدن زبان فرانسه شد. فرانسه تنها کشور 
اتحادیه اروپا است که میثاق اروپایی حق آموزش به زبان مادری را 

به دلیل تضاد آن با قانون اساسی خود نپذیرفته است.

گرایش دوم کشورهایی را در بر می گیرد که با به رسمیت شناختن 
تنوع زبانی اقلیت ها به آنها امکان می دهند زبان خود را در مدرسه 
)به عنوان زبان اصلی و یا زبان دوم( فرا گیرند. سیاست تنوع زبانی 
گاه  و  زبان  چند  برابر  همزیستی  به صورت  گاه  آموزش  در حوزه 
زبان  فراگیری  امکان  کنار  در  اصلی  زبان  یک  وجود  صورت  به 
مادری برای اقلیت ها اجرا می شود. سوئیس، کانادا و بلژیک از نظر 
تاریخی کشورهایی هستند که تجربه آموزش همزمان و برابر چند 

زبان را بکار گرفته اند.

زبان   22 که  است  هند  زمینه  این  در  دیگر  جالب  بسیار  تجربه 
به  مربوط  زبانی  تجربه های چند  تازه ترین  از  یکی  دارد.  آموزشی 
کشور اسپانیا می شود که از اوایل سال های دهه 8۰ میالدی به این 

سیاست روی آورده است.

پژوهش های جامعه شناسی نشان می دهد که سیاست چند زبانی در 
اثرات مثبتی روی حفظ و گسترش فرهنگ های بومی و  آموزش 
یا میراث فرهنگی یک کشور بر جا می گذارد و به جذاب تر شدن 
آموزش رسمی برای اقلیت ها کمک می کند. هم زمان چند زبانه 
شدن نظام آموزشی گاه می تواند به گونه ای غیر منتظره به تشدید 

نابرابری میان گروه های زبانی در یک کشور هم بیانجامد.

این مشکل به ویژه در کشورهایی به چشم می خورد که نابرابری های 
در  یا  و  اقلیت ها  و  اکثریت  میان  چشمگیری  اقتصادی  و  اجتماعی 

اکثریت  زبان  که  کشوری  در  دارد.  وجود  بزرگ  اقلیت های  میان 
اقلیت ها به خاطر یاد  دارای جایگاه علمی و فرهنگی باالیی است 
گیری زبان بومی و عدم تسلط به زبان اصلی در عمل از دستیابی به 
سرمایه فرهنگی و نمادینی که موجب پیشرفت فردی در سطح ملی 
از کشورها  به همین خاطر است که برخی  باز می مانند.  می شود 
ها،  اقلیت  برای  مادری  زبان  آموزش  سیاست  کاربست  با  همزمان 
تحصیلی  برنامه  در  المللی  بین  زبان  و  زبان رسمی  یادگیری  برای 
که  است  آن  ها  سیاست  این  هدف  شوند.  می  قائل  خاصی  اهمیت 
آموزش زبان مادری در میان اقلیت ها به ابزاری برای حفظ سلطه 

اجتماعی و سیاسی اکثریت زبانی منجر نگردد. 

زبان مادری در آموزش ایران

در ایران بر اساس سرشماری سال 1385 حدود 27 درصد از جمعیت 
کشور )1۹ میلیون نفر( در مناطقی زندگی می کنند که به اقلیت هایی 
بزرگ که به زبانی غیر از فارسی حرف می زنند تعلق دارد. در کنار 
این اقلیت ها باید به وجود گویش های بسیار متنوع در استان های 
مختلف اشاره کرد که به درجات گوناگون با زبان فارسی متفاوتند و 

یا از شاخه های بسیار نزدیک آن به شمار می روند. 

گاه در منطقه بسیار کوچک و در شعاع چند ده کیلومتری می توان 
چند گویش محلی را یافت که با یکدیگر بسیار متفاوتند و هر یک 
جمعیتی  جابجایی  همزمان  دارند.  را  خود  خاص  ساختار  و  تاریخ 
آذری  ویژه  )به  ها  اقلیت  چشمگیر  حضور  سبب  ایران  در  گسترده 
ها و کردها( در مناطق فارسی زبان شده است. با وجود گستردگی 
کمی اقلیت ها، گویش های بومی و یا زبان های اقلیت های بزرگ 
مانند آذری ها، کردها، عرب ها و بلوچ ها هیچ یک جایی در نظام 

آموزشی ایران ندارند.

بررسی های آماری نشان می دهد که میزان دسترسی به آموزش در 
مناطق اقلیت نشین ایران به طور محسوسی کمتر از مناطقی است که 
به زبان فارسی صحبت می کنند. برای مثال در حالیکه در سرشماری 
1385 نرخ باسوادی در بسیاری از استان های مرکزی ایران )فارسی 
زبان( مانند تهران، اصفهان، سمنان و یزد به حدود ۹۰ درصد می 
رسد، در استان سیستان و بلوچستان این شاخص از ۶8 درصد و در 

کردستان از 75 درصد فراتر نمی رود.

یا  و  آموزشی  نظام  در  ماندگاری  میزان  زمینه  در  تفاوت ها  این 
راهیابی به آموزش عالی بسیار گسترده تر است. مناطق روستایی 
و شهرهای دورافتاده استان های حاشیه ای ایران که به زبان فارسی 
ایران هم به شمار  صحبت نمی کنند، محروم ترین مناطق آموزشی 
به آموزش عالی برای یک  نمونه احتمال دسترسی  برای  می روند. 
برابر  متوسط هشت  بطور  بلوچستان  و  در سیستان  دختر روستایی 

کمتر از یک دختر تهرانی است.

هر چند این نابرابری ها فقط به دلیل دشواری های زبانی و وجود زبان 
مادری متفاوت نیست و فقر و توسعه نیافتگی نیز از عوامل اثر گذار 
به شمار می رود، اما همان گونه که در پژوهش های جامعه شناسی 
هم به خوبی می توان دید، تحمیل زبان اکثریت به عنوان عامل نوعی 
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سلطه فرهنگی در بعد نمادین و عینی اثرات منفی فراوانی در توسعه 
اجتماعی و آموزشی مناطق اقلیت ها بر جا می گذارد.

نظام  گیری  شکل  ابتدای  از  ایران  آموزش  در  زبانی  سیاست های 
آموزشی جدید هیچ گاه توجه به زبان ها و گویش های بومی را در 
دستور کار خود قرار نداده است. در حالی که تناقضی میان یادگیری 
ایرانیان و  به عنوان زبان ملی و رسمی همه  فارسی  همگانی زبان 

یادگیری زبانها و گویش های محلی وجود ندارد.

هم اکنون در مدارس ایران تالش فراونی برای آموزش زبان عربی 
)زبان دینی و زبان قرآن( به عنوان زبان سوم به کار می رود، در حالی 
که حدود یک سوم دانش آموزان ایران امکان یادگیری زبان مادری 
خود حتی در سطح ابتدایی و پایه را هم ندارند و گاه در مدرسه باید 

به زبانی که نمی شناسند، خواندن و نوشتن را بیاموزند.

کودکانی  علیه  نمادین  خشونت  اعمال  واقعی  مصداق  سیاست  این 
است که نوعی تحقیر فرهنگی را زندگی می کنند و فرصت نمی یابند 
با اصلی ترین میراث فرهنگی گروه اجتماعی که به آن تعلق دارند، به 

گونه ای عمیق تر در چهارچوب آموزش رسمی آشنا شوند.

نظام  به  یافتن  راه  با  ایران  زبان ها و گویش های محلی  از  بسیاری 
آموزشی و مدارس و دانشگاه ها می توانستند حیاتی دوباره پیدا کنند 
و زمینه ای برای بازسازی و مراقبت از این میراث فرهنگی چند هزار 
ساله فراهم شود. این زبان ها و گویش ها فقط ابزار ساده ارتباط میان 
تاریخ،  و گویش ها  زبان ها  این  از  هر یک  دل  در  نیستند،  انسان ها 
سنت ها و فرهنگ و زندگی یک منطقه و یک همبود انسانی نهفته 

است.

به  نام گذاری روز 21 فوریه  ابتکار یونسکو در سال 1۹۹۹ برای 
عنوان روز زبان مادری نوعی فراخوان به مقاومت در برابر روند رو 
به رشد به حاشیه رانده شدن و یا نابودی زبان اقلیت ها، زبان ها و 
گویش های کوچک و منطقه ای و زبان مهاجرین در سراسر جهان 

است. 

                                    نوشته :  سعید پیوندی )جامعه شناس(

    ماهنامه کازیوه را به دوستان و
       آشنایان خود معرفي کنید!
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                       مصر در آستانه دگرگونی های بزرگ!

حزب توده ایران، پیروزی تاریخی مردم مصر را در وادار کردن حسنی 
مبارک به کناره گیری از قدرت، به توده های کار و زحمت، به جوانان و 
زنان مبارز، به روشنفکران و هنرمندان مردمی مصر، و به همه نیروهای 
مترقی و دموکرات مصر تهنیت می گوید. پیروزی مردم مصر در برکنار 
کردن رئیس جمهوری دیکتاتور مصر که با حمایت امپریالیسم و ارتجاع 
نیروهای  و  خواهان  ترقی  زندان  به  را  مصر  سال  سی  مدت  به  منطقه، 
دموکرات و مردمی، و نیز به پایگاهی از برای توطئه و تجاوز بر ضد 
ملت های منطقه - و به ویژه مردم ستمدیده فلسطین - تبدیل کرده بود، 
فصل جدیدی را در حیات سیاسی – اجتماعی منطقه خاورمیانه و همچنین 
است.  گشوده  اجتماعی  عدالت  و  دموکراسی  صلح،  برای  مبارزه  مسیر 
تحوالت روزهای اخیر در مصر نوید بهاری خجسته و روزهایی روشن 

درمبارزه ملت های منطقه را به همراه دارد. 

قیام پرشکوه مردم مصر، پس از 18 روز حماسه آفرین، صفحه دیگری از 
تاریخ مدرن مصر را رقم زد: دیکتاتور مصر بر رغم تمامی تالش هایش 
برای عقیم گذاردن خواسته های توده های رنج و زحمت، چاره یی جز 
کناره گیری از قدرت نیافت. دیکتاتور مصر، پنجشنبه شب در سخنانی 
از رادیو تلویزیون کشور متفرعنانه اعالم کرد قصد دارد تا شهریور ماه 
را  جانشین خود  به  قدرت  گذار  و  بماند  باقی  رهبری  بر صندلی  آینده 
نظارت کند. این نکته تکبر آمیز از سخنرانی اش، سخنرانی یی که در 
آغاز برانگیختِن احساسات شفقت آمیز مردم نسبت به او را هدف قرار داده 

بود، خشم سوزان توده های میلیونی مردم اعتراض کننده را برانگیخت، و 
در حالی که تظاهرات شان با شور و حرارت بیشتری اوج تازه می یافت، 
قصد خود را به حرکت به سوی ساختمان مرکزی رادیو تلویزیون و سپس 
کاخ ریاست جمهوری به منظور پائین کشاندن دیکتاتور سخت جان از 
اریکه قدرت اعالم داشتند. کمتر از 24 ساعت پس از اعالم عزم توده 
های جان بر لب رسیده به فرو کشاندن دیکتاتور و نظامش)” الشعب یرید 
قاهره را ترک کرد.  با خانواده خود  النظام“(، مستبد مصر همراه  اسقاط 
بیانیه یی کوتاه در روز  عمر سلیمان، معاون رئیس جمهوری مصر، در 
جمعه 22 بهمن، خبر کناره گیری حسنی مبارک، دیکتاتور مصر و عامل 
سرسپرده امپریالیسم آمریکا را از رادیو تلویزیون مصر اعالم کرد، و در 

نیروهای  عالی  به ”شورای  را  قدرت  جمهوری  رئیس  که،  افزود  ادامه 
مسلح مصر“ سپرده است. دیکتاتور و حلقه نوکران و اربابان وی، با توجه 
به عزم راسخ توده ها به سرنگونی دیکتاتور و احتمال بسیار قوی از کف 
دادن کامل مهار دگرگونی های جاری و نیز در حال امکان در کشور، 
صالح را در کناره گیری رهبر )نه با اعالم خود، بلکه با اعالم معاون وی( 

و انتقال قدرت به ارتش دیدند. 
کارگران  کارمندان،  و  زنان  کردگان،  تحصیل  و  جوانان  مصر،  مردم 
و  مترقی  سیاسی  نیروهای  و  کارگری  های  اتحادیه  فعاالن  دهقانان،  و 
دموکرات مصر، در نمایشی تحسین برانگیز از روز 5 بهمن ماه، در قاهره 
برای  را  استوار خود  تا سوئز و شهرهای دیگر مصر، عزم  اسکندریه  و 
خاتمه دادن به حکومت حسنی مبارک اعالم کرده بودند. مردم ایجاد تغییر 
های پایه ای در سیستم سیاست گذاری های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 
کشور را خواستار بودند. آنان بر پایه تجربه مشخص خود در طول سه 
دلیل فساد گسترده و حاکمیت  به  را که  نظامیان، رژیمی  دهه حاکمیت 
پلیسی، همه نیرو های اپوزیسیون را غیرقانونی کرده و با دستکاری های 
رسوا پیروزی یکپارچه و تقلبی در همه انتخابات های دهه های گذشته را 
بال استثنا برای حزب حاکم تضمین کرده است، غیر قابل اعتماد و اصالح 
می دانند. هدف مردم زحمتکش مصر از این خیزش پر شکوه، گذاردن 
نقطه پایان بر فساد بی سابقه و چپاول ثروت های ملی کشور است که بر 
زمینه حاکمیت مستبدانه نظامیان امکان پذیر بوده است، و در نتیجه، از 
سوئی به انباشت ثروت های افسانه ای نخبگان سیاسی حاکم بر کشور، 
حسنی مبارک، و خانواده اش، و از دیگر سو 
به ویرانی کشور و فقر فراگیر اکثریت مردم 
منجر شده است. هدف سیاسی اعالم شده از 
از  کشور  رهانیدن  عظیم،  خیزش  این  سوی 
ماندگی،  وضعیت سرسپردگی سیاسی، عقب 
و حکومت رعب و وحشت بوده است، یعنی 
خالص شدن از بختکی که نزدیک به چهار 
دهه بر زندگی مردم و امور کشور مستولی 

بوده است. 
 22 خود،  بیانیه  در  مصر  کمونیست  حزب 
مردم  تاریخی  و  بزرگ  پیروزی  ماه،  بهمن 
مصر را در پایان دادن به دیکتاتوری، استبداد 
و فساد که اولین مرحله آن به پائین کشیدن 
دیکتاتور و همراهان آن از اریکه قدرت بود، 
این  در  مصر  کمونیست  حزب  گفت.  تهنیت 
همبستگی  از  قدردانی  تاریخی، ضمن  بیانیه 
خلق ها و نیرو های سیاسی در جهان عرب و 
از خیزش مردم توده  دیگر کشورهای جهان 
های مصری، تعهد خود را به ادامه انقالب تا عملی شدن همه خواسته های 
مردم و دستیابی به حقوق دموکراتیک، اجتماعی و ملی آنان اعالم کرد. 
نخستین و کلیدی ترین خواسته این انقالب مردمی و انسانی که از همان 
روز اول به وضوح اعالم شده بود، حذف رژیم است. به باور مردم و 
که  هایی  چهره  همه  تک  تک  عملکرد  در  رژیم  این  مصر،  زحمتکشان 
دهه ها در رأس نهاد های قدرت بوده اند، و پایگاه قدرت را تشکیل می 
داده اند، و بر مبنای این قدرت، همه نهادهای قانونی و نیز همه قوانین و 
مقررات کشور را در خدمت منافع گروه کوچکی از نخبگان و بر خالف 
منافع کل ملت، قرار داده اند، تجلی یافته است. مردم مصر نمی توانند به 
نظام حکومتی یی به رهبری عمر سلیمان - رئیس دستگاه مخوف امنیتی 
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کشور- و دولتی متشکل از سرسپردگان و گماردگان حسنی مبارک، و 
از آمریکا که در  میلیارد دالر  با دریافتِی ساالنه 1/5  ارتشی  همچنین 
حمایت آن از منافع ایاالت متحده شک نمی توان کرد )سخنگوی شورای 
که  کرد  اعالم  ماه،  بهمن  شنبه 23  یی،  بیانیه  در  مسلح  نیروهای  عالی 
مصر به همه معاهدات بین المللی و منطقه ای این کشور پایبند خواهد 
بود(، برای سازمان دهِی کشور با آینده یی مستقل، دموکراتیک و عدالت 

جویانه اطمینان داشته باشند. 
در  مبارک  پائین کشیدن حسنی  به  در  آنان  پیروزی  و  مردم مصر  قیام 
بردارنده درس های مهمی برای تمامی کوشندگان راه رهایی خلق ها، و 
از جمله مبارزان در میهن ما ایران، است که در مورد یکایک آن ها باید با 
باریک بینی برخورد شود. از جمله این درس ها نقش نیرو های مردمی در 

مخالفت صریح با بند و بست و مصالحه 
و  سفیدان“  ”ریش  به  موسوم  کمیته 
”عقال“ با رژیم است، که در نیمه بهمن 
ماه قبول کرده بود که وعده و وعیدهای 
حسنی مبارک را مبنای بازگرداندن مردم 
اجرای  و  دهد،  قرار  های  های  خانه  به 
اصالحات را از عمر سلیمان بخواهد! در 
روز 17 بهمن ماه، بیانیه ۹ نیروی مردمی 
حاضر در جنبش مردمی، از جمله حزب 
اعالم  با  را  توطئه  این  کمونیست مصر، 
مبارک  حسنی  برکناری  تا  مردم  اینکه: 
های  خواسته  به  دستیابی  و  قدرت  از 
خود، دست از مبارزه نخواهند کشید، با 

شکست روبه رو کرد. روز بعد، یعنی سه 
شنبه 18 بهمن ماه، یزرگ ترین تظاهرات اعتراضی در میدان آلتحریر و 
همه شهر های مصر برگزار شد. این تظاهرات عظیم در سرعت بخشیدن 
به روند تحوالت، و سرانجام، رخدادهای 21 و 22 بهمن ماه نقشی عمده 
داشت. حزب کمونیست مصر، در اشاره به این مسئله، در بیانیه 22 بهمن 
ماه خود، اظهار می دارد: مردم مصر در طول این سه هفته با شکوه تجربه 
از  برای روزهای پس  از  بزرگی  ها ی  توطئه  با  انقالب مصر، همچنین 
به  استقامت،  پایمردی،  با  توانستند  و  بودند  رو  روبه  دیکتاتور  سقوط 
ویژه شجاعت و از خود گذشتگی جوانان، و نیز درایت انقالبی، بر آن ها 

غلبه کنند. 
سعی  امپریالیسم  منافع  به  وابستگان  و  راست  نیروهای  اینکه،  حقیقت 
خواهند کرد تا آنجا که ممکن است انقالب مردم مصر را در همان مرحله 
ایاالت  از  جهان،  داری  سرمایه  کشورهای  سران  کنند.  متوقف  آن  اول 
متحده گرفته تا انگلستان، فرانسه و آلمان، همگی خواستار یک ”انتقال 
و  ”هرج  و  قدرت  خالِء  ایجاد  از  ممانعت  و  ترتیب“  و  نظم  با  قدرت 
منظور  به  رمزی  اسم  مانند  به  همواره  ها  واژه  این  اند.  سیاسی“  مرج 
مهار قدرت از سوی نیروهای حامی منافع امپریالیسم و خدشه دار نشدن 
ساختار واقعی قدرت است. واگذاری قدرت از سوی مبارک به ”شورای 
عالی نیروهای مسلح“ مصر که در وابستگی اعضای اصلی آن به ایاالت 
متحده شکی نیست، در این راستا می تواند باشد. ارتش مصر تا آخرین 
لحظه به مبارک وفادار بود، و اینکه در درگیری های روزهای قیام مانند 
با  به دلیل نقش نوبتی یی بود که  امنیتی عمل نکرد،  نیروهای  پلیس و 
صالحدید ایاالت متحده و در هماهنگی با آن، به عهده گرفته بود. اینکه 
در اولین بیانیه های پس از سقوط مبارک، مقامات دولت کنونی تمامی 
رسمیت  به  را  اسرائیل  دولت  با  ننگین  موافقتنامه  جمله  از  و  قراردادها 

شناخته و مورد احترام شمرده اند، افشاء کننده این واقعیت است.
مردم مصر خواستار سقوط کلیت این نظام است. در این 18 روز طوفانی، 
مردم مصر در جریان تظاهرات باشکوه خود در میدان التحریر و در خیابان 

نمایش  به  را  ملی خود  رفتار مدنی، و غرور  انسانیت،  اوج  های مصر، 
گذارده است. آنان به چیزی کمتر از باز پس گیری کامل اهرم های کنترل 
دولت از آنانی که کشور را به فقر و فساد و وابستگی به بیگانه کشانده 
اند، رضایت نمی دهند. آنان خواسته های خود را در قالب شعارهایی برای 
استقرار یک رژیم سیاسی دموکراتیک و نو از طریق برگزاری انتخابات 
آزاد و عادالنه و زیر نظارت قضایی به صراحت اعالم کرده اند. مردم می 
گویند برای اینکه چنین مهمی قابل اجرا باشد، قانون اساسی کشور که 
در طول دهه ها حاکمیت رژیم دیکتاتوری وابسته مورد دستکاری های 

جنایتکارانه قرار گرفته است، باید تغییر یابد.
گرچه این امر نگران کننده است که، حسنی مبارک سعی کرد تا با سپردن 
قدرت به دست سران ارتش که تا آخرین لحظه ها به رژیم وفادار بودند 
راه“  ”نقشه  راستای  در  و 
متحده  ایاالت  نظر  مورد 
صلح  ”گذار  با  رابطه  در 
عمل  دموکراسی“  به  آمیز 
سقوط  مانع  کردند،  می 
این  بشود،  رژیم  یکپارچه 
کناره  که  است  حقیقتی  نیز 
جمهوری  رئیس  گیری 
زیر  در  رژیم  قدرقدرت 
فشار جنبش اعتراضی مردم 
مشخصی  پیامدهای  مطمئنٌا 
دربرخواهد  کشور  برای 
در  مردمی  نیروهای  داشت. 
آگاهی  با  تاریخی  مقطع  این 
به مسئولیت خود به سرعت در راستای سازمان دهی و تشکل توده ها و 
زحمتکشان عمل کرده و می کنند. اوج گیری جنبش کارگری و پیوستن 
کارگران صدها کارخانه و مرکز تولیدی، کمپانی کانال سوئژ، کارخانه 
فوالد سوئز، و ادارات دولتی که نقشی عمده در به زانو درآوردن رژیم 
و تصمیم سیاستگذاران اصلی آن به قبول خواسته کلیدی تظاهر کنندگان 
سرنوشت  روزهای  این  در  کرد.  ارزیابی  راستا  این  در  باید  را  داشت 
ساز، اتحادیه های کارگری مستقل شروع به اعالم موجودیت کردند، و 
با جدیت به سازمان دهِی کارگران پرداخته اند. مردم مصر در سه هفته 
گذشته گام های بلند و مصممانه یی در راستای آماده شدن برای به دست 
گرفتن مهار سرنوشت کشور برداشته اند. حضور سازماندهی شده و آگاه 
تعیین سرنوشت  در  کلیدی  نقشی  آینده  های  هفته  تحوالت  در  ها  توده 

انقالب مردم مصر خواهد داشت.
عملی  راستای  در  را  بزرگی  امر  خیزش،  این  در  مصر  مردم  های  توده 
کردن آرمان های مردمی و میهنی خود به راِه صلح، آزادی، استقالل ملی، 
دموکراسی و عدالت اجتماعی به انجام رسانده اند . قیام باشکوه هفته های 
اخیر مردم مصر نمونه موفقی از مبارزه یی مردمی است که بر رغم عدم 
توازن نیرو، و همچنین بهره گیری سبعانه رژیم از ماشین نظامی، ترور 
حکومتی، و سیستم عظیم تبلیغاتی، بر پایه اعتقاد و پایمردی و با دادن 

صدها قربانی توانست پیروزی قانونمند توده ها را به اثبات رساند. 
حزب توده ایران، همراه با همه نیرو های مترقی جهان، به مردم و نیروهای 
انقالبی مصر به مناسبت پیروزی عظیم شان تهنیت می گوید، و مبارزه 
قاهره،  التحریر)آزادی(  میدان  گذشته  جان  از  مبارزان  آنان،  پایمردی  و 
با آن ها اعالم می دارد. حزب توده  را می ستاید و همبستگی خود را 
ایران، از مبارزه قهرمانانه مردم و زحمتکشان مصر در راستای اصالحات 
بنیادین در سیستم سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی این کشور، و پایان دادن 
همچنین  و  آمریکا،  امپریالیسم  به  وابسته  و  فاسد  دیکتاتوری  رژیم  به 
قاطعانه  اجتماعی،  عدالت  و  بشر،  حقوق  واقعی،  دموکراسی  استقرار  از 
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                                           بیانیٔه حزب کمونیست مصر: 
                                  

                    انقالب، تا عملی شدن خواست های توده ها ادامه دارد! 

 
هنگام رودررو شدن با حقیقت و لحظٔه تعیین کننده فرا رسیده است، زمانی که مردم مصر حرف آخر خود 

را می زنند : مبارک باید برود و رژیم او باید عوض شود! 
از شواهد بر می آید که در پی استمرار انقالب مردم، و اوج گیری قیام مردمی در سراسر مصر، زمان پایان 

حیات ارتجاع و کوتاه شدن دست اربابان آمریکایی آن فرا رسیده است.
میلیون ها مردمی که امروز به خیابان ها آمدند، و خواستار برکناری مبارک از حکومت شدند، بی تردید همٔه 
توطئه های دیکتاتور و دار و دستٔه او را برای سرکوب انقالب و به بیراهه کشاندن آن خنثی خواهند کرد.

کردن  عملی  منظور  به  تظاهرکنندگان،  و  مردم  اعتماد  و  حمایت  مورد  یی  کمیته  تشکیل  سر  بر  توافق 
خواست های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی انقالب ضرورت مبرمی دارد. سرفصل های خواست ها و وظایف 
اساسی یی که مورد تأیید و توافق نماینده های نیروهای مردمی و میهن دوست در مجلس است، از این 

قرارند:
۱. برکناری مبارک، و تشکیل شورای ریاست جمهوری، برای یک دورٔه گذار به مدت محدود و معین؛

۲. تشکیل یک دولت ائتالفی، که ادارٔه کشور را در دورٔه گذار بر عهده گیرد؛
۳.تشکیل یک مجلس مؤسسان، با نماینده هایی انتخابی، به منظور تهیٔه قانون اساسی جدید برای کشور، بر 
پایٔه اصول حاکمیت ملت و تضمین انتقال قدرت حکومتی در چارچوب حاکمیت مدنی دموکراتیِک عادالنه؛

۴.پیگرد و محاکمٔه همٔه کسانی که مسئول کشته و مجروح شدن صدها تن، از جمله شهدای انقالب و 
قربانیان ظلم و ستم نیروهای امنیتی رژیم بوده اند، و نیز پیگرد افرادی که مسئول چپاول ثروت های مردم 

مصر بوده اند؛
زنده باد انقالب ملت مصر!

                 
                     قاهره

۱۲ بهمن ماه ۱۳۸۹ )اول فوریٔه ۲۰۱۱(
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                 مصاحبه با رفیق دکتر مظهر حیدر

             عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست پاکستان، و مسئول شعبه بین المللی

رفیق مظهر حیدر در سال 1۹43 در هندوستان به دنیا آمد و پس از 
تقسیم هندوستان و جدا شدن کشور پاکستان از آن بر پایه اصول 
همراه  به   1۹47 اوت  ماه  در  هندوستان،  ساکن  مسلمانان  مذهبِی 
او در کراچی سکنا  پاکستان مهاجرت کرد. خانواده  به  خانواده اش 
گزید و او نیز در همان شهر تحصیالت مقدماتی و عالی اش را به 
پایان برد. در سال 1۹۶3 وارد فعالیت در سازمان دانشجویی حزب 
کمونیست پاکستان شد. در آن زمان از ممنوع اعالم شدن فعالیت 
حزب کمونیست پاکستان و تمامی سازمان های آن از سوی دولت 
پاکستان ۹ سال می گذشت. هنگامی که در دانشگاه پزشکی “داو” 
درکراچی دانشجوی پزشکی و جراحی بود، دبیر واحد ”فدراسیون 
به   1۹۶۶ سال  در  او  شد.  دانشگاه  آن  در  دانشجویان“  سراسری 
دانشگاه  از   1۹۶۹ سال  در  و  درآمد  کمونیست  حزب  عضویت 
فارغ التحصیل شد. رفیق مظهر حیدر در سال 1۹77 )135۶( مدت 
کوتاهی در ایران، در شهر دماوند، در مقام پزشک کار کرد، و سپس 
خدمت  به  درمان  و  بهداشت  وزارت  در  و  بازگشت  پاکستان  به 

مشغول شد.
دبیرخانه  و  مرکزی  کمیته  عضویت  2۰۰2به  سال  در  حیدر  رفیق 
 2۰1۰ ژوئن  از  و  شد  انتخاب  پاکستان  کمونیست  حزب  مرکزی 
کمونیست  حزب  بین المللی  شعبه  مسئولیت   )138۹ ماه  )خرداد 
هیأت  فعال  عضو  او  این،  بر  عالوه  گرفت.  عهده  بر  را  پاکستان 

تحریریه ”انجمن نویسندگان مترقی“ هم هست.
در ارتباط با اوضاع بحرانی پاکستان، ”نامه مردم“ اخیراً مصاحبه 

 یی با رفیق مظهر حیدر انجام داد که آن را در زیر می خوانید.
س- قتل ”سلمان تأثیر“ و تظاهرات پر سر و صدای نیروهای اسالم 
گرای پاکستان در حمایت از قاتل او و قانون جزای کّفار، از نفوذ 
هولناک و نگران کننده نیروهای ارتجاعی در کشور پاکستان حکایت 
دارد. چه عواملی موجب شده است که نیروهای اسالمی چنین نفوذی 

در حیات سیاسی پاکستان داشته باشند؟
ج- محمدعلی جناح، بنیادگذار پاکستان، خود معتقد به سکوالریسم 
بود. با وجود این، او از عامل مذهب برای گرد آوردن مسلمانان شبه 
جزیره هندوستان در ”ُمسلم لیگ“ استفاده کرد. سخنرانی های او در 
برابر مردم در جریان کارزار تقسیم هندوستان و ایجاد کشور پاکستان 
برپایه مذهب، زمینه  مناسب را برای اسالم گرایان به وجود آورد تا 
پس از مرگ اوخواستار اجرای قوانین اسالمی در پاکستان شوند. 
متأسفانه رهبران سیاسی پاکستان همیشه، و به دلیل منافع شخصی، 
ترجیح داده اند که در برابر پیش َروی اسالم گراها عقب نشینی کنند. 

پاکستان  متوالی  دولت های  امپریالیسم  نیز  سرد  جنگ  دوران  در 
جنبش  ضد  به  مردم  مذهبی  احساسات  از  که  می کرد  تشویق  را 
جهانی کمونیستی استفاده کنند. پس از انقالب ثور] جنبش افسران 
افغانستان و برآمدن نور  و سربازان هوادار حزب دمکراتیک خلق 
محمد تره کی در 1357 [ در افغانستان، سازمان جاسوسی آمریکا 
)سیا( و سازمان های اطالعاتی پاکستان از عنصرهای مذهبی برای 
سازمان دهی یک ”جهاد“ به ضد انقالب افغانستان استفاده کردند. 
توجه  مانند عقب نشینی مستمّر رهبری سیاسی کشور،  هایی  عامل 
و  خود،  خاص  اولویت های  و  منافع  به  نظامی  نهادهای  و  نظامیان 
ایجاد زمینه  به  امپریالیستی در منطقه، همه و همه منجر  نقشه های 
رشد و قدرت گیری بی سابقه نیروهای اسالم گرا در این کشور شده 

است.
در  که  برده می شود  نام  عنوان کشوری  به  پاکستان  از  غالبًا  س- 
سیل های  می زند.  پا  و  دست  اقتصادی  و  اجتماعی  سیاسی،  بحران 
در  مرج  و  هرج  تروریسم،  فقر،  در کشور،  پیش  ماه  چند  ویرانگر 
مناطق قبیله ای، و بی ثباتی سیاسی، همه نشانگر ناتوانی دولت در 
ها  آن  کردن  برطرف  منظور  به  گشایی  راه  و  مسائل  فصل  و  حل 
است. ویژگی های حزب حاکم ”مردم پاکستان“ را چگونه می بینید؟ 
به نظر شما چه عامل های کلیدی سبب شده است تا پاکستان، که 
کشوری امروزی است، به چنین وضعیت ناگوار و تیره  روزانه ای 

بیفتد؟
ج- عوامل متعددی در شکل گیری وضعیت کنونی در پاکستان مؤثر 
بوده اند. سیاست های مبتنی بر ایجاد و حفظ کشمکش در مرزهای 
شرقی با هندوستان، و وجود یک وضعیت ناپایدار درازمدت در غرب 
پاکستان، کشور ما را از همان آغاز به متحد ایاالت متحد آمریکا 
تبدیل کرد. در دوران جنگ سرد، پاکستان یکی از کشورهای جبهه 
پاکستان  بود. همچنین،  با کشورهای سوسیالیستی  این جنگ  مقدم 
در جنگ امپریالیستی بر ضد انقالب افغانستان فعاالنه شرکت کرد، 
ضد  بر  ”جنگ  اصطالح  به  در  هم  حاضر  حال  در  که  طور  همان 
ترور“ شرکت دارد. کشور کم توسعه یافته ما بار هزینه های دم و 
به  دارد،  دوش  به  را  پیشرفته ای  غیرنظامی  و  نظامی  دستگاه های 
طوری که 8۰ درصد بودجه کشور صرف امور دفاعی و پرداخت 
ورطه  در  را  ما  کشور  به تدریج  اقتصادی  بحران  می شود.  بدهی ها 
افزایش جرم  به  منجر  برده است که  فرو  متعددی  اجتماعی  مسائل 
های گوناگون، به ویژه فساد و رشوه خواری شده است. وقوع فاجعه 
به وخامت اوضاع دامن  های طبیعی سال های 2۰۰5 و 2۰1۰ هم 
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زد.
ذوالفقار  سوی  از  میالدی   ۶۰ دهه  اواخر  در  پاکستان  مردم  حزب 
علی بوتو پایه گذاری شد. آقای بوتو یک فرد لیبرال بود که دانش 
گسترده  یی در زمینه های گوناگون علوم و سیاست معاصر داشت. 
همو بود که همراه با دموکراسی و اسالم، شعار سوسیالیسم را نیز در 
برنامه حزب گنجاند و از شعار ”نان، پوشاک، مسکن“ برای جلب 
نیروهای  اکثر  کرد.  استفاده  نحو  بهترین  به  مردم  اکثریت  حمایت 
مائوئیست به کمپین او پیوستند و توده های مردم نیز به مرور زمان 
او و حزب او را خیرخواه خود دانستند. او پس از به قدرت رسیدن، 
را  آموزشی  بزرگ و مؤسسات  بیمه، صنایع  بانک ها، شرکت های 
نبود،  او، ملی کردن به معنای واقعی  اقدام های  این  اما  ملی کرد. 
کاهش  تولید  بود.  مؤسسات  این  کردن  )بوروکراتیزه(  اداری  بلکه 
یافت، سرمایه ها از کشور فرار کردند، و سطح کیفیت افت کرد. به 
دلیل برخوردهای اشرافی او، سوسیالیست ها شروع به بیرون رفتن از 
حزب او کردند و محبوبیت حزب به سرعت رو به کاهش گذاشت. 
امروزه هم که شعار “مساوات محمدی” جایگزین شعار  اما حتی 
سوسیالیسم شده است، بیش از 3۰ درصد رأی دهندگان در انتخابات 
سهم  هم  حزب  آن  کنونی  رهبری  می دهند.  رأی  مردم  حزب  به 
زیادی در کاهش محبوبیت حزب داشته است. اعضای حزب بیشتر 
صاحبان  میانی،  و  پایین  طبقات  به  متعلق  معمولی  مردمان  بین  از 
مشاغل، سرمایه داران کوچک و اربابان و خان های فئودال هستند که 

سیاست های حزب را تنظیم و نظارت می کنند.
”ُمسلم  مانند  نیروهایی  برنامه های  و  هویت  از  شما  شناخت  س- 
چیست؟  قومی“  متحده  ”جنبش  و  اسالمی“،  ”جماعت  لیگ“، 

تفاوت اساسی آن ها در چیست؟
و  برنامه  طبقاتی،  ماهیت  بردید،  نام  آنها  از  که  سازمانی  سه  ج- 
طبقاتی  پایگاه  دارند.  یکدیگر  با  متفاوتی  به کلی  مشی های  خط 
است،  شده  تقسیم  متعددی  شاخه های  به  اکنون  که  لیگ“  ”ُمسلم 
پایگاه فئودالی است. دلیل حمایت آن از یک میهن جداگانه، تأمین 
و تضمین منافع طبقه فئودال مسلمان هندوستان بوده است. در پی 
صنعتی شدن کشور، به تدریج صاحبان صنایع کوچک نیز به صفوف 
به طور عمده  لیگ“  پیوستند. رهبری کنونی ”ُمسلم  این سازمان 
میان  از  آن  اعضای  اکثریت  اما  است.  گروه  این  میان  از  برخاسته 
اربابان فئودال، رؤسای قبیله ها، و پیروان و حامیان آن ها در طبقات 
پایین و میانه اند. این سازمان از لحاظ موضع های سیاسی، راست 
میانه محسوب می شود، که در پی ائتالف با دسته بندی های نظامی، 
عنصرهای مذهبی، و کشورهای امپریالیستی است تا از این طریق 

بتواند موقعیت سیاسی اش را تحکیم کند.
”جماعت اسالمی“ اما، یک حزب مذهبی معتقد به پان- اسالمیسم 
در  اکنون  که  دارد  یی  عنصرها  با  شباهت هایی  سازمان  این  است. 
کشور شما قدرت حکومتی را در دست دارند. ساختار تشکیالتی 
آن مشابهت هایی با حزب های کمونیست دارد که شمار اعضای شان 
محدود است، ولی پایگاه توده ای گسترده ای دارند. اعضای آن بیشتر 
بخش های  در  ها  مذهبی  و  مشاغل،  متوسط، صاحبان  طبقه  بین  از 
گوناگون جامعه هستند. در گذشته همیشه متحد نزدیک سردمداران 
نظامی پاکستان و کشورهای امپریالیستی بوده است. اما پس از 11 
پان-  فکری  نحله های  به  متعلق  گراهای  اسالم  بقیه  مثل  سپتامبر، 

اسالمیسم، تا حدی رنگ عوض کرده است.

”جنبش متحده قومی“ در آغاز ”جنبش مهاجر قومی“ نام داشت و 
به خواست و اراده نظامیان و برای مقابله با محبوبیت حزب “مردم 
به  را  خود  کار  گروه  این  شد.  تشکیل  سند  ایالت  در  پاکستان“ 
صورت یک سازمان فاشیستی آغاز کرد که اعضای آن را به طور 
عمده افرادی تشکیل می دادند که از خاک هندوستان مهاجرت کرده 
با  را  ائتالف خود  این سازمان  بودند.  و در سند سفلی ساکن شده 
نظامیان حفظ کرده، اما اخیراً از ایاالت متحد آمریکا فاصله گرفته 
سراسر  به  را  اجتماعی اش  پایگاه  دارد  که سعی  است  مدتی  است. 
پاکستان گسترش دهد، و حتی نام خودش را هم به ”جنبش متحده 
قومی“ تغییر داده است که به معنای جنبش متحد ملی است؛ و به این 
ترتیب، توانسته است در میان طبقه متوسط استان های دیگر به غیر 
از سند نیز هوادارانی پیدا کند. روی کاغذ، برنامه این سازمان یک 
برنامه ضد فئودالی است، اما چندان صادق و متعهد به این کارپایه 
به نظر نمی آید. در این سازمان هنوز هم گرایش های فاشیستی دیده 

می شود، اگرچه نسبت به گذشته تخفیف یافته است.
س- سازمان امنیت و اطالعات پاکستان – آی.اس.آی )ISI( - چقدر 
در بحران سیاسی کنونی پاکستان نقش و تأثیر دارد؟ آیا صحت دارد 
که این سازمان تقریبًا به طور دربست زیر نفوذ ”جماعت اسالمی“ 

و عنصرهای القاعده است؟
ج- ارتش و نظامیان پاکستان همواره نقش مهمی در تاریخ سیاسی 
در  سیاسی  شاخه  یک  رسمًا  بوتو  آقای  کرده اند.  بازی  پاکستان 
سازمان اطالعات و امنیت پاکستان ایجاد کرد تا حریف خود را زیر 
نظر داشته باشد. از آن زمان تا کنون نفوذ و قدرت این سازمان به 
تدریج افزایش یافته است، به طوری که امروزه عرصه های معینی از 
سیاست پاکستان، قلمروی اختصاصی نظامیان محسوب می شوند، از 
جمله سیاست های خارجی و هسته ای. پس از انتخابات سال 2۰۰7 
و بر سر کار آمدن دولت حزب “مردم پاکستان“، قدرت نمایی و 
زورآزمایی یی میان نظامیان و حزب مردم آغاز شد که همچنان ادامه 
دارد. حزب مردم کوشید تا با کمک آمریکا، سازمان های مخفی و 
سّری را زیر نظارت غیرنظامیان درآورد. نظامیان نیز از سوی دیگر 
با استفاده از نفوذشان در رسانه ها و قوه قضاییه کوشیدند دولت را 
فلج کنند. دولت غیرنظامی به هر ترتیب تا کنون بر سر کار باقی 
مانده است، اما نظامیان نیز موفق شده اند در همه عرصه های مورد 
توجه شان دست باال را داشته باشند و نظارت خود را اعمال کنند. 
ضد  بر  ”جنگ  به  مربوط  مسائل  در  نظامیان  اکنون  نمونه،  برای 
ترور“، رابطه با هندوستان، افغانستان، و سیاست های دفاعی، حرف 
اول و آخر را می زنند. درست نیست فرض کنیم که سازمان امنیت 
به طور دربست زیر نفوذ و مهار ”جماعت اسالمی“ یا القاعده است، 
اما این درست است که این نهاد امنیتی و جاسوسی، با قدرت تمام 
از دستور کارهای راهُبردی سیاسی و ایدئولوژیک آن ها پشتیبانی 
می کند. ارتش نیز به عنوان یک نهاد، منافع کالن اقتصادی خود را 
حفظ می کند و سیاست هایی را به منظور تضمین منافع سازمانی و 
تدوین می کند.  ایدئولوژیک-  و خطوط  نه خط  و  گروهی خود- 
البته که ارتش هم یکدست نیست و عنصرهای هوادار اسالم گراها 
و القاعده در بین همه کادرهای آن وجود دارند، و همیشه این امکان 
هست که این عنصرها بخواهند مهار امور را در دست خود بگیرند.

محسوب  آمریکا  امپریالیسم  منطقه ای  متحد  همیشه  پاکستان  س- 
متحدان  و  آمریکا  مداخله  در  آن  متوالی  دولت های  است.  شده 
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در  آن  مترقی  دولت  کردن  سرنگون  و  افغانستان  در  ارتجاعی اش 
بحران سیاسی کنونی  تأثیر  داشته اند.  نقشی کلیدی  اوایل دهه ۹۰ 
پاکستان را بر کشورهای منطقه، بر منطقه آسیای جنوب غربی، و به 

طور کلی، در پیرامون پاکستان چگونه می بینید؟
ج- وجه سیاسی بحران کنونی، تمایل نظامیان و ارگان های نظامی 
کشور به ادامه کشمکش ها و ناآرامی ها در افغانستان است تا بتوانند 
از آن ها نهایت سود را ببرند، همان گونه که از آغاز جنگ نهانِی 
امپریالیستی پس از انقالب ثور در افغانستان سود برده اند. بخشی 
از نظامیان هستند که می خواهند نیروهای اسالم گرا را بر ملت هر 
دو کشور افغانستان و پاکستان تحمیل کنند. دار و دسته نظامیان، 
اسالم گرایان  به شدت مختل کرده اند، و  را  کار دولت غیرنظامی 
را از راه های گوناگون تشویق و تقویت می کنند. در صورت ادامه 
مقاومت غیرنظامیان در برابر جاه طلبی های نظامیان، احتمال این خطر 
اقدام  قدرت  گرفتن  دست  به  برای  نظامیان  که  دارد  وجود  واقعی 
منافع گسترده  راستای  در  را  تحوالت  روند  این  آمریکا  اما  کنند. 
در  نظم  برقراری  از  است که پس  این  نمی بیند، و هدفش  آتی اش 
طرح های  و  برنامه ها  تحقق  برای  مناسب  که  آن طور  افغانستان، 
آینده اش باشد، خود را از این ورطه بیرون بکشد. اگر ضرورتی به 
تصاحب قدرت توسط نظامیان پیدا نشود، آنگاه تالش خواهند کرد 
یا سال  جاری  در سال  مهندسی شده  انتخابات  برگزاری  از طریق 
آینده، نیروهای راستگرا را بر ملت پاکستان تحمیل کنند. این امر، 
همراه با ایجاد وضعیتی به سود منافع ارتش پاکستان در افغانستان 
، بی تردید واکنش هندوستان، ایران و کشورهای آسیای میانه را به 
دنبال خواهد داشت. چین و عربستان نیز ممکن است در حمایت از 
طرح جدید در این میانه درگیر شوند. به این ترتیب، آرامش در همه 

منطقه به هم خواهد خورد.
س- به نظر شما روابط میان ایاالت متحد آمریکا و پاکستان همان 
قدر اهمیت راهُبردی )استراتژیک( دارد که در سال های دهه 8۰ و ۹۰ 

داشت؟ هدف های اصلی استراتژی آمریکا در پاکستان کدامند؟
ج- بی تردید در مقایسه با سال های دهه 8۰ و ۹۰، تغییر زیادی در 
است.  گرفته  صورت  پاکستان  و  آمریکا  میان  استراتژیک  روابط 
که  شد  نیروهایی  همداستانی  موجب  افغانستان  در  ثور  انقالب 
نیروهای شوروی، رابطه  بیرون رفتن  با  اما  اشتراک منافع داشتند، 
دو کشور دچار تغییراتی شد. پس از 11 سپتامبر، پاکستان دوباره 
همگرایی  کشور  دو  منافع  اگرچه  شد،  آمریکا  متحد  اجبار،  به  و 
زیادی ندارند. نظامیان و ارتش پاکستان وضعیت را به سود خود 
چرخاندند، و یک جریان ”جهاد“ی به راه انداختند. تا همین امروز، 
رهبری ارتش پاکستان همه تالش های آمریکا برای موفقیت نظامی 
در افغانستان را با شکست مواجه کرده است. هم پایگاه های نیروهای 
ارتش  از دسترس  شبه نظامی ”جهادی“ در وزیرستان شمالی دور 
پاکستان مانده است، و هم به آمریکا اجازه ورود به این منطقه داده 
نشده است. سیاست دوگانه نظامیان پاکستان اکنون راِز فاش شده ای 

است.
تالش آمریکا بر این است که یک رژیم متمایل به خود در افغانستان 
و  ایران  کردن  دیده بانی  برای  منطقه  آن  از  بتواند  تا  کند،  برقرار 
چین، و نظارت بر منابع انرژی کشورهای آسیای میانه، استفاده کند. 
از “ُجنداهلل”، که یک سازمان تروریستی است و پایگاه هایش در 
بلوچستان پاکستان قرار دارند، حمایت می شود تا در ایران ناآرامی 

و بی ثباتی ایجاد کند. آمریکا همچنین خواهان نقش مشخص و معینی 
برای هندوستان در اوضاع آینده افغانستان است.

س- به نظر شما آیا اختالف نظر اساسی یی میان آمریکا و اتحادیه 
اروپا از یک سو و دولت کنونی پاکستان از سوی دیگر، در ارتباط 
با اوضاع افغانستان و مهار نواحی مرزی افغانستان- پاکستان وجود 
سوی  از  سرنشین  بدون  متجاوز  هواپیماهای  از  استفاده  آیا  دارد؟ 
آمریکا به منظور ایجاد بی ثباتی و ناآرامی در پاکستان شمال غربی، 
و نیز واکنش مردم به تعداد کشته و زخمی  شدگان حمله های این 

هواپیماها، عامل مهمی در این میان می تواند باشد؟
ج- بله به دلیل رقابت های موجود در جهان منافع سیاسی و اقتصادی 
دولت  میان  اساسی  اختالف نظرهای  مختلف،  کشورهای  متفاوت 
کنونی پاکستان با آمریکا و اتحادیه اروپا وجود دارد. اصرار ارتش 
پاکستان بر نفوذ راهُبردی ) استراتژیک( در افغانستان، با توجه به 
برای  که  نمی دهد  اجازه  آن  به  هندوستان،  سوی  از  مداوم  تهدید 
هم  اروپا  اتحادیه  حریص  کشورهای  کند.  ایجاد  مزاحمتی  آمریکا 
بیشتر در پی دسترسی به منابع طبیعی آسیای میانه، خطوط ارتباطی 
و حمل و نقل خود، و برنامه های آینده شان برای ایران و چین اند. 
مردم،  توده  بیم واکنش خشماگین و گسترده  از  پاکستان  حکومت 
نمی تواند به نیروهای زمینی ناتو اجازه ورود به خاک پاکستان را 
بدهد. قاطبه مردم بر این باورند که به آمریکا اجازه داده شده است 
که با هواپیماهای بدون سرنشین هدف هایی را در وزیرستان شمالی 
مورد حمله قرار دهد. امروزه، اعتراض و خشم مردم نسبت به این 
حمله ها روز به روز بیشتر می شود، چرا که تلفات انسانی ناشی از 

آن، بسیار فراتر از هدف های اعالم شده آن بوده است.
مرز و همجوار  هم   منطقه  پاکستان، که  بلوچستان  در  اوضاع  س- 
با بلوچستان ایران است، به ویژه برای ما مهم و نگران کننده است. 
مردم  عادالنه  خواست  و  منطقه،  این  در  غنی  معدنی  منابع  وجود 
طبیعی،  ثروت  این  از  ناشی  درآمد  از  بخشی  از  بردن  بهره  برای 
آیا  نگرفته است جز کشتارهای گسترده و سرکوب مردم.  پاسخی 
احساس  بلوچستان  جدایی  شعار  گسترش  از  نگرانی  پاکستان  در 
می شود؟ آینده رخدادهای سیاسی در بلوچستان پاکستان را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
آن  جمعیت  ولی  است،  پاکستان  استان  وسیع ترین  بلوچستان  ج- 
فقط 5/4 میلیون نفر است. به دلیل وجود منابع طبیعی، بلوچستان 
و  جمعیت  احتساب  با  می شود.  محسوب  کشور  استان  غنی ترین 
ثروت نسبی موجود در این استان، درآمد سرانه هر نفر در این استان 
می بایست رقمی مشابه با آنچه در عربستان سعودی و کشورهای 
از آب و مواد  بلوچ حتی  اما مردم  باشد!  برابر  فارس است،  خلیج 
خوراکی کافی نیز بهره مند نیستند. پس از کشف ذخایر بزرگ مس 
و طال در بلوچستان، در سال 2۰۰3، توجه محافل امپریالیستی به 
]بندری در  آزاد گواَدر  بندر  توسعه  ایجاد و  منطقه جلب شد.  این 
برای  که  عمان  دریای  کناره  و  بلوچستان  جنوب  در  توسعه  حال 
چند دهه آینده به عنوان بندر آزاد اعالم شده است. – نامه مردم.[ 
نیز به رقابت ها دامن زد. برخورد منافع پاکستان، هندوستان، چین، 
ایاالت متحد آمریکا، کشور ما را به صحنه یک  اتحادیه اروپا و 
ناسیونالیست های  دیگر،  سوی  از  است.  کرده  تبدیل  نهانی  جنگ 
بلوچ از پشتیبانی محافل قدرت در آمریکا و اروپا برخوردارند. یک 
تهدید  مرکز  حمایت هایی،  چنان  از  برخوردار  و  مستقل  بلوچستان 
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نیز خواهد بود. مردم پاکستان به شدت  ایران  دیگری برای کشور 
نگران اوضاع در بلوچستان اند.

س- ارزیابی شما از نقش و نفوذ جنبش طبقه کارگر، جنبش چپ، و 
جنبش سندیکایی در پاکستان چیست؟

و  کارگر، چپ،  طبقه  جنبش  سازمانی،  و  تشکیالتی  لحاظ  از  ج- 
سندیکایی بسیار ضعیف است و هیچ گونه نمایندگی در هیچ  یک از 
دو مجلس پاکستان ندارد. سرکوب دولتی از یک سو، و دست باال 
از سوی  ارگان های نظامی  با پشتیبانی  ارتجاعی  داشتن عنصرهای 
از  تن  دو  وضع اند.  این  بر  تأثیرگذار  های  عامل  مهم ترین  دیگر، 
اعضای کمیته مرکزی حزب کمونیست پاکستان، شش تن از اعضای 
یا  حزب  محلی  کمیته های  اعضای  از  شماری  و  ایالتی،  کمیته های 
از سوی دولت یا به دست نیروهای ارتجاعی کشته شده اند. رفیق 
ایالتی و عضو کمیته مرکزی حزب،  دبیر کمیته  احمد،  دکتر شفیق 
در  خانه اش  سوزاندن  و  جانش  به  متعدد  قصدهای  سوِء  از  پس 
به ترک کشور شده  )پختون خوا( مجبور  ایالت مرزی شمال غربی 
اسالمی  دادگاه  به  را  او  تا  فشار گذاشتند  در  را  او  خانواده  است. 
ترک  به  مجبور  نیز  او  خانواده  نتیجه،  در  که  کنند،  معرفی  شریعة 
کشور و درخواست پناهندگی از کشور دیگری شدند. باقی مانده 
اذیت و  تهدیدهای جّدی و  او همچنان در معرض  اعضای خانواده 
سیاست های  دلیل  به  زیادی  حد  تا  نیز  سندیکاها  دارند.  قرار  آزار 
دولت که متأثر از نفوذ بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است، 
از  بسیاری  در  سندیکایی  فعالیت  که  مدت هاست  تضعیف شده اند. 
هنوز  این،  وجود  با  است.  شده  ممنوع  کار  واحدهای  و  سازمان ها 
عمده  طور  به  فعالیت شان  اگرچه  فعالند،  که  هستند  سندیکاهایی 
پیرامون خواست های صنفی و اقتصادی است و کمتر محتوای سیاسی 
و ایدئولوژیک دارد. نیروهای چپ، به رغم ضعف تشکیالتی شان، 
اگر  چنانکه  دارند  پاکستان  مردم  توده های  بین  زیادی  بسیار  نفوذ 
داده شود،  آنان  به  نماینده های واقعی شان  انتخاب  امکان  فرصت و 

هرگز اسالم گرایان را ترجیح نخواهند داد.
س- لطفًا درباره نیروهای ترقی خواه عمده فعال در پاکستان توضیح 
مختصری دهید. محورهای کلیدی مبارزه چپ به طور کلی، و حزب 

کمونیست پاکستان به ویژه، کدامند؟
از سه  به طور عمده متشکل  پاکستان  نیروهای چپ در  ج- طیف 
گرایش است: سوسیال دموکرات ها، تروتسکیست ها، و لنینیست ها. 
حزب کمونیست پاکستان عمده ترین تشکیالتی است که فعالیت هایش 
بر پایه نظری مارکسیسم - لنینیسم قرار دارد. مائوئیست های سنّتی 
هم اگرچه دیگر به آن صورت قدیم وجود ندارند، اما چندین گروه 
با گرایش های مشابه هستند که با نام های متفاوتی فعالیت می کنند. 

راه  در   ، ویژه  به  پاکستان  و حزب کمونیست  کلی،  به طور  چپ، 
مقاومت  اسالم گرایان  از سوی  قدرت  از خطر تصاحب  جلوگیری 
یاری  و  سیل زده  های  منطقه  بازسازی  می کنند.  و  کرده  زیادی 
رساندن به مردم آسیب دیده از دیگر اولویت های نیروهای چپ در 

پاکستان است.

و  اعضا  به ویژه  و  ایران  ترقی خواه  نیروهای  برای  پیامی  آیا  س- 
هواداران حزب توده ایران دارید؟

مردم  که  اند  روبه رو  تهدیدی  همان  با  پاکستان  مردم  امروزه  ج- 
ایران در آستانه انقالب ایران در سال 1۹7۹ ]انقالب بهمن 1357[ 
با آن روبه رو بودند. ما از دشواری های مردم ایران در یک جامعه 
آگاهیم.  به خوبی  است،  دشوار  آن  در  کشیدن  نفس  حتی  که  بسته 
مسئولیت پیکار در راه رهایی از چنگال سنت گرایان مذهبی و رو 
در رویی جّدی و مقابله بی باکانه با تهدیدهای امپریالیستی به عهده 
خود مردم ایران و به ویژه نیروهایی مثل حزب توده ایران است. حزب 
کمونیست پاکستان برای همبستگی متقابل با مردم ایران، و به ویژه 
حزب توده ایران، احترام و ارزش زیادی قائل است. ما دشواری های 
مبارزه شما و فداکاری های شما را کاماًل درک می کنیم. ما مبارزه 
دشوار شما را جزئی از مبارزه خود می دانیم. هرگاه هر گونه کمکی 
به سوی  پاکستان همیشه  باشد، دست یاری حزب کمونیست  الزم 
شما دراز است. ما برای حزب توده ایران صمیمانه آرزوی موفقیت 
فداکاری های حزب  امیدواریم که  و  داریم،  دراز مدتش  پیکار  در 
شما و قربانی هایی که داده است، پس از دهه ها سرکوب بی رحمانه 
و بی سابقه از سوی رژیم بنیادگرای اسالمی ایران، ثمره مطلوب را 

برای توده های زحمتکش ایران به بار آورد.
بسیار سپاسگزارم که این فرصت گرانبها را در اختیارم گذاشتید تا 
بتوانم برخی از مسائل و موضوع های پراهمیت جاری را از طریق 
ارگان مرکزی حزب شما با دوستان و رفقا و زحمتکشان ایرانی در 

میان بگذارم. با امید به ادامه تبادل نظرهای بیشتر در آینده!

به نقل از نامه مردم، شماره 8۶1، 12 بهمن 138۹
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                                                     من انسانم!
                                                                                       شعري از:    مسعود دلیجانی 

ـ من انسانم!
         چنان عاشق

                   که انسانِ   نوینی همترازِ  عصر می جویم.
 

چو خورشید از فراز قله می روید
                و شب خود را ز رویِ  خویش می شوید

                               و گندمزار قوِت مردمان 
                                          در دشت می روید.

 
برویِ  تپه هایِ  شور می خندم

          بهاران را به کوه و دشت می خوانم
                               برویِ  سبزِ  گسترده غزلخوانم

                        »من انسانم!«
 

در آن آنی که باران تند می بارد
                برویِ  کوه و دشت و برکه و صحرا

                  »چه سیل آسا!«
 

و ضرباهنِگ آن بر برکه ها 
            آهنِگ شوقی از حبابانی که آزادند و

                                می رقصند و می چرخند،
                                                      می سازد.

 
برویِ  صخره ها من مرغ حق خوانم
                          »من انسانم!«

 
بیا همپایِ  من پایی به ره .... 

            آنکس که در یاسِ  کالمِ  خویش می گریی
                     و اینک سبزه زاران را در آغوشت نمی گیری

بخوان با من:
ـ من انسانم!

           چنان شیدا
                  که انسانِ  نوینی همترازِ  عصر می جویم.

بگو با من:
ـ چو آن شیخم

        که با شمعی به گرد شهر می گردد.
 

و می گردم
             و می رزمم

                          که تا جویم 
                                 من آن گمگشته رویا را.
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                                        به ياد فروغ فرخزاد                     

24 بهمن ماه امسال مصادف با 44مین سال درگذشت شاعر نامدار ایران، فروغ فرخزاد بود. 
تا کنون درباره فروغ فرخزاد و آثارش ده ها کتاب و صدها مقاله نوشته شده و زوایاي گوناگون زندگي، افکار و شعرهاي او مورد 
نقد و بررسي قرار گرفته است. با این وصف بدون شک ابعاد گوناگون زندگي اجتماعي، افکار، فعالیت هاي هنري و اشعار فروغ 

فرخزاد همچنان، براي نسل فعلي و نسل هاي آینده نیز مورد توجه و در خور پژوهش و نقد و بررسي خواهد بود. 
 چیزي که بویژه فروغ فرخزاد را از دیگر شاعران هم عصرش متمایز میکند،  نگاه شجاعانه و »زنانه« وي به زندگي است. که 
این ویژگي در کنار ارزش هاي ادبي اشعارش او را در رده شاعران و هنرمندان برجسته ایران و جهان طي نیم قرن گذشته قرار 

داده است. 
 

                                                      )بخشي از شعر تنها صداست که مي ماند(
چه مي تواند باشد مرداب

چه مي تواند باشد جز جاي تخم ریزي حشرات فساد
افکار سردخانه را جنازه هاي باد کرده رقم مي زنند. 

نامرد، در سیاهي
فقدان مردیش را پنهان کرده است

و سوسک ... آه 
وقتي که سوسک سخن مي گوید.

چرا توقف کنم؟ 
همکاري حروف سربي بیهوده است.  

همکاري حروف سربي
اندیشه ي حقیر را نجات نخواهد داد

من از سالله ي درختانم 
تنفس این هواي مانده ملولم مي کند

پرنده اي که مرده بود به من پند داد که پرواز را بخاطر بسپارم

نهایت تمامي نیروها پیوستن است، پیوستن
به اصل روشن خورشید
و ریختن به شعور نور 

طبیعي است 
که آسیاب هاي بادي مي پوسند

چرا توقت کنم؟ 
من خوشه هاي نارس گندم را 

به زیر پستانم هایم مي گیرم
و شیر مي دهم

صدا، صدا، تنها صدا
صداي خواهش شفاف آب به جاري شدن

صداي ریزش نور ستاره بر جدار مادگي خاک
صداي انعقاد نطفه ي معني
و بسط ذهن مشترک عشق 

صدا، صدا، صدا، تنها صداست که مي ماند .

                                                      فروغ فرخزاد ) از مجموعه ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد(
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               كازیوه  
 به  دۆستان و هاورێكانتان بناسێنن !

  كازیوه ی كوردی

سه روتار

هاواره وه   و  هات  به   رژیم  داموده زگاكانی  ساڵێكه   له   پتر 
پڕوپاگه نده ی ئه وه یان ده كرد كه  گوایه  بزووتنه وه ی جه ماوه ری 
ئێران ناسراو به  بزووتنه وه ی سه وز، كۆتایی پێهاتووه  و له بار 
خۆپیشانده ر  هه زار  سه دان  شه قامی  سه ر  هاتنه   به اڵم  چووه . 
له  تاران و شاره  گه وره كانی ئێران، له  رۆژی 2٥ی رێبه نداندا 
جارێكی تر سه لماندی  ئه م بزووتنه وه یه  به سه ر ئه وه شدا كه  هه ر 
له  یه كه م رۆژی سه رهه ڵدانیه وه  به دڕندانه ترین شێوه  به ره وڕوی 
هێرشی هه مه الیه نه ی سه رجه م داموده زگا سه ركوتگه ره كانی رژیمی 
ویالیه تی فه قیه  بووه ته وه  و تا ئێستا به  ده یان شه هید و سه دان 
بریندار و هه زاران به ندكراوی لێكه وتووه ته وه ، هه ر به رده وامه  

و رۆژ له  دوای رۆژ له  حاڵی گه شه  كردن و گشت گیری دایه . 
كه ڕوبی  و  موسه وی  الیه نگرانی  گشتی  به   سه ره تادا  له   ئه گه ر 
به رز  كوا«یان  من  دروشمی »ده نگی  و  رژانه  سه ر شه قامه كان 
الیه نگرانی  له   جیا  بزووتنه وه یه   ئه م  ئه مڕۆدا  له   كرده وه ، 
توێژه   و  چین  و  الیه ن  و  هێز  سه رجه م  كه ڕوبی،  و  موسه وی 
پێشكه وتنخوازه كانی ئێرانی گرتووه ته  خۆی و وێڕای جیاوازی 
به   هه موویان  درێژخایه نه كانیاندا  به رنامه   و  بیروبۆچوون  له  
تێگه یشتن له  سه ره كی ترین و گرینگ ترین پێداویستییه كانی 
شۆڕش له م قۆناغه دا، به كرده وه  له  ریزێكدا و له  ژێر دروشمی 
داوه ته   ده ستیان  و  رێكخسته وه   خۆیان  دیكتاتۆر«  بۆ  »مه رگ 

خه باتێكی هاوبه ش. 
هه ڵكشا  و  كوا«  من  »ده نگی  قۆناغی  كردنی  تێپه ڕ  بێگومان 
به ره و قۆناغی ئێستا كه  له  دروشمی »مه رگ بۆ دیكتاتۆر« و 
»مه رگ بۆ ویالیه تی فقیه »دا خۆی ده نوێنێ، باشترین به ڵگه یه  
بزووتنه وه ی  داخوازییه كان و هه ڵكشانی  بوونه وه ی  بۆ قووڵتر 
جه ماوه ری گه النی ئێران له  قۆناغێكه وه  بۆ قۆناغێكی به رزتر. 
له  ئێستادا ته نانه ت الیه نگرانی موسه وی و كه ڕوبیش دژایه تی 

ئه م دروشمانه  ناكه ن و به كرده وه  پێداگری لێده كه ن.
 كه  واته  به  پێچه وانه ی پڕوپاگه نده ی هه ندێك الیه نی نه یاری 
هه مان  ئێستادا  له   سه وز  بزووتنه وه ی  بزووتنه وه یه ،  ئه م 
بزووتنه وه ی سه وزی یه كساڵی پێشتر نییه  و هه م داخوازییه كانی 
ته نانه ت  ئه مڕۆدا  له   و  بوون  رادیكاڵتر  دروشمه كانی  هه م  و 
واته   بزووتنه وه ،  ئه م  كاریگه ری  به اڵم  ره مزی،  رێبه رانی 
له   به رچاو  شێوه یه كی  به   به كرده وه   كه ڕوبی«ش  و  »موسه وی 
بوونه ته وه  و  ئێران نزیكتر  راسته قینه كانی گه النی  داخوازییه 
تێگه یشتنیان له  واقعیاتی ژیان و خواسته كانی گه اڵنی ئێران 

په ره ی سه ندووه  و پێشكه وتنی به خۆه وه  بینیه وه .

له   سه وز،  بزوتنه وه ی  ره مزییه ی  ڕێبه ره   دوو  ئه م  هه روه ها   
بزووتنه وه كه یان  فره چه شنی  و  ده نگی  فره   واقعیه تی  ئه مڕۆدا 
قه بووڵ كردووه  و هه ر ئه مه ش بۆ ته  هۆی لێك نزیك بوونه وه  و 
لێك تێگه یشتنێكی باش و دڵخۆشكه ر له  ناو ئه وان و سه رجه م 

هێز و الیه نه كانی به شدار له  بزووتنه وه كه دا. 
هه ر ئه مه ش وای كردووه  كه  چیتر كه س باس له  »خودی« و 
سنووردار  بزووتنه وه كه   شێوه   به م  و  نه كات  خودی«  »غه یری 
مڵكداری  تاكه   به   خۆی  كه سێك  و  الیه ن  هیچ  و  نه كرێت 
تر  ئه وانی  »بوونی«  له   چاوپۆشی  و  نه زانێت  بزووتنه وه كه  

نه كات.
 ئێمه  ئه م لێك تێگه یشتنه  به  هه نگاوێكی هه ره  گه وره  ده زانین 
و  ئۆپۆزیسیۆن  به   الیه نه كان  و  هێز  سه رجه م  بێگومان  كه  
رۆڵیان  دا  هه ڵگرتنی  له   راسته قینهكانه وه  ،  چاكسازیخوازه  

هه بوه  و له  پاراستنی دا ده وریان هه یه . 
له   كوردستانی  الیه نی  و  حزب  چه ندین  پشتگیری  بێگومان 
سه راسه ری  خۆپیشاندانێكی  بۆ  كه ڕوبی  و  موسه وی  بانگه وازی 
دیاری ئه م لێك  رێبه نداندا هێمایه كی هه ره  جوان و  له  2٥ی 
تێگه یشتنه ی خسته  به رچاو و به كرده وه  ئه وه ی سه لماند كه  له  
قۆناغی ئێستادا له  جیاتی دوره پارێزی و هه وڵدان بۆ چاوپۆشی 
یان نكۆڵی له  بوونی ئه وانی تر، باشتر وایه  به ره و خه باتێكی 

هاوبه شی سه راسه ری دژ به  دوژمنی هاوبه شمان هه نگاو بنێین.
 بێ شك لێكتێگه یشتن و لێك نزیك بوونه وه ی ئه مڕۆی گه الن و 
هێز و الیه نه كانی ئێران، ده بێته  هه وێنی لێك نزیك بوونه وه  
و لێك تێگه یشتنێكی قووڵتر و به رفراوانتر له  داهاتووی دوای 
فره   رژیمێكی  دامه زراندنی  و  ئیسالمی  كۆماری  رژیمی  رووخانی 
چه شن و دیمۆكراتیك كه  دان به  ماف و داخوازییه كانی سه رجه م 
گه الن و چین و توێژه كانی ئێراندا بنێت و به  یاسا پارێزگارییان 

لێبكات. 
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           شه پۆلی ناڕه زایه تییه  جه ماوه رییه كان له  هه رێمی كوردستان 

له  برواری ٢٠١١/٢/١٧ )٢٨ی مانگی رێبه ندان( 
سلێمانی  شاری  سه رای  ده ركی  به ر  له  
مه به ستی  به   جه ماوه ری  كۆبوونه وه یه كی 
ئه و  بۆ  تونێس  و  میسر  گه النی  له   پشتیوانی 
ده ربڕینی  هه روه ها  و  مه زنه یان  سه ركه وتنه  
ناڕه زایه تی له  هه مبه ر بێكاری، گرانی و گه نده ڵی 
له  هه رێمی كوردستانی عێراق به ڕێوه چوو. به اڵم 
كۆتایی  ره سمی  به   كۆبوونه وه كه   كه   كاتێكدا  له  
له   به شداربوو  گه نجانی  له   كۆمه ڵێك  پێهاتبوو، 
پارتی  ٤ی  لقی  باره گای  به ره و  كۆبوونه وه كه دا، 
كه وتنه   سلێمانی  له   كوردستان  دیمۆكراتی 
ناهۆشیارانه ی  هه ڵسووكه وتی  هۆی  به   و  رێگا 
خۆپیشانده ران  باره گایه ،  ئه و  پاسه وانه كانی 
باره گاكه یان به ردباران كرد و زه ره ر و زیانێكی 

زۆریان پێگه یاند. 
به داخه وه  پاسه وانه كانیش كه  سه ر به  پارتی بوون، 
به  شێوه یه كی یه كجار نه گونجاو بێ به زه ینانه ، به  
دایه وه   خۆپیشانده ریان  گه نجانی  واڵمی  گولله  

گه نجێكی  و  بریندار  كه س   ٥٣ ئه نجامدا  له   كه  
تازه الوی ١٥ ساڵ ته مه ن له  خۆپیشانده ران كوژرا 
و به م شێوه  كاره ساتباره ، كۆتایی به  خۆپیشاندانه كه  

هات. 
هه واڵی  بوونه وه ی  باڵو  دوابه دوای  به اڵم 
ده یان  به   دواتردا  رۆژی  له   كاره ساته ،  ئه م 
و  شار  سه رجه م  و  سلێمانی  له   كه س  هه زار 
سه ر  رژانه   سلێمانی  پارێزگای  شارۆچكه كانی 
خۆیان  هاوخه می  ده ربڕینی  وێڕای  و  شه قام 
داخوازییه كانی  هه مان  برینداره كان،  كوژراو  بۆ 
له   خۆی  گشتی  به   كه    ١١/١٧ خۆپیشانده رانی 

و  بێكاری  نه هێشتنی  و  گه نده ڵی  كردنی  بنبڕ 
شێوه یه كی  به   هه رێم  داهاته كانی  دابه شكردنی 

دادپه روه رانه دا ده بینێته وه ، دووپات كرده وه . 
هه روه ها خوازیاری ده ستبه جێ گرتن و سزادانی 
ئه و چه كدارانه  بوون كه  ته قه یان له  خۆپیشانده رانی 

رۆژی ١١/١٧ كردبوو. 

ئه مه  له  حاڵێكدابوو كه  ده سه اڵتدارانی كوردستان 
به   جه ماوه ر،  داخوزییه كانی  له   گوێگرتن  له باتی 
شێوه یه كی به كجار نادیمۆكراتیانه  خۆپیشانده رانیان 
هه ر  و  ناولێبرد  تێكده ر«  و  »گێره شێوێن  به  
تووڕه   خۆپیشانده رانی  تر  ئه وه نده ی  ئه مه ش 
بوونی  به رفراوانتر  هۆی  بۆته   و  كردووه  
قووڵتر  و  بوونه وه   به رز  و  خۆپیشاندانه كان 

بوونه وه ی داخوازییه كان. 
لوتبه رزی  و  ناهۆشیاری  تر  واتایه كی  به  
قۆناغێكی  به ره و  بارودۆخه كه ی  ده سه اڵتداران 
ئه مه ش  كه   بردووه   مه ترسیدار  یه كجار 
شه ڕی  سه رهه ڵدانه وه ی  دووباره   نیگه رانی 
هیوادارین  ئێمه   لێده كرێت.  براكوژی  و  ناوخۆ 
ده سه اڵتدارانی هه رێم به  زووترین كات به  ده م 
داخوازییه  ره واكانی خه ڵكه وه  بچێت. كه  بێگومان 
كردنه وه ی  هێور  بۆ  چاره یه   رێگا  ته نها  ئه مه  
ئه زمونه ی كه   ئه و گیان و  پاراستنی  دۆخه كه  و 
به  خوێنی ده یان هه زار شه هید و ئه نفاڵكراو له  

كوردستانی عێراق هاتووه ته  ئاراوه . 

ده سته ی نووسه رانی كازیوه 
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جه ماوه ری كوردستان ..

له   په رۆشه وه   به   كوردستان  شیوعی  حیزبی 
شاری  دوایی  رۆژه ی  چه ند  ئه م  روداوه كانی 
\٢٠١١ رۆژی   ٢\ له  ١٧  كه   ده روانێت  سلێمانی 
هۆی  بووه   داو  رویان  دا  ودواتری  پێنجشه مه  
گیان له  ده ست دان و بریندار بوونی ژماره یه ك 
هاواڵتی و تائه مرۆش بارێكی نا ئارامی خوڵقاندووه  
له  وشاره دا .كه  جێگای نیگه رانی و خه می هه موو 

په روه رو  نیشتیمان  كه سێكی  و  الیه ن 
دڵسۆزی ئه م گه له یه  .كه  له  پاش ئه و 
خه ڵكی  تێكۆشانه ی  و  هه وڵ  هه موو 
وزامن  رزگاری  پێناو  له   كوردستان 
ئارام  ژیانێكی  و  دیموكراسی  كردنی 
ناوخۆی  ره وتی  نه ده بوو  هه رگیز 
.له   بروات  ئاقاره دا  به و  كوردستان 
كاتێكدا ئێمه  پێمان وایه  له  پاش كه ڵه كه  
بوونی ئه و هه موو كه م وكورییه  سیاسی 
كوردستان  ئیدارییانه ی  و  حیزبی  و 
مافی هه موو كه س و هاواڵتی و حیزب 
و الیه نێك و رێكخراوێكی سیاسییه  كه  به  
ئازادانه  راو تێروانینی خۆیان ده ربرن و 

به شداری كارا بكه ن له  دروست كردنی رای گشتی 
و بریاری سیاسی و ژیانی ناوخۆی ئه م هه رێمه دا 
له   دوور  و  شارستانیانه   هێمنانه و  شێوه یه كی  به  
هه رچی توندو تیژی و هیرش و تاوانباركردنێكی 
پێشوه ختانه  و به  مه به ست به  تایبه تی هیرش كردن 
سه ر باره گاو بنكه ی حیزب و الیه نه كان .له  هه مان 
كاتدا به  توندی دژی هه ر به رپه رچ دانه وه یه كی 
له   گرتن  گوێ  گۆو  گفتو  بری  له   چه كدارانه ین 
و  گه یاندن  زیان  مایه ی  ببێته   كه   داخوازییه كان، 
له كه داركردنی  و  هاواڵتیان  ده ستدانی  له   گیان 
ئه زمون و ده سكه وته كانی ئه م گه له  كه  به خوێن 
و تێكۆشانی خه ڵك و هه موو الیه نه  سیاسیه كان و 

پێشمه رگه ی كوردستان هاتۆته  ئاراوه  .

جه ماوه ی كوردستان ...خه ڵكی دڵسۆزو نیشتیمان 
په روه ر

له  كاتێكدا كه  ئێمه ی خه ڵكی كوردستان به  ته واوی 
حیزب و الیه نه  نیشتیمان په روه ره كانه وه  له  هه وڵی 
به ده ستوری  له   ده سكه وتانه ین  ئه و  چه سپاندنی 
چه سپاندنی  داو  كردنی  یاسایی  به   و  كردن 
بنه ماكانی ژیانی دیموكراس كه  تاكو ئێستا له الیه ن 
دوژمنان و الیه نه  شۆڤێنی و نادیموكراسییه كانه وه  

نه توانراوه  به  بروابونه وه  قبوڵ بكرێت .جێگای داخه  
بروات  ئاقاره دا  به و  كوردستان  ناوخۆی  دۆخی 
تفه نگ  هێزو  و  تیژی  تونو  زمانی  تر  جارێكی  و 
جێگه ی گفتو گۆو زمانی دایه لۆگ و لێكتێگه یشتن 
بگرێته وه  .كه  بێگومان ئه م دۆخه  نه خوازراوه  جكه  
ئه زمونه كه ی  و  كوردستان  گه لی  دوژمانی  له  

كه سی تر سوودمه ند نابێت لێی .
هه ر بۆیه  له  پاش هه وڵ و گفتو گۆی به رده وامی 
حیزبمان له گه ڵ الیه نه  به رپرسه كانی كوردستان، 
هێمنی  كوردستان  خه ڵكی  ته واوی  له   داواكارین 
له   دوور  و  بپارێزن  هه رێمه   ئه م  ئاسایشی  و 
عورفی  له   ودوور  ناشارستانیانه   هه ڵسوكه وتی 
تیژییه وه   توندو  رێگه ی  له   و  دیموكراسیانه  

       
      راگه یاندنی  حیزبی شیوعی كوردستان

   سه باره ت به  خۆپیشاندانه كان و دۆخی هه رێمی كوردستان
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مامه ڵه  له  گه ڵ دۆخه كه دا نه كه ن و ئه م ئه زمونه  
ئه زموونی  به   هه بێت  كوریشی  كه موو  ئه گه ر 
خۆیان و هه موو خه ڵكی كوردستان بزانن و ئه و 
ده سكه وتانه  به  ده سكه وتی گشتی ته ماشا بكه ن و 
گوڵ  زمانی  كردن  تاوانبار  زبرو  زمانی  بری  له  
ئه وه   بێگومان  كه   به كاربهێنن،  دایه لۆگ  وزمانی 
ناوه رۆكی راسته قینه ی دیموكراسییه  و هه ر گیز 
خاوه ن  ده وڵه تانی  دۆخی  به   كوردستان  دۆخی 
به راورد  ده وڵه تی  نێو  پێدراوی  متمانه   قه واره و 

نه كه ن .
و  هه رێم  سه رۆكایه تی  له   داوا  كاتدا  هه مان  له  
په رله مانی كوردستان و حكومه تی هه رێم و ته واوی 
حیزبه   تایبه تی  به   سیاسییه كان  الیه نه   و  حیزب 
به   به  خێرایی و  كانی خاوه ن ده سه اڵت ده كه ین 
دڵسۆزییه وه  له  هه ستیاری دۆخه كه  بروانن و رێگه  
نه ده ن زمانی تفه نگ و هه ره شه  جێگه ی هه نگاوو 
هه ڵوێستی نیشتیمان په روه رانه یان بگرێته وه  و به  
زوترین كات ئه و دۆخه  ئابڵۆقه  بده ن كه  ده بێته  
هه ره شه و مه ترسی بۆسه ر ره تی دیموكراسی و 
ئه زمونی به خوین به ده سهاتوی گه له كه مان و به  
سنگی فراوانه وه  به  ته نگ داخوازی و خواسته كانی 
ئه و خه ڵكه وه  بچن كه  هه ست به  مه زلومیه ت و 
فه رامۆش كردن ده كه ن كه  له  ئه نجامی كه ڵه كه  
بوونی كۆمه ڵێك دیارده ی سلبی و به رژه وه ندی 

خه ڵكانێكی مشه خۆره وه  سه رییان هه ڵداوه  .

جه ماوه ری كوردستان ...خه ڵكی دڵسۆزو نیشتمان 
په روه ر

هیزو الیه نه  سیاسیه كانی كوردستان ...

كوردستان خاك و نیشتیمانی هه موو الیه كمانه  ..ئه و 
خه ڵكه  هاواڵتی ئه م نیشتیمانه ن و ئه م ئه زموونه ش 
ئه زموونی هه موو الیه كمانه  و موڵكی هیچ حیزب 
نییه  به ته نیا، پێویسته  به  دڵسۆزی وبه   و الیه نێك 
دیموكراسییه وه   و  په روه ریی  نیشتیمان  روحی 
به رین و هه وڵی چاره سه ری كه مو  پێشی  به ره و 
و  خه ڵكان  نه ده ین  رێگه   و  بده ین  كورییه كانی 
الیه نی نیه ت خراپ به رامبه ر به  ئه زموونه كه مان 
هه لی ئه وه  بقۆزنه وه  كه  ده سكه وته كانی شۆرش 
و بزوتنه وه  رزگاری خوازییه  نیشتیمانیه كه ی به ره و 

كاره سات ببات .
ژیانی  و  راده ربرین  ئازادی  ده نگی  به   باپێكه وه  

دیموكراسیه وه  بچین
بكه ینه   شارستانیانه   گۆی  گفتو  و  گوڵ  بازمانی 
چه كی ملمالنێ و پێكه وه  هه نگاو روه و چاكسازی 

و پێشكه وتن بنێن
خۆمان  دڵته نگی  و  خه م  په ری  ئه و  لێره شه وه  
شه هیده   گه نجه   ئه و  كه سوكاری  ئاراسته ی 
كات هه موو  به زوترین  هیوا خوازین  و  ده كه ین 

بریداره كان چاك ببنه وه 

كوردستانێكی  ئااڵی  بێت  شكۆ  له   پر  به رزو 
دیموكراسی و قه واره  چه سپاو

 
 حیزبی شیوعی كوردستان

٢٠ \ ٢ \ ٢٠١١ 

               كازیوه  
 به  دۆستان و هاورێكانتان بناسێنن !



                           رۆژی جیهانیی زمانی دایک

زمانی  جیهانیی  ڕۆژی  فێڤرێ  ٢١ی  ڕۆژی 
دایکه . ئه م ڕۆژه، به پێشنیازی واڵتی به نگالدێش، 
یونێسکۆوه ،  ڕێکخراوی  الیه ن  له   ، له ساڵی١٩٩٩ 
ڕێکخراوی  فه رهه نگیی  و  زانستی  ڕێکخراوی 
ڕۆژی  نێوی  به   ،)UN(یه کگرتووه کان نه ته وه 
له  کاته وه،  له و  ناسراوه.  دایک  زمانی  جیهانیی 
به شێکی زۆری واڵتانی جیهاندا، ئه م  ڕۆژه جێژن 

ده گیرێت. 
 SLI (Summer به پێی لێکۆڵینه وه کانی ڕێکخراوی
Institute of Linguistics( ، که زیاتر له ٧٠ 
ساڵه لێکۆڵینه وه له سه ر زمان و دیالێکت ده کات،، 
نێزیک به ٧٠٠٠ زمان له جیهاندا هه یه . نزیکه ی 
خه ڵکی  له   %٦ له الیه ن  ته نیا  زمانانه   ئه م  ٩٥%ی 
ئه م جیهانه وه ئاخاوتنی پێ ده کرێ و که ڵکی لێ  

وه رده گیرێت.
 Atlas of the :ناوه ندێکی تر به نێوی
 worlds languages in danger of
ئه وه ی  مه ترسیی   ))disappearing
هه یه که نزیک به نیوه ی ئه م زمانانه 
له ناو ده چن و  له ساڵه کانی داهاتوودا 
ده فه وتێن به چه شنێک، که به  هه ر دوو 
ئه م  ده چێت.  ناو  له  زمانێک  حه وتوو 
زمانی  که  ده گرێته وه   ئه وانه  زمانانه، 
ڕه سمی نیین، منااڵن له فێرگه کاندا بۆ 
خه ڵکانی  و  ناهێنن  که ڵکی  به  خوێندن 
که م بۆ ئاخاو تن که ڵکی لێ  وه رده گرن. 
ڕێکخراوی  که  ڕوانگه یه وه یه   له م  هه ر 
یونێسکۆ، به  هه ستکردن به له ناوچوونی 

ئه م زمانانه، که زمانی نه ته وه که مایه تییه کانه ، له  
پاراستنیان  سه ر ڕۆژی جیهانیی زمانی دایک، بۆ 
و زیندووکردنه وه ی ئه م زمانانه پێ داده گرێت.

ڕۆژی ٢١ی فێڤرێ له به شێک له واڵتانی جیهان 
به گه رمی ڕێزی لێ  ده گیرێت. له ئێرانیش، له م 
سااڵنه ی دواییدا له شاره کانی وه ک ته ورێز، تاران، 
ئه هواز و ورمێ ئه م ڕۆژه جێژن گیراوه و هه تا 

دێت ئه م ڕه و ته زیاتر په ره  ده گرێت.
ئه گه ر سه رنجی چه ند واڵتێک بده ین که واڵتی 
ئه م  زۆربه ی  له  که  ده بینین  فره نه ته وه یین، 

واڵتانه، چه ندین زمان وه ک زمانی ڕه سمی په سند 
کراون. له  واڵتی هیند، که نزیک به ٤٠٠ زمانی 
ئه فریقای  له  ڕه سمییه ،  زمانی  زمان   ١٩ تێدایه، 
زمانی   عێراق ٢  له  باشوور ١١ زمانی ڕه سمی، 
ڕه سمی )کوردی و عه ره بی( ، له ئه فغانستان ٣ 
زمانی له فنالند ٢ زمانی ڕه سمی ) فنالندی و 
سوێدی( و ئه وه له کاتێکدایه که سوێدیزمانانی 
واڵته  ئه  دانیشتووانی  ٦%ی  ته نیا  فنالند،  واڵتی 

پێک ده هێنن. 
ئه و که سانه ی که مه جالی خوێندن و نووسین به 
زمانی کوردییان نه بووه، له کاتێکدا که نووسراوه ی 
کوردییان له به ر ده سته و توانای خوێندنه وه یان 
سیاسی  به یانی  ناتوانن  که  ئه وه ی  یان  و  نییه، 
ناخی  له   ده رببڕن،  پێ  ده روونییانی  هه ستی  و 
ده رونه وه عاجزن و کاریگه ریی ڕه وانیی ناخۆشی 
له سه ر داناون و داده نێت. کاتێک که ڕوخسه ت به 

زمانی دایک نه درێت. له قسه کردن و نووسین به 
زمانی غه یره زگماک، هه میشه بۆ وشه یه ک، که 
مه به ستی ڕاسته قینه ی تۆ بگه یه نێت، داده مێنیت 

و له ڕاستیدا زمانت ئۆتۆماتیک نابێت.
بۆ  ئامرازێکه  که  ئه وه ی  سه ڕه ڕای  زمان، 
بۆ  ئامرازێکه  هاوکاتیش،  پێوه ندیگرتن، 
بیرکردنه وه، بۆ فۆرمپێدان به سیسته می فیکری 
مناڵ و فێربوون، ئامرازێکه بۆ به یانی پێناسه کردنی 
مرۆڤ ، به و گروپه  کۆمه اڵیه تییه ی که خۆی پێوه 
 ده ناسێنی)identity، وه ک کورد، تورک، عه رب، 
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فارس و هتد(، ئامرازێکه بۆ به یانی فه رهه نگ و 
ڕێوڕه سمه  کۆمه اڵیه تییه کان. زۆربه ی زمانناسانی 
جیهان، به النی که مه وه، له سه ر ئه م چوار خاڵه 

گرنگه  هاوبیر و هاوڕان.
کاریگه ریی زمانی دایک له سه ر فێربوون و گه شه ی 
منااڵنی  که سایه تیی  به  فۆرمپێدان  و  فیکری 
دواییدا،  ساڵه ی   ٣٠ له م  تایبه تی  به  خوێندکار، 
جێگای سه رنجی زۆربه ی زمانناسان بووه. هه موو 
توێژینه وه یه ک که له م باره وه کراوه، به تێکرایی 
جه خت ده خه نه سه ر ڕۆڵ و ده وری زمانی دایک 
بۆ فێربوون و گه شه ی بیر و مێشک. بۆ وێنه ٢ 
 Wayne Thomas ، Virgina( که س به نێوی
له سه ر  لێکۆڵینه وه یان  ئه مریکا،  له   )  Collier
بده ن  مناڵ  به  ڕوخسه ت  ئه گه ر  که  کرد  ئه وه 
نووسین  و  خوێندن  فێری  دایک  زمانی  به  که 
بێت ئاکامه که ی چۆن ده بێت. ئه م لێکۆڵینه وه یه، 
لێکۆڵینه وه  به رینترین و وردترین  له  یه کێک  که 
بووه که له م بوواره دا کراوه، نزیک به ٥٠٠٠٠ 
 ٢٠ له  زیاتر  و  بووه  به شدار  تێدا  خوێندکاری 

ساڵی خایاندووه. ئاکامه که ی ئه وه بووه که: 
: ئه و مناڵه خوێندکارا نه ی که به زمانی دایک  ا 
سه رکه وتووتر  خوێندوویانه،  ئینگلیسی  زمانی  و 
زمانی  به  ته نیا  که  خوێندکارانه ی  له و  بوون 

ئینگلیسی خوێندوویانه.
دایکیان  زمانی  که  خوێندکارانه ی  ئه و   : ب 
ئینگلیسی نه بووه و به  ئینگلیسی خوێندوویانه، له 

ساڵه کانی هه وه ڵی خوێندندا سه رکه وتوو بوون. 
پێویستیی به  بااڵدا، که  ئاستی خوێندنی  له  به اڵم 
و  ده مێنن  تێدا  هه یه ،  زمان  ئاکادیمیی  ئاستێکی 

دوا ده که ون.
به  ڕاشکاوی، ده توانم بڵێم که هیچ لێکۆڵینه وه یه کی 
و  ده ور  سه ر  نه خاته  جه خت  که  نییه  زانستی 
نه خشی زمانی دایک. هه ر به م بۆنه یه شه وه  بێت، 
له سه ر  دابگرن  پێ  باوکان  دایک  و  که  پێویسته 

خوێندنی منااڵنیان به زمانی دایکی خۆیان.

مرۆڤ  مافی  سه ره تاییترین  تره وه ،  الیه کی  له  
ئه وه یه که مناڵ به زمانی دایکی خۆی بخوێنێت. 
مافه  پێشێلکردنی  مافه،  له م  نکوولیکردن 
له  ڕووه وه،  له م   هه ر  مرۆڤه.   سه ره تایییه کانی 
ساڵی ١٩٨٩دا له  الیه ن نه ته وه یه کگرتووه کانه وه 
بڕیارێک ده رچوو، که له الیه ن هه موو ئه ندامانی 
ئه م  ڕێکخراوه وه  په سه ند کرا. یه کێک له به شه کانی 
له  مادده ،   ٥٤ له  بریتییه   که  بڕیارنامه یه ،  ئه م 

به ندی ٣٠ الیه نگری له که مایه تیییه کان ده ڵێ:
» ئه و منااڵنه ی که سه ر به که مایه تییه کانی ئایینی، 
قه ومی  و یا زمانی ین مافی ئه وه یان هه یه که، به 
کۆ یان تاک، له زمان، فه رهه نگ و ئایینی خۆیان 

که ڵک وه رگرن و به  کاری بێنن ».

هه ر که سێک، که خۆی به دێمۆکرات، ئازادیخواز 
سه رشانیه تی  ئه رکی  ده زانێت،  پێشکه وتنخواز  و 
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رۆژی ١٤ی شوبات كه  رۆژی شه هیدی 
شیوعییه  له  سه رجه م  پارێزگاو شاره كاتی 

عراق و كوردستان به رز راگبرا 
حزبی  هه ولێری  پارێزگای  كۆمیته ی 
شیوعی كوردستان بۆ به رز راگرتنی ئه م 
زۆری  ژماره یه كی  به شداری  به   رۆژه  

بنه ماڵه ی شه هیدانی حزب
به رده م  بۆ  هێمنانه یان  رێپێوانێكی    
ته الری ئه نجومه نی وه زیران و په رله مانی 
كوردستان رێكخست و به  دروشمی نا بۆ 
جیاوازیكردن له  نێوان شه هیدان و چه ندین 
دروشمی دیكه  ئه م رۆژه یان به رز راگرت, 
به   دا  یاداشتنامه یه كیان  رێپێوانه دا  له م 

سه رۆكایه تی حكومه ت و په رله مان و تیایدا 
وه دیهاتووه كانی  ده ستكه وته   كه   هاتبوو: 
ئه مڕۆی ئه زموونی سیاسی و دیموكراسی 
ره نجی  به ری  كوردستان  هه رێمی 
شه هیدانی بزاڤی سیاسی و رزگاریخوازی 

حزبی  شه هیدانی  به   كوردستانه   گه لی 
ئاوڕ  پێویست  وه ك  به اڵم  شیوعیشه وه , 
له  ژیان و گوزه رانی بنه ماڵه ی شه هیدانی 
شیوعی نه دراوه ته وه  و جیاكاری له  پێدانی 
له   ده كرێت,  ئیمتیازات  مووچه  و  پله  و 
پێنج داواكاری خرانه ڕوو  یاداشتنامه كه دا 
جیاكاری  كێشه ی  چاره سه ری  ئه وه ی  بۆ 
به ندی  پله   نه هێشتنی  له وانه   بكرێت 
شیوعی و  حزبی  شه هیدانی  نێوان  له  
نه هێشتنی  هاوكات  دیكه  و,  الیه نه كانی 
وه كو  ئیمتیازات  پێدانی  له   جیاكاری 
زه وی و خانووبه ره  و مووچه , رێزگرتن له  
شكۆمه ندی رۆحی شه هیدان و رێگریكردن 
له   له  گواستنه وه ی سه نگه ری شه هیدان 
نێوان الیه نه  سیاسییه كاندا, هه روه ها داوا 
كرا شه هیدانی حزبی شیوعی له  سنووری 
هه ولێردا بخرێنه  به رنامه ی پێدانی خانوو 
شوققه ی نیشته جێبوون و وه ك شه هیدانی 
بكرێت و,  له گه ڵدا  مامه ڵه یان  خۆتان 
سیاسییه كان  الیه نه   ته واوی  شه هیدانی 
به   تێكۆشاندا  قۆناغه كانی  سه رجه م  له  
شه هیدی پله  یه ك ئه ژمار بكرێن و ماف و 
قه ره بووی  بدرێت و  پێ   ئیمتیازاتیان 

رابردوویان بكرێته وه .
هاوكات له  هه رسێ پارێزگاكه ی هه رێمی 
كوردستان و گه رمیان و به غدا و به شێك له  
واڵتانی ئه وروپا شیوعییه كان ئه م یاده یان 

به رز و پیرۆز راگرت.

             له  كوردستان و عێراق  رۆژی شه هیدی شیوعی به رز راگیرا
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وتووێژی »نه وال سه عداوی« سه باره ت به  خۆپیشاندانه كانی میسر
                       ده بێ ژنانی میسر و تونێس وشیار بن

 
                                                                                           و: فه ریبا محه ممه دی 

ته مه نم  ئێستا  من  خۆشحاڵم،  زۆر  من 
ئه م  تا  زیندووم  كه   له وه ی  و  ساڵه    ٨٠
رۆژانه  ببینم زۆر خۆشحاڵم. من خه ونی 
ئه و شۆڕشه م بینیوه ، من هه موو رۆژێك 
له  خۆپیشاندانه كان له  قاهیره  به شداری 

ده كه م. 
و  ژنان  مافی  الیه نگری  وته كانی  ئه مه  
»نه وال  میسری  به ناوبانگی  نووسه ری 
سه عداوی«یه  كه  له  وتووێژێكی ته له فونی 
له گه ڵ شوعله ی ئێرانی وتوویه تی. نه وال 
له   به ناوبانگ  فێمینیستی  سه عداوی 

خۆپیشاندانه كانی قاهیره  
رابردوو  رۆژانی  له  
و  به شداریكردووه  
شۆڕشی  ئه مه   ده ڵێت: 
دژی  میسره   الوانی 
نه بوونی  و  هه ژاریی 
رژیمه   ئه م  ئازادی. 
قه ده غه   منی  كتێبه كانی 
كتێبه   الوان  به اڵم  كرد، 
نیان  وه كا قه ده غه كرا

هه ر  له   و  خوێندنه وه  
ده رفه تێك كاڵكیان وه رگرت تا ناڕه زایه تی 
رێكبخه ن  خۆیان  و  بده ن  نیشان  خۆیان 
كاتی  ئێستاش  گه وره .  شوڕشێكی  بۆ 

شۆڕشه . 
دژی  كه   خه ڵكه   ده نگی  شۆڕشه   ئه م 
بێكاریی، هه ژاریی و نه بوونی ئازادی خه بات 
ده كه ن. داواكاری خه ڵكی میسر سیاسی، 
كۆمه اڵیه تی و چینایه تییه  و په یوه ندی به  

ئیسالمه وه  نییه . له  واڵم به  پرسیاره كه  ئایا 
میسر  له   ئیسالمی  بنه ماگه ریی  له   ده بێ 
بترسین؟ له  واڵتانی رۆژئاوایی زۆر كه س 
نیگه رانی ئه وه ن كه  هێزه  دواكه وتووه كان 
ئه مه   ئایا  بگرن.  ده سته وه   به   ده سه اڵت 

جێگه ی مه ترسی نییه ؟ 
سه عداوی ده ڵێت: 

ناترسین،  ئیسالمی  بنه ماگه ریی  له   ئێمه  
پیاو  بزانن كه  ملیۆن ژن و  ئه وه   ده بێ 
ناڕه زایه تیانه   ئه م  شه قامه كانن.  سه ر  له  
په یوه ند به  چه پ و راست، ئیسالمی یان 

هه ر بزووتنه وه ی سیاسییه وه  نییه . خه ڵك 
له  بێكاری و سه ركوتی به ردوام له  الیه ن 
رژیمی موباره كه وه  وه ته نگ هاتوون. هیچ 
ئه م شۆڕشه ی ده ست  حیزبێكی سیاسی 
بزووتنه وه یه كی  ئه مه   نه ركدووه ،  پێ 
سیاسییه كان  حیزبه   خه ڵكییه .  و  خۆڕسكه  
له  هه وڵدان تا ببن به  به شێك له م بزاڤه  
و یان نابه جێ به  كاری بهێنن. واته  كاتێك 
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ده ربڕین  ناڕه زایه تی  بڕیاری  خه ڵك  كه  
ده ده ن  گۆڕانكاری  داواكاری  له گه ڵ 
كه   بوو  كاته   ئه و  شه قام،  سه ر  دێنه   و 
چه پ و راستیش به وان په یوه ست بوون. 
كه   گه یشتووه   ئاكامه   به م  میسر  خه ڵكی 
ده ستی  ناو  له   ده ست  و  یه كگرتووانه  
ئازادی،  هاواری  یه كده نگ  و  یه ك 
له   رێزگرتن  كۆمه اڵیه تی،  دادپه روه ری 
مرۆڤ، سه ربه خۆیی و یه كسانی ده كه ن. 
ئه وه ی ئێستا له  ئارا دایه  بزاڤێكی خۆڕسه  
الیه نێكی  نه ك  الوانه   و  گه نجان  هی  و 

سیاسی. 
ئه مه  زۆر روون و ئاشكرایه  كه  ئه مریكا و 
ئیسرائیل له  به ر ئه وه ی پشتیوانی رژیمی 
موباره ك بوون، ئه مڕۆ ده یانه وێت خه ڵك 
بترسێنن كه  ئه گه ر خوازیاری گۆڕانكارین 
بنه ماخوازه   ركێفی  ژێر  ده كه ونه   ئه وه  
له   رۆژێك  هه موو  من  ئیسالمییه كان. 
كه   راسته   بووم،  قاهیره   جاده كانی  سه ر 
مه سیحین،  و  موسلمان  میسرییه كان 
سه ر  له   المسلمینم  ئێخوان  من  به اڵم 
الیه نگرانی  له   كه سانێك  نه بینیوه .  جاده  
له   تاك  شێوه ی  به   كه   هه ن  ئه وان 
خۆپیشاندانه كان به شداریان كردووه . له  
سه ره تاوه   له   المسلمین  ئێخوان  راستیدا 
نه یانده ویست كه  به شێك بن له م بزاڤه  
دیكه ش  سیاسییه كانی  حیزبه   ته نانه ت  و 
كه   خه ڵكێك  ده كرده وه .  بیریان  هه روا 
و  جاده كان زۆر وشیارن  چوونه ته  سه ر 

پارێزگاری له  شوڕشی خۆیان ده كه ن. 
و  دزی  و  توندوتیژی  به   سه باره ت 
ده ڵێت:  گشتییه كان  شوێنه   تااڵنكردنی 
نابات.  به ڕێوه   خۆی  ئه ركی  پۆلیس 
خه ڵك  تا  كردووه   ئازاد  زیندانه كانیان 
تااڵن بكه ن و میسرییه كان به م قه ناعه ته  

بگه یه نن كه  بۆ ئاسایش و ئه منیه ت ده بێ 
موباره ك بمێنێته وه . 

سه باره ت به  رۆڵی ژنان له  خۆپیشاندانه كان 
»نه وال سه عداوی« ده ڵێت: ژنان چاالكانه  
ئه م  ده كه ن.  شۆڕشه دا  له م  به شداری 
میسر  له   شۆڕشی  دوایین  پاش  رژیمه  
كرد،  پێشێل  ژنانی  مافی  له   زۆریه ك 
ئه مڕۆ ئێمه  وشیارین و رێگه  ناده ین كه  
ئه م رووداوه  دووپات بێته وه . ئه مه  شتێكه  
كه  ده مانه وێت به  ژنانی تونسیش بڵێین. 
ده بێ وشیار بن له  ئاست ئه و مه ترسیانه دا 

هه ڕه شه  له  مافی ئه وان ده كه ن. 
كه   كردووه   داوای  سه عداوی  هه روه ها 
خه ڵكی واڵتانی دیكه  پشتیوای له  خواستی 
به رده م  بچنه   و  بكه ن  میسر  خه ڵكی 
باڵوێزخانه كانی میسر و پشتیوانی خۆیان له  
داواكارییه كانی خه ڵكی ناڕازیی ده رببڕن. 

               كازیوه  
 به  دۆستان و هاورێكانتان بناسێنن !
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